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Kültür kaynaklar�n�n Orta Asya’dan Anadolu’ya ça�lar boyu süren bir 
süreçte Türk �iirini �ekillendirici etkisi vard�r. Türklerin �slâmiyeti kabulünden 
sonra dünya görü�ü ve ya�ama biçimlerinde meydana gelen de�i�iklikler �iire 
de yans�m��t�r. 10.yüzy�ldan ba�layarak �slâmi kültür ve Arap Fars �iirinin 
etkisiyle Türk �iiri yeni konular ve anlat�m biçimleri  kazanarak yeniden 
�ekillenme�e ba�lam��t�r. 

13. yüzy�lda, Türk �iiri, 1) Naz�m �ekli ve vezin 2) Tercüme 3) Konu 
olmak üzere üç kolda geli�mi�tir. Bu yüzy�lda yaz�l� edebiyat�n kültür 
malzemesi Farsça’dan kurtulup Türk diline dönme�e ba�lam��t�r(Kut,1994: 
127). Anadolu’da yeni bir kültür senteziyle olu�an  Türk edebiyat� ayn� kültür 
kaynaklar�ndan beslenmelerine ra�men, bu ortak malzemenin çevrelere farkl� 
yans�mas� nedeniyle divan edebiyat�, â��k tarz� Türk halk edebiyat� ve dinî 
tasavvufî halk edebiyat� adlar�n� alan üç disipline ayr�ld�. Fakat sanatç�lar�n 
hayat� alg�lay��lar� çok farkl� de�ildir(Artun,1996:14). 

Ozan- baks� veya destan gelene�i  diye adland�rabilece�imiz �slamiyet 
öncesi Türk edebiyat� gelene�i Anadolu’da �slamiyet ve Osmanl� kültür 
potas�nda �ekillenmi�tir. Bu gelenek yeni co�rafyada, yeni bir hayat anlay��� ve 
be�enisine cevap verecek bir biçim ve öz kazanm��t�r. Tasavvuf di�er 
edebiyatlar� oldu�u gibi â��k edebiyat�n� da �ekillendiren bir yol, bir ya�ama 
biçimi olmu�tur. �iiri Anadolu’da �ekillenirken yeniden yap�lanm��t�r. Büyük 
�ehirlerin çevresinde olu�an üst kültür edebiyatta farkl�l�klar do�urmu�tur. 
Anadolu’da ise konar-göçer, köy, kasaba çevrelerinde �slâmî kültür etkisiyle, 
Orta Asya kültüründen farkl�, fakat büyük �ehirlerin çevresinde olu�an üst 
kültürü de yakalayamayan bir çevre olu�mu�tur(Artun,1996:11-25). 

Divan edebiyat� dil ve anlat�mda halktan gittikçe uzakla�makla birlikte 
halk edebiyat�n� dü�ünce ve anlat�m yoluyla sürekli beslemi�tir. Divan �iiri 
millî ve yerli kaynaklardan uzakla��p d�� kaynaklardan etkilenmi�, halk �iiri 
ise millî ve yerli kaynaklara belli ölçüde ba�l� kal�p d�� kaynaklardan daha 
az etkilenmi�tir(Artun,1996:11-25). 13.-15. yüzy�llar Türk edebiyat�n�n 
geçi� dönemidir, �slâmiyet öncesi edebiyat�n yans�mas� kuvvetlidir, eski 
edebiyat�n bir çok ögesi korunurken �slâmî ve millî ögeler yeni kültürde ba�ar�yla 
birle�tirilmi�tir. 
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Milli öz'e ba�l� epik �iirler söyleyen ozan-baks�lar Anadolu'da yeni 
kültürel kimlikle yeniden �ekillenen Türk edebiyat�nda yerini �slâmî öze 
ba�l� lirik �iirler yazan divan edebiyat�n�n �airlerine, tekke edebiyat�n�n hak 
â��klar�na, â��k tarz� �iirin â��klar�na b�rakt�lar. Yeni naz�m anlay��� ve aruz 
ölçüsüyle yeni ve klasik bir edebiyat olu�turma�a çal��an ayd�n kesimin 
yan�nda dörtlük esas�na ve hece ölçüsüne dayanan edebiyat gelene�i de 
â��klarca sürdürüldü, iki ayr� yap� ve anlay�� çerçevesinde geli�en Türk 
edebiyat� sosyal hayata ba�l� olarak sürdü (Eraslan,1994:114). �slâmiyet sonras� 
ilk dönemde, �slâmî kültüre ra�men �slâmiyet öncesi ya�ama biçimiyle olan 
ba�lar korunmu�tur. �iirde de Türk kültür tarihi içindeki zincirleme 
süreklili�i bulabiliriz, �slâmiyet öncesi �iirler yerini dinî konulu �iirlere 
b�rakm�� ya da bünyesine yeni ögeler alarak �slâmî yap�ya bürünmü�lerdir 
(Kaplan,1981:1). Bunun yan�nda dinî menk�beleri, k�ssa ve destanlar� anlatan 
meddah, k�ssahan adl� sanatç�lar edebiyat�m�za �slâmi kaynakl� konular 
ta��maktayd�lar (Köprülü,1981:41-42). Yeni co�rafyada bir yandan 
tercümelerle Arap ve �ran edebiyatlar�na uygun yeni bir edebiyat anlay��� 
olu�urken, di�er yandan Arap ve �slâm edebiyatlar�ndan gelen 
kahramanl�k hikayeleriyle dinî-destanî edebiyat ve geni� halk kitlelerine 
seslenen Türk �iir gelene�i sürüyordu (Çetin,1997:30). Eserlerdeki �slamî 
ögeler Türk dünya görü�ü ve kültürüyle yeniden �ekillenmi�tir. 

Efsane ve tarihin kayna�t�r�ld��� sözlü gelenekte olu�an ozan-baks�lar�n 
Anadolu'ya ta��d�klar� kültür, â��k �iirini beslemi�tir. Bu gelenek �slâmiyet 
ve Anadolu kültür potas�nda �ekillenerek olu�mu�tur. Â��kl�k gelene�i 
Osmanl� Türk kültür varl���n�n önemli bir bölümünü olu�turmu�tur. 
Â��kl�k kendine özgü icra töresi, gelene�e dayal� yap�s� â��k olmak ve â��kl��� 
sürdürmek için gereken kurallar� olan bir gelenektir (Artun,1996:19). 13.-15. 
yüzy�llar aras�nda Anadolu halk edebiyat� gelene�ini bir yönüyle dervi� â��klar 
temsil etmi�lerdir. Bunlar �slâmiyet öncesi inanç sistemlerinde varl���n� 
sürdüren yar� kutsal â��kl�k gelene�ini sürdürmü�lerdir. 

Hicretin ilk yüzy�l�ndan itibaren bir züht ve takva anlay��� içinde ortaya 
ç�kmaya ba�layan tasavvuf hareketi miladî 9. yüzy�ldan sonra geni� ve 
renkli bir dü�ünce sistemi olmu�tur. 11. yüzy�lda tarikatlar�n kurulmas�yla 
tasavvuf bütün �slâm âlemine yay�lm��t�r (Ocak,1984:1). Türk kültür 
tarihi aç�s�ndan Anadolu'da dinsel inançlara de�i�ik bak�� aç�lar� 
tarikatlar� do�urmu�tur. Anadolu sufili�i �slâmiyet öncesi inanç sistemleri ve 
sosyal ya�am�n etkisiyle kar��m�� Anadolu'ya özgü bir sentez olu�turmu�tur 
(Güvenç,1993:138). 

Türkler aras�nda ilk olarak Orta Asya'da Ahmet Yesevî ile görülmeye 
ba�layan tasavvuf ak�m� daha sonra Mo�ol istilas�yla Anadolu'ya gelen 
dervi�lerce etkili olmu�tur. Anadolu'da Yunus Emre'yle doruk noktas�na 



ula�an dinî-tasavvufî edebiyat�n her dönemde her zümrede Osmanl�-Türk 
kültürünü olu�turmakta önemli rolü olmu�tur. 

Divan �airleri ve â��klar ortak ya�ad�klar� kültürü, ald�klar� e�itime, 
bulunduklar� �iir çevresine, seslendikleri kültür çevrelerine, geleneklerine 
özgü edebî �ekillerle ortaya koymu�lard�r. Farkl� �iir ve kültür çevrelerinde 
bulunmalar� nedeniyle aralar�nda estetik fark vard�r (Tatç�,1997:3). Â����n 
�iirlerinde â����n dünyas� ve seslendi�i toplum gizlidir. Â��klar, divan �airlerinin 
aksine Türk, Arap, �ran as�ll� tarihî ve mitolojik kahramanlar� sembolik bir 
öge olarak anarlar (Tatç�,1957:427). 

Â��k, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geni� kitlelere 
duyurmu� bir sanatç�d�r. Her edebiyat ak�m� gibi, â��k �iiri de kendi 
döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak olu�mu�tur. Â��k ya�ad��� 
kültürel ortamla iç içedir, â��k �iiri toplumun ihtiyac�na ba�l� olarak ortaya 
ç�km��t�r. Toplum bilinciyle â��k �iiri aras�nda bir ba� vard�r. 

süreçte Türk �iirini �ekillendirici etkisi vard�r. Türklerin �slâmiyet! 
kabulünden sonra dünya görü�ü ve ya�ama biçimlerinde meydana gelen 
de�i�iklikler �iire de yans�m��t�r. 10.yüzy�ldan ba�layarak �slâmî kültür ve 
Arap Fars �iirinin etkisiyle Türk �iiri yeni konular ve anlat�m biçimleri 
kazanarak yeniden �ekillenme�e ba�lam��t�r. 

Â��klar, toplumsal konular� en çok destanlarda kullanm��lard�r. Destanlar, 
belli bir olay üzerine ko�ma naz�m �ekliyle yaz�lm�� â��k �iirleridir. Günlük 
hayat�n küçük olaylar�ndan büyük sosyal hareketlere kadar destanlar her 
türden olay� içine al�r. Bir tarihi olay�n toplum üzerindeki etkisinin bilinmesi 
onu temellendirme de önemlidir. Destanlarda tarihi olay�n geçti�i zamana 
ait ya�ay��, dü�ünü� ve inan��lar�n izleri vard�r. Toplumlar� derinden etkileyen 
sava�lar destanlara konu olur.Destanlar bu yönleri ile eski ve yeni kültür 
aras�nda bir ba�d�r. Destanlarda tarih kitaplar�nda yer almayan halk�n 
duygular�n� buluruz. Destanlar toplumun de�er verdi�i ki�i ve olaylar� 
anlatan halk�n umut ve isteklerini yans�tmalar� yönüyle hayata aç�k yap�ya 
sahiptir. 

Destanlarda halk�n devleti nas�l de�erlendirdi�ine ait ipuçlar� buluruz. 
Â��klar devletin iradeli, güçlü, adaletli, ordusu e�itimli ve sava� yetene�ine 
sahip oldu�unu belirterek devletin bekas�, kutsall��� dü�üncelerinin halka 
anlat�larak Osmanl� Türk kültürünün olu�mas�na olumlu katk�lar sa�lam��t�r. 
Devletin gücünün toplumun dayand��� ilkeler çerçevesinde biçimlendi�i 
dü�üncesi halka anlat�larak devlete ba�l�l�k dü�üncesi peki�tirilmi�tir. 

Â��k �iirinde ö�reticilik vazgeçilmez özelliktir. Â��k güncel konular� 
halk�n ilgisini canl� tutacak biçimde i�ler. Onlar ya�ad�klar� toplumun 
sözcüleridir. Toplumun ortak norm de�erlerini �iirlerinde günlük olaylarla ba� 



kurarak anlat�rlar. �iirlerinde sevgi, karde�lik insanl�k gibi evrensel de�erleri 
b�kmadan usanmadan konu ederek halk� insanl���n ortak paydalar�nda 
birle�tirmeyi kendilerine görev sayarlar. Olaylara ayna tutarak insanlar� iyide, 
do�ruda, güzelde birle�tirmeye çaba sarf ederler. Toplumda aksayan bir 
yön gördüklerinde toplumu temsil görevini üstlenerek do�rular� s�ralarlar. 
Â��klar�n ö�ütlemeleri ay�r�c�, yarg�lay�c� de�il birle�tiricidir. Onlar�n ö�ütleri 
yararl�, denenmi�, ya�am kesitleridir. Bu tür �iirlerin arka plan�nda dönemin 
sosyal, ekonomik çarp�kl�klar�, yozla�an de�erler kar��s�nda farkl� davran�� 
biçimleri sergileyen ki�iler vard�r (Artun,1999). 

Â��klar toplumun norm ve de�erlerine ters dü�en ki�ileri mizaha konu 
ederler. Onlar�n bu türden �iirleri bireysel ta�lama, toplumsal ta�lama, 
ta�lama-tak�lma, yalanlama-mübala�a �iiri olmak üzere dört grupta 
toplanabilir. Bunlar e�lendirme, dü�ündürme, e�itim, ele�tirme amaçl�d�r. 

 �nsan-insan, insan-toplum ili�kilerini irdeleyen ele�tiren boyutuyla 
i�levseldir (Artun,1999:209-224). Halk kültürü gelene�inde k�ssadan hisse 
alma deyimi yayg�nd�r. Â��klar, ö�üt vermeyi, yol göstermeyi â��kl���n gere�i 
sayar, halk da bekler. Â��klar�n bu türden �iirlerini inceledi�imizde ö�üdün 
insan ve toplum üzerine kuruldu�unu görüyoruz. Â��klar bir insanda olmas� 
gereken özellikleri �u ba�l�klarda toplarlar. Dürüst, s�r saklayan, yap�c�, 
sözünde duran, büyü�ünü seven, dosta sad�k, zorda kalana yard�m eden vb. Bir 
insanda olmamas� gereken özellikler ise �u �ekilde s�ralan�r. Gururlu, h�rsl�, 
öfkeli, insanlar� küçük görme, emanete h�yanet etme, dedikodu yapma, 
kötülü�e kötülükle kar��l�k verme, ün ve servetin tutsa�� olma vd. Â��klar, 
toplumun yap� ta�lar�ndan olan sosyal normlar�n ta��y�c�s�, takipçisi, 
denetleyicisi olmalar� yönüyle i�levseldir. Birlik beraberlik ö�ütlerler. Onlar 
dinî-nasihat konulu �iirlerinde Allah, Peygamber sevgisini i�leyip �slâmî 
ahlak�n kurallar�na uyulmas�n� ö�ütlerler. Bunlar; kutsal de�erlere ba�l�l�k, 
insanlar� iyiye do�ruya ula�t�rma çabas�, dinin gereklerini yapma vd.dir. 

 Â��klar yi�itlenmelerinde halk�n ortak duygu ve dü�üncelerini dile 
getirmeleri bak�m�ndan Osmanl�-Türk kültürünün korunmas�nda, 
ya�at�lmas�nda hizmet verirler. Onlar vatan, bayrak, özgürlük gibi yüksek 
ahlaki de�erleri telkin ederler. Sava�� konu alan �iirlerinde halk�n duygu ve 
dü�üncelerini yans�tarak sosyal tarihe kaynakl�k ederler (Artun,1999). 

 Â��klar, mutasavv�f olmasalar da, tekke â��klar�yla ayn� motifleri 
kullanarak mecazi a�kla, gerçek a�k aras�nda bir köprü, bir ba� kurmu�lard�r. 
Bu yolla geni� anlaml� ve daha geni� çevreye hitap edecek bir �iir esteti�ine 
ula�m��lard�r. Â��k edebiyat�yla, divan edebiyat� dil ve üslup yönünden farkl� 
özellikler gösterir. Â��k edebiyat�n�n beslendi�i ve geldi�i çevrelerin diliyle 
divan edebiyat�n�n dili aras�nda büyük farkl�l�klar vard�r. Â��klar�n günlük 
konu�ma dilini kullanmalar�, �iirlerini saz e�li�inde söylemeleri, divan �iirinin 



üst kültürünü yakalamayan geni� halk kitleleriyle kolayl�kla bütünle�mesini 
sa�lam��t�r. Â��klar Osmanl�-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden 
olmalar�n�n yan� s�ra Türk dilinin do�al geli�imine ve Türk diliyle �aheserler 
yaratacak edebiyata zemin haz�rlam��lard�r. 

SONUÇ 

 Â��k �iiri, divan �iiri, tekke �iiri gibi Osmanl� -Türk kültürünün en 
önemli belirleyici dinamiklerinden ve ba�l�ca anlat�m kaynaklar�ndan biridir. 
Â��klar�n �iirlerinden söylendi�i dönem Türk halk�n�n estetik modelini, 
be�enilerini, ahlak anlay���n�, insana, topluma, dünyaya bak���n� vd. ö�renebiliriz. 
Â��klar, toplumu örnek de�erler çevresinde toplamalar� yönüyle i�levseldirler, 
âdeta kültürün olu�up, kökle�ip, yay�lmas�nda birer kültür gönüllüleridir. 

Anadolu'da olu�an, �ekillenen ve gelenekselle�erek günümüze kadar 
gelen â��k �iiri, Osmanl� döneminin sosyo-kültürel �artlar� içinde Osmanl�- 
Türk kültürünün yurt tutulan Anadolu'da kök sal�p boy atmas�nda önemli 
rol oynam��t�r. D�� kaynaklar�n bask�lar�na ra�men millî özden kopmadan 
geni� kitlelerin be�enisini kazan�p bir gelenek olmu�tur. 

Â��klar ba�l� bulunduklar� gelene�i ve halk kültürünün bütün de�erlerini 
�iirlerinde ifadelendirerek Osmanl�-Türk kültürünün ortak bir ya�am ve 
de�erler bütünü olmas�na ça�lar boyu hizmet etmi�tir. Â��klar seslendikleri 
kitlenin önündedirler. Bu yönleri onlar� ve ö�ütlerini daima önemli k�lm��t�r. 
Onlar �iirlerinde devletin birli�i beraberli�ini i�leyerek devletin bekas�n�n 
önemini anlat�rlar, insanl��� sevgi ve karde�lik, insanl�k gibi ortak de�erlerde 
birle�tirme çabas� verirler. 

Sanat ürünleri toplumun yap�s�ndan soyutlanamaz. Bunlar toplumsal 
ili�kilerden do�an olgulard�r. Her toplumun kendine özgü ac�lar�, sevinçleri, 
umutlar� özlemleri, tepkileri k�sacas� kendine özgü bir iç dünyas� vard�r. Bu 
iç dünyan�n birikimleri sanatç�larca, sanat ürünlerinde dile getirilir. Edebî 
eserler ya�ayan kültür toplulu�unun ortak dünya görü�üne ve de�erler 
sistemine göre �ekillenir (Artun,1196:295-296). Sanatç�lar da eserleriyle 
toplumun kültürüne katk�da bulunurlar.  

Â��klar halk�n ortak duygu ve dü�üncelerini özellikle sosyal ve tarihî 
konulu �iirleriyle dile getirerek geni� kitlelere yayarak Türk kültürünün 
ta��mac�l���n�, koruyuculu�unu yaparlar. Â��k tarz� �iir toplumun ihtiyac�na 
ba�l� olarak ortaya ç�km��t�r. Toplum bilinciyle bu �iirler aras�nda bir ba� 
vard�r. Bir tarihi olay�n toplum üzerinde etkisinin bilinmesi onu 
temellendirmekte önemlidir. Bu yönüyle â��k �iirinin bir bölümü sosyal 
tarihe kaynakl�k eder. 

Â��k �iiri eski Türk �iiri ögelerini bünyesinde bar�nd�r�p günümüze 
getirerek Türk kültürünün süreklili�ine katk� sa�lam��t�r. Â��klar �iirlerinde 



tasavvuf dü�üncesini halk dili ve kültürüyle bütünle�tirerek i�lemi�ler ve 
Anadolu'da Mo�ol istilas� sonras� maddî manevî y�k�ma u�rayan insanlar� 
ortak duygularda birle�tirerek yeni bir yurt kurulmas�nda olumlu bir katk� 
sa�lam��lard�r. 

Â��k �iiri, divan �iiriyle, Tekke �iiriyle geçi�lerle ba� kurarak zümreler 
aras� al�� veri�in sa�lanmas�nda köprü görevi yapm��lard�r. Divan �airi 
ayd�nlar aras�nda Osmanl� kültürünü yayarken â��klar da halk ayd�n� olarak 
Osmanl� - Türk Kültürünü halk aras�nda yaym��lard�r. Halk�n Osmanl� Türk 
kültürü çevresinde toplanmalar�na yard�mc� olmu�lard�r. 

Sonuç olarak, â��k �iiri halk aras�nda mayalanm��, halk�n kültür 
yap�s�n�, dokusunu �ekillendirmekte önemli rol oynam��t�r. Toplum bilinciyle 
â��k �iiri içiçedir. Â��k, toplumun ya�amakta oldu�u serüveni sorgulay�p 
anlamaya çal��arak Türk insan�n� her boyutuyla kavray�p ayd�nlatma çabas�yla 
Osmanl�-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden birisi olmu�tur 
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