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Kültür kaynaklarnn Orta Asya’dan Anadolu’ya çalar boyu süren bir
süreçte Türk iirini ekillendirici etkisi vardr. Türklerin slâmiyeti kabulünden
sonra dünya görüü ve yaama biçimlerinde meydana gelen deiiklikler iire
de yansmtr. 10.yüzyldan balayarak slâmi kültür ve Arap Fars iirinin
etkisiyle Türk iiri yeni konular ve anlatm biçimleri kazanarak yeniden
ekillenmee balamtr.
13. yüzylda, Türk iiri, 1) Nazm ekli ve vezin 2) Tercüme 3) Konu
olmak üzere üç kolda gelimitir. Bu yüzylda yazl edebiyatn kültür
malzemesi Farsça’dan kurtulup Türk diline dönmee balamtr(Kut,1994:
127). Anadolu’da yeni bir kültür senteziyle oluan Türk edebiyat ayn kültür
kaynaklarndan beslenmelerine ramen, bu ortak malzemenin çevrelere farkl
yansmas nedeniyle divan edebiyat, âk tarz Türk halk edebiyat ve dinî
tasavvufî halk edebiyat adlarn alan üç disipline ayrld. Fakat sanatçlarn
hayat alglaylar çok farkl deildir(Artun,1996:14).
Ozan- baks veya destan gelenei diye adlandrabileceimiz slamiyet
öncesi Türk edebiyat gelenei Anadolu’da slamiyet ve Osmanl kültür
potasnda ekillenmitir. Bu gelenek yeni corafyada, yeni bir hayat anlay ve
beenisine cevap verecek bir biçim ve öz kazanmtr. Tasavvuf dier
edebiyatlar olduu gibi âk edebiyatn da ekillendiren bir yol, bir yaama
biçimi olmutur. iiri Anadolu’da ekillenirken yeniden yaplanmtr. Büyük
ehirlerin çevresinde oluan üst kültür edebiyatta farkllklar dourmutur.
Anadolu’da ise konar-göçer, köy, kasaba çevrelerinde slâmî kültür etkisiyle,
Orta Asya kültüründen farkl, fakat büyük ehirlerin çevresinde oluan üst
kültürü de yakalayamayan bir çevre olumutur(Artun,1996:11-25).
Divan edebiyat dil ve anlatmda halktan gittikçe uzaklamakla birlikte
halk edebiyatn düünce ve anlatm yoluyla sürekli beslemitir. Divan iiri
millî ve yerli kaynaklardan uzaklap d kaynaklardan etkilenmi, halk iiri
ise millî ve yerli kaynaklara belli ölçüde bal kalp d kaynaklardan daha
az etkilenmitir(Artun,1996:11-25). 13.-15. yüzyllar Türk edebiyatnn
geçi dönemidir, slâmiyet öncesi edebiyatn yansmas kuvvetlidir, eski
edebiyatn bir çok ögesi korunurken slâmî ve millî ögeler yeni kültürde baaryla
birletirilmitir.
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Milli öz'e bal epik iirler söyleyen ozan-bakslar Anadolu'da yeni
kültürel kimlikle yeniden ekillenen Türk edebiyatnda yerini slâmî öze
bal lirik iirler yazan divan edebiyatnn airlerine, tekke edebiyatnn hak
âklarna, âk tarz iirin âklarna braktlar. Yeni nazm anlay ve aruz
ölçüsüyle yeni ve klasik bir edebiyat oluturmaa çalan aydn kesimin
yannda dörtlük esasna ve hece ölçüsüne dayanan edebiyat gelenei de
âklarca sürdürüldü, iki ayr yap ve anlay çerçevesinde gelien Türk
edebiyat sosyal hayata bal olarak sürdü (Eraslan,1994:114). slâmiyet sonras
ilk dönemde, slâmî kültüre ramen slâmiyet öncesi yaama biçimiyle olan
balar korunmutur. iirde de Türk kültür tarihi içindeki zincirleme
süreklilii bulabiliriz, slâmiyet öncesi iirler yerini dinî konulu iirlere
brakm ya da bünyesine yeni ögeler alarak slâmî yapya bürünmülerdir
(Kaplan,1981:1). Bunun yannda dinî menkbeleri, kssa ve destanlar anlatan
meddah, kssahan adl sanatçlar edebiyatmza slâmi kaynakl konular
tamaktaydlar (Köprülü,1981:41-42). Yeni corafyada bir yandan
tercümelerle Arap ve ran edebiyatlarna uygun yeni bir edebiyat anlay
oluurken, dier yandan Arap ve slâm edebiyatlarndan gelen
kahramanlk hikayeleriyle dinî-destanî edebiyat ve geni halk kitlelerine
seslenen Türk iir gelenei sürüyordu (Çetin,1997:30). Eserlerdeki slamî
ögeler Türk dünya görüü ve kültürüyle yeniden ekillenmitir.
Efsane ve tarihin kaynatrld sözlü gelenekte oluan ozan-bakslarn
Anadolu'ya tadklar kültür, âk iirini beslemitir. Bu gelenek slâmiyet
ve Anadolu kültür potasnda ekillenerek olumutur. Âklk gelenei
Osmanl Türk kültür varlnn önemli bir bölümünü oluturmutur.
Âklk kendine özgü icra töresi, gelenee dayal yaps âk olmak ve âkl
sürdürmek için gereken kurallar olan bir gelenektir (Artun,1996:19). 13.-15.
yüzyllar arasnda Anadolu halk edebiyat geleneini bir yönüyle dervi âklar
temsil etmilerdir. Bunlar slâmiyet öncesi inanç sistemlerinde varln
sürdüren yar kutsal âklk geleneini sürdürmülerdir.
Hicretin ilk yüzylndan itibaren bir züht ve takva anlay içinde ortaya
çkmaya balayan tasavvuf hareketi miladî 9. yüzyldan sonra geni ve
renkli bir düünce sistemi olmutur. 11. yüzylda tarikatlarn kurulmasyla
tasavvuf bütün slâm âlemine yaylmtr (Ocak,1984:1). Türk kültür
tarihi açsndan Anadolu'da dinsel inançlara deiik bak açlar
tarikatlar dourmutur. Anadolu sufilii slâmiyet öncesi inanç sistemleri ve
sosyal yaamn etkisiyle karm Anadolu'ya özgü bir sentez oluturmutur
(Güvenç,1993:138).
Türkler arasnda ilk olarak Orta Asya'da Ahmet Yesevî ile görülmeye
balayan tasavvuf akm daha sonra Mool istilasyla Anadolu'ya gelen
dervilerce etkili olmutur. Anadolu'da Yunus Emre'yle doruk noktasna

ulaan dinî-tasavvufî edebiyatn her dönemde her zümrede Osmanl-Türk
kültürünü oluturmakta önemli rolü olmutur.
Divan airleri ve âklar ortak yaadklar kültürü, aldklar eitime,
bulunduklar iir çevresine, seslendikleri kültür çevrelerine, geleneklerine
özgü edebî ekillerle ortaya koymulardr. Farkl iir ve kültür çevrelerinde
bulunmalar nedeniyle aralarnda estetik fark vardr (Tatç,1997:3). Ân
iirlerinde ân dünyas ve seslendii toplum gizlidir. Âklar, divan airlerinin
aksine Türk, Arap, ran asll tarihî ve mitolojik kahramanlar sembolik bir
öge olarak anarlar (Tatç,1957:427).
Âk, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geni kitlelere
duyurmu bir sanatçdr. Her edebiyat akm gibi, âk iiri de kendi
döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak olumutur. Âk yaad
kültürel ortamla iç içedir, âk iiri toplumun ihtiyacna bal olarak ortaya
çkmtr. Toplum bilinciyle âk iiri arasnda bir ba vardr.
süreçte Türk iirini ekillendirici etkisi vardr. Türklerin slâmiyet!
kabulünden sonra dünya görüü ve yaama biçimlerinde meydana gelen
deiiklikler iire de yansmtr. 10.yüzyldan balayarak slâmî kültür ve
Arap Fars iirinin etkisiyle Türk iiri yeni konular ve anlatm biçimleri
kazanarak yeniden ekillenmee balamtr.
Âklar, toplumsal konular en çok destanlarda kullanmlardr. Destanlar,
belli bir olay üzerine koma nazm ekliyle yazlm âk iirleridir. Günlük
hayatn küçük olaylarndan büyük sosyal hareketlere kadar destanlar her
türden olay içine alr. Bir tarihi olayn toplum üzerindeki etkisinin bilinmesi
onu temellendirme de önemlidir. Destanlarda tarihi olayn geçtii zamana
ait yaay, düünü ve inanlarn izleri vardr. Toplumlar derinden etkileyen
savalar destanlara konu olur.Destanlar bu yönleri ile eski ve yeni kültür
arasnda bir badr. Destanlarda tarih kitaplarnda yer almayan halkn
duygularn buluruz. Destanlar toplumun deer verdii kii ve olaylar
anlatan halkn umut ve isteklerini yanstmalar yönüyle hayata açk yapya
sahiptir.
Destanlarda halkn devleti nasl deerlendirdiine ait ipuçlar buluruz.
Âklar devletin iradeli, güçlü, adaletli, ordusu eitimli ve sava yeteneine
sahip olduunu belirterek devletin bekas, kutsall düüncelerinin halka
anlatlarak Osmanl Türk kültürünün olumasna olumlu katklar salamtr.
Devletin gücünün toplumun dayand ilkeler çerçevesinde biçimlendii
düüncesi halka anlatlarak devlete ballk düüncesi pekitirilmitir.
Âk iirinde öreticilik vazgeçilmez özelliktir. Âk güncel konular
halkn ilgisini canl tutacak biçimde iler. Onlar yaadklar toplumun
sözcüleridir. Toplumun ortak norm deerlerini iirlerinde günlük olaylarla ba

kurarak anlatrlar. iirlerinde sevgi, kardelik insanlk gibi evrensel deerleri
bkmadan usanmadan konu ederek halk insanln ortak paydalarnda
birletirmeyi kendilerine görev sayarlar. Olaylara ayna tutarak insanlar iyide,
doruda, güzelde birletirmeye çaba sarf ederler. Toplumda aksayan bir
yön gördüklerinde toplumu temsil görevini üstlenerek dorular sralarlar.
Âklarn öütlemeleri ayrc, yarglayc deil birletiricidir. Onlarn öütleri
yararl, denenmi, yaam kesitleridir. Bu tür iirlerin arka plannda dönemin
sosyal, ekonomik çarpklklar, yozlaan deerler karsnda farkl davran
biçimleri sergileyen kiiler vardr (Artun,1999).
Âklar toplumun norm ve deerlerine ters düen kiileri mizaha konu
ederler. Onlarn bu türden iirleri bireysel talama, toplumsal talama,
talama-taklma, yalanlama-mübalaa iiri olmak üzere dört grupta
toplanabilir. Bunlar elendirme, düündürme, eitim, eletirme amaçldr.
nsan-insan, insan-toplum ilikilerini irdeleyen eletiren boyutuyla
ilevseldir (Artun,1999:209-224). Halk kültürü geleneinde kssadan hisse
alma deyimi yaygndr. Âklar, öüt vermeyi, yol göstermeyi âkln gerei
sayar, halk da bekler. Âklarn bu türden iirlerini incelediimizde öüdün
insan ve toplum üzerine kurulduunu görüyoruz. Âklar bir insanda olmas
gereken özellikleri u balklarda toplarlar. Dürüst, sr saklayan, yapc,
sözünde duran, büyüünü seven, dosta sadk, zorda kalana yardm eden vb. Bir
insanda olmamas gereken özellikler ise u ekilde sralanr. Gururlu, hrsl,
öfkeli, insanlar küçük görme, emanete hyanet etme, dedikodu yapma,
kötülüe kötülükle karlk verme, ün ve servetin tutsa olma vd. Âklar,
toplumun yap talarndan olan sosyal normlarn taycs, takipçisi,
denetleyicisi olmalar yönüyle ilevseldir. Birlik beraberlik öütlerler. Onlar
dinî-nasihat konulu iirlerinde Allah, Peygamber sevgisini ileyip slâmî
ahlakn kurallarna uyulmasn öütlerler. Bunlar; kutsal deerlere ballk,
insanlar iyiye doruya ulatrma çabas, dinin gereklerini yapma vd.dir.
Âklar yiitlenmelerinde halkn ortak duygu ve düüncelerini dile
getirmeleri
bakmndan
Osmanl-Türk
kültürünün
korunmasnda,
yaatlmasnda hizmet verirler. Onlar vatan, bayrak, özgürlük gibi yüksek
ahlaki deerleri telkin ederler. Sava konu alan iirlerinde halkn duygu ve
düüncelerini yanstarak sosyal tarihe kaynaklk ederler (Artun,1999).
Âklar, mutasavvf olmasalar da, tekke âklaryla ayn motifleri
kullanarak mecazi akla, gerçek ak arasnda bir köprü, bir ba kurmulardr.
Bu yolla geni anlaml ve daha geni çevreye hitap edecek bir iir estetiine
ulamlardr. Âk edebiyatyla, divan edebiyat dil ve üslup yönünden farkl
özellikler gösterir. Âk edebiyatnn beslendii ve geldii çevrelerin diliyle
divan edebiyatnn dili arasnda büyük farkllklar vardr. Âklarn günlük
konuma dilini kullanmalar, iirlerini saz eliinde söylemeleri, divan iirinin

üst kültürünü yakalamayan geni halk kitleleriyle kolaylkla bütünlemesini
salamtr. Âklar Osmanl-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden
olmalarnn yan sra Türk dilinin doal geliimine ve Türk diliyle aheserler
yaratacak edebiyata zemin hazrlamlardr.
SONUÇ
Âk iiri, divan iiri, tekke iiri gibi Osmanl -Türk kültürünün en
önemli belirleyici dinamiklerinden ve balca anlatm kaynaklarndan biridir.
Âklarn iirlerinden söylendii dönem Türk halknn estetik modelini,
beenilerini, ahlak anlayn, insana, topluma, dünyaya bakn vd. örenebiliriz.
Âklar, toplumu örnek deerler çevresinde toplamalar yönüyle ilevseldirler,
âdeta kültürün oluup, kökleip, yaylmasnda birer kültür gönüllüleridir.
Anadolu'da oluan, ekillenen ve gelenekselleerek günümüze kadar
gelen âk iiri, Osmanl döneminin sosyo-kültürel artlar içinde OsmanlTürk kültürünün yurt tutulan Anadolu'da kök salp boy atmasnda önemli
rol oynamtr. D kaynaklarn basklarna ramen millî özden kopmadan
geni kitlelerin beenisini kazanp bir gelenek olmutur.
Âklar bal bulunduklar gelenei ve halk kültürünün bütün deerlerini
iirlerinde ifadelendirerek Osmanl-Türk kültürünün ortak bir yaam ve
deerler bütünü olmasna çalar boyu hizmet etmitir. Âklar seslendikleri
kitlenin önündedirler. Bu yönleri onlar ve öütlerini daima önemli klmtr.
Onlar iirlerinde devletin birlii beraberliini ileyerek devletin bekasnn
önemini anlatrlar, insanl sevgi ve kardelik, insanlk gibi ortak deerlerde
birletirme çabas verirler.
Sanat ürünleri toplumun yapsndan soyutlanamaz. Bunlar toplumsal
ilikilerden doan olgulardr. Her toplumun kendine özgü aclar, sevinçleri,
umutlar özlemleri, tepkileri ksacas kendine özgü bir iç dünyas vardr. Bu
iç dünyann birikimleri sanatçlarca, sanat ürünlerinde dile getirilir. Edebî
eserler yaayan kültür topluluunun ortak dünya görüüne ve deerler
sistemine göre ekillenir (Artun,1196:295-296). Sanatçlar da eserleriyle
toplumun kültürüne katkda bulunurlar.
Âklar halkn ortak duygu ve düüncelerini özellikle sosyal ve tarihî
konulu iirleriyle dile getirerek geni kitlelere yayarak Türk kültürünün
tamacln, koruyuculuunu yaparlar. Âk tarz iir toplumun ihtiyacna
bal olarak ortaya çkmtr. Toplum bilinciyle bu iirler arasnda bir ba
vardr. Bir tarihi olayn toplum üzerinde etkisinin bilinmesi onu
temellendirmekte önemlidir. Bu yönüyle âk iirinin bir bölümü sosyal
tarihe kaynaklk eder.
Âk iiri eski Türk iiri ögelerini bünyesinde barndrp günümüze
getirerek Türk kültürünün sürekliliine katk salamtr. Âklar iirlerinde

tasavvuf düüncesini halk dili ve kültürüyle bütünletirerek ilemiler ve
Anadolu'da Mool istilas sonras maddî manevî ykma urayan insanlar
ortak duygularda birletirerek yeni bir yurt kurulmasnda olumlu bir katk
salamlardr.
Âk iiri, divan iiriyle, Tekke iiriyle geçilerle ba kurarak zümreler
aras al veriin salanmasnda köprü görevi yapmlardr. Divan airi
aydnlar arasnda Osmanl kültürünü yayarken âklar da halk aydn olarak
Osmanl - Türk Kültürünü halk arasnda yaymlardr. Halkn Osmanl Türk
kültürü çevresinde toplanmalarna yardmc olmulardr.
Sonuç olarak, âk iiri halk arasnda mayalanm, halkn kültür
yapsn, dokusunu ekillendirmekte önemli rol oynamtr. Toplum bilinciyle
âk iiri içiçedir. Âk, toplumun yaamakta olduu serüveni sorgulayp
anlamaya çalarak Türk insann her boyutuyla kavrayp aydnlatma çabasyla
Osmanl-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden birisi olmutur
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