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ÖZET
Aﬂ›k destanlar› yüzy›llarca toplumun habercili¤ini üstlenmiﬂ, ezgiyle desteklenmiﬂ ﬂekil ve tür özellikleriyle günümüze taﬂ›nm›ﬂt›r. Destanlar Anadolu'daki kültürel de¤iﬂim ve geliﬂimin analizinde, söylendi¤i dönemin sosyal yap›s›n›, halk›n psikolojisini, düﬂünüﬂünü, yaﬂay›ﬂ›n›, inançlar›n› yans›tmalar› yönüyle sosyal
tarihe kaynakl›k eder.
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ABSTRACT
Legends of poets, with their form and genre supported by melody, have been the messenger of the society for centuries, and continued until the present time. In the analysis of the cultural change and development in Anatolia, legends function as a source of social history from the view point that they reflect the social
structure of the period when they were told, the psychology, the beliefs, the way of thinking and the way of
living of the public.
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Sanat ürünleri, toplumun yap›s›ndan soyutlanamaz. Bunlar toplumsal
iliﬂkilerden do¤an olgulard›r. Her toplumun kendine özgü ac›lar›, sevinçleri,
umutlar›, özlemleri k›sacas› kendine göre bir iç dünyas› vard›r. Bu iç dünyan›n
birikimleri sanat ürünlerinde dile getirilir. Edebi eserler, yaﬂayan kültür toplulu¤unun ortak dünya görüﬂüne ve de¤erler sistemine göre ﬂekillenir. Aﬂ›klar›n
ﬂiirlerinde Anadolu halk›n›n dünya görüﬂünün yan› s›ra estetik modelleri de
temsil edilir (Artun 1996:295-298).
Âﬂ›kl›k gelene¤i ve âﬂ›k ﬂiiri sözlü
kültür ortam›n›n ürünüdür. Ba¤›ms›z
bir sosyo-kültürel kurum kimli¤iyle 16.
yüzy›lda baﬂlad›¤› kabul edilen gelenek,
günümüzde de sürmektedir. Aﬂ›kl›k ge-

lene¤i Türk toplumunun bütün sosyokültürel katmanlar›nca özümsenmiﬂ,
Osmanl› döneminden günümüze ortak
kültürü oluﬂturan de¤erleri bünyesinde
bar›nd›ran kurumlaﬂm›ﬂ bir gelenektir
(Çobano¤lu 2000: l)
Âﬂ›k, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniﬂ kitlelere
duyurmuﬂ bir sanatç›d›r. Her edebiyat
ak›m› gibi, âﬂ›k ﬂiiri de kendi döneminin
zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak
oluﬂmuﬂtur. Âﬂ›k yaﬂad›¤› kültürel ortamla iç içedir, aﬂ›k ﬂiiri toplumun ihtiyac›na ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Âﬂ›k destanlar› Türk milli edebiyat gelene¤inin en eski ﬂiir formlar›ndan biridir.
Ozan-baks› gelene¤inden aﬂ›kl›k gelene¤ine ve aﬂ›k ﬂiirine intikal etmiﬂtir (Ço-
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bano¤lu 2000:333). Âﬂ›klar, toplumsal
konular› en çok destanlarda iﬂlemiﬂlerdir. Günlük hayat›n küçük olaylar›ndan
büyük sosyal hareketlere kadar destanlar her türden olay› içine al›r.
Âﬂ›k destanlar› yüzy›llarca toplumun habercili¤ini üstlenmiﬂ, ezgiyle desteklenmiﬂ ﬂekil ve tür özellikleriyle günümüze taﬂ›nm›ﬂt›r. Destanlar yeni yurt
tutulan Osmanl› co¤rafyas›nda oluﬂan
kültürel de¤iﬂim ve geliﬂimin toplumsal
dokuya yans›ma sürecini yap›sal ve iﬂlevsel bak›mdan anlaﬂ›lmas›nda ve tahlilinde birinci derecede kaynaklard›r.
Destanlar› yaln›zca edebi de¤er olarak al›p incelemek eksik olacakt›r. Onlar› edebi yönlerinin yan› s›ra tarihi ve estetik boyutlar›yla da incelemeliyiz. Bu
yaz›m›zda âﬂ›klar›n destanlar›n› naz›m
biçimi, ezgi, iﬂlev, anlat›m biçimi ve temalar›n›n d›ﬂ›nda sosyal tarihe kaynakl›k etmeleri boyutuyla inceleme¤e çal›ﬂaca¤›z.
Destanlar; bir kahramanl›k hikayesini veya bir olay› anlatan âﬂ›klar›n koﬂma naz›m biçiminde yazd›¤› ﬂiirlerdir,
olaylar hikaye etme temeline dayal› olarak anlat›l›r. Âﬂ›¤›n yaﬂad›¤› ça¤daki
sosyal yap›y› belirlemek aç›s›ndan
önemlidir. Aﬂ›klar destanlar›nda toplumu derinden etkileyen çeﬂitli olaylar›,
hayat sahnelerini, yank› uyand›ran savaﬂlar›, ayaklanmalar›, k›tl›k, deprem,
yang›n, salg›n v.b. konular› iﬂlerler. Anlat›m biçimi hikaye etmedir (Yetiﬂ
1994:202-204, Koz,1985:95).
Âﬂ›klar destanlar›nda toplumsal,
tarihsel, bireysel olgu ve durumlar karﬂ›s›nda epik-lirik olarak nitelendirebilece¤imiz söyleyiﬂ geliﬂtirmiﬂlerdir, halk›n
ortak duygu ve düﬂüncelerini dile getirmeleri bak›m›ndan Türk kültürünün korunmas›nda kültür taﬂ›y›c›lar› olarak
görev yapmaktad›rlar. Âﬂ›klar d›ﬂa dö-
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nüktür, siyasal ve toplumsal olaylara
karﬂ› duyarl›d›rlar. Onlar tan›k oldu¤u,
yaﬂad›¤› ve duydu¤u olumsuz durumlar›
yarg›lar eleﬂtirir (Artun 2000 a:296).
*Çukurova Üniversitesi Fen-Ed.
Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. / Adana
Âﬂ›k edebiyat›nda destanlar tarihsel yönleri bulunan ürünlerdir. Fuat
Köprülü destanlar›n tarihi ve kültürel
yap›m›z›n araﬂt›r›lmas›nda önemini vurgulayarak destanlar› siyasi tarih çal›ﬂmalar› aç›s›ndan belge kabul eder (Köprülü1981:192).
Destanlarda tarihi olay›n geçti¤i zamana ait yaﬂay›ﬂ, düﬂünüﬂ ve inan›ﬂlar›n izleri vard›r. Destanlar bu yönleriyle
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 kiﬂi ve
olaylar› anlatmalar› halk›n umut ve isteklerini yans›tmalar› yönüyle hayata
aç›k yap›ya sahiptirler. Toplumlar› derinden etkileyen savaﬂlar âﬂ›klar›n ﬂiirlerine de konu olmuﬂtur (Koz,1985:96).
Âﬂ›klar savaﬂ konulu destanlar›nda
kat›ld›klar› ya da baﬂkalar›ndan dinledikleri savaﬂlar› kendi gözlem ve yorumlar›yla ele al›rlar. Bu tür destanlar genellikle savaﬂa kat›lan veya kahramanl›k gösteren kahramanlar›n a¤z›yla anlat›l›r. Savaﬂlar› konu alan destanlarda
en dikkati çeken nokta, savaﬂlar›n toplum üzerinde b›rakt›¤› olumsuz etkilerdir. Kaybedilen vatan topraklar›, yaralanan ﬂehit olan askerler, geride kalan insanlar›n ac›lar› halkta derin yaralar
açar. Savaﬂ ekonomisi insanlar› zor durumda b›rak›r, bir çok de¤eri sarsar.
Destanlar savaﬂlar›n halk üzerindeki
psikolojik ve sosyal etkisinin ﬂiirleﬂmiﬂ
bir anlat›m›d›r (Özdemir,1991:53).
Destanlarda halk›n devleti nas›l de¤erlendirdi¤ine dair ipuçlar› buluruz.
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Âﬂ›klar devletin iradeli, güçlü,adaletli,
ordusu e¤itimli ve savaﬂ yetene¤ine sahip oldu¤unu belirterek devletin bekas›,
kutsall›¤› düﬂüncelerini halka anlat›p
Osmanl› Türk kültürünün oluﬂmas›na
olumlu katk›larda bulunmuﬂlard›r. Devletin gücünün toplumun dayand›¤› ilkeler çerçevesinde biçimlendi¤i düﬂüncesi
halka anlat›larak devlete ba¤l›l›k düﬂüncesi pekiﬂtirilmiﬂtir (Artun, 2000
b:347). Destanlar›n arka plan›nda dönemin sosyal, ekonomik çarp›kl›klar›, yozlaﬂan de¤erler karﬂ›s›nda farkl› davran›ﬂ
biçimleri sergileyen kiﬂiler vard›r (Artun, 1996:177).
Kahramanl›k konulu destanlar›n
büyük bir bölümünde tematik ve iﬂlevsel
süreklilik kural› gere¤i ozan-baks› destan söyleme gelene¤inin derin izleri vard›r (Köprülü 1989:98). Anadolu’da destanlar›n söylendi¤i sözlü destan söyleme
ortam›ndan ‹stanbul gibi üst kültürün
yaﬂat›ld›¤› kültür ortamlar›nda ﬂehir hayat›ndan kesitlerin konu edildi¤i tematik çeﬂitlenme görülür (Çobano¤lu,
2000:148).
Savaﬂ destanlar› ordunun zaferi
üzerine söylendi¤i gibi yenilgilerin ac›
veren yönleri, halk›n üzüntüsü üzerine
de söylenir. Bu destanlarda halk›n çekti¤i zulüm ve kötülükler anlat›larak padiﬂahtan yard›m istenilir. Destanlar, toplumun de¤er verdi¤i kiﬂi ve olaylar› anlatmalar› halk›n umut ve isteklerini
yans›tmalar› yönüyle hayata aç›k bir yap›ya sahiptirler (Koz, 1985:104).
Aﬂ›klar olay›n ekseninin savaﬂ, isyan vb. olmas›na ra¤men olay› bir tarihçi gibi anlatmaz. S›k s›k olaya iliﬂkin düﬂüncelerini s›ralar. Destanlar, tarihi bir
olay›n edebiyata yans›mas› aç›s›ndan
önemlidir. Olaylar tarihi gerçe¤e ba¤l›
olarak anlat›l›r. Osmanl› dönemini konu
eden destanlar, Osmanl› döneminin iç
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yüzüne ait kesitler verir. Aﬂ›k, halk›n
olaya bak›ﬂ›n› yans›t›r. Bu yönüyle bu
tür destanlar›, tarihe yard›mc› kaynaklar aras›na alabiliriz. Söz konusu destanlarda halk›n Osmanl› devletini nas›l
de¤erlendirdi¤ine dair ipuçlar› da buluyoruz. Halk Osmanl› devletini iradeli,
güçlü, adaletli, ordusunu e¤itimli ve savaﬂ yetene¤ine sahip olarak görüyor.
Türklerde devlet kutsald›r. Halk, hükümdar› baba olarak kabul eder. Destanlarda padiﬂah, adil, sahip- devlet olarak nitelenir.
Savaﬂ gören veya birinden dinleyen
aﬂ›klar gördüklerini ya da dinlediklerini
de¤iﬂtirmeden söyleme¤e dikkat ederler.
Toplumu çok yak›ndan ilgilendiren olaylar› anlatan destanlar birer tarihsel belge de¤ildir. Onlarda insan ögesi, insan
psikolojisi kaynakland›klar› olaylar kadar önemlidir. O nedenle destanlar›,
esinlendikleri olaylar› sosyolojik aç›dan
iyi incelemek onlar› etkisinde kald›klar›
yo¤un birikimden ar›nd›rmak gereklidir.
Ancak bundan sonra ne ölçüde gerçekçi
olduklar› görülebilir. Destanlarda toplumun sosyal yap›s›n›, psikolojisini görebiliriz. Bu yönüyle destanlar sosyal tarihe
kaynakl›k ederler (Özdemir,1991:30-31)
Devletin görevleri, toplumun dayand›¤› ilkeler çerçevesinde biçimlenir
(B›çak,1998:88 92). Destanda savaﬂta
yararl›l›k gösterenler s›ralan›r. Destanda kahramanl›k gösteren Osmanl›n›n
simgesi etkin mutlak bir güç olarak çizilir. Onun kiﬂili¤inde Osmanl›n›n gücü
anlat›l›r. ‹syanc›lar küçük görülür, devlete baﬂkald›ranlar›n mutlaka cezaland›r›laca¤› düﬂüncesi vurgulan›r. Savaﬂlar›n, isyanlar›n halk›n üzerinde derin izler b›rakt›¤›n› destanda görüyoruz. Yaz›l› destanlar›n geniﬂ co¤rafyaya yay›lmalar› halk› bilgilendirmeleri yönüyle iﬂlevseldir.
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Âﬂ›klar destanlarda gördükleri, yaﬂad›klar› ya da duyduklar› bir olay› bütün ayr›nt›lar›yla yans›tmazlar. Onlar
olayla ilgili görüﬂlerini aç›¤a vurup s›ralarlar, savaﬂ destanlar›nda gerçe¤e ba¤l›
kalma çabas› gözlenir, gözlemlerini, duygulu heyecan dolu bir anlat›mla dile getirirler. Savaﬂ destanlar› bir tarihi olaydan kaynakland›klar› için gerçeklik pay›
vard›r. Ancak destanlardan tarihi kaynak olarak yararlan›rken dikkatli olmak
gerekir. Di¤er kaynaklarla da desteklenmedikçe destandan ç›kar›lacak bilgilerle
tarihi olaylar hakk›nda kesin yarg›lara
varmak yan›lt›c› olabilir.
Tarih bilimi ve tarihçi belli bir topluma ve zamana ba¤l› geçmiﬂi konu edinir (B›çak, 1996:54-56).Yaln›zca belgelere dayal› bilgi, tarih bilgisi de¤ildir. Tarih bilgisi geçmiﬂ hakk›nda ba¤lant›l›,
ahenkli anlaﬂ›l›r bir bilgi formudur
(Thomson,1983:6). Tarihçi inceleme alan› olarak ald›¤› geçmiﬂin bir kesitini bütün yönleri ve olgular›yla incelemek için
yola ç›kt›¤›nda bütün teknikleri kullan›r. Bunlar›n yan› s›ra sa¤l›kl› bir sentez
yapabilmek için her biri ayr› birer araﬂt›rma alan› olan sosyal bilimlerin bütün
dallar›na baﬂvurma gere¤i duyar. Tarihçi araﬂt›rma alan›na göre gerekti¤inde
edebiyat çözümlemelerinden de yararlan›r (Vial, 1994:6).
Günümüz tarihçisi insanl›¤›n dünden bugüne gerçekleﬂtirdi¤i ve halen yaﬂamakta oldu¤u serüveni sorgulay›p anlama¤a çal›ﬂmaktad›r. ‹nsanl›¤›n sorunlar›n› evrensel boyutlar›yla kavrama,
ayd›nlatma çabas› araﬂt›rmac›lar› disiplinler aras› çal›ﬂma¤a zorluyor. Tarihçi
inceledi¤i konuyu temellendirmek için
tarihi kaynaklar›n yan› s›ra dini inançlar›, destanlar›, efsaneleri, evliya menkabelerini hadisleri vb. kullanmal›d›r.
Tarihi bir olay kadar, olay›n etraf›n› ören
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psikolojik ögeler de önemlidir (Turan,
1978:37).
Geçmiﬂin do¤ru bilgisi, bizi geçmiﬂe
ait ön yarg›lara tutsakl›ktan kurtar›r
(Thomson,1983:6). Günümüzde bütün
bilgilerden yararlanan, sentezci tarih
anlay›ﬂ› öne ç›kt›. Tarihçi yaz›lan bir dönemin sentezini yapabilmek için o dönemin insan›n›n düﬂüncelerini bilmek zorundad›r. Destanlar, halk›n duygu,düﬂünce umut ve isteklerini yans›tmas› yönüyle sosyal tarihe kaynakl›k ederler
(Findley, 1998:28-31).
Halk kültürü ürünleri toplumun ihtiyac›na ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Toplum bilinciyle bu ürünler aras›nda
bir ba¤ vard›r. Bir tarihi olay›n toplum
üzerindeki etkisinin bilinmesi onu temellendirmekte
önemlidir
(Turan,1978:49). Halk edebiyat› ürünlerinde tarihi olay›n geçti¤i zamana ait, yaﬂay›ﬂ, düﬂünüﬂ ve inan›ﬂlar›n izleri görülür. Tarihçi kayda geçirilmiﬂ olgular›,
ulaﬂabildi¤i verileri belli bir düzene sokarak anlamaya ve aç›klamaya çal›ﬂarak tahlil eder, senteze var›r (Öz,
1998:53-59).
Sonuç:
Yaz›m›zda sosyal tarihe kaynakl›k
edebilecek Prizrenli Âﬂ›k Ferki’nin 21
(Artun 2000 e), günümüz Adanal› alt›
aﬂ›¤›n 11(Artun, 1996:295-318), Âﬂ›k Esrari’nin 1(Artun, 2000 d:187-192), ve
Âﬂ›k ﬁenlik’in 10 destan› olmak üzere
toplam k›rk üç destan› inceledik. Bu destanlardaki sosyal tarihe kaynakl›k edecek ö¤eleri ﬂöylece s›ralayabiliriz.
1) Aﬂ›klar savaﬂ konulu destanlar›nda halk›n içinde bulunduklar› ortam›
ve ruh halini anlatarak döneme ›ﬂ›k tutarlar.
2) Aﬂ›klar; salg›nlar›, büyük yang›nlar›, depremleri konu alan destanlar›nda halk›n durumunu, yaﬂanan fela-
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ketleri anlatarak döneme tan›kl›k ederler.
3) Destanlarda anlat›lan ﬂehir hayat›na ait çarﬂ›lar, hamamlar, deniz hamamlar›, mesire yerleri, meyhaneler ve
e¤lence alemine ait kesitler yaz›ld›¤› zamandaki kültür hayat›na ait ipuçlar› vererek ﬂehir tarihi araﬂt›rmac›lar›na kaynakl›k ederler.
4) K›ﬂla ve ﬂehir hayat›n› konu alan
destanlarda o dönemin askerlik kurumuna, ﬂehir hayat›na ait belgeleri destekleyecek sosyal yap›ya ait bilgilere
rastlan›r.
5) Sanat destanlar›nda o döneme
ait halk kültürüne, zanaatlara ait de¤erli bilgiler bulunur.
6) Yemek destanlar›nda destan›n
söylendi¤i dönemin mutfak kültürü ve
yemekleriyle ilgili zengin malzemeler
yer al›r.
7) Kan davas› ve köy kavgalar›n›n
konu edildi¤i destanlardan o dönemdeki
sosyal yap›y›,devletin yapt›r›m gücünü
ve adaletin iﬂleyiﬂini ö¤renilir.
8) ‹ﬂgal alt›nda kalan yörelerin kurtuluﬂ çal›ﬂmalar›na ait belge nitelikli bilgiler bulunabilir.
9) Osmanl›n›n çöküﬂ dönemindeki
sosyal yap›ya ait bilgiler edilinebilir.
K›sacas› destanlar; söylendi¤i dönemin sosyal yap›s›n›, halk›n psikolojisini,
düﬂünüﬂünü, yaﬂay›ﬂ›n›, inançlar›n›,
duygular›n› yans›tmalar› yönüyle sosyal
tarihe kaynakl›k ederler diyebiliriz.
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