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Öz
Edebi metinler, üretildikleri toplumun sosyal hayatını air ve yazarların bakı açısıyla
yansıtırlar. Â ık tarzı iir, halkın de erler bütününü, ba langıçtan günümüze estetik olarak aktaran
bir i leve sahiptir. Türk halk iirinde sosyal hayatla ilgili meselelerin sıkça i lendi i bir çok
ara tırmacının ortak kabulüdür. Osmanlı padi ahı II. Mahmud, fes takmayı erkekler için zorunlu
kıldı ı zaman halk buna tepki göstermi ayaklanmalar olmu tur. Dönemin ba arılı airlerinden Â ık
Dertli de fesi öven bir iir yazmı tır. Bu iir, edebiyat-sosyal hayat ve edebiyat-iktidar ili kisi
açısından dikkat çekici bir örnektir. Edebi metinler sadece estetik haz veren eserler de ildir. Bu
metinlerin toplumun sosyal ve kültürel hayatını yansıtan belge olma niteli i de vardır.
Anahtar Kelimeler: Fes, Dertli, Sosyal Hayat, Türk Halk iiri.
Abstract
Literary Works reflect social life of their time through the perspectives of poets and writers.
Minstrel Literature has always carried out a function of transferring social value system to our time
aesthetically. Many researchers commonly agree upon the fact that folk poetry has often dealt with
issues related to social life. When Mahmud the second issued a decree forcing men to wear fez, there
had been an upheaval and people rioted against it. Dertli, a prominent poet of the era, praised fez in
one of his poems. This poem constitutes a significant example regarding the relationship of literature
both with social life and governance. Literary Works are not merely texts of aesthetic pleasure; they
also have the characteristics of being a document that reflects social and cultural life of the society.
Keywords: Fez, Dertli, Social Life, Turkish Folk Poetry.

Giri
Edebi metinler toplumdaki sosyal olayları yansıtmaktadır. Bu eserleri sadece estetik
hazları tatmin eden edebi ürünler olarak görmemek gerekmektedir. Bu tür metinlerin tarihi,
sosyal hadiselere ı ık tutan belge olma niteli i de bulunmaktadır.
Halk kültürünü en canlı ekilde ya atan, i leyen ve gelece e ta ıyan unsurların ba ında
halk edebiyatı gelmektedir. Halk edebiyatı içinde özellikle â ık tarzı iir gelene i içersinde
airler fonksiyonel olarak çalı makta, kültür ögelerini gelece e ta ımaktadırlar. A ı ın
dinleyicisine kendi hayat tecrübesinden veya sözlü kültür ortamında yaygın olarak atasözü
formunda ya ayan halk felsefesinden temaları ve onları içeren deyim ve atasözlerini kullanmak
suretiyle ö üt vermeye yönelik olarak ele alı
tarzı veya anlatım tutumudur
(Çobano lu,2000:103).
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airlerin toplumu yönlendirme özellikleri vardır. airlerin öne sürdü ü fikirler, toplum
tarafından dikkate alınır. Yöneticiler, zaman zaman airlerin bu gücünden yararlanmak
istemi lerdir. Osmanlı dönemi edebiyat tarihimiz içinde ortaya çıkan â ık edebiyatı
bünyesindeki airler de halkın nabzını tutan, etkin, önemli ahsiyetlerdir.
Halkın kültürel de erlerinin yine halkın diliyle anlatıldı ı â ık edebiyatının, bu manada
zenginlik ta ıdı ını ve millî kültür unsurlarının halk airlerinin iirlerinde yer aldı ını söylemek
mümkündür. Halk airi bu kültür unsurlarını, â ık destanlarında oldu u gibi, kimi zaman
gerçek anlamıyla yansıtmakta, kimi zaman da bunları duygu, dü ünce ve hislerinin
anlatımında mecazlar dünyasında kurgulayarak kullanmaktadır. Her iki durumda da kültürel
bir olgu iirinde yer almaktadır. Bu açıdan edebiyat ve iir, yaratıldı ı kültürün unsurlarını
zamanın ve airin bakı açısından sunmakta ve toplumun sosyal gerçekleri ve ideal de erleri
air perspektifinden ortaya konulmaktadır (Günay,2009:166).
Sanatın bir yansıtma oldu u gerçe inin en açık örneklerinden biri de Türk halk iiri
metinleridir. Bu metinlerden yola çıkarak toplumumuzun sosyo kültürel geçmi ine ula abiliriz.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yemen ve benzeri türkülerin Anadolu’nun iç romanını yaptı ını ifade
ederken (2004:54) aynı hakikate vurgu yapmı tır.
Türk Halk iiri ve Sosyal Hayat
Uzun bir geçmi e dayanan, Türk tarihi içinde 16. yüzyıla kadar ozanlık gelene i olarak
devam eden â ık edebiyatının içeri i ve i levselli i göz önüne alındı ında Türk milletine özgü
bir ileti im yolu oldu u, aynı zamanda kültür ve bilgi ta ıyıcılı ı niteliklerine sahip oldu u
görülür. Varlı ını bazı de i imlerle günümüzde de gördü ümüz â ık edebiyatı, ‘sanat
niteli inin yanında kültür kodlarını da’ içerisinde barındırmaktadır (Özdemir,2011:206-208).
airler hadiseleri yansıtırken içinde bulundukları ki isel ve sosyal artlara ba lı olarak
hareket etmektedirler. airlerin eserleri, toplum ve yönetimden gelen baskılar, beklentiler vb.
bir çok unsurla birlikte de erlendirilmelidir.
Destanlarla ba layan Türk edebiyatında, halk edebiyatı ve müzi i adı altında incelenen
eserler; sanat niteli i kadar hatta zaman zaman daha fazla hem bireysel hem de tarihî ve
toplumsal olayların, duyguların, kabullerin, tecrübelerin ve kültürün anlamlar, de erler,
kurallar bütününün kodlarını, ifrelerini ta ıyan hafıza niteli indedir. Bu kodlar bir tür genetik
ifreler olarak kabul edilebilir. Bu birikimin çözümlenmesi gerekmektedir (Günay,2009:142).
Toplumları incelerken sadece tarihi metinlerini esas almak eksik olacaktır. Bu metinler
siyasi ve sosyal artların durumuna göre gerçe i tamamen yansıtmayabilir. Tarihi hadiseleri
kültürel kaynaklarla teyid etmek, hadiselerin resmi söyleminin dı ında da incelemek daha
isabetli olacaktır.
Osmanlı tarihçilerinin yazamadıklarını halk airleri eserleriyle dile getirirler. Bu airler
halkın içindedirler. Halk tarafından korunurlar ve halk tarafından beslenirler. Tarihî olayların
içinde oldukları için de, bazen sınır boyunda bir köyde, bazen orduda askerdir, gördüklerini
söylerler. Acıları askerlerle ve halkla birlikte çekerler, onlarla payla ırlar. (Türkmen,2005:293298).
Â ık tarzı Türk iirinde tavsiye, ö üt verme nitelikli iirler nasihat destanlarını
olu turur. Toplumdaki sosyal hadiseler temelli üretilen bu metinler, ba langıçtan günümüze
birçok atasözü ve deyim, mahalli söyleyi ler, konuyla ilgili dini referansları, ayet, hadis ve
vecizeleri barındırır. Destan formunun yapısına uygun dü en nasihatlerde mizahi unsurlardan
da yararlanılır. Nasihat destanlarının en etkin özelli i de muhataplarını bu yolla e itmeyi
hedeflemesidir.
Â ık destanları yüzyıllarca toplumun habercili ini üstlenmi , ezgiyle desteklenmi ekil
ve tür özellikleriyle günümüze ta ınmı tır. Destanlar yeni yurt tutulan Osmanlı co rafyasında
olu an kültürel de i im ve geli imin toplumsal dokuya yansıma sürecini yapısal ve i levsel
bakımdan anla ılmasında ve tahlilinde birinci derecede kaynaklardır. Destanlarda i lenen ne
olursa olsun do rudan do ruya insan ögesi üzerindeki etkilerine de inilir. Destanlar â ı ın
ya adı ı ça daki sosyal yapıyı belirlemek açısından önemlidir. Destanlarda toplumun sosyal
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yapısını, psikolojisini görebiliriz. Bu yönüyle destanlar sosyal tarihe kaynaklık ederler.
Destanların arka planında dönemin sosyal, ekonomik çarpıklıkları, yozla an de erler kar ısında
farklı davranı biçimleri sergileyen ki iler vardır (Artun,2005:8).
Türk sosyal hayatı içinde a ıkların ilk dönemdeki temsilcileri yaygın olarak ozan baksı
adıyla anılmaktadır. Bu ki iler toplumda kutsal görülmekte ve airli in dı ında gelecekten
haber verme, büyücülük, hekimlik vb. bir çok görev üstlenmektedirler. Ozanlıktan a ıklı a
geçi sürecinde de toplumun bu ki ilere benzer bakı açısı devam etmi tir. Özellikle ‘Hak a ı ı’
sıfatında görüldü ü üzere a ık ve kutsallık ili kisi belirgin olarak öne çıkmaktadır. Â ıklar da
bu durumun farkındadırlar ve bunu kullanmaktadırlar.
Halk iirinde, di er edebiyat dallarında oldu u gibi bireysel konular a ırlıkta olsa da
â ıklar, toplum içinde birer öncü, lider, yol gösterici olduklarının farkındadırlar. Bu yüzden de
â ıklar iirlerinde toplumumuzun geleneklerini, ahlakını, kültürel yapısını yücelterek bu
de erleri peki tirmeyi sa layacak yönde eserlerle halkın e itilmesine yardımcı olurlar
(Akkaya,2010:98). Yaygın halk e itiminin önemli bir unsuru olan â ıklar toplumun her
kesiminde kendini gösterir. Özellikle kahvehaneler içersinde mekan tutan â ıklar halkın da
cazibe merkezini olu turur. Ki ilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar kar ısında,
ba kaları tavır alırlar. Bu tavır, genellikle nasihat verme eklinde olur (Kaya,2000:267).
Türk halk iiri içinde sosyal olaylar en çok destan türü içinde i lenmektedir. Sosyal
hayatın hemen her alanıyla ilgili bir destan metni bulmak mümkündür.
Destanlarda genel temalar yerine belli bir olay veya bazıları kalıpla mı toplumu
derinden etkileyen çe itli olaylar, hayat sahneleri, yankı uyandıran sava lar, ayaklanmalar,
kıtlık, deprem, yangın, salgın vd. gibi belli konular i lenir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren
güldürücü, ta lama, tenkit, ö üt ve hiciv ögelerinin hakim oldu u destanlara da rastlanmı tır
(Yeti 1994:202-205).
Destanların istisnasız tamamının yerine getirdi i yegane i lev halkın yaygın e itiminin
sa lanmasıdır. Bu e itimin iki boyutundan söz edilebilir. Birincisi toplumda yerle ik durumda
olan bilgi ve inançların destanlar tarafından güncelle tirilerek tekrar topluma döndürülmesidir.
Â ıklar geleneksel de erleri güncelle tirerek tekrar edip güçlendirmeleri konusunda
destanlarının
dolayısıyla
kendilerinin
yaptıkları
yaygın
e itimin
farkındadırlar
(Çobano lu,2000:119).
Halkın içinde ya ayan toplumun nabzını tutan â ık edebiyatına mensup airler destan
türü dı ında yazdıkları iirlerde de sosyal hadiseleri i lemi lerdir.
Fes
Fes, Osmanlılar zamanında toplumumuzda bir müddet kullanılmı , bugün de bazı
slam ülkelerinde kullanılmakta olan ba a takılan bir kıyafet unsurudur. “Fes, Osmanlı
Devleti’nde 19. yüzyılda erkekler için kabul edilmi kırmızı renkli bir ba lıktır. Püskülü vardır.
slamiyet in yayılı ı ile fes giyilen ilk memleket, fesin icat edildi i memleket olan Fas’tır.
Osmanlı denizcileri çok eski tarihlerde de fes giymekteydiler. Dönemine göre çe itli kalıplarda
fesler giyilmi tir. Türkiye’de 1925 yılında çıkarılan özel bir kanunla yasaklanan fesin bu ülkeye
geli i II. Mahmud devrine rastlar. Yeniçeri Oca ı’nın 1826’da kaldırılmasıyla onun yerine
kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusunun kıyafetinden e itimine ve donanımına
kadar her eyinin Batı tarzında olması istenmi tir. Fes Türk kültür tarihinde önemli bir yere
sahip olup arkılara, türkülere girmi tir (Tezcan,1995:415-416).
erafettin Turan, fesin Akdeniz ülkelerinde tanındı ını ve giyildi ini, Osmanlı’da ise II.
Mahmut tarafından kabul edilip askerlerin ve devlet görevlilerinin giymesinin zorunlu hale
getirildi ini belirtir (Turan,1994:207).
Osmanlı toplumunda fesin devlet memurlarında zorunlu olması toplumda tepkilere
sebep olmu tur. Bazı ulema, halkı direnmeye te vik ettiler. Arnavutluk, Makedonya, Bosna,
Ba dat hatta stanbul’da ayaklanmalar olmu tur. Fes artık reformun simgesiydi. Ba ı
korumaktan ba ka hiçbir özelli i olmadı ı gibi dini bir niteli i de olmayan fes, slam’ın,
muhafazakârların ve yenilik kar ıtlarının sembolü haline gelmi tir (Özdemir,2007:10).
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Osmanlı padi ahı II. Mahmud devrinde fesin takılmasının zorunlu olması sonrasında
toplumda fesin me ruiyetiyle ilgili tartı malar ya anırken airler de tartı malara kayıtsız
kalmamı yazdıkları iirlerle fes hakkındaki kanaatlerini ifade etmi lerdir. Bu ba lamda 19. Asır
halk airlerimizden Â ık Dertli de fesi öven bir iir yazmı tır.
Â ık Dertli
19. yüzyıl, Â ık iirinin en parlak iki yüzyılından birisidir. Bu dönemde gelene i temsil
eden güçlü â ıklar yeti mi ve sayıca birçok iir örne i verilmi tir. Osmanlı mparatorlu u’nun
da ılma dönemine paralel olarak airler iirlerinde sosyal, siyasî ve tarihî olaylara da önemli
ölçüde yer vermi lerdir. Fuat Köprülü, divan edebiyatı ile â ık edebiyatının bu yüzyılda
kar ılıklı olarak birbirlerini etkilediklerini, bu etkinin derecesinin arttı ını; böylece asıl halk
zevkinin zayıfladı ını belirtmektedir. Bu yüzyılda â ıklar ço almı , büyük ehirlerde, özellikle
stanbul’da te kilatlanıp kahvehanelerde sanatlarını icra etmi ve üst düzey yöneticilerden
destek görmü lerdir. cra zemini olarak yazılı ortam da çokça kullanılmı , cönk ve mecmuaların
sayısı artmı tır (Düzgün,2006:169-212). Bu dönemde padi ahlar tarafından desteklenen, sarayda
icrada bulunan ve maa
alan â ıklar bulunmaktadır. Bu â ıklara “ âirân-ı
hassâ”(Toker,2014:169-185) adı verilmektedir.
19. Asır halk airlerinden Â ık Dertli, Boluludur. Konya, Ankara, stanbul ve Mısır’da
bulunmu tur. Hem aruz hem de hece ölçüsüyle iirler yazan Dertli, döneminin ba arılı halk
airlerindendir. Dini tasavvufi temalı iirlerin yanı sıra sosyal konularda hiciv ve mizah
muhtevalı iirleriyle de tanınmı tır.
Anadolu’yu ehir ehir dola an Dertli, Konya’da üç yıl, Mısır’da on yıl kalarak
buralardaki airlerle temas kurmu , bilgi ve birikimini artırmı tır (Okay,1958:4). Dertli,
meslekten yeti en bir â ık olup uzun seyahatlerde büyük sanat merkezlerinde tekkelerde edebi
kültürünü geli tirmi , airli e pek yatkın olan karakteri bu geli mede önemli rol oynamı tır
(Öztelli,1953:7).
Divan iiri 19. yüzyılda artık büyük üstadlar yeti tiremez hâle gelirken Dertlî’nin,
Semaî kahvelerinde yapılan bir muamma çözme yarı masında sa ladı ı ba arıyla hem ünü
artmı , hem de II. Mahmut’un gözüne girmi tir. II. Mahmut’un fes giyme zorunlulu u kararını,
klasik Türk iirinin etkisini belirgin biçimde sergiledi i, fes redifli bir kaside ile övünce iyi bir
memuriyet görevi verilmi (Yardımcı,2013:542), bu yüzden Ça a ayanlı ı ile ödüllendirilmi tir.
Dertli’nin bu tür bir iir yazması onun yenilikçi ve de i imci bir mizaca sahip olu uyla da
ili kilendirilmektedir (Akman,2004:242).
Â ık Dertli’nin Fes Redifli iiri
Al renkler bah eder ruhsâre-i hûbâna fes
Benzemez mi âh-ı gülde gonca-i handâna fes
“Güzellerin yana ına al renkler bah eden fes, gül dalında gülen bir goncaya benzemez
mi?”
öyle örter bastırır perçemleri mahfûz için
Hâil olmak maksadı manzûre-i dü mâna fes
“ Fes, (sevgilinin) perçemlerini, dü manın belalarından engelleyip korumak için örter,
bastırır.”
Kudret-i Mevlâ ile günden güne öhretlenip
Ba ların üstünde yer buldu gelip meydâna fes
“Fes, günden güne Mevla’nın kudreti ile öhretlenerek meydana geldi, ba lar üstünde
(öyle) yer buldu.”
Kurt ile a nâmı gezdirdi berâber dünyâda
Adl-i seyfi âyi etti milket-i Osmâne fes
“Fes, (bu) dünyada kurt ile koyunu birlikte gezdirerek, Osmanlı devletinin kılıcının
adaletini (herkese) duyurdu.”
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Kahr-ı a‘dâ kılma a çekti süyûf-ı Haydar’ı
Anın için rengi âl oldu boyandı kana fes
“Fes, dü manı kahretmek için Haydar’ın kılıçlarını çekti. Bundan dolayı rengi kırmızı
oldu, (al) kana boyandı.”
Pâdi ahlıktan murâd kânundur ancak âleme
Ha re dek yâd olmaya kânun yeter Sultân’a fes
“Padi ahlıktan amaç, aleme düzen ve nizam sa lamaktır. Fes, kanun olarak (bir)
sultanın kıyamete kadar anılmasına yeter (artar).”
Nice serdengeçtiyi serden geçirdi tî ile
Dalkılıçlar zümresin daldırdı hep ummâna fes
“Fes, sayısız serdengeçtiyi ba ından ederek, (nice) dalkılıçlar zümresini ummana
daldırdı.”
Bâ bânın ba ların soldurdu bâd-ı kahr ile
Hân ü mânın öyle kıldı anların vîrâne fes
“Fes, kahır rüzgarıyla bahçıvanın ba larını soldurdu. Onların evlerini barklarını
virane kıldı.”
Bârekallah ho yaratmı Hak nazardan saklasın
Âl-i Osmân devleti Sultân-ı Mahmûd Hân’a fes
“(Ba ındaki fesiyle) Osmanlı devleti ailesinden Sultan Mahmut Han’ı Allah ne ho
yaratmı . Hak (onu) nazardan saklasın.”
Fes de il medhiyye-i festen murâdım Dertliyâ
Bir vesîledir duâ-yı Hüsrev ü Hâkan’a fes – (Kutlu,1979:175).
“Ey Dertli! Fesi methetmekten muradım fes de ildir. Fes, Hakana (Sultan Mahmud’a)
ve hüsreve (Hüsrev Pa a’ya) dua etmek için bir (sadece) vesiledir.”
Kahvehanelerde okunan fesi öven bu kaside halk arasında fes taraftarlarını ço altmakta
iyi bir propaganda olmu tur (Öztelli,1953:4-5). Bu dönemde Dertli’den ba ka airler de fesi
öven iirler yazmı tır. Bu airlerden birisi de Dertli’nin dostu Â ık em’î’dir. Dokuz beyitten
olu an iirin bir beytinde air, efendim diye hitap etti i Osmanlı sultanının yakında
dü manlardan intikam alaca ını ve Allah’ın izniyle “kızıl elma kavmi” diye niteledi i Türklere
fes giydirdi ini ifade etmektedir (Halıcı,1982:33).
Sonuç
Kültürü olu turan ve gelecek nesillere aktaran insandır. Her insan içinde bulundu u
kültürden beslenir, etkilenir, kültürüne katkıda bulunur ve sonraki nesillere kültürünü ta ır.
Milletleri birbirinden ayıran milli kültür de erleridir. Kültürü olu turan unsurlar tahlil
edildi inde o millete ilgili kültürel ke ifler ortaya çıkacaktır. Türk milleti zengin bir kültüre
sahiptir. Milletimizin duygu dünyasındaki derinlik ve zenginlik, içtenlikle sergilenen Türk halk
iiri metinlerine belirgin olarak yansıtılmı tır.
Cafer Özdemir’in 17. -19. Yüzyılda Â ık iirindeki Sosyal Hayat adlı doktora çalı masında
ortaya koydu u sonuçlara göre Osmanlı’nın son üç yüzyılında Â ık tarzı halk iiri eklinde
belirginle en halk iiri ile sosyo-kültürel hayat arasında güçlü bir ba oldu u tespit edilmi tir.
Halk airlerinin kültürel de erleri ya adıkları topluma benimsetme, gelecek ku aklara aktarma
ve çe itli katmanlar arasında (yönetici-halk/ ehirli-köylü) ileti im/haberle me fonksiyonunu
ba arıyla gerçekle tirdikleri belirlenmi tir…Osmanlı döneminde ya ayan Anadolu Türklerinin
belirli bir dönemine ait verimlerinin incelenmesiyle hem o toplumu özgünle tiren ve di er
milletlerden ayıran kültür kodları tespit edilmi hem de bu unsurların günümüzde varlıklarını
devam ettirip ettirememeleri ile ilgili üzerinde dü ünülebilecek bir kazanım elde edilmi tir.
Neticede gelene e ba lı airlerin toplumsal hayatın nabzını tuttu u görülmü tür (2011:504).
Türk toplumunun tarihi süreci içinde ya adı ı sosyal hadiseler edebi metinlerden yola
çıkarılarak de erlendirilmelidir. Bu yakla ım hadiselerin daha detaylı yansımalarını elde etmek
ve daha sa lıklı de erlendirmeler yapmak imkanını sa layacaktır. Bu tarz metinleri
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de erlendirirken airin içinde bulundu u sosyal statü, dönemin idarecileri ile olan ili kileri
edebiyat-iktidar ili kileri ba lamında de erlendirilmelidir. Bu bakı açısına uygun incelemeye
örnek olarak gösterebilece imiz Tarihçi Halil nalcık’ın hazırlamı oldu u ‘ air ve Patron’ Divan Edebiyatının Sosyolojik Yorumu adlı çalı mada divan airi özelinde saray, iir ili kisi ve
airlere hâmilik sistemi hakkında ilginç tespitlerde bulunulmu tur ( nalcık,2003:23).
Osmanlının son dönemlerinde ba ta padi ahlar olmak üzere yöneticiler, â ıklardan
bilinçli olarak yararlanmı lar, bu airler aracılı ı ile halkın nabzını tutmu lardır. Özellikle II.
Mahmud döneminde kendilerine maa ba lanan, sarayda icrada bulunan â ıklar oldu u
bilinmektedir. Dertli’nin ‘fes’ redifli kasidesi örnekleminde görüldü ü üzere iir, ki ilerde
estetik haz veren bir metin olmanın yanı sıra sosyal hadiseleri aydınlatan belge niteli ini
ta ımaktadır. Aynı sosyal hadise üzerine üretilen benzer metinlerin derlenmesi ve birlikte
de erlendirilmesi dönemin çok yönlü olarak de erlendirmemize zemin hazırlayacaktır.
Bu tür ilk elden üretilen metinlerin edebiyatçıların yanı sıra tarih, sosyoloji, felsefe,
psikoloji vb. bilim insanları tarafından da incelenmesi ve ilgili disiplinlerinin bakı açısıyla
yorumlaması Türk kültür dünyasını tanıma ve anlama adına daha nitelikli daha zengin
sonuçlar elde edilmesini sa layacaktır.
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