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~ A . AzMi BiLGiN 

c) Halk Şiiri. Osmanlı dönemi edebiya
tı içinde geniş bir etki alanına sahip halk 
şiirinin ilk örnekleri olan koşuk, sagu, sav 
ve destantarla ilgili bazı parçalar Divanü 
lugiiti't-Türk içinde zamanımıza ulaşmış

tır. Daha çok sözlü gelenekte yer alan halk 
şiirinin başlıca özellikleri şöylece sıralana
bilir: Dili sade, istisnalar dışında nazım bi
rimi dörtlük, ölçüsü hecedir. Genellikle ya
rım kafiye kullanılır; tema olarak halk ha
yatının hemen bütün yönlerini kapsar. Halk 
şiiri içinde yer alan anonim halk edebiya
tının nazım biçimleri türkü, mani, man
zum ve mensur bilmecelerle atasözlerin
den meydana gelir. Aşık edebiyatı nazım 
biçimleri koşma, semai, varsağı, divan (di
van!), selis, satranç, destan dır. Ağıt, taşla

ma, güzelleme, koçaklama, ninni, teker
leme. beşik türküleri ve muamma hem 
anonim halk hem aşık edebiyatının ortak 
nazım türleridir. 

Halk edebiyatının anonim ürünleri üze
rinde XX. yüzyıl başlarına kadar yeterli 
derleme çalışmaları yapılmadığından bun
ların Osmanlı dönemindeki gelişim süreci 
hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Türkü, mani, bilmece, tekerleme, 
ninni, ağıt, taşlama . güzelleme, koçakla
ma gibi örnekleri ihtiva eden en eski ta
rihli cönkün XV. yüzyıla ait olduğu tahmi
ni, "türkü" adlı ilk parçanın XV. yüzyıl baş
larında Horasan bölgesinde tesbiti, Ana
dolu ve Rumeli'de ilk türkü örneklerine 
XVI. yüzyılda rastlanması bu ürünlerin XV
XVI. yüzyıllardan itibaren kaydedilmeye 
başladığını ortaya koymaktadır. Bu ilk ya
zılı örnekler dikkate alındığında halk ede
biyatının gerek dil ve söyleyiş gerekse bi
çim bakımından uzun bir geçmişe sahip 
olduğu , Osmanlılar döneminde de gelişe
rek varlığını devam ettirdiği söylenebilir. 

Aşık edebiyatı da anonim halk edebiyatı 
gibi nazım ağırlıklıdır. Oğuz Türkleri'nde 
kullanılan ozan kelimesinin yerini XV. yüz
yıldan sonra Anadolu ve Azeri Türkleri ara
sında giderek "aşık" kelimesinin almasıyla 
birlikte ozanlık geleneğini aşıklar devam 
ettirmeye başlamış , bunların oluşturduğu 

edebiyatada "aşık edebiyatı" denilmiştir. 
Aşıklar saz eşliğinde şiir söylediklerinden 
"saz şairi" olarak da adlandırılmıştır. XV. 
yüzyılda yaşadığı bilinen herhangi bir saz 
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şairine rastlanmamakla beraber XVI. yüz
yılda ortaya konan aşık edebiyatı ürünle
rinin biçim ve muhteva özelliklerinden ha
reketle bu tür eserlerin XV. yüzyılda da var 
olduğu sonucuna ulaşılabiılr. XVI. yüzyıl
dan itibaren Osmanlı ülkesinde çok sayı
da aşık 1 saz şairi yetişmiştir. Halkın saz 
şairlerinin basit fakat samimi şiirlerinden 

hoşlandığı , bu şiiriere büyük ilgi göster
diği ve şair denince elinde sazı, dilinde sö
züyle kendine daha yakın bulduğu aşıkları 
hatırladığı anlaşılmaktadır. 

Aşıklar için XVII. yüzyıl adeta bir altın 
devir olmuştur. Bu yüzyıldan itibaren aşık
lar konaklarda, kervansaraylarda, kahve
hanelerde, tekkelerde, mesirelerde yer al
maya ve toplum tarafından büyük ilgi gör
meye başlamıştır (Evliya Çelebi, I, 638: Il, 
5; III, 5I 8; IV, 50) . Aşıkedebiyatının bu yüz
yılda saray katına ulaşan bir ilgiye kavuş
tuğu görülmektedir. IV. Murad, musahibi 
Musa Çelebi'nin ölümünden duyduğu acı
yı , "Yola düşüp giden dilber 1 Musa'ın eğ

lendi gelmedi 1 Yoksa yolda yol mu şaştı 1 
MOsa'm eğlendi gelmedi" dörtlüğü ile baş
layan bir varsağıda dile getirmiştir. IV. Mu
rad devrinden sonra aşıkların sayısı art
mış. içlerinden şöhreti Bağdat sınırların
dan Tuna ve Özi kıyılarına kadar yayılan 
kişiler yetişmiştir. IV. Mehmed'in tahttan 
indirilmesi üzerine ( I 68 7) eşi Afife Sultan 
duyduğu üzüntüyü, "Bana hayf değil mi 
der Sultan Mehmed" nakaratlı bir man
zum ile ifade ederek aşık edebiyatma olan 
yakınlığını ortaya koymuştur. Bu ilginin 
giderek artması bazı şuara tezkireleri ya
zarlarını eserlerine saz şairlerini de almak 
zorunda bırakmış . buna karşılık saz şair
leri de zaman içinde divan şairlerinin et
kisinde kalarak aruz vezniyle şiirler söyle
miştir. 

XVIII. yüzyılın ünlü şairi Nedim, "Sevdi
ğim cemalin çünkü göremem" mısraıyla 
başlayan bir türkü yazmış . aşık tarzının o 
yıllardaki şekil ve edasına uygunluk gös
teren ve büyük ilgi gören bu türkü III. Ah
med devrinde mesirelerde, çırağan alem
lerinde, Jale sohbetlerinde ağızdan ağıza 
dolaşmıştır. Nedim'den sonra mahaJJileş
me ve halkın zevkini göz önünde bulun
durarak şiir yazma giderek yaygınlaşmış
tır. Bunun sonucunda Aşık Ömer, Gev
herl. daha sonraki yıllarda Dertli, Everekli 
(Develili ) Seyranl. Erzurumlu Emrah, Bay
burtlu Zihnl gibi saz şairlerinin eserleri 
Osmanlı ülkesinin hemen her tarafında 
yankı bulmuştur. O dönemlerde tertip edi
len şarkı mecmualarından mOsiki fasılların
da aşık tarzı şiirlere , maham ve Urfa ağzı 
türkülere yer verildiği öğrenilmektedir. 

Aşıklar arasında bir gelenek halinde de
vam edip gelen bilgilere göre ll. Mahmud 
zamanından Sultan Abdülaziz'in son dö
nemlerine kadar aşıkların düzenli bir teş
kilatı ve esnaf toncalarına benzer loncala
rı vardı. Aşıklar kethüdası unvanını taşı
yan reisieri devlet tarafından tayin edilir
di. istanbullu Aşık Hüseyin Baba 1834 yı
lından itibaren yirmi sekiz yıl Tavukpaza
rı Aşıklar Cemiyeti'nde reislik yapmış, saz 
çalmadaki başarısından dolayı Sultan Ab
dülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemle
rinde on üç yıl kadar sarayda görev almış . 

padişahların zevkle dinlediği aşık fasıliarını 

yönetmiştir. Beşiktaşlı Gedayl de Sultan 
Abdülaziz'in meclisinde aşıklara reislik et
miştir. Bu ilgi sonucu Akif Paşa. "Tıfl-ı na
zenlnim unutınarn seni" mısraıyla başla
yan hece vezniyle mersiyesini, Ziya Paşa. 
"Akşam olur güneş gider şimdi buradan" 
mısraıyla başlayan türküsünü, Edhem Per
tev Paşa da Mahmud Nedim Paşa hakkın
da, "Bu deli gönlümün coşkunluğu var" 
mısraıyla başlayan destanını yazmıştır. Cev
det Paşa'nın teşviki üzerine hece vezniyle 
yazılmış şiirleri kitap haline getiren Ma
nastırlı Faik Bey'in All Paşa için kaleme 
aldığı, "Aşkın illerini harab eyleyen" mısra
ıyla başlayan destanı ve Namık Kemal'in 
hece vezniyle yazdığı türküleri Tanzimat 
döneminde halk şiirinin aydınlar tarafın-
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dan gördüğü ilgiyi ortaya koymaktadır. 
Bu dönemde halka yönelme ihtiyacı du
yan Ziya Paşa, Abdülhak Hamid, Recaiza
de Mahmud Ekrem gibi şairler sade bir 
Türkçe ve hece ölçüsüyle manzumeler ka
leme almışlardır. Ziya Paşa, "Şiir ve inşa" 
adlı makalesinde divan edebiyatma hü
cum ederek Osmanlı'nın asıl şiirinin deyiş 
ve üçleme ve kayabaşı tabir edilen na
zımlar olduğunu söyleyerek halk şiirinin 
değerini vurgulamıştır. 

Tanzimat'la beraber klasik Türk edebi
yatının geçirdiği sarsıntı gibi halk edebi
yatı özellikle aşık edebiyatı da eski önemi
ni yitirmiş ve XIX. yüzyıl sonlarından iti
baren, Tavukpazarı'ndaki aşık kahvelerin
den çalgılı kahve de denilen semai kahve
lerine sığınarak varlığını devam ettirmeye 
çalışmıştır. Kış mevsiminde, ramazan ve 
cuma gecelerinde faaliyet gösteren se
mai kahvelerinde çalıp söyleyen saz şair
leri "meydan şairi" olarak da adlandırıl
mıştır. istanbul'un hemen her semtinde 
bulunan çalgılı kahvelerden en meşhurla
rı Beşiktaş, Çeşmemeydanı, Tophane, Bo
ğazkesen , Eyüp (Defterdar) ve Halıcıoğlu 
semtlerindeydi. Çalgılı kahveler aynı za
manda o semtlerin önde gelen tulumba
cı kahveleriydi. Buralarda sanatlarını icra 
eden şairler bilhassa ayaklı mani tarzın
da büyük başarı göstermişler, diğer tarz
daki şiirleri de başta Aşık Dertli olmak 
üzere Aşık ömer, Seyraru, Erzurumlu Em
rah , Bayburtlu Zihnl, Gevherl, Kuloğlu gi
bi üstatların eserlerinden okumayı tercih 
etmişlerdir. Bu kahvelerde zaman zaman 
Enderunlu Vasıf gibi aruz vezniyle yazmış 
olan şairlerin şiirleri de okunurdu. 

Hece ölçüsüyle şiir yazılamayacağı ka
naatinde olan Servet-i Fünfın dönemi şa
irleri Tanzimat şairlerinin halk şiirine gös
terdiği ilgiden uzak kalmışlar, şiirlerini 

aruz ölçüsüyle ve ağır bir dille yazmışlar
dır. Tevfik Pikret yalnız çocuklar için yaz
dığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanmış ve 
bu şiirleri Şermin adlı kitabında topla
mıştır. Sade Türkçe ve hece ölçüsüyle do
kuz şiirini Türkçe Şiirler adıyla yayımla
yan Mehmed Emin (Yurdakul) büyük ilgi 
uyandırmış, bu ilgi dikkatierin halk şiirine 
yönelmesinde etkili olmuştur. Bu sıralar
da halk edebiyatı üzerine yazdığı yazılar 
ve halk şairleri tarzındaki şiirleriyle dikkat 
çeken önemli bir isim de Rıza Tevfik'tir 
(Bölükbaşı) 

Osmanlı döneminde aydın zümrenin 
halk şiirine asıl ilgi göstermesi MillT Ede
biyat döneminde olmuştur. Milli Edebiyat 
akımının önemli isimleri Ziya Gökalp ve 

Mehmed Emin'in teşvikiyle , daha önce 
aruz ölçüsü ve kısmen ağır sayılabilecek 
bir dille şiir yazan Faruk Nafiz (Çamlıbel), 
Yusuf Ziya (Ortaç), Orhan Seyfi (Orhan), 
Enis Behiç (Koryürek) ve Halit Fahri (Ozan
soy) sade Türkçe ve hece ölçüsüyle halk 
şiiri tarzında şiirler yazmışlardır. Beş He
ceciler denilen bu şairlerin etkileri Cum
huriyet sonrasında da devam etmiş, yeni 
dönemde halk şiiri tarzı yeni muhtevalar
da aydın kesim şairleri tarafından sürdü
rülmüştür. 
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Iii NURETIİN ALBAYRAK 

d) Nesir. Osmanlı nesrinin özellikleri her 
asırda farklılık gösterir. Bu durum, hem 
yabancı unsurlar hem de cümle yapısı ba
kımından nazım ve nesir dili arasında gö
rülen farklılaşmadan kaynaklanır. Osmanlı 

Türkçesi'nde nazım dilinde cümlelerin kısa 
olmasına karşılık nesirde cümleler oldukça 
karmaşıktır. Nesirde cümlenin bir bütün 
teşkil eden yapısı bozulmadan unsurların 
istenildiği kadar genişletilmesi mümkün
ken bu serbestlik düğümlü ve karmaşık 
hale getirilmiştir. Özellikle zarf-fiil ve edat 
grupları başta olmak üzere cümle öğeleri
nin çerçevesi de sayısı da gelişigüzel bir şe
kilde genişletilmiştir. Bu yüzden uzun cüm-
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!eler içinde cümle öğeleri aralarında çok de
fa yanlış bağlar kurulmuş olarak bir araya 
getirilmiştir. Bunda Osmanlı Türkçesi'nin 
Arapça, Farsça ve Türkçe'den meydana ge
len karışık bir dil olmasının büyük rolü var
dır. Ayrıca Arapça, Farsça terkipler oluştur
ma hevesi de Türkçe'yi geri plana itmiştir. 

Bilhassa bu iki dilden yapılan çevirilerde 
cümle öğelerinin sıralanmasında Türkçe'nin 
cümle yapısına dikkat edilmemesi bu olum
suzluğu daha da arttırmıştır. Bunun ya
nında ilmi ve didalktik eserlerle edebi eser
lerin dilleri farklıdır. ilmi nesir dili oldukça 
sade iken edebi nesir dili abartılı ve yapay 
bir şekilde yabancı öğelerle doludur ve se
cili karmaşık kelime gruplarıyla örülmüş
tür. Osmanlı dönemindeki mensur eser
ler cümle çeşitleri ve yabancı öğeler dışın
da sanat kaygısı taşıyıp taşımamaları ba
kımından değerlendirildiğinde iki nesir tipi 
ortaya çıkmaktadır. Yazarlar edebi güçleri
ni göstermek istedikleri zaman yapay sa
nat dilini, halka yöneldiklerinde sade Türk
çe'yi kullanmışlardır. Birincisinde fikir araç, 
üslfıp amaç, ikincisinde üslfıp araç, fikir 
amaçtır. Bu iki nesir tipi XV. yüzyıldan iti
baren yan yana devam etmiştir. Osmanlı 

nesrinde Veysi ve Nergis! gibi sanatı ön 
planda tutan müelliflerin meydana getir
diği "müselsel ve müsecca" örneklerin ya
nı sıra Katib Çelebi gibi alimlerin, Naima, 
Raşid Mehmed Efendi ve Çelebizade Asım 
gibi tarihçilerin sanat kaygısına düşmeden 
sade bir dille kaleme aldıkları eserler önem
li bir yer tutar. Bununla beraber iki tür 
nesre müelliflerin aynı eserlerinde rast
lanmaktadır. Mesela Kamus ve Burhan-ı 
Katı' tercümeleriyle tanınan Mütercim 
Asım Efendi, sözlüklerini sade bir dille ka
leme aldığı halde bunların önsözlerinde, 
ayrıca tarihinde sanat kaygısıyla ağır bir 
dil kullanmıştır (Levend, s. 37- 41) . 

XIV. yüzyılda yazılan mensur eserlerin 
temel özellikleri konularının genellikle dini 
ve didaktik olmasıdır. Çoğu Arapça ve 
Farsça'dan tercüme edilen bu eserlerin di
li halkın anlayabileceği kadar sade ve açık
tır. Bunlarda yabancı kelime, tamlama ve 
gramer şekillerine yer verilse de bunlar 
eserin aniaşılmasını engelleyecek nitelik
te değildir. Halka yönelik sade bir dil kul
lanılması bu dönem müellif ve mütercim
lerinin başlıca hedefi olmuştur. Kul Me
sud'un Kelile ve Dimne'si; Şeyhoğlu'nun 
Merzübanname Tercümesi, Kenzü'l
kübera ve mehekkü'l-ulema'sı; Erzu
rumlu Darlr'in Siretü 'n -nebi, FütCı.hu 'ş
Şam Tercümesi, Yüz Hadis ve Yüz Hi
kaye'si; Geredeli İshak'ın Edviye-i Müf
rede'si; Hacı Paşa'nın Müntahab-ı Şitd 
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