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Özet
Her toplum, kendine özgü bir sanatçı kimli ine ve sanat eserlerine sahiptir. Toplumda ortaya
konulan tüm sanat eserleri ile ilgili ara tırma, tarihe bir bütün olarak bakmayı ve dinî, ahlaki, siyasi ve hukuki
alanlarda etkili olan iktidar merkezlerine kar ı muhalefet eden kurumlar ve bunların görü lerini çok faktörlü
sosyolojik bir olgu içinde ele almayı gerektirmektedir. Ayrıca sanat eserlerinin sosyolojik çözümlenmesi,
toplumda var olan iç ve dı gruplar arasındaki ili kilerin açıklanmasıyla sa lanabilir. Bu nedenle, çalı ma söz
konusu dinî, ahlaki, siyasi ve hukuki alanlarda Â ık Pa a’nın iirlerini sosyolojik çözümlemeye yönelik bir
giri imdir. Günümüzde, edebiyat sosyolojisinde bu tür bilimsel ara tırmalar, modern Türkiye'
nin toplumsal
yapısına ili kin kopuk halkalardan birini bularak yerine koyma olarak dü ünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, ktidar, Muhalefet, Ortodoks, Heterodoks.

Abstract
Every society, even Â ık Pa a who was traditional like society he is in or modern has its own artistic
identity or work of art. Because of that fact, every study of works of art should be evaluated in its whole
historic back ground in which there are moral, religion, politic, law or the other kinds of institutional structures.
n addition to that , to explain the sociological aspect of a work of art, we should understand the relations among
the different types of groups in a society. For this reason this study is an explanation of sociological aspect of
Â ık Pa a'
s poem in the fields of moral, religion, politic, law or the other kinds of institutional structures in its
historic period. This kind of scientific studies in literature sociology is an effort to research a part of broken
ring of modern Turkey related to its social structure.
Keywords: Art, Power, the Opposition, Orthodox, Heterodox.

Yüce da lar duman olmaz·
Çe mim ya ı revan olmaz·
De me ki iye kul olmaz·
Ben gönlümü bilmez miyim··?
Engine saldım özümü··
Hakk’a döndürdüm yüzümü··
Çekmezem nâdan sözünü··
Ben gönlümü bilmez miyim· ?
Der ki A ık yari gözler·
Yaktı derunumu közler·
Be padi ahlık yer özler·
Ben gönlümü bilmez miyim·?
Â ık Pa a

1. G R
Birden fazla bilimsel alanı ilgilendiren konuların bilimsel bir disiplin içinde açıklanması giri imi,
günümüzde "uzmanlık" fikrinin ön plana çıkarmı tır. Nitekim pek çok ülkenin üniversitelerinde, hem fen
hem de sosyal alandaki disiplinler kendilerine yakın olan alanlarla birlikte bilimsel çalı malar
yapabilmektedirler. Bu ba lamda iir üzerine sosyolojik çözümleme yapabilmek de hem sosyoloji ve
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- 90 edebiyat arasındaki ili ki a ını kurabilme, hem de konunun tarihî unsurlarını yerli yerine koyabilme ve
bunları açıklayabilme ile mümkündür. Örne in, Klasik Türk Edebiyatında divanların dizeleri arasında
görülenler, sadece edebiyatla sınırlı olmayıp aynı zamanda sosyoloji ve tarih ile ili kilidirler. Bu nedenle
devrin tarihî olaylarını, gelenek ve ya ayı biçimini bilmeden, “sanatçının hangi art ve ortam içinde
eserini ortaya koydu u?” sorusu do ru cevaplandırılmadan bir edebiyat metninin yorumlanması eksik
kalmı olacaktır. Ayrıca bir dönemde ortaya çıkan olayları, birbiriyle ba lantılı, do ru ve bir bütün olarak
kavrayabilmek için dönemin toplumsal kurumları, kavramları ve ilkelerini belirlemek gerekir. Bu
problemlerin en önemlisi, dönemin sosyal ili kilerinin bütün yönleri ile ele alınıp tartı ılmasıdır.
Her iirin, bir görevi ve sorumlulu u yerine getirme inancıyla, toplumsal ya amda var olan
durumu tespit etmeye yönelik, duygusal, psikolojik ve sosyal özellikleri yansıtma ve sanatçının iç ve dı
gruplarla olan ili kilerini belirleme amacıyla yazıldı ı görülmektedir. Aynı zamanda sözü edilen
etkenlerin en belirgin yönü, psikolojik ve toplumsal etkenlerle sanatçının kendi bakı açısını hukuksal,
etik, dinsel, vb. terimlerle göreceli olarak de erlendirip ifade etmesidir. Sanat eserleri ile ilgili hiçbir tek
faktörlü açıklama pratikte yeterli olmamaktadır. üphesiz, iirin karma ık bir arka plana sahip olması ve
sanatçının iç ve dı gruplar ile olan ili kilerindeki karma ıklı ın açıklanması sosyolojik bir yakla ımı
gerektirmektedir.
iir üzerine sosyolojik çözümleme, ele alınan iirlerin tarihi açıdan varlık kazandı ı dönemin
sosyal yapısının analiz etmeden netlik kazanamaz. Örne in, dönemin, siyasi, hukuki, iktisadi, dini vb.
kurumsal alanların çözümlenmesi bu anlamda önem ta ımakta ve Â ık Pa a’nın iirleri söz konusu
toplumsal ko ulların belirledi i anlatım edinimi olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihsel görünümden
hareketle sosyolojik de erlendirme yapıldı ında toplumsal gerçekli in önemli unsurlarından biri olan
edebiyat ve bunun bir unsuru olan iir, geleneksel ve modern toplumsal hayatın vazgeçilmez evrensel
sanat ö elerinden birini olu turmaktadır. Her air gibi Â ık Pa a da içinde bulundu u toplumsal kültürün
etkisinde kalarak sorun olarak algıladı ı sosyal meseleleri iirleriyle açıklamaya gayret göstermi tir.
Â ık Pa a slam’ın temel paradigmalarına ba lı kalarak dini algılayı ını ve buna dayanan
ritüellerini özgün bir görünürlük içinde edebi çalı malarına yansıtmı tır. Yine tarih içinde Â ık Pa a, iiri
kullanarak mensubu oldu u toplumun dini, hukuki, siyasi, idari, vb. merkezleriyle ve kurumlarıyla hem
fiziksel hem de sosyal bir etkile im sergilemi tir. O, mevcut zeminde dinsel, siyasal, hukuki, vb. açılardan
farklı statüleri temsil edenleri kendi bakı açısı içinde, iirlerinde özgün terminolojiler kullanarak ifade
etmeye çalı mı tır. Â ık Pa a’nın çalı malarında genel olarak iç ve dı gruplarla olan ili kilerinde ifade
bulan sosyal ya am yo unluk kazanmaktadır. Onun edebi çalı maları bugün hâlâ varlı ını devam ettiren
ba ta din olmak üzere çe itli toplumsal kavram ve kurumların farklı yorumlanmasının ortaya çıkardı ı
açık ya da gizli gerilim örnekleri ile doludur. Bu gerilimde, genellikle toplumun belirli kesimlerinin
algıladı ı ve ya adı ı inanç ve ritüeller ile kendi entelektüel yakla ımının alternatif söylemleri arasındaki
teolojik ve toplumsal farklıla malardan ortaya çıkan gündelik hayata yansıyan tartı malar bulunmaktadır.
Â ık Pa a’nın iirleri, içinde bulundu u toplumun dini, ahlaki, siyasi, hukuki vb. alanlardaki
gerçe in nihai biçiminin hangisi oldu una dair spekülasyonları azaltmak yerine artırmı tır. Bu nedenle
söylem olarak toplumsal gerçe i ifade etmek ve onları egemen kültürle birlikte iç içe sürdürme gayreti,
Â ık Pa a’ya kayda de er özgün, güçlü ve entelektüel bir güç kazandırmı tır.
Türk- slam dünyasını ilgilendiren dini, siyasi vb. bazı sorunlar, Â ık Pa a’nın iirlerinin
ara tırılmasıyla biraz daha netlik kazanma imkânı bulabilecektir. Bu türden bilimsel ara tırmalar, Türk
kültür tarihine dayanan kayıp halkalardan birini bularak yerine oturtma ve tarihi, gerçek bütünlü üne
yakla tırma açısından bir fırsat olarak de erlendirilmelidir.
Çalı mada, Â ık Pa a’nın iirlerinde ifade edilen sosyal olaylar sosyolojik olgular olarak
de erlendirmeye alınmı tır. Ara tırma, Â ık Pa a’nın ya adı ı döneme ait toplumsal ko ulların nasıl
tezahür etti ini ve bunu airin nasıl tanımladı ını; söylem, öykü ve anlatım edinimi ile olu an iirlerinden
yola çıkarak açıklamayı konu edinmektedir. Ara tırmanın amacı, Â ık Pa a’nın iirinden yola çıkarak
toplumsal olguları ve olayları sosyolojik olarak sorgulamak, sınırlılı ı ise O’nun seçme iirleridir.
Çalı mada iir ve sanatçı olarak kullanılan ifadelerde Â ık Pa a ve iirleri kast edilmi tir.
2. Â ık Pa a’nın Ya adı ı Yakın Dönemin Sosyal Yapısı: Tarihi Bir Perspektif
Â ık Pa a’nın edebi vurguları ve kullandı ı terminoloji, zahiren egemen kültürün ortaya koydu u
görü ü benimseme ve bunların görünür olanlarını kabullenme yönündedir. Bu görünürlük nedeniyle Â ık
Pa a, yine bugün de geçerli olan ve toplumun ço unlu u tarafından benimsenen dini dü üncenin
temsilcilerinin algıladı ı anlamda; göreceli olarak Ortodoks anlayı ta gözükmektedir. Buna ra men onun
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ve yabancıla mı bir birey olarak tanımlanması gerekir. Â ık Pa a’nın edebi sistemini daha geni ve derin
slam çerçevesi içerisine oturtmaya ve toplumsal sorunlara açıklık getirmeye çalı tı ını da söyleyebiliriz.
Ayrıca Â ık Pa a’nın radikal bir bakı açısı içinde kendisini tümüyle farklı bir ki ili e ve gruba mensup
olarak göstermekten kaçınarak sosyal bir sorun olu turacak söylemlerden çekinme gayreti içinde oldu u
görülmektedir.
Â ık Pa a’yı söyleten/yazdıran toplumsal ko ulların belirlenmesi için Onun ba ta dini olmak
üzere her alanda etkisinde kaldı ı ki i ya da ki ileri ve bunların ba lı bulundu u kurumların analiz
edilmesi gerekmektedir. Bunların en ba ında, Selçuklu Türkiye’sini altüst eden Babailer isyanının
müsebbibi ve lideri olarak, Â ık Pa a’nın dedesi Baba lyas ve onun temsilcisi olan babası Muhlis
Pa a’nın hayatı ve toplumdaki izdü ümlerinin çözümlenmesi önemli bir husus olmaktadır (Ocak, 2000,
95).
2.1. Â ık Pa a’nın Dedesi Baba lyas'ın Faaliyetleri
Selçuklu Türkiye’sini belirli bir dönem sosyal çözülme ve çatı ma ortamında altüst eden Baba
lyas’tan1 söz eden hemen her tarihi kaynak, Onun etkin olmasını ahsına münhasır özelliklerine yaslanan
iki temel nedene dayandırmaktadır. Bunlardan birincisi, onun karizmatik bir otorite ile zamanın idaresine
kar ı, bir ilahi kurtarıcı kimli i ile ortaya çıkması ve bu amaçla geni bir propaganda faaliyeti yürüterek,
hüküm süren siyasi, iktisadi, hukuki vb. kurumsal anomiden bütünüyle haberdar olmasıdır2 (Ocak: 1980,
105).
Baba lyas’ın, isyanının etkin olmasının ikinci nedeni ise, yıllardan beri Türkmenler arasında
sürdürdü ü zahidane hayatıdır. O, bu yolla sadece Müslüman halkı etkilemekle kalmamı fakir
Hıristiyanları da nüfuzu altına almayı ba arabilmi tir. Aynı ekilde Baba lyas, sistemi tümüyle tasfiye
edece ini telkin ederek halkın memnuniyetsizlik duygularını tahrik etmede de ba arılı olmu tur3 (Ocak:
1980, 106).
Bu isyanın süratle ve geni çapta yayılmasında, onun söz konusu özelliklerinin dı ında co rafi ve
toplumsal zemin de etkili olmu tur4. Bu etki iki açıdan ele alınabilir; birincisi, Baba’nın fikirlerini anlatan
bireylere kar ı toplumsal güven; ikincisi ise, çe itli Türkmen bölgelerinde faaliyet gösteren ve belirli bir
nüfuz ve etkiye sahip olan Kalenderi, Yesevi ve Haydari tarikat babalarının güvenini de kazanmı
olmasıdır (Ocak: 1980, 1107-109).

1
Baba lyas kendini peygamber ilan eden ve çevresindekileri buna samimi olarak inandıran bir kimse olarak da bilinmektedir.
Rivayete göre olay öyle anlatılmaktadır: “Baba bir gün ormanda gezerken Tanrı'
nın mele i bir köylü suretinde kendisine görünür.
Köylü ondan, ormanda bir kurdun kapmı oldu u o lunu kurtarmasını rica eder. Bu ricayı kabul eden Baba kurdu öldürür ve o lanı
kurtarıp köylüye teslim eder. Bunun üzerine köylü bu hizmetine kar ılık bir dilekte bulunmasını, dile inin yerine gelece ini bildirir.
Baba lyas da sultan olmak istedi ini söyler. O zaman köylü kimli ini açıklar ve Tanrı'
nın habercisi oldu unu ifade ederek hemen
köyüne dönüp gördüklerini ve Tanrı'
dan melek vasıtasıyla aldı ı haberi ilan etmesini tembihler; bu suretle Baba, “Baba Resul” olur
ve sultana kar ı isyan eder.” te Baba Resul’ün kendini peygamber ilan edi inin hikâyesi budur. Baba lyas’ın torunlarından biri
olan Elvan Çelebi de bu hususta dedesinin peygamberlik iddiasının bir söylenti oldu unu bildirmektedir. Buna ra men Baba
lyas'
ın, II. Gıyasüddin Keyhüsrev'
in idaresine kar ı bir peygamber sıfatıyla ve bir ilahi kurtarıcı hüviyeti ile ortaya çıktı ı ve geni
bir propaganda faaliyeti yürüttü ü bilinmektedir (Ocak: 1980, s.104-106).
Baba lyas’la birlikte sıkça adı geçen, hatta zaman zaman onunla karı tırılan Baba shak emseddin Sami Bey ile Hüseyin
Hüsameddin ve Elvan Çelebi'
nin verdi i bilgilere göre farklı bir bakı açısı ile de erlendirilmektedir. Bu görü e göre, Baba lyas’ın
itirazına ra men isyandan dönmeyen Baba shak, Baba llyas'
ın müridi ve müslümanmı gibi görünen, isyanın öncüsü olarak kabul
edilen, Rumların hesabına Amasya'
da bir Rum krallı ı kurma gayretinde olan ve Baba llyas’ın ahsında, onlara ranlı Hasan Sabbah'
ın
bozuk inancını telkin eden bir birey olarak kabul edilmektedir. Dahası, Baba shak bununla da kalmayarak aynı inancı payla an Sadeddin
Köpek gibi bir vezirle anla arak kötü emellerine engel olmaya çalı an devlet adamlarını da gafil hükümdar II. Gıyaseddin Keyhusrev
vasıtasıyla ortadan kaldırtmı tır (Yavuz, 2000: XIII-XV/ emsettin Sami, 1306: C. 2, 1178).
2
Onun propagandalarında en çok üzerinde durdu u hususlar, sultanın bir zalim oldu u, vaktini devlet i leri yerine içki meclislerinde
geçirdi i, devlet adamlarının, halka zulmetti i ve sultana uydu u, Allah'
ın yolundan uzakla tı ı ve peygamberin yolunu takip
etmedikleri yönündeki dinde ve siyasette radikal olarak kabul edilebilecek çıkı larıdır (Ocak: 1980, 105).
3
Baba lyas, bizzat Allah tarafından vazifelendirildi ini, zaferin kendisine nasip olaca ını telkin ederek, halifeleri aracılı ıyla halkın
memnuniyetsizlik duygularını tahrik etmede ba arılı olmasıdır (Ocak: 1980, 106).
4
Propagandacıların faaliyet sahalarını iki ana bölgede toplamak mümkündür: 1. Baba lyas’ın bizzat kendi zaviyesinin bulundu u
Amasya dâhil, Tokat, Çorum, Sivas ve Bozok bölgeleridir. 2. Mara , Adıyaman, Malatya ve Elbistan'
ı içine alan Güney Do u
Anadolu bölgesidir. Bu bölgeler, Türkmen boylarının yo un oldu u ve dini inançlar yönünden heterojen özellikler göstermektedir.
Bütün bu noktalar göz önüne alındı ı Güney Do u Anadolu ve Kuzey Suriye her bakımdan isyan çıkarmak için elveri li durum arz
ediyordu (Ocak: 1980, 1107-109).
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Tarihi kaynaklarda Baba lyas’ın o lu Muhlis Pa a, hakkında hemen hiç bir bilgi yoktur. Mevcut
olanlar da mu lâk karakter arz etmektedir5 (Ocak, 1980, 153). Muhlis Pa a'
nın Anadolu'
da Mo ol
hâkimiyetinin ortaya çıkardı ı sosyal anomi, çözülme ve çatı ma süreçlerine entelektüel bir yakla ımla
hâkim oldu u ve müdahale etme durumuyla kar ı kar ıya kaldı ı anla ılmaktadır. Zira Selçuklu Sultanı
IV. Rüknüddin Kılıçaslan’ın Muhlis Pa a’yla, istedi i bir vilayetin valili ini verme vaadiyle anla mayı
denemi , buna ra men o, bu teklifi “Allah tarafından görevlendirildi i, adalet yerini buluncaya kadar asla
mücadelesinden vazgeçmeyece i”ni bildirerek reddetmi tir (Ocak, 1980, 155).
Muhlis Pa a’ya edilen teklif ve onun reddine ra men sonrasında, Muhlis Pa a’nın söz konusu iç
çatı malardan yararlanarak Konya’yı ele geçirmesi ve burada altı ay süreyle saltanat sürmesi, daha sonra
saltanatını Babai halifelerinden Göre Kadı’nın o lu Karaman’a6 devretmesi dönemin siyasi, iktisadi,
hukuki, vb. alanlarda çatı ma içerisinde oldu unu do rulamaktadır (Ocak: 1980, 155-157; Barkan:
tarihsiz, 24).
Bu ba lamda bir dı grup olan Mo olların istilasının ortaya çıkarttı ı toplumsal sorunlardan
faydalanan Muhlis Pa a’nın, bir iç grup dinamizmi ile isyan çıkaran Türkmenlerle i birli i içinde geni
bir propaganda faaliyeti yürüterek babasının intikamını almayı amaçladı ını söylemek mümkündür
(Ocak, 1980, 157). Bu süreç onun babası Baba lyas’ın sürdürdü ü iç toplumsal muhalefet hareketinin
devamını göstermesi açısından önemsenmesi gereken bir husustur. Zira Muhlis Pa a'
nın bu faaliyetleri,
yıllar sonra bile Türkmenlerin Baba lyas'
a ve onun davasına olan ba lılıklarını muhafaza etmeleri ve
Babai hareketinin derin etkisini bize göstermesi bakımından önem ta ımaktadır. Artık Babai hareketi bundan sonra sadece fikri planda devam edecek ve gerek Baba lyas'
ın gerekse Muhlis Pa a'
nın geride bıraktıkları halifelerinin bütün bir Anadolu'
ya yayılan fikri faaliyetleri sayesinde geni kitlelere mal olarak yeni
biçimlerde zaman zaman ortaya çıkacaktır (Ocak, 1980, 158).
3. Â ık Pa a’nın Kimli i
Yukarıda sözünü etti imiz dede ve babasının dü ünce sistemi ile iç içe olan Babai hareketinin
takipçisi ve temsilcisi oldu unu söyleyebilece imiz Â ık Pa a, 1272’de Kır ehir’in Gül ehri’nde
do mu tur. Menakıb-ı Kudsiyye yazarı Elvan Çelebi’nin de babasıdır. Â ık Pa a eyh Süleyman
Kır ehrî'
den ba ta dinî, ahlâki alanlarda olmak üzere zahir ve bâtın ilimleri ö renerek, dönemin sosyal
yapısı içinde itibarlı ve yüksek kültürlü bir ahsiyet olarak oldukça yaygın bir üne kavu mu tur (TDEA, I:
1977, 196-197).
Onun dinî ve ahlâki alan dı ında Arapça, Farsça, Ermenice ve branice dillerini bilmesi onun
be erî bilim alanında da ehliyetli ve yeterli oldu unu göstermektedir. iirlerinde ve Garibname'
sinde
Yunus Emre ve Mevlana'
nın etkisi görülen air; Hacı Bekta , Ahî Evren, eyh Süleyman, Mevlâna Sultan
Veled gibi önemli ahsiyetlerle sosyal ili ki içindedir. Eserinin hacmi, devrinde kusurlu bir kullanım
içinde bulunan aruz veznine getirdi i olgunluk, Türkçeye verdi i önem açısından Divan iirinin ilk
önemli isimlerindendir. Muhteva itibarı ile ekil mükemmeliyetini gözeten estetik duygudan ziyade,
tasavvuf temalı fikirlerini yaymak isteyen bir tavra sahiptir (TDEA, I: 1977, 196-197) .
iirleriyle Türkçeyi yücelten7 air, özellikle Garibnâme isimli büyük eserinde aynı zamanda
Osmanlı Türklerinin kurmakta oldukları gelece in “cihan devleti”ni vahdet fikri ile ideolojik ve metafizik
5
Elvan Çelebi'
ye göre de Muhlis Pa a Baba lyas’ın en küçük çocu u olup isyan sırasında Mısır’a götürülmü , burada on dört yıl
kaldıktan sonra babasının intikamını almak üzere Anadolu'
ya dönmü tür(Ocak, 1980, 155). Muhlis Pa a'
nın Anadolu'
ya a a ı
yukarı 1260–1261 yıllarında Mo ol hâkimiyeti esnasında döndü ü anla ılmaktadır. Bu itibarla onu geri dönmeye sevk eden asıl
etkenin, Mo ol hâkimiyetinin sebep oldu u bir takım karı ıklıklar olabilece i muhtemel gözükmektedir. Muhlis Pa a hapsedildi i
Gevala kalesinde tutukluluk hali sürerken Elvan Çelebi’ye göre Selçuklu sultanı IV. Rüknuddin Kılıçaslan kendisine istedi i bir
vilayetin valili ini verme i vaat etmek suretiyle anla mayı denemi olmasına ra men Muhlis Pa a’nın, görevinin Allah tarafından
verildi ini, adalet yerini buluncaya kadar asla mücadelesinden vazgeçmeyece ini bildirerek reddetti i belirtilmektedir (Ocak, 1980,
155). Yine Sultanın onunla fazla u ra mamasının sebeplerinden en önemlisinin ise karde leri ile olan taht mücadelesine yönelmi
olabilece idir (Komisyon, 1989, 324-328).
6
“Karaman iline evvel Yunan dirlerdi. Karaman dinmesine sebeb anunçün bu hikâyeti getürdük. Bir gice nâgâh sultan Gıyasüddin
Padi ahı kulları tepelediler, o lu ve kızı memleket hâli kaldı. Babâilerden Muhlis Pa a bir sebeble Padi ah oldu. Babâileri kıranlardan intikam
alub ol le kerden kim varsa hep kılıçdan geçürdi, kırk gün beylik itdi. Bâzılar altı ay beylik itdi didi. Andan sonra Babâîlerden Halife Göre
Kadı Baba lyas zamanında üç ile (üç yıla) Halife olmu du. Me er ol Göre Kadı’nın be ya ında bir o lu kalmı dı, adına Karaman
dirlerdi. Muhlis Pa a ol o lanı getürüb tahta geçürdi, Padi ah eyledi, Nefes idüb itdi (eyitdi) ki, bu nesil bu vilâyeti duta, Padi ah ola, didi,
Karaman vilâyetine. Karaman didiklerine sebeb budur." (Barkan: tarihsiz, 24).
7
Türk diline kimseler bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi (Yavuz, 2000: IX).
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Tasavvuftaki vahdet fikrine, dinî manasının yanında siyasi, ahlâki, hukuki, vb. anlamlar yüklemektedir.
Bazen heceyle de yazan airin, heceyi andırır aruz kalıpları ile yazdı ı iirlerinin kuru ve didaktik oldu u
görülmektedir (TDEA, C.I: 1977, 196-197) .
4. Â ık Pa a’nın iirlerine Yansıyan Sosyo-Kültürel faktörler
ster geleneksel isterse modern8 olsun her toplum, kendine özgü bir sanatçı kimli i ve sanat
eserleri ile belirginlik kazanmaktadır. Bu ba lamda Â ık Pa a’nın iirlerine yansıyan geleneksel çizgiyi
onun iirlerinde açıkça görmek mümkündür. Onun iirlerinde olayları gösteren “söylem”i, olaylar
serisinin gerçekte meydana geli sırasını gösteren “öykü”yü ve öykünün söyleme dönü türülmesine
kaynaklık eden “anlatım edinimi”ni görmek mümkündür.
Burada asıl dikkat çeken Â ık Pa a’nın iirlerinde anlatım edinimini olu turan söylem ile öykü
arasındaki ba ıntının mükemmelli idir. Çünkü yazar hammadde diyebilece imiz öyküyü mükemmel bir
ekilde söyleme dönü türmü tür. Onun alt ba lıklar altında verilen iirlerinde, toplumsal olgular, olaylar,
kurumlar ve kavramlar arka planlarıyla sunulmu tur.
4.1. Â ık Pa a’nın Anlatım Edinimindeki Dini ve Ahlaki Doku
Bireyin dü ünce ve davranı larında, di erleriyle olan ili kilerinde belirleyici rol oynayan,
toplumsal hayatın di er kurumlarını etkileyen ve bu kurumlardan etkilenen din, insan ve toplum
hayatında de i mez bir gerçek olarak her dönem oldu u gibi Â ık Pa a’nın ya adı ı dönemde de
çatı manın önemli bir bile eni olma özelli ini sürdürmektedir. Açıkçası toplumsal örgütlenme, birey ve
grup davranı larının ekli ve karakteristi i bu çatı manın etkisiyle ekillenmektedir. Bunun tipik
göstergesi Roma, Hint ve Çin aile dindarlı ında, aile reisi olan babanın görevinin, kralın görevine
benzetilmesi, hatta sosyal hayat alanlarına atfedilen kutsallı ın temelini söz konusu gizli ve açık
yürütülen çatı ma olu turmaktadır. Örne in yerle im birimlerine yüklenen kutsallık (Delhi, Roma, Kudüs
ve Mekke), bilinen kadim sosyal hayat alanı örneklerindendir. Bu ba lamda Â ık Pa a’nın iirleri bu etki
ve tepki çerçevesinde varlık kazanmaktadır.
Kısaca “kutsalın tecrübesi” olarak tanımlanabilen din olgusu, hem teorik hem de pratik anlatım
örnekleriyle örülü sosyolojik gerçek olarak insanlık tarihi kadar eski ve insanlıkla beraber süre gidecek
olan gerçekliktir (Wach, 1995: 37-51). Söz konusu bu teorik ve pratik anlatımın tipik örne i olan slam,
var oldu u süre içerisinde ontolojik yapısı gere i toplumda kendine özgü sosyal ili kiler yaratma ve bu
ili kileri takip etme ve sorgulama zorunda olan bir sistem olu turmaktadır
Temel paradigması, tek Tanrıya, kutsal bir metne ve nasların aktarılmasına aracılık eden bireye
dayanmasına ra men, slam’ın da dâhil oldu u her ilahi dinde Ortodoksi ve heterodoksi yorumlamanın
temeli olarak nitelendirebilece imiz çe itli dini gruplar bulunmaktadır. Bunlar; toplumun hemen her
alanında etkin olabilen sır cemiyetleri, ihvan birlikleri, gizli dini guruplar, mezhepler, tarikatlar vb.
olarak tanımlanabilir.
Ahlak olgusu da, benzer ekilde ilahi nizamı anlamak, gerçe i ona uydurmak ve böylece
insanlı ın veya özel bir insan grubunun refah ve mutlulu unun i leyi ini garanti altına almak için felsefi
ve sosyal özellikleri bulunan bir gayreti ifade etmektedir (Wach, 1995, 82 ). Örne in slam, Hıristiyanlık,
Yahudilik ahlakı gibi.
Din olgusu içinde slam’ı ahlak olgusu içinde ise slam ahlakı’nı benimsedi ini tartı masız kabul
etti imiz ve geleneksel toplum tipinde grup ahlakının korunması ve bütünlü ün sa laması için güçlü
teolojik ve sosyal öneme sahip bir otorite olan Â ık Pa a’nın iirlerinde slam’ın analitik ayırımları olan,
resmî slâm, geleneksel slâm, kitabî slâm ve tekke Îslâmı anlayı ları ve bunların kendine özgü
olu turdu u ahlak sadece bazı ritüel ve normlar açısından farklılıklar içeren bir anlatım ile ele tirel bir
yakla ımla aktarılmaktadır. Â ık Pa a’nın ya adı ı dönem ve sonrasında devlet slâmı’nın temelini
olu turan medrese slâm anlayı ının, tekke slâmı’na kar ı belirli bir mücadelenin içinde oldu u
8
Toplumları çe itli kriterlere göre tanımladı ımızda birçok tiplere yerle tirmek mümkün olmakla beraber, genelde geleneksel ve
modern toplum tiplemesi sosyolojik anlamda u temalarla açıklanabilir: Geleneksel toplumlar: Bir ideal tip olarak ele alındı ında
sosyo-ekonomik yapı bakımından, kendi kendine yeterli kapalı bir ekonomi, sınırlı sosyal hareketlilik, dinî olanla sosyo-kültürel
faktörlerin birbirine karı tı ı bir sosyal hayat sunmaktadır. Bu toplum tipinde her toplumsal eser gibi sanat ve edebiyat da önemli
toplumsal fonksiyonlarından birini yerine getirmektedir. Modern sanayi toplumu ise tasvirini tam olarak yapma olana ı bulunmasa da
sosyal örgütlülük açısından oldukça karma ık bir yapı sergilemektedir. Bu tür toplumda yatay ve dikey hareketlilik yo unla mı ,
kentle me ile sosyal hayat alanları daraltılmı ve kendine özgü yapısıyla sanat ve edebiyat üreten bir görünüm arz etmektedir.
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medresenin temsil etti i fıkha dayalı kitabî slâm anlayı ına taraftar oldu u ve resmi slâm‘dan yana bir
duru sergiledi i görülmektedir.
Bir toplumun veya bir dinin çökme ve çözülme tehdidi altında oldu u durumlarda geleneksel
tarihi kadrolar içinde birbirinden farklı karizmaya sahip psikolojik, sosyolojik ve teolojik olarak
peygamber olmayan reformcu olarak nitelendirebilece imiz liderlerin ortaya çıktı ı bir gerçektir (Wach,
1995, 417-419). Bu ba lamda Â ık Pa a’nın da benzer özellikler gösterdi i görülmektedir. Zira kendisi
heterodoks bir çevreden gelmesine ra men Ortodoks bir anlatıma/yoruma yönelmesi, onun bir reformcu
kimli ine büründü ünü göstermektedir. Her reformcu gibi Â ık Pa a da toplumun var olan durumunu
yeniden gözden geçirerek, ba ta din olmak üzere toplumun tüm kurumlarında, ço unlukla radikal olan
teorik ve pratik giri imlerle büyük bir de i im ve dönü üm projesi sunmaktadır. Kendisinden önce de
slam dünyasında reform giri iminde bulunan, büyük bir vaiz ve daha önemlisi dini heyecanların güçlü
yöneticisi Baba lyas’dan Nesimi’ye, Balım Sultan’dan Hacı Bekta i Veli’ye uzanan çizgide Türk- slam
dünyasında onu gölgede bırakan birçok örne e rastlamak mümkündür.
Â ık Pa a’nın da, bir reformcu olarak Heterodoks ve Ortodoks e ilimleri dönemin sosyal
yapısına uygun bir içerikte ele aldı ını ve kar ıt grupları ikna etme ve yönlendirme çabası içinde
oldu unu söyleyebiliriz. Daha da önemlisi Onun zamanında, tüm kültür9 unsurlarından biri olarak kabul
edilen, bütün Müslümanların her tabakasında ve sınıfında etkili olan Ortodoks anlayı ının, iki dünya
inancı için kendine özgü bir dü ünce alanı ve ya am tarzı olu turdu u onun iirlerinde belirgin bir ekilde
aktarılmaktadır. Bu iirlerden yansıyan anlatım edinimi çerçevesince, slâm’ın Ortodoks yorumunun
anlatımı adı altında, özellikle siyasalla ma süreci içerisinde, heterodoks yorumun bâtıni ve takiyyeli bir
üslûp kullanılarak sürdürüldü ü görülmektedir (Ocak: 1999, 109-113). Â ık Pa a maslahat gere i
Ortodoks slâm’ın ortaya koydu u kendine mahsus zihniyet ve hayat tarzını önemsemekte ve iirlerine
yansıtmaktadır. Ancak o da genel de erlendirmeye dâhil olarak Heterodoks dü ünceyi; anomi, sosyal
çözülme ve sosyal çatı ma gibi bir dizi toplumsal sorunun ortaya çıkmasına neden olan bir dinî yorum
biçimi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle Â ık Pa a iirlerinde, bazen bir sanatçı, bazen dinsel bazen de
siyasi bir lider izlenimi vermektedir. Açıkçası O, dönemin siyasal iktidarları tarafından daha ziyade,
geçmi ine yönelik iftira, ihtiras, itiraz, mahkûmiyet ve ölüm gibi cezaların olu turdu u fiziksel ve sosyal
olarak maruz kaldı ı sorunlar yuma ı içinde dü ünmekte ve yazmaktadır.
Toplumların tarihinde, dini yorumlamanın bir ba ka örne i olan "sübjektif" ve "objektif din"
anlayı ı Â ık Pa a’da belirgin bir içerikte sunulmaktadır. slâm medeniyetinin sürdürülme sürecinde,
ba ta dinin objektif, sonra da sübjektif anlayı ının etkili oldu u göz önüne alındı ında (Günay: 1998,
207-212) Â ık Pa a iirleriyle toplumu uyarmakta ve kar ı bir kuvvetin do masını ve devam etmesini
zımnen istemektedir. Söz konusu uyarılar, genellikle dinî ritüellerin orijinalitesiyle ili kilidir. Bu
çerçevede ele alınan asıl sorun, bugün de iddetle tartı ıldı ı gibi, dinde var olan sosyal ya amla ilgili
ritüellerin saf ve asli ekline dönü türülmesi talebidir (Günay: 1998, 272).
slam’ın tarihsel süreç içerisinde, idari-siyasi yapıyı yönlendiren bir sistem haline gelmi olması
ve bunun ortaya çıkardı ı süregiden gerilim, onun döneminde de varlı ını sürdürmü ve iirlerine
yansımı tır. Â ık Pa a iirlerinde, atalarından miras kalan iktidar mücadelesini, bu mücadelede iktidar ve
güç dı ı kalma durumunu ve ba arısızlı ın ortaya çıkardı ı psikolojik ve sosyal gerilimi ifade ederek,
geçmi iyle yüzle me ve gelece iyle ilgili öngörüde bulunma çabası içinde görülmektedir. Aynı ekilde o,
içinde ya adı ı siyasi- iktisadi, vb. bütün alanlarda geçmi i de içine alan bir sitem, masumiyet ve
mahkûmiyet ifade eden söylemleri ile verilen iktidar mücadelesinin Allah için oldu unu vurgulamakta ve
bunun sonucu gelen yenilgiyi dönemin sosyal sorunları olarak açıklama yani olayları rasyonalite etme
çabası içerisindedir. Â ık Pa a, geçmi te ve döneminde var olan toplumsal sorunları dünyevi ba lamda
anlama ve açıklamada yetersiz kaldı ını, tasavvufi bir üslup kullanarak ifade etmektedir. Â ık Pa a,
iirlerinde zamana, güce, maslahata uygunlu u göz önüne alarak heterodoks anlayı ı toplumsal bir
bütünle me kriteri olarak de erlendirmektedir. O, kendisi için bir tehdit oldu unu dü ündü ü siyasal
sistem içerisinde hayatta kalmak amacına yönelik olarak, toplumun egemen güçlerine itaat etme,
toplumsal de er ve normları benimseme, onlara sadık kalma ve onların görünür olanlarını kabul etme
çabası içinde görülmektedir.10
9
Di er bir ifadeyle, “egemen kültür” demek olan tüm kültür, bir toplumda genel geçer kabul edilen kültür unsurlarının olu turdu u bir
bütündür. Örne in toplumumuzda “Türkçe” bir egemen kültür unsurudur.
10
Be Güzel Senin Derdinden

1-Be güzel senin derdinden
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Etimolojik olarak Arapça kökenli bir kavram olan siyaset; Osmanlı devlet gelene i içinde "ceza"
ve özellikle "ölüm cezası" anlamındadır. Yunan siyasal ya amında ise siyaset, polise veya devlete ait
etkinlikler biçiminde tanımlanmı tır. Günümüzde ise genel anlamı içinde siyaset, bir toplumda çatı ma
halinde olan çıkarların uzla tırılması anlamında kullanılmaktadır.
Dönemin karma ık sosyal yapısı içinde varlık kazanan Â ık Pa a, iirlerinde varlık karakterini
sürdürebilmek maksadına yönelik olarak siyaseti hem yönlendirme hem de yönetme gayreti içindedir. Bu
nedenle o, ulusal alanda siyasi kurum ve kavramları kendi aleyhine olmaması yönünde manipüle
edilmesinden sakınmaktadır. O, slam dünyasında güçlenen Ortadoks ve heteredoks anlayı ı bir ideolojik
enstrüman olarak de erlendirerek söz konusu görü lerin temelinden sapmadan farklı görü ler olu turmu
ve geli tirmi tir.
Â ık Pa a’nın iirlerinde dönemin siyasi yapısını de erlendirebilmek ve onun mensubu
bulundu u toplumsal dinamizmi anlamak mümkündür. O, bu tarihi dinamizmi Baba lyas ve Baba
shak’la birlikte de erlendirmekte ve soruna açıklık getirmeye çalı maktadır. O, iirlerinde söz konusu
toplumsal dinamizmin temelini te kil eden Baba lyas’ı Baba shak’ı, Hüseyin Hüsameddin’i ve Elvan
Çelebi'
’yi farklı bir bakı açısıyla de erlendirmektedir. Bazı tarih ara tırmacılarına göre isyanın
müsebbibi Baba lyas de il Baba shak’tır. Zira Baba shak Baba lyas’a itaat etmeyerek isyandan yana
ın müridi de olan ve Müslüman olarak bilinen Baba
tavır almı tır. Yine aynı müelliflere göre Baba lyas'
shak, aslında Rumların hesabına Amasya'
da bir Rum krallı ı kurma gayretinde bir i birlikçi ve Baba lyas’ın
ahsında, onlara ranlı Hasan Sabbah'
ın inancını telkin eden bir müfsit olarak kabul edilmektedir. Ayrıca O,
emellerine engel olmaya çalı an bazı devlet adamlarını kendisiyle aynı inancı payla an idareciler ve hükümdar
II. Gıyaseddin Keyhüsrev vasıtasıyla ortadan kaldırtmı tır (Yavuz, 2000: XIII-XV). Bütün bunlar, Â ık
Pa a’nın iirlerine yansıdı ı gibi dönemin siyasi-idari yapı, bürokrasi, vb. kurumsal yapıların yönlendirme ve
manüpilasyona açık, oldukça karma ık, belirsiz ve istikrarsız oldu unu göstermektedir.
Sosyal bir kurum olan siyaset ve din kar ılıklı olarak etkile im halindedir. Bu etkile im bazen
dinin siyaset üzerine, bazen de siyasetin din üzerine etkisi eklindedir ve söz konusu etkile im di er
toplumsal kurumların de i im ve dönü ümünden de ba ımsız de ildir. Bu çerçevede özellikle dinin
batıni, heterodoksi yorumlarının ve ba ımsız inanç biçimlerinin kolayca siyasalla ması ve her ideolojik
Dün ü gün gezer a larım
Ah eyleyip inleyüben
Gözya ı döker a larım
2-Ça ırırım Gani deyi
Unutmasın beni deyi
Kimi görsem seni deyi
Yüzüne bakar a larım
3-Â ık'
ım u radım derde
Dü tüm bu söyünmez oda
Hak kadı oldu u yerde
Sinimden çıkar a larım
Benden Mi Bana Bu Elem
1-Benden mi bana bu elem
A ktan mı yoksa derd ü gam
Bunca bela cevr ü sitem
Bilsem nedendir bilmezem
2-Canan olursa ger nihan
Kalmaya canda zerre can
Buluban bu sözü ıyan
Bilsem nedendir bilmezem.
3-A kın yürekte yarası
Pes olmu am avaresi
Ya Rab bu derdin çaresi
Bilsem nedendir bilmezem.
4-Daim dilefkar oldu um
uride vü zâr oldu um
Talib-i Dîdar oldu um
Bilsem nedendir bilmezem.
5-Â ık'
ta bu hayret nedir
Mâ'uktaki evket nedir
Dervi buna hikmet nedir
Bilsem nedendir bilmezem.

- 96 örüntünün dini söylemlerle dolu olması mümkün olmaktadır. Dini söylemlerin siyasi ideolojilere nüfuz
etti ine dönemin slâm dünyasındaki en tipik örnek ise, Â ık Pa a’nın da mensubu oldu unu
dü ündü ümüz Babailik’tir. Zira onun iirlerine de yansıdı ı gibi, söz konusu dinsel içerikli bu muhalif
siyasi hareket uzun yıllar, ço u kanla sonuçlanan olaylar meydana getirmi tir.
Â ık Pa a, iirlerinde, dinin etkisi altında ekillenen siyasi dinamizmi, egemenli i ele geçirmek
isteyenler arasında bir birikimin sonucunda ortaya çıkan iddete yönelik toplumsal çatı ma olarak
görmektedir. Â ık Pa a, daha önceki dönemlerde devletin, kendisinin dine dayanan siyasal anlayı ına
muhalefet edenlere ho görülü davranmadı ına dayanarak, mümkün oldu unca resmi kurumlarla çatı ma
ve onları ele tirme yerine tâbi ve teslim olma yolunu seçmi tir.11
Türk- slam dünyasında kayda de er ilk siyasal hareket olan Babailik’in, yerle ik hayata geçmi ,
siyasi-idari yapıyı temsil eden Ortodoks slam'
ı benimsemi olanlarla, göçebe/yarı göçebe ya amı
sürdüren heterodoks slam’ı temsil edenler arasında bir sınıf ve tabaka farklıla masının ortaya çıkardı ı
yolsuzluk, zulüm ve adaletsizlik gibi söylemlere dayanan giri imler oldu u, Â ık Pa a’nın iirleriyle
netlik kazanmaktadır (Fı lalı, 1994: 118; Çamuro lu, 1992; 167-268).12
Onun iirlerinden bu mücadelenin tarihi süreç içinde zaman zaman yumu ama e ilimine girdi i,
merkezi otoritenin, bu "alt kültüre" yönelik sistematik akültürasyon ve asimilasyon giri imlerine maruz
kaldı ı, dinsel yorum farklılı ının muhalif siyasal dü ünce örne i olarak ortaya çıkmadı ı, siyasal iktidara
yönelik olarak teslimiyetçi ve tasdik edici oldu u ve egemen siyasal gücün bakı açısına göre maslahata
uygun bir siyasal hareket tarzı belirledi i görülmektedir. Aynı zamanda, Â ık Pa a’nın siyasal güç
kar ısında ürkek ve korkak davrandı ı ve bu anlam içinde takiyye yaptı ı söylenebilir. Ayrıca O,
iirlerinde, önceki ve sonraki dönemi kapsayacak iç ve dı kaynaklı çatı malara sahne olan bir toplumu
aktarırken hem olanları hem de olması gerekenleri ima ve ifade etmektedir. Bu dönemin öncesinde ve
sonrasında ortaya çıkan iç ve dı kaynaklı çatı ma örnekleri de onun bu açıklamalarını do rulamaktadır.
Â ık Pa a’nın örnek olarak verilen iirlerinde13 tarihte pek çok örne i bilinen bir olgu içinde, siyasal
mücadelesinin sadece teorik olarak kaldı ı pratikte ise yetersiz oldu u vurgusu aktarılmaktadır. Onun
geçmi te ya anan ve sosyalle me ile ona aktarılan bilgi ve belgelerle geçmi te ya anan olaylarla ilgili
zihinsel bir çıkmaz içinde oldu unu ve bunun etkisinden kurtulamadı ını, airin atalarının da içinde
bulundu u siyasal mücadelede ba arısızlı ı neticesinde bireysel bir ya am olan tasavvufa yönelmesine
11

Nesimi ise Â ık Pa a’dan farklı olarak iirlerinde, zamanın siyasal iktidarını/iktidarlarını iç politik söylemlerle bir politik lider
edasıyla ele tirmi , bir muhalefet olarak dönemin iktidarının algıladı ı anlamda siyasal bir alternatif olmu tur (Olgun: 1970, 52).
12
Söz konusu bu politik çatı ma, yerle ik hayata geçmi , Ortodoks slam'
ı benimsemi olan Türklerle, göçebe/yarı göçebe ya amı
sürdüren Türklerin, siyasal mücadelesi olarak kabul edilmektedir.
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Dilim Bülbül Oldu Öter
1-Dilim bülbül oldu öter
Ahım cana kılur eser
Türlü türlü yemi biter
Mamur oldu bostanımız
2-Geçenler n'
etti n'
eyledi
Her birisi bir ad koydu
Leyla ile Mecnun gibi
Söyleniser destanımız
3-A k ile ba ım ho dürür
Kande varsam yolda dürür
Yıl on iki ay sarho dürür
A ktan içmi tir canımız
4-Muti olduk a k haline
Bakmadık dünya malına
Girdiler erenler yoluna
Tamam oldu imanımız
5-Ne ka adır ne gözedir
Meylimiz güzel yüzedir
Daima solmaz tazedir
Bu bizim gülistanımız
6-Kim buldu derman ecele
Görsek geri kim ki gele
Dahi gideriz ol yola
Menzildedir kervanımız
7-Â ık Pa a'
m nice nice
Devlet anın ol göz aça
Bizden dahi gelüp geçe
Bu yalancı devranımız.
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durdu unu ve bu do rultuda ataları gibi mücadeleye devam edece ini, yolun Hak yolu oldu unu
belirtmektedir. Bunun tipik örnekleri olarak, Pir Sultan Abtal, 900'
lü yıllarda, 150 yıllık bir devlet kuran
Bahreyn Karmati, yine taraftarlarına, cennette ya ama olana ı sa lama iddiasında olan smaili Hasan
Sabah, ah smail ve Â ık Pa a’nın dedesi olan eyh Bedreddin ve Baba lyas hareketleri söylenebilir
(Bulut, 1997; 47).
Â ık Pa a’nın iirlerinden, Babailik’in, onunla birlikte egemen siyasi görü ile açık ve belirgin
bir çatı ma sürecine girme yerine, dönemin iktidarının bir koalisyon orta ı gibi davranması gereklili i ve
bunun bir zorunluluk oldu unu anlıyoruz.
Â ık Pa a’nın sahip oldu u dü ünsel güç, temelde siyasal ve dinsel nedenlere dayanan ve
zamanın siyasi/idari yapısını yıkmayı amaçlayan Babaili in etkisi altındadır. Â ık Pa a’nın, atalarının
ya adı ı dönemlerde devletin din anlayı ına muhalefet edenlerin takip ve soru turma kapsamına alınması,
onun tutumunda da bir dizi de i ikli in olu masına neden oldu u görülmektedir. Bunun en tipik örne i
onun devlet kurumlarıyla mümkün oldu unca yakın ili kiye girme yolunu seçmesi gösterilebilir.
Buna ra men Â ık Pa a’nın atalarının siyasal taleplerine içsel bir ba lılık içinde oldu unu,
siyasi-idari konjonktür gere i dü ünce ve davranı larını dı arı yansıtmaktan kaçındı ı ve bunu kendi
zihninde bir problem olarak algıladı ı, atalarına yönelik bir ah ve a ıt yazdı ı; bir intikam ve öç alma
sorumlulu u ta ıdı ı görülmektedir.14
O, iirlerinde15 bazı önemli hususları da itiraf etmektedir; bunlardan biri sisteme kar ı bir kin,
ihtiras ve intikam duygusu içinde ve bunları gerçekle tirememe korkusu içinde oldu udur. Onun bu itirafı
toplumlarda gücün elde tutulmasını anlatan Kurt ve Tilki hikâyesindeki akıbetin kendisi için de geçerli
olaca ı endi esinden dolayıdır. Buradan onun, siyasi ve sosyal olarak yeterli toplumsal deste e sahip
olmadı ını ve mevcut siyasi sisteme zorunlu bir teslimiyet içinde oldu unu anlamaktayız. Daha açıkçası
onun, mevcut siyasal sistem/güç tarafından benze tirilemedi i fakat asimile edildi i söyleyebiliriz.
Bizi için önemsenmesi gereken bir husus da, Â ık Pa a’nın bu tavrının yeni bir siyasi-idari
yapının (Osmanlı devletinin) olu um/kurulu sürecinde Babailer Hareketi’nin kendi içinde köklü bir
de i ikli e gitme ihtiyacı ile ilgili oldu udur. Onun iirlerine bakılırsa yukarıda sözü edildi i gibi bu
de i im, teslimiyet, ortaklık gibi iç içe geçmi olan siyasal tutumlar, yeni bir siyasi-idari yapının kurucu
ideolojisine hem bir eklenme hem de nüfuz etme giri imi olarak da de erlendirilebilir.
Â ık Pa a’nın iirlerinden geçmi ile birlikte gelecekle yüzle menin önemi aktarılmaktadır. Bu
14

Sabah Sabah Esen Seher Yelleri
1-Sabah sabah esen seher yelleri
Benim sevdi ime benden a k eyle
Irmak olup akar çe mim selleri
Benim sevdi ime benden a k eyle
2-Hayalleri gözlerimden ayrılmaz
Akar bu çe mimin ya ı durulmaz
Bir derde u radım derman bulunmaz
Benim sevdi ime benden a k eyle
3-Yavru ahan idim uçtum yuvadan
Ahım inmez oldu daim havadan
Unutmasın beni dahi duadan
Benim sevdi ime benden a k eyle
4-Â ık eder dünya gelmez aynıma
Abdal olup post çekeyim e nime
Tanrı emaneti olsun boynuma
Benim sevdi ime benden a k eyle.
15
Söyler sem Bu Derdi Ben
1-Söyler isem bu derdi ben
Sırrım cihana fa olur
Sakin olup oturursam
Sa maz yüre im ba olur
2-Seyrim daim senden sana
Seyranlarım senden yana
Sultan durur a kın bana
Süvar ü hem yolda olur
3-Sen tınma Â ık ol erür
Sayruyu sa ı ol görür
Serke leri yoldan sürür
Sakinlere ferra olur

- 98 ba lamda, dini ve ideolojik dü üncesinin sürdürülmesi sürecinde ehliyetli, yeterli ve deneyimli kadrolara
ihtiyaç oldu u, güçlü bir iç grup olu turulması gere i vurgulanmaktadır.16
De erlendirme ve Sonuç
Â ık Pa a, iirlerinde geleneksel toplumun tanımlamasını bize sunmaktadır. Her air gibi O da
içinde bulundu u toplumsal kültürün etkisinde, algıladı ı sosyal meseleleri iirleriyle açıklamaya gayret
göstermi tir. Bu ba lamda Â ık Pa a dini algılayı ı ve buna dayanan ritüelleri özgün bir görünürlük
sergilemektedir. Yine Â ık Pa a iiri kullanarak mensubu oldu u toplumunun dini, ahlaki, siyasi idari vb.
merkezleriyle ve kurumlarıyla i birli ine dayalı bir etkile im sergilemi tir. O dinsel, ahlaki ve siyasal
açılardan farklı statüleri temsil edenleri, kendi bakı açısı içinde, iirlerinde i birli i içeren terminolojiler
kullanarak açıklamaya çalı maktadır. Â ık Pa a’nın, mensubu bulundu u toplumun ahlaki, dinî ve siyasi
dokusunu ifade eden “söylem”, “öykü” ve “anlatım edinimi”nden olu an iirlerinde, toplumsal
kavrayı /bilinci iki ba lık altında de erlendirebiliriz:
1. Â ık Pa a’nın edebi vurguları ve kullandı ı terminoloji, zahiren egemen kültürün ortaya
koydu u görü ü benimseme ve bunları kabul etme yönündedir. Bu görünürlük nedeniyle Â ık Pa a,
toplumun ço unlu u tarafından benimsenen dini dü üncenin temsilcilerinin algıladı ı anlamda; göreceli
olarak dinsel açıdan Sünni, toplumsal açıdan barı çı, bütünle tirici, ahlakı bütün ve yerli/yerel olarak
tanımlanmı tır/tanımlanabilir. Ayrıca Â ık Pa a’nın radikal bir bakı açısı içinde kendisini tümüyle farklı
bir ki ili e ve gruba mensup olarak göstermedi ini ve özellikle edebi çalı malarında sosyal bir sorun
olu turacak söylemlerden çekinme gayreti içinde oldu unu belirtebiliriz.
Â ık Pa a’nın edebi biçimlendirmelerinde içinde bulundu u toplumun dini ve ahlaki alanlardaki
yorumları, gerçe in hangisi oldu una dair spekülasyonların artmasına de il aksine azalmasına neden
olmu tur. Bu nedenle söylem olarak toplumsal gerçe i ifade etmek ve onları egemen kültürle birlikte iç
içe sürdürme gayreti O’na kayda de er özgün, güçlü ve entelektüel bir ki ilik özelli i kazandırmı tır.
2. Â ık Pa a, siyasi dokuyu ifade eden iirlerinde, toplumun katmanları arasında egemenlik
üzerinde etkili olanlarla, bu egemenli i ele geçirmek isteyenler arasında bir birikimin sonucunda ortaya
çıkan toplumsal çatı mayı görmek mümkündür. Â ık Pa a’nın iirlerinin muhalif bir siyasal dü ünce
olarak ortaya çıkmadı ı, aksine teslimiyetçi ve tasdik edici oldu u, yani maslahata uygun bir siyasal
hareket tarzı belirledi i görülmektedir. Aynı zamanda, Â ık Pa a’nın siyasal güç kar ısında ürkek ve
korkak davrandı ı/takiyye yaptı ı söylenebilir.
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Her Seher Efendim Yolun Beklerim
1-Her seher efendim yolun beklerim
akı bülbül var uyandır yarimi
Muhabbetin can içinde saklarım
akı bülbül var uyandır yarimi
2-Anın hüsnü gülün kimse dermesin
Kemlik satan muradına ermesin
Gaflet uykusunda rakip görmesin
akı bülbül var uyandır yarimi
3-Der ki Â ık güzel dilin a kına
Mert isen erkanla yolun a kına
Yılda bir açılır gülün a kına
akı bülbül var uyandır yarimi.
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