HALK EDEBiYATI
sahiplerine sattılar. 1907'de toplanan
Milli Meşveret Meclisi, halisaların eyaJet
valilerine hizmet karşılığı verilmesi usulünü kaldı r dı. Rıza Şah Pehlevi devrinde
( 1925-1941) yüzlerce halisa köyü sözde
satın alınarak "emlak" denilen farklı bir
kategoriye sokuldu. Fakat 1960'lara gelindiğinde son iran şahı Rıza Şah Pehlevi
emlak ve halisaların büyük bir kısmını
köylülere veya arazilerin asıl sahibi olan
memurlarına dağıttı .

Hindistan 'da Delhi Sultanlığ ı döneminde ( 1206-15 26) idari yapı Büyük Selçuklu
hükümet şekline benzemekteydi. Baş
l angıçta Delhi ve etrafındaki köyler halisaya benzer bir statü içindeydi. Daha sonra Sultan iltutmış ( 1211-1236), Doğu Pencap'ta Tabarhinda ve Doab'daki köyleri
kendi has topraklarına kattı . iltutmış.
ordusundaki yaklaşık 3000 süvarinin ücretlerini halisa köylerinden karşılamak
taydı. Bu şekilde tahsis edilen köylere ikta deniyordu. Sultan Balaban zamanında
( 1266-1287) bu uygulama bazı suistimalIere r ağmen sürdü. Sultan Alaeddin Halaci ( 1296-1316). aynı zamanda daha önce milk, idrar, in'am ve vakıf olarak tahsis edilen köyleri de halisaya dönüştür
dü. Sultan Gıyasedd i n Tuğluk ve ll. Muhammed dönemlerinde halisa idaresinde kayda değer bir değ i şme olmazken
Sultan FirGz Şah Tuğluk ( 1351-1388) seleflerinin uygulamalarını tamamen değiştirdi. Böylece halisa durumuna getirilmiş bulunan dini kurumlar ve arazileri
önceki şahıslara ve bunların mirasçıları
na geri verilirken askerlerin maaşları da
kendilerine halisa olarak köyler tahsis
edilip ödenıneye başlandı.
Babürlü hükümdarları , özellikle Ekber
( 1556-1605) ve ondan sonra gelen
sultanlar, "halisa-i şerife"lerin idaresinde ve kapsamında büyük değişiklikler
yaptıla r. Ekber Şah Bengal, Sihar ve Gucerat dı ş ın d a bütün Hindi stan'ı halisa
ilan etmişti. Ancak Babürlüler devrinde
halisa ve cagir*ler birbirlerine dönüştü
rülebildiği için onun bu kararı sürekli olmamış, zaman zaman kumandanla rı n
hizmetlerine karşılık halisa toprakları cagir olarak tahsis edilmiştir. Babürlü sultanları genellikle "pergene" denilen verimli ve idaresi kolay köy gruplarını halisaya dönüştürürlerdi. Babürlüler'de pergenelerin köylülere icara verilmesi nadir
görülen bir uygulamaydı. Sultan Evrengzib'den ( 1658-1707) sonra devletin gerilerneye yüz tutması ile birlikte halisa pergeneler nüfuz! u kişilere veya Hin du racalarının tehdidini önlemek için bir çeşit
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ilkel halk topluluklarından gelişmiş medeniyetlere kadar bütün toplumlar tarih
sahnesinde var oldukları andan itibaren
kendi çağlarında edebi ürünler ortaya
koymuşlardiL Sözlü ve anonim olarak ortaya çıkıp uzun bir tarih süreci içinde özelliklerini kaybetmeden gelişen bu ürünlerden belli bir edebi değer taşıyanlar genellikle halk edebiyatı adı altında incelenmiştir. Yazılı edebiyatiara da kaynaklık yapan bu zengin dil ve kültür malzemesi XIX. yüzyılın başlarında müstakil olarak ele alınmaya başlanmış ve araştırıla
rak yazıya geçirilmiştiL
Ait oldukları cemiyetleri n içtimal - siyasi şartlarına . gelişmişlik düzeylerine, dillerinin i m kanla r ına ve yaşadıkla rı coğ
rafy anın özelliklerin e gör e far kl ı lık veya
benzerlikler göst eren bu edebiyatlar toplumları derinden etkileyen içtimal ve tabii olaylar çevresinde doğmuştur. Bu sebeple başlangıçta destanlar, efsaneler.
masallar ve halk hikayeleri şeklinde gelişen ürünler sonraları gittikçe çoğalmış
tır. Manzum ve mensur olarak çeşitlen
miş, ayrıca atasözü, mani, ninni. şarkı,
türkü, bilmece gibi şekil ve türlerle zenginleşmiştiL

D TÜRK EDEBİYATI. Halk edebiyatı .
Türkiye'de XX. yüzyılın ilk çeyreğinden
itibaren bazı araştırmacı l ar tarafından
ilgi gör m üş ve bilhassa üniversitelerde
bir bilim da lı olarak kabul edilip okutul-
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maya başlandığı tarihe kadar çoğunlukla
meraklılarınca ele alınıp incelenmiştir.
Bu alandaki çalışmaların köklü bir geleneği olmadığı için ileri sürülen görüşler ve
yapılan tasnifler henüz genel kabul görecek düzeye ulaşmamıştır.
Pertev Naili Boratav' ın halk edebiyatı
çerçevesi içine hikaye, masal, fıkra, efsane, bilmece, atasözü, alkış ve kargış. tekerleme, türkü, meddahlık ve seyirlik
halk oyunlarının yanında aşık edebiyatı
ile destanı da aldığı görülmektedir ( 100
Soruda Türk Halkedebiyatı, tür.yer.) . Nihad Sami Banarlı, bu çerçevenin içine
tekke edebiyatını ve Ebu Ali Sina türünde hikayeleri de dahil eder (TA , XVIII,
393 -402) . Umay Günay'ın halk edebiyatı
için çizdiği çerçeve de Boratav ve Sanarlı'da olduğu gibi fazla sayıda konuyu kapsamakta. destanlar ve aşık edebiyatı da
halk edebiyatı içinde gösterilmektedir
(Doğuştan Günümüze Büyük islam Tarihi, XIV, 523-533). Boratav ve Günay halk
edebiyatı

içinde tekke edebiyatma yer
Her üç araştırmacı da
aşık edebiyatı ile destaniara bu çerçevede yer verilmesi hususunda birleşmek
tedir.
vermemişlerdir.

D. Mehmet Doğan'ın değerlendirme
leri ise öncekilerden farklıdır. Ona göre.
"Edebiyat sanatı da diğer sanatlar gibi
esasta şahsldir; edebi eserler şahıslar
tarafından meydana getirilir. Halkiyat
(folklor) ürünleri ise maşerldir. Aslen sözlü
olup söyleyeni ve düzenleyeni bilinmez.
Bu itibarla halk edebiyatının halkiyatın
konusu olması gerekir" ( TDEA, IV. 55) .
Bu değerlendirmeye göre şahsi verimlerden meydana gelen aşık edebiyatı ile
tekke edebiyatı halk edebiyatı dışında
bırakılmalıdır. Çünkü sahibi bilinen bir
koşmanın ve bir hikmetin, kimin tarafın
dan ortaya konulduğu hiçbir zaman biJinemeyecek olan bir masalla. bir atasözüyle aynı tutulması doğru değildir. Sahibi bilinmeyen verimler zamanın akışı
içinde gelişerek günümüzdeki şekillerini
almıştır. 1074 yılında tamamlanan Divônü lugiiti't-Türk'te. "Endik uma evligni agırlar" şeklindeki atasözü günümüzde, "Şaşkın misafir ev sahibini ağır
lar" biçiminde söylendiği halde Karacaoğlan'ın "elif' redifli semaisi yüzyıllardan
beri aynı şekilde okunmaktadır. Aynı yazar, halk edebiyatı konusundaki değer
lendirmesinde ürünlerin manzum ve
mensur olmasına göre. tamamen manzum olanlar (türkü, mani vb.). tamamen
mensur olanlar (fıkra) ve nazım-nesir
karışık olanlar (halk hikayesi) biçiminde
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üçlü bir tasnif getirmiştir. Türlere göre
tasnif de bazı dalları itibariyle
büyük ölçüde kabul edilebilir mahiyettedir: Manzum tür ve biçimler. seyirlik
oyunlar. halk hikayeleri, masal ve efsaneler, atasözleri ve deyimler, bilmeceler
ve fıkralar (a.g.e., IV. 56).
yaptığı

Halk edebiyatı konusunda daha belirli
bir çerçeve ortaya koyabilmek için türlerden değil dallardan hareket etmek
gerekir. Günümüzde halk edebiyatı denildiği zaman üç ayrı dal düşünülmekte
dir: Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı. tekke edebiyatı. Ancak bu üç dalın ortak bir başlık altında toplanması. sahibinin kimler olduğu unutulan (anonim)
edebiyatla sahiplerine "aşık" adı verilen
kişilerin ortaya koyduğu ürünleri. hiç öğ
renim görmemiş veya pek az öğrenim
görmüş insanların meydana getirdiği
ürünlerle belli bir dini- kültürel muhitte
şekillenen tekke edebiyatını aynı çerçevenin içine yerleştirmek gibi karışıklık
lara sebep olmaktadır. Bununla birlikte
halk edebiyatı, bu üç dal ayrı birer araş
tırma alanı olarak kabul edilip her birinin
çerçevesi yeniden çizilerek daha açık ve
doğru bir şekilde ele alınabilir. Bu alanların başlıca konuları ise şöylece sıralana
bilir: Anonim Halk Edebiyatı. Bu edebiyatın konusunu aşık edebiyatı ve tekke
edebiyatı ürünlerinin dışında kalan eserlerle anonim hale gelmiş manzum ve
mensur eserler teşkil eder. Aşık Edebiyatı. Sevdadan hasrete, kahramanlıktan
vatan sevgisine uzanan konuların daha
çok hece ölçüsü ile söylenen manzumelerle dile getirildiği bir daldır. Aşık adı verilen sanatkarlarla onlar gibi şiir söyleyebilenlerin ortaya koyduğu aşık edebiyatı
nın aruz vezniyle kaleme alınmış örneklerinde dil sadelikten az da olsa uzaklaş
mıştır. Bu edebiyatın ürünlerini şekil ve
konu bakımından ayınrken hece ölçüsü
ile yazılanlarla (koşma, sema i, varsağı,
destan; güzelleme, koçaklama, taşlama,
ağıt vb.) aruz ölçüsü ile olanlar (divan ,
selis, semai, kalender!, sat ranç, vezn-i
ah ar vb .) arasında dikkati çeken farklılık
lar görülür. Birincilerde nazım birimi hane (dörtlük) iken ikincilerde kesin bir birim söz konusu olmayıp beyitten başla
yarak murabba, muhammes ve müseddese kadar uzanabilmektedir. Bir başka
fark da hece ile söylenenlerin hazırlıksız
olarak yani irticalen söylenebilmesine
karşılık diğerlerinde ve bilhassa vezn-i
aharda mutlaka bir ön hazırlığa ihtiyaç
bulunmasıdır. Tekke Edebiyatı. Bu ad altında toplanan eserler. son yıllarda çer-

çevesi biraz genişletilmiş olarak dinl -tasawufi Türk edebiyatı adıyla tanıtılmak
tadır. Tekke edebiyatının konu ve şekil
çerçevesi içinde divan edebiyatma ait
olanlarla (gazel , mesn evi; tevhid, münacat, na't, mi 'raciyye, mevlid, hilye, methiye vb.) doğrudan doğruya tekke edebiyatma ait olanlara (nutuk, devriye, şathi
ye, ilahi , nefes, hikmet vb.) bir arada yer
verilmektedir (Güzel, LVH/ 445 -450, s. 25 ı
vd; ayrıca bk. TEKKE EDEBiYATI) Bütün
bu görüşlerin ışığında halk edebiyatının
şu başlıklar altında incelenmesi daha uygun görünmektedir:
A) Aniatma Esası Üzerine Kurulanlar.
Bunlar genellikle anlatıcının kelime da- .
ğarcığı ile şekillenen masal, fıkra ve efsanelerdir. Masallardaki kalıp ifadeler
(formeller). fıkralardaki nükte cümleleri
veya efsanelerde yer alan ana konuyla
ilgili bazı sözler benzer şekillerde ortaya konulabilir: "Bir varmış bir yokmuş";
"Gökten üç elma düştü" ; "İçinde ben de
vardım"; "Buyurun cenaze namazına";
"Ya taş eyle ya kuş" gibi. Ancak masalların anlatıcıya göre süslenerek aniatılma
sına karşılık fıkra ve efsanelerin süslenmeye ihtiyacı yoktur. Bunların kısaca anlatılması başlıca özellikleridir.
1. Masal. insandan hayvana, bitkiden
nesneye kadar her şeyin kahraman olarak yer aldığı. daha çok olağan üstülüklerle örülü, belli kalıp ifadelerle süslenmiş anlatmalardır. Belirli kahramanlara
(Keloğlan, köse, tilki, dev vb .) bağlı olanların yanında kim olduğu ve hangi ülkenin başında bulunduğu genellikle belirtilmeyen padişahlar. sultanlar, krallar
da masalların vazgeçilmez kahramanlarıdır. Masallar motifleri ve tipleri açı
sından incelenir. Masal motifleriyle il gili en kayda değer çalışma, Finli alim A.
Aarne'nın 191 O' da hazırlayıp öğrencisi
Stith Thompson'ın 1928 ve 1961 yılların
da iki defa gözden geçirerek genişlettiği
katalogdur (The Types of the Fo lk- Ta le,
Tempere 1964 ). Motifler hakkında diğer
önemli bir çalışma yine Thompson'a ait
olup önce 1932-1936 yılları arasında altı cilt olarak hazırlanmış. gözden geçirilmiş ve Türk masallarına da yer veren şekli 1955-1958 yıllarında yine altı
cilt olarak yayımlanmıştır (Motif Index of
Folk Literature) . Türk masalları hakkında
yegane tip katalogu D. Wolfram Eberhard
ile Pertev Naili Boratav tarafından hazır
lanmıştır ( Typen Tü rkiseher Volksmarchen, Wiesbaden 1953). Bu eserin sonunda bir de motif listesi yer almaktadır.
Bunların dışında Türk masallarının mo-
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tifleriyle ilgili başlıca çalışmaları Umay
Gün ay, Bilge Seyidoğlu. Ahmet Ali Aslan.
Ali Be rat Alptekin, Esma Şimşek ve Saim
Sakaoğlu gerçekleştirmiştiL Günay. derlediği yetmiş masala Rus masal araştır
macısı V. Propp'un metodunu başarılı bir

çalışmaları vardır. ilk iki araştırmacının
yaptığı çalışmalar

me unsuru hakimdir. Aslında bazı fıkra
lara gülebilmek için özel bir bilgiye ihtiyaç vardır; aksi takdirde nükte kavranamaz ve fıkranın anlatılmasından beklenen maksat hasıl olmaz (bk lATİFE).

Türk efsane tipleriyle
ilgili ilk denemelerdir. Türkiye'de efsane
araştırması ve incelemesinden çok efsane metni yayımlanması yoluna gidilmiş
tir. Fıkralar gibi günlük hayatla iç içe olmadıkları için kaynak şahısların dağar
cıklarında pek fazla örneği tesbit edilememektedir; daha çok tercih edilenler
ise dini mahiyette olanlardır. Bunda da
evliya tezkirelerinde yer alan menkıbele
rin çeşitli sebeplere bağlı olarak yaygın
laşmasının önemli rolü vardır. Efsanelerdeki ortak fikir devletin ve milletin bekası olduğundan bunlarda milletin her devirde bağlı olduğu değerlerin ele alınıp
yüceltilmesi ilk amaçtır.
B) Halk Hikayeleri. Tarihten aldıkları
konular yanında günlük hayatın çeşitli
safhalarını işleyen ve "musannif' adı verilen sanatkarlar tarafından şekillendiri
len, genellikle nazım-nesir karışık. içinde gerçek olaylardan başka hayall olayların da bulunduğu uzun anlatmalardır.
Konuları ve kaynakları açısından değişik
şekillerde sınıfiandınidığı için araştırma
cılar farklı sınıflar veya konular ileri sürmüşlerdir. Aniatılmaları sırasında sanatkarın yeri geldikçe saz çalıp şiir okuduğu , gerektiğinde bir meddah edasıyla
çeşitli hareketler yaptığı görülür. Sesi
güzel olmayan veya saz çalamayan anlatıcılara ise bu özelliği olan ikinci bir kişi
yardım edebilir. Hikayeleri anlatanlar genellikle aşıklardır (bk HiKAYE)

3. Efsane. Bir olay, yer veya adla ilgili

C) Manzum Olarak Kurulanlar. Bun-

şekilde uygulamıştı r.

Z. Fıkra. Değişik amaçlara bağlı bir
nükte ile sona eren, farklı karakterler
etrafında kurulmuş kısa anlatmalardır.

Türk fıkraları, temsil ettikleri zihniyet ve
davranışlarla bağlandıkları tipiere göre
Nasreddin Hoca, ineili Çavuş. Bekri Mustafa. Aldar Köse, Esenpulat. Kemlne. Mirali. Bektaşi gibi halk kahraman iarına
nisbetle gruplandırılabilir. Bir bölümü de
gerçek hayatta yaşamış. tarih sayfalarında iz bırakmış kişilerle ilgilidir. Ayrıca
bunlar kadar olmamakla beraber sadece
kendi bölgelerinde tanınmış pek çok fık
ra tipi daha vardır. Türkiye'nin bazı illerinde bölgeleri temsil eden tip sayısı da
oldukça fazladır (Karadenizli. Kayseri li
vb. ). Fıkraların merkezinde daima insantoplum münasebetleri vardır. Toplum hayatında ortaya çıkan çelişkiler, düşünce ve
davranış farklarından doğan çatışmalar
fıkraların

konusunu oluşturur. Fıkraların
nükte cümlesi her zaman güldürrnek için

söylenmiş olmayıp bazılarında düşündür

inanışı

dile getiren veya bunların ortaya
sebebini açıklayan olağan üstü özelliklere sahip kısa anlatmalardır. Efsanelerde yer alan olayların gerçeğe dayandı
ğı kabul edilir. Fıkralar gibi bunlar da süsten uzaktır. Ancak olayın açıkça belirtilmesi için efsanede yer alan kişi ve zamanla ilgili bazı bilgilerin verilmesi gerekir. Efsanelerde halkın özlemleri. dünya
görüşü ve ideal insan tipi diğer edebi
türlerden daha kesin olarak ortaya konur. Bu bakımdan efsaneler tarihle halk
muhayyilesinin bir terkibidir. Efsanelerle ilgili milletlerarası çalışmalar 1959'da
başlamış. 1962 yılında önce altı olarak
belirlenen konuların dörde indirilmesiyle
bunlar kalıcı bir tasnife kavuşturulmuş
tur. Bu konular yaratılış ve dünyanın sonu. tarih ve medeniyet tarihi, tabiat üstü varlıklar ve güçlerle dini efsaneler
(menkıbeler) olup kendi aralarında da alt
gruplara bölünmüştür. Türk efsaneleriyle ilgili olarak Nevzat Gözaydın. Saim Sakaoğlu. Bilge Seyidoğlu ve Ali Öztürk'ün
çıkış

lardan mani ve ninni gibi ürünler birer
dörtlükten, pek az olarak da beş altı m ıs
radan meydana gelirken türküler. ağıt
lar. çocuk sevrneleri birden fazla bentten
kurulmuştur. Tekerlerneleri ise belli bir
ölçüye yerleştirmek mümkün değildir.
Manzum olarak düzenlenen halk edebiyatı verimleri şunlardır :
t. Türkü. Halk edebiyatının en zengin
ve günlük hayatla en fazla iç içe olan bölümüdür. Çoğunlukla kişilerin ve toplumla ilgili konuların işlendiği anonim ürünler olan türküler arasında aşıkların adına
bağlananlar da vardır. "Türk" kelimesinden nisbet ekiyle türetil en bir teri m olan
"türki 1 türkü" başlı başına bir bölüm olabilecek çeşitliliğe sahiptir. Konu üzerinde çalışanlardan Mahmut Ragıp Gazimihal. Yusuf Ziya Demircioğlu, Pertev Naili
Boratav. Hikmet Dizdaroğlu. Mehmet Özbek. Cem Dilçin. Süleyman Şenel ve Halil Atılgan ile son yıllarda halk edebiyatı ürünlerini sınırlı bir çerçeve içinde ele
alan Umay Günay'ın bazı yönleriyle birbiri-

ni hatırlatan değerlendirmeleri. üzerinde dikkatle durulacak noktalara sahiptir.
Türküler çeşitli biçimde sınıflandırılmıştır.
Genel eğilim üç başlık altında ele alınması
yönündedir. a) Ezgilerine Göre. M. Ragıp
Gazimihal'in ilgi gören sınıflamasında türküler usullüler ve usulsüzler olmak üzere
iki alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan
ilkine daha çok oyun havaları girmektedir. Konya'da "oturak havaları ", Urfa'da
"kırık havalar" adı verilen türküler bu bölüme girer. Usulsüz olanları ise uzun havalar olup divan. bozlak. hoyrat. koşma
gibi çeşitleri vardır (Ma hmut Ragıp, s.
192-195) . b) Konularına Göre. Y. Ziya
Demircioğlu . Cahit Öztelli. P. Naili Boratav ve Hikmet Dizdaroğlu'nun görüşle
rinin yeniden gözden geçirilmesiyle şöy
le ortak bir sınıflama ortaya konulabilir:
Ninniler ve çocuk türküleri. aşk türküleri, gençlik türküleri. asker türkü leri. kahramanlık türküleri, evlenme türküleri,
ölüm türküleri, tabiatla ilgili türküler.
çalışma türküleri. karşılıklı söylenen türküler, güldürücü türküler, ağıtlar. oyun
türküleri. hikayeli türküler. c) Yap ılarına
Göre. Türkülerin çoğunluğu "bent" ve
"kavuştak" adı verilen iki bölümden oluşur. Bent ve kavuştakların mısra sayısı.
ölçüsü ve kafiyelenişi türküden türküye
değişiklik gösterir. Bunların dışında mani dörtlüklerinden ve koşma nazım biçiminden yakılmış türküler de vardır (bk.
TÜRKÜ ).

z. Mani. Halk edebiyatının çok sevilen
ve yaygın olan bir nazım biçimidir. "Düz
mani" veya "tam mani" adı verilen klasik
şekli yedi heceli ve hemen daima "aaxa"
biçiminde kafiyelidir. Sekiz ve on bir heceli örnekleri daha az görülmektedir. İlk
mısraı hece sayısı bakımından eksik olduğu için "kesik m ani". kafiyeleri cinaslı
olduğundan " cinaslı mani" olarak adlandırılan çeşitleri de vardır. Hemen her konuda mani söylenebilir. Maniye Kuzeydoğu Anadolu'da " bayatı ", Urfa ve Kerkük yörelerinde "hoyrat 1 horyat" adı verilir (bk. HOYRAT) . Bayatılar Azerbaycan'da genellikle cinaslı olarak söylenir (bk
MANİ )

3. Ninni. Divanü lugö.ti't-Türk'te "balu balu" terimiyle ifade edilen ninni, daha çok çocukları uyutmak amacıyla kendine has bazı ezgilerle söylenen manzumelerdir. Çeşitli Türk topluluklarında değişik isimlerle anılır. Azeri Türkçesi'nde
"laylay", Çağatay Türkçesi'nde "elle", Çuvaşça' da "nenne". Kazak Türkçesi'nde "eldiy", Kerkük Türkçesi'nde (Irak Türkmenleri' nde) "leyle. leylev.leyley", Kırım Türk-
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çesi'nde "ayya" (nanıy), Türkmen Türkçesi'nde "alley" kelimeleriyle adlandırıl
maktadır. Türkiye Türkçesi'nde edebi dilde ninni denmekle beraber konuşma dilinde ve ağızlarda daha çok "nenni". bazan da "nennen" veya "nen" şeklinde telaffuz edilmektedir (Çelebioğlu. s. Il13) . Ninniler kendilerine mahsus bazı ifade kalıpları ve üslfıp özellikleri taşır. Genel olarak "Dandini dandini dan ister":
"Hfı, hfı. hfı Allah": "Ninnilerin benim olsun" gibi bir nida, terennüm ve hitap
unsuru ile başlayan ninnilerde (a.g.e., s.
16-17) sonuncu mısradan sonra "ninni,
nenni, e... hfı ... " gibi sözler tekrar edilir.
Her ninni söyleyenin dağarcığında bu
dörtlüklerden birkaç örnek bulunmakla
beraber hiç ninni bilmeyenler de çocuklara gelişigüzel söylenen cümlelerle ninni kura bilir. Türk ninnilerini çeşitli açılar
dan değerlendiren Amil Çelebioğlu bunları dini, kutsl. fikri mahiyette. efsane ve
ağıt türünden. dilek ve temenni, sevgi
ve alaka, övgü ve yergi, şikayet ve teessür, ayrılık ve gurbet ifade eden, vaad,
tehdit ve korkutma niteliğinde ninniler
olmak üzere dokuz grupta toplayarak
incelemiştir (a.g.e., s. 20). Ninnileri tür,
şekil ve görevleri açısından da gruplara
ayırmak mümkündür. Bazı ninniler sadece kız veya erkek çocuklar için söylenirken her iki cins için söylenenler de
vardır. Dini mahiyetieki ninnilerde "la ilahe illallah ", tevhid, besmele gibi ifadeler görülmekle beraber bunlar daha çok
annenin çocuk sahibi olduğu için Allah'a
şükrünü, çocuğunu sı h hat ve afiyetle büyütme veya çocuk sahibi olabilme dileği 
ni ifade eder. Hz. Peygamber, Hz. İsmail,
Hz. Ömer. Hz. Ali ile Eyüp Sultan, Mevlana Celaleddin-i Rfıml. Hacı Bayram-ı Veli,
Emir Sultan gibi din büyüklerinin adının
geçtiği ve "ninni ilahisi" adı verilen ninniler de vardır. Değişik şekilleri de olmakla beraber ninniler genellikle mani gibi yedili hece ölçüsüyle ve "aaxa"
biçiminde kafiyelidir (geniş bilgi için bk.
a.g.e., s. 14-16).
4. Ağıt. Bir alt bölüm olarak ele alındı
gibi türkülerin içinde de düşünülmüş
tür. Azerbaycan'da "şiven" ve "ağı": Türkmenler'de "ağı. tavs, tavsa": Kazak Türkleri'nde "koris": Kerkük Türkleri'nde "saz~
lamağ " gibi adlarla anılan ağıt ölenlerin
ardından nağme ile terennüm edilen,
yas törenlerinde söylenen şiir, şarkı ve
türkülerdir. Yalnız insanlar için değil nadir olmakla beraber hayvan ve eşya için
söylenmiş örnekleri de vardır. Daha çok
genç yaşta ölenlere söylenen ağıtlar belli
ğı
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bir ezgi ile icra edilir: hatta bu sırada
bazı hareketlerin de yapıldığı görülür.
"Ağıtçı" adı verilen .ve genellikle kadın
olan bazı kişiler başkalarının ölüleri için
onların ağzından ağıt yakarlar. Ağıtlar,
Türkler'in İslamiyet'ten önceki dönemde
"yuğ" adı verilen cenaze törenleri esnasında söylenen saguların devamıdır. Şe
kil olarak koşma ve mani tarzında kurulup kafiyelendiği görülür (bk. AGIT)
S. Tekerleme. Çok değişik görevleri
olan tekerierne söz cambazlığı , dinleyicinin dikkatini toplama, biraz da üstünde
d urulan konu hakkında bilgi verme amacı taşıyan ve daha ziyade çocuk geleneklerinde varlığını devam ettiren bir türdür. Tekerlernelerin en önemli özelliklerinden biri belirli konularının olmayışıdır.
Bunlar daha çok kafiyelerle elde edilmiş
ses oyunları ve çağrışımlarla birbirine
bağlanmış. belli bir şiir düzenine uydurulmuş. çok defa birbirini tutmayan hayal ve düşüncelerin sıralanmasından oluşur. Bundan dolayı tekerlernelerin hepsini bir araya getirip ortak bir tarif etrafında birleştirmek oldukça zordur. Pertev Naili Boratav genel kabul gören sınıf
lamasında masal tekerlemeleri. oyun tekerlemeleri, tören tekerlerneleri ve bağıms ı z söz cambazlığı değerinde tekerlerneler olmak üzere dört alt bölüm teklif eder ( 100 Soruda Türk Halkedebiyatı,
s. 135) . Masal tekerlerneleri dinleyiciyi
masala hazırlamak . dinleyeceği olağan
üstülükleri kabul edecek hale getirmek
amacıyla söylenen iç kafiyeli sözlerdir.
Oyun tekerlemeleri , çocukların oyuna
başlamadan önce ebeyi seçmek veya
oyuncuların oynayacağı rolü göstermek
gibi maksatlarla söyledikleridir. Tören
tekerlemeleri. çocukların bilhassa kandil
akşamlarında kapı kapı dolaşıp hediye
toplamaları, yağmurun yağmasını istemeleri veya ilkbaharda çiğdem toplayıp
yemek yapmak için evierden yiyecek istedikleri sırada söyledikleri tekerlemelerdir. Pehlivanların er meydanına çıkış
ları esnasında söylenenler de bu gruba
dahil edilebilir. Söz cambazlığı değerin
deki bağımsız tekerlerneler ise birlikte
söylendikleri veya tekrar edildiklerinde
telaffuzu zor olan sesleri, kelimeleri bir
arada söylemeyi amaçlayan sözlerdir. "Üç
tas has hoşaf' tekerlemesinde görüldüğü gibi ç. s, ş seslerinin birbirini takip
ederek söylenınesi oldukça zordur.
6. Çocuk Sevmeleri. Ninni gibi, çocukuyutmak amacına yönelik bir bölümün yanında bir de çocukları severken,
onlar hakkındaki güzel duyguları dile geları

tirirken söylenen sözler vardır. Bunlar
genellikle kalıplaşmış ifadelerdir. "Beşik
türküleri" diye de adlandırılan bu ürünler daha çok çocuğun cinsiyetine. kucakta veya beşikte sevilme durumuna. diş
çıkarmadan önceki ve sonraki gelişmesi
ne bağlı olarak söylenir.
D) Manzum ve Mensur Şekilleri Olanlar. Halk edebiyatı ürünleri arasında hem
kısa oluşları, hem de manzum ve mensur örneklerinin bulunuşu açısından dikkati çeken ayrı bir grup vardır. Bir kısmı
kalıcı gibi görünen bir şekle sahip olmakla beraber günlük hayattaki farklı görevleri yerine getirmek için kullanılan bu
ürünlerin bazıları bölgelere göre kolayca
kelime değişikliğine uğrayabilir. Bir atasözünün ders vermek amacıyla söylenmesinin yanında bir bilmecenin eğlendir
me amacına yönelik olması bunun en
güzel örneğidir. Bazılarına günlük hayatta sık sık yer verilebilir. Manzum ve mensur şekilli olan halk edebiyatı ürünleri
şunlardır:

1. Bilmece.

bunlara
insan. hayvan , bitki gibi
canlıları. eşyayı, akıl, zeka , güzellik gibi
soyut kavramlarla dini konu ve motifleri
kapalı bir şekilde yakın -uzak münasebetler ve çağrışımlarla insanın düşünce,
mu hakerne ve dikkatine sunarak bulmayı amaçlayan kalıplaşmış sözlerdir. Bunlar bilmece genel isminin yanında "tanıt
maca. atlı mesel, atlı hekat. bilmeli mata!, mesel, masal. mete!, matal" olarak
da adlandırılır. Azeri sahasında bilmece
karşılığı olarak "tapmak" (bulmak) fiilin den "tapzug, tapmaca"; Kırgız. Karakalpak ve Kazaklar'da "cumbak": Kazan
Türkleri'nde " tabışmak, cumak": Baş
kırtlar'da "yumak" kelimeleri kullanıl
maktadır. Hem bir zihnl faaliyet hem
de bir eğlence aracı olan bilmeceler daha
çok sonuncu görevleriyle canlılıklarını
koruyabilmiştir. Bilmecenin kuruluşun 
da bilhassa renk. şekil, koku. hacim, zıt
lıklar, dış görünüş. yapı özelliği gibi noktalara dikkat edilir. Kelime Divanü lugiiti'f-Türk'te "tabuzguk" (1, 502 ; ll, 164)
ve "tabuzgu neng" (1, 489) şekillerinde
ad olarak, "tabızmak" (ll, 164) ve "tabuzmak 1 tapuzmak" (ll, 86) biçimlerinde fiil
olarak görülmektedir. Bilmeceler daha
çok beyit ve mani dörtlükleri şeklinde
manzum, yüklemsiz cümle olarak da nesir şeklinde görülür. Kuralsız cümle veya
iç kafiyeli örnekleri de vardır. Bazılarında
soru ile hemen hemen hiç ilgisi olmayan
taklidl sesler yer alır: bu özellik daha ziyade manzum bilmeeelerde kafiyenin
bağlı olayları .

Çeşitli varlıklarla
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sağlanmasına yardımcı

olur. Bazan bir
dahi değiştirmeyecek
şekilde uğradığı küçük farklılıklarla bilmecenin cevap sayısı yirmiyi bulabilmektedir ( Saka oğ lu , Köz, sy. 3, s. 29-48). Manzum bilmeeelerin bir kısmında her mıs
raın cevabı ayrı olabild i ği gibi bu cevaplar arasında bir anlam bağı da bulunabilir. Cevabı bizzat sorunun kendisi olan
bilmeceler de vardır (Ç el e bi oğ lu- öksüz, s. 10-1 6). Uzun diyaloglarla kurularak kelime oyunlarına yer veren bilmeceler yanında, bölgelere göre farklı söylenişleri dışında altmıştan fazla farklı sorusu olabilen cevaplar da görülür ( Baş 
göz - Tietze , tür. yer.) .
sorunun

anlamın ı

Z. Atasözü. Geçmişte yaşanan olaylardan ç ı karılan sonuçları öğüt ve hüküm
şeklinde nakleden kısa ve özlü anonim
sözlerdir. İlk defa kimin söylediği ve son
şekline ne zaman kavuştuğu bilinmez.
Belirli kurallara göre zamanın akışı içinde değişikliklere uğramakla birlikte temel yapılarının değişmediği görülmektedir. Başta din, ahlak. terbiye. hukuk.
iktisat kuralları . gelenek ve görenekle
tabiat olayları atasözlerinin oluşmasında
önemli bir rol oynar. Kalıplaşm ı ş bir yapı
ya sahip olma l arı , birkaç kelime ile ifade
edilmeleri, olayları özlü biçimde ortaya
koymaları başlıca özellikleridir. "Vakit
nakittir" gibi iki kelimelik olanların yanında kuralı zorlayan . "Sade pirinç zerde
olmaz. bal gerektir kazana; baba malı
tez tükenir. evlat gerek kazana" gibi birkaç hüküm bildiren atasözleri de vardır.
Orhun Abidel eri, Divanü lugiiti'tTürk, Kutadgu Bilig gibi Türk kültürünün en eski eserlerinde az veya çok sayı
da atasözü görülmektedir. Özellikle Kaş
garlı Mahmud'un eserinde yer alan sözler Türk kültürü için zengin bir kaynaktır. Buradaki sözlerin bir bölümü bugün
de kullanılmaktadır. İçlerinde değişerek
günümüze kadar gelenlerin yanında . "Ermegüke eşik art bolur'' (Tembe le eş ik
yo ku ş olur, Divanü lugati 't- Türk Tercüm esi, I, ı 38 ) gibi artık unutu l muş olanları da vardır. "Keskin sirke kabına 1 küpüne zarardır " gibi iki farklı şekli olanların
dışında adeta aynı düşünceyi ifade eden.
"Bedava sirke baldan tatlıdır "; "Müft (bedava) olsun da zift olsun" gibi atasözleri
de mevcuttur. Kuruluşlarında tevr(ye.
tezat, akis, hüsn-i ta'lll, istifham, kinaye.
mecaz-ı mürsel, istiare gibi sanatların
yanında mecazlı , cinaslı, aliterasyonlu
söyleyişler de görülür. Bazıları hemen
hemen bütün Türk dünyasında. " Kızım
sana söylüyorum , gelinim sen işit" ata-

sözü gibi ortak olmakla birlikte bazıları
da son derece dar bir bölgede bilinmektedir. Benzerleri başka kültürlerde bulunabilecek atasözleri de vardır (b k. ATASÖZÜ).

3. Deyim. En az iki kelimeden meydana gelen. bu kelimelerden en az birinin
mecaz anlamla kullanıldığ ı . kı sa ve özlü
kalıplaşmış sözlerdir. Her dilde olduğu
gibi Türkçe'de de sayıca son derece fazla
olan deyimler genellikle bir hükmü değil
bir kavramı belirtir. Eskiden "tabir" olarak adlandırılan deyimler şekil bakımın
dan kelime öbeği (a ğ ır baş lı , ge l zaman
git za man, suya sa buna dok unm ada n)
veya cümle halinde (Dostl ar a lı şve ri ş t e
görsün: Halep ordaysa arş ın burda; Uma
um a döndük muma) bulunabilir. DeyimIerin kuruluşu n da kav r amların mecazlı
bir söyleyişle kullanılması son derece sık
görülür. Atasözlerinde olduğu gibi bir
olayın hikayesine telmih yoluyla dokunan
deyimler yanında (h oş afın yağ ı kes ilmek)
adet ve inanışları bildiren (beş i k kertm e
ni ş anlı). bir kelimenin yardımcı fıil olmasıyla şekillenen (can atmak) deyimler de
vardır. Deyimierin atasözlerinden ayrıld ı 
ğ ı en önemli nokta ise genel kural niteliğ i taş ı mamalarıdır. Deyimlerle bir kavram ın özel kalıp içinde çekici bir anlatımla
belirtilmesi amaçlandığı halde atasözleriyle yol göstermek, ders ve öğüt vermek. ibret alınması için gerçekleri bildirmek amaçlanmaktadır (Aksoy, ı. 40) . Deyimlerle. bir bilim dalının özel kelimeleri
olarak kabul edilen terimleri birbirine
ka rıştırmamak gerekir.
4.

Alkış . "H ayı r duası "

olarak da adland ı rılan alkışlar insanın kendisinin. yakın
çevresinin ve sevdiklerinin refah ve mutluluğu için, iyi ve güzel şeyleri dilemek
amacıyla Allah'a sesieniş ve yalvarış sıra
sında söylenen sözlerdir. Genellikle mensur ifadeler şekl i nde ortaya konulur; ölçülü olarak beyit ve dörtlükler biçiminde
görünenleri de vard ır. Bazıl a rında birden
fazla istek yer alabilir. Maddeye ulaşmak
amacıyla söylenenlerin yanında kötülükler ve tehlikelerden korunmak amacıyla
söylenenleri de bulunur. "Tuttuğun altın
ola"; "Allah seni şeytana uydurmasın"
vb . genel nitelikte alkJşlar o l duğu gibi
özel konulu alkışlar da vardır. Yemek yerken , "Bereketli olsun"; "Allah bin bereket versin" ; yeni doğmuş çocuklar için.
"Ömrü uzun olsun"; "Allah analı babalı
büyütsün" ; yeni evlilere, "Bir yastıkta
kocayın " ; "Allah bahtiyar etsin"; ölenin
ardından "Nur içinde yatsın " ; yola gidenlere, "Allah kavuştursun " özel konularda

söylenen alkışiardan ba zılarıdır. Alkışiar
da ağırlıklı olarak görülen kavramlar düş
mek, el, helal. iyi. iyilik, murat. ocak ve
ömürdür. Alkışlar duyguları etkili bir biçimde belirtir, konuşmayı süsleyerek ifadeye canlılık verir.
S. Kargış . " İienç" ve "beddua" olarak
da adlandırı l an kargışlar başkaları için
istenilen kötülükleri dile getiren sözlerdir. Yap ı lan kötü ve yanlış hareketler yüzünden kı nama. bela dileme. zor durumda kalınmasını isteme temeli üzerine
kurulan kargışlar yapı özellikleri açısın
dan alkışlar gibidir. Türkçe'deki kargışla
rın sayısı alkışiara göre daha fazladır. Kargışlarda ağırlıklı olarak görülen kavramların başında baş . ciğer ve göz gelmektedir. Diğer l eri şöyle sıra l anabilir : Ağız .
ayak. bela. dert. dil. düşmek. ekmek, el,
ev, kan . kapı , ocak. ölü. ölüm. yer. yürek
ve yüz ( Akal ı n, tür.ye r.) . Düşmek, el ve
ocak kavramlarının alkış ve kargışlarda
çokça kullanılması daha çok söyleyenin
niyetiyle ilgilidir; her ikisinde de Allah'ın
adı anılarak iyilikler istenebilir veya kö tülük ve belalara uğrama dile getirilebilir (bk. BEDDUA).
E) Seyirlik Oyunlar. "Halk tiyatrosu"
da bilinen bu bölüm daha çok
Türk tiyatrosu kapsamına dahil olmakla
birlikte bazı temel nokta l arıyla halk edebiyatı içinde ele alınabilir. Bu oyunları çeşitli şekille rde sınıflandırmak mümkündür. Umay Günay bunları köy tiyatrosu .
meddah , karagöz. orta oyunu ve kukla
olmak üzere beş tür olarak ele almakadıyla

tadır (Doğuş tan Günümüze Büyük İslam
Tarihi, X IV. 530- 53 ı) . Diğer bir sınıflama 

da ise oyunların sergilendiğ i yerl e ş i m
merkezleri esas alınmıştır: Köy seyirlik
oyunları. şehir seyirlik oyunları ( TDEA,
IV, 56) . Sadece seyirlik oyun denildiğinde
genellikle köy seyirlik oyunları kasdedilmektedir.
1. Köy Seyirlik Oyunları. Daha çok taklide dayanan. eski dinlerin ve köy hayatı
nın izlerini taşıyan oyunlardır. Basit makyaj ve kostümlerle sergilenen bu oyunlardan bazıları sözsüz olup " samıt" veya
"lal" olarak adlandırılır ve kimin tarafın 
dan düzenlendiği bilinmez. Erkek topluluklarında oynananlarda kadın rollerini
de erkekler üstlenmekte, ancak kadınlar
arasında oynananlarda erkek bulunmamaktadır. Bazılarının güldürme amacına
yönelik olmasına karşılık içlerinde acıklı
konuları işleyenler de vardır. "Arap Oyunu", "Deve Oyunu", " Delikızın Kocaya Gitmesi". "Eiti Döğüşü " bunlardan birkaçı
dır.
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2. Şehir Seyirlik Oyunları. Kültür ve
sanat merkezleriyle nisbeten kalabalık
şehir merkezlerinde sergilenen bu oyunları dört alt bölümde toplamak mümkündür. a) Karagöz. 'Türk gölge oyunu"
olarak da adlandırılan karagöz, belirli
tipierin gölgelerinin bir kişi tarafından
perdeye düşürülmesi ve her birinin kendi özelliğine göre seslendirilmesi esasına
dayanır. Halkı temsil eden Karagöz ile biraz tahsil görmüş yarı aydın insan tipini temsil eden Hacivat'ın bazan kelime
oyunlarına, bazan yanlış anlamaya dayanan esprileriyle süslenen bu oyunların
konusu masal, efsane, halk hikayesi gibi
kaynaklardan da alınabilmektedir. b) Orta Oyunu. Karagöz'ün yerine Kavuklu'nun, Hacivat'ın yerine Plşekar'ın geçtiği,
yani Karagöz'ün perdeden sahneye indiği bir oyun olarak kabul edilebilir. "Meydan oyunu " ve "zuhurl kolu" adlarıyla da
anılan orta oyununda kelime oyunları ön
planda yer alır. c) Kukla. Karagöz'de olduğu gibi bir sanatçı tarafından kukla
denilen bebeklerin bazan ellerle, bazan
da bağlandıkları iplerle aynatıldığı bir tiyatro türüdür. Sanatçı aynı zamanda bu
kuklaları konuşturan kişidir. Dizlerini de
devreye sokarak dört kukiaya hükmeden
oyuncular vardır. d) Meddah. Tek sanatçının rol aldığı bir tiyatro türü olup bu
türün esası anlatmaya (tahkiye) dayanır.
Meddah adı verilen kişi anlattığı olaya ve
kahramaniarına göre taklitler, jest ve
mimikler yapar, ses tonunu değiştire
bilir. Konularını büyük şehirlerin günlük
hayatından olduğu kadar masal ve halk
hikayelerinden de alan meddahlar yeni
ve farklı konularda da hikayeler anlatabilir.
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Iii

SAİM SAKAOGLU

D ARAP EDEBİYATI. Bütün milletierin geçirdiği benzer tarihi süreç içinde
Araplar'da da zengin bir halk edebiyatı
teşekkül etmiştir. Arap halk edebiyatı,
yazarı bilinmeyen (anonim) ve yazarı bilinen halk edebiyatı şeklinde iki bölüme
ayrılmaktadır.

Nesilden nesile geçen müşterek halk
ihtiva eden birinci bölüm hikaye, efsane. darbımesel, bilmece, fıkra, şar
kı, türkü, halk tabirleri ve ağıtları içine
alır. Göçebe halinde yaşayan ve umumiyetle gelenek ve tarih bakımından bir birlik gösteren Araplar'ın birkaç farklı lehçe konuştuğu tesbit edilmiştir (Brockelmann, GAL, 1, 42). Göçebelik döneminden günümüze ulaşan edebi ürünlerin
en üstünü Cahiliye şiiri olup bunun yanında daha başka edebi türterin de bulunduğu bilinmektedir. Bedevi Araplar'ın
eski çağlarda kuyulardan su çekerken söyledikleri manilere işaret eden Silvestre
de Sacy ile aynı kanaati taşıyan Baver, çalışmayı kolaylaştıran ve bir bakıma psikolojik etkisi olan bu tür maniler ile revrat'ın "Sayılar" bölümünün 21/17 cümlemirasını

