
HALK EDEBiYATI 

2. Şehir Seyirlik Oyunları. Kültür ve 
sanat merkezleriyle nisbeten kalabalık 
şehir merkezlerinde sergilenen bu oyun
ları dört alt bölümde toplamak müm
kündür. a) Karagöz. 'Türk gölge oyunu" 
olarak da adlandırılan karagöz, belirli 
tipierin gölgelerinin bir kişi tarafından 
perdeye düşürülmesi ve her birinin ken
di özelliğine göre seslendirilmesi esasına 
dayanır. Halkı temsil eden Karagöz ile bi
raz tahsil görmüş yarı aydın insan tipi
ni temsil eden Hacivat'ın bazan kelime 
oyunlarına, bazan yanlış anlamaya daya
nan esprileriyle süslenen bu oyunların 
konusu masal, efsane, halk hikayesi gibi 
kaynaklardan da alınabilmektedir. b) Or
ta Oyunu. Karagöz'ün yerine Kavuklu'
nun, Hacivat'ın yerine Plşekar'ın geçtiği, 
yani Karagöz'ün perdeden sahneye indi
ği bir oyun olarak kabul edilebilir. "Mey
dan oyunu" ve "zuhurl kolu" adlarıyla da 
anılan orta oyununda kelime oyunları ön 
planda yer alır. c) Kukla. Karagöz'de ol
duğu gibi bir sanatçı tarafından kukla 
denilen bebeklerin bazan ellerle, bazan 
da bağlandıkları iplerle aynatıldığı bir ti
yatro türüdür. Sanatçı aynı zamanda bu 
kuklaları konuşturan kişidir. Dizlerini de 
devreye sokarak dört kukiaya hükmeden 
oyuncular vardır. d) Meddah. Tek sanat
çının 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 anlata
bilir. 
BİBLİYOGRAFYA : 

Dfuanü lugati't-Türk Tercümesi, I, 138, 489, 
502; ıı, 86, 164; lll , 232; Uşşakizade Halid Ziya, 
Tuhfe-i Letaif, İzmir 1308; I. Kunoş. Halk Ede
biyatı Numune/eri: Türkçe Ninniler, İstanbul 
1341; a.mlf .• Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 
1343/1925; Sadettin Nüzhet [Ergun]- Mehmed 
Ferid [Uğur]. Konya Vilayeti Halkiyat ve Har
siyatı, Konya 1926; Mahmut Ragıp [Gazimihal], 
Anadolu TUrkuleri ve MCısiki istikbalimiz, İstan
bul1928, s. 192-195; Kilisli Rıfat [Bilge], Mani
ler, İstanbul 1928; Ahmed Thlat [Onay] , Halk Şiir
lerininŞekil ve Nev 'i, İstanbul1928; a.mlf .. Türk 
Şiirlerinin Vezni, İstanbul 1933; H. A. Fischer, 
Schah Ismajil un Gülizar ein Turkischer Volk
sroman, Leipzig 1929; Pertev Naili [Boratav], 
Köroğlu Destanı, İstanbul 1931; a.mlf., Halk 
Edebiyatı Dersleri, Ankara 1942; a.mlf., Halk 
Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Ankara 1946; 
a.mlf., Le ''Tekerleme ", Paris 1963; a.mlf .. 100 
Soruda Türk Halkedebiyatı, İstanbul 1992, s. 
135; a.mlf .. "Mani", iA , VII, 285-288; Murat 
Uraz. Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri, İs
tanbul 1933; M. Fuad Köprülü, Türk Halk Ede-

350 

biyatı Antolojisi, İstanbul 1935; a.mlf., Türk 
Saz Şairleri, Ankara 1962, s. 9-49; Osman Ce
mal Kaygılı, istanbul'da Semft1 Kahueleri ve 
Meydan Şairleri, İstanbul 1937; İhsan Ozanoğ
Iu. Aşık Edebiyatı: Medhal, Kastamonu 1940; 
Ahmet Kutsi Tecer, Köy Temsilleri, Ankara 1940; 
O. Spies. Türk Halk Kitapları-Mukayeseli Ma
sal Bilgisine Bir ilave (tre. Behçet Gönül). İs
tanbul 1941; H. Nam ık Orkun, Türk Efsane/eri, 
İstanbul 1943; Niyazi Eset, Mukayeseli ve Neş
redilmemiş Maniler, Ankara 1944; a.mlf., Ma
ni/er Kılavuzu, Ankara 1947; Mehmet Halit Bay
rı, istanbul Folkloru, İstanbul 1947; Hasan Eren, 
Türk Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar, An
kara 1952; E. Saussey, Türk Halk Edebiyatı 
(tre. İlhan Başgöz). İstanbul 1952; Cahit Öztelli, 
Halk Türkü/eri, İstanbul1953; M. İlhan Başgöz, 
izah lı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 
1956; a.mlf., Türk Bilmeceleri, Eskişehir 1993; 
a.mlf.- Ahdreas Tietze; Bilmece: A Corpus of 
Turkish Riddles, Berkeley 1973; Ali Balım. Des
tanlar ve Türkü ler, İstanbul 1957; Hikmet İ lay
dm, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul 1958, 
s. 77 -80; A. Süheyl Ünver, Fatih Devri Fıkraları, 
İstanbul 1959; M. Turhan Tan, Tarihi Fıkralar, 
İstanbul 1962; Perruh Arsunar, Gaziantep Folk
loru, İstanbul 1962; Şemsi Yastıman, Türkten 
Türkü/er, İstanbul 1962; Nesip Yağmurdereli, 
Manilerimiz, İstanbul 1963; Şükrü Elçin, Ana
dolu Köy Orta Oyunları: Köy Tiyatrosu, An
kara 1964; a.mlf., Halk Edebiyatına Giriş, An
kara 1981; a.mlf .. Halk Edebiyatı Araştırma
lan, Ankara 1986; Cevdet Kudret, Karagöz, 
Ankara 1968, 1-111; a.mlf., Orta Oyunu, Ankara 
1973; Metin And. Geleneksel Türk Tiyatrosu, 
Ankara 1969; Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde 
Türler, Ankara 1969, s. 51-68, 102-121; Meh
met Tuğrul, Mahmutgazi Köyü Halk Edebiya
tı, İstanbul 1969; Eflatun Cem Güney, Falklor 
ve Halk Edebiyatı, İstanbul 1971; Ömer Asım 
Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Anka
ra 1971, I, 37-49; ll (ı 976), s. 403-425; Mehmet 
Önder, Şehirden Şehire: Efsaneler, Destan/ar, 
Hikaye/er, İstanbul1972, 1-11; E. Kemal Eyüboğ
Iu, Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyim
Ler, İstanbul 1973-75, 1-11; Saim Sakaoğlu, Gü
müşhane Masalları: Metin Toplama ve Tahlil, 
Ankara 1973; a.mlf., 1 Ol Anadolu Efsanesi, İs
tanbul 1976; a.mlf .. Anadolu-Türk Efsanele
rinde Taş Kesi/me Motifi. ve Bu Efsane/erin Tip 
Kata/oğu, Ankara 1980; a.mlf .. "Türk Bilme
celerinde Soru Kalıplaşması ve Kalıp Bilme
celer", Köz, sy. 3, Erzurum 1980, s. 29-48; Mu
han Bali, Erciş li Emrah ile Selvi Han Hikayesi, 
Varyantiarın Tesbiti ve Halk Hikayeciliği Ba
kımından Önemi, Ankara 1973; Mehmet Kap
lan v.dğr., Köroğlu Destan~ Ankara 1973; a.mlf., 
Hikaye Tahlilleri, İstanbul 1979, s. 9; Fikret 
Türkmen. Aşık Garip Hikayesi Üzerine Muka
yeseli Bir Araştırma, Ankara 1974; a.mlf., Ta
hir ile Zühre, Ankara 1983; i. Hilmi Soykut, 
Türk Atalar Sözü Hazinesi, İstanbul 1974; 
Umay Günay, Elazığ Masalları, Erzurum 1975; 
a.mlf.. Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Moti
fi, Ankara 1986; a.mlf., "Türk Halk Edebiyatı", 
Doğuştan Günümüze Büyük islam Tarihi, İs
tanbul 1989, XIV, 523-533; Ata Terzibaşı, Ker
kük Hayratları ve Manileri, İstanbul 1975; Bil
ge Seyidoğlu, Erzurum Halk Masallan Üzerin
de Araştırmalar, Ankara 1975; Mehmet Özbek, 
Falklor ve Türkülerimiz, İstanbul 1975; Dursun 
Yıldırım. Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağ-

lı Fıkralar, Ankara 1976; Özdemir Nutku, Med
dah/ık ve Meddah Hikaye/eri, Ankara 1976; 
Ehliman Ahundov, Azerbaycan Folkloru An
tologiyası (nşr. Semih Tezcan). Ankara 1978; 
Am il Çelebioğlu-Yusuf Ziya Öksüz, Türk Bilme
celer Hazinesi, İstanbul1979 , s. 7-16; Amil Çele
bioğlu, Türk Ninni/er Hazinesi, İstanbul 1982, 
s. 11-20; Nuri Taner, Masal Araştırmaları--I, İs

tanbul 1983; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir 
Bilgisi, Ankara 1983, s. 279-305; Thhir Alangu, 
Türkiye Folkloru Elki tabı, İstanbul 1983; Ali Öz
türk, Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul 1986; 
Nail Tan , Fo/klor: Halkbilimi-Genel Bilgiler, 
İstanbul 1988; Lütfuilah Sami Akalin, Türk Dilek 
Sözlerinden Alkışlar, Kargışlar, Ankara 1988; 
Ahmet Edip Uysal, Yaşayan Türk Halk Hika
yelerinden Seçme ler, Ankara 1989; Yunus Zey
rek, Poso{lu Aşık Zü lali, İstanbul 1990; M. Fah
rettin Kırzıoğlu, "Halk Edebiyatı Deyimlerimiz 
üzerine Bir Deneme", TDl., Xl/124 (1962), s. 
214-218; sy. 125 ( ı962) , s. 286-288; sy. 126 
( 1962), s. 350-353; sy. 128 ( 1962), s. 655-660; 
sy. 130 (1962), s. 786-788; sy. 131 (1962). s. 
848-851; sy. 132 (1962), s. 910-912; a.e.: Halk 
Edebiyatı Özel Sayısı, XIX/207 (ı 968), tür. yer.; 
Agah Sırrı Levend, "Halk ve Tasavvufı Halk 
Edebiyatı", a.e., XIX/207 ( 1968). s. 177; Abdur
rahman Güzel, "Tekke Şiiri", TDL., LVII/445-450 
( 1989), s. 251-454; Nihat Sami Banarlı. "Halk 
Edebiyatı", TA, XVIII, 393-402; a.mlf., RTET, 
1-11, tür.yer.; D. Mehmet Doğan, "Aşık Edebiya
tı", TDEA, I, 188-192; a.mlf .. "Halk Edebiya
tı", a.e., IV, 55-56; Aydın Oy, "Atasözü", a.e., 1, 
214-218; İnciEnginün-Mustafa Kutlu, "Halk 
Hikayesi, Hikayeleri", a.e., IV, 57-62; Mustafa 
Kutlu, "Mani", a.e., VI, 134-137; Abdülkadir 
Karahan, "Aşık Edebiyatı", DiA, lll, 550-552. 

Iii SAİM SAKAOGLU 

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

Nesilden nesile geçen müşterek halk 
mirasını ihtiva eden birinci bölüm hika
ye, efsane. darbımesel, bilmece, fıkra, şar
kı, türkü, halk tabirleri ve ağıtları içine 
alır. Göçebe halinde yaşayan ve umumi
yetle gelenek ve tarih bakımından bir bir
lik gösteren Araplar'ın birkaç farklı leh
çe konuştuğu tesbit edilmiştir (Brockel
mann, GAL, 1, 42). Göçebelik dönemin
den günümüze ulaşan edebi ürünlerin 
en üstünü Cahiliye şiiri olup bunun ya
nında daha başka edebi türterin de bu
lunduğu bilinmektedir. Bedevi Araplar'ın 
eski çağlarda kuyulardan su çekerken söy
ledikleri manilere işaret eden Silvestre 
de Sacy ile aynı kanaati taşıyan Baver, ça
lışmayı kolaylaştıran ve bir bakıma psi
kolojik etkisi olan bu tür maniler ile rev
rat'ın "Sayılar" bölümünün 21/17 cümle-



sinde geçen kuyu neşldesi arasında bir 
benzerlik kurmaya çalışırlar. Araplar' ın 

bu tür manileri IV. yüzyıldan beri bildik
leri tesbit edilmiştir. Ayrıca Goldziher. 
Arap şiirinin nazım şekillerinden ilk hiciv 
türlerinin büyü ve Arap efsaneleriyle 
olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Mani
ler, ninniler. efsanevl hayvan motifleriyle 
dolup taşan türküler, av ve savaşlarda 
deve sürülerinin başını çekenlerin oku
duğu "rükbaniyye" denilen şarkılar bun
lardandır. Hendek Gazvesi'nden önce hen
dek kazılırken kadınlar tarafından söyle
nen türküler ve Mekke'den hicret etti
ğinde Medine yakınlarında karşılanan Hz. 
Peygamber için söylenen "Talea'l-bedru 
aleyna" türküsü, başta el-Egani olmak 
üzere bütün klasik Arap kaynaklarında 
yer alır. Aynca Kitô.bü'l-lfayevô.n adlı 

hacimli eserinde Arap halk edebiyatının 
en önemli motifi sayılan hayvanları ele 
alıp işleyen Cahiz'in yanında İbn Kutey
be, Ebü'I-Ferec ei - İsfahanl, Hasan b. Bişr 
ei-Amidl ve Süyuti gibi Arap yazarları da 
eserlerinde bu motiflere yer vermişler
dir. Arap halk masallarına geçmiş olan 
İran, Yunan, Hint efsane ve hikayeleri, 
Doğu milletlerinin halk edebiyatlarında 
özellikle İslamiyet'i kabul ettikten sonra 
çeşitli motifleriyle etkili olmuştur. Ayrıca 
Arap halk edebiyatı antolojisi mahiyetini 
taşıyan el-Egiini ile binbir gece masalla
rı Doğu ve Batı milletlerinin halk edebi
yatlarını etkilemiştir (La Grinxa, s. 6-7) . 
Arap halk hikayelerinde adı geçen bazı 
kahramanlarla efsanevl kişiler ve bunla
ra ait motifler, başka adlar veya şekiller
le diğer müslüman milletierin edebiyat
Iarına geçmiştir. Mesela Türkler, daha 
Emevller devrinde şehid olan efsanevl 
kahraman Abdullah Battal'ı Türk kahra
manı şekline sokup adını Battal Gazi koy
muşlardır (Barthold. s. ı 04). Ünlü Arap 
kumandanı Ebu Müslim-i Horasanl, İran 
halk edebiyatında yeni bir motif olarak 
Teberdar adına bürünmüştür. 

Arap edebiyatının en eski nesir örne
ğini oluşturan atasözlerinin büyük bir kıs
mı Cahiliye devrinde yaşayan Araplar'ın 
karşılaştıkları bir olayın veya bir k.ıssanın 
veciz bir ibareyle ifade edilmesinden doğ
muştur. 

Arap halk şiirinin başlangıcının "mu
cez" adı verilen vezinsiz fakat seeili nesir 
veya recez olduğu kabul edilmektedir. 
Brockelmann da Arapça 'nın bir lehçesi 
sayılan Habeşistan'ın eski Emheriye di
lindeki halk şiirlerinin eski Arap recezi
nin en iyi örneği olduğunu söyler. Çölde 
develerin yürüyüşüne uygun olarak " hı-

da'" (huda') denilen maniyi icat eden Ha
dller, muhtemelen farkında olmadan re
cez kalıplı Arap halk şiirinin temelini at
mışlardır. Kolay bir şiir kalıbı olan recezi, 
Cahiliye devrinden günümüze kadar pek 
çok şair mani ve şarkı formlarıyla fasih 
Arap şiirinin fahriye, medih, hiciv ve ne
slb gibi nazım türlerinde kullanmıştır. 

Cahiliye devrinde recezi yorumlamak 
ve mani söylemek erkeklerden çok ka
dınların üstlendiği bir görevdi. Asil Arap 
kadınları dini ayinlerin gerçekleştirildiği 
tapınaklarda , savaş hazırlıkları yapılan 

alanlarda ve savaş kazanan kahraman
ları karşılarken çeşitli vezinlerde ilahiler 
söylerlerdi. Dolayısıyla recez hem Arap 
şiirinin başlangıcı hem de ezgi, hıda' ve 
musikiyle ilgisi olan en eski Arap halk şi

irinin örneğidir. İran ve Bizans'tan esir 
edilen köle kadınlar ise çeşitli vesilelerle 
Arapça şarkı söyler, Yunan ve Fars nağ
meleriyle çalıp oynarlardı. "Şarkıcı köle 
kadınlar" anlamına gelen "kıyan " ( tekili 
"kayne") kelimesini İslam tarihçilerin
den sadece Mes'udl ile (Mürücü'?-?eheb, 
VIII, 88) İbn Haldun (Mukaddime, I, 400) 
incelemiştir. İslamiyet'ten sonra yazılan 
Arap edebiyatıyla ilgili birçok eserde kı
yan, şarkı , mani ve müzik konuları ele 
alınmışsa da asıl geniş bilgilere el-Egii
ni'de rastlamak mümkündür. Bu eserde 
aşırı bir biçimde eğlence, içki ve işret ha
yatı yaşayan Cahiliye Arapları'nın renkli 
hayatından alınmış olaylar müstehcene 
kaçmayan bir tarzda nakledilmiştir. Ay
rıca Kur'an-ı Kerim'de Cahiliye devrine 
ait bazı darbımesellerin, hikaye, kısas-ı 
enbiya, yıldızlar ve hayvanlarla ilgili ko
nulara yer verilmesindeki amaç insan
ların ders almasını sağlamaktır. İslami
yet'ten sonra Arap halk edebiyatı türleri 
yeni konularla daha da zenginleşmiştir. 
Bütün İslam aleminde yaygınlık kazanan 
kısas-ı enbiya, mevlid-i şerif, evliya men
kıbeleri ve ilahilerle "kane ve kan" ve "kü
ma" gibi halk şiiri türleri bu yeni İslami 
Arap halk edebiyatının birer örneği dir. 

İbşlhl'ye göre Arap şiiri karlz, müveş
şah, dubeyt, zecel, mevaliyya. kane ve 
kan ve küma şeklinde yedi gruba ayrıl
maktadır. Bazı araştırmacılar eski hi mak 
türünü de bunlara dahil etmektedir. Bu 
yedi grup şiirin karlz dışındaki bütün 
türlerinde halk lehçesi kullanılmış ve ha
la da kullanılmaktadır. Bunların içinde 
geleneksel Arap şiirinde vezin ve kafi
ye bakımından büyük bir yenilik sayılan 
müveşşah türünün Fransız Gal lehçesin
de mani söyleyen Gongleurs ve İspanyol 
halk şairleri Troubadourlar'ın etkisiyle 
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IX. yüzyılda Endülüs'te ortaya çıktığı ileri 
sürülmüştür (EBr., XXII , 263 ) Arap mü
elliflerinin çağuna göre ise bu tür, muh
temelen Endülüs yerli halk şiiriyle Arap 
halk şiirinin karışımından ve refah ve bol
luk içindeki Endülüs İslam medeniyeti
nin şartlarından doğmuştur. Musiki ve 
eğlence meclislerinde ortaya çıkan, kafi
ye ve vezne önem vermeyen, ince bir üs
lup ve hafif şiir bahirleriyle yazılan mü
veşşah Arap halk edebiyatının önemli bir 
türüdür. Endülüs'te doğan bu tür doğu 
İslam ülkelerinde kabul görmemiş , orta
ya çıkışından ancak yüz yıl sonra Ubade 
b. Maüssema' (ö . 422/ I0 3I) vasıtasıyla 

yazılmıştır. Xl. yüzyılın başlarında kitap
lara geçen batı Arap halk şiiri sanatı mü
veşşah etkisinde doğmuş ve batı Arap 
dünyasında murabba, muhammes. ma
luf, gırnatl, mülemmaat, musammat. ih
vaniyyat ve bend gibi diğer halk şiiri tür
lerini doğurmuştur. Bugün ise Arap ale
minde k.ırka yakın halk şiiri türü vardır. 

Arap halk lehçeleriyle çeşitli Arap ülkele
rinde yazılan bu tür şiirlerin başında Mı
sır mewali. Lübnan ve Suriye zeceli, Ce
zlretülarap'ta Na bat halk şiiri, Kuzey Af
rika Arap devletlerinde yeni müveşşahat 
ve Irak'ta abudiyye türü gelmektedir. 

Halk hikayelerine gelince, Cahiliye dev
rinden kalma olduğu bilinen bazı hikaye
lerde geçen cin ve gül (dev) k.ıssalarının 
Babil kaynaklı olduğu kabul edilmekte
dir. Ayrıca Hint yoluyla Arap halk hikaye
lerine intikal etmiş hayvan hikayeleri de 
bulunmaktadır. Cahiliye devrinde iyi ah
laki telkin eden, aynı zamanda hoş vakit 
geçirmeyi sağlayan k.ıssaların anlatılması 
bir meslek haline gelmişti. Anlatıcılara 
"kas" veya "kassas" deniliyordu. Bu k.ıs

salara Araplar'a komşu kavim ve ülkele
re ait unsurlar karıştığı gibi Ehl-i kitap'
tan geçen motifler de bulunuyordu. 

Klasik Arap yazarları arasında halk ede
biyatma önem veren Cahiz, Arap atasöz
leri ve hutbeleriyle bunlara ait hikayeleri 
el-Beyô.n ve't-tebyin, başarılı özürlü
lerin hayat hikayelerini el-Burşan ve'l
'urcô.n ve'l-'umyô.n ve'l-lpl.lô.n, hayvan
larla ilgili hikaye ve efsanelerle bunlara 
dair başından geçen tuhaf olayları Ki ta
b ü 'l-If ayevô.n, çeşitli halk edebiyatı tür
leri ve musikiye dair konuları da aslında 
felsefi bir hicviyye olan Kitabü't-Terbi' 
ve't-tedvir adlı eserinde işlemiştir. Ayrı

ca İbn Kuteybe, İbn Abdürabbih , Ebu Ali 
ei-K~m. Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl. Şehabed
din el-Makkarl, Lisanüddin İbnü 'I-Hatlb. 
Kalkaşendl. Ahmed b. Ali ei-Makrlii, Ze
keriyya ei-Kazvlnl, Ahmed b. Muham-
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med el-Meydan!, Zemahşerl ve Ahmed 
b. Abdülvehhab en-Nüveyrl gibi birçok 
Arap müellifı "amme" dedikleri halk ede
biyatından söz etmişlerdir. Buna dair eser
lerin başında, Bağdat çevresinde halk di
linde dolaşan hikayeleri ihtiva eden Iji
kô.yetü Ebi'I-I~lisım el-Bagdô.di adlı eser 
gelmektedir. Ebü'I-Mutahhar ei-Ezdl ta
rafından kaleme alınan bu eserde hika
yeterin yanında birçok fıkra, nükte, müs
tehcen hikaye ve şiir de bulunmaktadır. 

Bu tür açık saçık halk hikayelerinin bir 
kısmını yazarlarının adını vermeden 322 
(934) yılında Ebu Bekir es-Sull Kitfıbü'I

Evrô.Js adlı r isalesinde toplamıştır. Öte 
yandan Arap halkedebiyatında "ayyarun", 
"şüttar" ve "harafış" denilen külhanbeyi, 
dilenci, cimri, açık göz tipleri konu alan 
ve çingene halk şairler i tarafından naz
medilmiş olan halk destanları da vardır. 

Arap halk destanları kahramanı belli 
olan Siretü 'Antere, Kışşatü ZennCı
biyye, Siretü Seyf b. ZCıyezen, Siretü 
Ebi Zeyd el-Hilô.li, Si retü'l-Emire Zô.
tilhimme, L eylô. ve MecnCın, Siretü 
NCıriddin Zengi, Siretü Şelfıf:ıiddin el
EyyCıbi adlı destanlarla kahramanı belli 
olmayan aşk, binicilik, kabile ve millet 
uğrunda en güzel tipi n ve en ideal karak
terin tahakkuku için kendilerini feda 
eden kahramanların hayatını anlatan 
destanlardır. "Sire" de denilen bu tür 
destanlar, kahramanın başlangıçtan ger
çek şahsiyetini kazanıncaya kadar geçir
diği çeşitli safhaları, onunla ilgili mitolo
jik ve destani yönleri şiir ve nesirle anla
tır. Bu tür destanlar İslam 'dan önce de 
Arap halkı arasında bilinmekteydi. Mez
hep ve tarikatlar yoluyla bu çeşit destan
Iara cehalet yüzünden birçok hurafe de 
karışmıştır. Arap destanlarındaki harika
lar iki ana unsura, cin ve sihre dayan
maktadır. Ancak İslami destanlarda bu 
iki sembol dev, hayvan (kara ve beyaz yı
lan), geleceği bilmek (Yusuf ve Züleyl]a) , 
uçan halı ( Üstüretü Sindbad), sabır taşı 
(Kışşatü Eyyüb), at kılı (Kışşatü /jızr) ve 
anka kuşunun tüyü gibi motifler. hayır
la şer arasındaki çetin mücadeleyi sem
bolize etmektedir. İslam dininin etkisi al
tında bütün Arap halk edebiyatı türle
rinde bu çetin mücadele her zaman hay
rm şerre üstün gelmesiyle sonuçlanmak
tadır. Ninnilerden başlayarak eski Arap 
halk edebiyatı türleriyle Batı ve Doğu 
halk edebiyatlarından birçok motif bu
günkü Arap halk edebiyatma geçmiştir. 

öte yandan bir miktar yabancı halk ede
biyatı motifı Arap gelenek ve falklorun
dan bazı alıntıtarla Araplaştırılmış ve halk 
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edebiyatma mal edilmiştir. Bunun en il
ginç örneği , bütün ülkelerin çocuk halk 
edebiyatma ve özellikle Arap halk edebi
yatma mal edilen "açıl susam açıl" adlı 
halk masallarıdı r. 

Arap halk edebiyatı ürünlerini derle
me faaliyeti ll. Dünya Savaşı'ndan hemen 
sonra başlamıştır. Irak'ta Ali el-Hakan! 
ve Hamld ei-Aievcl, Lübnan'da Yusuf ei
Bustanl, Ürdün'de Hani el-Amed, Mısır'da 
Muhammed Kındil ei-Bakll, Tunus'ta Os
man ei-Kaak ve Sudan'da Muhammed 
ei-Bahlt, Arap halk edebiyatı örneklerini 
toplamak için büyük çaba göstermişler
dir. Ancak Arap halk edebiyatı ürünlerini 
ciddi şekilde toplama faaliyeti, değerlen
dirilmesi ve kapsamlı bir biçimde ele alın
ması 1960'1ardan sonra, ilk sayıs ı 1962 
Eylülünde İbrahim Daküki, Abdülhamld 
ei-Aievcl, Şakir Sabir Zabit ve Lutfı ei
Hurl tarafından Bağdat'ta yayımlanan 

et-Türfışü 'ş-şa'bi dergisiyle başlamıştır. 
Bu dergi, özell ikle Irak ve bütün Arap 
halk edebiyatı örneklerini toplama, yay
ma ve araştırma çabalarını o günden bu
güne kadar büyük bir gayretle yürütmek
tedir. Günümüzde Vizaretü's-sekafe ve'l
i'lam tarafından yayımlanan bu dergide 
yukarıdaki isimler dışında Hüseyin Nas
sar, Neblle ibrahim, Seyf Merzuk eş-Şim
lan, Muhammed el-Mübarek, Şeyh Celal 
ei-Hanefı, Jan Fiye ve Mustafa Cevad Arap 
halk edebiyatıyla ilgili çeşitli yazılar yaz
mışlardır. 
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Iii İBRAHiM DAKÜKİ 

D FARS EDEBİYATI. İran halk edebi
yatının başlangıcını, tek devlet halinde 
yaşayan Hint ve İran halkının milattan 
önce 1 SOO'lerde birbirinden ayrılmasın
dan sonraki yüzyıllara götürmek müm
kündür. İ ran halkının bugünkü İran yay
lasına göçü sırasında karşılaştığı olayla
rın göçe katılanlar tarafından aniatılma
ya başlanması İran halk edebiyatının do
ğuşuna yol açtı. Bir süre günümüz İran 'ın

da coğrafi şartların birbirinden ayırma
dığı bölgelerde ortak olarak gelişen bu 
edebiyat, birbirine uzak veya farklı olay
lara maruz kalan bölgelerde farklı edebi
yatların doğuşuna sebep oldu. Bölgele
rin tabii yapısı ve beşeri olaylar zamanla 
insanların hayal gücünü etkiledi ve gö
çün hatıraları dilden dile aktarılırken de
ğiştirilmek ve eklemeler yapılmak sure
tiyle asıllarından uzaklaşarak yeni bir 
biçim kazandı. Muhtemelen başlangıçta 
siyasi, sosyal ve psikolojik bir gerçeği dile 
getiren olaylar zamanla masal şekline 

büründü. İran halk edebiyatının ilk ör
nekleri destani dönem denilen bu döne-


