HALK EDEBiYATI
med el-Meydan!, Zemahşerl ve Ahmed
b. Abdülvehhab en-Nüveyrl gibi birçok
Arap müellifı "amme" dedikleri halk edebiyatından söz etmişlerdir. Buna dair eserlerin başında, Bağdat çevresinde halk dilinde dolaşan hikayeleri ihtiva eden Ijikô.yetü Ebi'I-I~lisım el-Bagdô.di adlı eser
gelmektedir. Ebü'I-Mutahhar ei-Ezdl tarafından kaleme alınan bu eserde hikayeterin yanında birçok fıkra, nükte, müstehcen 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 risalesinde toplamıştır. Öte
yandan Arap halkedebiyatında "ayyarun",
"şüttar " ve "harafış" denilen külhanbeyi,
dilenci, cimri, açık göz tipleri konu alan
ve çingene halk şairler i tarafından nazmedilmiş olan halk destanları da vardır.
Arap halk destanları kahramanı belli
olan Siretü 'Antere, Kışşatü Z ennCı
biyye, Siretü Seyf b . Z Cıyezen, Siretü
Ebi Z eyd el-Hilô.li, Si retü'l-Emire Zô.tilhimm e, L eylô. ve M e cnCın, Sire tü
NCıriddin Zengi, Siretü Şelfıf:ıiddin elEyyCıbi adlı destanlarla kahramanı belli
olmayan aşk , binicilik, kabile ve millet
uğrunda en güzel tipi n ve en ideal karakterin tahakkuku için kendilerini feda
eden kahramanla r ın hayatını anlatan
destanlardır. "Sire" de denilen bu tür
destanlar, kahramanın başlang ı çtan gerçek şahsiyetini kazanıncaya kadar geçirdiği çeşitli safhaları, onunla ilgili mitolojik ve destani yönleri şiir ve nesirle anlatır. Bu tür destanlar İslam 'dan önce de
Arap halkı arasında bilinmekteydi. Mezhep ve tarikatlar yoluyla bu çeşit destanIara cehalet yüzünden birçok hurafe de
karışmıştır. Arap destanlarındaki harikalar iki ana unsura, cin ve sihre dayanmaktadır. 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 sembolize etmektedir. İslam dininin etkisi altında bütün Arap halk edebiyatı türlerinde bu çetin mücadele her zaman hayrm şerre üstün gelmesiyle sonuçlanmaktadır. Ninnilerden başlayarak eski Arap
halk edebiyatı türleriyle Batı ve Doğu
halk edebiyatlarından birçok motif bugünkü Arap halk edebiyatma geçmiştir.
öte yandan bir miktar yabancı halk edebiyatı motifı Arap gelenek ve falklorundan bazı alıntıtarla Araplaştırılmış ve halk
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edebiyatma mal edilmiştir. Bunun en ilginç örneği , bütün ülkelerin çocuk halk
edebiyatma ve özellikle Arap halk edebiyatma mal edilen " açıl susam açıl" adlı
halk masallarıd ı r.
Arap halk edebiyatı ürünlerini derleme faaliyeti ll. Dünya Savaşı ' ndan hemen
sonra başlamıştır. Irak'ta Ali el-Hakan!
ve Hamld ei-Aievcl, Lübnan'da Yusuf eiBustanl, Ürdün'de Hani el-Amed, Mısır'da
Muhammed Kındil ei-Bakll, Tunus'ta Osman 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 eiHurl tarafından Bağdat 'ta yayımlanan
et- Türfışü 'ş-ş a'bi dergisiyle başlamıştır.
Bu dergi, özellikle Irak ve bütün Arap
halk edebiyatı örneklerini toplama, yayma ve araştırma çabalarını o günden bugüne kadar büyük bir gayretle yürütmektedir. Günümüzde Vizaretü's-sekafe ve'li'lam tarafından yayımlanan bu dergide
yukarıdaki isimler dışında Hüseyin Nassar, 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-
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D FARS EDEBİYATI. İran halk edebitek devlet halinde
yaşayan Hint ve İran halkının milattan
önce 1SOO'lerde birbirinden ayrılmasın
dan sonraki yüzyıllara götürmek mümkündür. İ ran halkının bugünkü İran yaylasına göçü sırasında karşılaştığı olayların göçe katılanlar tarafından aniatılma
ya başlanması İran halk edebiyatının doğuşuna yol açtı. Bir süre günümüz İran'ın
da coğrafi şartların birbirinden ayırma
dığı bölgelerde ortak olarak gelişen bu
edebiyat, birbirine uzak veya farklı olaylara maruz kalan bölgelerde farklı edebiyatların doğuşuna sebep oldu. Bölgelerin tabii yapısı ve beşeri olaylar zamanla
insanların hayal gücünü etkiledi ve göçün hatıraları dilden dile aktarılırken değiştirilmek ve eklemeler yapılmak suretiyle 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 örnekleri destani dönem denilen bu döneyatının başlangıcını,

HALK EDEBiYATI
min ürünlerine dayanmaktadır. Bu edebiyatta ewela yaratılışla ilgili efsaneler
doğmaya başladı. Önce ilk insan, Cemşid, Garşasp, Rüstem, Pişdadiyan ve Keyaniler'le ilgili masal ve destanlar. daha
sonra İran şahlarıyla ilgili efsaneler oluş
tu. Ağızdan ağıza, nesilden nesile sözlü
olarak aktarılan bu efsaneler Sasaniler
döneminde If u dayname adlı bir eserde
toplandı. İlk halk edebiyatı ürünlerini ihtiva eden bu eseri, İslami dönemde Firdevsi'nin yine İran mitolojisi, halk inançları, halk masalları, destanlar ve destani
halk hikayelerinden faydalanarak yazdı
ğı, İslam öncesiyle İslami dönem arasın
da bir geçiş niteliği taşıyan ünlü Şahna
me'si takip etti. Samaniler devrinden oldukça zengin malzemeyi içine alan bu dönemden Camasbname, Artdk Virazname, Karname-i Erdeşir-i Babekan,
Ayatkdr-ı Zeriran gibi eserler günümüze kadar gelmiştir. Aynı dönemde nesir
halinde de kahramanlık hikayeleri veya
islam öncesi konularını ihtiva eden halk
hikayeleri teşekkül etmiş, bunların çoğu
daha sonra halk kitaplarına da girmiştir.
Birçok İran halk hikayesi, iran'a bağlı
bulunan Arap kökenli Lahmiler döneminde Arapça'ya geçti. İran halk edebiyatı
nın islam'dan sonra da Arap halk edebiyatı üzerinde etkisi oldu. Nitekim Dineveri. İbn Kuteybe, Taberi, Mes'üdi, Sealibi ve Birüni'nin eserlerinde İran halk edebiyatıyla ilgili malzeme vardır. Sasaniler
döneminde İran halk edebiyatı ürünleri
arasına Pseudo- Callisthenes'inİskender
name'sinin Pehlevi versiyonu da girdi.
İran halk edebiyatında sadece kaba
güce dayanan kahramanlıklar değil Perhad ve Şirin gibi aşk kahramanları da ele
a lınmıştır. Sasaniler'in son dönemlerinde
bu konular çok rağbette idi. Bu arada İran
halk edebiyatma bütün islam ülkeleri tarafından benimsenen "Tahir ile Zühre" ,
"Behram ve Gülendam", "Yusuf ve Züleyha" gibi konular da girmiştir. İslam dini
kabul edildikten sonra "Semek u Ayyar",
"Hamzaname", "Haveranname", "Sindbadname" gibi dini konuları ihtiva eden
eserlerin de halk edebiyatı ürünleri arasında yer aldığı görülmektedir.

islam öncesinde destanlar hükümdardaha sonraki
yüzyıllarda zulüm gören halkın hakkını
aramak üzere veya doğrudan doğruya
dağlara çıkan yiğitler yahut eşkıyalar için
de destanlar söylendi. Böylece Ahmed
Han, Avaz Han ve Çambül (Çambil) gibi kişilerin adları etrafında şekillenen desların etrafında oluşurken

tanlar ortaya çıktı. Ayrıca Mukanna', Ali
Şir Nevai ve Nasır- ı Hüsrev gibi ünlü kişi
ler için de destanlar vücuda getirildi.
İran halk edebiyatı masallar bakımın

dan da çok zengindir. Bu masalların konularının bir kısmı diğer İslam ülkeleri
halk edebiyatiarına da geçmiştir. Ancak
bu hususta henüz ciddi bir inceleme yapılmadığı için bu ülkelere geçen hikayeler ve bunların nisbeti belli değildir. İran
masallarında bir yandan devler, periler,
ejderhalar ve büyücüler yer alırken bir
yandan da çok defa hırsız ve kabadayı
larta ilgili günlük olayların ayrıntıları ile
anlatıldığı görülür. Bu tür insanlar başa
rılı oldukları takdirde servetle veya bir
kadınla ödüllendirilir.
Masallar genellikle "sernakkal" adı verilen bir kişi tarafından basit halk diliyle,
dinleyicilere çekici gelmesi için de çeşitli
jest ve mimiklerle anlatılır. Sade ve süssüz olan bu masalların çoğu aşk, savaş
ve tabii felaketleri konu alır. Kahramanlarının hemen tamamı idealize edilmiş
faziletli ve yakışıklı insanlarla sonunda
cezalandırılan kötü kişilerdir. Kadınlar
olağan üstü güzel bir şekilde canlandırıl
mıştır.

Masalların

konusunu eski halk rivayetay ve bunların tutulması, çeşitli hayvan türleri (maymun. yaban domuzu, köpek, katır) oluşturur; onların
gelişmesi ve nitelikleri, konuşmaları ve
bunları anlayan Süleyman peygamber
gibi kişilerden de söz edilir. Ayrıca şehir
lerin kuruluş ve yıkılışları, kaleler, köprüler. kuyu ve çeşme, burç, kule, su bendi ve kervansaraylarla ilgili hikayeler de
önemli yer tutmaktadır.
iran'ın kendine özgü masal koleksiyonları yanında Kelile ve Dimne gibi Hint,
binbir gece masalları gibi Arap kökenli
sayılanlar da vardır. Bunlardan özellikle
ikincisi, aslında erken çağlarda İran halk

leri,

güneş,

edebiyatından alınıp şekil değiştirdikten

sonra tekrar iran'a dönen Hezar Efsane'den başkası değildir. Sindbddname
ve l:f{ıtim-i Ta'i de yabancı kaynaklardan
tercüme yoluyla İran halk edebiyatma
kazandırılmış hikayelerdir. Halk edebiyatı içinde şehzadelerle ilgili eğitici ve öğre
tici nitelikler taşıyan bir tür daha vardır
ki bu türün içine Sasaniler döneminden
kalma enderz veya pendnamelerle, kabüsname ve siyasetnameler girer.
Siyasi ve içtimai şartlar iran'da halk hicvinin gelişmesine de yol açmıştır. Nasreddin Hoca, Molla Müşfıki, Şeyh Behlı11-i
Dana ve Cuha gibi şahsiyetlerle ilgili hi-

kayelerde yönetimi elinde bulunduranlar
hicvedilir.
Halk edebiyatı klasik ve modern İran
da etkilemiş, çeşitli yazarlar
hikayelerinin konularında olduğu gibi dil
ve üslüp bakımından da halk edebiyatmdan faydalanmışlardır. Safeviler döneminde klasik edebiyatın dini halk edebiyatı
ve halk geleneğiyle ilişkileri arttı. Şiilik ve
Sünnilik mücadelesinde Şiilik üstünlük
sağlayınca dini yüksek zümre edebiyatı
da gelişti. Dini halk edebiyatı Hz. Ali ve
Ehl-i beyt sevgisi etrafında güç kazandı.
Hz. Ali'nin savaşları ve çocuklarının başı
na gelenler etrafında yeni destanlar oluş
tu ve bunlar halk dramının ilk safhasını
teşkil etti. Bu arada birçok halk m ersiyesi ve taziyename yazıldı. İslamiyet'in ilk
dönemindeki dini olaylar ve şahsiyetler le
ilgili hikayeler temsiller haline getirildi.
edebiyatını

İran hikaye ve masal türlerinin yanın
da bir de "terane" adı verilen ve Türk
halk Şiirindeki manileri andıran dört miSralık anonim halk şarkıları vardır. Rubailer gibi iki beyitten oluştukları için bunlara "dübeyti" adı da verilir. Özellikle köylerde ve kırsal alanda yaşayan aşiret, kabile veya diğer toplulukların hafızaların
da nesilden nesile varlıklarını sürdüren
ve sevilen bu teranelerin derlenmesine
başlanmıştır. Türk halk türkülerinde olduğu gibi kafıye düzeni "aaba" ve "aaab"
şeklinde olan bu tür çok defa lirik duyguları yansıtır.

İran halk edebiyatı çerçevesi içinde "Kerem ile Aslı" ve "Köroğlu" gibi Türkler,
iranlılar ve hatta Araplar arasında ortaklaşa gelişen ve hangisinin ürünü olduğu kesin olarak belli olmayan konular da
vardır.
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