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Geç

, ince zevkini, hayal gücünü, , ol

edebiyata
türküler, mâniler, masallar, söylenceler

(efsaneler), halk hikâyeleri, deyimler, geleneksel halk tiyatrosu, destanlar,
bilmeceler, atasözleri,

lerini, göreneklerini,

r, atasözleri, bilmeceler ile mâ

,
halkbiliminin

n k
önce tespit edilir, sonra da onlardan, kültürel özelliklerini belirlemede birer
veri . H ise, birer edebi ürün olarak kabul
edilen , biçim ve içerik ilerek

.

Türk
Bu zenginlikte bir

an sonra Anadolu'yu yurt edinen Türkler, beraber

en güzel ürünlerini bu c .

,
, yurt edinilen bu

da

mişten günümüze yaratıcısı bilinen ya da bilinmeyen, genellikle yabancı
etkilerden uzak, konuşma diliyle oluşturulmuş, halkın duygu, düşünce, duyuş ve evreni
kavrayışını yaşam anlayışını aylar karşısındaki tavrını
belli kalıplar içinde yansıtan, halkın belleğinde doğmuş ya da halk için üretilmiş sözlü ve
yazılı yaratıların tümünü içeren halk edebiyatı denir. Halkın ortak malı olmuş
(anonim) ya da söyleyeni belli halk şiirleri,

fıkralar,
tekerlemeler halk edebiyatının ilgi alanına girer.

Halk edebiyatı ile toplumların gelenek giyim ve kuşamını,
inanışlarını, oyunlarını, törenlerini, el sanatlarını maddi ve manevi tüm değerlerini
inceleyen halkbilimi (folklor) arasında yakın bir ilişki vardır. Halk edebiyatının ilgi
alanına giren halk hikâyeleri, masallar, efsanele ni ve
türküler halkın duygu, düşünce ve hayal gücüyle ortaklaşa yaratılmış ve kulaktan kulağa,
dilden dile aktarılarak yaşatılmış sözlü ürünler olarak değerlendirildiği için aynı
zamanda de ilgilendiği türlerdir.

Bu ürünlerin edebiyat açısından ele alınışıyla halkbilimi kapsamında değerlendirilişi
arasında yö tem ve amaç bakımından farklılı lar vardır. Halkbiliminde, bu yaratılar

toplumların
olarak yararlanılır alk edebiyatı kapsamında

bu yaratılar açısından değerlendir halkın duyuş, düşünüş ve
hayal gücünün estetik boyutları ortaya çıkarılmaya çalışılır

Halk Edebiyatı ortaya konulan ürünlerdeki çeşitlilik ve içerik bakımından
dünyanın en zengin edebiyatlarından biridir. edebiyatın ortaya
çıkmasında Türklerin sözlü edebiyat geleneğine bağlı bir ulus olmalarının payı büyüktür.
XI. yüzyıld lerinde getirdikleri bu
geleneklerini çeşit ve ürün sayısı bakımından daha da zenginleştirerek devam ettirmişler,

oğrafyada vermişlerdir

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Kıbrıs'ın Türk egemenliğine girmesiyle birlikte Orta
Asya'da başlayıp Anadolu'da sürdürülen bu geleneğin yeni coğrafyaya

taşındığına tanık olmaktayız.

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı, ürün çeşitliliği bakımından Türk Halk Edebiyatı'nda
görülen türlerde eserlere sahip bir edebiyat konumunda olamamıştır. Dar coğrafbütün î
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koşullar, yeni tanışılan farklı kültürel ortam ve merkez çevre etkileşimleri
göz önüne alındığında, tüm olumsuzluklara karşın

atın varlığından söz edilebilir.

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı' ağıt,
, halk tiyatrosu, fıkra, tekerleme gibi türlerde bol örneklere rastlanırken, âşık

tarzı halk edebiyatı türünde ürün verilmediği Âşık edebiyatı geleneğinin
Kıbrıs coğrafyasına taşınmamasının ya da taşınmış olsa bile sürdürülememesinin birden
çok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında yeni kültürel ortamın farklılığı, Kıbrıs'ın,
Anadolu'yla olan kültürel etkileşimini olumsuz yönde etkileyebilecek coğraf konumu,
Kıbrıslı Türklerin zaman içerisinde Anadolu halkıyla farklılaşan dünyayı algılama
anlayışları, bu edebiyata esin kaynağı olan gurbet ve ayrılık acısı sıla özlemi,

gibi duyguların yeşermes ortamın ve koşulların
bulunmaması sayılabilir . yüzyılda yaşamış olan Âşık
Kenz ’dir. Şiirlerindeki Divan edebiyatı etkisi göz önüne alındığında, âşık tarzı
halk edebiyatını ne kadar temsil edebildiği tartışılır.

nde görülen
kopukluklar içerik olarak güçlü bir
edebiy

nda mâni, destan, türkü, ninni, masal, efsane,
atasözleri

pek görülür.

î

, ezilmeye,
horlanmaya duyulan tepki i için uygun

. Bu türün tek temsilcisi XIX
î onun da

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı üzerine yapılan araştırmaların tarihi oldukça yenidir. Bu
edebiyatın geçmiş dönemlerine ilişkin bilgilerden ne yazık ki, Genellikle
sözlü edebiyat geleneği içinde üretilmiş örnekler bakımından zengin bir
sergileyen Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı, halkın belleğinde varlığını sürdürebilme şansına
sahip olan ve günümüze ulaşabilen ürünlerle yetinmek zorunda bırakılmış bir edebiyat
olarak değerlendirilebilir. Geçmişte yaratılmış ürünlerin ne kadarının günümüze
ulaştığını belirleyebilme olanağına sahip olamadığımız için, toplumumuzun tarihsel
süreçlerdeki duygu, düşünce ve anlayışını saptayabilme olanağından

her dönemin anlayışına uygun değişikliklere uğrayarak tarihsel
yolculuğunu sürdürüp günümüze ulaşırlar. Bu yüzden son dönemlerde yapılmış
derlemelerle ortaya konulan ürünleri değerlendirerek toplumumuzun iki yüzyıl önceki
duygu ve düşüncelerinin ne olduğunu saptayamayız. Çünkü edebiyat, özellikle halk
edebiyatı toplumların duyuş, düşünüş ve evreni algı yışlarını zamansal olarak da
yansıtan dır.

Son dönemlerde yapılan derleme ve araştırmalarla edebiyatın ihmal edilmiş bu
alanında önemli mesafeler alınmış, birçok malzeme bir araya geti ilerek kayıt altına
alınabilmiştir

mahrumuz.
görüntü

da yoksunuz.
Çünkü sözlü ürünler,

la
en güvenilir tutanaklar

r
.
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Söyleyeni, yazanı bilinmeyen yaratıcısı zamanla unutularak halkın ortak malı
olmuş eserlerin tümü anonim halk edebiyatı içinde değerlendirilir. Kıbrıs Türk Halk
Edebiyatı nı anonim ürünlerden oluşur

(dua)
(beddua) im halk edebiyatını

oluşturan başlıca ürünlerdir.
yazıya dayalı eserlerden, küçük bir bir b yazıya

dayalı eserlerden oluşur.

düzyazıya dayalı
düzyazı biçiminde olanları vardır

Toplumların yaşamında derin izler bırakan olaylar ve on rın yaratıcıları hakkında
halkın duygu ve düşüncelerini dile getirme görevini içinde yetişmiş şairler

Şairler göç, savaş, açlık, yangın, sel,
karşısında halkın duygularını söyledikleri şiirlerde dile

getirmişlerdir Bu şiirler, tıcıları zamanla unutulduğu ve eserler kulaktan kulağa,
dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılırken birtakım eklemeler ve çıkarmalar yapılarak
değiştirildiği için halkın ortak malı kabul edilmiştir. İlk biçimleri ve yaratıcıları belli
olmayan bu tür manzum eserlere adı verilir.

ya da

' n büyük bir bölümü, .

ve metinleri anon
Bu ürünlerin bir bölümü manzum eserlerden, bir bölümü

düz ölümü ise hem manzum hem de düz
ve manzum türdeki

eserlerdir. ve
metinleri ürünlerdir. ve

lerin ise hem manzum hem de .

la
, o toplumun

üstlenirler. istilâ ve isyan gibi toplumu derinden
etkileyen olaylar ortak

. yara

Türkü, mâni, destan,
masal, efsane, atasözü, deyim, tekerleme, bilmec

geleneksel halk tiyatrosu

Mâni, türkü, destan, ninni eri

geleneksel halk tiyatrosu Bilmece
tekerleme

fıkra, e, halk hikâyesi, alkış ,
kargış

istihraç şiirl
Masal, efsane, halk hikâyesi, fıkra, atasözü, deyim, alkış, kargış

anonim halk şiiri

Anonim şiirler halkın duygu, düşünce ve isteklerinin dile getirildiği, r
karşısındaki tavır, heyecan ve tepkilerinin yansıtıldığı aşk, özlem, ayrılık, kavuşma gibi
bireysel konuların işlendiği şiirlerdir. Anadolu'da, bu şiirlerin bir kısmı sözlü olarak
dededen toruna aktarılarak günümüze ulaşırken, bir kısmı da zamanında

yazılarak kayıt altına alınabilmiştir. Kıbrıs'ta yaratılan ürünlerden
günümüze ulaşabilenler sadece halkın belleğinde yaşama şansı bulabilenlerdir.
Kıbrıs'ta, bu ürünlerin derlenerek kayıt altına alınması son dönemde mümkün
olabilmiştir

yazı biçiminde
vardır.

; olayla
;

ve
defterlere (mecmua)

ise

.

'nde bu türün örnekleri;
dir.

Söyleyeni belli olan ve larla, düz ve ler
de

c

Kıbrıs Türk Halk Şiiri , destan, ağıt,
bilmece ve

ağıt

önk

mâni, ninni, türkü
tekerleme

destan bilmece tekerleme

ANONİM HALK EDEBİYATI

ANONİM HALK ŞİİRİ
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Söyleyeni, yazanı bilinmeyen yaratıcısı zamanla unutularak halkın ortak malı
olmuş eserlerin tümü anonim halk edebiyatı içinde değerlendirilir. Kıbrıs Türk Halk
Edebiyatı nı anonim ürünlerden oluşur

(dua)
(beddua) im halk edebiyatını

oluşturan başlıca ürünlerdir.
yazıya dayalı eserlerden, küçük bir bir b yazıya

dayalı eserlerden oluşur.

düzyazıya dayalı
düzyazı biçiminde olanları vardır

Toplumların yaşamında derin izler bırakan olaylar ve on rın yaratıcıları hakkında
halkın duygu ve düşüncelerini dile getirme görevini içinde yetişmiş şairler

Şairler göç, savaş, açlık, yangın, sel,
karşısında halkın duygularını söyledikleri şiirlerde dile

getirmişlerdir Bu şiirler, tıcıları zamanla unutulduğu ve eserler kulaktan kulağa,
dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılırken birtakım eklemeler ve çıkarmalar yapılarak
değiştirildiği için halkın ortak malı kabul edilmiştir. İlk biçimleri ve yaratıcıları belli
olmayan bu tür manzum eserlere adı verilir.

ya da

' n büyük bir bölümü, .

ve metinleri anon
Bu ürünlerin bir bölümü manzum eserlerden, bir bölümü

düz ölümü ise hem manzum hem de düz
ve manzum türdeki

eserlerdir. ve
metinleri ürünlerdir. ve

lerin ise hem manzum hem de .

la
, o toplumun

üstlenirler. istilâ ve isyan gibi toplumu derinden
etkileyen olaylar ortak

. yara

Türkü, mâni, destan,
masal, efsane, atasözü, deyim, tekerleme, bilmec

geleneksel halk tiyatrosu

Mâni, türkü, destan, ninni eri

geleneksel halk tiyatrosu Bilmece
tekerleme

fıkra, e, halk hikâyesi, alkış ,
kargış

istihraç şiirl
Masal, efsane, halk hikâyesi, fıkra, atasözü, deyim, alkış, kargış

anonim halk şiiri

Anonim şiirler halkın duygu, düşünce ve isteklerinin dile getirildiği, r
karşısındaki tavır, heyecan ve tepkilerinin yansıtıldığı aşk, özlem, ayrılık, kavuşma gibi
bireysel konuların işlendiği şiirlerdir. Anadolu'da, bu şiirlerin bir kısmı sözlü olarak
dededen toruna aktarılarak günümüze ulaşırken, bir kısmı da zamanında

yazılarak kayıt altına alınabilmiştir. Kıbrıs'ta yaratılan ürünlerden
günümüze ulaşabilenler sadece halkın belleğinde yaşama şansı bulabilenlerdir.
Kıbrıs'ta, bu ürünlerin derlenerek kayıt altına alınması son dönemde mümkün
olabilmiştir

yazı biçiminde
vardır.

; olayla
;

ve
defterlere (mecmua)

ise

.

'nde bu türün örnekleri;
dir.

Söyleyeni belli olan ve larla, düz ve ler
de

c

Kıbrıs Türk Halk Şiiri , destan, ağıt,
bilmece ve

ağıt

önk

mâni, ninni, türkü
tekerleme

destan bilmece tekerleme

ANONİM HALK EDEBİYATI

ANONİM HALK ŞİİRİ
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Mâni, anonim halk edebi Mâniler, genellikle
dört dizelik bütünlük içinde

;

nin sözünden

Anadolu'da o
Azeriler

, , Türkmenler , Kerkük Türkmenleri ,
Tatarlar , Özbekler gibi.

(/ sözü kullan
sözünün yöresel biçimi olan

olan mâni niler, Baf ve Bladan yöresinde
ise olarak . Mâni söylemeye

ân ,
gibi tabirler için Türkçe

sözünün kendi dillerindeki telaffuzu olan sözcükleri
.

rihe kadar, düzenlemenin çok
ara mâniler

söyleyerek yeteneklerini sergilemeye ve birbirlerine
veya söylenen mâ

. Ya âninin öteki
mâniye an bu tür mânilere ve

denmesinin nedeni bu olabilir.

Bu .
ten

etkilendiklerini gösterir.

yatının en yaygın nazım türlerinden biridir.
kendine özgü bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Örnekleri fazla

olmasa da beş veya altı dizeden oluşan mâniler de vardır.

Mânilerde çoğunlukla ayrılık, arzu, özlem, aşk, bekârlık, evlilik, kavuşma,
kıskançlık, kötüleme, pişmanlık, güzellik, bağlılık, doğa, ölüm, iftira, alın yazısı gibi
temalar işlenir.

,Arapça 'anlam, anlamlı söz' anlamına gelen geldiği
kabul edilir.

lduğu gibi diğer Türk topluluklarında da söyleme geleneği oldukça
yaygındır. Türk topluluklarında sözüne karşılık farklı sözcükler kullanılır:

Başkurtlar
Kırgızlar

Kıbrıs'ta, bu nazım türü için genellikle kısa) ılır. Ancak bazı
yörelerde (Lefkoşa, Baf, Limasol) ve
(Lefkoşa) sözcüklerinin de kullanıldığı görülür. Ayrıca, eski dönemlerin yaygın bir
geleneği yarışmalarında söylenen mâ ,
Altınova yöresinde adlandırılırdı ,
eğlence ve düğünlerde düzenlenen m i yarışmaları için

kullanılırdı. Kıbrıs Rumları da bu tür yarışmalar
ni

kullanırlar

Kıbrıs Türk toplumunda yakın bir ta
yaygın bir gelenek olduğu bilinir. Bu yarışmal katılanlar aynı konuda karşılıklı

üstünlük sağlamaya çalışırlardı.
Konunun dışına çıkan niye karşılık verme becerisini gösteremeyen
yarışmacı yarışmayı kaybetmiş sayılırdı rışmada önemli olan, bir m

lam bakımından bağlanmasıydı. Bazı yörelerde

yarışmalara Rumlar da katılır, hünerlerini sergilemeye çalışırlardı Onların da aynı
yarışmalar için sözcüklerini kullanmaları, bu gelenek

Mâni ma'na, ma'nî

mâni
mâni

ö hoyrat
tört sap törtlik

mani a/
beyit mâni mane

mâni yakmak
â

çatizma/çatismata

mâ

çatizma/çatismata

bayatı şiğir tör rubayı, rubağı
şiğir töri,

bağlama
bağlamaca

atışma çatışma, m ni
çatışması
çatışma

ni yarışmaları

bağlama
bağlamaca
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K br s Türk mânilerinin biçim özellikleriı ı
Mâni, hece ölçüsünün, genellikle ye

'ta söylenen mânilerin, özellikle ,
görülür. Mânilerimizin büyük bir bölümü hece

ölçüsünün yedili . S heceli, sekiz heceli
kurulu mânilerimiz de

dili kalıbıyla söylenen dört dizelik bir nazım
biçimidir. Ancak sayıları az da olsa, ölçüleri ve dize sayıları farklılık gösteren mâniler
de vardır. Kıbrıs ölçü bakımından Anadolu'daki
benzerleriyle ayrılan yönleri olduğu

kalıbıyla oluşturulmuştur ayıları az da olsa beş
ve karışık ölçülerden vardır. Aşağıda farklı ölçülerle
oluşturulmuş mâni örnekleri verilmiştir.

Çaldığı sazdır Evimizin önü marıl
Ettiği nazdır Sular akar şarıl şarıl

Gene de azdır Guzzum deyi bana sarıl

nfilsin gararın yok ( ) Davulumun ipi gövşeg
Gonca gülsün tumarın yok ( Yerlere yazdım döşeg (

Arkadaşımı sorarsan (
habarın yok ( İki gulaglı eşşeg (

Ne kadar sevsem Ne olursun bir daha gel

Kara 8 (8)
8) 7)

Ben seni çoktan sevdim (7) 8)
Da senin 7) 7)

Kıbrıs'ta yaygın olan mâniler, daha çok dört dizeden oluşanlardır.Ancak dize sayıları
dörtten artık olan az sayıda mâni örneğine de rastlanır. Bunlar genellikle beş ve altı
dizeden kurulu mânilerdir. Aşağıda beş ve altı dizeli mâni örnekleri verilmiştir.

Karışık ölçülü mâniler

Beş heceli mâni Sekiz heceli mâni

Beş dizeli mâni Altı dizeli mâni

aaxa aaaa ababMânilerin uyak düzenleri genellikle biçimindedir. Ancak uyakları ,

Ah ne deyim ne deyim Adam aman al benden

Bin cahd edsen bir gadere Adam aman al benden
Olmaz mukadderden ziyade

Ne isdersan al benden

Allah kısmed eddiysa Barmagların maşa olsun
Ben bu işe ne deyim Bu ateşi al benden

Bir gececig yakına gel
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biçiminde olan mânilere de rastlanır. Beş dizeli mânilerin uyak düzeni , altı dizeli
mânilerin uyak düzeni ise biçimindedir. Kıbrıs’ta söylenen dört dizeden artık

Mânilerin ilk iki dizesi uyak oluşturmak ya da ana duyguya giriş yapmak için söylenir.
Genel olarak asıl söylenmek istenen son iki dizede, özellikle son dizede dile getirilir.
İlk iki dizenin asıl söylenmek istenenle pek ilgisi yokmuş gibi görünmesine karşın, yine
de konuya bağlı olarak yorumlanması olasıdır. Az da olsa, anlam bütünlüğü taşıyan

Kıbrıs’ta söylenen mânilerin ana temasını genellikle aşk, sevgi oluşturur. Bu ana

Mânilerin sözcük dağarcıklarında Kıbrıs’a özgü hayvan, bitki, meyve ve yemek
adlarının süsleyici öğe olarak yer aldığı, bununla sahip olunan değer ve zenginliklerin
sergilenmesinin amaçlandığı söylenebilir. Bu mânilerde Kıbrıs Türk halkının yaşam
anlayışı, yaşadığı coğrafyaya bağlılığı, yerel değerlere verdiği önem de tüm boyutlarıyla
yansıtılmaya çalışılır. Halkın toplumsal olaylar karşısındaki eleştirel tavrı ile ulusal

Çift ve atışmalı mânilerde düz manilerden farklı olarak daha zengin temalar işlenir.
Bu mânilerde , gibi farklı konulara da yer verilerek, halk edebiyatında ayrı
bir tür olan taşlama, mâninin kısıtlı olanaklarıyla denenmeye çalışılır.

axaxa
aaxaxa

alay yergi

Kıbrıs Türk m nilerinin anlam özellikleriâ

mânilerin uyaklarında farklılıklar görülür.

mâniler de vardır.

temanın dışında, farklı konulara da yer verildiği görülür.
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Sestalar

E
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iv
e

T
ur

iz
m

B
ak

an
lı

ğı
ar

şi
vi

konulardaki duyarlılığı da bu mânilerde coşkuyla dile getirilir.

Garafilim pembeden
Gönül verdim görmeden

ime girmeden

Olsun bana gaynana

Yagdın gavırdın beni
Onbeş

İki çeşme yan yana
Su işdim gana gana
Seni doğuran ana

a
a
x
a

a
a
a
a

Yemeğimi bastırdım

Gel yarim gonuşalım
Toprak tenceresine

Mudfag penceresine

a
b
a
b

Mâni Türleri

Düz (tam) mâniler

Mâniler, , ilk dizelerinde
. , Anadolu'daki benzerlerinden

grupta incelenebilir.

1. Düz mâniler
2.
3.
4.
5.

Düz mâniler genellikle yedi heceli dört dizeden o
Üçüncü dizenin ser

lamak içindir.

dize sayıları eksik hece bulunması ve uyaklarının cinaslı
olmasına göre sınıflandırılır Kıbrıs'ta söylenen mâniler
ayrılan özellikleri de dikkate alınarak beş

Kesik ya da cinaslı mâniler
Artık ya da yedekli mâniler
Karşılıklı çift mâniler
Çatışmalı mâniler

luşur. Birinci, ikinci ve dördüncü
dizeler kendi aralarında uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. best olması,
mâni söyleyen kişiye kolaylık sağ
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Gel yarim gonuşalım
Toprak tenceresine

Mudfag penceresine

a
b
a
b

Mâni Türleri

Düz (tam) mâniler

Mâniler, , ilk dizelerinde
. , Anadolu'daki benzerlerinden

grupta incelenebilir.

1. Düz mâniler
2.
3.
4.
5.

Düz mâniler genellikle yedi heceli dört dizeden o
Üçüncü dizenin ser

lamak içindir.

dize sayıları eksik hece bulunması ve uyaklarının cinaslı
olmasına göre sınıflandırılır Kıbrıs'ta söylenen mâniler
ayrılan özellikleri de dikkate alınarak beş

Kesik ya da cinaslı mâniler
Artık ya da yedekli mâniler
Karşılıklı çift mâniler
Çatışmalı mâniler

luşur. Birinci, ikinci ve dördüncü
dizeler kendi aralarında uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. best olması,
mâni söyleyen kişiye kolaylık sağ
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Uyakları ölçüsüyle söylenen beyit
tarzındaki âniler olarak da düşünülebilir uyakları iç
uyak niteliğindedir. Bazı yörelerde karşılığında kullanılan

yaygın olan bu tür mânilerden kalmış bir söz olarak değerlendirlebilir
klasik mâni tarzına bırakmış olabilir.

olmadığı için, e olanağından
yoksunuz.

İlk dizesindeki hece sayısı yed olarak adlandırılır.
Kesik mânilerde dizeler genellikle cinaslı uyaklarla kurulduğu

söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükler
arasındaki ses benzerliğine dayanan bir uyak çeşididir.

birinci dize, cinaslı uyağı oluşturan söz veya sözcük öbeği
niteliğindedir. Bu dize, söylenmek istenen ana düşünceye giriş ve cinaslı uyağa başlangıç
özelliği taşır. Kesik mâniler giriş beş ya da altı dizeden oluşabilir. Asıl
söylenmek istenen son iki dizede dile getirilir. Kıbrıs'ta söylenen mâniler arasında bu
türün örnekleri oldukça azdır

abab 7+7
bb

beyit

kesik mâni

Cinas uyak,

biçiminde olan mâniler, genellikle
iki dizeli m . Bu tür mânilerdeki

mâni sözü, çok eski
dönemlerde . Bu
biçimdeki mâniler, yerini zamanla Elimizde belge

ski dönemlerde söylenen mânilerin özelliklerini saptama

iden az olan mâniler
için bu tür mânilere

de denir.

Kesik mânilerde

dizesiyle birlikte

.

Kesik ya da cinaslı mâniler

cinaslı mâni lı

Yemeğimi bastırdım
Gel yarim gonuşalım

Tanrım bizi ayırma
Gaşı gözü

Ağaşda guş

toprak tenceresine
mudfag penceresine

Yarim gider deryadan
Ben giderim

Hey oynayan

Ellerin derdi biter
Benim derdim

Yavrılar
yavrılar

yavrılar

yavrılar

Garadan

garadan

garadan

(
(
b a
b a

)
)
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İlk den oluşan

mâninin, uyakları aynı başka dizeler eklenerek söylenen biçimine
Bu tür mâniler, dize sayıları dörtten fazla olan lerden

farklıdır. lerde genellikle cinaslı uyak kullanılmaz ve bunların birinci dizeleri
de nlamlıdır. Kıbrıs'ta
söyl sında bu türün örnekleri birkaçı geçmez ve bunların uyak düzenleri de
Anadolu'daki benzerlerinden farklıdır.

şılıklı iki dörtlükten oluşur Birinci mâni soru, ikinci mâni ona
verilen yanıt niteliğindedir. Karşılıklı m nilerin bir kısmı da ortak tema kullanılarak
söylenen nilerden oluşur. adı verilir.

nilerde olduğu gibi genellikle

dizesi yedi hece lere, ya da
denir.

Dört dizeli ya
da denir.

a Bu tür mânilerin uyak düzenleri genellikle biçimindedir.
enen mâniler ara

Bu tür mâniler kar .
â

mâ Bu mânilereAnadolu'da Uyak düzenleri düz
mâ biçimindedir.

kesik mâni

yedekli mâni kesik mâni
Art

aaxaxa

aaxa aaxa

doldurmalı kesik mâni ayaklı
mâni

Artık ya da yedekli mâniler

artık

ık mâni

Karşılıklı çift mâniler

deyiş

Adam aman
Tuzag gurdum bülbüle
Dutulan ser
Nefesin güller kokar

Ben seni sevdim seveli

çe midir

çe midir

çe midirİçerin bah

Çıgmadım meyhaneden
İçmişim tesdi dolusu
Olmuşum divaneden
Anasını hag yaratmış
Gızını da bir taneden

Kebabcıların şişi
Gelinin inci dişi
Kınanız mübareki da
Hazırlayın bahşişi

x
a
x
a
x
a

a
a
x
a

a
x
a
x
a

Uykum geldi esnerim
Bülbülü kafesde beslerim
Kınanız mübareki da
Ben bahşişi isderim

a
a
x
a
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Kıbrıs'ta dünürcülüğe gidildiğinde kızın ailesine söylenmek iste
mesi yaygın bir gelenekti. ünürcülüklerde söylenen mâniler de

karşılıklı çift mâni özelliği taşır Bu mâniler aynı konuda söylenmiş karşılıklı çift
mânilerden oluşur. İlk âni oğlan ailesinin niyetini, diğer kız ailesi tarafından
onlara verilen yanıtı yansıtır. Olumlu ve olumsuz yanıtlar için farklı mâniler söylen
Aşağıda, dünürcülerin niyetini ortaya koydukları iki mâni ile, kız tarafının

yanıtını içeren dört mâni verilmiştir.

, eskiden nenlerin
mânilerle dile getiril D

.
m mâni ise

ir.
olumlu ve

olumsuz Mânilerin uyak düzenleri
biçimindedir.

aaaa aaxa

Oğlan ailesinin niyetini içeren mâniler:

Kız tar fının olumlu yanıtını içeren mâniler

Kız tarafının olumsuz yanıtını

a :

içeren mâniler:

Uzun uzun gozlar B
Yeter olsun sözler

Gelmedig oturmaya
Ne dersiniz sizler Geldig haber almaya

Tencerede gaynayan otdur

Alem mehel gördüysa

ur

Bizim figrimizde yogdur

ir daş addım hurmaya
Başlandı sallanmaya

İşte geldik bizler

Tencerede bişen otdur
Şimdi yedik garnımız togdur Ben yemem garnım togdur

Sizin söylediğiniz sözlere
Bizim bir diyeceğimiz yogdur Hişbir deyceğim yogdur

Tencerede bişen otd Düşünme gara gara
Ben yemem garnım togdur Girmesin başın dara
Sizin söylediğiniz sözler Oğlunun kısmetini

Başga kapuda ara

a a
a a
a a
a a

a a
a a
x x
a a

a a
a a
x x
a a

Çatışmalı mâniler

Çatışmalı mâniler, üğün ve eğlencelerde düzenlenen mâni atışmalarında ortak tema
kullanılarak söylenen bir dizi dörtlükten oluşan mâ Doğaçl

çoğunlukla sevgi, yergi ve alaya alma gibi konular işlenirdi. Atışmalar
kalabalıklar önünde yapıldığı için yarışmacılar hünerlerini sergi ken, kalabalık
içindeki sevgililerine duygularını ifade etme olanağını da bulurlardı. Bu atışmalar
saatlerce sürdüğü için diziyi oluşuran m sayısı farklılıklar göster

d
nilerdir. ama olarak söylenen

bu mânilerde
ler

ânilerin irdi.
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Bir sen söyle bir da ben Bana deller yüzigar

Gurdalama derdimi
Bir sen tütün bir da ben

Madem mani bilmezsin Ben derdimi annadsam
Ne ören köpeg gibi Bir uzun desdan olur

Kemanemin telinden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsan
Gurtulaman elimden

Şekerisan bal da ben Herkeş dengini arar
Has bahcanın gülünden

Söyleyeceg çog şey var

Ay dovar eleg gibi Bağ olur bosdan olur
Savrılır keleg gibi Güzeller yaman olur

Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşlenir
Çulsuza değer verme
Gün geşdigca güşlenir
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4.Yergi, alay ve taşlama konulu mâniler

Erdoğan Sara oğluc
Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru

Garanfil demedinan Ovalarda gonnara
Söyleyin nebedinan Ben varamam onnara

Dilensin sepedinan
Beni yardan ayıran Beni yardan ayıran

Etişmesin yennara

Konularına Göre Kıbrıs Türk Mânileri

2. Toplumsal ve ulusal konulu mâniler

mâniler3. Ayrılık ve özlem temasını işleyen

Endim dereye durdum Zeytin yabrağnı

Gaymaklı nın içinde Bu gözler gördü seni
Bir güzele vuruldum Alannar hayır etmez

Tog giddig da aş geldig Bir gün sabah olacag
Biz kimlere ne dedig Güneş gene doğacag
Bin dokuzyüz on dördde Onutmayın kâfirler

Gögde yıldız az galdı
Kebab oldum yeyen yog Teller gobdu saz galdı
Ayrılıg göyneğini Maraz edme güzelim
Benden başga geyen yog Gavışmamız az galdı

dögmez
Bir çift güvercin vurdum Muhabbet candan gitmez

'

Havetta egmeg yedig Ada Türk'ün olacag

Giderim dön deyen yog

1. Sevgi temasını işleyen mâniler

Kır atımı nalladım
Lefkoşa ya yolladım
Senin gibi eşşeği
Bir gazzığa bağladım

'
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

,
bellekte kolay kalabilen sözlü ürünlerdir.

za okuyunuz.

Mâniler, arı bir dil kullanılarak uyaklı dört kısa dizeden oluşturuldukları için
Bu özelliklerinden dolayı günümüze kadar

ulaşabilmişlerdir. Çevrenizdeki büyüklerden farklı konularda mâniler derleyerek sınıfta
arkadaşlarını

Dünürcülükte söylenen manileri kullanarak sınıfta bir kız isteme sahnesi canlandırı-
nız.

NİLER

Mustafa Gökçeoğlu

MÂ

1.

2.

3.

4.

5.

gşam olsun geleyim

Var gid vefasız agşa
Yarsız seni neyleyim

Egşi egdim gül biddi
Dalında bülbül öddü

Ateş yagdım küllendi

Ateşim tazelendi

Ruh yaşar vücud ölür
Çog goşan tez yorulur
Zorluğa gövüs geren

re bahcıvan oldum
Bağladım gül demed

A
Halim kime söyleyim

m

Ödme bülbülüm ödme
Yarim elimden giddi

Cezvem küle belendi
Böyün ben yari gördüm

Sonunda rahat bulur

Gül demedi
Elinde gül demedi
Ellerle güler oynar
Bana, ah, gül demedi
Yâ

i

Manilerimiz
Oğuz M. Yorgancıoğlu

Maniler
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nız.

NİLER

Mustafa Gökçeoğlu

MÂ

1.

2.

3.

4.

5.

gşam olsun geleyim

Var gid vefasız agşa
Yarsız seni neyleyim

Egşi egdim gül biddi
Dalında bülbül öddü

Ateş yagdım küllendi

Ateşim tazelendi

Ruh yaşar vücud ölür
Çog goşan tez yorulur
Zorluğa gövüs geren

re bahcıvan oldum
Bağladım gül demed

A
Halim kime söyleyim

m

Ödme bülbülüm ödme
Yarim elimden giddi

Cezvem küle belendi
Böyün ben yari gördüm

Sonunda rahat bulur

Gül demedi
Elinde gül demedi
Ellerle güler oynar
Bana, ah, gül demedi
Yâ

i

Manilerimiz
Oğuz M. Yorgancıoğlu

Maniler
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

AÇIKLAMALAR

SORULAR

.

TÜR VE BİÇİM

belenmek:
böyün:

gövüs germek:
vefa:
yâr:

B
Bugün.

E
G .

B
Sevgili.

1. Mânileri türlerine

3. Birinci mânideki ?
bir

5. Üçüncü mânide ilk iki dizeyle,

ulaşmak, kirlenmek.

kşi, limon.
öğüs germek, güçlüğe karşı koymak, dayanmak

ağlılık, sevgide bağlılık.

göre sınıflandırınız.
2. Mânilerin konularını belirtiniz.

“Var gid vefasız agşam” dizesiyle anlatılmak istenen nedir
4. İkinci mânide sevgiliyle bülbül arasında nasıl ilişki kuruluyor?

anlatılmak istenen asıl düşünce arasında anlam
ilişkisi kurulabilir mi?

6. Dördüncü mâniyi açıklayarak verilmek istenen mesajı belirtiniz.
7. Beşinci mânideki “gül demedi” söz öbeğinin anlamlarını açıklayınız.

egşi:

Okuduğunuz mânilerde sevgiliden ayrı geçirilen akşamın kişide yarattığı karamsarlık
ve yalnızlık duygusu, sevgiliyi görmenin insanın içinde sönmeye yüz tutmuş aşk ateşini
yeniden alevlendirmesi anlatılmış, zorluklara dayanmasını ve sabretmesini bilenlerin
rahat bir yaşama kavuşacağı belirtilmiş ve sevilen kişilerin şıklarından esirgedikleri
ilgiyi başkalarına fazlasıyla göstermelerinden duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir

, â

Mâninin, a genellikle dört dizeli bir anonim halk
ede

ka ç
da dört düz mâni ile okudunuz.

nlam bütünlüğü taşıyan
biyatı nazım biçimi olduğunu, düz mâni, kesik ya da cinaslı mâni, artık ya da

yedekli mâni, rşılıklı çift mâni ve atışmalı mâniler olmak üzere türlere ayrıldığını
öğrenmiştiniz. Yukarı bir kesik mâni örneği
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Ödme bülbülüm ödme
Yarim elimden gi

Egşi egdim gül bi
Dalında bülbül ö

ddi
ddü

ddi

Mâniler genellikle yedili hece ölçüsüyle kurulur.
. Düz mânilerin uyak düzeni biçimindedir.

nilerin siz gösteriniz.

Kesik mânilerin birinci dizesinin
hece sayısı yediden azdır

Diğer mâ uyaklarını

aaxa

a
a
x
a
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NİNNİ

Bebekle belli bir ezgiyle
söylenen ve denir. Ninniler anonim halk

biridir. Genellikle mâni biçiminde te .

çocuk
dilinden .

lidir. Sevgi sözcükleri

nnenin sesinde
en saf ve en

,

ri, çocukları uyutmak veya ağlarken susturmak için,
tekdüze dizelerden oluşan şiirlere şiiri

türlerinden k dörtlükten oluşurlar Az da olsa dize
sayısı dörtten fazla ninnilere de rastlanır.

Ninni sözcüğünün XI. yy'da oluşturulduğu ve XVI. yy'dan itibaren kullanılmaya
başlandığı kabul edilir. Bu sözün Farsça veya İtalyanca sözcüğünden gelmiş
olabileceği yönünde görüşler öne sürülmüştür. Ancak bu konudaki yaygın görüş,

alınmış yansıma bir sözcük olduğu yönündedir

Ninniler, ninniyi söyleyenle dinleyen arasındaki bağı güçlendirmeleri açısından
oldukça önem , tatlı ses tonu çocuğun ruhsal gelişimini olumlu
yönde etkiler. Anne, söylediği ninnilerde sesini bebeğin ağlamasına, gülmesine,
konuşmasına göre ayarlar. Çocuk - anne - çevre ile ilgili farklı duygular, a

samimi şeklini alarak ninniler yoluyla dile getirilir. Anne; sevincini,
üzüntüsünü, acılarını, ümitlerini, gözyaşlarını, hayallerini söylediği ninniler sayesinde
bebeğiyle paylaşır.

Anonim halk edebiyatının yaygın türlerinden biri olan ninniler, müzik kültürünü
yansıtır. Annelerinin duygularına ninniler yoluyla ortak olan bebekler, özel bir beste ile
söylenen ninniler sayesinde ilk müzik zevkini de tadarlar.

Edebiyat kapsamında bir tür olarak değerlendirilen ninniler, müzik alanında da
kendini gösterir. Hem Türk kültüründe hem de Batı'da gerek çocuk müziği gerekse sanat
eseri olarak, sözlü veya sözsüz pek çok ninni bestesi vardır. Bu ninni besteleri yapılırken
her ulusun kendi ninni melodileri esas alınır.

Ninnilerde çocuğun doğumu, büyümesi, geleceğiyle ilgili beklentiler dile getirilir.
Çocuğun kolayca uyuması amaçlandığından genellikle basit melodiler kullanılır.

gibi anlamsız sözcüklere, gerçeküstü masalsı öğelere de yer verildiği
görülür.

Ninniler biçim özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Hecenin 7'li kalıbıyla
söylenmiş mâni biçimindeki ninniler, kıt'a biçimindeki ninniler olduğu gibi beyitlerden
oluşan tek parça biçimindeki ninniler de vardır.

ninni

nânu ninna

Dandini, dasdana

NİNNİ
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Ninniler konularına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

Dinsel, kutsal ve düşünce içe
Efsâne ve ağıt konulu ninniler

Şik yet, üzüntü veya öfke içeren ninniler
Ayrılık ve gurbet ifade eden ninniler

1.
2.

6.
7.

rikli ninniler

Dilek ve temenni içerikli ninniler
Sevgi ve ilgi ifade eden ninniler
Övgü ve yergi içerikli ninniler

Vaat içerikli ninniler
Tehdit ve korkutma içerikli ninniler

3.
4.
5.

8.
9.

Kıbrıs Türk ninnilerinde çocuğun iyi bir öğrenim görmesi, evlenmesi, erkek
çocuğun yakışıklı olup çok can yakması gibi dileklerde bulunulurken abla, baba gibi
öğelere de yer verildiği ve olağanüstü kişilerden yardım istendiği görülür. Anadolu'da
söylenen ninnilerde kullanılan Koyun Baba gibi bazı motiflerin Kıbrıs ninnilerinde
yer alması, burada üretilen ninniler yanında Anadolu'dan taşınmış ninnilerin de
bulunduğunu

Ninnilerde de diğer türlerde olduğu gibi halk ağzına özgü söyleyişler yer alır. Kıbrıs
ninnilerinde bu özelliklerle birlikte,

sadece uyutmak amacıyla sınırlı kalmadığı, farklı nedenlerle de
söylendiği görülür. Bunlar şöyle sıralanabilir:

de
,

gösterir.

gibi çocuk diline özgü sözcüklere de yer
verilir.

Ninnilerin,

goggo

â

Rahatsızlanan çocuğa söylenen ninniler:

Sabah uyandığında ağlayan bebeğe söylenen ninniler:

NİNNİ

Oğlum/ gızım hasda yatır
Nerde bizim gara katır
Al bizi dogdora götür
Eee eee eee...

Hoş gagdın hoş üsdüne
Çık otur köşg üsdüne

Sen söyle baş üsdüne
Ne isdersan vereyim
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Dandini dandini destere

elir tesgere
Eeee eee ee yavruma ninni

Dandini dastan danaya
Bal yüklettim danaya
Dandini dastan daniye
Bal yüklettim kediye
Ee yavrum ninni

Bahçelerde lahana

Hiç ömrümde görmedim
Böyle iyi gaynana

Oğlum gider asgere
Alır g

Gıydım goydum sahana

Türk ulusunun askerliğe verdiği önem de ninnilerde açıkça görülür. Çocuğa küçük
yaştan başlanarak askerliğin önemi kavratılmaya çalışılır.

Ninnilerimizde dana, kedi gibi evcil hayvan ve lahana, bal gibi yiyecek
.

adlarına
sıkça yer verildiği görülür

N na özgü izler de bulmak mümkündür.innilerimizde aile yapısı
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NİNNİ

Nenni nenni edasına
Gızlar gelsin odasına
Oğlum bengzer bubasına
Nenni oğluma nenni

Eee eee eee
Nenn
Hade üzme anneni
Daha buban gelmedi

i oğluma nenni

Ninnilerimizin büyük bir bölümü a
hissedilir.

nneler tarafından söylenmiştir. Bu yüzden
ninnilerdeki anne sesi açıkça

E
ko

no
m

iv
e

T
ur

iz
m

B
ak

an
lı

ğı
ar

şi
vi

Dandini dandini danaylı
Gızım / oğlum yüksek hanaylı Derviş olan geyer aba
Hanaylarda yuvası Konya'daki Koyun Baba
Goggo getirir bubası Himmet et gızım uyusun
Arsızdır, yer abası Eeee yavrum nenni

Gov desdeban / bosdancı danayı Daha buban gelmedi
Yemesin lahanayı

Gel bubası gel hadi
Nenni yavrucuğuma nenni

Nenni oğluma / gızıma nenni

Bol sovanlı böğrülce
Gızlar ovlumu görünce

NİNNİLER

.

Karadeniz gaba gaba

Eee yavrum ninni

Dandini dandini dasdana Eee, eee, eee
Danalar girdi bosdana Nenni yavruma nenni

Eee, ee, e
Eeee, eeee, ee Hadi üzme anneni

Uyusun da böyüsün
Mekteplerde yörüsün nenni

Nenni nenni nennice

Nenni ovluma nenni
Bakacaklar da yanacaklar nenni
Nenni ovluma nenni
Pencerede gözleyecekler nenni
Nenni ovluma nenni
Ovlumun yoluna ölecekler nenni
Nenni ovluma nenni

1. 5.

2. 6.

3

4.

(Ninniler; Mahmut slamo lu,

k

İ ğ
Oğuz Yorgancıoğlu ve Mehmet Yaşın'ın
aynakçada belirtilen eserlerinden seçilmiştir.)

Hepimiz ninnilerle büyütülmüş, kimi zaman da yakınlarımızın, kardeşlerimizin
ninniler eşliğinde uyutulmasına yakından tanık olmuşuzdur Büyüklerinizden
derlediğiniz ve sizin bildiğiniz ninnileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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Nenni yavrucuğuma nenni

Nenni oğluma / gızıma nenni

Bol sovanlı böğrülce
Gızlar ovlumu görünce

NİNNİLER

.

Karadeniz gaba gaba

Eee yavrum ninni

Dandini dandini dasdana Eee, eee, eee
Danalar girdi bosdana Nenni yavruma nenni

Eee, ee, e
Eeee, eeee, ee Hadi üzme anneni

Uyusun da böyüsün
Mekteplerde yörüsün nenni

Nenni nenni nennice

Nenni ovluma nenni
Bakacaklar da yanacaklar nenni
Nenni ovluma nenni
Pencerede gözleyecekler nenni
Nenni ovluma nenni
Ovlumun yoluna ölecekler nenni
Nenni ovluma nenni

1. 5.

2. 6.

3

4.

(Ninniler; Mahmut slamo lu,

k

İ ğ
Oğuz Yorgancıoğlu ve Mehmet Yaşın'ın
aynakçada belirtilen eserlerinden seçilmiştir.)

Hepimiz ninnilerle büyütülmüş, kimi zaman da yakınlarımızın, kardeşlerimizin
ninniler eşliğinde uyutulmasına yakından tanık olmuşuzdur Büyüklerinizden
derlediğiniz ve sizin bildiğiniz ninnileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

aba
aba
desdeban
goggo
himmet etmek
hanay

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

2
:Abla.
:

: bekçisi.

:

Ninnilerde babayla ilgili neler söyleniyor?
n gelecekleriyle ilgili ne gibi dileklerde bulunuluyor?

Belli bir ezgiyle söylenen ninnilerde, sözleri ve

Çobanların giydiği kolsuz, bir tür palto.
Kır

: Şekerleme, bisküvi ve meyve gibi yemişler.
Din büyüklerinin zorda kalanlara yardım etmesi.

: İki katlı ev.

Ninnileri konularına göre inceleyiniz.
Birinci ninnide ablayla ilgili neler anlatılmaktadır?

Ninnilerde çocukları
Beşinci ninniyi Anadolu'yla bağlantısı açısından değerlendiriniz.
Yukarıdaki ninnileri biçim özellikleri bakımından inceleyiniz.

biçimi sınırlayan belli kurallar
olmamakla birlikte hece ölçüsüyle söylenen ninniler de vardır. Yukarıdaki ninni
örneklerinin bir kısmı serbest, bir kısmı hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Okuduğunuz ninnilerde annenin çocuğu için gelecekle ilgili beklentileri dile
getirilmektedir.

SORULAR

TÜR VE BİÇİM
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Kendini dü

l

arayamaz. Herhalde bu sebepten olacak “ ” d

ter.

. V
Ninni denir.

ç veya

Eee eee eee
Uyusun da büyüsün
Böyüsün de yörüsün

nyanın en güçlü varlığı ve hakimi sayan insanoğlu gerçekte yaşamının ilk
çeyreğinde (15 yaşına kadar) canlıların en güçsüzü, bakıma en muhtaç olanıdır. Balık dünyaya
geldiği an yüzmeye başlar. Ördek yumurtadan çıktıktan kısa bir zaman sonra yüzecek su arar.
Oğlak doğduktan 3-5 dakika sonra ayakları üzerine dikilir ve beslenmek için anasının memesine
saldırır. Ama insanoğlu öyle midir? Pek değil. O daha doğarken güçsüzlüğünü, yetersizliğini fark
ettiğinden olacak; imdat anlamında çığlığı basar.

Özenle hazır anmış tuzlu suda yıkanır, daha o doğmadan göznuru dökülerek dikilmiş veya
işlenmiş elbiseler giydirilir, kundaklanır ve anasına verilir. Anası meme vermese veya besleme
yolları aramasa bebeğin yapabileceği tek davranış ağlamaktır. Kendi gidip meme aramaz,

Ağlamayan çocuğa meme yoktur. eyişi dilimize yer
etmiştir. Beslenme ve giyimle de bitmez işler. Altı temizleme ister, kendi yıkama ister. Sekiz dokuz
aylıktan sonra ayağa kalkıp yürüyebilmesi için elinden tutmak is

İhtiyaçları yine de karşılanmış sayılmaz. Okşanma, sevilme ister. Uyurken, uyanırken tatlı
dil ister, ahenkli söyleyişler ister e bu söyleyişlerin aynı ahenkle tekrar söylenmesini ister. Ruhu
ve vücudu huzuru ancak öyle bulur. İşte bu ahenkli söyleyişe Kıbrıs Türk analarının
söylediği zengin bir ninni birikimi yoktur. Bunda toplumun yaşam zorluklarının etkisi olabilir.
Araştırmaya değer bir konu... Ancak bazı annelerin çocuklarını uyutmaya çalışırken acele
ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü uyumakta zorluk çıkaran bebeklerine sabırla ahenkli ninni
söyleme yerine umacılarla, arşamba karısı ile goncolozla korkutma yolunu seçtikleri tesbit
edilmiştir. Belli bir süre içinde yani annesinin sabrını taşırmadan uyuyabilen bebeklere söylenen
ninnilerden tesbit edilebilenler şunlardır.

Ninniye ne gerek var? Çocuğa ne yapar? İşin püf noktaları bu. Çocuk beslenme ister, giyim
ister, temizlik ister. Fakat hepsinden öte sevgi ister. Sorunsuz bir insan olarak yetişebilmesi için
ninni ister. Çünkü anasının dilini bu ninnileri dinleye dinleye öğrenir. Anne sevgisini ninnilerin
ahenginde duyar. O küçücük kafa ve gönlüne huzur ve güven dolar. Hayal dünyası böyle oluşur.
Belki mesleğini de anasının ninnisi arasına sıkıştırdığı dileklerden sezip seçer. Ya ninni
dinlemeyenler? Ruhen ezik, ürkek, çekingen, kıskanç ve isyankâr olurlar. Onun için ninni deyip
geçmeyelim, değerini bilelim.

SERBEST OKUMA

Dandini dastan danadan

Ee eee eee yavrum ninni.

Bağış las ın yaradan
Dandini dastan danaylı
Oğlum yüksek hanaylı

Oğuz Yorgancıoğlu
HAS-DER Halkbilimi Sempozyumları
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SORULAR
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a
b
c
d
e
f.
g
h.
i.
j.

Türkülerde,

. Lirik türküler; sevda, ayrılık, gurbet gibi konuları işler.
, belli grupları veya kişileri yermek için söylenir

(ağıtlar); doğal afetleri
Tören türküleri; düğün, nişan, kına gecesi gibi konuları işler.
Didaktik türküler; öğretici unsurlar içerir, öğüt verir.
Pastoral türküler; doğayı, çoban yaşamını ele alır.
İş ve meslek türküleri; esnafı, işçileri onların yaptığı işleri anlatır.

temsili oyunları konu edinir.
kahramanlığı ele alır.

ayları anlatır

dize sayısı biçim açısından önemli öğedir. Türküler dize sayısına

. Satirik türküler; toplumu .
. Olay türküleri , cinayetleri konu edinir.
.
.

.
Oyun türküleri,
Epik türküler,
Tarihi türküler, tarihte yer alan önemli ol .

bir

Türkü, anonim halk edebiyatı ürünlerinden biridi
'li kalıplarıyla oluşturulan ve belli bir ezgiyle söylenen şiirlerdir.

yapılan ve ''Türk'e ait'' anlamını taşıy
ye dönüşmüştür.

r. Türküler hece ölçüsünün 8'li veya
11 Türk sözüne
Arapça ilgi eki -î getirilerek an sözü zamanlatürkî
türkü

TÜRKÜ

Türküler özlem, acı, ayrılık gibi bireysel konular yanında toplumsal ve tarihsel
olayları da konu edinir. Türküler; konu, ezgi ve biçim açısından üç başlık altında
sınıflandırılabilir.

Türküler, dilden dile, rin-
dendir. Önceleri söyleyeni belli olan bu

da s

kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü edebiyatın en güzel örnekle
ürünler, yaratıcıları unutulduğu için anonim bir

nitelik kazanmışlardır. Bunun yanın öyleyeni belli türküler de vardır.

Kaynaklarda türkü teriminin ilk kez 15. yüzyılda Doğu Türkleri tarafından kulla-
nıldığı belirtilir. gibi farklı
sözcükler de kullanılır.

Anadolu'da türküyle birlikte
Türkü söylemeye da denir.

deyiş, deme, düşme, yır, şarkı
türkü yakma, türkü çağırma

34

TÜRKÜ

1. Göre TürkülerKonularına

3. Biçim Özelliklerine Göre Türküler

a.
b
c.
d.

Zeybek
. Uzun hava
Karşılama
Uğurlama gibi değişik isimler alır.

2. Ezgilerine Göre Türküler
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söylenebilir. Bu türü, Anadolu'daki
ör

yörelerin
Bu özellik bizim türkülerimizde de görülür.

Hayde da Leymosun dedigleri

Hiç akl
Hayde da beyimin dedigleri

Of, of
Ay buluda giriyor
Gözüm yari görmeyor

Of, of
Çegmecemi çekemem,
Tülden göyneg biçemem

Ben gülümden geçemem

Anadolu'daki örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kıbrıs türküleri sayıca az, konu
çeşitliliği bakımından ise zengindir

Türkülerimizin klasik türkü kalıbına uymadıkları
neklerden ayıran en belirgin özellikler, nakarat bölümlerinin olmayışı ve hece

kalıplarında görülen farklılıklardır.

Arı bir dille söylenen türküler ait oldukları söyleyiş özelliklerini yansıtırlar.

Şekernan gaymagdır yedigleri
ımdan çıkmayor

Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi manilerin arka arkaya sıralanarak türkü
biçiminde seslendirildiği görülür. Minnoş adlı türkümüz bunun en güzel örneklerinden
biridir.

Söyleneceg derd değil
Mevlam sabır veriyor.

Aman Minnoş Minnoş
Yaramazsın sen Minnoş

Gasaba veran galsın

Aman Minnoş Minnoş
Yaramazsın sen Minnoş

TÜRKÜ



K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı

a
b
c
d
e
f.
g
h.
i.
j.

Türkülerde,

. Lirik türküler; sevda, ayrılık, gurbet gibi konuları işler.
, belli grupları veya kişileri yermek için söylenir

(ağıtlar); doğal afetleri
Tören türküleri; düğün, nişan, kına gecesi gibi konuları işler.
Didaktik türküler; öğretici unsurlar içerir, öğüt verir.
Pastoral türküler; doğayı, çoban yaşamını ele alır.
İş ve meslek türküleri; esnafı, işçileri onların yaptığı işleri anlatır.

temsili oyunları konu edinir.
kahramanlığı ele alır.

ayları anlatır

dize sayısı biçim açısından önemli öğedir. Türküler dize sayısına

. Satirik türküler; toplumu .
. Olay türküleri , cinayetleri konu edinir.
.
.

.
Oyun türküleri,
Epik türküler,
Tarihi türküler, tarihte yer alan önemli ol .

bir

Türkü, anonim halk edebiyatı ürünlerinden biridi
'li kalıplarıyla oluşturulan ve belli bir ezgiyle söylenen şiirlerdir.

yapılan ve ''Türk'e ait'' anlamını taşıy
ye dönüşmüştür.

r. Türküler hece ölçüsünün 8'li veya
11 Türk sözüne
Arapça ilgi eki -î getirilerek an sözü zamanlatürkî
türkü

TÜRKÜ

Türküler özlem, acı, ayrılık gibi bireysel konular yanında toplumsal ve tarihsel
olayları da konu edinir. Türküler; konu, ezgi ve biçim açısından üç başlık altında
sınıflandırılabilir.

Türküler, dilden dile, rin-
dendir. Önceleri söyleyeni belli olan bu

da s

kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü edebiyatın en güzel örnekle
ürünler, yaratıcıları unutulduğu için anonim bir

nitelik kazanmışlardır. Bunun yanın öyleyeni belli türküler de vardır.

Kaynaklarda türkü teriminin ilk kez 15. yüzyılda Doğu Türkleri tarafından kulla-
nıldığı belirtilir. gibi farklı
sözcükler de kullanılır.

Anadolu'da türküyle birlikte
Türkü söylemeye da denir.

deyiş, deme, düşme, yır, şarkı
türkü yakma, türkü çağırma

34

TÜRKÜ

1. Göre TürkülerKonularına

3. Biçim Özelliklerine Göre Türküler

a.
b
c.
d.

Zeybek
. Uzun hava
Karşılama
Uğurlama gibi değişik isimler alır.

2. Ezgilerine Göre Türküler

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 35

söylenebilir. Bu türü, Anadolu'daki
ör

yörelerin
Bu özellik bizim türkülerimizde de görülür.

Hayde da Leymosun dedigleri

Hiç akl
Hayde da beyimin dedigleri

Of, of
Ay buluda giriyor
Gözüm yari görmeyor

Of, of
Çegmecemi çekemem,
Tülden göyneg biçemem

Ben gülümden geçemem

Anadolu'daki örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kıbrıs türküleri sayıca az, konu
çeşitliliği bakımından ise zengindir

Türkülerimizin klasik türkü kalıbına uymadıkları
neklerden ayıran en belirgin özellikler, nakarat bölümlerinin olmayışı ve hece

kalıplarında görülen farklılıklardır.

Arı bir dille söylenen türküler ait oldukları söyleyiş özelliklerini yansıtırlar.

Şekernan gaymagdır yedigleri
ımdan çıkmayor

Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi manilerin arka arkaya sıralanarak türkü
biçiminde seslendirildiği görülür. Minnoş adlı türkümüz bunun en güzel örneklerinden
biridir.

Söyleneceg derd değil
Mevlam sabır veriyor.

Aman Minnoş Minnoş
Yaramazsın sen Minnoş

Gasaba veran galsın

Aman Minnoş Minnoş
Yaramazsın sen Minnoş

TÜRKÜ



Kız:
Aman değirm canım değirmenci

şlar, o da senin olsun
enci,

Galem gibi ga
Öğüt öğüt buydayı

Düğünlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan Kebabcıların Şişi, Kıbrıs Gelini;
esnafı ve çalışma yaşamını anlatan Gönyeli Ağaları, felaketin ardından söylenen
Hanaylar Yaptırdım; tarihi olayları yansıtan Mısır Vapuru gibi farklı konuların işlendiği
zengin türkülerimiz de vardır.içerikli

Değirmenci:
Olmaz hanımcıg olmaz
Oluklarda su durmaz,
Al gid, al gid buydayı
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Yok denecek kadar az sayıda da olsa karşılıklı söylenen çatışmalı türkülerimiz de
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Aman değirmenci, gülüm değirmenci Olmaz hanımcıg olmaz
Sırma gibi saşlar, o da senin olsun Arkadaşlar gaylolmaz
Öğüt, öğüt buydayı Al gid, al gid buydayı
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Ekmek yapımı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Roma İmparatorluğu'nun himayesi altında biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki
ülke vardır. Ülkelerden büyüğü, küçüğün kendine katılmasını istemektedir. Bu nedenle,
Sezar'ın hakemliğine başvururlar. Bunun üzerine Sezar, bir süre düşünmesi gerektiğini
söyleyerek ülkelere müfettişler gönderip iki ülkenin türkülerini incelettirir. Dillerinin
oldukça yakın ama türkülerinin her yönden farklı özellikler taşıdığını görünce bu isteği
kabul etmez.

yaşamdan alınan yukarıdaki örnek,
ğunu
''Her türkünün bir öyküsü vardır.'' sözünden hareketle siz de bildiğiniz türküleri bu

yönüyle inceleyiniz.

,

,

Gerçek türkülerin, toplumlar için ne denli önemli
oldu göstermektedir.

Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi
Hazırlayan: Mehmet Yaşın

MISIR VAPURU

Askerleri yüklendi

Anne ben gideceyim
Ver elini öpeyim

Gaderim çekeceyim

Asger harbe gidiyor
Analarla babalar

Baba ben gideceyim
Ver elini öpeyim

Gaderim çekeceyim

Mısır vapuru geldi

Mendilleri sallayın
Ayrılık günü geldi

Babacı'm maraz etme

Vapur düdük çalıyor

Hüngür hüngür ağlıyor

Babacı'm maraz etme
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Konusu tarihten alınmış bir türkü okudunuz. Kendi mücadelesi olmamasına rağmen
ekonomik zorluklar nedeniyle hayatı pahasına Kıbrıs ı a katılan gençlerin hazin
öyküsü Kıbrıs'ın yakın tarihinde önemli bir yer tutar.

Hece ölçüsünün 7'li kalıbıyla söylenişi, uyaklanışı, dörtlüklerden
oluşması bu türkünün m uğunu
düşündürmektedir.

SÖZCÜKLER
Üzülmek.

Alay 'n

biçiminde
âni biçiminde söylenen türküler grubundan old

maraz etmek:

aaba

SORULAR
1.
2. Gençler
3. Gençler

ifadesini kulla
4.
5.

Mısır vapuru yola çıkarken yaşananlar nelerdir?
i uğurlayanlar kimlerdir, onların duyguları nelerdir?
orduya gönüllü olarak yazıldıkları halde niçin ''Gaderim çekeceyim''

nmaktadırlar?
Nakarat bölümünde yer alan geleneğimiz nedir?
Kıbrıs ağızlarına özgü söyleyişleri gösteriniz.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ada, İngiliz yönetimi altındaydı. Kıbrıslı Türkler
ekonomik nedenlerle, Kıbrıs Gönüllü Kuvveti (Cyprus Volunteer Force) adıyla bilinen
Kıbrıs Alayı'na kendi istekleriyle asker olarak yazılmaktaydılar. Okuduğunuz türkü de
o dönemde Mısır'a gönüllü asker olarak gidenler için yakılmıştır. Bu savaşta birçok
Kıbrıslı Türk esir düşmüş, kimisi de ölmüştür.

AÇIKLAMALAR

TÜR VE BİÇİM
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AÇIKLAMALAR

TÜR VE BİÇİM
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II. BÖLÜM

DÜZYAZIYA DAYALI TÜRLER

Masal
Efsane
Halk Hikayeleri
Fıkra
Atasözü ve Deyimler
Kıbrıs Türk Halk Tiyatrosu

Gölge Oyunu
Meddahlık
Ortaoyunu

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 4

Masallar, toplumun hayal gücüyle yarattığı sözlü ürünlerdir. Hayalı kişilere ve
varlıklara ait maceraların anlatıldığı masallarda olaylar bilinmeyen bir yerde ve zamanda
anlatılır. Anonim halk edebiyatının yaygın türlerinden biri olan masallara genellikle bir
tekerleme ile başlanır. Bu bölümü kahramanların maceralarının anlatıldığı gelişme
bölümü izler. Sonuç bölümünde olaylar mutlu bir sona ulaştırılır. İyiler kazanır, kötülerse
cezalandırılır.

Masallar eğlendirici olduğu kadar eğiticidir de. İnsanlığın temel ilkeleri olan iyilik,
adalet, dürüstlük, güzellik vb. masallarda daima yer alır. İyi, güzel veya kuvvetli olan
masal kahramanı bu özellikleri taşır. Kusurlar kötü ve çirkindedir. Her masal,
dinleyenlere bazı dersler verir. İnsanlar masal kahramanının kişiliğinde iyi, doğru ve
erdemli olmanın önemini kavrar. Masal kahramanları; insanlar, hayvanlar, bitkiler,
hayalı yaratıklar gibi akla gelebilen her şeydir.

Masal sözcüğü Arapça sözünden Türkçeye geçmişt Kıbrıs Türkleri de
hayal gücünün yarattığı bu ürünlere diyenler de
vardır.

Başlangıç bölümünde masala bir tekerlemeyle başlanır. Tekerleme kelime
oyunlarından, olmayan sözlerden oluşur. Amaç

hayalı bir yerde hayalı kahramanlarla
buluşmaya hazırlar. Tekerlemeler manzum, mensur olabildiği gibi secili bir nesir halinde
de olabilir.

tekerlemesi asala başlarken en çok kullanılan tekerlemelerden biridir.

Asıl Masal (Gelişme) bölümünde kahramanların maceraları anlatılır.
tülerin karşılaştığı bölümdür. Başlangıçta olaylar kötülerin planladığı gibi gelişir;

iyiler acı çeker, zarar görür; fakat, masal ilerledikçe durum değişir.

mesel ir.
masal demektedir. Az da olsa mesel

birbiriyle pek ilgisi dinleyicinin ilgisini
çekmektir. Tekerlemedeki sözcükler dinleyiciyi

m

Bu iyilerle
kö

el zaman içinde, galbır saman içinde. Develer lingiri oynar esgi hamam
içinde. Var varanın. Sür sürenin. Çogdur evvel zemanın bayguşu. Deve dellal ikan,
sivrisinek natır, sıçan naynaycı, gurbağa döplegçi, yengeç pehlivannıg edermiş.''

“Evv

MASAL

Türk toplumunun hayal gücünü buluruz.

manlara sonra dinleyicilere dua eder. Kıbrıs Türk masallarının bazıları aşağıdaki gibi bir
tekerlemeyle biter.

Masallarımızda Kıbrıs
Anadolu'da olduğu gibi bizde de hayaller ve

“ a verdiler. Dereden geçerkan
gurbağalar vırag vırag dedi. Ben da annadım bırag bırag deller. Tepsiynan baklavaları
bıragdım da geldim.”

Bir oluktan yağ, bir
oluktan bal akar; boş tencere .

Yolda gelirkana bana bir sini baklav

yemekle dolar

Sonuç bölümünde iyiler kazanır; kötülerse cezalandırılır. Masalcı önce kahra-

^

^

^^

MASAL

Masallar üç bölümden oluşur:
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buna bağlı olarak gerçeküstülük ön plandadır; fakat insanımızın dünya görüşü, din
anlayışı, sanata bakışı, düşünüş ve aşayış biçimi, bunlarla ilgili âdet ve geleneklerini de
masallarımızda buluru

diye başlayan
masallarımızda kahramanların ne zaman nerede yaşadıkları belli değildir. Masal
kahramanlarının üstesinden gelemeyeceği zorluk, ulaşamayacağı amaç yoktur. İşte bu
nede masalında padişahın oğlu devi
öldürür Anka kuşunun sırtında uçar, birçok güçlükle karşılaşır fakat hepsinin üstesinden
gelerek sevdiği kızla evlenir.

Bütün masallarda olduğu gibi Kıbrıs Türk masallarında da insanların dürüstlük,
iyilikseverlik gibi güzel özellikleri yanında kıskançlık, açgözlülük, ihanet, beceriksizlik
gibi kötü özellikleri de anlatılır. Masallarımızda örnek alınacak olduğu gibi
uzak durulması gereken vardır.

Kıbrıs Türk masalları konularına göre çeşitlilik gösterir: Aşk konulu masallar, aile
yaşantısını anlatanlar, dev, cadı, goncoloz masalları bunlardan bazılarıdır.

Masallarımız uzun süre yazıya geçirilemediğinden anlatıcısının dilinde bazı
değişikliklere uğramıştır. Buna rağmen yapıları bozulmamıştır. Birçok masalımız belki
de son anlatıcılarının hafızasında derlenmeyi beklemek

y
z.

ve

nle masallar hep mutlulukla biter.
,

kahramanlar
ler de

tedir.

“ ”, “Bir varmış bir yogmuş Evvel zaman içinde galbır saman içinde”

Üç Turunçlar
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Turunçlar

1. “Masal deyip geçmeyin; kökleri vardır geçmişte; dayanır, durur dağ gibi.
Dalları vardır üstümüzde yeşerir gider bağ gibi'' sözünü sınıfta tartışınız.

2. Küçükken dinlediğiniz ve sizi etkileyen bir masalı sınıfta anlatınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İKİ GIZ GARDAŞ

birer tane gızları. Bu gızgardaşlardan biri zengin, biri da fukareymiş. Ama fukareninki
çok güzel, ötekisi da çirkin, zayıf ve hasdalıklı. Günden güne da eriyip daha fenaya
gidermiş. Fukare olan gızgardaş zengin olanın değirmeninde çalışırmış. Gazandığı
paraylan da gendi hem gızı geçinip gidellermiş. Zengin olanı hep merag edermiş nasıl
geçiniller. Bu gadar az paraylan ne yapar, nasıl yapar da gızı bu gadar güzel olur? Bu
gadar semiz olur? Bir gün faydoz vakdı sormuş gızgardaşına:

- Be gardaş ben gızıma her şeyi yediririm da gene günden güne zayıflar. Sen gızına
ne verin, ne yedirin da bu gadar etli butlu, hem güzel olur. Gızgardaşı da:

- Senden aldığım o paraylan geçinmeye çalışırık demiş. Bunun üzerine zengin
gızgardaş fukareye zaten az verdiği parayı, daha da kısmış sırf aç galsınnar da gardaşı gızı
zayıflasın, gendi gızından daha güzel görünmesin deye. Aradan epey zaman geçmiş,
zengin gene bakmış ki gardaşı gızı ne zayıfladı ne de güzelliğinden gaybetti. Gene bir gün
gızgardaşını sordu nasıl geçiniller deye.

n parayı kısınca, değirmenden aldığım artıklarılan beslenirik demiş fukaresi.
Zengini artıkları almasını da yasaklamış. Bir zaman sonra gene bakmış değişen bişey
yok. Deli olsun isder.

- Ben gündeliğini kısdım, artıkları almanı da engelledim, başga yer şlemen,
başka bir gelirin da yok, nasıl beslen bu gızı da hem zayıflamadı, hem da daha güzel oldu?

- İşde önlüğüme yapışan unnarı silkelerim da gızıma bitta yaparım demiş fukaresi.
Zengini gızmış bu defa. Bundan sonra işde geydiğin hem önlüğü hem urubaları
değiştirecen da öyle gaçasın değirmenden. Fukaresi da öyle yapmış

şikayet da etmemiş.Ama anası için için maraz edermiş gızı için. Garannık basınca da gızı
görmeden garannıkda ağlarmış. Gene ağladığı bir gece kapu çalınmış. Gadın gidip açmış
kapuyu, garşısında bir ihdiyar.

- Se

de da i

.

O zaman bunnar analı gızlı evde aç galmışlar. Gızı ağzını açıp bişey dememiş,

Bir varmış, bir yokmuş. İnnallahdan kimse yoğumuş. Varmış iki gızgardaş. Bunnarın
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buna bağlı olarak gerçeküstülük ön plandadır; fakat insanımızın dünya görüşü, din
anlayışı, sanata bakışı, düşünüş ve aşayış biçimi, bunlarla ilgili âdet ve geleneklerini de
masallarımızda buluru

diye başlayan
masallarımızda kahramanların ne zaman nerede yaşadıkları belli değildir. Masal
kahramanlarının üstesinden gelemeyeceği zorluk, ulaşamayacağı amaç yoktur. İşte bu
nede masalında padişahın oğlu devi
öldürür Anka kuşunun sırtında uçar, birçok güçlükle karşılaşır fakat hepsinin üstesinden
gelerek sevdiği kızla evlenir.

Bütün masallarda olduğu gibi Kıbrıs Türk masallarında da insanların dürüstlük,
iyilikseverlik gibi güzel özellikleri yanında kıskançlık, açgözlülük, ihanet, beceriksizlik
gibi kötü özellikleri de anlatılır. Masallarımızda örnek alınacak olduğu gibi
uzak durulması gereken vardır.

Kıbrıs Türk masalları konularına göre çeşitlilik gösterir: Aşk konulu masallar, aile
yaşantısını anlatanlar, dev, cadı, goncoloz masalları bunlardan bazılarıdır.

Masallarımız uzun süre yazıya geçirilemediğinden anlatıcısının dilinde bazı
değişikliklere uğramıştır. Buna rağmen yapıları bozulmamıştır. Birçok masalımız belki
de son anlatıcılarının hafızasında derlenmeyi beklemek

y
z.

ve

nle masallar hep mutlulukla biter.
,

kahramanlar
ler de

tedir.

“ ”, “Bir varmış bir yogmuş Evvel zaman içinde galbır saman içinde”

Üç Turunçlar
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Turunçlar

1. “Masal deyip geçmeyin; kökleri vardır geçmişte; dayanır, durur dağ gibi.
Dalları vardır üstümüzde yeşerir gider bağ gibi'' sözünü sınıfta tartışınız.

2. Küçükken dinlediğiniz ve sizi etkileyen bir masalı sınıfta anlatınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İKİ GIZ GARDAŞ

birer tane gızları. Bu gızgardaşlardan biri zengin, biri da fukareymiş. Ama fukareninki
çok güzel, ötekisi da çirkin, zayıf ve hasdalıklı. Günden güne da eriyip daha fenaya
gidermiş. Fukare olan gızgardaş zengin olanın değirmeninde çalışırmış. Gazandığı
paraylan da gendi hem gızı geçinip gidellermiş. Zengin olanı hep merag edermiş nasıl
geçiniller. Bu gadar az paraylan ne yapar, nasıl yapar da gızı bu gadar güzel olur? Bu
gadar semiz olur? Bir gün faydoz vakdı sormuş gızgardaşına:

- Be gardaş ben gızıma her şeyi yediririm da gene günden güne zayıflar. Sen gızına
ne verin, ne yedirin da bu gadar etli butlu, hem güzel olur. Gızgardaşı da:

- Senden aldığım o paraylan geçinmeye çalışırık demiş. Bunun üzerine zengin
gızgardaş fukareye zaten az verdiği parayı, daha da kısmış sırf aç galsınnar da gardaşı gızı
zayıflasın, gendi gızından daha güzel görünmesin deye. Aradan epey zaman geçmiş,
zengin gene bakmış ki gardaşı gızı ne zayıfladı ne de güzelliğinden gaybetti. Gene bir gün
gızgardaşını sordu nasıl geçiniller deye.

n parayı kısınca, değirmenden aldığım artıklarılan beslenirik demiş fukaresi.
Zengini artıkları almasını da yasaklamış. Bir zaman sonra gene bakmış değişen bişey
yok. Deli olsun isder.

- Ben gündeliğini kısdım, artıkları almanı da engelledim, başga yer şlemen,
başka bir gelirin da yok, nasıl beslen bu gızı da hem zayıflamadı, hem da daha güzel oldu?

- İşde önlüğüme yapışan unnarı silkelerim da gızıma bitta yaparım demiş fukaresi.
Zengini gızmış bu defa. Bundan sonra işde geydiğin hem önlüğü hem urubaları
değiştirecen da öyle gaçasın değirmenden. Fukaresi da öyle yapmış

şikayet da etmemiş.Ama anası için için maraz edermiş gızı için. Garannık basınca da gızı
görmeden garannıkda ağlarmış. Gene ağladığı bir gece kapu çalınmış. Gadın gidip açmış
kapuyu, garşısında bir ihdiyar.

- Se

de da i

.

O zaman bunnar analı gızlı evde aç galmışlar. Gızı ağzını açıp bişey dememiş,

Bir varmış, bir yokmuş. İnnallahdan kimse yoğumuş. Varmış iki gızgardaş. Bunnarın
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- Bundan sora hiç ağlama. Git bak görecen tencerede yemek sacda da bitta var.
Galdır gızını da afiyetinan yeyin, demiş. Gadın şaşmış, ben tencereye bişey gomadım,
yemek nerden çıkdı? Gene da içi bal vermediği için gidip bakmış. Gerçekden yemek
dolu. Sacda da iki dane eyi bişmiş bitta. Galdırmış gızını, ellerini bir güzel ikamışlar.
Sofraya oturup garınnarını doyurmuşlar.Allah'a da şükretmişler.

Ertesi sabah ihdiyar kapuyu gene çalmış. Almış gızı bir dere kenarına götürmüş.
Yatmış gızın dizine. Bak demiş gene da başımda bit var galiba .Onnarı gır bana. Gız da
bütün bitleri bir bir gırmış. İhdiyar sormuş gıza bitler ki gırar ne bitidir deye. O da demiş
gene:

Sağol demiş ihdiyar gıza. Şimdi ben uykuya yatacam. Bu dereden gara su akacak,
beni uyandırma. Beyaz su akacak, beni uyandırma. Sarı su akmaya başlayınca beni
uyandır demiş gıza. Yatmış uykuya. Gara su akmış geçmiş. Beyaz su akmış geçmiş.
Başlamış sarı su akmaya;

- Dede demiş gız, dediğin gibi sarı su akmaya başladı. O zaman ihdiyar saçlarından
kapdığı gibi gızı, batırdı dereye çıkardtı. Gız zaten güzeldi, bir o gadar daha güzel oldu,
saçları altın sarısı. Demiş gene ihdiyar;

- Şimdiden sora senin adın Gülayşe'dir. Şindi gene yatacam uykuya sarı su gelinca
beni bir defa daha uyandırasın, demiş da yatmış. Çok beklemeden dereden bir defa daha
sarı su akmaya başlamış. Gız uyandırmış ihdiyarı. Gızı kapdığı gibi dereye batırmış
başdan. Hem da tamamıylan. Gülayşe başdan sona altından yapılmış gibi güzeller güzeli
bir gız olmuş. Ondan sora ihdiyar almış gızı götürüp anasına teslim etmiş. Tam da o gün
teyze merak etmiş bakayım yeycek bişey bulamayınca gardaşı gızı ne hale geldi deye.
Garşısında güzeller güzeli bir gız bulunca sormuş bu nasıl oldu deye. Anası da durumu
annadmış ablasına. O da demiş;

Getireyim benim gızımı da ihdiyar götürsün onu da güzelleşdirsin. Tamam demiş
gızgardaşı. Zengin gızı da getirmişler teyze evine. Ertesi sabah ihdiyar gene gelmiş. Onu
da alıp ayni dereye götürmüş;

- Uzat ayaklarını da yatayım dizlerine gızım, demiş ihdiyar. Gız isdemeye isdemeye
uzatmış ayaklarını .

- Ne derdin var ağlan durmadan?

-

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı4

MASAL

Gadın da annatmış:

- Ne biti olacak insan bitidir.

- Gızzım, başımda bişeyler yörür, bak bakayım nediller? Bitsa gır genneri. Gız gene
isdemeye isdemeye başlamış bitleri ikrahınan gırmaya. İhdiyar farketmiş durumu da
gene sormuş;

- Tamam demiş ihdiyar. Şindi ben yatacam uykuya. Beyaz su gelecek beni galdırma.
O bitinca da başlayacak gara su beni uyandır. Tamam tamam demiş gız İhdiyar da
uykuya yatmış. Beyaz su gelip gitmiş. Ardından gara su akmaya başlamış. Gız ihdiyarı
dürtmüş;

- Galk gocaman demiş, dediğin su geldi, akar. İhdiyar kapdığı gibi gara suyun içine
batırmış bunu. Biraz dutmuş suyun altında. Gızı çıkardığında guzguni siyah olmuş gız.
Tam annının ortasında da bir eşşek. Alırkandan gızı götürmüş eve, çalmış kapuyu
bırakmış gızı gaybolmuş. Kıskanç gızgardaş bunu görünca anında;

-Ahh demiş, benim gızıma noldu öyle? ve çatlayıp ölmüş. Böylece eyi gızgardaşınan
güzel gızı bu fena yüreklinin elinden gurtulmuş.

- Ne bitidiller?

- Ne biti olacaklar? Domuz bitidiller.

.

Masallar
OğuzYorgancıoğlu
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- Bundan sora hiç ağlama. Git bak görecen tencerede yemek sacda da bitta var.
Galdır gızını da afiyetinan yeyin, demiş. Gadın şaşmış, ben tencereye bişey gomadım,
yemek nerden çıkdı? Gene da içi bal vermediği için gidip bakmış. Gerçekden yemek
dolu. Sacda da iki dane eyi bişmiş bitta. Galdırmış gızını, ellerini bir güzel ikamışlar.
Sofraya oturup garınnarını doyurmuşlar.Allah'a da şükretmişler.

Ertesi sabah ihdiyar kapuyu gene çalmış. Almış gızı bir dere kenarına götürmüş.
Yatmış gızın dizine. Bak demiş gene da başımda bit var galiba .Onnarı gır bana. Gız da
bütün bitleri bir bir gırmış. İhdiyar sormuş gıza bitler ki gırar ne bitidir deye. O da demiş
gene:

Sağol demiş ihdiyar gıza. Şimdi ben uykuya yatacam. Bu dereden gara su akacak,
beni uyandırma. Beyaz su akacak, beni uyandırma. Sarı su akmaya başlayınca beni
uyandır demiş gıza. Yatmış uykuya. Gara su akmış geçmiş. Beyaz su akmış geçmiş.
Başlamış sarı su akmaya;

- Dede demiş gız, dediğin gibi sarı su akmaya başladı. O zaman ihdiyar saçlarından
kapdığı gibi gızı, batırdı dereye çıkardtı. Gız zaten güzeldi, bir o gadar daha güzel oldu,
saçları altın sarısı. Demiş gene ihdiyar;

- Şimdiden sora senin adın Gülayşe'dir. Şindi gene yatacam uykuya sarı su gelinca
beni bir defa daha uyandırasın, demiş da yatmış. Çok beklemeden dereden bir defa daha
sarı su akmaya başlamış. Gız uyandırmış ihdiyarı. Gızı kapdığı gibi dereye batırmış
başdan. Hem da tamamıylan. Gülayşe başdan sona altından yapılmış gibi güzeller güzeli
bir gız olmuş. Ondan sora ihdiyar almış gızı götürüp anasına teslim etmiş. Tam da o gün
teyze merak etmiş bakayım yeycek bişey bulamayınca gardaşı gızı ne hale geldi deye.
Garşısında güzeller güzeli bir gız bulunca sormuş bu nasıl oldu deye. Anası da durumu
annadmış ablasına. O da demiş;

Getireyim benim gızımı da ihdiyar götürsün onu da güzelleşdirsin. Tamam demiş
gızgardaşı. Zengin gızı da getirmişler teyze evine. Ertesi sabah ihdiyar gene gelmiş. Onu
da alıp ayni dereye götürmüş;

- Uzat ayaklarını da yatayım dizlerine gızım, demiş ihdiyar. Gız isdemeye isdemeye
uzatmış ayaklarını .

- Ne derdin var ağlan durmadan?

-
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Gadın da annatmış:

- Ne biti olacak insan bitidir.

- Gızzım, başımda bişeyler yörür, bak bakayım nediller? Bitsa gır genneri. Gız gene
isdemeye isdemeye başlamış bitleri ikrahınan gırmaya. İhdiyar farketmiş durumu da
gene sormuş;

- Tamam demiş ihdiyar. Şindi ben yatacam uykuya. Beyaz su gelecek beni galdırma.
O bitinca da başlayacak gara su beni uyandır. Tamam tamam demiş gız İhdiyar da
uykuya yatmış. Beyaz su gelip gitmiş. Ardından gara su akmaya başlamış. Gız ihdiyarı
dürtmüş;

- Galk gocaman demiş, dediğin su geldi, akar. İhdiyar kapdığı gibi gara suyun içine
batırmış bunu. Biraz dutmuş suyun altında. Gızı çıkardığında guzguni siyah olmuş gız.
Tam annının ortasında da bir eşşek. Alırkandan gızı götürmüş eve, çalmış kapuyu
bırakmış gızı gaybolmuş. Kıskanç gızgardaş bunu görünca anında;

-Ahh demiş, benim gızıma noldu öyle? ve çatlayıp ölmüş. Böylece eyi gızgardaşınan
güzel gızı bu fena yüreklinin elinden gurtulmuş.

- Ne bitidiller?

- Ne biti olacaklar? Domuz bitidiller.

.

Masallar
OğuzYorgancıoğlu
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Masallarda inandırmak iddiası yoktur. Bu nedenle masallar anlatılırken genellikle
miş'li geçmiş zaman kullanılır. Okuduğunuz masal da miş'li geçmiş zaman kipiyle
anlatılmıştır. İki Gız Gardaş masalı Kıbrıs ağzıyla yazıya geçirilmiştir. Bütün masallarda
olduğu gibi İki Gız Gardaş masalında da olaylar hayalı bir yerde
Yukarıdaki masal, kısa bir tekerlemeyle başlar. Gelişme bölümünde iyi ile kötünün
macerası anlatılır. Sonuç bölümünde ise ortaya çıkan insanüstü bir kişi tarafından iyiler
ödüllendirilir, kötülerse cezalandırılır. Masallarımızın çoğu bir tekerlemeyle son bulur.
Okuduğunuz masalda bu bölüm yoktur. Masalı uygun bir tekerleme ile b

ve zamanda geçer.

itiriniz.

TÜR VE BİÇİM

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER
bitta:
faydoz:
fukare:
gene:
gocaman:
guzguni:

B
Pay
Fakir.

Kendine.

Kapkara, simsiyah

ir çeşit pide.
dos, iş gününün sonu.

Yaşlı erkek.

AÇIKLAMALAR

.

Tiksinmek.

Yayvan tava.

Giysi.

Yıkamak.

Allah, yaratıcı.

Besili, yağlı, şişman.

ikamak:
ikrah:
innallah:
sac:
semiz:
uruba:

en belirgin özellik budur.
Masallarda her zaman masal iyi ve kötünün,

güzel ve çirkinin, zengin ile yoksulun hikâ

3.Masalda,

likleriyle ilgili neler söylenebilir?
?

Renkli ve ışıklı bir dünyadır masal dünyası. Masal dinleyenler bu hayal dünyasında
gezinip durur. Bazen doğaüstü bir varlıkla karşılaşır, bazen de bir insanla... Olaylar
olağanüstü olsun ya da olmasın hayal ürünü izlenimini verirler. Masalları diğer türlerden
ayıran

karşıtlıklardan yararlanılır. Okuduğunuz
yesidir. Masal boyunca iyiler açlıkla mücadele

ederler ama birbirlerine sevgi ile sıkıca bağlıdırlar. Genç kızın yüreğindeki güzellik
yüzüne yansımıştır. Kötüler bolluk içinde olmalarına rağmen mutsuzdurlar; başkalarında
bulunan güzelliklerin peşindedirler.

1. Masaldaki doğaüstü olaylar nelerdir?
2. Masalın bölümlerini metin üzerinde göstererek bu bölümlerde anlatılanları

özetleyiniz.
Kıbrıs'a özgü söyleyiş biçimlerinden birkaçını bularak yazı dilindeki

biçimleriyle karşılaştırınız.
4.“ İçi bal vermemek'' deyimini açıklayınız.
5. Masaldaki kişiler kimlerdir? Bunların kişi
6. Masaldan nasıl bir ders çıkarılabilir
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SORULAR

SERBEST OKUMA

ÜÇ TURUNÇLAR MASALI

Kimler geldi, kimler geçti felekten
Kömür yüklü deve geçti elekten

- Uyur, der.

Gider bahçaya turunçlar

Köpek:
-

-

Bir varmış, bir yogmuş. Zemanın birinde bir padişah varmış. Bu padişahın bir da
oğlu varmış. Padişah oğlunu evlendirmek isdermiş. Dellal çağırdmış. Herkes gelsin,
demiş. Bir olugdan yağ, bir olugdan bal akıdacag. İsdeyen isdediği gadar gelsin alsın.
Gocagarıcıg da almış gablarını gidmiş. Padişahın oğlunun ilgisini çegmiş. Gocagarının
gabları yumurta gabıymış. Bir daş admış, gocagarının gabına girmiş. Gocagarı başını
galdırmış, bagmış padişahın oğlu. “Sana beddua edemem”demiş. “Ama üç turunçların
sevdasına düşesin.”

Padişahın oğlu gidmiş bubasına:
-Buba gocagarının gabını gırdım. Baña üç turunçların sevdasına düşesiñ, dedi.
Bubası atını yüklemiş, oğlan çıgmış yola. Az gidmiş, uz gidmiş bir dağa varmış. Bir

ihdiyar görmüş.
- Nere gidiyoñ, diye sormuş oğlana.

Çıgdım yola onnarı bulmaya . İhdiyar:
- Üç turunçlar bu devin yanındadır demiş. Gideceñ bakacañ. Bir kapı vardır. Bir

ganadı açıg, bir ganadı kapalı. Köpeğinan eşek vardır. Köpeğin önünde ot, eşeğin
önünde et vardır. Açıg kapıyı kapaycan, kapalı kapıyı açacañ. Köpeğin önündeki otu
eşeğe, eşeğin önündeki eti köpeğe verecen. Bakacañ devin gözlerine. Gözleri açıgsa
uyur, kapalıysa uyanıgdır. Giddiğiñde turunçların üçünü birden koparacañ.
Koparamazsañ oraşda daş olub galacañ.

Oğlan gider bakar devin gözleri açıg.

Kapalı kapıyı açar, açıg kapıyı da kapar. Eşeğin önüne otu, köpeğin önüne de eti
gor. ın üçünü birden koparır. Tam gaçacağı sırada dev uyanır.
Köpeğe “koş, dud gendini” der.

Yog, senelerdir ben ömrümde otunan yaşadım. Dudmam.
Eşeğe söyler, eşeg da aynısını söyler. Açıg kapıya der “sen dud gendini.”
- Ben senelerdir kapalıyım, beni açdı. Ben dudmam.
Kapalı kapıya söyler sen dud.

Ben da dudmam. Ben senelerdir açığıdım, beni kapadı.

- Bir gocagarının gabını gırdım. Bana üç turunçların sevdasına düşesiñ, dedi.
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Masallarda inandırmak iddiası yoktur. Bu nedenle masallar anlatılırken genellikle
miş'li geçmiş zaman kullanılır. Okuduğunuz masal da miş'li geçmiş zaman kipiyle
anlatılmıştır. İki Gız Gardaş masalı Kıbrıs ağzıyla yazıya geçirilmiştir. Bütün masallarda
olduğu gibi İki Gız Gardaş masalında da olaylar hayalı bir yerde
Yukarıdaki masal, kısa bir tekerlemeyle başlar. Gelişme bölümünde iyi ile kötünün
macerası anlatılır. Sonuç bölümünde ise ortaya çıkan insanüstü bir kişi tarafından iyiler
ödüllendirilir, kötülerse cezalandırılır. Masallarımızın çoğu bir tekerlemeyle son bulur.
Okuduğunuz masalda bu bölüm yoktur. Masalı uygun bir tekerleme ile b

ve zamanda geçer.

itiriniz.
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Besili, yağlı, şişman.
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semiz:
uruba:

en belirgin özellik budur.
Masallarda her zaman masal iyi ve kötünün,

güzel ve çirkinin, zengin ile yoksulun hikâ

3.Masalda,

likleriyle ilgili neler söylenebilir?
?

Renkli ve ışıklı bir dünyadır masal dünyası. Masal dinleyenler bu hayal dünyasında
gezinip durur. Bazen doğaüstü bir varlıkla karşılaşır, bazen de bir insanla... Olaylar
olağanüstü olsun ya da olmasın hayal ürünü izlenimini verirler. Masalları diğer türlerden
ayıran

karşıtlıklardan yararlanılır. Okuduğunuz
yesidir. Masal boyunca iyiler açlıkla mücadele

ederler ama birbirlerine sevgi ile sıkıca bağlıdırlar. Genç kızın yüreğindeki güzellik
yüzüne yansımıştır. Kötüler bolluk içinde olmalarına rağmen mutsuzdurlar; başkalarında
bulunan güzelliklerin peşindedirler.

1. Masaldaki doğaüstü olaylar nelerdir?
2. Masalın bölümlerini metin üzerinde göstererek bu bölümlerde anlatılanları

özetleyiniz.
Kıbrıs'a özgü söyleyiş biçimlerinden birkaçını bularak yazı dilindeki

biçimleriyle karşılaştırınız.
4.“ İçi bal vermemek'' deyimini açıklayınız.
5. Masaldaki kişiler kimlerdir? Bunların kişi
6. Masaldan nasıl bir ders çıkarılabilir
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SORULAR

SERBEST OKUMA

ÜÇ TURUNÇLAR MASALI

Kimler geldi, kimler geçti felekten
Kömür yüklü deve geçti elekten

- Uyur, der.

Gider bahçaya turunçlar

Köpek:
-

-

Bir varmış, bir yogmuş. Zemanın birinde bir padişah varmış. Bu padişahın bir da
oğlu varmış. Padişah oğlunu evlendirmek isdermiş. Dellal çağırdmış. Herkes gelsin,
demiş. Bir olugdan yağ, bir olugdan bal akıdacag. İsdeyen isdediği gadar gelsin alsın.
Gocagarıcıg da almış gablarını gidmiş. Padişahın oğlunun ilgisini çegmiş. Gocagarının
gabları yumurta gabıymış. Bir daş admış, gocagarının gabına girmiş. Gocagarı başını
galdırmış, bagmış padişahın oğlu. “Sana beddua edemem”demiş. “Ama üç turunçların
sevdasına düşesin.”

Padişahın oğlu gidmiş bubasına:
-Buba gocagarının gabını gırdım. Baña üç turunçların sevdasına düşesiñ, dedi.
Bubası atını yüklemiş, oğlan çıgmış yola. Az gidmiş, uz gidmiş bir dağa varmış. Bir

ihdiyar görmüş.
- Nere gidiyoñ, diye sormuş oğlana.

Çıgdım yola onnarı bulmaya . İhdiyar:
- Üç turunçlar bu devin yanındadır demiş. Gideceñ bakacañ. Bir kapı vardır. Bir

ganadı açıg, bir ganadı kapalı. Köpeğinan eşek vardır. Köpeğin önünde ot, eşeğin
önünde et vardır. Açıg kapıyı kapaycan, kapalı kapıyı açacañ. Köpeğin önündeki otu
eşeğe, eşeğin önündeki eti köpeğe verecen. Bakacañ devin gözlerine. Gözleri açıgsa
uyur, kapalıysa uyanıgdır. Giddiğiñde turunçların üçünü birden koparacañ.
Koparamazsañ oraşda daş olub galacañ.

Oğlan gider bakar devin gözleri açıg.

Kapalı kapıyı açar, açıg kapıyı da kapar. Eşeğin önüne otu, köpeğin önüne de eti
gor. ın üçünü birden koparır. Tam gaçacağı sırada dev uyanır.
Köpeğe “koş, dud gendini” der.

Yog, senelerdir ben ömrümde otunan yaşadım. Dudmam.
Eşeğe söyler, eşeg da aynısını söyler. Açıg kapıya der “sen dud gendini.”
- Ben senelerdir kapalıyım, beni açdı. Ben dudmam.
Kapalı kapıya söyler sen dud.

Ben da dudmam. Ben senelerdir açığıdım, beni kapadı.

- Bir gocagarının gabını gırdım. Bana üç turunçların sevdasına düşesiñ, dedi.
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Oğlan gaçarkan iki koç gelir. Biri gara, biri beyaz. İhdiyar der
binersañ seni yedi gad ukarı çıkaracag, gara koça binersan seni yedi gad yeraltına
endireceg. ltına ener. Bakar
aşada bir gız gelir. Suyun başında begler. Gıza sorar:

- Neçin bundasıñ?
- Köye su agmaz. Dev suyu keser. Her gün bir gız getirirler deve. Onu yeyene

gadar suyu bırakır. Oğlan gıza der:
- Baña bir gılıç ver.
Oğlana verir gılıcı. Oğlan bakar dev gelir. Bir vurur devin bir başını koparır. Dev

der gendine:
- Eğerlim bir daha vurursañ baña, seni bırakacım. Oğlan da der gendine:

ğurdu.
Devi öldürür. Oğlan isder dışarı çıgsın. Bir Anka guşu çıkar garşısına. Baña bir

tulum dolusu et, bir tulum dolusu su yügleyceñ sırtıma. Sen da bineceñ. Hag dedimde
su, hug dedimde et goycan ağzıma.

Hag dediğinde su, hug dediğinde et godu ağzına. Tam gelecegleri saad et biter.
Oğlan budunda bir parça keser verir guşun ağzına. Guş annar etin değişig olduğunu.
Dilinin üsdünde dutar, yemez. Endinde aşağı Anka guşuna “hadi güle güle” der oğlan.

Anka guşu der:

Oğlan yürümeye başlayınca topallar. Guş parçayı ağzından çıkarır, oğlanın
ayağına yapışdırır. Uçar gider. Gelir oğlan bir ağacın altına. Turunçların bir danesini
keser. İçinden çıkar bir güzel gız. “susadım susadım”der. Su bulamaz, ölür. İkinciyi da
keser. O da susadım susadım, der, ölür. Üçüncüyü bir su başında kesecim, der. Derenin
başına gelir, keser. Bir güzel gız çıkar. Derenin yanındaki ağacın üsdüne çıkarır gızı.
Gider köye uruba alsın da gelsin. Padişahın halayığı da su almaya gelir. Eğilir tesdiyi
doldursun. Gızın gölgesini görür, suyun içinde. Tesdiyi atar, gırar. Ben bu gadar
güzelim da gidib halayıglıg mı yapacım?

Padişahın garısı:

- Ben bu gadar güzelim da size halayıglıg mı yapacım?

görür. Gırar tesdiyi, ondan sonra galdırır başını ukarı. Gızı görür. Gıza der:
- Nasıl çıgdıñ sen ora?

Beni padişahın oğlu çıkarddı. Giddi uruba alsın da gelsin. Gıza der uzad
saçlarını. Ben da geleyim yanıña da saña arkadaşlıg edeyim.

Gız inanır, saçları ı uzadır. Yanına çıkar. Gızın başına bir toplu iğne sokar. Gız

gendine beyaz koça

Beyaz koça bineceg diye gara koça biner. Yedi gad yera

- Beni anam bir kere do

n

- Sen yürü da ben giderim. Sen yürüyecen da sora yürüyeyim ben.

- Hani su, der.
O da der gendine:

-

n

Padişahın garısı gızar gendine. Gene tesdiyi verir goluna. Gider gene aynı gızı
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gumru olur, uçar. Oğlan gelir bu tarafdan bakar garşısında bir halayıg.

i bıragdıñ, giddiñ güneşin altında. Yandım halayıg oldum, der.
- Dudaglarıña ne oldu böyle?
- Güvercinnere bu bu deycim diye dudaglarım böyle oldu.
Oğlan gızı isder isdemez alır gider eve. Kırg gün kırg gece düğün yaparlar,

evlenirler. Bu yandan gumru gelir bir gül dalına gonar. Bahcivana sorar:
Padişahın oğlu ne yapar?

- Uyusun da uyansın mis kokulara boyansın.
- Halayıg ne yapar?

- Uyusun da uyansın o gadar daha halayıg olsun. Bu gonduğum dal gurusun, der
uçar gider. iki gün sonra oğlan bahcaya ener. Bahcivana sorar:

Bahcivan annadır. Her gün bir gumru gelir, gül dalına gonar, seni sorar. Ben uyur,
derim. Gumru da der uyusun da uyansın mis kokulara boyansın. Garını sorar. Uyur,
derim. Uyusun da uyansın, daha da gararsın der. Oğlan ertesi gün sabahdan begler.
Gumru gene gelir, dala gonar. Aynı sözleri söyler. Sözü tam bitib da uçacağı zeman oğlan
yakalar gendini. Eve geldiğinde halayıg annar. Halayıg hasdalanır. Oğlana der bu
gumruyu kesecen, suyuna çorba yapacaglar da eğleşeyim. Oğlan isdemeyereg gumruyu
keser. Ganının agdığı yerde bir ağaç biter. Halayıg ağacı annar, o gandan biddiğini.
Ağacı da kesdirir. Kütüğün bir danesini da gendine beddua eden gocagarı alır. Kütüğün
içinden gız çıkar, gocagarının işlerini yapar, gene saklanır. Bir gün gocagarı gızı iş
yaparkana bulur. Başından geçenneri annadır, gocagarıya. Gocagarı gider, padişahın
oğluna haber verir. Gızı alır, gider padişahın oğlu. Halayığa der kırg katır mı isdeñ kırg
satır mı isdeñ?

ırg katır isderim. Gezeyim, dünyamı göreyim.
Halayığı katırın arkasına bağlar. Her etinin parçası bir dağa atılır. Gızınan da kırg

gün kırg gece düğün yaparlar. Muradlarına ererler. Yolda gelirkana baña bir sini
baklava verdiler. Dereden geçerkan gurbağalar vırag vırag dedi. Ben da annadım bırag
bırag derler. Tepsiynan baklavaları bıragdım da geldim.

- Ne oldu saña böyle?
- Ne olacag. Ben

- Bahcivan:
- Uyur.

- Uyur.

Bir gün
- Bu güllere ne oldu?

- K

Tezler ve Sözler
Mustafa Gökçeoğlu
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gumru olur, uçar. Oğlan gelir bu tarafdan bakar garşısında bir halayıg.
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Tezler ve Sözler
Mustafa Gökçeoğlu
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Efsane, anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Kendine özgü üslubu ve kalıplaşmış
biçimsel özellikleri olmayan, halk dili ile söylenmiş bir türdür. Genellikle insanüstü
güçlere sahip kişileri ya da doğaüstü olayları konu edinir. Efsaneler, geçmişteki gerçek
bir olaydan kaynaklanmış olsa da zaman içinde halkın hayal gücüyle beslenerek
olağanüstü özellikler kazanmıştır. Bu özelliklerine karşın ın
geçmişte yaşandığına inanılır.

İlk çağ insanları doğa olaylarının nedenlerini bilemiyorlardı. Bundan dolayı, insanın
nereden gelip nereye gittiği, hayatla ölümün nedeni gibi cevapsız sorular onları korku,
heyecan, kaygı gibi duygularla hayaller kurmaya yöneltti. Bu insanlar Tanrı, ü
ruh, melek, şeytan, cin, peri üstün saydıkları vramları; dağ, gök,

sallaştırdıkları somut varlıkları genellikle kişileştirme ve konuşturma yoluyla
masallaştırmışlardır. Bu masallar gerçeklerle de beslenerek efsaneleri
oluşturmuştur. Sözlü geleneğe bağlı bütün ürünler gibi efsaneler lden dile
aktarılarak korunmuş yazıya geçirilmiştir.

, Batı dillerinde sözcükleriyle
karşılanır. Kıbrıs Türkleri de bu tür için sözcüğünü kullanır

neler konularına göre dört başlık altında toplanabilir:

Evrenin (dünya, gök, yıldızlar, dağ, vb.) nasıl
anlatan efsanelerdir.

menkıbe adı da verilir.Tarihteki kişilere, milletlere,
hükümdar soylarına, savaşlara, fetihlere vb. yer veren efsanelerdir.

Cinler, periler, şeytan,
büyücü alkarısı, dev varlıklarla ilgili efsanelerdir

İnsan-Tanrı ilişkisi, dinlerin kendine özgü sorunları vb.
konularla ilgili efsanelerdir.

Anadolu'dan gelerek Kıbrıs'a yerleşen Türkler beraberlerinde getirdikleri efsane
geleneğini yeni coğrafyalarına aktarmışlar, tanıştıkları yeni kültürün de etkisiyle Kıbrıs
efsanelerini oluşturmuşlardır.

efsanelerde geçen olaylar

; iyi ve köt
gibi soyut ka su gibi

kut
, tarihî

de di
sonradan

Efsane; Farsça'da , Arapça
.

Efsa

1

2. Bunlara

3.
, vb. .

4.

.

Tarihteki bir olay, gerçekte ol
demektir.

abilir.

duğu gibi anlatılmamış, gerçekten uzak bir biçim almışsa
efsaneleşmiş Efsaneye dönüşmüş aynı olay, farklı zamanlarda ve yerlerde
farklı kişilere uyarlanarak anlatıl

yaratıldığını

efsane/fesane usture mit
efsane

Tarihî efsaneler:

Dinî efsaneler:

Yaratılış efsaneleri :

Doğaüstü kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler:

Efsane çeşitleri

EFSANE

EFSANE
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Araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu'na göre Kıbrıs efsanelerinin bilinen yazılı ilk
örneğine Kutlu Adalı'nın Dağarcık (1963) adlı kitabında rastlanmaktadır

adlı bu efsane re yatağında yaşayan bir yılan üzerine anlatılır. Efsaneye göre
birçok insanı öldüren yılanı kireci şarapla eritmiş, tulumlara
doldurmuş ve yılanın dolaştığı yerlere koymuşlar. Yılan reçli şarabı içince sarhoş
olmuş, ni yaktığından acı acı bağırmış. Köylülerden sadece bir genç onu
öldürmeye miş. Yılanı öldürmeyi başarmış ama son kurban olmaktan
kurtulamamış.

Şekil değiştirmeyle ilgili efsanelerimiz dışında hayvan, ağaç, dağ, kuyu, mağara
efsanelerimiz de vardır. Gök cisimlerini, pınar,

yanında, olağanüstü
varlıklarla ilgili , yaratılış ve Tanrı nın gazabıyla ilgili efsaneler; kesik başla ilgili
efsaneler, yatırlar ve Nuh Tufanı vardır.

adolu'dan farklı olarak bizde, ırmağa

.
, de

yok etmek için köylüler,
, ki

kireç içi
cesaret edebil

in ve
ovalarla ilgili deniz, göl, köprü ve sahili
konu edinen efsaneler Afrodit'le ilgili efsaneler, tarihî efsaneler,

efsaneler '
'yla ilgili efsaneler de

An dönmeyle ilgili efsaneler yoktur. Bunun nedeni

Pendaşino
Yılanı

Bütün efsanelerin olduğu gibi Kıbrıs efs özelliği inanış konusu
olmasıdır. Anlatılanların doğru olduğuna ve yaşanıldığına inanılır Bazı efsaneler
günümüzde inanırlığını sürdü

Apostolos Andreas manastırının kaynağından gözlerini yıkayınca
görmeye başlamış. Halen derdine derman arayan, dileklerinin gerçekleşmesini isteyen
Türkler ve Rumlar bu kaynaktan su içerler.

Kıbrıs efsanelerinde “şekil değiştirme motifine” sıkça rastlanır. Efsanede yer alan canlı
ya da cansız varlıkların, üstün bir güç tarafından bulundukları şekilden başka bir şekle
çevrilmesine denir. Şekil değiştirme bazen ceza, bazen de zor durumdan
kurtarılmak içindir. Dev Taşı” adlı efsanede kadın ile bebeğini kaçıran dev, taş haline
getirilir. fsanesinde ise kaynanasının oyununa gelen gelin
ocasının karşısında küçük düşme korkusuyla, “Tanrım ben kocama ne diyeceğim? Onun

yanında utanıp küçük düşeceğime iyisi kınalı bir keklik olayım” der ve dileği kabul
edilir.

Efsanelerimizde sese, renge, hayvana, bitkiye, dağa, tepeye, denize, göle, doğaüstü
varlıklara dönüşme gibi birçok şekil değiştirme vardır. Şekil değiştiren varlık bir daha
eski haline dönemez. Bu nedenle efsanelerin sonu acıklıdır. Şekil değiştirme özelliğine
Anadolu nır; ancak renge dönme Kıbrıs

vardır. Efsaneye göre
kıskançlığı yüzünden kocasını ve baş nedimeyi kuşlarına öldürten kraliçe, yüzlerce metre
yükseklikten kendini boşluğa bırakmış, kayalara çarparak can vermiş. Bu olaydan sonra
kraliçenin çarptığı kayalarda yaz kış karanfiller açarmış.
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görmeyen biri,
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Mustafa Gökçeoğlu

BUYDAYTEPESİ

Gönyeli'ynan Gannıköv arasında yaşayan çog acımasız bir çifci varımış. Malının
mülkünün haddini hisabını bilmezmiş. Yanında çog sayıda köle çalışdırırmış. Çog
gıyıcıymış. Kölelerine en olmadıg işgenceleri yapar, aş susuz burakırmış. Bir deri bir
kemig olan kölelerin garınnarı aşlıgdan gurul gurul edermiş.

İşgencelerinan aşlıg, soñunda kölelerin cannarına tag demiş. Ellerini ukarı açmışlar.
Yalvarıb yakarmışlar.

-Ey böyügler böyüğü, bu aş gözlü acımasız çifciye bir ders ver, demişler.
Yalvarıp yakardığı an haced kapıları açıgmış. Dovaları gabıl olmuş. Hızır, yogsul bir
adam gılığına girmiş. Böyüg buyday yığınına dayalı yatan çifcinin garşısına dikilmiş:

-Allah rızası içun bir avıc buyday ver, demiş.
Çifci yaddığı yerden dovrulmadan:
-Allah vere, demiş.
Hızır sormuş:
-Üsdüne devrildiğiñ yığın nedir?

-Toprag yığınıdır, demiş.
Hızır çifcinin yanından ayrılırkan
-Dediğin gibi olsun, demiş.
Gözden gaybolmuş. Çifci sabah yerinden gagdığında buyday yığınının tobrag

olduğunu görmüş. O günden sorra tepenin adı Buyday Tepesi olmuş.

Çifci da:

Efsanelerimiz

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bütün anonim ürünler gibi efsanelerin de başlangıçta söyleyeni belliydi. Bunlar
zamanında yazıya geçirilemediği için nesilden nesile aktarılırken ilk biçimleri unutulmuş
ve halkın ortak malı olmuşlardır. Bu nedenle halkın ortak duyguları, düşünceleri,

e coğrafyalarına aracılığıyla günümüze
taşınmıştır.

derleyerek sınıfta arkadaşlarınıza aktarınız. Anlattığınız efsanelerde
Kıbrıs halkına ait özellikleri b

gelenek
ve görenekleriyle; tarih v ait özellikler bu eserler

Siz de bir efsane
Türk elirtiniz.
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1.Yukarıdaki metni göz önünde bulundurarak, Kıbrıs insanının geçmişteki
yaşantısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

2. Efsanedeki olağanüstü özellikleri gösteriniz.
3. Efsanedeki kötü kişi kimdir? Nasıl cezalandırılıyor?
4.“Hacet kapuları açıkmış” ifadesini açıklayınız.
5. Buyday Tepesi Efsanesi'ne inanılmasının nedeni sizce nedir?

SORULAR

TÜR VE BİÇİM

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

AÇIKLAMALAR

hacet : İhtiyaç, gereklilik, muhtaçlık
Kul sıkıldığında imdadına yetiştiğine inanılan peygamber.

Yukarıdaki metin doğaüstü kişi ve olaylara dayalı bir efsanedir. Hızır, ihtiyacı olanların
yardımına koşan peygamberdir. Güç bir durumdan kurtulan kişilerin kendilerine yardım
edenlere “Hızır gibi yetişti” demesi bundandır. Efsanemizde de kölelerin yardımına
koşarak çiftçiye büyük bir ders veren Hızır, buğday yığınını tepeye dönüştürmüş ve
tepenin hep böyle kalmasını sağlamıştır. Kıbrıs efsanelerinin çoğunda “şekil değiştirme”
özelliği vardır ve bu değişim kalıcıdır. Masallarda da varlıklar şekil değiştirir fakat eski
hallerine dönerler. Masalların mutlulukla sonlanmasının nedenlerinden biri de budur.
Efsaneler genellikle kötü biter. Burada güçsüz durumda olan, eziyet çeken kölelerin
dileklerinin kabul edilmesi iyinin ödüllendirilmesi anlamına geldiğinden Buyday Tepesi
Efsanesi'nin kötü sonlanmadığını söyleyebiliriz.

Hızır:

Kıbrıs efsaneleri çeşitli zaman kipleriyle söylenmişlerdir. En yaygın olanı miş’li geçmiş
biçimidir. Okuduğumuz efsane de aynı kiple söylenmiştir. Efsaneler her türlü üslup
kaygısından uzak, konuşma diliyle söylenen kısa anlatılardır. Yukarıdaki metin de Kıbrıs
ağız özellikleri korunarak, anlatıcısının dilinden, değiştirilmeden yazıya aktarılmıştır.
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SERBEST OKUMA

BEŞBARMAG DAĞI EFSANESİ

Çog çog esgi zemannarın birinde düñyalar güzeli bir gız varımış. Bu gızın sevdası iki
gencin yüreğine ateş düşürmüş. Bunnardan birisi bütün eyi huyları üsdünde toplamış.
Diyeri da bütün hayatı boyunca kötülüglerinan yadmış, kötülüglerinan gagmış.

Gızı bir türlü paylaşamamışlar. Bir gün oturub annaşmışlar. Bir bataglıg kenarında
gılıcınan dövüşmeye garar vermişler.

-Ölen ölsün. Aramızdaki didişme bidsin. Sağ galan da gızı alsın, demişler.
Dövüşmeg içun gararlaşdırdıgları sahad gelib çadmış. Her ikisi da gılışlarını
guşanmışlar. Gelib garşı garşıya durmuşlar.

Nasıl dövüşeceglerini taha gonuşurkan kötü yüregli deligannı garşısındakının boşda
bulunduğu an bir hamle yabmış. Gılıcını savırırkandan düşman gördüğü rakibini
yaralamış. Bu andan sovra gılışlar şakırdamaya başlamış. Vurdugca vurmuşlar.
Soñunda kötü galbli deligannıyı eyi yüregli olan bataglığın içine sürmüş. Bataglığa
giren deligannıyı vura vura bataglığa gömmüş. Kötü galbli deligannıyı çamır yudmuş.
Eyi yüregli deligannı da hasmını sürüglerkan çamıra girmiş, batağa sablanmış. Gan
gaybeddiğinden onu da çamır yudmaya başlamış. Gılış dutan elini havvaya galdırmış.
Soñunda başı da çamırın içine gömülmüş. Yalnızca ukarı uzaddığı elinin baş barmağı
dışarda galmış. Bataglıg çamırı birden bire gurumuş. Bulunduğu yer da yügseldigca
yügselmiş. Dağ olmuş. Dağın tepesindeki beş barmag da uzagdan bakıldığında görünür
olmuş.

Günümüz iysannarı Beşbarmag dağına bağdıglarında güzellig, sevda ve sevgi içun
yapılan bu dövüşü hatırlamagdadır.

Mustafa Gökçeoğlu
Efsanelerimiz
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Halk hikâyeleri derlenerek
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'ta da halk e pek çok halk hikâ

halk hikâ
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hikâyeleri bunlara örnek olarak
verilebilir.

, halkın belleğinde korunan biçimiyle yazıya geçirilen,
halkın malı olan hik yelerdir. Anonim olmakla birlikte, yaratıcısı belli olan halk
hik yeleri de vardır. Destan türünün mirasçısı ve bugünkü romanın da ilk basamağı
olarak kabul edilen halk hik yeleri, genellikle nesir şeklinde oluşturulurlar. Ancak içine

parçalar serpiştirilmiş olanları da vardır. az eşliğinde veya kendilerine
özgü ezgilerle söylenirler.

kullanılan ın dilidir. Hik yelerde aşk, kahramanlık, din,
toplum içi çatışmalar, bireyler veya gruplar arası anlaşmazlıklar gibi günlük hayattan
alınmış işlenir. eçmişteki olayları hikâyeler de vardır. Bazen
güldüren bazen de düşündüren ; iyi ve güzel olan öncelikli olarak
işlenirken, kötülere de yer verildiği görülür, ancak bunlar genellikle cezalandırılır.
Anlatılan olayın yeri zamanı belirli ve kişileri de gerçek hayattan alınmış halk hik yeleri
olduğu gibi, yeri ve zamanı belirsiz, kişileri hayal ürünü olan halk hik yeleri de vardır.

yeleri, oluşturulduğu toplumun dili, dini, gelenek ve görenekleri, yaşayışı,
inanışları, beğenileri, değer yargıları duygulanımları hakkında bilgi verir bu yolla da
nesiller arasında bağ oluşturma işlevini yerine getirirler , bu
türün bilinen en güzel örneğidir.

Kıbrıs debiyatı kapsamında değerlendirilebilecek yesi
oluşturulmuştur. Fakat bunlar saz eşliğinde okunmuş değildir. Kıbrıs'ta destan okuma
geleneği olmasına rağmen, yelerinin okunduğunu kanıtlayan herhangi bir belge
yoktur. Meddahlar ve Karagöz oynatan ustalar, yelerini oyunlarına katmışlar ve
onların günümüze ulaşmasında önemli rol oynamışlardır.

Kıbrıs Türk h yelerinin konuları; aşk, kahramanlık, toplum içi çatışmalar,
günlük hayat ve goncolozdur ( ). Kıbrıs'ın
tarihiyle ilgili halk hik yeleri de vardır. Değişik konular üzerine oluşturulan bu
hik kısmı, diğer pek çok türde görüldüğü gibi, Anadolu'dan esintiler taşır.

Her istediği şekle girebilen hayal bir yaratıkî

Kırk Bir Deliler, Yedi El Padişahla Veziritiler,
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SERBEST OKUMA

BEŞBARMAG DAĞI EFSANESİ

Çog çog esgi zemannarın birinde düñyalar güzeli bir gız varımış. Bu gızın sevdası iki
gencin yüreğine ateş düşürmüş. Bunnardan birisi bütün eyi huyları üsdünde toplamış.
Diyeri da bütün hayatı boyunca kötülüglerinan yadmış, kötülüglerinan gagmış.

Gızı bir türlü paylaşamamışlar. Bir gün oturub annaşmışlar. Bir bataglıg kenarında
gılıcınan dövüşmeye garar vermişler.
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Dövüşmeg içun gararlaşdırdıgları sahad gelib çadmış. Her ikisi da gılışlarını
guşanmışlar. Gelib garşı garşıya durmuşlar.

Nasıl dövüşeceglerini taha gonuşurkan kötü yüregli deligannı garşısındakının boşda
bulunduğu an bir hamle yabmış. Gılıcını savırırkandan düşman gördüğü rakibini
yaralamış. Bu andan sovra gılışlar şakırdamaya başlamış. Vurdugca vurmuşlar.
Soñunda kötü galbli deligannıyı eyi yüregli olan bataglığın içine sürmüş. Bataglığa
giren deligannıyı vura vura bataglığa gömmüş. Kötü galbli deligannıyı çamır yudmuş.
Eyi yüregli deligannı da hasmını sürüglerkan çamıra girmiş, batağa sablanmış. Gan
gaybeddiğinden onu da çamır yudmaya başlamış. Gılış dutan elini havvaya galdırmış.
Soñunda başı da çamırın içine gömülmüş. Yalnızca ukarı uzaddığı elinin baş barmağı
dışarda galmış. Bataglıg çamırı birden bire gurumuş. Bulunduğu yer da yügseldigca
yügselmiş. Dağ olmuş. Dağın tepesindeki beş barmag da uzagdan bakıldığında görünür
olmuş.

Günümüz iysannarı Beşbarmag dağına bağdıglarında güzellig, sevda ve sevgi içun
yapılan bu dövüşü hatırlamagdadır.

Mustafa Gökçeoğlu
Efsanelerimiz
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ve ait olduğu toplumun kültürünü nesilden nesile aktarabilen bir tür olduğunu
öğrendiniz. Siz de bir Kıbrıs Türk halk hik

Vaktin birinde zamanın ikisinde bir memlekette kırkbir deliler yaşardı. Bir
gün kırkbir delilerin canı sıkıldı. Oyalanacak şeyler aradılar. Bulamadılar.
Sonunda gittiler. Tavuk kümesinin kapısını açtılar. Tavukların arkasında
koşuşmaya başladılar. Tavuklar can korkusuyla sağa sola dağıldılar. Deliler
koştu. Tavuklar kaçtı. Sonunda bir tavuk avlu kuyusunun içine düştü. Deliler
düşen tavuğu gördüler. Hepsi de kuyunun başına toplandılar. Kuyunun içindeki
tavuğa baktılar. Bir yandan da göğüslerini döverek ağladılar.

kim çıkaracaktı? Acısına yüreğimiz nasıl dayanacaktı? Daha dünyasına
doymadan kara toprak olacaktı, dediler.

-Ah yavrum, sen öleceğine ben öleydim, demeye başladılar.
Çığlıklarından yer gök titrerdi. Bu sefer kuyuya beddua ettiler.
- Kör olası kuyu. Can aldın. Daha kim bilir kaç can alacaksın? demeye

başladılar.

Ağlamaları duyup işitenler delilerin yanına geldi. Ne olduğunu sordular.
Deliler de hem ağladılar hem anlattılar. Bu sırada bir çocuğun ayağı kuyunun
kapağına takıldı. Kuyunun kapağı kapandı.

Kırkbir deliler kırk yıllık kuyularına baktılar. Kapağı o gün gördüler.

âyesi bulunuz ve bu hikâyedeki
kültürel özellikleri belirtiniz.

Bir yandan da:

Hikâyelerimiz ve Tekerlemelerimiz.

KIRK BİR DELİLER

Mustafa Gökçeoğlu
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Halk hikâyelerinin sözlü gelenekte oluşan, pek çok farklı konulardan bahseden

- Kuyuya düşen tavuk yerine çocuğumuz olsaydı, ne olurdu halimiz? Kuyudan

^HALK HİKAYELERİ

AÇIKLAMALAR

SORULAR

TÜR VE BİÇİM

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
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5.Yukarıdaki metin bütünüyle değerlendirildiğinde hikâye kahramanlarının

Okuduğunuz , günlük hayattan alınmış bir olaydır. Halkın
belleğinden derlenerek yazıya geçirilmiş p yesinden biri olan Kırk Bir
Deliler delilerin başından geçen bir olaydan hareketle ders vermek
amaçlanmıştır. yede, küçük bir dikkatsizliğin neden olabileceği

Kıbrıs Türklerini çocuklarına verdiği önem
vurgulanmıştır

1. Kırk Bir Deliler oyalanmak için nasıl bir yola başvuruyor ?
2. Başta, Kırk Bir Deliler'
3. Delilere büyük bir üzüntü yaşatan esas düşünceler nelerdir ? Onlar üzüntülerini

nasıl açığa vu
4. Olay nasıl sonuçlanıyor ?

Kırk olarak adlandırılması uygun mudur? Nedenleriyle
birlikte açıklayınız.

Yukarıda okuduğunuz metin bir halk hi yesidir. Olayın yer ve zamanının belli
olmaması bu türün masallarla benzeşen bir özelliğidir. Bu hikâyelerin masallardan
ayrılan yönü ise lağanüstü olaylara ve hayal ürünü kahramanlara yer vermemesi

Kırk Bir Deliler n, toplam kırk bir tane olduğu
ancak yarısı nebilmiştir. Kırk Bir Deliler

adıyla bilinen bu hik özellikler
taşıması, Kıbrıs halk hik yelerin
varyantları olduğunu düşündürür.

halk hikâyesinin konusu
ek çok halk hikâ

hikâyesinde,
Hikâ tehlikeli ve üzücü

sonuçlara dikkat çekilirken n de
.

i üzen olay neydi?

ruyor ?

“ Bir Deliler” sizce

kâ

o dir.
olarak bilinen halk hikâyelerini kabul

edilse de, bugüne kadar bu hikâyelerin derle
âyelerin, Anadolu'daki Karatepeli Hikâyeleri'yle benzer

âyelerinin bir b l m n n Anadolu'daki bu tür hikâö ü ü ü

^HALK HİKAYELERİ
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PADİŞAHLA AÇGÖZLÜ

Vaktin birinde padişah ava çıktı. Hem gitti hem de avlandı. Zamanın geçtiğinin
farkına varmadı. Daldı gitti. Derken gök bulutlarla doldu. Hava gürledi. Şimşekler
çaktı. Gökten yağmur boşaldı. Dereler geldi. Her taraf su kesildi. Padişah ovanın
ortasında kalakaldı. Sağına soluna bakındı. Bir mandıra gördü. Atını sürdü. Mandıraya
gitti. Evin kapısını çaldı. Çoban dışarı çıktı:

-Buyur içeriye. Otur ocak başına. Ben de sana yiyecek hazırlayayım, dedi. Çoban
patates pişirdi. Padişah da yedi, doydu. Ocağın yanına gitti. Üstünü başını kuruttu.
Çoban yere bir torba serdi. Padişah üzerine yattı, uyudu. Sabah oldu. Padişah uyandı.
Kalktı. Elini yüzünü yıkadı. Yağmur çamurdan kurtulduğu için çok sevinçliydi.

-Yaptığın iyilikten çok memnun kaldım. Ben padişahım. Yarın sarayıma gel. Ne
istersen söyle. Sana vereyim, dedi.

Padişah atına atladı. Sarayına gitti. Çoban da davarını yemledi. Yol hazırlığı yaptı.
Kendi kendine “Padişah patatesi çok sevdiydi. Kendisine bir sepet patates hediye
götüreyim”, dedi. Bir sepete patates doldurdu. Aldı gitti padişahın sarayına. Çobanı
huzura çıkardılar.
Padişah:

-Çoban efendi sen benim canımı kurtardın. O afet gibi hava neredeyse beni
öldürüyordu. Beni mandırana aldın. Sana mandıranın yanındaki tarlaları h

Çoban da patates sepetini saraya bıraktı. Neşe içerisinde mandırasına geldi. O
yerde yaşayan kıskanç bir çiftçi vardı. Tarlaların sürüldüğünü gördü. Çobanın yanına
gitti. Sordu:

- Bu tarlaları nereden buldun? Sana kim verdi? dedi.

- Padişaha bir sepet patates götürdüm. O da bana bu tarlaları verdi, dedi.

-Allah Allah! Padişah ata çok meraklıdır. Bana para verdi de satmadım. Benim atı
götürüp hediye vereyim. Bir sepet patatese sana koskoca tarla vediğine göre bana

Çiftçi ata bindi. Padişahın sarayına gitti. Huzuruna çıktı.
Padişaha:
- İstediğin atı getirdim, dedi.
Padişah da sordu:
- Atına kaç para istersin? dedi.

ediye
veriyorum, dedi.

Çoban da:

Çiftçi:

da
daha büyük tarla versin, dedi.

Çiftçi de:

SERBEST OKUMA
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Benden size hediye olsun, dedi.

- Tamam. Öyleyse ben de sana bu bir sepet patatesi hediye ettim, dedi.
Padişah da:

Hikâyelerimiz ve Tekerlemelerimiz
Derleyen: Mustafa Gökçeoğlu
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SERBEST OKUMA
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^HALK HİKAYELERİ

Benden size hediye olsun, dedi.

- Tamam. Öyleyse ben de sana bu bir sepet patatesi hediye ettim, dedi.
Padişah da:

Hikâyelerimiz ve Tekerlemelerimiz
Derleyen: Mustafa Gökçeoğlu
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Herhangi bir durumu açıklamak veya öne sürülen bir düşünceyi desteklemek
amacıyla anlatılan, içinde nükte, mizah, eleştiri ve hiciv öğeleri bulunan sözlü edebiyat
ürünü, kısa öykülere denir. Hem sözlü hem de yazılı gelenekte yaşayan ve zengin
bir kültür mirası taşıyan bu tür, adıyla da bilinir. Fıkraların en belirgin özellikleri;
kısa, özlü, esprili ve aynı zamanda da düşündürücü olmalarıdır.

bir durumu aktarmak amacıyla oluşturulan fıkralar bazen de toplumdaki aksaklıkları,
kişilerin hatalı veya çeliş davranışlarını eleştirmek amacıyla
Fıkraların (kıssaların) sonunda, ince espriyle yoğrularak verilen bir de mesaj vardır. Bu
mesaja adı verilir. Yoğun bir anlatım ve espriyle birlikte verilen mesajın
anlaşılması, dinleyicinin zek düzeyi ile bağlantılıdır.

Halk fıkraları, kişilerine göre şöyle sınıflandırılabilir:

Bu gruba giren fıkraların kahramanları geçmişte gerçekten yaşamış kişilerdir.
Fıkralardaki nükteler de onların hazırcevaplıkları üzerine kurulmuştur. Nasreddin
Hoca, İncili Çavuş ve Bekri Mustafa fıkraları bu grubun en güzel örn

yönleri üzerinde durulur. Bektaşi, Tahtacı, fıkraları bu grubun belli başlı
örnek

Bu tip fıkralarda karı-koca, asker-subay, öğrenci-öğretmen, siyasiler, çocuklar,
deliler ve hatta hayvanlar arasında geçen komik maceralar anlatılır.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda da fıkranın görünümü, yukarıda verilen bilgilerle
paralellik gösterir. Bizim edebiyatımızda da fıkralar, halkın diliyle oluşturulan, hem
sözlü hem de yazılı gelenekte yaşayan, çelişkilerden doğan, nükteli kısa hikâyelerdir.
Fıkralar, halkın gelenekleri, görenekleri, inanışları, Ada'da hüküm sürmüş farklı
yönetimler ve bu yönetimler altında yaşayan Kıbrıslı Türklerin durumları hakkında

fıkra
kıssa

Kişileri, belli halk tipi olan fıkralar

1.Adları ünlü ve tarihe malolmuş kişilerin fıkraları

2. Toplumun belirli bir zümresini temsil eden kişilerin fıkraları

Kişileri, sıradan insanlar olan fıkralar

,
kili da üretilebilir.

â

ekleridir.

Yörük...
lerindendir.

Halk

hisse

A.

B.

FIKRA

Yaşamda her durum fıkralara konu olabilir. Bir düşünceyi desteklemek,rastlanabilen

Bu fıkralarda, bahsedilen zümrenin en belirgin özellikleri ve toplumla uyumsuz olan

bilgi verirler. Bu yönleriyle kültür taşıma işlevini yerine getirirler ve toplumun kimliğini
yansıtırlar.

olduğu gibi farklı kültürlerden alınarak uyarlaması yapılan fıkralar da vardır. Ada'nın
tarihî süreçte uygarlığın kavşağı konumunda olduğu ve farklı kültürlerin etkisine
açık bulunduğu gerçeği öz önüne alınırsa, bu durum doğal karşılanmalıdır.

bir şekilde gruplandırılabilir. Ancak, Türk edebiyatı kapsamındaki fıkraların esas
kahramanları olan Nasreddin Hoca, İncili Çavuş ve Bekri Mustafa gibi karakterlerin
yerini; Kıbrıs Türk halk fıkralarında, Kıbrıs Türkleri arasında ünlü olan Deli Ahmet,
Çoronik, Becerikli, Abohorlu Yusuf gibi karakterler alır. Bunların yanında belirli tiplere
bağlanamayan, sıradan kişileri fıkralarımız da vardır. Bu fıkralar arasında;
karı-koca, polis, hoca, kadı, öğrenci-öğretmen, avcı, çoban fıkraları dikkat çekici
çoğunluktadır. Cinsellik içeren fıkraların sayısı da oldukça fazladır.

birçok
g

konu edinen

Kıbrıs'ta pek çok halk fıkrası oluşturulmuştur. Halk tarafından üretilmiş özgün fıkralar

Kıbrıs Türk halk fıkraları da kişilerine göre, yukarıda yaptığımız sınıflamaya uygun

FIKRA
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
e düşündürücü kısa hikâyelere fıkra adı verildiğini öğrendiniz.

Fıkranın bunun dışında farklı anlamları da var mıdır? raştırınız
İletişim çağında olduğumuzu göz önünde bulundurarak fıkraların günlük
hayatımızdaki yerini ve önemini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Herkes suç işler, günah olanları yapar. Din adamlarıysa günahları bilerek işlerler.
Gün gelir hepsi de ölürler. Mahşer günü olur. Sırat köprüsü kurulur. Günahkârlarla
günahsızlar ayrılır.

Adamın biri öteki dünyadaki komşusunu aramaya gider. Cenneti bir baştan bir başa
dolaşır. Bulamaz. Sorar soruşturur. Kendisine:

boğazına kadar gömülmüş değil mi? Şaşıp kalır. Ona sorar:
- Bu kadar çok mu günah işledin?
- Benden günahkârı da var.Ya kadı'nın ensesine basmasaydım!

Adam işlettiği kahveyi mal sahibinin oğlunu yanında çalıştırmak koşuluyla icar
edebilmişti. Çocuk çok yalan söyleyip müşterileri rahatsız etmektedir. Bu durumdan
usanan kahveci, çırağını yanına çağırır.

- Bak oğlum. Yalan söylemeden duramazsın. Sen her yalan söylediğinde masanın
üstündeki zili çalacağım. Zil çaldıkça sen de yalanını küçülteceksin. Tamam mı?

Kahveci ocağa dönerken, çırak sazı eline alır:
- Geçen gün ormanda bir tilki gördüm. Kuyruğu en az beş kulaç vardı.

- Beş kulaç yoksaydı bile beş arşından az değildi.

- Beş arşın yoksaydı bile beş karış vardı.
Kahveci bıkkınlıkla zili bir daha çalar.
- Beş karış yoksa bile beş parmak vardı.

Çırak ustasına döner.
Kuyruğu hiç de mi yoktu be usta!

Kıbrıs Halk Fıkraları

1. Güldürücü v
A .

2.

- Bir de cehheneme bak, derler.

- Tamam.

Kahveci zili çalar.

Kahveci zili gene çalar.

Kahveci zili öfkeyle masaya koyar. Tahtaya çarpan zil lin lin çalar.

-

KOMŞUM HOCA NEREDE ?

KUYRUĞU HİÇ Mİ YOKTU?

Mustafa Gökçeoğlu

Adam cehennemi dolaşmaya başlar. Bir de ne görsün! Komşusu hoca, katran kazanında

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı6
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

AÇIKLAMALAR

SORULAR

Kiralamak.

geçilir köprü.

B

1.
2.
3.
4. a ilgili neler buluyorsunuz?
5.

6.
7.
8.
9.
10.

68 cm'ye eşit uzunluk ölçüsü.

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak
ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık.

Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık.
Kıyamet günü. Ölülerin dirilip toplanacakları zaman ve yer.

Söze başlamak.
Yol. Cennete geçilmek üzere cehennemin üzerinde kurulmuş dar

ve zor

irinci fıkrada hoca ve kadı, toplum içindeki yerleri ve görevleriyle tamamen çelişen
bir durum içindedirler. Bu çelişki, fıkradaki nükteyi oluşturmuştur. İkinci fıkrada ise aksak
bir yön ele alınmış ve ufak bir yanlış anlamadan kaynaklanan sonuç, komik bir şekilde
verilmiştir. Her iki fıkrada da okuyucuya iletilen birer mesaj vardır.

Birinci fıkradaki adamın öteki dünyaya gitme sebebi nedir?
Adam aradığını nerede buluyor?
Hocanın durumu nedir, niçin?
Fıkrada dini inanışlarımızl
Hoca ve kadı'nın toplum içindeki görevleri nelerdir, bu görevleri göz önünde
bulundurursak onların aslında nerede olmaları beklenirdi?
İkinci fıkrada çocuğun hangi özelliği müşterileri rahatsız ediyor?
Adam hangi koşullar altında kahveyi kiralayabiliyor?
Adamla çırak arasında nasıl bir anlaşma yapılıyor, bu anlaşmanın amacı nedir?
Çırakla usta yaptıkları anlaşmayı uygulayabiliyor mu?
Fıkralardan çıkarılabilecek dersler nelerdir? Ayrı ayrı söyleyiniz.

arşın:

karış:

ahşer
sazı eline almak:
sırat köprüsü:

icar etmek:

kulaç:
m günü:

FIKRA
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TÜR VE BİÇİM

İki fıkra okudunuz. Bu fıkralar, kişileri sıradan insanlar olan fıkralar grubundandır.
Toplumun saygın kişileri arasında bulunan; fakat görevlerinin gerektirdiği şekilde hareket
etmeyen hoca ve kadı tipleriyle usta ve çırakların pek çok fıkrada kahraman olarak
kullanıldığı söylenebilir.
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kullanıldığı söylenebilir.



BU HARİTADA KIBRIS YOKTUR

Ahmet ve Hüseyin adlı iki arkadaş, can sıkıntısından kurtulmak için ellerinde
büyük bir Kıbrıs haritasıyla Anibal'e giderler.

- Bu Hüseyin'e anlatırım, anlatırım, bir türlü kafasına sokamadım. Elimdeki bu
haritada Kıbrıs yoktur derim. O:

- Vardır, der.
- Bir de sen bak be yavrum. Var mı yok mu?
Anibal yazıdan çiziden anlamadığını belli etmemek için şöyle bir bakar.

Sonunda kararını verir.
- Haklısın be Hüseyin.

ıbrıs'ı.

Oğlu Gençlik Gücü takımına alınan Anibal büyük bir sevinçle maça gider. Oysa
oğlu yedektedir. Durumu görünce umutları yok olur. Canı sıkılır. Takım çalıştırıcısını
bulup yakınır:

- Koskoca sahada tıngı kadar çocuğa yer bulamadın mı da yedekte bekletirsin?
Bırak çocuğu oynasın.

SUS TERBİYESİZ

İki arkadaş yollarının üstünde güzel köpek yavruları görürler. Genç olanı:

- Sakın ha. Bu çoban çok tok sözlüdür. Senin de ağzın dili

- Dayı, yavrucukların çok güzel. Bana birini verir misin?
- Sus terbiyesiz. Bunlar benim değil, köpeğin yavrularıdır.

Ahmet'e döner:
- Almaz be annem bu harita K

BIRAK ÇOCUK OYNASIN

- Bu yavrulardan bir tane istesem acaba verir mi?
ne uymaz.

- Olsun bana ne diyebilir ki?

SERBEST OKUMA
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İNAT

Galatya'nın inadıyla ünlü bir şoförü varmış. Bir gün Mağusa'ya giderken arkadan
gelen taksi şoförü ısrarla yol ister. İş inada binince şoför otobüsü yolun ortasında
sürmeye başlar. Arkadaki taksiyse sürekli boru çalıp yol istemeyi sürdürür. En sonunda
Monarga Boğazı'nın bükümüne son hızla varırlar. Yüksek hız nedeniyle bükümü
alama Şoför başını yolculara döndürür. Gururla şöyle der:

- Denize uçtuk arkadaşlar ama gene de geçilmedik.

Adamın biri hamama gider. Bir güzel yıkanır. Ücreti ödemek için elini cebine
götürdüğünde cüzdanını evde unutuğunu anlar. Çok utanır. Başlar dua etmeye.

“Allahım bana bir kuruş buldurt ya da hamamı başıma yık.”
yıkıntıların altından çıkar.

Evine doğru yürümeye başlar. Yolda yatıp kalkan birini görür. Sorar:
-Niye yatıp kalkarsın?
-Allah'ın bana para vermesi için.
-Vazgeç. Bugün parası yoktur.
-Niçin vazgeçecekmişim?
-Ben bugün yıkanma ücretini ödemek için bir kuruş istedim, hamamı başıma yıktı.

yan otobüs denize uçar.

NE YATIP KALKIYORSUN ?

Çok geçmeden hamam gür diye göçer. Sürüne sürüne

FIKRA
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HOCANIN EŞEĞİ

Hoca eşeğini satılığa çıkarır. Alıcılar hayvanın dişlerine bakıp yaşını saptarlar.
Sonra da eşeğin huyunu tüyünü sorarlar.
-Gördüğünüz gibi her yönüyle iyidir. Yalnız azıcık ahlaksızdır.
Pazarlık yapanlardan biri hayvanı satın alır. Evine götürür. Ahıra bağlayacağı

sırada, önden ısırıp arkadan tepmeye başlar. Adamın canı sıkılır. Hocayı arayıp bulur.
-Hocam senin sattığın eşek önden ısırır arkadan teper. Bu nasıl olur?
-Ahlaksızdır dedim ya. Ahlaksız eşekten ne beklerdin ki!
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EŞEK BİLE EŞEKLİĞİNDEN KURTULUR

Hayvan yürümekte güçlük çekermiş. Oradan geçen bir köylü hayvana acımış.
Eşeğin sahibine yaklaşmış:
-Eşeğine bir söz söyleyebilir miyim? demiş.

Hayvanın yanına yaklaşıp yanan sigarasını hayvanın kulağının içine atmış.
Hayvan birden koşmaya başlamış. Koştukça üstündeki yükler dökülüp saçılmış.
Durumu gören hayvanın sahibi:

üçlük çekerken koşmaya başladı?
-Eşeksen bile, bu kadar eşeklik bir eşeğe çoktur, dedim.

-Söyle.

-Ne söyledin hayvana da yürümeye g

Mustafa Gökçeoğlu
Kıbrıs Halk Fıkraları

Mesarya köylerinden bir çiftçi, eşeğini burnundan kulağına kadar yüklemiş.
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Karpaz eşekleri

Ne zaman, kim tarafından söylendiği belli olmayan özlü sözlere

karşılığı olarak
dilmiştir. İlk sav örneklerine yine aynı eserde rastlanır

XI. yüzyıldan sonra örnek, benzer; anlamlı, dokunaklı söz anlamına gelen
sözleri kullanılmaya başlanır. Son yüzyılda ise bu sözlerin yerini

kavramı almıştır.

Atasözleri, yüzyılların gözlem ve deneylerine dayanan yargıları özlü bir biçimde
dile getiren, atalarımızın bilgeliğini ve düşünce derinliğini yansıtan sözlerdir. İnsanlara
yol göstermek, öğüt vermek amacıyla söylenmiş olan bu sözler, herkesçe kabul edilmiş
doğruları kısa ve çarpıcı bir biçimde orta

Atasözleri de diğer rünler gibi başlangıçta belirli kişiler tarafından
söylenmiş ancak zamanla eklemeler, değiştirmeler, çıkarmalar yapılarak halkın
benimseyebileceği bir üşmüşlerdir. İlk biçimlerinden uzaklaşar

halkın ortak malı olmuşlardır. Bu nedenle atasözleri,
içinde doğdukları toplumların duygu ve düşüncelerini, yaşayış biçimlerini, inançlarını,
gelenek ve göreneklerini yansıtan birer ayna gibidirler.

Sözlü gelenekte oluşan ürünler bakımından zengin bir birikime sahip olan
Kıbrıs adolu'dan taşıdıkları atasözü dağarcıklarını korumakla kalmamış,
onları kendilerine özgü söyleyişlerle değiştirerek ve daha da çoğaltarak günümüze
ulaştırmışlardır.

Kıbrıs Türk atasözleriyle, Anadolu'daki atasözleri karşılaştırıldığında iki farklı
özelliğin öne çıktığı görülür:

taşınan atasözlerinin bir bölümünde zamanla birtakım
değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir

.Atasözlerinde yer alan kimi sözcüklerin yerine farklı sözcükler kullanılır.
biçimindeki atasözü, Kıbrıs'ta

biçimini alır.
Kıbrıs'ta ' şeklinde söylenir.

atasözü

mesel sav

mesel

' , öldürene sürükletirler' ,
gebertene sürükletirler' 'Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez'

denir.

Divanu Lûgati't-Türk'te atasözü, Arapça sözü ile ifade
e .

“ ''
ve
atasözü

ya koyarlar.

anonim ü

biçime dön ak anonim
bir nitelik kazanan bu ürünler,

Türkleri, An

1. Anadolu'dan
:

a
Anadolu'da

atasözü

darb-ı mesel

İti 'Eşeği

' Kaz gelecek yerden tavuğu acınmaz

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

ATASÖZLERİ

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Kı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 6
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aynı anlamı verecek biçimde
farklı

biçimindeki atasözü, Kıbrıs'ta
biçimine dönüşür. Yine atasözü ise

Kıbrıs'ta şeklinde ifade edilir.

c. Kimi atasözlerinin Kıbrıs'a özgü sözcüklerle kurulduğu görülür.

Anadolu'da benzerleri bulunsa da onlardan bağımsız olarak Kıbrıs'ta üretilen
atasözlerinin sayısı dikkat çekecek boyuttadır:

Atasözlerimiz, Kıbrıs Türk insanının dünya görüşünü, karakteristik özelliklerini
yansıtan en güzel ürünlerdir.Aşağıdaki örnekler bunu açıkça ortaya koymaktadır.

b.Anadolu'da benzerleri bulunan kimi atasözleri,
sözcüklerle ifade edilir.

Anadolu'da

2.

'Bir elin nesi var, iki elin sesi var'
a

'An domuzu al topuzu'

.
.

Her insan gonnara yemez.

Pilava
Fakirin ipi tek kattan olmaz.

verir.

.

'Bir
elin şamatası duyulmaz' 'İti an çom ğı hazırla'

İlan ilancık doğurur, gurkudacık değil
Avaracı popaz sağları (dirileri) gömer

Yavaş olup basılma, sert olup asılma.
dökülen yağ boşa gitmez.

Allah peksemetleri dişsizlere
Çifde maksıl alan çifde yatagda yatır.
Türk sözü ver, İngiliz saati kullan.
Yağla arabanın tekerleğini gıcırdamasın

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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Hurma ağaçları

bulunan kalıplaşmış sözlere

Deyimler, halkın söz yaratma gücünün, ince z sının ve duyarlılığının ürünüdür
İnsanların, içinde bulundukları durumu daha etkili bir biçimde anlatmak, az sözle çok
şeyi fade etmek amacıyla oluşturdukları deyimler; ince hayallerin, benzetmelerin,
mecazların ve söz ustalığının birer yansımasıdır.

En az iki sözcükten oluşan deyimler, cümle niteliğinde değildirler ve yargı
duyguların, düşüncelerin anlatılmasında yardımcı öğe olarak kullanılırlar.

k az da olsa cümle şeklinde kalıplaşmış deyimler de vardır. Bu özellikler, Kıbrıs'ta
kullanılan deyimlerde de görülür.

DEYİMLER

Mademki yüzme bilmezdin, niye çıkarsın ağaca.

deyim denir.

ekâ .

i

bildirmezler;
Anca

Söylediği sözü ne kantar tartar ne terazi.

Durum ya da kavram belirten, çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamı

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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Zeytin ağaçları
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Deyimler, halkın söz yaratma gücünün, ince z sının ve duyarlılığının ürünüdür
İnsanların, içinde bulundukları durumu daha etkili bir biçimde anlatmak, az sözle çok
şeyi fade etmek amacıyla oluşturdukları deyimler; ince hayallerin, benzetmelerin,
mecazların ve söz ustalığının birer yansımasıdır.

En az iki sözcükten oluşan deyimler, cümle niteliğinde değildirler ve yargı
duyguların, düşüncelerin anlatılmasında yardımcı öğe olarak kullanılırlar.

k az da olsa cümle şeklinde kalıplaşmış deyimler de vardır. Bu özellikler, Kıbrıs'ta
kullanılan deyimlerde de görülür.

DEYİMLER

Mademki yüzme bilmezdin, niye çıkarsın ağaca.

deyim denir.

ekâ .

i

bildirmezler;
Anca

Söylediği sözü ne kantar tartar ne terazi.

Durum ya da kavram belirten, çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamı
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Zeytin ağaçları



en belirgin özellikleri, bu deyimlerde

örnekler verilebilir:

(Gonnara yememek).

( Babutsa dikeni olmak).
( ).

2. :

Burada oluşturulan deyimlerin Kıbrıs'a özgü
öğeler yanında Rumca ve İngilizce sözcüklere de yer verilmesidir. Bu tür deyimlere şu

1.Kıbrıs'a özgü öğelerle kurulan deyimler:

İşi zerdaliden düdük olmak

Rumca ve İngilizce sözcüklerle kurulan deyimler

(< İng. 'çürüğe çıkmak')

Gonnara yemeyik ya!
p aramak.

tikeni

Total lost olmak

Zeytin ağacının altında harnı
Velhasıl babutsa
Zerdaliden düdüktür işi

total lost
Laos olmak
Mangos olmak
Mavro yerimo kalmak
Tumba olmak

On para etmemek. Bir pul etmek.
Sardelli gibi olmak.

Nor deyip peynir dememek. Nuh deyip peygamber dememek.
Kürek kadar dili olmak. Papuç kadar dili var.
Sus / hus olmak. Sesini kesmek.
Eline dut etmek.

(< Rum. 'korkmak, kaçmak').
(< Rum. 'sersemlemek').

(< Rum. 'soyu sopu tükenmek').
(< Rum. n .

3. Anadolu'da benzerleri den
:

Laos
mangos

mavro yerimo
tumba

Anadolu

'bir aracı kaza yaparak yan yatması')

aynı anlamı taşıyan olduğu halde farklı sözcükler
oluşan deyimler

Kıbrıs

Balık istifi olmak.
Tekerleğine androş koymak. Tekerine taş koymak.

Eline tutuşturmak.

Anadolu'yla ortak deyimler yanında burada üretilmiş deyimler de oldukça fazladır.
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ATASÖZLERİ

DEYİMLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALAR

ulaşmasında ne gibi işlevler
üstlenir? Araştırınız.
Çevrenizdeki büyüklerden, kullandıkları atasözü ve deyimleri derleyerek
bunların

1. Hesapsız gemi karaya vurur.
2.
3.
4. Zenginin göynü olana gadar, fukaranın göbeği düşer.
5
6. Mandırada oğlak doğsa, ovada otu biter.
7. Yılan başını yiyeceğinde yola çıkar sürünür.
8
9. Köpek bile ekmek yediği yere hor bakmaz.
0 taşa değerse kırılır taş testiye değerse gene testi kırılır.
1

1. Neme lazım Ortaköy'deki reşberlikten (Ortaköy'deki reşberlikten nesine
lazım olmak)

2. Yalbır yalbır etmek
3. Yediği bulleze bakmak

l

8. Gebermiş eşek arar, nal söksün (Nal sökmeye gebermiş eşek aramak)
9. .

1. Atasözü ve deyimler, bireylerin toplumsal bilince

2.
varsa, kültürümüze ait özelliklerini bulunuz.

. Cahile meram annadmag, döveye hendeg adladmaya benzer.

,
. Poyraz esen havadan, seyrek gelen adamdan çekin.

1 .Su testisi, ; ,
1 .Her adam etten anlasa kasaplar et satamaz.

.
.

.
4. Arasta'ya çevirmek.
5. Üstünden cilindri gibi geçmek.
6. Allem gal em Mansura olmak.
7. Gombinaya getirmek.

.
Çatoz'a hellime giderken evdeki nordan olmak

Kırlangıç gelip gidici serçe burada kalıcı.
Fena gün gider, fena gomşu gidmez.

0
11. Önden ısırır arka Önden ısırıp arkadan tepmek).
12. İpini koparan gelir İp ni koparıp gelmek).

Kıbrıs Ağzı Kıbrıs Türk Atasözü ve Deyimler Sözlüğü

,

1 . Sin da gulle geçsin (Gulle geçene kadar sinmek).
dan teper (

( i

Erdoğan Saracoğlu ğluMustafa Gökçeo
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Erdoğan Saracoğlu ğluMustafa Gökçeo
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SÖZCÜKLER

SORULAR

:
: .

: .
:

: Ma 'ya
Yatak.

Deve.
:

: Top mermisi.
: Dillirga ( Erenköy ) bölgesinde bir köy.

: Çiftçi.
Parlamak.

1.
2. verilen atasözlerinin

3.

4.
5.
6. Ortaköy, Çatoz ve Mansura

özcükleri,

METİN ÜZERİ DE ÇALIŞMALARN

Karmakarışık olmak.
Lefkoşa'da esnafların bulunduğu bir bölge

Kolokas yumrusunun dışarıya atık kısımları
Üzerinden geçtiği şeyi basıp sıkıştırmak ve düzleştirmek için

kullanılan silindir denilen araç.
Bugünkü adı Serdarlı olan ğusa bağlı bir köy.

Toplumca beğenilmeyen iş.

:

Verilen atasözlerini kısaca açıklayınız.
Yukarıda söylenişinde meydana gelen değişiklikleri
gösteriniz.
İncelediğiniz atasözlerinin içerisinde Anadolu'da benzerleri olanlar varsa
gösteriniz.
Yukarıdaki deyimlerin hangi durumlar için kullanıldığını belirtiniz.
Deyimlerimizde yer alan Kıbrıs'a özgü özellikleri gösteriniz.
Deyimlerimizde yer adı olarak geçen 'Arasta,
s hangi özelliklerinden dolayı deyimlerde yer almışlardır ?

allem gallem olmak
Arasta
bullez
cilindri

Çatoz

öve:
gombina
gulle
Mansura

döşeg:
d

reşber
yalbırdamak

'

Adamıza özgü atasözü ve deyimlerin genel özelliklerini öğrendiniz.
taşıyıcı öğelerinden olan atasözü ve deyimleri yerinde ve anlamına

uygun kullanılması önemlidir. Bu bakımdan onların anlamlarını iyi öğrenmek gerekir.
Geçmişle gelecek arasında ancak bu şekilde sağlıklı bir iletişim kurulabilir.

İncelediğiniz atasözü ve deyimlerde kullanılan sözcüklerin söyleyiş özellikleri
bakımından yazı dilinden ı olduklarını; ayrıca ek adları gibi
yerel öğelere e yer verildiğini gördünüz.

TÜR VE BİÇİM

Bu bölümde
Kültürümüzün n

;
farkl yer, bitki ve yem

d

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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Atasözlerinin bazıları uyak diyebileceğimiz ses tekrarlarıyla kurulduğ
uyaksız olanlara nazaran çok daha kolay akılda kalma ğine sahiptir.

Bazı atasözleri lündüğünde hece sayılarının eşit olduğu görülür. Bu da
bize bu tür atasözlerinin ilk biçimlerinin şiir olduğu izlenimini vermektedir.

Sizler de derlediğiniz atasözlerini bir de bu yönleriyle inceleyiniz.

undan, bu
tür atasözleri, özelli

ortadan bö
dizeleri

‘Kırlangıç gelip gidici, serçe burada kalıcı’(8+8)
Kırlangıç gelip gidici
serçe burada kalıcı
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SERBEST OKUMA

ATASÖZLERİ, DEYİMLER

de atasözleri ve deyimler vardır.
değer

varlıklar, deyiş güzelliği, anlatım gücü m zenginliği bakımından çok önemli
dil yapılarıdır.

vasıflarını çizmek o kadar güç bir şey değildir.
gökkuşağının yan arasında olduğu

le deyimler ve bunlarla bayağı sözler arasında kesin bir sınır
bulunmadığından, bir sözün niteliği ikircimli bi Bununla birlikte sarı,
yeşil mavi nasıl ayrı ayrı renkler olarak varsa atasözleri, bayağı sözler de

rı söz çeşitleri olarak vardır.

ATASÖZLERİ

Bizim gelenekle yerleşmiş bir ayışımız vardır. Bu anlayışa göre
atasözleri, ulusal varlıklardır. Allah ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen etki
taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar. Geniş halk yığınlarının yüzyıl

bunlara dayanan düşüncelerden doğmuş dır. Ulusun
ortak düşünce, kanış

ilen tutumun doğruluğu herkesçe Anlaşmazlıklarda atasözü
en büyük yargıcıdır.

varlığının ve benliğinin aynasıdır
düşünceleri, yaşayışları, inanışları, ulusların

zek larındaki keskinliğin hayallerindeki genişliğin, duygularındaki inceliğin de en
başka güzel buluşlarla,

şiddetli taşlamalarla Böylece her atasözü,
ulusunun damgasını taşır.

tasözleri içinde anlamları birbirine aykırı olanlar vardır. Her atasözü bir kural
olduğuna göre lişik sözlerden her biri nasıl kural sayılabilir? Bu soruya cevap
verebilmek için hayat olaylarının çelişmelerle dolu olduğunu düşünmek gerekir.
Bunları belirten

Her dil Sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, ahlâk,
folklor... gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye olan bu ulusal

, kavra

Atasözlerinin ve deyimlerin ana
Ama kimi zaman, yana bulunan iki rengi gibi,
atasözleriy

r konu olur.
, deyimler,

öylece nitelikleri ay
.........

atalarsözü anl
bir

lar boyunca
geçirdikleri denemelerden ve lar

ve tutumunu belirtir, bize yol gösterirler. Bir atasözüyle
belgelendir kabul edilir.

.........
Her ulusun atasözleri, kendi . Atasözlerinde bir

ulusun gelenekleri görülür. Atasözleri,
â ,

tipik örnekleridir. Bu sözler, kuvvetli felsefelerden parlak
nüktelerle, zarif alaylarla, doludur.

.........
A

bu çe

kurallar da şüphesiz öyle olcaktır. başka aynı lay, değişik

.........

Bundan o
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şartlar altında ayrı ayrı
çıkar. eceğini bildiren at
doğru söylemenin fena sonuçlar vereceğini bildiren atasözleri de yaşamaktadır:

Yalancının mumu yatsı
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

..

inceliği belirtmek yerinde olur Birbirine aykırı olan atasözlerinin hepsi
kural gibi söylenmiş olmakla birlikte doğru yargılı olmayanlar, ya toplumla alaydır, ya
taşlamadır, lik ve öfke anlatımıdır.

Devlet malı deniz yemiyen domuz

Sözü taşl öfke anlatımı da, inanılarak söylenmiş bir söz de olabilir.

sonuçlar verebilir. O zaman birbirini tutmayan düsturlar ortaya
Nitekim yalan söylemenin fena sonuçlar ver asözleriyle birlikte

ya kadar yanar.

......

Burada bir :

ya yermedir, ya da bir kötümser

ama da,
.......

ÖmerAsım Aksoy

1962
Türk DiliAraştırmalarıYıllığı
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ortak düşünce, kanış

ilen tutumun doğruluğu herkesçe Anlaşmazlıklarda atasözü
en büyük yargıcıdır.

varlığının ve benliğinin aynasıdır
düşünceleri, yaşayışları, inanışları, ulusların

zek larındaki keskinliğin hayallerindeki genişliğin, duygularındaki inceliğin de en
başka güzel buluşlarla,

şiddetli taşlamalarla Böylece her atasözü,
ulusunun damgasını taşır.

tasözleri içinde anlamları birbirine aykırı olanlar vardır. Her atasözü bir kural
olduğuna göre lişik sözlerden her biri nasıl kural sayılabilir? Bu soruya cevap
verebilmek için hayat olaylarının çelişmelerle dolu olduğunu düşünmek gerekir.
Bunları belirten

Her dil Sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, ahlâk,
folklor... gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye olan bu ulusal

, kavra

Atasözlerinin ve deyimlerin ana
Ama kimi zaman, yana bulunan iki rengi gibi,
atasözleriy

r konu olur.
, deyimler,

öylece nitelikleri ay
.........

atalarsözü anl
bir

lar boyunca
geçirdikleri denemelerden ve lar

ve tutumunu belirtir, bize yol gösterirler. Bir atasözüyle
belgelendir kabul edilir.

.........
Her ulusun atasözleri, kendi . Atasözlerinde bir

ulusun gelenekleri görülür. Atasözleri,
â ,

tipik örnekleridir. Bu sözler, kuvvetli felsefelerden parlak
nüktelerle, zarif alaylarla, doludur.

.........
A

bu çe

kurallar da şüphesiz öyle olcaktır. başka aynı lay, değişik

.........

Bundan o
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şartlar altında ayrı ayrı
çıkar. eceğini bildiren at
doğru söylemenin fena sonuçlar vereceğini bildiren atasözleri de yaşamaktadır:

Yalancının mumu yatsı
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

..

inceliği belirtmek yerinde olur Birbirine aykırı olan atasözlerinin hepsi
kural gibi söylenmiş olmakla birlikte doğru yargılı olmayanlar, ya toplumla alaydır, ya
taşlamadır, lik ve öfke anlatımıdır.

Devlet malı deniz yemiyen domuz

Sözü taşl öfke anlatımı da, inanılarak söylenmiş bir söz de olabilir.

sonuçlar verebilir. O zaman birbirini tutmayan düsturlar ortaya
Nitekim yalan söylemenin fena sonuçlar ver asözleriyle birlikte

ya kadar yanar.

......

Burada bir :

ya yermedir, ya da bir kötümser

ama da,
.......

ÖmerAsım Aksoy

1962
Türk DiliAraştırmalarıYıllığı
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KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU
(GELENEKSEL KIBRIS TÜRK SEYİRLİK OYUNLARI)

Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan tiyatro sanatı kısaca; insan yaşayışını sahnede
canlandırmak olarak tanımlanabilir.

İnsanoğlu yazının icadından önceki karanlık devirlerden bu yana duygusal, trajik,
komik, satirik, psikolojik ve bunun gibi konuları sahnede izlemiştir. Oyunu izlerken,
oynayan ile kendini özdeşleştirmiş, onunla birlikte yaşamış, üzülmüş ve belki de
sahnelenen komik duruma kendisinin düşmediğine şükrederek kahkahalarla gülmüştür.

Türk edebiyatında genelde Batılı anlamda tiyatro eserleri ile ilk karşılaşma,
Batılılaşma hareketlerinden sonra Tanzimat döneminde (1860-1891) mümkün olmuştur.
Diğer yandan Türklerin oldukça zengin bir sözlü (doğaçlama) tiyatro geleneğine sahip
olduklarını bilmekteyiz. Zaten göçebe kültürü gereği oldukça hareketli bir yaşantı
sürdüren Türklerin harekete dayanan drama (canlandırma) sanatına ilgi göstermemeleri
beklenemezdi. Araştırmacı M. Nikoliç milattan önceki çağlara dayanan Türkçe bir
oyundan söz etmekt

Anadolu'da daha I. Bayezid döneminde (14.yy.), sarayda ortaoyununa benzer
dramatik oyunların sahnelendiğini tarihçilerden öğrenmekteyiz.

Kıbrıs'ın Osmanlıların egemenliğine girmesiyle birlikte çeşitli yöntemlerleAda'ya
yerleştirilen Anadolu kökenli Türkler bu tür yeteneklerini de birlikte getirmişler ve
yaşamı hareket halinde göstermeye çalışan drama (canlandırma) sanatıyla ilgili
alışkanlıklarını yeni yurtlarında da sürdürmüşlerdir. Uzun kış gecelerinde, vakit
geçirmek, düğünlerde ise eğlenmek amacıyla oyunlar oynamışlardır.

gibi isimlerle de anılan gölge oyunu Türk
halk tiyatrosunun en sevilen türlerindendir. Gölge oyunu, deve derisinden yapılmış,
boyalı birtakım tiplemelerin gölgelerini beyaz bir perde üzerine yansıtmak suretiyle
gösterilen bir seyirlik oyunudur. Genellikle Hindistan'da, Cava'da veya Çin'de milattan
hemen önceki yüzyıllarda ortaya çıktığına inanılır. Anadolu'da tanınması ise Şuşter
(İran) şehrinden Bursa'ya gelen Şeyh Muhammed Küşterî aracılığıyla olmuştur. Bu
nedenle oyunun oynatıldığı perde olarak anılır. Oyunun bilinen
şeklini 17. yüzyılda aldığını görürüz.

Bu oyunun başlıca iki kahramanı 'tır. Bu iki tipin doğuşuyla

,

edir.

ile

1- GÖLGE OYUNU (KARAGÖZ / HACİVAT)

Hayâl, , , süretbâzî

Karagöz Hacivat

zıll-ı hayâl şehbâz

Küşterî Meydanı

î
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ilgili birden fazla rivayet vardır; fakat her rivayetin olduğu gibi bunların da doğruluğu
tartışma konusudur. cahil fakat zeki ve kurnaz bir tiptir. Sözünü esirgemez,
rahat davranışlarıyla dikkat çeker. Demircilik sanatıyla uğraşan, neşeli fakat arada sırada
kabalaşan bir kişiliktir. ise medreseden yetişmiş veya öyle olduğunu öne süren ve
bu yönüyle Osmanlı kibar zümresini temsil etme iddiasında olan bir tiptir.

Bu iddiasını kanıtlamak istercesine ağır ve özellikle Karagöz'ün hiç anlayamayacağı
bir dille konuşur. Bu iki tipin oluşturduğu zıtlık ve özellikle dildeki anlaşmazlık, oyunun
belkemiğini oluşturur. Bu, olmazsa olmaz iki tipin dışında o dönemdeki Osmanlı
toplumunun sosyal ve etnik bünyesindeki zenginliği yansıtan;

oyundan oyuna değişen yardımcı tipler de vardır.

Her Karagöz oyunu dört bölümden oluşur:

Mukaddime (Öndeyiş veya Giriş)
Muhavere (Söyleşme)
Fasıl (Asıl oyun)

iş

Kıbrıs Türk halkı arasında Karagöz oynatmak, uzun ve sıkıcı kış gecelerinin aranılan
eğlencelerindendi. Özellikle sosyal hayatın daha da kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde halk,
köylerine Karagöz oynatıcılarının gelmesini dört gözle beklerdi.

Kıbrıs Türk halkının bu kadar sevip benimsediği Karagöz oyununa, Kıbrıs Rum
halkı da ilgisiz kalmamış, bu oyunları alıp kendilerine uyarlamış ve oynatmışlardır.

ortaya çıkarmıştır. Bu sanatçıların birçoğunun doğum ve ölüm tarihleri, bu konuda tek
kaynak olan 'un çalışmasında belirtilmemiştir. Saptanan isimlerin yakın
döneme (19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl ortaları) ait olduğu bilinmektedir.

(1922- 1968),
akla gelen ilk isimlerden bazılarıdır. Bu arada

Türkiye'deki bazı yazılı kaynaklar Kıbrıs'tan Türkiye'ye göç ettiği tahmin edilen ve orada
Karagöz oynatan adlı bir sanatçıdan söz etmektedir.

Mehmet Ertuğ gölge oyununun yaşatılması için uğraş vermekte ve
Karagöz oyunu oynatmaktadır.

Karagöz,

Hacivat

,
ve

bunlar gibi

a.
b.
c.
d. Bit

Son dönemlerde

Çelebi, Zenne, Tiryaki
Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Rumelili, Kastamonulu, Arap, Arnavut, Yahudi

Kıbrıs'ta Karagöz Oyunu

Mehmet Ertuğ
Mulla Hasan,

Karagözcü Mehmet Efendi Kâni Efendi, Çatozlu Zihni Usta, Koca
İbrahim, Polemityalı Ali Hoca

KıbrıslıAgâh

Eğlence olanaklarının kısıtlı olduğu eski dönemlerde, içe dönük bir yaşantı sürdüren

Yapılan araştırmalar Karagöz oynatma sanatını icra eden birçok sanatçının olduğunu
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.
2.

Günümüzde Karagöz oynatan kişiler var mıdır ? Araştırınız.
Bugün; Japonya, Cava gibi ülkelerde geleneksel seyirlik oyunlarının yaşatıldığını

biliyoruz. Bizde de bu oyunların yaşatılabilmesi için neler yapılabilir ? Sınıfta tartışınız.

KARAGÖZ'ÜNAKILSATMASI

KİŞİLER: 1. KARAGÖZ
2. HACİVAT

5.YAHUDİ

7. TUZSUZ DELİ BEKİR

ün girdiği yönde)
B. HURMAAĞACI (Hacivat'ın girdiği yönde)

Müzik eşliğinde perdeye konur. Müziğin sona ermesiyle
(nâreke) sesi ile göstermelik kaldırılır.

Hanaylar yaptırdım döşetemedim. (iki kez söylenir)
Çifte kumruları eş edemedim. (iki kez söylenir)
Zalim felek ile baş edemedim. (iki kez söylenir)
Konma bülbül konma çeşme taşına
Bu gençlikte neler geldi başıma
Hanaylar yaptırdım yüceden yüce (iki kez söylenir)
İçinde yatamadım üç gün üç g
Kurbanlar keseyim döndüğün gece (iki kez söylenir)
Konma bülbül konma ağaç dalına

3.ARAP
4. RUM

6. HANIM KIZ

NESNELER:A. KONAK (Karagöz'

ece (iki kez söylenir)

Seni de vururlar yarin yoluna

HACİVAT

GİRİŞ

göstermelik nününü

(Türkü söyleyerek gelir.)
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Of, hay Hak!

“Dünyada isdersan edesin rahat,
Kimseye kulak asma, keyfine bak!

Derler ki:

Geliyorum, geliyorum; acele etme!

Al sana Eylence!

Vay nüsübet herif, vay!
re serdi

emesinler.

Vay Karagöz'üm nerelerdesin?

Aman efendim, ne vurun? Ellerin kurusun!

Meşhur kelâmdır:

Bir iş bul kendine, düşünme derin;
Ayağın kapalı dut, kellen serin!”

“Aklın yolu birdir, yoğmuş başka,
Akıl da yoğusa eyerlim başta
Ne guruda bitermiş ne yaşda.”
Deylim böyce daAllah işimizi rastgetire!
Yâr bana bir eğlence!Aman bana bir eğlence!...

Aman bana bir eğlence!Yâr bana bir eğlence!.
Geliyorum, geliyorum, dibi muzalı boş tencere!
Yâr bana bir eğlence! Aman bana bir eğlence!...
Ensene yapışır inşallah, bir okkalı kene!
Gel, kalmasın boş bu perde...
Geliyorum hazır olsun pilavınan zerde!
Gel, bu zaman geçmesin boşuna...
Geliyorum, musandıradan atılmış pambık düşsün başına!
Gel, sakın seni kimseler görmesin...
Geliyorum başın dururken ayakların yere değmesin!
Aman bana bir eğlence! Yâr bana bir eğlence!...

Ne yaptı etti, Gâvur pövlüyanı gibi beni yerle
Seni gidi ahreddi baldırlı seni!...
Seni gidi lingiri bacaklı seni...
Bir elime geçireyim, Allah yarattı dersam, bana da Karagöz
d

Tahtalıköy'ün dibindeyim!

Kanlıdere'de ıslatır ıslatır, gene vururum!

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ
HA
KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

( )

( ) (
)

(Kavga ederler; Hacivat kaçar)
( )

(Gelir)
Vurur)

Vurur)

Konak tarafından başı görünür

Hacivat'ın üstüne atlar Lefkoşa
yakınlarında bir yerin adı. Vurgu ikinci hecede

Sırt üstü yerde

(

(

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT

CİVAT

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT

MUHÂVERE
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İçinde yatamadım üç gün üç g
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3.ARAP
4. RUM

6. HANIM KIZ

NESNELER:A. KONAK (Karagöz'

ece (iki kez söylenir)

Seni de vururlar yarin yoluna

HACİVAT

GİRİŞ

göstermelik nününü

(Türkü söyleyerek gelir.)

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı7

KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU

Of, hay Hak!

“Dünyada isdersan edesin rahat,
Kimseye kulak asma, keyfine bak!

Derler ki:

Geliyorum, geliyorum; acele etme!

Al sana Eylence!

Vay nüsübet herif, vay!
re serdi

emesinler.

Vay Karagöz'üm nerelerdesin?

Aman efendim, ne vurun? Ellerin kurusun!

Meşhur kelâmdır:

Bir iş bul kendine, düşünme derin;
Ayağın kapalı dut, kellen serin!”

“Aklın yolu birdir, yoğmuş başka,
Akıl da yoğusa eyerlim başta
Ne guruda bitermiş ne yaşda.”
Deylim böyce daAllah işimizi rastgetire!
Yâr bana bir eğlence!Aman bana bir eğlence!...

Aman bana bir eğlence!Yâr bana bir eğlence!.
Geliyorum, geliyorum, dibi muzalı boş tencere!
Yâr bana bir eğlence! Aman bana bir eğlence!...
Ensene yapışır inşallah, bir okkalı kene!
Gel, kalmasın boş bu perde...
Geliyorum hazır olsun pilavınan zerde!
Gel, bu zaman geçmesin boşuna...
Geliyorum, musandıradan atılmış pambık düşsün başına!
Gel, sakın seni kimseler görmesin...
Geliyorum başın dururken ayakların yere değmesin!
Aman bana bir eğlence! Yâr bana bir eğlence!...

Ne yaptı etti, Gâvur pövlüyanı gibi beni yerle
Seni gidi ahreddi baldırlı seni!...
Seni gidi lingiri bacaklı seni...
Bir elime geçireyim, Allah yarattı dersam, bana da Karagöz
d

Tahtalıköy'ün dibindeyim!

Kanlıdere'de ıslatır ıslatır, gene vururum!

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ
HA
KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

( )

( ) (
)

(Kavga ederler; Hacivat kaçar)
( )

(Gelir)
Vurur)

Vurur)

Konak tarafından başı görünür

Hacivat'ın üstüne atlar Lefkoşa
yakınlarında bir yerin adı. Vurgu ikinci hecede

Sırt üstü yerde

(

(

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT

CİVAT

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT

MUHÂVERE
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HACİVAT Yazıklar olsun sana Karagöz'üm, böyce bütün tersliğin
üstünde gene. Ben hatırını sormaya geldim; ne âlemdesin?
Dünya âleminde cirlenip gidiyorum.
Daha daha nasılsın bakalım, efendim?
İş güveyisinden halliceyim, Hacıbuba!
Aman efendim, haline şükret; maşallah turp gibisin!
İşin o tarafı öyle da para nanay, Hacıbuba
Anlayamadım efendim.
Sözün Türkçesi, param yok Hacivat!
Karagöz'üm ne demiş atalarımız?
“ Sağlıktır her şeyin başı....”
( .) Orası öyle da
Yakından bakarsa olurmuş şaşı!
Aman Karagöz'üm, haline şükret; beterin de beteri var.
Bundan beteri olur mu yahu?
Efendim, iyisin ya; gül oyna.
Aç ayı oynar mı Hacıbuba ? Evde çoluk çocuk aç bi-ilaç.
Peki efendim ben sana arkadaşlık adına, bir fikir vereyim!
Bak, tepelerim ha! Benim fikre değil paraya ihtiyacım var.
Efendim, ne olur, bir dakika dinle; sana güzel bir iş buldum.
Pekiyi, söyle bakalım. Sermaye istemesin ha!
Efendim, herkesin arayıp da bulamadığı ...
Bak, dayağın kokusu geliyor ha!
Peki efendim, söylüyorum: Akıl satacaksın, akıl!
Yahu Hacıbuba, deli min sen? Kim alacak yahu? Herkeş kendi aklından
memnun... Meşhur kelâmdır; akılları pazara çıkarmışlar, herkeş gene
kendi aklını almış.
Karagöz'üm, sen benim dediğimi yap, gerisine karışma!
Bak, bir terslik çıkarsa “Allah yarattı” demem ha!
Tamam efendim razıyım.
Pekiyi, ben ne yapacağım?
“Akıl satarım, akıl satarım / Usdam öldü; ben satarım” diye sokak sokak

dolaşacaksın.Akıl danışmak isteyenin derdini dinleyip akıl verecek,
buna karşılık da para isteyeceksin... Hade Allah yardımcın olsun !
Allah'a emanet ol! ( )
TuAllah, gitti bile! ( ) Ne yapalım ! Denize düşen ilâna
sarılırmış... Galiba Hacivat'ı dinlemekten başka çarem yok. Bir da
bunu deneyelim bakalım. Kaybedecek bişeyimiz yok zaten! Sonunda
ölüm yok ya... Öyle da battık, böyle da!Ya herru, ya merru; ya sırtı, ya
karnı!..

KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT

KARAGÖZ

HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ

HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT
KARAGÖZ
HACİVAT

KARAGÖZ

Sözünü yarıda keser

Çıkar
Kendi kendine
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Salâmun aleykum,
Ve aleykum salam.
Salam ya seydi

Salâmun aleykum,
Ve aleykum salam...
Al sana salam!
Ayvah, ayvah!

Bandrepses mu bu mikri , “Küçücükken everdin beni”

Di tha su bo man
Mana mu, mana mu, “Anam, anam”
Manzura na mu... “Sevgili anam...”

Oh

U Banayiya mu, adam olduruyorlâr! Voihiya, voihiya!

( .)

(G )

(Birkaç defa tekrarlar.)

(Kaideli olarak)

Kaideli)

(Vurur)
(Kaçar)

(Kendi kendine

(Kaideli olarak)

urur.)

(Y )

Karagöz, aşağıdaki beyti kaideli biçimde tekrarlayarak perdede dolaşır

elir yalelli makamında

(

)

(Şarkı söyleyerek Rum gelir.)

(V

ardım, yardım ! diyerek kaçar

KARAGÖZ

ARAP

KARAGÖZ

ARAP

KARAGÖZ
ARAP
KARAGÖZ

RUM

KARAGÖZ
RUM

KARAGÖZ
RUM

Akıl satarım, akıl satarım...
Usdam öldü; ben satarım....

Burası bakkal dükkânı değil; ben salam değil, akıl
satıyorum. Nah şöyle:
Akıl satarım, akıl satarım,
Usdam öldü; ben satarım...
Lâ âkîl! Ben salam istiyor, salam! Nah şöyle:

Şimdi oldu işte; gözünü sevdiğimin dayağı yeyince mannav
oldun, ayva satmaya başladın!

Böyle giderse işimiz boru! Adam bizi
bakkal sandı.

Neysa, devam edelim bakalım; belki hayırlı bir müşteri
çıkar da sebeplenirik

Akıl satarım, akıl satarım,
Usdam öldü; ben satarım...

Me do yeron don Bekri. “Yaşlı bir Bekri ile...”
ulâ mu!“Ne diyeyim sana anacığım!”

Galisperasas vre pasa mu! “İyi akşamlar paşam!”
Kalın pırasaya ne olmuş yahu ?

i kalın pratsa vre pasa mu! Yaniya aksam seriflerde
hiyarlâr olsun!
Senin de sülâleni eşek arıları soksun!

FASIL
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Hah şöyle dayağı yeyinca sen da satıcı oldun; molôhiya
satmaya başladın! Seni yarım dilli seni...

E, bu da sıvıştı yahu.
Tevekkelli “Cesurluğun onda dokuzu kaçmak.”
dememişler...
Korkarım, bizim akıl dönüp dolaşıp gene kendimize
kalacak!
Hele bir daha deneyelim bakalım:
Akıl satarım, akıl satarım
Usdam öldü; ben satarım...

Girne kapisında ben yordum oni,
Hade da islağdi şalvari, doni!

Hah tamam! Adamımı buldum galiba; benim kafadan
eskisini, otuz
Akıl var, akıl vaaaar !
Eski akıl vaaar!
Maşalâ maşalâ beyim ! Ne isden bu akılda?

Sahi alır mın yahu ?

Koskoca kafada akıl olmaz olur mu? Sen kaça alacan onu
söyle?
Eh, hatir için uşden beş eksiyine alâyim!

Uşden beş eksiyine alâyim!

Bu hepsinden baskın çıktı; üstünden para da istedi. Yandık
vallahi!...

kları bal gibice.

Yumurtalar kaynıyor tavada
Münüse'min aklı fikri havada

Akıl satarım, akıl satarım,
Usdam öldü ben satarım...

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

HANIM KIZ

KARAGÖZ

Arra, isderre, arravagi,
Sandala, mandala, vizzo vizzo!

Esyiler alâyim, esyiler alâyim!...

iki diyar gezse bulamaz...

Eyerlim içinde beyin varisa, kafasiynan barabar alâyim!

Ha?

Al sana!

Aman karpuzu kestim kan gibice
Münüse'min duda
Ah aman aman, Münüse'm aman
Yâr aman aman, bir tanem aman

Ah aman aman, Münüse'm aman
Yâr aman aman, bir tanem aman

)

Şarkı söyleyerek gelir

Bağırarak

.)

Vurur, Yahudi bağırarak kaçar

Kafası öne eğik olduğundan kızı

(Kendi kendine

( )

( )

(Pek inanamaz

(Hemen anlayamaz)

( )

(Türkü söyleyerek HANIM KIZ “Zenne” gelir)

( göremeden)

YAHUDİ

YAHUDİ

YAHUDİ

YAHUDİ

YAHUDİ
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Eyvah, şimdi bulduk belâmızı
galiba!
Adama bak; korkusuz yerde böyümüş...

Adam galiba elek satar, eyisi mi ben de alayım bir tane, belki
göynü hoş olur...

! Ne zırlanıp durun bre oracıkta? Ben adamı asarım,
keserim, sonra da döner dikerim. Var mı bre bir yan bakan?
Adam meğer cerrahmış! Bak babalık, ben...

Sus bre! Sana bir şey soran oldu mu? Eğer
aklın varsa, sakın konuşma, gazam belâm dokunur sonra
sana! Heeyt!
Bereket versin herif gitti. Amma gitmeden da bana
edeceğini etti.Korkumdan aklım şeyime karıştı; biraz daha
dona da kaçırıyordum.
Ah Hacivat,bu işleri sen açtın başıma ! Anandan emdiğin
sütü, fitil

Sayende aklı
Aman efendim ne vurun ? İlahi ellerin kırılsın
Kunturacı gollâsıynan yapıştır, gene vururum!
Yıktın perdeyi eyledin veran; varayım haber vereyim sahibine
heman!

HANIM KIZ
KARAGÖZ

HANIM KIZ
KARAGÖZ

Allah Allah! Gökten melâike endi
galiba!

o da gitti...

Aman, ne deli adam! Hade Allah'a emenet ol...

Aman ne tuhaf adam! Ne satan ya babalık?

Bu ne güzellik ! Bütün aklım karıştı işte! Yirmi paralık aklım
vardı,

Akıl şaşarım, akıl şaşarım,
Aklım öldü; ben yaşarım...

Tu Allah, kızı da kaçırdık. İşşallah keçileri kaçırmam.

Şakır şakarım, şukur şukurum
Şakır da şakır; ben şakırım ...

( )

( )

( )

Tekrarlar)

Başını kaldırır, kızı görür.

Çıkar

Böğürür gibi

(
Heeyt! Nedir bre bu hengâme? Heeyt!...

Ey gidi felek ey! Kimine karpuz yedirir, bize da kelek!...

Heeeyt

fitil burnundan getirmezsem bana da Karagöz
demesinler!...

Karagöz'üm n'ettin n'eyledin ?
mezat eyledim!

TUZSUZ
KARAGÖZ

TUZSUZ
KARAGÖZ

TUZSUZ

KARAGÖZ
TUZSUZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

KARAGÖZ

(Gelir)
(

(Sözünü keser

)

(Gelir)
(Vurur)

Vurur)

( )

Korkar, titremeye başlar)

)

(Çıkar

(

Çıkar

BİTİŞ

HACİVAT

HACİVAT

HACİVAT
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Sus bre! Sana bir şey soran oldu mu? Eğer
aklın varsa, sakın konuşma, gazam belâm dokunur sonra
sana! Heeyt!
Bereket versin herif gitti. Amma gitmeden da bana
edeceğini etti.Korkumdan aklım şeyime karıştı; biraz daha
dona da kaçırıyordum.
Ah Hacivat,bu işleri sen açtın başıma ! Anandan emdiğin
sütü, fitil

Sayende aklı
Aman efendim ne vurun ? İlahi ellerin kırılsın
Kunturacı gollâsıynan yapıştır, gene vururum!
Yıktın perdeyi eyledin veran; varayım haber vereyim sahibine
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HANIM KIZ
KARAGÖZ

HANIM KIZ
KARAGÖZ

Allah Allah! Gökten melâike endi
galiba!

o da gitti...
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Akıl şaşarım, akıl şaşarım,
Aklım öldü; ben yaşarım...
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Şakır şakarım, şukur şukurum
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Başını kaldırır, kızı görür.

Çıkar

Böğürür gibi

(
Heeyt! Nedir bre bu hengâme? Heeyt!...

Ey gidi felek ey! Kimine karpuz yedirir, bize da kelek!...

Heeeyt

fitil burnundan getirmezsem bana da Karagöz
demesinler!...

Karagöz'üm n'ettin n'eyledin ?
mezat eyledim!
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(Gelir)
(

(Sözünü keser
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(Gelir)
(Vurur)

Vurur)
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Korkar, titremeye başlar)
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(Çıkar
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KARAGÖZ Sen gidersan beni da buraya “Çatoz beygiri gibi

Efendim her ne
sürç-i lisan ettikse affola! Ya

rç-i lisan ettikse affola! Ya

”
bağlamadılar ya, ben da çekilir giderim çoluk çocuğun
yanına; bakalım devran ne suret gösterir.

rın akşam, sağ kalır da
ölmezsak, oyunda buluşmak umuduyla hepiniz Allah'a
emanet olunuz.
Sü rın akşam, sağ kalır da
ölmezsak, oyunda buluşmak umuduyla hepiniz Allah'a
emanet olunuz.

Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu
Mehmet Ertuğ

KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU

Mehmet Ertuğ karagöz oynatırken
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

ahreddi:
barabar:
bi-ilaç:
böyce:
cirlenmek:
esyi:
gollâ:
göynü:
hanay:
hiyarlâr:
ilân:

:

kene:

kelâm:
kumru:
lingiri:
melâike:
mezat eylemek:
molohiya:

:

muza:
nüsübet:

:
para:
pövliyan:
okka:

:
sürç-i lisan:
T :
veran:
yormak:
zerde:

Yün eğirme aleti.

İlaçsız. “aç bi-ilaç” biçiminde ikileme olarak kullanılır.

İki katlı ev.
leyişle “hayırlar”.

Yılan.
Trodos dağlarından doğan, Lefkoşa içinden de geçerek Mağusa

yakınlarında denize dökülen ve sadece yağışlı dönemlerde akan bir dere.
anların veya insanların derisinde asalak olarak

yaşayan , bulaşıcı hastalıklara neden olan böceklerin genel adı.

Güvercinler takımından güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş.
Çelik-çomak oyunundaki değnek.

Açık artırma ile satış yapmak.
Yaprağından yemek yapılan bir tür yerel bitki.

Evlerde yatak yorgan konulan yer. Yüklük; çatı ile tavan arasındaki
boşluk.

İs.
bet, uğursuz.

Kuruşun kırkta biri.

1283 gr'lık ağırlık ölçüsü birimi.

(Argo) Mezarlık, sinlik.
Viran, yıkık harap.

koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi.

Beraber.

Bu gece.
Yuvarlanmak

Eski.
Tutkal.

Gönlü.

Rumca söy

Koyun, köpek, at gibi hayv

Söz.
,

Melekler.

Musi
Pamuk.

Pehlivan.

ç.
Dil sürçmesi.

Görmek.
Safranla renk ve

Kanlıdere

musandıra

pambık

uş

ahtalıköy

Ü

KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU

Kı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 8



KARAGÖZ Sen gidersan beni da buraya “Çatoz beygiri gibi

Efendim her ne
sürç-i lisan ettikse affola! Ya

rç-i lisan ettikse affola! Ya

”
bağlamadılar ya, ben da çekilir giderim çoluk çocuğun
yanına; bakalım devran ne suret gösterir.

rın akşam, sağ kalır da
ölmezsak, oyunda buluşmak umuduyla hepiniz Allah'a
emanet olunuz.
Sü rın akşam, sağ kalır da
ölmezsak, oyunda buluşmak umuduyla hepiniz Allah'a
emanet olunuz.

Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu
Mehmet Ertuğ

KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU

Mehmet Ertuğ karagöz oynatırken

M
e
h
m

e
t
A

k
y
ıl

ö
z
e
l
a
rş

iv
i

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı8

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

ahreddi:
barabar:
bi-ilaç:
böyce:
cirlenmek:
esyi:
gollâ:
göynü:
hanay:
hiyarlâr:
ilân:

:

kene:

kelâm:
kumru:
lingiri:
melâike:
mezat eylemek:
molohiya:

:

muza:
nüsübet:

:
para:
pövliyan:
okka:

:
sürç-i lisan:
T :
veran:
yormak:
zerde:

Yün eğirme aleti.

İlaçsız. “aç bi-ilaç” biçiminde ikileme olarak kullanılır.

İki katlı ev.
leyişle “hayırlar”.

Yılan.
Trodos dağlarından doğan, Lefkoşa içinden de geçerek Mağusa

yakınlarında denize dökülen ve sadece yağışlı dönemlerde akan bir dere.
anların veya insanların derisinde asalak olarak

yaşayan , bulaşıcı hastalıklara neden olan böceklerin genel adı.

Güvercinler takımından güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş.
Çelik-çomak oyunundaki değnek.

Açık artırma ile satış yapmak.
Yaprağından yemek yapılan bir tür yerel bitki.

Evlerde yatak yorgan konulan yer. Yüklük; çatı ile tavan arasındaki
boşluk.

İs.
bet, uğursuz.

Kuruşun kırkta biri.

1283 gr'lık ağırlık ölçüsü birimi.

(Argo) Mezarlık, sinlik.
Viran, yıkık harap.

koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi.

Beraber.

Bu gece.
Yuvarlanmak

Eski.
Tutkal.

Gönlü.

Rumca söy

Koyun, köpek, at gibi hayv

Söz.
,

Melekler.

Musi
Pamuk.

Pehlivan.

ç.
Dil sürçmesi.

Görmek.
Safranla renk ve

Kanlıdere

musandıra

pambık

uş

ahtalıköy

Ü

KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU

Kı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 8



AÇIKLAMALAR

SORULAR

TÜR VE

Yerel söyleyiş ve motiflerle süslenmiş bir gölge oyunu örneği okudunuz. Karagöz,
her zaman olduğu gibi yine beş parasız ve evine nafaka götüremeyecek durumdadır.
“Akıl hocası!” Hacivat, ona bu sefer de akıl satarak geçimini sağlamasını önermektedir.
Karagöz, Hacivat'ın bu önerisini, biraz da çaresizlikten olsa gerek, kabullenmek
zorunda kalır ve akıl satmaya başlayınca başından birçok komik olay geçer.
Karagöz, sonuçta diğer oyunlarda olduğu gibi bu işte de başarılı olamaz ve başından
geçenlerin sorumlusu olarak gördüğü Hacivat'a bir kere daha öfkelenir ve hıncını onu
döverek dindirir.

Karagöz oyunlarının özelliklerini göz önünde bulundurarak, bu oyundaki
bölümlerin işlevlerini açıklayınız.

öğelerini ortaya çıkaran nelerdir?
Azınlık tiplemelerinin özelliklerini belirtiniz.
Metinde geçen deyimleri göstererek açıklayınız. Bu deyimlerin sadece Kıbrıs'a
özgü olup olmadığını inceleyiniz.

oluşan ve izleyiciler önünde sahnelenmek amacıyla
yaratılan metinlerdir. Geleneksel seyirlik oyunlarımızdan Karagöz oyununun da bu
özelliği taşıdığını görüyoruz. Gölge oyunları ile diğer dramatik eserler arasındaki en
büyük fark; tiyatro sahnesinde oyuncuların canlandırdıkları tip ve karakterleri, gölge
oyununda deriden yapılmış suretlerin canlandırması ve diyalogların doğaçlama ile
gelişmesidir.

Karagöz oynatıcısının ezberinde, ana hatlarıyla belli olan bir hikâye vardır. Fakat
bu değişmez değildir; sanatçının o günkü psikolojisine veya izleyicinin katılımına göre
oyun olarak geliştirilip zenginleştirilir.

1.

2. Metinde gülmece
3.
4.

Tiyatro eserleri diyaloglardan

BİÇİM

doğaçlama

KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU
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Meddah, Arapça, “övme, birinin iyi yönlerini dile getirme” anlamına gelen
sözcüğünden türetilmiştir. Daha sonraları, geleneksel halk tiyatromuzda oyuncunun tek
başına hazırlayıp yürüttüğü seyirlik oyun türünün adı olmuştur. Meddah,

(taklitçi) sözcükleri ile eş anlamlı kullanılmıştır.

araştırmacı, meddahlık geleneğini İslâmiyet'ten önceki eski ozanlara ve
onların takipçisi saz şairlerine dayandırmaktadır. Nitekim “boy boylayan, soy soylayan”

'ta meddahlığın izlerini görürüz.

toplanan bir seyirlik oyunudur. Meddah bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâye
anlatır. Dekor ve kostüm olarak iki aracı vardır: Biri boynuna doladığı mendili, diğeri de
elinde tuttuğu sopasıdır. Mendiliyle terini siler, yer geldiğinde onu başörtüsü olarak
kullanır. Sopayı da oyunu başlatmak, seyirciyi sessizliğe davet etmek veya kapıyı
vurmak için kullanır.Ayrıca saz, süpürge, tüfek ve at yerine de yine sopaya başvurur.

Meddahlık, bir anlatı türü olması nedeniyle Karagöz ve ortaoyunu gibi dramatik
türlerden ayrılır; fakat yine de anlatımların arasına söyleşmeli, taklitli ve kişileştirilmeli
bölümler yerleştirildiği için dramatik türlerin arasında sayılabilir. Ünlü meddahlar bu
sanatı icra edenleri, anlattıklarına ve anlatış yöntemlerine göre üçe ayrılırlardı:

Hz. Hamza, Battal Gazi gibi halk kahramanlarının yaptıklarını ezberden veya
kitaptan okuyanlar.
Destanlardaki kahramanları taklit yoluyla övmek amacıyla saz eşliğinde çalıp
söyleyenler.
İlgi çekici, komik veya heyecanlı olayları taklit şeklinde aktaranlar.

Meddahların dağarcıkları çok geniştir. Yalnız güldürü öğelerinden değil; İslam
kaynaklarından (Seyyit Battal Gazi vb.), İran efsanelerinden, Türk hikâye masal ve
efsanelerinden ayrıca Tanzimat'ta roman ve daha sonra tiyatro oyunlarından bile
yararlandıkları görülür. Bu nedenle meddahlar seyircide sadece gülme duygusu
uyandırmakla kalmaz; merak, acıma, korku, yiğitlik gibi duygular da uyandırmaya
çalışırlar. Karagöz ve ortaoyunu izleyici açısından n, oyuncu veya oynatıcı

lünü sahneleyen bir sanatçıdır. Bu nedenle izleyici oyuncu kaynaşması pek olmaz,
izleyici anlık tepkiler dışında genellikle serinkanlıdır. Oysa meddah seçtiği konularla ve
yarattığı karakterler aracılığıyla izleyicilerle arasında çok güçlü bir duygusal bağ
kurabilir. Bazı başarılı meddahların yarattığı karakterlerin, izleyicileri ikiye böldüğü ve
köy kahvehanelerinde taraftarlar arasında kanlı bıçaklı kavgaların olduğu bilinmektedir.

Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde günümüzde bile meddahlık

medh

mukallid(hikâye, masal söyleyen),

Birçok

Dede Korkut

i

da

a.

b.

c.

bir oyu da;
ro

kıssahan

geleneği
sürdürülmektedir. Özellikle ramazan geceleri meddahlar kahvehanelerde hikâye

MEDDAHLIK

Meddahlık; perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü ve karakterleri tek sanatçıda
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anlatmaya devam etmektedirler.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde sıfatı taşıyan halk sanatçısına pek
(öl.1963) bir istisnadır. Diğer yandan adında

meddah sıfatı taşımadığı halde yaptığı işin meddahlık olduğunu söyleyebileceğimiz pek
çok halk sanatçısı da vardı. Bu gibi kişiler şehir ve kasabalardaki kahvehanelerde
anlattıklarını dinleten bir üslupla, çevresine kalabalıkları toplamayı başarabilmiş
kişilerdi. Belleğinde geniş ve zengin bir hikâye dağarcığı ve güçlü bir taklit yeteneği olan
bu insanlar halkı eğlendirmek amacıyla gittikleri köylerde de çevrelerine geniş bir hayran
kitlesi toplamayı başarabilmişlerdi.

20. yüzyılın ortalarına kadar bu geleneği sürdürenlerdendir.

Kıbrıs'ta Meddahlık

meddah
rastlanmaz. Bu nedenle Meddah Mustafa

Aynalı, Kör Hafız, Lefkaralı Mono Hüseyin, Kemaneci Kara Hasan, Hüseyin
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.
2.

3. Günümüzde medd

Ki

heman

Günümüzde meddahlık yapan halk sanatçısı var mıdır?Araştırınız.
Meddahlık gösterisini canlı veya televizyondan izlemiş birinden, bu sanat
hakkındaki izlenimlerini sorunuz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla sınıfta
paylaşınız.

ahlıkla benzeşen sahne sanatı var mıdır? Sınıfta tartışınız.

Bir varımış, bir yoğumuş. Allah'ın gulu çoğumuş. Gulun gula yaptığını gören
dünyasından soğumuş...

Bir zamanlar kövün birinde bir usdacık yaşarmış. Bu usdacık kunturacılık yaparmış.
Bunun bir da çıracığı varmış.

Bu usdacık kazandığı paraları, altına çevirir, gizlin gizlin duvara gömdüğü bir
kutuya atarmış.

Gel zaman, git zaman usdacığın gızı böyümüş, gelinlik gız olmuş.
Kısmetlisi çıkınca:
- Hayırlısıynan gıccağazı baş göz edelim, demiş.
Hazırlıklara başlamış. Bir taraftan da şeherdeki çalgıcılara haber salınmış, çalgıcılar

tutulmuş, hısım akrabaya da haberciler yollanmış, düğüne gelsinler deyi...

E, bütün bu işler neyinan olacak ya? İş gelmiş dayanmış paraya...

msenin olmadığı bir sahat, duvarı gazmış altıncıkları çıkarmak uçun. Gazmış
gazmış, kutuyu çıkarmış; bir da ne görsün: Kutu boş! Altıncıkların yerinde yeller eser...

Deli divaneye dönmüş, çıracığını çağırıp ona:

VALLAHİ USTACIĞIM

Sen aldın be altınları? Doğru söylersan bir şey yapmaycayım sana!

Beraber eve goşdurmuşlar, adam garısına:
-Sen aldın be garı benim altınları?
Garısı da, çıracığınan meşveretliymiş gibi, der genne:

O da der genne :(Kaideli olarak)
Vallahi usdacığım almadım
Billahi usdacığım görmedim,

Altınları yemedim,
Sefasını sürmedim!
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Çapık gızı çağır da gelsin. Soralım bir da ona, der.
Anası gızı çağırır:
-Gel gızım bakalım da bir şeyler oldu bubana. Galiba bu işden cayıyor adam!
-Ne cayması be garı! Hiç parasız iş olur? Söyle gızım, sen aldın altıncıklarımı?
Gız da der genne:

Yolda evvelâ bir çobana raslarlar. Kunturacı sorar:
-Sen aldın be çoban bizim altınları?
Çoban heman gonuşdurur düdüğünü:

-Eh, derler; bu almamış. Yörüyelim bakalım.
Yörürler yörürler, yolda bir galabalık görürler. Bir da bakarlar; gelenler, düğün

uçun gelen çalgıcılar değil mi? Adam marazından eyiden eyiye kafayı bozdu ya;
heman bunnarı

-Olmaya da siz aldınız benim altınları be? der.
Bu kövü bile ilk defa gören “ince çalgıcılar” başlarlar fasıla.
Alır kemaneci:

Alır lâvuddacı:
Alır deplekci:

Bu defa alır “erkek çalgıcılar”:

Kunturacı:
-Bu altıncıklar uçmadı ya be yahu! Ben mesel- gazel diynemem; yörüyün hep

beraber gideceyik gasabaya hakim beyinin garşısına...
Evvelâ kimse gitmek istemez. Bakarlar ki adamın elinden gurtuluş yok, iş da epeyi

cümbüşülü, cümbür cemaat yola revan olurlar.
derler, uz giderler; akşama varmadan hâkimin huzuruna varıllar. Hâkim beyi

der:
-Cümbür cemaat geldiniz; nedir ya oğlum derdiniz ?

Vallahi gocacığım almadım,
Billahi gocacığım görmedim,

Altınları yemedim,
Sefasını sürmedim!

Vallahi bubacığım almadım,
Billahi bubacığım görmedim,

Altınları yemedim,
Sefasını sürmedim!

Adam:

Hep beraber yola revan olurlar...

da sorguya çeker:

Az gi

( )

)
.)

)

)

Aynı hava kaval ile çalınır veya ıslıkla kaval taklidi yapılır.

(Daha öncekilerin söyledikleri hava, keman taklidi yapılarak,
tekrarlanır.

(Aynı hava lâvta taklidi yapılarak tekrarlanır
(Ağızla veya elle bir yere vurularak aynı havanın temposu tutulur.

(Ağızla ve ellerin yardımıyla, aynı hava ve tempoda
davul-zurna taklidi yapılır.

lanın öyleyse, vakıt geçmeden çıkalım yola; belki dutarık alanı, der.-Hadeyin topar
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Kunturacı iyneden ipliğe başına gelenleri ağnadır.
Hâkim Beyi, gelenleri birer birer sorguya çeker. Evvelâ çıracığa sorar.

Ondan sonra garısına sorar:
-Sen aldın gadınım gocanın altınlarını? Gadın gocasına döner:

Sıra gızına gelir; gızı da der:

Çobana sorar, o da yanık yanık düdüğünü öddürür.
İlk defa böyle şarkılı-türkülü bir davaya bakan Hâkim Beyi da bu işe bayılır; hepsini

birer birer diynemeye garar verir. Başlarlar çalgıcılar birer birer çalmaya:

Lâvuddacı:

Mahkemeyi düğün yerine döndüren bu havaya kapılan Hâkim Beyi da gendini
kaybedip yerinden fırlar, göbek atarak oynamaya başlar.

Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu

O da der genne:

Kemaneci:

Deblekci:
Davulcu:

Anlatan:
Ey hikâyemizi diyneyen duyan!

Vallahi Hâkim Beyi almadım,

Altınları yemedim,
Sefasını sürmedim!

Vallahi gocacığım almadım,
Billahi gocacığı

Altınları yemedim,
Sefasını sürmedim!

Vallahi bubacığım almadım,
Billahi bubacığım görmedim,

Altınları yemedim,
Sefasını sürmedim!

met Ertuğ

Billahi Hâkim Beyi görmedim,

m görmedim,

Ben böyle dava görmedim,
Ben böyle dava sürmedim !...
Dava baddoz !

Kimseye etmeyin güman
Postuna doldurur saman

Meh

( )
)

(Ayn )
( )

ir):

Aynı havayla keman taklidi yapar.
(Aynı havayla lâvta taklidi yapar.

ı tempoda darbuka taklidi yapar.
Aynı hava ve tempoda davul - zurna taklidi yapar.

(Bu beyit de aynı kaidede
söylen
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Mehmet Ertuğ'un Baf köylerinden derlediğini belirttiği bir meddahlık öyküsü
okudunuz. Bu öyküler halk sanatçıları tarafından taklitli biçimde izleyicilere sunulurdu.

Metinde, kızını evlendirme telaşı içindeyken ihtiyaç duyduğu paraları sakladığı
yerde bulamayan ve onların çalındığını anlayan bir babanın, paralarını bulmak için
yaptığı girişimler ve bu esnada başından geçenler anlatılmaktadır. Paniğe kapılan
babanın içine düştüğü durum, Kıbrıs ağız özelliklerinin yansıtıldığı metinde içten bir
söyleyişle izleyiciye aktarılmaktadır.

yede anlatılanları özetleyiniz.
Kunturacının önüne gelen herkese yitirdiği altınlarını sorması, onun ruhsal
durumuyla ilgili ipucu veriyor mu?
Meddah, hikâyede kaç değişik karakteri canlandırıyor?
Yazı diline göre Kıbrıs ağzına özgü sözcüklerdeki ses değişikliklerini göstererek
açıklayınız.
Hikâyeden ders çıkarma (kıssadan hisse) bölümünde verilmek istenen düşünceyi
metinle de ilişkilendirerek, kendi ifadelerinizle açıklayınız.

1. Hikâ
2.

3.
4.

5.

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

AÇIKLAMALAR

SORULAR

ağnadmak :

fasıl

gıccağaz

meşveret:

şeher

Anlatmak.
Olumsuz sonuçlanmak, k

Hep birlikte.

Dinlememek.

Kendine.

Gizli gizli, gizlice.
Güvenmemek.

Üflemeli saz çalmak; öttürmek.

Y

baddoz olmak:

cümbür cemaat :
deplek :
diynememek :

:
genne:

:
gizlin :
güman etmemek:
lâvudda :

öddürmek:
:

yola revan olmak:

ullanılmaz hale
gelmek.

Bir çeşit vurmalı saz; darbuka.

Şarkıların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

Kızcağız.

Mızrapla çalınan küçük bir çalgı; lâvta.
Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma,

danışma.

Şehir; özel olarak Lefkoşa anlatılmak istenir.
ola çıkmak.
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Tek bir kişinin dramatize ederek sunduğu bir gösterinin metnini okudunuz. Gölge
oyunu gibi meddahlık da sevilen geleneksel seyirlik oyunlarından biridir. Ortada bütün
olayları anlatan tek bir kişi olmasına rağmen, bu tür oyunlar kesinlikle bir dan
ibaret değildir. Meddah, kimi anlatıyorsa o esnada o karakteri canlandırmaktadır. Bu
nedenle meddahlık; tek bir kişinin birden fazla karakteri canlandırmasıdır.

TÜR VE BİÇİM

monolog
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ORTAOYUNU

Meddahlığın çok oyunculu bir şekli olarak tanımlana çağdaş tiyatroya
en yakın sözlü tiyatro türüdür. İçinde ortaoyunu adının geçtiği ilk belge 19. yüzyılın ilk
yarısına aittir.Ancak, gibi adlarla tarihinin çok
daha eskilere dayandığı bilinmektedir. Nitekim Evliya Çelebi de (17. yy.) çağının oyuncu
topluluklarını anlatırken çıkardıkları oyunlardan da söz eder. Bu oyunların bazıları, daha
sonra ortaoyunu dağarcığına girmiş oyunlarla çok benzeşmektedir.

Ortaoyunun kaynağı ile ilgili birbirinden farklı görüşler vardır. Bunlardan biri,
ortaoyunun Karagöz'den türediğini savunur. Bu görüşe göre gölge oyunundaki hayal
kişiler ortaoyunu ile birlikte ete kemiğe bürünerek, sanatçılar tarafından canlı hale
getirilmiştir. Bir başka görüşe göre 16. yüzyılın başlarında İspanya'dan Türkiye'ye gelen
Yahudilerin birlikte getirdikleri n
bozulmuş şekli de olabilir.

alan ortaoyununun başlıca iki tipi vardır:

Pişekâr meydana en önde çıkar. Her zaman ağır başlı görünür. Oyunu o başlatır ve
hem yönetmen hem de baş oyuncu olarak gösteri bitene kadar meydandan ayrılmaz.
Eğitimli olduğu için, içinde bolca Arapça ve Farsça sözcükler geçen cümleler kurar. Bu
yönüyle gölge oyunundaki 'ı andırır; fakat onun gibi gülünç durumlara düşmez
ve hiç kimseden de dayak yemez. Orta halli bir şehirliyi temsil eder.

Pişekâr'la tamamen zıt karakterde olan ortaoyununun ikinci tipidir. Bu iki
zıt karakter birbirlerini tamamlayan bir özelliğe sahiptir. , deli dolu bir tiptir. Bir
işe sahip değildir, parasızdır. Bu yönleri ile 'ü
andırır.

Bu iki ana tipin dışında oyunun kadınlarını canlandıran tipi vardır. Ayrıca
Karagöz oyunundaki gibi Osmanlı’yı oluşturan farklı halk tipleri, hemen hemen
benzerleriyle ortaoyununda da vardır.

Karagöz oyununda olduğu gibi kalıplaşmış belirli bölümlerden oluşur.
Bunlar şöyle sıralanır:

Pişekâr havasıyla, Pişekar'ın meydana çıktığı ve oyunun adını bildirdiği bölüm,
bölümüdür. Kavuklu'nun meydana çıkmasıyla ) bölümü

başlar. Ardından Kavuklu'nun Pişekâr'a başından geçen, gerçeküstü nitelikteki bir
macerasını anlattığı bölümüyle geçilir. Son
bölüm ise adından da anlaşılacağı gibi

n ortaoyunu,

î

Commedia dell'arte (Komedya dö larte) oyun türünü

Gücünü ve dan
ve

,

Hacivat

Kavuklu,
Kavuklu

Kavuklu da gölge oyunundaki Karagöz

Ortaoyunu da

(muhavere

bölümü gelir. Esas oyuna
bölümüdür.

k

doğaçlama
Pişekâr

öndeyiş söyleşme

fasıl
bitiriş

ol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu

taklit, mimik
Kavuklu.

Zenne

tekerleme
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Ortaoyununun dekoru oldukça basittir:
â

adla

Yenidünya

köy
tiyatrosunun

adı verilen ve evi temsil eden bir
paravana, dükk n niyetine yuvarlak bir masa ve arkalıksız iki sandalye...

Ülkemizdeki geleneksel seyirlik oyunlarının geçmişi ile ilgili ne yazık ki yeterince
araştırma ve buna dayalı çalışma yoktur. Bu konuda kaynak olarak yararlanabildiğimiz
tek çalışma Mehmet Ertuğ'un adlı eseridir. Bu
nedenle Kıbrıs'ta ortaoyununun geçmişi ile ilgili bilgilerimiz bu eserde anlatılanlarla
sınırlıdır. Araştırmacıya göre ülkemizde mutlaka ortaoyunu niteliğini taşıyan etkinlikler
olmuş fakat bunlar değişik r altında gerçekleştirilmiştir. Ertuğ'un bir kaynaktan
aktardığı anıdan da anlaşılacağı gibi 20. yüzyılın ilk yarısının sonlarına gelinceye dek
Lefkoşa'da ortaoyunu niteliğinde oyunlar oynanmaktaydı. Yapılacak araştırmalarla eski
dönemlerde gerçekleştirilen ortaoyunu etkinlikleriyle ilgili daha kesin bulgulara
ulaşılabilir.

Araştırılmayı bekleyen diğer bir konu ise da diyebileceğimiz
Kıbrıs'taki geçmişidir. Konularını ürün elde edilmesinden, masallardan,

hayvanları taklit etmekten, destanlardan veya mevsim değişmeleriyle ilgili oyunlardan
alan köy tiyatrosunun da, yapılacak araştırmalarla ülkemizde izine rastlayabiliriz; çünkü
insanların kendi yaşantılarını konu eden olayları dramatize etmeleri en eski
davranışlardandır.

Kıbrıs'ta Ortaoyunu

Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu

köy ortaoyunları
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KIBRIS TÜRK HALK TİYATROSU

SERBEST OKUMA

KIBRIS'TA ESKİ RAMAZANLAR BAYRAMLAR

Eski ramazanlarda oruç, teravih namazı ve çeşitli yemekler, tatlılar yanında
ramazan eğlencelerini de biraz olsun hatırlatmakta yarar vardır. Özellikle “Garagöz” bu
eğlencelerin başında gelmekteydi. Kent olsun, köy olsun genişçe bir kahvehane köşesi
halk sanatçısı karagöz ustasına yeter de artardı. Kentlerde para, köylerde para
yanında çocuklarca birer yumu verilerek de izlenen oyunlar çok ilginçti. Videosuz,
sinemasız radyo ve televizyonsuz insanlar için bu ve benzeri eğlencelerin zevkini
yaşamayan tahmin edemez.

“Kâni Usta” ile Binatlılı (Polemityalı) “Ali Garabacak” veya diğer adıyla “Ali Hoca” idi.
Bunlar yanında “Mehmet Kafa” adında sanatçının da Limasol'a gidip Karagöz oynattığı
bilinir. Kâni Ustanın Karagöz oynattığı yer Arnavut Mahallesindeki dörtyol ağzında
(Şehitlik karşısında) “Gırmızının Gahvehanesi” idi. Yaz akşamları günümüzde “Şehitlik”
olan yerde, açık prüsü yanındaki “Hacı
Yahyanın Gahvesi” de K

pehlivan Ahmet'e ait “Peylivanın Gahvesi” gelmektedir. Diğer Karagöz kahvehaneleri
Sarayönü Merkez Polis Binaları karşısı eşi
Mağazaları yeri) “Mulla Hasan'ın Gahvesi” ile Polis arka sokağında “Mahmut Paşa”
mezarının (Bu mezar, eskiden, şimdi yol geçen yerdeydi. Günümüzde duvarın köşesine
sıkıştırılmış olup çoğu geceler bölge kadınları tarafından mum yakılarak aydınlatılır)
karşı köşesinde “Şenliklinin Gahveh ın
Gahvehanesi” de denirdi. Yine “Şeher'de” (Lefkoşa'ya özellikle eskiden “Şeher”
Lefkoşalı'ya da “Şeherli” denmesi çok yaygındı) Karagöz oynatan diğer kahvehaneler:
“Fellahlar Sokağı'nda” “Ramadan'ın Gahvesi”; Atatürk Meydanı'nda Hakim Fuat Bey'e
ait olup da Haşim Ağa'nın çalıştırdığı kahvehane; Girne Kapısı'nda “Söğüd'ün Ahmet'in
Gahvesi”. (Mehmet Kafa adındaki Karagöz ustası bu kahvehanede uzun zaman Karagöz
oynatmıştır. Sonraları bir ara Türkiye'ye gidip kukla oyununu da öğrenmiş ve
dönüşünden sonra hem halka hem de okullarda öğrencilere temsiller vermiştir.)

Karagöz ustaları yanında “meddahlar” da vardı. Halk ozanı “Aynalı” ile “Meddah
Mustafa Dayı”; “Meddah Mehmet Dayı” bunlar arasında. Eskiden Lefkoşa'da
“Gülbahar'ın Gahvesi” de bir meddah kahvesiydi.

...

havada meslek icra ederdi. Dört Fenerler kö
aragöz yeri idi.

ndaki (Günümüzde Adem Kaner ve Kard
in

anesi” idi. Bu yere “Meyhaneci Hasan'
,

Limasol'da tahminen elli yıl öncelerine kadar meslek icra eden Karagöz ustaları

Lefkoşa'da önemli Karagöz kahvehanelerinin başında “Asmaaltı Çarşısında”
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“Kuklacı İbrahim Efendi” de büyük yerleşme yerlerini gezip sanat icra eden eski
sanatçılarımızdandır. Limasol kentinde kukla oynatılan yerlerden birisi de eski Leymo-
sun Türk Spor Kulübü'nün kuzeye bakan karşı köşesindeki “Rıza Efendi Gahvehane-
si”ydi.

Karagözün çok rağbette olduğu yerlerden bir diğeri de adanın kuzeybatısında
bulunan Lefke Kasabası'dır. Çok eski ve tipik Osmanlı Türk kasabası özellikleri taşıyan
bu yerleşme yerinde özellikle bakır madenlerinin çalıştırıldığı ve kasabanın cıvıl cıvıl
olduğu dönemde Karagöz ustaları çok rağbette idi. Diğer kasaba ve kentlerde ramazan
geceleri oynatılan Karagöz, Lefke'de hemen her gece perdesini açardı. Lefke'de
saptayabildiğimiz son Karagöz ustası “Garagözcü Mehmet'ti.” Karagöz oynatılan
kahvehanelerin başında da “Ağaçlı Gahve” ile “Zeki Efendi'nin Gahvehanesi”
gelmekteydi

vKıbrıs Türk Kültür e Sanatı
Mahmut İslamoğlu
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III. BÖLÜM

ORTAK TÜRLER

1. Hem Düzyazı Hem de Şiir Biçiminde Görülen Türler

2. Hem Anonim Hem de Yaratıcısı Belli Türler

Bilmece
Tekerleme

Ağıt
Destan

BİLMECE

BİLMECE

ir şeyin adını söylemeden üstü kapalı
anlatarak, ne olduğunu bulmayı dinleyene ve okuyana bırakan bir anonim halk
edebiyatı türüdür. eşya somut varlıklarla kıl, zek

soyut kavramları konu edinen it oldukları toplumların kültür ve
coğrafyası hakkında

Birçok halk edebiyatı de olduğu gibi bil
anonimleşmiştir de

vardır.
adı verilir Kıbrıs'ta adı

veri li şiir örneklerine de rastlanır.

ait en eski bilmece örneği rastlanır. Kaşgarlı Mahmut'un
anıtsal eseri te de bilmece sayılabilecek sözler yer almaktadır.

ğer Türk boylarında bilmece karşılığında farklı sözcükler kullanılır.
Kıbrıs'ta ise eskisi

kadar geçerliliğini korumasa sözcüğü bilmece karşılığı olarak a
kullanılmaktadı ise (sormak) biçiminde
karşımıza çıkar.

Kıbrıs Türk halkının geçmişteki eğlence kültüründe bilmecenin yeri, günümüze
oranla daha fazlaydı. Çalışma, eğlence veya ziyaret amacıyla bir araya gelen insanlar;
birbirlerine bilmeceler sorarak eğlenirlerdi. Ciddi toplantılarda bile sohbete
bilmeceyle başlandığı olurdu. Bundan dolayıdır ki, diğer halk edebiyatı türlerinde
olduğu gibi Kıbrıs bilmecelerinde de halkın yaşamına ait özellikler vardır.

Kıbrı konu bakımından çok zengindir. En çok işlenen konular bitki,
hayvan, doğa olayları, insan organları, dinî konular, soyut kavramlar, binalar, a

Kıbrıs bilmecelerinde soruları aynı fakat yanıtları ı olan bilmeceler de vardır.
Bu bilmecelerin diğer rının bilmeceleriyle benzer yönleri oldukça
fazladır.

Bilmece, b onun niteliklerini sade bir dille
,

Bunlar; insan, hayvan, bitki, gibi a â
ve güzellik gibi , a

bilgi veren ürünlerdir.

ürünün mecelerin de büyük bir bölümü ilk
söyleyeni zamanla unutularak . Söyleyeni belli olan bilmeceler

Bu bilmecelerin çözümü, anonim bilmecelere oranla çok daha zordur. Bu tür
bilmecelere ve .

len bilmece

ne 'ta
'

Di Kazaklar;
, Özbekler; , Uygurlar; demektedir.

da d
r. Lefke bölgesinde

s bilmeceleri ;
raç

gereçler, yiyecek ve içeceklerdir.

farkl
Türk toplulukla

muammâ, lûgaz istihraç

Codex Cumanicus
Divanu Lûgati't-Türk

jumbak
mesel

tarih düşürme

tàpişmàk tepişmek

bulmaca söylemek

Kıbrıs Türk Bilmecelerinin Genel Özellikleri

Bilmecelerin ilk örnekleri, kutsal kitaplarda buluyazılı nmaktadır. Türk edebiyatına
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Soruları aynı cevapları farklı olan bilmeceler:

Dil üsdünde gaydırmaca
Ben dururum Bilmece bildirmece
O gider

(Islıg / Ses) (Bayram şekeri / Dondurma)

Ballıca baggal
Dünyayı yuta r Ne versen yudar

Kıbrıs bilmeceleri yapıların ki başlık altında sınıflandırılabilir:

n yoksun oldukları
için . Dolayısıyla sayıları çok
azdır. Bazı mensur bilmecele larına yer verildiği

Tesdi bubası Değerde değmezler, değmezde değerler

dizeden oluşur ve
uyaklıdır ce ölçüsünün duraklı, duraksız kalıplarıyla oluşan in
bazıları uyak yönünden mükemmel bir şiir örneği gösterir

Ağaş Minare gibi gale Baldan dadlı
Kiligli gaşşa Yetmiş biñ çiçeg Paltadan ağır

Çarşıda pazarda satılmaz
Ondan dadlı şey olmaz

DiğerTürk boylarıyl

Kıbrıs

Yapılarına Göre Kıbrıs Türk Bilmeceleri

a benzerlik gösteren bilmeceler:

Azerbaycan

1. Mensur Bilmeceler

2. Manzum Bilmeceler

Küçüg baggal

a göre i

Mensur bilmeceler cümle biçimindedir. Bunlar ölçü ve uyakta
manzum bilmecelere oranla, daha kolay unutulurlar

rde kelime oyun de görülür.

Sar sar bitmez

Manzum bilmeceler 2-6 veya daha çok . Genellikle ölçülü
. He manzum bilmeceler

.

üsdünde

Bir teg lâle Elde dutulmaz

(Ağız)

(Dudaklar)

(Ayınan yıldızlar)

(Yol) (Küp)

(Ceviz)

(Uyuku)

BİLMECE

Kı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

toplanarak bilmece yarışmaları . Bu yarışmaların
günlerce sürdüğü olurdu. Günümüzde bu tür toplantıların lerini

sınıfta tartışınız.
Çevrenizdeki kişilerden olduklarını

söyleyiniz.

Arşın ayaglı Cannı gaçar
Fırma bıyıglı Cansız govalar

Gara tavıg
Garnı yarıg Gara yumag sarılır

Altı daş, üsdü daş
İçi dolu biñ bir baş Doğurmaza yügleddiler

Durmazın uyumazı ortasından
geçirdiler

Sarı suda sandal oynar Anası yayvan gadın
Bubası bükmen hoca
Gızı gayedden güzel

düzenlenmekteydi bazen saatlerce
hatta azalma neden

2. bilmeceler derleyip, hangi konularla ilgili

1. 5.

2. 6. Ag yumag çözülür

3. 7. Ekilmezi biçilmezi

n

4. 8.

Ovlu sohbette gezer

Bilmecelerimiz

BİLMECELER

Mustafa Gökçeoğlu

(At)
(Araba)

an)

(Gündüz)
(Gece)

(Gave )

(Duz)

(Hamam)
)

(Asma)
(Kütüg)
(Üzüm)

(Tavış (At Arabası)

Çekirdeği

(Katır)

(Dere
(İskele Tuz Gölü’nden tuz çıkarma)

(Bişşi)

(Şarap)
(Asma Ağacı)

1. nda bir bilenin etraEskiden uzun ve karanlık kış gecelerinde, gaz lambası ışığı fına

BİLMECE

A
lt

ay
S

ay
ıl

Ö
ze

lA
rş

iv
i

Larnaka Tuz Gölü

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 10



Soruları aynı cevapları farklı olan bilmeceler:

Dil üsdünde gaydırmaca
Ben dururum Bilmece bildirmece
O gider

(Islıg / Ses) (Bayram şekeri / Dondurma)

Ballıca baggal
Dünyayı yuta r Ne versen yudar

Kıbrıs bilmeceleri yapıların ki başlık altında sınıflandırılabilir:

n yoksun oldukları
için . Dolayısıyla sayıları çok
azdır. Bazı mensur bilmecele larına yer verildiği

Tesdi bubası Değerde değmezler, değmezde değerler

dizeden oluşur ve
uyaklıdır ce ölçüsünün duraklı, duraksız kalıplarıyla oluşan in
bazıları uyak yönünden mükemmel bir şiir örneği gösterir

Ağaş Minare gibi gale Baldan dadlı
Kiligli gaşşa Yetmiş biñ çiçeg Paltadan ağır

Çarşıda pazarda satılmaz
Ondan dadlı şey olmaz

DiğerTürk boylarıyl

Kıbrıs

Yapılarına Göre Kıbrıs Türk Bilmeceleri

a benzerlik gösteren bilmeceler:

Azerbaycan

1. Mensur Bilmeceler

2. Manzum Bilmeceler

Küçüg baggal

a göre i

Mensur bilmeceler cümle biçimindedir. Bunlar ölçü ve uyakta
manzum bilmecelere oranla, daha kolay unutulurlar

rde kelime oyun de görülür.

Sar sar bitmez

Manzum bilmeceler 2-6 veya daha çok . Genellikle ölçülü
. He manzum bilmeceler

.

üsdünde

Bir teg lâle Elde dutulmaz

(Ağız)

(Dudaklar)

(Ayınan yıldızlar)

(Yol) (Küp)

(Ceviz)

(Uyuku)

BİLMECE

Kı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

toplanarak bilmece yarışmaları . Bu yarışmaların
günlerce sürdüğü olurdu. Günümüzde bu tür toplantıların lerini

sınıfta tartışınız.
Çevrenizdeki kişilerden olduklarını

söyleyiniz.

Arşın ayaglı Cannı gaçar
Fırma bıyıglı Cansız govalar

Gara tavıg
Garnı yarıg Gara yumag sarılır

Altı daş, üsdü daş
İçi dolu biñ bir baş Doğurmaza yügleddiler

Durmazın uyumazı ortasından
geçirdiler

Sarı suda sandal oynar Anası yayvan gadın
Bubası bükmen hoca
Gızı gayedden güzel

düzenlenmekteydi bazen saatlerce
hatta azalma neden

2. bilmeceler derleyip, hangi konularla ilgili

1. 5.

2. 6. Ag yumag çözülür

3. 7. Ekilmezi biçilmezi

n

4. 8.

Ovlu sohbette gezer

Bilmecelerimiz

BİLMECELER

Mustafa Gökçeoğlu

(At)
(Araba)

an)

(Gündüz)
(Gece)

(Gave )

(Duz)

(Hamam)
)

(Asma)
(Kütüg)
(Üzüm)

(Tavış (At Arabası)

Çekirdeği

(Katır)

(Dere
(İskele Tuz Gölü’nden tuz çıkarma)

(Bişşi)

(Şarap)
(Asma Ağacı)

1. nda bir bilenin etraEskiden uzun ve karanlık kış gecelerinde, gaz lambası ışığı fına

BİLMECE

A
lt

ay
S

ay
ıl

Ö
ze

lA
rş

iv
i

Larnaka Tuz Gölü

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 10



AÇIKLAMALAR

SORULAR

TÜR VE BİÇİM

Yukarıda Kıbrıs Türk bilmecelerinden seçilmiş bilmecelerörnekler okudunuz. Bu

SÖZCÜKLER

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

68 cm.lik uzunluk ölçüsü.
.

: .
Hurma.

: Oldukça.
Kasa.

: .
Tavuk.

A (Larnaka) Tuz Gölü'ydü.

. ö ,
için de

yere torbalar serilir ,
'nde

ölü'
d ,

de ederlerdi.

1.

2. Bilmecelerde i
3. Bilmecelerin, varsa, gösteriniz.

5

Türklerine özgü söyley Bilmecelerin dili
lmak ve daha iyi gizleyebilmek

için sözcük oy da ye

:
: Bir çeşit hamur tatlısı

Bükülmüş olan, bükük
:

:
Oğlu
:

Geçmiş yıllarda damızdaki tek tuz kaynağı İskele
Ancak buradaki tuz sofralık olmadığından çıkartıldıktan sonra işlenmesi
gerekmekteydi Bu çıkarma işleminden nce tuz yığınları oluşturulup katırların
buraya ulaşması için uzun ince bir yol yapılırdı. Yolun kayganlığını önlemek

di. Bu yol kullanılarak çıkarılan tuz işlenmek üzere taşınırdı.
Böylelikle yedinci bilmecemizde geçen İskele Tuz Gölü n tuz çıkartma işlemi
gerçekleşmiş olurdu. O dönemin iyi bir gelir kaynağı olan Tuz G nden civar köy
halkı yasak a olsa yararlanırdı. Akşamları buradan tuz çıkaran köylüler
hayvanlarının tuz ihtiyacını giderdikten sonra arta kalan tuzu da işleyebilecek olan
kişilere satarak ek gelir el

Yukarıdaki bilmecelerden Kıbrıs Türk insanının yaşantısı hakkında neler
öğreniyoruz?

şlenen konuları söyleyiniz.
uyaklarını

açısından karşılaştırınız.
. Bilmecelerdeki edeb sanatları gösteriniz.

Kıbrıs iş özellikleri taşımaktadır. genellikle
açık ve anlaşılırdır. Ancak bilmeceyi çekici kı yanıtı

unlarına ve edeb sanatlara r verildiği görülmektedir.

rşın
işşi

fırma

aşşa

avıg

a
b
bükmen

gayedden
g
ovlu
T

î

î

4. Eski yıllarda söylenmiş yukarıdaki bilmecelerle, günümüz bilmecelerini konuları

BİLMECE
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SERBEST OKUMA

GÜNÜMÜZ BİLMECELERİ

bulunan bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakardınız?

H

Elmada bulduğunuz bir kurttan daha kötü şey ne olabilir

Hangi şişelere su konulmaz?

Fil karıncayı görünce ağacın arkasına saklanmış. Niçin?

K lerinde 31 gün vardır. Hangi aylarda 28 gün vardır?

Ressamlar neden palet kullanırlar?

Bir İngiliz kraliçesi cellada “sör” ünvanı verirse ne olur?

.Yeni doğan zenci bebeklerin dişleri ne renk olur?

Kimler ekmeğini taştan çıkarır?

Uzay mekiği ne işe yarar?

Toprak yağmura ne demiş?

yakılmalıdır

(Yarım kurt)

(Dolu şişelere)

(Karıncaya çelme takmak için)

(Bütün aylarda 28 gün vardır)

(İyi yüzme

ıraşlar)

(Üzerime çok düşüyorsun)

( nce kibrit )

(Kardan adam)

bilmedikleri için)

(Asansör)

(Heykelt

Ö

2. angi adam hamama girmez?

3. ?

4.

5.

6. imi aylarda 30, kimi

7.

8.

9

10.

11.

12.

Elinizdeki kutuda tek bir kibrit var. Bir gaz lambası, bir şömine ve bir odun sobası1.

(Delinen ozon tabakasını dikmeye)

(Yeni doğan bebeğin dişleri olmaz ki)

BİLMECE
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TEKERLEME

ve güldürü gibi ögelerden de yararlanarak ses taklidi, yinelemeler ve ikilemeler
biçiminde bir araya getiren, genellikle ölçülü ve uyaklı söz dizilerine

v

Tekerlemeleri oluşturan arasında bakımından
irbirine zıt durumlara ve abartıya yer verilerek güldürme

amaçlanırken, karşıt düşünceler, olağanüs rumlar art arda sıralanarak şaşırtıcı bir
etki yaratılmaya çalışılır. Bu bazen uyak oluşturmak ve akılda kalıcılığı s ğlamak için
yapılsa da, asıl amaç güldürmek ve eğlen

Tekerlemeler bazı luklarında şu adlarla bilinir Anadolu, Makedonya
ve Kıbrıs Türklerinde ,

Kıbrıs Türk tekerlemeleri kullanıldıkları yerlere, kullanılış ve
kullanılma amaçlarına, hitap ettikleri yaş gruplarına, konularına, içerdikleri

gruplandırılır Buna göre Kıbrıs Türk tekerlemeleri Mustafa
Gökçeoğlu’ndan da yararlanılarak şöyle sınıflandırılabilir:

Ebe çıkartma tekerlemeleri (Sayışmacalar)
Oyun sırasında oyuna eşlik eden

Masal başlangıç ve sonuç

Karşılıklı konuşma (diyalog)

Tekrarlamalı

Satıcı tekerlemeleri

tekerleme sayılmak badaşmak.

Kıbrıs Türk Tekerlemeleri

tekerleme

tekerleme ,

denir.

e ortaoyunu gibi türler içinde de kendisine yer bulur.

dizeler anlam ve konu bir bütünlük
yoktur. Tekerlemelerde b

tü du
, a

dirmektir.

Türk toplu :
; Gagavuzlarda

biçimlerine

sözcüklere göre .

1. Çocuk tekerlemeleri
a.
b. tekerlemeler
c. Kendisi oyun olan tekerlemeler
d. Ninnilerde yer alan tekerlemeler

2. Masal tekerlemeleri
a. tekerlemeleri
b. Macera anlatan tekerlemeler

3. biçiminde olan tekerlemeler
4.Ad tekerlemeleri
5. tekerlemeler
6.Alay konulu tekerlemeler
7.

9. Dua, niyet ve dilek tekerlemeleri

TEKERLEME

Herhangi bir ana konusu olmayan düşünce ve hayalleri; abartma, karşıtlık, benzerlik

Genellikle bağımsız olarak a çıkan tekerlemeler,ortay masal, halk hikayesi, karagöz

İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Rumca amsız sözler içeren tekerlemeler8. veya anl

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı10

1. Mısra sayılarına göre
dizeden oluşurlar.

Ölçü ve uyaklarına

arası ölçü ve olmasına rağmen,
Bunun yanında az sayıda da o

de bulunmaktadır.

Yapılarına göre tekerlemeler:

tekerlemeler
3-6 ve daha fazla

2. göre tekerlemeler

Birçok tekerlemede dizeler uyak tekerlemenin
bütününde bu sistem görülmemektedir. lsa uyak düzeni
tekerleme boyunca süren örnekler

TEKERLEME
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Hepimiz çocuk bir .
k, çevrenizdeki küçük

1.Mu 5.
-Geldi.
-Ne getirdi?

Gül kokulu muhallebim g boncug
-Kime kime?

2.Teknede r a.
r

-Gara kediye.
r -Gara kedi nerde?

3. Evvel zaman içinde nerde?
Gal r saman içinde -Palta kesdi.
Develer dellalken -Palta nerde?
G ü.

-Su nerde?
r sallarken

4.
O
Tav

bu

ken oynadığımız oyunlarda çok tekerleme öğrenip söylemişizdir
Çocukken öğrendiğiniz bu tekerlemeleri hatırlayara çocukların
söylediği tekerlemelerle karşılaştırıp benzerlik ve farklılıklarını sınıfta tartışınız.

hallebimi yaparım -Hu hu komşu, ovlun geldi mi?
İçine şeker katarım
Tabak tabak satarım

-İnci

hamı -Sağa bağ
Bahcada çamı -Başga kime?
Ver Allahım ver
Bir sıkı yamı

-Ağaca çıgdı.
-Ağaş

bı

araböcü natırken -Suya düşd
Ben anamın beşiğini
Tıngır mıngı -İneg içdi.

-İneg nerde?
Gavrın gavrın gavrıncıg -Dağa gaşdı.

rtasında pınarcıg -Dağ nerde?
ışan gelmiş su içsin -Yandı, biddi kül oldu!

Bu dudmuş, bazlamış
Bu bişirmiş, bu da yemiş
Bu da okuldan gelmiş
Hani bağa hani bağa demiş
Al tüfeği çık ava, al tüfeği çık ava...(gıdı, gıdı...)

Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz

TEKERLEMELER

Mustafa Gökçeoğlu

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

TEKERLEME

Oğuz M. Yorgancıoğlu
Kıbrıs Türk Folkloru
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SORULAR

AÇIKLAMALAR

SÖZCÜKLER

TÜR VE BİÇİM

METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

: Karafatma.

Çocuk tekerlemelerinden olan dördüncü
söylenir. Önce

derken
bir bir tutularak lir.

.
,

1. Birinci tekerlemeyi kim, ne maksatla söylemektedir? Bu tekerleme bize
es larda

2. g hareketle
sizce

3.
4. Tekerlemelerin östererek, hangi tekerleme

rubundan

ilk tekerlemenin uyak düzeni ikinci tekerlemenin
tekerlemelerde ise düzenli bir uyak sistemi yoktur.

: Kadınlar hamamında hizmet eden kadın.

Yukarıda farklı konular içeren tekerleme örnekleri okudunuz. Tekerlemelerin bir
bölümünde satıcı duyuruları, dualar dile getirilirken; bir bölümde de masala hazırlık
ve çocukları oyalama amaçlanmıştır.
tekerleme genellikle küçük çocukları güldürmek amacıyla çocuğun
avuç içi açılır ve kişi işaret parmağıyla çocuğun avuç içinde halkalar çizerek
tekerlemeyi söylemeye başlar. Tekerleme devam e çocuğun baş parmağından
başlayarak parmaklar kişileştiri Tekerlemenin sonuna gelindiğinde
geriye serçe parmak kalmış olur. Aç olup da ava çıkacak olan da odur “Al tüfeği çık
ava, al tüfeği çık ava” cümlesi tekrarlanırken kişi işaret ve orta parmağını iki ayak gibi
kullanarak çocuğun elinden başlayıp, koluna oradan da boynuna ulaşır. Tekerlemenin
sonunda çocuk boyun bölgesinden gıdıklanır.

ki yıl yapılan hangi meslekleri anımsatmaktadır?
İkinci tekerleme han i duygular içinde söylenmiştir? Bundan

Kıbrıs'taki hangi sorun dile getirilmiştir?
Tekerlemelerde geçen söz sanatlarını bulunuz.

varsa ölçü ve uyaklarını g
g olduklarını söyleyiniz.

Yukarıda Kıbrıs Türk tekerlemelerinden seçilmiş örnekler okudunuz. Görüldüğü
gibi şeklindedir. Diğer

d

natır

ellal: .Duyuru yapan kişi
garaböcü

aaab, aaba

TEKERLEME
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Üşüdüm anam soğugdan
Bir gız bakar olugdan

Hasba ye gızım sabahdan

da bakayım o olugdan

’ ’

7. Andırdıplaymış
Andırıp si bombombom

One tw hree u gıdı gıdı

ö

ö

Ç

SERBEST OKUMA

TEKERLEMELER

1. Damdan düşen bir kurbağa
Ayağını incitti

Aldı onu götürdü
Mezarını kazdılar
Üzerine şöyle yazdılar
Damdan düşen bir kurbağa
Ayağını incitti

Aldı onu götürdü
Mezarını kazdılar
Üzerine şöyle yazdılar
Damdan düşen bir kurbağa
Ayağını incitti

Aldı onu götürdü
Mezarını kazdılar
Üzerine şöyle yazdılar

.

4. Hey amigo şazabata
Çek tabanca vur garınca

TEKERLEME

Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz
Mustafa GökçeoğluOğuz M. Yorgancıoğlu

Kıbrıs Türk Folkloru
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AĞIT

Ağıt, ölen kişilerin ardından onları yüceltmek; iyiliklerini, erdemlerini anmak; gençliklerini
ve güzelliklerini övmek; geride bıraktıklarının acılarını dile getirmek amacıyla söylenen
şiirlerdir.

“Ağlayış, inleyiş” anlamına gelen eyleminin de türetildiği kökünden
yapılmıştır.

Bir halk şiiri türü olan ağıtların söyleyeni/yazanı belli olanları olduğu gibi, söyleyeni/yazanı
zamanla unutulmuş olanları da vardır.

Âşık Tarzı Türk Şiiri nazım biçimlerinden koşmanın bir türü olan ağıtlar 11'li hece ölçüsünün
6+5 duraklı kalıbıyla söylenir. Dörtlüklerden oluşan ağıtların uyak düzenleri

Halk şairlerinin sanat düzeyi yüksek ağıtları yanında, bir felaket karşısında sadece duyulan
üzüntüyü dile getirmek amacıyla veya biçim mükemmeliği gözetmeden doğaçlama olarak
söylenmiş ağıtlar da vardır. Bu ağıtlarda genellikle hece ölçüsünün 7, 8 ve 11'li farklı kalıpları
kullanılmıştır.

Gerek âşıkların gerekse sıradan kişilerin söylediği/yazdığı ağıtlarda ölen kişilerin özellikleri
veya başından geçenler destan havası içinde aktarılır, epik ve dramatik öğeler birlikte verilir.

İslâmiyetten önceki dönemlerde bu tür için sözcüğü kullanılırdı. Türk toplulukları
arasında ağıt karşılığında farklı sözcükler kullanılır: Kazaklar , Kırgızlar

, Türkmenler ise bu sözcüğe

Ağıt, Kıbrıs Türkleri arasında da yaygın halk şiiri türlerinden biridir. Biçim olarak âşık tarzı
şiirlere benzeyen yönleri olduğu gibi onlardan farklılaşan noktaları da vardır. Ağıtlarımızın
dörtlük sayısı iki veya beş dörtlük arasında değişebilmektedir.

Eskiden düşmanlıklar, doğal afet, hastalık, şehit olma gibi nedenlerle ölen kişilerin ardından
ağıtlar yakılırken; günümüzde trafik kazalarında kaybedilen kişiler için de ağıtlar yakılmaktadır.

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı'nda ağıt olarak değerlendirilen şiirlerin birçoğu
adlarıyla da anılmaktadır. aynı zamanda
arşımıza çıkar. , adıyla destan olarak söylendiği gibi

farklı sözlerle adıyla türkü biçiminde de görülmektedir.

Kıbrıs Türklerine ait
gibi ağıtlar da vardır.

ağıt ağlamak ağ

cokto/koşok
ağı

Meluşalı Nazım Bey Ağıdı Nazım Destanı
Arab Ali Ağıdı Kaçak Ali Destanı

Mağusa Limanı Limandır Liman

Cafer Ağa Ağıdı, İbrahim Çavuş Ağıdı, Rauf ile Celal Ağıdı,
Lokumcu ÖmerAğıdı

sözü,

… biçimindedir.

,
Özbek ve Tatarlar demektedirler.

veya

olarak k

aaax bbbx
cccx

sagu
joktav

marsiya

destan
türkü

AĞIT
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FERYAT

Ah Süleyman, bizim için bir ümittin, emeldin,

Bilmiyoruz ne kabrini, ne yerini senin biz,

Bu mate

.

Avukat Süleyman Şevket 1936'da Dağaşan (Vretçça) bölgesindeki Aşelya deresinin
azgın sularına kapılarak yirmi sekiz yaşında ölmüştür. İstanbul'da başladığı yüksek
öğrenimini Londra'da tamamlayan ve Ada'ya dönen bu genç avukatın hazin ölümü pek
çok Türk ve Rum şaire ağıtlar yaktırmıştır.

Geliniz hep toplanalım bu matemin başına,
Aramızdan koparıldı henüz pek genç yaşında,
Bir satırcık yazı bile yoktur meçhul taşında,
Senin için aziz ölü hepimiz kan ağladık.

Akıllıydın, bilgiliydin, çoğumuza bedeldin,
Zamanında milletini koruyacak bir eldin,
Senin için büyük şehit hepimiz kan ağladık.

Zalim felek bırakmadı hayatından hiç bir iz,
mde müştereğiz küçük büyük hepimiz,

Senin için bedbaht ölü, ağladık kan ağladık.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Her ölüm zamansızdır. İnsan sevdiği birini kaybedince ilk gün yüreğinde kırk mum
birden yanarmış. Sonra geçen her gün için bir mum sönmeye başlarmış. En son mum ise
insanın yüreğinde hep yanık kalıp içini acıtırmış.”

Bugün çeşitli gazete ve dergilerde ölen kişilerin adına yakınlarının yazdığı şiirler
yayımlanmaktadır. Bu şiirlerden birini bulup sınıfta okuyunuz, bu şiirlere ağıt diyebilir
miyiz? Tartışınız.

AĞIT

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı

Seni yutan azgın sular denize mi yürüdü,
Facianın karanlığı gönlümüzü bürüdü,
Senin için garip Şevket, hepimiz kan ağladık

Gittin, gittin, ebediyyen gençliğine doymadan,

Ulu Rabbim, pek büyüktür verdiğimiz bu kurban,
Senin için yüce şehit, hepimiz kan ağladık.

Tanrı! Kimsin, nesin? Söyle bu zulmüne sebep ne,
eden kıydın milletimin en değerli erine,

Hayat değil, deha gömdün, lânet olsun şerrine,
Senin için ah Süleyman, hepimiz kan ağladık.

Kıbrıs Türk Folkloru

Vücudunu katil dere nerelere sürüdü,

Acep hangi kumlar gömdü cesedini soymadan,

N
Mel'un ecel, eserine bak sevine sevine,

Ulviye Mithat

Mahmut İslamoğlu

SÖZCÜKLER

bedbaht:
deha:
ebediyyen:
ecel:
emel:
facia:
felek:
kabir:
mâtem:
meçhul:
mel'un:

Sonsuza kadar.

Çok
Dünya, talih, baht.
Gömüt, mezar, sin.

Yas.
Bilinmeyen.

Ortak olan.

Mutsuz, bahtsız.
İnsan zekâsının erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik.

Yaşamın sonu, ölüm zamanı.
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.

üzüntü veren acıklı olay.

Tanrı tarafından lânetlenmiş olan.

Kötülük, fenalık.
müşterek:
şer:

AÇIKLAMALAR

Okuduğunuz metinde Avukat Süleyman Şevket'in ölümünden duyulan üzüntü, onun
özellikleriyle birlikte aktarılıyor. Şair her dörtlüğün ve son beşliğin sonunda tekrar ettiği
“hepimiz kan ağladık” sözleriyle üzüntüsünün büyüklüğünü vurgulamaya çalışmıştır.

AĞIT
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SORULAR

1. Ma

2.

3.
4.
5.

6. Manzumenin konusunu ve ana duygusunu söyleyiniz.

biçimindedir.

nzumenin bütününü göz önünde bulundurarak Süleyman Şevket'in
hangi özelliklerinden bahsedildiğini belirtiniz.
Şair “Bir satırcık yazı bile yoktur meçhul taşında” sözleri ile neyi anlatmak
istemiştir?
Dördüncü dörtlükte kişileştirilen varlıklar nelerdir?
Şair, Süleyman Şevket'i neden “milletini koruyacak bir el” olarak düşünüyor?
Manzumenin son bölümünde şair bu olayın sorumlusu olarak kimi görüyor? Şair
nasıl bir ruh hâli içindedir?

Okuduğunuz manzume, 15'li hece ölçüsüyle yazılmış 5 dörtlük ve 1 beşlikten oluşan
bir ağıttır. Uyak düzeni dörtlüklerde … biçiminde son beşlikte ise

TÜR VE BİÇİM

aaab cccb dddb eeeeb
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Süleyman Şevket’in ölümünden sonra eşyaları dağıtılırken.

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı11

Hazırlayan: Mehmet Yaşın

CAFER AĞA'YA AĞIT

Dağlarda sıra daşlar
Cafer'de gara gaşlar
Gelin gurtarın beni
Be çoban arkadaşlar

Çekdim atı bineyim

Artık buna ne deyim

Yazık oldu Cafer'e

Biçare Cafer Ağa
Bir avıç toprak oldu

Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi

AĞIT

SERBEST OKUMA
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Hazırlayan: Mehmet Yaşın

İBRAHİM ÇAVUŞ AĞIDI

sa tepesinde yedim kurşunu
Dünyadan kestim artık umudumu
Söyleyin babama beni ağlasın
Anacığım yoktur beni ağlasın

Söyleyin kardeşlerime ağlasın
Kardeşlerimle dünya ağlasın

Kendi halimde, kurşun geldi geçti

lbimden, söyleyin babam ağlasın
Anacığım yoktur beni ağlasın
Söyleyin kardeşlerime ağlasın
Kardeşlerim değil dünya ağlasın

Mevtimi kaldırdılar Lefkoşa'ya
Bilin beni vuran düşman değildir

aşımdır

Söyleyin babama babam ağlasın
Anacığım yoktur beni ağlasın
Söyleyin kardeşlerime ağlasın
Kardeşlerim değil dünya ağlasın

Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi

SERBEST OKUMA

AĞIT
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Destan

S “efsane ve mesel” Farsça sözüdür.

Destan T ü Yunanca
sözlü edebiyat ürünü

Güldürücü (mizahî) destanlar

kavramı
gibi farklı biçimlerde tanımlanmaktadır.

özcüğün kökeni anlamına gelen

ürk edebiyatında iki farklı t rde ele alınır. Bunlardan biri,
karşılığı olan destandır. Diğeri de halk edebiyatına ait âşık şiiri
nazım biçimi olan destandır.

Yunanca epope karşılığı destan, toplumların yaşamında derin izler bırakmış bir olayı
(savaş, göç, doğal afet vb.) özellikle tarih öncesi tanrı, tanrıça ve kahramanlarla ilgili
olağanüstü olayları şiir biçiminde öyküleyerek anlatan en eski edebiyat ürünüdür.
Türklerin Oğuz Kağan Destanı, Kırgızların Manas Destanı, Yunanlıların İlyada ve
Odessa Destanı bu destanlardandır.

Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden olan destan ise dörtlüklerden oluşur. Halk
şiirinin en uzun ürünleri olan bu destanlar, genellikle hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla
söylenir. 8'li kalıpta söylenenlere de rastlanır. Dörtlük sayısı 8 veya 10'u geçmeyen
destanlar olduğu gibi 100'ü aşanlar da vardır. Bu destanların uyak düzeni

… biçimindedir. Ancak ilk dörtlüğü biçiminde olan destanlar da vardır.

Âşık Ahmet'in Bosna Destanı, Seyranî'nin Yaş Destanı gibi destanlar âşık tarzı
destanlardandır.

Günümüz şairlerinin de destan adı altında ürünler verdiği görülür. Nazım Hikmet’
in Kuv Milliye Destanı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı bu tür
destanlardandır.

Âşık şiiri kapsamında değerlendirilen destanlar bireysel veya toplumsal konulu
olabilir. Bu destanlar konularına göre ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

1. Savaş destanları
2. Deprem, yangın, salgın hastalık gibi yıkım olaylarıyla ilgili destanlar
3. Eşkıyaların ya da çevrede ün salmış kişilerin serüvenlerini anlatan

destanlar
4.
5. Toplumsal taşlama ya da eleştiri niteliğindeki destanlar
6. Bekçi destanları
7. Öğüt (atasözü) destanları

hikâye, , masal, , manzum hikâye,

dâstân

epope

abab cccb
dddb xaxa

kıssa sergüzeşt geçmiş şeylerin
hikâyesi

âyı

DESTAN

DESTAN
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8. ları
9. Yaş destanları

10. Özel ve kişisel durum ya da olayları anlatan destanlar.

Destan söyleme geleneğinin diğer Türk toplulukları arasında da çok yaygın
olduğubilinir. Günümüzde bile bu geleneği sürdürebilen Kırgızlar gibi Türk
toplulukları vardır. Bu topluluklar arasında sözcüğü yanında farklı sözcükler
de kullanılır. Azeriler ve Kırgızlar

sözcüklerini kullanırlar.

Bütün Türk dünyasında olduğu gibi, Kıbrıslı Türklerin de ge
dedikleri şiirleri vardır.Ancak şunu da belirtmeliyiz ki yukarıda

b

Hayvan destan

, Türkmenler , Uygur Türkleri
t ve Kazaklar

rek anonim gerekse
söyleyeni belli,

destan
dastan dessan/epos

rivaya

destan

jır

ahsettiğimiz epope karşılığı olan destan türüne örnek olacak bir Kıbrıs Türk destanı
yoktur. Çünkü bu tür destanlar ulusların tarih öncesi dö

Kıbrıs adasının 1571 yılında Osmanlı egemenliğine girmesiyle, Ada'yaAnadolu'nun
çeşitli bölgelerinden Türklerin yerleştirildiğini biliyoruz. Bu yeni coğrafyaya
yerleşenler beraberlerinde getirdikleri kültürel değerlerini, söz varlıklarını
kaynaştıkları yeni kültürle besleyip yeniden biçimlendirmişlerdir.

Kıbrıs Türk destanlarının, Anadolu'nun âşık tarzı destanlarıyla konu ve biçim
açısından benzerlik göstermesi; kültür taşımacılığının da güzel bir örneğidir.

ın ıyla benzeşen özellikleri yanında farklılaşan
yönleri de vardır. Bu destanlarla Anadolu'da söylenen destanlar arasındaki en belirgin
fark, Kıbrıs Türk destanlarının zaman içinde yazanının/söyleyeninin unutulmasıyla
anonimleşmesidir. Bununla birlikte uyak düzenlerinde, kullanılan hece ölçüsü
kalıplarında yer yer destan özelliklerinin dışına çıkılması, yerel olaylara ve bireysel
sorunlara yer verilmesi bakımından da bu destanların Anadolu'daki benzerlerinden
oldukça farklılaştıkları görülür. Ayrı coğrafyalarda ve sosyal şartlarda yaşayan
toplumlar için bu farklılaşma son derece normal karşılanmalıdır.

Kıbrıs Türk destanları genellikle dörtlüklerden oluşur ve konularına göre dörtlük
sayılarında değişiklikler görülür. Anonimleşen destanlarımızın bazıları ise Anadolu
destanlarının varyantları biçimindedir: Yaş Destanları, Ramazan Destanları (Aç Gözlü
Destanı), Ol Sinek Destanı gibi.

Kıbrıs Türk destanları, araştırmacı Mustafa Gökçeoğlu ve İsmail Bozkurt'un yaptığı
farklı değerlendirmeler göz ön konularına göre şöyle
sınıflandırılabilir:

nemlerini anlatan ürünlerdir.

Bu destanlar Anadolu destanlar

,

ünde bulundurularak

DESTAN
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1. Ol Sinek Destanı, Horozun Destanı, Sıçan
Destanı, Kurbağa Destanı, Kedi Sözü Destanı.

2. Adem ve Havva Destanı, Cennet-Cehennem
Destanı, Gelmiş Geçmiş Peygamberler Destanı.

3. Aç Gözlü Destanı, Hayır
Etmezin Destanı, Dolandırıcı Destanı /Alacaklı ile Vereceklinin Destanı,
Tembelin Destanı (Bu destan Mustafa Muzaffer Özboşnak'a aittir).

4. Okul Destanı, Polis Destanı.
5. Tercüman Destanı

(Kıbrıs'a ait en eski destan olarak belirlenmiştir.), Kasapoğlu Destanı,
Kıbrıs Destanı (Âşık Kenzî'ye aittir), Hasan Bulliler Destanı, HalidArap
Destanı, Mida Destanı, Gerali Destanı, KaçakAli Destanı,Ana ile
Muallime Kızın Katili Destanı, Dr. Behiç Destanı.

6.
7.

Kıbrıs'ta destan söylediği bilinen halk ozanları Ahmet Babacan, Dr. Hafız Cemal
(Lokman Hekim) ve asıl adı Mustafa olan Aynalı'dır. Çeşitli kaynaklara ve Kıbrıslı halk
edebiyatı araştırmacılarına göre bu kişilerin; destanların şairi mi, derleyicisi mi, yoksa
icracısı (söyleyeni) mı oldukları konusu tartışmalıdır. Bilinebilen en önemli halk şairi
Kıbrıslı Âşık Kenzî'dir. Kenzî 1833 yılında Ada'da çıkan isyanları konu edinen

ile ünlenmiştir.

Hayvanlarla ilgili destanlar:

Dinsel konulu destanlar:

Kurum de

İnsan tipleriyle ilgili destanlar (Mizahî Türler):

stanları:
Aşk, eşkıyalık, kanun kaçaklığı ve başkaldırı destanları:

Yaş Destanları
Diğer konularla ilgili destanlar:

Kıbrıs
Destanı

Afetlerle ilgili destanlar, cinsellikle ilgili
destanlar…

DESTAN

Atlı polisler tören esnasında
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lusların tarihinde haksızlıklara karşı çıkan, mevcut yönetime baş kaldıran,
gözüpek kahramanların rol aldığı birçok olay vardır. Bu olayların kahramanları halk
tarafından yüceltilerek; onların adlarına destanlar, hikâyeler söylenmiştir. Onlar gibi
birer destan kahramanı olan Köroğlu ve Robin Hood isimleri hakkında bilgi edinerek,
onların hikâyelerini araştırınız.

Kıbrıs'ta, halkın belleğinde Hasan Bulli Kardeşler gibi iz bırakmış benzer kişiler
yaşamış mıdır?Araştırınız.

HASAN BULLİ DESTANI

Destan, 1900'lü yıllara kadar İngiliz yönetimini epey meşgul eden, halk arasında
silinmez izler bırakan Kıbrıslı Türk üç kardeşin hikâyesini anlatmaktadır. Mehmet Ali
(Kaymakam), Hüseyin ve Hasan olarak bilinen bu kardeşler, haksızlığa uğradıklarına
inanarak dağa çıkmışlardır. Destanda, Mehmet Ali Bulli, Hüseyin Bulli ve onlara
katılan çete arkadaşlarının (Hasan Osman, Hüsnü Salih) kaçakken yaptıkları eylemler,
yaşadıkları maceralar son olarak da yakalanıp idam edilişleri anlatılmaktadır.

Hapishaneye götürülürken kaçar ve dağa çıkar. Daha sonra Mehmet Ali ve Hüseyin
Ahmet (Kavunis) Bulli Kardeşler çıkardıkları bir kavgada adam bıçaklayıp istemeden de
olsa adamın ölmesine sebep olurlar. Tutuklanmamak için dağa çıkarlar. Böylece bu
kardeşlerin ve çete arkadaşlarının Baf ve civar köylerindeki maceraları başlamış olur.
O yıllarda Ada, Osmanlılardan İngiliz yönetimine geçmiştir. Ancak Kıbrıs'ta özellikle
Baf'ta sosyal ve ekonomik şartlar oldukça kötüdür. Hırsızlık, yol kesme, işsizlik,
yoksulluk başgöstermiştir. İngiliz yönetimi ise Ada halkına egemenliğini kabul ettirmek
için baskıcı bir yol izlemektedir. Hasan Bulli Kardeşler kaçak olmalarına rağmen zayıf
olanı a karşı korumuş, mevcut düzene karşı başlarına buyruk kendi
yasalarını uygulamışlardır.

Hasan Bulli Kardeşlerin dağa çıkış nedenleri İngiliz yönetimine karşı yapılmış bir
hareket değildi. Ancak ayaklanmaların ve kışkırtmaların olması, bunun yanında
şartların giderek kötüleşmesi, başlangıçta ne yaptıklarına pek karışılmayan Hasan Bulli
çetesini de olumsuz yönde etkilemiştir; böylece her biri gerçek bir eşkıyaya
dönüşmüştür. Dolayısıyla İngiliz Hükümeti onların tutuklanıp idam edilmesi kararını
almıştır.

, güçlü ve zalim olan

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

DESTAN

Hasan Ahmet Bulli bir kadın meselesi yüzünden haksız yere tutuklanır.
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Üç kardeşten biri olan Hasan Ahmet, polisle başları derde giren kardeşlerine
yardım etmek için hapishaneden kaçtığı sırada vurularak öldürülmüştür. Mehmet Ali
ve Hüseyin kardeşler ise uzun süren bir kaçaklık dönemi yaşamışlar; polisin tutuklama
kararıyla çete üyelerinin çatışmaya girmesi sonucunda Hüseyin Bulli vurularak
ölmüş, Mehmet Ali ise tutuklanarak idam edilmiştir.

Hasan Bulliler olayı ile ilgili Türkçe ve Rumca farklı iki destan vardır. Türkçe Hasan
Bulliler Destanı'nın yazarı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Rumca Hasan Bulliler
Destanı (Türküsü) ise Hristodulos Çapura adlı bir Rum halk ozanı tarafından
yazılmıştır. Rumca destanı dilimize Burhan Mahmutoğlu çevirmiştir. Ancak destanın
Türkçe çevrisi ile Türkler arasında yaygın olan varyantının bire bir ilişkisi yoktur.

Destanın her iki varyantında da Hasan Bulliler'in yürekliliğinden bahsedilir. Bunun
yanında Rumca destanda vahşi haydutlar olarak anlatılan bu kardeşler Türkçe
destanda, İngiliz yönetimine baş kaldıran yiğitler olarak karşımıza çıkarlar.

DESTAN
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Hasan Bulli Destanı’nın kahramanları
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Çevrildi üzerime tüfengler

Sair zaptiyeler diyerek aman

....

Çekildi cümlesinin de mecali.

Goydular kelepçelere hepsini

Son verdiler Bullile

Veda edip gittiler bu dünyaya.
…..

Hüseyin Çavuş dedi işte zeybekler

Bakın bizi dört göz ile beklerler.

Sakının gendinizi arkadaşlar
Zira canımız tatlıdır gardaşlar.

Gaymakam çekince gurşunu heman

Hüseyin Çavuş düştü attan bican.

Teslim oldukları gün idi sali

Hiçbirisi de çıkarmadı sesini.

Dövüşdüler İngilizlerin damına
rin namına

Bulliler denirdi bunların adına
Hüküm oldu bunların idamına.

Akıbet uğradılar bu belaya

Aynalı'nın Okuduğu Şiirler
Mustafa Gökçeoğlu

Kaymakam, aslını sorarsanız Mamonya
Bakınız bize ne yaptı bu dünya

Talha'nın garazı vardı bize
Hileyle verdi bizi İngiliz'e.

r ben Hüseyin Bulli'yim hem firarım
Merhametim yokdur kim olsa kiyarım

Hatır bilmem her arzumu yaparım.
Öldüm teslim olmadım İngiliz'e

Haber verirdi çavuşa ne duysa

Yalançının mumu az vakıt yanar

Polisler gönderilip hazır oldu

Gaçakların mevkiini saracaklar
ri dağında bulunacaklar.

Biz ne Hanya biliriz, ne de Konya.

Hüseyin de

Lakin gahbelik edti Talha bize.
.....

Hüseyin Eyyub hafiyeydi polise
Hep köylüleri soktu mahpusa

Köylü yalan der Hüseyin yemin atar

.....

Her taraf zaptiyelerle doldu.

O saatte askerler varacaklar

Pissu

DESTAN
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

AÇIKLAMALAR

SORULAR

:
Cansız, ruhsuz.

Kahpe olma durumu, kahpece davranış.
Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık.

Girit'te bir şehir.
Kapatılmış, hapsedilmiş kimse.

Baf kazasına bağlı bir köy.

Limasol kazasına bağlı bir köy.
Kıbrıs ağzında polis.
Yiğit kişiler, delikanlılar.

Okuduğunuz metin; destan kahramanları Kaymakam ve Hüseyin Bulli kardeşlerin
kendilerini tanıtan konuşmaları ile başlar. Diğer bölümlerde ise pusuya düşürülmeleri,
Hüseyin Çavuş ve zaptiyelerle giriştikleri çatışmalar, son olarak da teslim oluşları
anlatılır.

Destan kahramanlarından biri olan Kaymakam, destanın ilk bölümünde neden
yakınmaktadır?
Metinden hareketle kardeşlerden Hüseyin Bulli'nin nasıl bir karaktere sahip
olduğunu belirtiniz.
Hasan Bulli Kardeşlerin yakalanması için polisle anlaşan kimdir? Hazırlanan
plân nedir?
Metinde geçen “Çekildi cümlesinin de mecali” sözüyle anlatılmak isteneni
açıklayınız.
Destanın okuduğunuz bölümünden yola çıkarak, İngiliz yönetiminin
tutumuyla ilg

Metinde Kıbrıs'ın ağız özelliklerinin görüldüğü sözcükleri gösteriniz.

akıbet Sonunda.
:

: Tutukevi.
: Kaçma, kurtulma.

:
:
: Ajan, gammaz.
:

:
:

: Güç, dinçlik, derman, takat.
: Yer, mahal.
:
:
:

1.

2.

3.

4.

5.
ili neler söylenebilir?

6.

bican
dam
firar
gahbelik
garaz
hafiye
Hanya
mahpus
Mamonya
mecal
mevki
Pissuri
zaptiye
zeybek

Kıbrıs'taki
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Çevrildi üzerime tüfengler

Sair zaptiyeler diyerek aman

....

Çekildi cümlesinin de mecali.

Goydular kelepçelere hepsini

Son verdiler Bullile

Veda edip gittiler bu dünyaya.
…..

Hüseyin Çavuş dedi işte zeybekler

Bakın bizi dört göz ile beklerler.

Sakının gendinizi arkadaşlar
Zira canımız tatlıdır gardaşlar.
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Hüseyin Çavuş düştü attan bican.

Teslim oldukları gün idi sali
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rin namına
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.....

Her taraf zaptiyelerle doldu.
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TÜR VE BİÇİM

Hasan Bulliler Destanı aşk, eşkıyalık, kanun kaçaklığı ve başkaldırı
destanlarındandır. 398 dizeden oluşan bu destanın belirli bir ölçüsü

… şeklindedir. Uyak düzeninden de anlaşılacağı gibi destan
üçlük ve ikilik bölümlerden oluşmaktadır. Bu düzenin yer yer bozulduğu bölümler de
vardır. Metindeki bu bölümleri gösteriniz.

Araştırmacı yazar Harid Fedai' göre destan, Dr. Hafız Cemal (Lokman Hekim)
tarafından yazılmış daha sonra okunması için Aynalı'ya verilmiştir. Bir diğer
araştırmacı Oğuz Yorgancıoğlu'na göre destan gazeteci şair Ahmet Tevfik Efendi
tarafından yazılmış olabilir

yoktur; ancak uyak
düzeni,

ye

.

aaa bb ccc dd

DESTAN

Hasan Bulliler Destanı'nın kime ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çevrenizde, giriştiği işlerde başarılı olamayan insanlar var mıdır? Bu durum
günümüzün sosyal, siyasi ve ekonomik şartlarıyla ilgili olabilir mi? Sınıfta
tartışınız.

Kıbrıs'ta Osmanlı ve İngiliz dönemlerinde hangi meslek gruplarının olduğunu
araştırınız.

1.

2.

DESTAN

HAYIR ETMEZİN DESTANI

Çift sürerikan öldürdüm öküzü

Berber oldum geldi kelin birisi

Saka oldum akan sular dutuldu

Çiftçi oldum şindi diyne bu sözü
Ayırmadım geceynan gündüzü

Bıraktım tarlada sapanı kaştım

Al kan olmuş kulağının yaresi
Fesini duttuysam çıktı derisi
Çok kan aktı bilmem ne yane gitti

Tütüncü oldum nargile çovaldı
Pazubant olduysam çarşılar yandı
Direk direk dumanı göğe çıktı

Diş sökücü oldum geldi bir kişi
Çürüğü alaca'm söktüm sağ dişi
Çektiysam da kopardım çenesini
Bilmem şindi o da ne yane gitti
.....

Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi
Hazırlayan: Mehmet Yaşın

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 12



TÜR VE BİÇİM

Hasan Bulliler Destanı aşk, eşkıyalık, kanun kaçaklığı ve başkaldırı
destanlarındandır. 398 dizeden oluşan bu destanın belirli bir ölçüsü

… şeklindedir. Uyak düzeninden de anlaşılacağı gibi destan
üçlük ve ikilik bölümlerden oluşmaktadır. Bu düzenin yer yer bozulduğu bölümler de
vardır. Metindeki bu bölümleri gösteriniz.

Araştırmacı yazar Harid Fedai' göre destan, Dr. Hafız Cemal (Lokman Hekim)
tarafından yazılmış daha sonra okunması için Aynalı'ya verilmiştir. Bir diğer
araştırmacı Oğuz Yorgancıoğlu'na göre destan gazeteci şair Ahmet Tevfik Efendi
tarafından yazılmış olabilir

yoktur; ancak uyak
düzeni,

ye

.

aaa bb ccc dd

DESTAN

Hasan Bulliler Destanı'nın kime ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Zaptiye

A
lt

ay
S

ay
ıl

öz
el

ar
şi

vi

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı12

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çevrenizde, giriştiği işlerde başarılı olamayan insanlar var mıdır? Bu durum
günümüzün sosyal, siyasi ve ekonomik şartlarıyla ilgili olabilir mi? Sınıfta
tartışınız.

Kıbrıs'ta Osmanlı ve İngiliz dönemlerinde hangi meslek gruplarının olduğunu
araştırınız.

1.

2.

DESTAN

HAYIR ETMEZİN DESTANI

Çift sürerikan öldürdüm öküzü

Berber oldum geldi kelin birisi

Saka oldum akan sular dutuldu

Çiftçi oldum şindi diyne bu sözü
Ayırmadım geceynan gündüzü

Bıraktım tarlada sapanı kaştım

Al kan olmuş kulağının yaresi
Fesini duttuysam çıktı derisi
Çok kan aktı bilmem ne yane gitti

Tütüncü oldum nargile çovaldı
Pazubant olduysam çarşılar yandı
Direk direk dumanı göğe çıktı

Diş sökücü oldum geldi bir kişi
Çürüğü alaca'm söktüm sağ dişi
Çektiysam da kopardım çenesini
Bilmem şindi o da ne yane gitti
.....

Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi
Hazırlayan: Mehmet Yaşın

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 12



METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

AÇIKLAMALAR

SORULAR

TÜR VE BİÇİM

DESTAN

SÖZCÜKLER

pulluk kullanarak toprağı ekilebilir duruma getirmek.
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü

olan, silindir biçiminde başlık.
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek

sini sağlayan araç.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Rumeli'de gece bekçilerine verilen ad.

Evlere su taşımayı iş edinmiş olan kimse.

Tembel, açgözlü, işe yaramaz tipler destanlara konu olabilmiştir. Yukarıda
okuduğunuz destanda da giriştiği işlerde başarılı olamayan bir kişi mizahî olarak
anlatılmaktadır.

Okuduğunuz dörtlüklerden yararlanarak destana neden “Hayır Etmezin
Destanı” dendiğini açıklayınız.
Destanın konusu nedir?
Destan kahramanının giriştiği işleri göz önünde bulundurarak o dönemde
Kıbrıs'ta hangi mesleklerin olduğunu söyleyiniz.

Destanda geçen güldürücü öğeleri belirtiniz.
Destanın ölçüsünü ve uyaklarını

Âşık şiiri nazım biçimlerinden olan destanların uyak düzenlerinin
… olduğunu ve hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla oluşturulduklarını öğrenmiştiniz.

Hayır Etmezin Destanı 11 dörtlükten oluşmaktadır. Türk Halk Edebiyatı âşık
tarzı destanlarıyla biçim yönünden oldukça benzerlik gösteren bu destan, ilk
dörtlüğündeki uyak düzeniyle onlardan farklılaşmaktadır.

çift sürmek
fes

argile

pazubant
saka
yare

abab cccb
dddb

: Saban,
:

:
içilme

:
:
: Yara.

1.

2.
3.

4. Bu destan, konusuna göre hangi tür destanlara girmektedir?
5.
6. gösteriniz.

n
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SERBEST OKUMA

HASAN BULLİLER

Polis genel durumuna değinirken Hasan Bulli çetesinin işledikleri katillik, kız
kaçırma ve diğer suçlara değinmeden geçemeyeceğim. İngiliz döneminin başlarında
yer alan bu olayların kahramanı olan Hasan Bulli Kardeşler, Baf'ın Mamonya
köyündendir. Babaları Piskobulu Ahmet Bulli, anneleriyse Ayşa Havva isimli kadındı.
Ahmet Bulli'nin dört çocuğu vardı. Bunlar sırasıyle:

1.
2.
3.
4.

Hasan Ahmet Bulli bu kardeşlerin en büyüğü idi ve haksız yere çarptırıldığı bir
hapislik cezasını çekmemek için polisin elinden kaçıp dağa çıkmıştı. Hasan Bulliler adı
böylece duyulmaya başlayacaktı. Büyük kardeşin kaçak yaşamı Mayıs 1887 ile
Kasım 1888 yılları arasında olmak üzere on sekiz ay sürmüştür. Hasan Ahmet Bulli
kaçak yaşamı süresince:

1. Gelegeralı Demo
2. Yerovasalı Abdullah Şerifoğlu,
3. Mazhar Onbaşı Şerif'i vurarak öldürmüştü.

Sıtmaya tutulup polise teslim olmak zorunda kalınca, mahkemeye çıkarılıp ölüm
cezasına çarptırılmışsa da bu karar oy birliği ile alınmış olmadığından cezası yaşam
boyu hapse çevrilmiştir.

Hasan Ahmet Bulli cezasını çekmek üzere ilkin Lefkoşa'da o sırada hapishane olarak
kullanılan Büyük Han'a konmuş, daha sonra ise bazı bölümlerinin yapımı tamamlanan
Kanlıdere yolundaki Merkezi Cezaevi'ne nakledilmiştir. Hasan Bulli burada 1896
yılının Şubat ayına kadar kalmış ve sonra iki hapishane arkadaşıyle birlikte
cezaevinden kaçmaya muvaffak olmuştu. Ne var ki silahlı gardiyan ve polislerin
arkalarına düşmesi üzerine çok uzağa gitmeden, Golf Sahası diye bilinen yerde kaçak
arkadaşlarından birisiyle beraber teslim ol çağrısına uymadığından vurularak
öldürülmüştü. Hasan Bulli hapishaneden, polisle başları derde giren kanun kaçağı
kardeşlerine yardım etmek için kaçmıştı.

DESTAN
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sonradan katılan
diğer çete mensupları, Aralık 1894 ile Şubat 1896 yılları arasında Baf köylerinde
kaçak bulundukları on üç aylık sürede on bir kişiyi öldürmüşlerdi. Bu iki kardeş ve
çetesi 5 Şubat 1896 tarihinde Baf'ın Ciyas köyünde bulundukları bir evde, ihbar
üzerine polislerce sarılmışlardı. Çıkan silahlı çarpışma sonunda Mehmet Ahmet
Kaymakam ve diğer çete mensupları Hasan Osman (Ay Nikolalı) ile Hüsnü Salih
(Yerovasalı olarak bilinir.) sağ olarak ele geçirilmişlerdi. Hasan Bulliler diye bilinen bu
kardeşlerle çetenin işledikleri on bir cinayetin kurbanları:

1. Arçozlu Haralambos Kolotas
2. Aytumalı Hasan Efendi
3. Mamonyalı Nikolakis Papakyriacu
4. Mamonyalı Yiannis Micheal Jouju
5. Mamonyalı Hayrettin Bastardu
6.
7. Fasulalı Yanni Christofis
8.
9. Polis Çavuşu Mehmet
10. Polis Onbaşı Hakkı
11.

kaçırmışlardır. Bu kadınlar:

1. Aliye Hüseyin (Melundalı)
2. Ferdiye Muharrem (Bladaniskalı sonradan kendi gönlünce çete arasında

kalmış ve onlara her hususta yardımcı olmuştu.)
3. Pembe Mulla (Bladaniskalı)
4. Varrarou (Filusa kölünde bir Rum papazın beslemesi)

Kadınlardan, çocuklardan ve hatta bazı polislerden büyük destek görmüşlerdi. Polisten
kendilerine cephane bile sağlayanlar vardı.

Mehmet Ahmet Kaymakam ile Hüsnü Salih Yerovasalı Limasol'da yapılan
mahkemeleri sonucu idama, Hasan Osman da yaşam boyu hapislik cezasına
çarptırılmıştır

DESTAN

Hasan Bulli çetesi kaçak yaşamlarını sürdürdükleri dönemde halktan,

Çete mensupları işledikleri bu cinayetlerin yanısıra dört tane de kadın

Altay Sayıl
Kıbrıs Polis Tarihi
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DESTAN

Hasan Bulli çetesi kaçak yaşamlarını sürdürdükleri dönemde halktan,

Çete mensupları işledikleri bu cinayetlerin yanısıra dört tane de kadın

Altay Sayıl
Kıbrıs Polis Tarihi
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FIKRA

IV. BÖLÜM

ÂŞIK TARZI HALK EDEBİYATI

Destan
Koşma



Söyleyeni belli, Â
, ozan, gibi adlar verilir.

Ozanlar, her ne kadar
se da,

t
.

Â ve iki bölümde incelenebilir.

Destan.

Türk Halk içinde Â
airi, 'dir. ,

sözlü gelenekte oluşup gelişen şiirlere şık Tarzı Türk Halk Şiiri
denir. Bu türde eser veren şairlere âşık halk şairi Bu şairler
bölgeden bölgeye dolaşarak, köy kahvelerinde, meydanlarda saz eşliğinde çalıp
söyledikleri şiirlerini, adı verilen dergilerde toplamışlardır.

vda şiirleri söyleyen sanatçılar olarak tanınsalar gelip geçtikleri yerlerde tanık
oldukları olayları diğer bölgelere ulaştırdıklarından, oplumsal bir işlev de
üstlenmişlerdir

şık Tarzı Türk Halk Şiiri bakımından

Koşma , Semai, Varsağı,

Güzelleme, Koçaklama, Taşlama,Ağıt.

Kıbrıs Edebiyatı şık Tarzı Türk Halk Şiiri, yaygın bir şekilde
işlenmemiştir. Bilinen tek Kıbrıs Türk halk ş Bundan dolayıdır ki

şık Tarzı Türk Halk Şiir :

şık Tarzı Türk Halk Şiiri Biçimlerinden Koşmanın Türleri (Koşma tarzında
yazılan şiirlerin türleri):

şık Kenz

cönk

biçim tür

Â i Biçimleri

Â

Â î

Toplumu ilgilendiren herhangi bir sosyal olayı veya kahramanlık â
koşma tarzında söylenen şiirlere adı verilir. Söyley lar

olduğu ı vardır. Destanlar hece ölçüsünün 8 veya 11'li kalıplarıyla
söylenir ve dörtlüklerden oluşur. Uyak düzenleri koşmadaki gibidir.

Dörtlük sayılarının sınırsız olması ve toplumsal olayları konu almaları
bakımından koşmalardan ayrılırlar. Yangın, kıtlık, isyan gibi konular yanında cimrilik,
dalkavukluk gibi huyları da mizah yönden işlerler.

şık edebiyatı kapsamındaki destanlar, halk tarafından sözlü olarak oluşturulan,
olağanüstü olay ve kahramanları konu alan anonim halk edebiyatı ürünü destanlarla
(epope) karıştırılmamalıdır.

hik yesini konu
alan ve eni belli destan

gibi anonim olanlar da
{

}.

î

Â

destan

abab (xaxa) dddb
eeeb...

ÂŞIK EDEBİYATI

Kıbrıs Türk şık Edebiyatı şık Kenz 'nin şiirleri kapsamında değerlendirilmektedir.Â , Â î

DESTAN

ÂŞIK EDEBİYATI

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı12

KOŞMA

, âşık edebiyatı nazım şekillerinden Koşmalar
duraklı kalıbıyla söylenir. 7'li veya 8'li ölçüye göre söylenen

koşmalar da vardır. n çok beş dörtlükten oluşurlar. Uyak koşma tipi

farklı uyaklarla kurulan koşmalar da vardır.

Koşmalar; .. gibi pek
çok farklı konuyu işler işledikleri bu konulara göre de farklı adlar alırlar.

Aşktan, tabiat güzell klerinden bahseden koşmalardır.

Mertlikten, kahramanlıktan, savaştan bahseden koşmalardır.

Toplumun veya kişilerin aksak yönleriyle alay eden koşmalardır.

Ölen bir kimsenin ardından duyulan acıdan, onun sağlığında yaptığı
iyiliklerden bahseden koşmalardır.

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı gösterilebilecek şiirler, Kıbrıslı âşık
olarak bilinen şık edebiyatını da bu yı etrafında
işlediğimiz 'nin söylediği koşmalardır.

Koşma

aşk, tabiat güzellikleri, ölüm, ayrılık, kahramanlık, savaş.

Taşlama:

Ağıt:

Âşık Kenzî

biridir. genellikle 11'li hece
ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3

En az üç e düzenleri,
olarak bilinen; ... biçimindedir. Birinci dörtlükleri veya gibi

ve

i

'nda bu türe örnek tek
ve â ndan dola sadece onun eserleri

abab cccb dddb xaxa aaab

Güzelleme:

Koçaklama:

ÂŞIK EDEBİYATI
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DESTAN

ÂŞIK EDEBİYATI
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Â î,

Sene bin iki
âyet

...............

âlemde nam-dâr
âr

âr küffar
âmda bu dem bu sa'at.

..............

Kas'badan Lefke üstüne çözüldi
Ol yerde kendine virdi metanet.
.................

şık Kenz özellikle destanlarıyla tanınan bir halk şairidir. Kendisine haklı bir ün
kazandıran destanlarını araştırınız. Konuları hakkında bilgi edinip hangisinin hangi olay
üzerine söylendiğini öğreniniz.

yüz kırk tokuz içre
Nakl idem dinleyin bir hoş hik
Kıbrıs bir meşhur yer Ak Deniz içre
Söylenür dillerde bulmuşdur şöhret.

Bunlar dört adadır
Mora, Girid, Kırım, Kıbrıs aşik
İkisin zabt itdi hile-k
İkisi İsl

Asker çıkub Baf üstüne süzüldi
İmam duyunca ömri üzüldi

DASİTAN-I KIBRIS

Sık sık Kıbrıs'a g şık Kenz yılında Kıbrıs'tadır.
yaşanmış iki isyanı yakından takip etme olanağını bulmuştur. Kıbrıs Destanı,

ı konu alır. İsyanlardan birisi Baf'ta, Gavur İmam diye bilinen bir kişi
tarafından diğeri Karpaz'da Karpazlı bir Rum papaz tarafından çıkarılmıştır. Küçük
çaplı olan bu isyanlar yönetim tarafından kolayca bastırılmıştır.

elip giden Â î, 1833 yine Bu tarihte
burada bu
iki isyan

;

Mevla esirgesün sagir kibarı
Cihan durdukça dur Kıbrıs diyarı
Kenz ya hatm eyle gayri güftarı

rife kifayet bunca işaret.

şık

şık Kenz Divanı,

î
Â

Â Kenzî

Â î III.
Harid Fedai

ÂŞIK EDEBİYATI

Heman on gün geçer geçmez arası
sı

Baş itmişler bir kelb papas vesvası
Şehri basmasına itmişler niyyet.

Beriden kükredi Karpas râyâ

..................
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SÖZCÜKLER

AÇIKLAMALAR

SORULAR

Açık, belli.
Şiir, söz.

.
.

.
.

.
.

Adı duyulmuş.
ı

.
Şeytan.

.

şık Kenz Kıbrıs Destanı adlı uzun şiirinden seçilerek yukarıya alınan
bölümlerde, önce Kıbrıs'ın Akdeniz'deki dört büyük ve meşhur adadan birisi
olduğundan bahsedilir, s ikisinin gayrı müslümlerin eline geçmiş
olması n duyulan üzüntü dile getirilir. Ada'da yaşanan isyanlar, şaire Kıbrıs'ın da
aynı akibete uğrayacağı korkusunu verir. Diğer dörtlüklerde isyanlardan, onların
sonuçlarından bahseden Kıbrıs şığı şair, destanın sonunda Ada'nın geleceği için iyi
dileklerde b

1. İlk iki dörtlüğü Kıbrıs adasının
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

bahsedilen iki ayrı isyan, Kıbrıs'ın hangi
bölgelerinde çıkarılmış ve nasıl sonuçlanmıştır?

3. Şairin Kıbrıs'la ilgili ları nelerdir?
4. Şiiri biçim açısın
5. Şiirde kullanılan i, halk şiirinin dil özellikleri ile karşılaştırınız.

aşik

.

âr
güftar:
hatm eylemek
hile-kâr:
kelp:
kifayet
küffar:
metanet:
nam-dâr:
râyâ (re'âyâ):
sagir kibar:
vesvas:
zabt etmek:

:

: Bitirmek
Hile yapan

Köpek
: Yeter, yeterli
Kafirler

Dayanma

Halk, H ristiyan halk
Küçükler ve büyükler

Zorla idaresine almak

Â î'nin,

onra bu adalardan
nda

â
ulunur.

göz önünde bulundurarak konumu ve
önemi

2. Destandan seçilen bölümlerde

duygu
dan inceleyiniz.
dil

ÂŞIK EDEBİYATI
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TÜR VE BİÇİM

şık Kenz Kıbrıs'ta yaşanan iki ayrı isyanı konu aldığı Dasitan-ı Kıbrıs adlı
destanı seçilmiş beş dörtlük okudunuz estan kırk dörtlükten oluşmuştur Hece
ölçüsü ile yazılmıştır. alk şairi
olarak b şık Kenz Âşık tarzı halk edebiyatının bilinen dil özellikleriyle
karşılaştırıldığında daha ağırdır.

Â î'nin,
ndan . D .

Uyak düzeni, ... biçimindedir. Bir h
ilinen Â î'nin dili,

onlara göre

abab cccb dddb

ÂŞIK EDEBİYATI

E
ko

no
m

i v
e

T
ur

iz
m

B
ak

an
lı

ğı
ar

şi
vi

Kantara Kalesi
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. Türk Halk Şiiri ile ilgili bilgi toplayınız, biçim özelliklerini
öğreniniz.Aşağıdaki koşmayı, XVIII Türk Halk Şiiri ile biçim özellikleri açısından
karşılaştırınız; benzer veya farklı yönlerini belirtiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

XVII- XVIII. yy
. yy.

Dinle hasb-ı hâlim derûn-ı dil
Şerh edeyim binbir sana sevdiğ
Cüdâ düşdim bülbül gibi sen gülden
İşim leyl ü nehâr nidâ sevdiğ

Hâtırın hoş olsun ey nesli melek
Çekeyim derdini ben şimdiye dek
Diyâr-ı gurbete düşürdi felek
Hayf oldı gençlikde bana sevdiğim

Hasret-i aşkınla ağlar gezerim
Eğnime kareler bağlar gezerim
Cismimi odlarle dağlar gezerim
Gözim yaşı oldı deryâ sevdiğim

Sanma senden gayrısını bilirim

Bana sen gereksin gayrı ne'
Güzel olmuş bütün dünya se ğ

Yakma bu bedeni aşkın köziyle
Kenzi kulun atma halkın söziyle
Tekrâr görişmemiz dünyâ göziyle

ğ

KOŞMA

den
im

im

Hayalinle garib gönlüm eylerim
ylerim
vdi im

Müyesser eyle Mevlâ sevdi im

ÂŞIK EDEBİYATI

Âşık Kenzî

Türk IXiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi
( Bölümünü H Harid Fedai)Kıbrıs azırlayan:
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. Türk Halk Şiiri ile ilgili bilgi toplayınız, biçim özelliklerini
öğreniniz.Aşağıdaki koşmayı, XVIII Türk Halk Şiiri ile biçim özellikleri açısından
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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. yy.

Dinle hasb-ı hâlim derûn-ı dil
Şerh edeyim binbir sana sevdiğ
Cüdâ düşdim bülbül gibi sen gülden
İşim leyl ü nehâr nidâ sevdiğ

Hâtırın hoş olsun ey nesli melek
Çekeyim derdini ben şimdiye dek
Diyâr-ı gurbete düşürdi felek
Hayf oldı gençlikde bana sevdiğim

Hasret-i aşkınla ağlar gezerim
Eğnime kareler bağlar gezerim
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METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

SORULAR

SÖZCÜKLER

Ayrılmak.
Kızgın demirle iz bırakmak.

İç taraf, yürek, kalp.

Sırt, arka; vücut

Haksızlık, zulüm
Küçük kor parçası

Kolaylıkla olan, kolay gelen

Çağırma, seslenme.
Ateş

Yayma, açıklama

Âşık Kenzî bu koşmasında aşk ve ayrılık konularını işler. Kader onu gurbete
düşürmüş sevdiğinden ayrı kalmasına büyük acılar
yaşamasına neden olmuştur. Kenzî, çektiği acılara rağmen sevdiğinden vazgeçmemiş,
onun hayaliyle yaşamaya devam etmiştir. ir gün ona kavuşmayı umut etmektedir

1. Âşık Kenzî
2. Şair nasıl bir ruh
3. Âşık Kenzî bulunduğu ağırlıklı olarak

duygularını nasıl açığa vuruyor?
4. Şair beşinci dörtlükte sevgilisinden ve Tanrı'da
5. Şiirdeki benzetmeleri gösteriniz.
6. Şiirin biçim özelliklerini inceleyiniz.

dağlamak:

ğ

hasb-ı hal:

şerh etmek:

cüdâ:

derûn:
dil:
e in:
felek:

hayf:
köz:
leyl:
müyesser:
nehâr:
nidâ:
od:

yakarak

Gönül.
.

Talih, gök, zaman, dünya.
Derdini yanma, içindekileri söyleme.

.

.
Gece.

.
Gündüz.

.
.

, bu durum onun , bu yüzden de

B .

birinci dörtlükte kime seslenir, ona neler söyler?
hali içindedir, niçin?

, içinde ruh haliyle ilgili bilgileri hangi
dörtlükte veriyor,

n neler dilemektedir?

AÇIKLAMALAR

ÂŞIK EDEBİYATI
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ÂŞIK EDEBİYATI

ŞIK KENZ

Atina Destanı I-II
Destanı, Sergüzeşt Destanı, Kıbrıs Destanı

Â Î (1795-1839)

,
Mesalong (Meselongi)

Bilinen tek Kıbrıslı Türk şairidir. Asıl adı Kasım'dır. Kıbrıs'ta doğmuş, 10-12
yaşlarında Anadolu'ya göç etmiştir. Bektaş terbiyesiyle yetişmiş olan Kenz , Osmanlı
topraklarında pek çok yeri dolaştıktan sonra evlenip Edirne'ye yerleşmiştir.

bir meydan şairidir. Şiirleriyle pek çok şairi meydanlarda alt etmiş, bu
üstünlüğünün farkında olduğunu şiirlerinde kendini överek göstermiştir. Hem Divan
hem de Halk edebiyatından etkilenen şairimiz, kaside ve gazel yanında şık arzı Türk

alk Şiiri içinde değerlendirilen biçim ve türlerin pek çoğunda örnekler vermiştir.
Destanları ve bir iki şarkısı dışındaki eserlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
Anadolu'daki çağdaşlarına göre oldukça zengin bir söz dağarcığı vardır.

şık Kenz , özellikle destanları ile bilinen bir halk şairidir.
adlarını taşıyan

beş destanı vardır. Bu destanlar sanatsal değeri yanında yazıldıkları dönemin tarihine
ışık tutmaları bakımından da ayrı bir değer taşırlar. şık Kenz 'nin eserleri, araştırmacı
yazar Harid Fedai tarafından şık Kenz Divanı I, II, III adıyla üç cilt olarak
yayım mıştır.

halk
î î

Kenzî

Â T
H

Â î

,
Â î

Â î
lan

Âşık Kenzi’nin beş bölümden oluşan bir koşmasını okudunuz. Biçim
özellikleri yönünden Türk Halk Şiiri’ yle tam bir uyum göstermesine rağmen,
Kenzi’nin diğer eserlerinde olduğu gibi bu koşmasında da Divan edebiyatının
izleri görülür. ... gibi ifadeler;

motifi ve yapılan benzetmeler, Divan edebiyatının etkisini gösterir.
Âşık Kenzi’nin Halk edebiyatı yanında Divan edebiyatından da beslendiği göz
önünde bulundurulursa bu etkilenmenin doğal olduğu görülecektir.

Derûn-i dil, şerh etmek, leyl ü nehâr, hayf olmak
gül - bülbül

TÜR VE BİÇİM
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ŞIK KENZ NASIL BULUNDU?

H şey 1986 yılı baharında, Bakanlığın Kıbrıs'la ilgili bir ansiklopedi çalışması
hazırlıklarına girişmesiyle başlamıştı. Benden de bir madde yazmamı istediler. İlkin
Müftü Hilmi Efendi ile şık Kenz gelmişti usuma. Birincisinin bir bölüm şiirlerini
bulabilmiştik de ikincisi için yararlanılacak kaynaklardan yoksunduk. Öncelik,
kaynak yönünden daha ağır basanın olacaktı.

birisini gönderip şık Kenz hakkında malzeme toplamalıydı.

bir araştırmasıydı. Yazarın verdiği bilgiye göre Talat Bayraktar adında bi kitap
meraklısının İstanbul Belediye Kitaplığı’na bağışladığı yüzlerce cilt arasında cönkler
de varmış; ve de yaptığı araştırma sonucu bu cönklerin ikisinde Kenz tanı ile
25 koşmasını bulmuş. Şairimizin ünlü Kıbrıs Destanı'nı da saptayan yine o'dur. Özel
kitaplığındaki yazmalar arasında çıkan bu destanı bir yazı ile tanıtmıştı. Yazı,
sonradan, bir başka dergide daha yayımlanacaktı.

de onun bir şiirini kitabına almıştı.

verilen kitaplıkta Kenz ile ilgili bir şey bulamayınca İstanbul'un öbür kitaplıklarına
yöneliyor. Bayezid Kütüphanesi'nde, bir rastlantı sonucu, Ahmet Badi Efendi
merhumun Edirne Tarihi’nde Kenz 'nin adını da görünce hemen Edirne ile ilişki
kurarak şairimizle ilgili en zengin kaynağı gün ışığına çıkarıyor.

Kıbrıs Milli Arşiv’ine kazandırıldı, basılanlardan bir takım da bana v Onu teslim
aldığım gün bağrıma bastım, çocuklar gibi sevindim.

Elden gelenin yapılacağına söz verirken bir de önerimiz olmuştu. Bakanlık İstanbul'a

Hareket noktamız Mehmet Halit Bayrı merhumun, Türk Dili dergisinde yayımlanan

Bundan başka, Kıbrıslı Âşık Kenz 'den yalnız S. Nüzhet Ergun söz etmiş, Cem Dilçiî n

Bakanlıkça görevlendirilen Kıbrıs Milli Arşiv sorumlusu Mustafa Haşim Altan, adı

Bakanlığa sunduğu rapor üzerine resmi yazışmalarla işbu defterin mikro filmi

ÂŞIK EDEBİYATI

SERBEST OKUMA

H Farid edai
Âşık Kenz Divanı, IIIî
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KIBRIS TÜRK HALK EDEBİYATI VE FOLKLORU
ARAŞTIRMACILARI

1939 Yiğitler/Mağusa’da doğdu. Gazi Eğitim
Enstitüsü, Türkçe-Edebiyat bölümünü bitirdi. Birçok
orta öğretim okulunda otuz yılı aşkın öğretmenlik ve
yöneticilik yaptı. Öğretmenlik yıllarında yaptığı
Karagöz suretleriyle birçok festivalde, radyo
/televizyon programlarında ve kültür merkezlerinde
oyunlar sergiledi. Halen Lefkoşa'daki Büyük Han
Kültür Merkezi'nde Gölge oyunu (Karagöz)
oynatmakta ve meddahlık yapmaktadır.

Geleneksel Halk Tiyatrosu ile ilgili ellinin üzerinde özgün ve uyarlama oyunu
bulunmaktadır. Bunun yanında yine aynı konuyla ilgili birçok araştırmaları da vardır. Bu
araştırmalarını davetli olarak gittiği uluslararası etkinliklerde bildiriler halinde sunmakta
ve Kıbrıs Türk halk kültürünü dünyaya tanıtmak için emek vermektedir.
Halk edebiyatı ve folkloruyla ilgili çalışmaları şunlardır:

1. Kıbrıs Türk Mesel Dizisi (Dokuz kitapçıktan oluşmuştur)
2. Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu, 1993

MEHMET ERTUĞ

HARİD FEDAİ

1930 yılında Lefke'de doğdu. Gazi Eğitim
Enstitüsü'nü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.
Öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Daha çok Kıbrıs Türk edebiyatının tarihi üzerine
yaptığı araştırmalarıyla tanınmıştır. Eski dönemlerin
gizli kalmış birçok Kıbrıslı Türk şairini gün ışığına
çıkarmıştır. Kıbrıslı tek halk ozanı olan Âşık Kenz 'yi
de edebiyat tarihimize kazandıran odur.

î

Kıbrıs iyatı ve kültürü konusunda birçok makale kaleme almış,
bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuştur. Makalelerini ve bildirilerini iki ciltte bir araya
toplamıştır. Kıbrıs Türk halk edebiyatı ve kültürü konusunda yayımlanmış eserleri
şunlardır:

1. Kıbrıslı Âşık Kenz Divanı I, II, III, 1989.
2. Kıbrıs Türk Kültürü-Bildiriler I, 2002, 2005.
3. Kıbrıs Türk Kültürü-Bildiriler II, 2003.

Türk halk edeb

î

1983'te emekli oldu.

KIBRIS TÜRK HALK EDEBİYATI VE FOLKLORU ARAŞTIRMACILARI
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Kıbrıs iyatı ve kültürü konusunda birçok makale kaleme almış,
bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuştur. Makalelerini ve bildirilerini iki ciltte bir araya
toplamıştır. Kıbrıs Türk halk edebiyatı ve kültürü konusunda yayımlanmış eserleri
şunlardır:

1. Kıbrıslı Âşık Kenz Divanı I, II, III, 1989.
2. Kıbrıs Türk Kültürü-Bildiriler I, 2002, 2005.
3. Kıbrıs Türk Kültürü-Bildiriler II, 2003.

Türk halk edeb

î

1983'te emekli oldu.
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1. Tezler ve Sözler I, 1988.
2. Tezler ve Sözler II, 1991.
3. Tezler ve Sözler III, 1992.

.

8 Bilmecelerimiz, 1999.

4. Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü, 1991, 1997.
5. Aynalı'nın Okuduğu Şiirler, 1993
6. Kıbrıs Halk Fıkraları, 1992-1996.
7. Bir Varmış, İki Yokmuş, Masallar, 1997.

1942 yılında Gönyeli'de doğdu. Uzun yıllar fen ve
matematik öğretmenliği yaptı. Kıbrıs Türk kül ürü,
halk Edebiyatı ve folkloru üzerine yaptığı araştırma,
inceleme ve derlemelerle tanındı en

ren araştrmacıların başında yer alır. Sözlü
gelenekte oluşan birçok ürünü derleyerek
t adı Art arda yayımladığı çalışmaları, zengin
malzemelerle doludur. Halk edebiyatı ve folklor
konulu çalışmaları şunlardır:

t

. Bu alanda çok
eser ve

bir araya
opl .

1934 yılında Limasol'da doğdu. İlk öğrenimini
Limasol'da, orta öğrenimini Amerikan Akademi'de
tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli lise ve yüksek okullarda
edebiyat öğretmenliği yaptı. Edebiyat müfettişliği ve
çeşitli bakanlıkların daire müdürlüklerinde bulundu.
1986'da emekli oldu. Kıbrıs Türk folkloru ve kültürü
üzerine araştırmalar yaptı. Birçok bilimsel
toplantılarda bildiriler sundu. Halk edebiyatı ve
folkloru konusunda yayımladığı eserler şunlardır:

MUSTAFA GÖKÇEOĞLU

MAHMUT İSLÂMOĞLU

9. Hikayelerimiz, Tekerlemelerimiz, 1999.

12. Manilerimiz, 2002.
13 2003.
14

10. Bildiriler, Panel Notları, 2000.
11. Masal Ağacı, Kıbrıs Masalları, 2000.

. Kıbrıs Türk Masalları,

. Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü, 2004.
15. Efsanelerimiz, 2004.
16. Toplu Masallar, I, II, 2005
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1. Kıbrıs Türk Folkloru, 1969, 2004.
2. Kıbrıs Çocuk Oyunları, 1979.
3. Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları (Yılmaz Taner'le birl

5. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, 1994.

ikte), 1979.
4. Ülkemiz ve Kültürümüz, 1984.

ERDOĞAN SARACOĞLU

1946 yılında Küçük Kaymaklı'da doğd
arih-Coğrafya Fakültesi Türk

Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Kıbrıs Türk halk
edebiyatı ve folkloru üzerine araştırmalar yaptı.
Bilimsel toplantılarda bildiriler sundu. Kıbrıs ağızları,
folklor ve halk edebiyatı ları da yayımlanmış
eserleri şunlardır:

1. KıbrısAğzı, 1980, 2004.
2. Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru, 1989,
1996.

u. Ankara
Üniversitesi Dil ve T

konu n

MUSTAFA KEMAL SAYIN (1949-2003)

İlk ve orta eğitimini Girne'de, lise eğitimini
Lefkoşa'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yaptı. Kıbrıs Türk halk
edebiyatı ve folkloru alanında yaptığı derleme
çalışmalarıyla tanınmıştır. sal ve efsanelerin kayıt
altına alınmasında önemli katkıları olmuştur. Bu
konuda yayımlanmış eserleri şunlardır:

1. Kıbrıs'ın Masalsı Öyküleri, 1997.
2. Deli Gardaş ileAkıllı Gardaş'ın Meselidir, 2000.
3. Kıbrıs'ın Eski Masalları, 2003.

Ma

4. Efsane Topraklar, 2003.
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1942 yılında Baf'ta doğd İlköğrenimini Çıralıköy
(Lemba) İlkokulu'nda, orta öğrenimini Baf Kurtuluş
Lisesi'nde tamamladı. 1966 yılında Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni
bitirdi. Namık Kemal Lisesi müdürlüğünden 1995
yılında emekli oldu. Kıbrıs Türk halk edebiyatı ve
folkloru üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı. Kıbrıs
Türklerinin düğün geleneklerini, yemek ve mutfak
kültürünü, inançlarını ve çocuk oyunlarını araştırarak
kitaplaştırdı. Masal, mâni ve halk hikâyelerini derle-

u.

yerek kayıt altına aldı. Yaptığı inceleme, derleme ve araştırmalarla kültürümüzün pek
çok alanına ışık tutacak zenginlikte eserler yayımladı. Kıbrıs Türk halk edebiyatı ve
folklorunu konu alan çalışmaları şunlardır:

1. Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler, Maniler, 1969, 2003.
2. Kıbrıs Türk Folkloru, 1980, 2000.
3. Masallar, 1998.

OĞUZ M. YORGANCIOĞLU
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SÖZLÜK

-A-

ag

alannar

allem gallem olmak

annadmak

Arasta

-B-

babutsa

bahca

bazlamak
bedbaht
belenmek
bican
biçare
biddi:
bi-ilaç

bitta
böyün
buba
bullez
burma
buyday
bükmen:

: Ak, beyaz.

Son; gelecek, istikbal; ergeç, sonunda.
: Alanlar.

: l
Takoz, engel.

: Anlatmak.

:
68 cm'ye uzunluk ölçüsü.

avuç.

: M
Bana.
: Bahçe.

Hediye
:

:
: B .

:
:
Bitti.
:

:
: Bugün.

: Baba.
:
:
:

ağaş
akıbet

alkarısı

androş

Anka kuşu

arşın
âşikâr
avaracı
avıç

bağa

bahşiş

bişşi

büküm

: Ağaç.
:

: Halk inanışına göre albasmasına (loğusa humması) neden olan hayali
Karmakarışık o mak, dağınık, düzensiz bir hale gelmek.

:

: Hayali bir kuş.
Lefkoşa'da esnafların bulunduğu bir bölge.

: eşit
: Açık, belli.
: Başıboş dolaşan, işsiz, güçsüz.

:

ısır inciri.
:

: , ödül.
Boğazlamak, boğazını kesmek.

Mutsuz, bahtsız.
ulaşmak, kirlenmek

Cansız, ruhsuz.
Çaresiz, zavallı.

İlaçsız; “aç bi-ilaç” biçiminde ikileme olarak kullanılır.
: Bir çeşit hamur tatlısı.

Bir çeşit pide.

Kolakas yumrusunun dışarıya atık kısımları.
Bükülmüş, burulmuş.
Buğday.
Bükülmüş olan, bükük.

: Dönemeç.

varlık.

SÖZLÜK

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 14



1942 yılında Baf'ta doğd İlköğrenimini Çıralıköy
(Lemba) İlkokulu'nda, orta öğrenimini Baf Kurtuluş
Lisesi'nde tamamladı. 1966 yılında Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni
bitirdi. Namık Kemal Lisesi müdürlüğünden 1995
yılında emekli oldu. Kıbrıs Türk halk edebiyatı ve
folkloru üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı. Kıbrıs
Türklerinin düğün geleneklerini, yemek ve mutfak
kültürünü, inançlarını ve çocuk oyunlarını araştırarak
kitaplaştırdı. Masal, mâni ve halk hikâyelerini derle-

u.

yerek kayıt altına aldı. Yaptığı inceleme, derleme ve araştırmalarla kültürümüzün pek
çok alanına ışık tutacak zenginlikte eserler yayımladı. Kıbrıs Türk halk edebiyatı ve
folklorunu konu alan çalışmaları şunlardır:

1. Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler, Maniler, 1969, 2003.
2. Kıbrıs Türk Folkloru, 1980, 2000.
3. Masallar, 1998.

OĞUZ M. YORGANCIOĞLU

K ı b r ı s T ü r k H a l k E d e b i y a t ı

KIBRIS TÜRK HALK EDEBİYATI VE FOLKLORU ARAŞTIRMACILARI

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı1

SÖZLÜK

-A-

ag

alannar

allem gallem olmak

annadmak

Arasta

-B-

babutsa

bahca

bazlamak
bedbaht
belenmek
bican
biçare
biddi:
bi-ilaç

bitta
böyün
buba
bullez
burma
buyday
bükmen:

: Ak, beyaz.

Son; gelecek, istikbal; ergeç, sonunda.
: Alanlar.

: l
Takoz, engel.

: Anlatmak.

:
68 cm'ye uzunluk ölçüsü.

avuç.

: M
Bana.
: Bahçe.

Hediye
:

:
: B .

:
:
Bitti.
:

:
: Bugün.

: Baba.
:
:
:

ağaş
akıbet

alkarısı

androş

Anka kuşu

arşın
âşikâr
avaracı
avıç

bağa

bahşiş

bişşi

büküm

: Ağaç.
:

: Halk inanışına göre albasmasına (loğusa humması) neden olan hayali
Karmakarışık o mak, dağınık, düzensiz bir hale gelmek.

:

: Hayali bir kuş.
Lefkoşa'da esnafların bulunduğu bir bölge.

: eşit
: Açık, belli.
: Başıboş dolaşan, işsiz, güçsüz.

:

ısır inciri.
:

: , ödül.
Boğazlamak, boğazını kesmek.

Mutsuz, bahtsız.
ulaşmak, kirlenmek

Cansız, ruhsuz.
Çaresiz, zavallı.

İlaçsız; “aç bi-ilaç” biçiminde ikileme olarak kullanılır.
: Bir çeşit hamur tatlısı.

Bir çeşit pide.

Kolakas yumrusunun dışarıya atık kısımları.
Bükülmüş, burulmuş.
Buğday.
Bükülmüş olan, bükük.

: Dönemeç.

varlık.

SÖZLÜK

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı 14



-C-

cahd etmek
cilindri

cirlenmek
Codex Cumanicus:

cümbür cemaat:

-Ç-

Çatoz:
çiçeg:
çift sürmek:
çifde:
çomak
çovalmak
çulsuz:

-D-

dam:
dayag
deblek
deha:
dem:
divane olmak
diynemek

dovmak:

döve:
dudmak
duz:

: Gayret göstermek, çaba harcamak.
:

:
Kumanlara (Türk boyu)

eser

Toplu olarak, hepsi birden.

Çamur.

Çiçek.
Saban, pulluk kullana

:
:

Yoksul, ihtiyaç içinde olan.

tutukevi, hapishane.
: Dayak.
: Toprak veya maden

Z
: D

: Dinlemek.

Deve.
: Tutmak.

Tuz.

Üzerinden geçtiği şeyi basıp sıkıştırmak ve düzleştirmek için kullanılan
silindir denilen araç.

Yerde yatıp yuvarlanmak.
XIV. yüzyılda, Hıristiyanlığı öğretmek

amacıyla hazırlanmış ve içinde çeşitli yazıların toplandığı . Bu eserde; Latince,
Farsça ve Kumanca bir sözlük, Hıristiyanlığa ait Kumanca dua ve ilahilerle kırk yedi
tane bilmece yer alır. Eser, Venedik'te St. Marcus kütüphanesinde saklanmaktadır.

Bugünkü adı Serdarlı olan Mağusa’ya bağlı bir köy.

rak toprağı ekilebilir duruma getirmek.
İki namlulu av tüfeği.

Değnek.
Çoğalmak.

: Tatlı.
Evin çatısı; küçük ev; ahır;

den yapılan, bir yanı açık, uzunca bir tür dümbelek.
İnsan zekâsının erişebileceği en yüksek düzey, dahi.
aman, çağ.

elirmek, çıldırmak.

İçten geldiği gibi, o anda, irticalen.
Doğmak.

Döşek, yatak

çamır:

dadlı

doğaçlama:

döşeg:
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-E-

ebediyyen:
ecel:

el:
emel:

eyi

-F-

facia

faydoz
felek:
firar:
fes:

fukare

-G-

gaçak
gahbelik

gale:
gara:
garaböcü
garafil:
garaz:
gark olmak:

gave:

gaymakam:
gayedden:

gebertmek:
geceynan:

Sonsuza kadar.

Y
Ge

.
: i.

:

:
Kader; gökyüzü.
Kaçma, kurtulma.

: Yoksul, fakir.

: Kaçak.
:

Kalbur.
Kale.
Kara, siyah.

: Bir tür böcek, karafatma.
Karanfil.

Gömülmek, batmak.
Kaçmak.

Kasa.
Kahve, kahvehane.

Kaymakam.
Oldukça.

Öldürmek.
Geceyle, geceleyin.

Yaşamın sonu, ölüm zamanı.
Ekşi, limon.

Eğer.
abancı, başkaları.

rçekleştirilmesi zamana bağlı istek.
Yetişmek, ulaşmak

İy

Çok üzüntü veren acıklı olay.
Bölüm, kısım, devre; şarkıların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi;

ortaoyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcuna.
P ş gününün sonu.

Şapka yerine kullanılan, kırmızı çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan,
silindir biçiminde başlık.

Kahpe olma durumu, kahpece davranış.
: Mehmetçik köyü.

Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık.

Kavuşmak.

Kazık.

egşi:
eğerlim:

etişmek:

fasıl:

Galatya
galbır:

gaşmak:
gaşşa:

gavışmak:

gazzık:

aydos, i
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Değnek.
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-E-

ebediyyen:
ecel:

el:
emel:

eyi

-F-

facia

faydoz
felek:
firar:
fes:

fukare

-G-

gaçak
gahbelik

gale:
gara:
garaböcü
garafil:
garaz:
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gave:

gaymakam:
gayedden:

gebertmek:
geceynan:

Sonsuza kadar.

Y
Ge

.
: i.

:

:
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:
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Geceyle, geceleyin.

Yaşamın sonu, ölüm zamanı.
Ekşi, limon.

Eğer.
abancı, başkaları.

rçekleştirilmesi zamana bağlı istek.
Yetişmek, ulaşmak

İy

Çok üzüntü veren acıklı olay.
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Kahpe olma durumu, kahpece davranış.
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Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık.

Kavuşmak.

Kazık.

egşi:
eğerlim:

etişmek:

fasıl:

Galatya
galbır:

gaşmak:
gaşşa:

gavışmak:

gazzık:

aydos, i
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gelirkana:
gendi
gene:
ene:

genni:

geymek:

gizlin:

gocaman:
gomak:
gombina:
gonnara:
govalamak:

gövüs germek:
göynek:
göynü:
gulle:
gurdalamak:
gurkuda:

guzguni:
guzzu:
güftar:
güman etmemek:

-H-

hacet:
hafiye:

hanay:
Hanya:

has:

hasba yemek:

Gelirken.
: Kendi.
Kendine.
Yine, yeniden.
Kendini.

Geçtikçe.
Giymek.

Gizli gizli, gizlice.

Koymak.

G
nmek, dayanmak.

Gömlek.
Gönlü.

Top mermisi.
Kur mak.

Büyük kertenkele.

Kapkara, simsiyah.
Kuzu.
Söz, sözlü; bölüm.

Herh
Güçlenmek, kuvvetlenmek.

gileri ilgililere ileten kimse; gizli polis;
dedektif; ajan, gammaz.

sm
Hamur.

Keçiboynuzu.

Beddua sözü.
Beddua sözü.

g

geşdikça:

gız:
gızgardaş:

gocagarı:

gövşeg:

gurşun:

güşlenmek:

halayıg:
hamır:

harnıp:

hasba çıkarmak:

Kız.
Kız kardeş.

Yaşlı kadın.
Yaşlı adam.

Toplumca beğenilmeyen iş.
Ballura ağacının meyvesi.

Kovalamak, ardına düşmek.
evşek.

Göğüs germek, güçlüğe karşı koymak, dire

calamak, dürtmek, deşmek; oyala

Kurşun.

angi bir konuda birinden yardım ummamak, güvenmemek.

İhtiyaç, gereklilik, muhtaçlık.
Özel soruşturmalarla edindiği bil

Halayık, e er kadın.

İki veya daha çok katlı ev; sofa, hol; avlu.
Girit'te bir şehir adı.

Özel, özgü; saf katışıksız.

1

2
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hatm eylemek
havetta
heman:

hilekâr:

icar etmek:
ikamak:
ikrah:
ilan:
innallah:
incig:
ineg:
istif:
istihraç:

-K-

kabir:

kelam:

keleg:
kelp:
kene:

kifayet:
kiligli:
kiymak:
kulaç:
kumru:
küffar:

: Bitirmek.
:
Hemen.
Herkes.

Hile yapan, hileci.

Kiralamak, kiraya vermek.

Tiksinme.
.

Gömüt, mezar, sin.

Kaçmak.

elek, am meyve.
Köpek.

Azaltmak.
Yeter, yeterli.

G

Kâfirler.

Hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki.

Kul sıkıştığında imdadına yetiştiğine inanılan peygamber.

Yıkamak.

Yılan
Allah'ın yardımıyla.

İnci.
İnek.
Yığma, düzenleme; stok.

Çıkarma, çıkarılma; sonuç çıkarma, anlam çıkarma; devletin kötü
durumdan kurtulması için söylenen bilmeceli şiir.

Trodos dağlarından doğan, Lefkoşa'nın içinden geçerek Mağusa
yakınlarında denize dökülen ve sadece yağış olduğunda akan bir dere.

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmakla
serçe parmağının uçları arasındaki açıklık.

Söz söyleyiş biçimi, söyleme; Tanrı'nın varlığını ve İslâm dininin
doğruluğunu konu edinen bilim.

K h

Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak
yaşayan, bulaşıcı hastalıklara neden olan böceklerin genel adı.

Kilitli, kapalı.
Kıymak.
erilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık.
Güvercin takımından, güvercinden daha küçük, boz, gri renkli bir kuş.

herkeş:
Hızır:

-İ-

Kanlıdere:

kaşmak:
karış:

kısmak:
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-L-

lâvudda:
lingiri:
lûgaz:

-M-

m hallebi:
mahpus:

Mamonya:
Mansura:
maraz etmek:

Masa tepesi:

mâtem:
mecal:
meçhul:
mehel görmek:
melâike:
mel'un:

metanet:
mevki:

mevt
mevzi:
mezat eylemek:
molohiya:

muamma:

muhabbet:
mukadder:

muza:
mübareki:

Çelik çomak oyunu .
anzum bilmece, eski dî

,

Ürün, mahsûl.

Dillirga (Erenköy) bölgesinde bir köy.

Marul.

Yas.
Güç, dinçlik, derman, takat.

Bilinmeyen.
Uygun bulmak.

Melekler.

Yer, mahal
.

: Ölüm.

tür bitki.

Tebrik, kutlama.

Mızrapla çalınan küçük bir çalgı; lâvta.
ndaki değnek

Bilmece, bulmaca, yanıltmaca; m vanların çoğunda
bulunan hece ölçüsüyle halk dilinde yazılmış bilmece.

Undan yapılan bir tür tatlı.
Kapatılmış, hapsedilmiş kimse.

İslâm inancına göre kıyamet koptuğunda ölülerin dirilip
toplanacakları zaman.

Baf'a bağlı bir köy.

Dert etmek, tasalanmak, endişelenmek, üzülmek.

Pissuri köyünün batı yakasındaki Pissuri tepesinde bulunan, masaya
benzeyen saklanılabilecek noktalardan biri; trapeza.

Tanrı tarafından lanetlenmiş olan.
Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma.

Dayanma, dayanıklılık.
; yolcu taşıtlarında, sinema ve tiyatro gibi yerlerde bilet ücretine

göre yer, sınıf

Bir şey konulacak yer; savaş sırasında bir birliğin tuttuğu yer.
Açık artırma ile satış yapmak.

Yapraklarından yemek yapılan bir
Boğaztepe köyü.
Bilmece; mecaz olarak “anlaşılmayan, bilinmeyen şey” anlamında

kullanılır; âşık edebiyatında bir şeyin veya varlığın adını gizleyerek yanıtını bulmayı
okuyana bırakan şiir.

Sevgi, dostça konuşma, sohbet.
Yazılmış, yazı, kaderde olan.
Evlerde yatak yorgan konulan yer; yüklük, çatı ile tavan arasındaki

boşluk.
İs, dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

u

mahşer günü:

maksıl:

marıl:

meşveret:

Monarga:

musandıra:
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müşterek:

natır:

reşber:

sağa:

Ortak olan.

Nakletmek, aktarmak.

Nöbet.

.
Onlara.

Unutmak.

Havlamak.

Balta.

(eski) K

Çiftçi.

Küçükler ve büyükler.
Sana.

-N-

nakl itmek:
namdâr:
nargile:

nebed:
nor:

-O-

okka:
onnara:
onutmak:
ovul:

-Ö-

ömrü üzülmek:
örmek:

-P-

palta:
papuç:
para:
pazubant:
peksemet:
Pissuri:
popaz:

-R-

râyâ (re'âyâ):

-S-

sagir kibar:

Adı duyulmuş, ünlü.
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini

sağlayan araç.
Kadınlar hamamında hizmet eden kadın.

Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz peynir.

1283 gr'lık ağırlık ölçüsü

Oğul.

Ömrü kısalmak, ölecek duruma gelmek.

Ayakkabı.
uruşun kırkta biri.

Osmanlı İmparatorluğu'nda gece bekçilerine verilen ad; kola takılan bant.
Peksimet, ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen bir tür ekmek.

Limasol'a bağlı bir köy.
Papaz, Hıristiyan din adamı.

Halk, Hıristiyan halk.
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saka:
sali:
sardelli:

semiz:
sepedinan:
seyirtmek:

sürç-i lisan:

-T-

tellal:
teravi:

tiken:
tumar:
tüfeng:
tütünmek

-U-

uruba:
uyuku:

-V-

vefa:

veran:

Evlere su taşımayı iş edinmiş kimse.
Salı.

Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, bir tür
küçük balık.

Söze başlamak.
Besili, şişman, gürbüz.

ü
İslâm inanışına mahşer günü, üstünden yalnız günahsızların

geçebileceğine inanılan dar ve geçilmesi zor
Ağızdan yanlışlıkla çıkan söz, dil sürçmesi.

Gürültü, patırtı.
Şehir; özel olarak Lefkoşa için kullanılır.

Kötülük, fenalık.
Şimdi.

(Argo) Mezarlık.

Tavşan.

Teravih, ramazan ayında, yatsı namazından sonra cemaatle kılınan yirmi rekatlık
namaz.

Tımar.

Bağlılık, sevgide bağlılık.
Sözün kısası, kısaca.

Viran, yıkık, harap.

Sepetle.
Bir yere yönelmek; gör nmek.

göre
köprü.

Tavuk.

Duyuru yapan kimse.

Diken.

Tüfek.
: Koklamak; tütsülenmek.

Giysi.
Uyku.

Vakit, zaman.

sazı eline almak:

sırat köprüsü:

-Ş-

şamata:
şeher:
şer:
şindi:

tahtalıköy:
tavıg:
tavışan:

vakıt:

velhasıl:

SÖZLÜK

K ı b r ı s T ü r k E d e b i y a t ı14

vesvas:
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