MAN‹LERDEK‹ G‹ZLER VE BAYBURT MAN‹LER‹*
Secrets dans les "Mani" (poèmes liriques)
et les "Mani" de Bayburt

Doç. Dr. Ali ÇEL‹K**
Ço¤u bir dörtlükten oluﬂan manilerde, bu dört m›sraya s›¤d›r›lm›ﬂ koca bir
hayat felsefesini; sosyal hayattaki ak›l
almaz aksakl›l›klar›, çeliﬂkileri, çat›ﬂmalar›; toplumun de¤er yarg›lar›n›, inanç
sistemini; inanç, töre veya yönetim bask›s›yla aç›kça ifade edilemeyen duygu ve
düﬂünceleri, aﬂk anlay›ﬂlar›n›; hayata
bak›ﬂ tarzlar›n›, beklentileri, umutlar›,
umutsuzluklar›; yaﬂan›lan mekân›, yaﬂay›ﬂ biçimini, yeme-içmeden giyim–kuﬂama kadar daha birçok ﬂeyi bulabiliriz.
Bu yönleriyle maniler bir giz küpü gibidirler. Meselâ:
“Tabakta portakals›n
Sözümüz burda kals›n
Y›lda bir kabrime gel
Topra¤›m kokun als›n”
ﬁeklindeki bu mani, bize göre ﬂairin
“Bu, dört m›sra de¤ildi sanki dört damla
kand›”1 dedi¤i türden bir manidir ve bütün bir hayat›n özetidir. Onda, verilmiﬂ
ama bir türlü kuvveden fiile ç›kamam›ﬂ
bir sözü, büyük bir aﬂk›n öyküsünü okuruz. E¤er istersek bunun üzerine bir hikâye, bir roman, bir film senaryosu yazabiliriz. Sevgiliyi tabaktaki portakala
benzetmesinden yola ç›karak, hiç de¤ilse
onun ilk söyleyenini bu meyvenin yetiﬂ*
**

ti¤i co¤rafyaya ait kabul edebiliriz. ‹ki
gariban gencin birbirine âﬂ›k oldu¤unu,
ama bilinmeyen sebeplerden ötürü bir
türlü kavuﬂamad›klar›n›, aradaki engelleri aﬂamad›klar›n› düﬂünebiliriz. Bu bize daha önce bizzat tan›k oldu¤umuz veya baﬂkalar›ndan duydu¤umuz benzer
birçok gerçekleﬂmesi k›yamete kalm›ﬂ
aﬂk vakas›n› hat›rlat›r. Biz burada sözde
durman›n ne denli büyük bir erdem say›ld›¤›n› görürüz. Biraz derinine bakt›kça oradaki fani dünya ile baki ahret
inançlar› ortaya ç›kar. Ölümün bir son
olmay›p, aksine ebedi hayat›n giriﬂ kap›s› oldu¤unu, topraktan yarat›lm›ﬂ vücudun yine topra¤a dönece¤ini, ama, bunun bir yok olma olmay›p yeni bir hayata geçiﬂ oldu¤u inanc›n› buluruz. Bir
baﬂka aç›dan bakt›¤›m›zda onda Atalar
kültünün izlerini görürüz. Atalar›n kabirlerini ziyaret edenlerin, onlar›n kendilerini ziyarete gelecek kiﬂileri görebilecekleri, duyabilecekleri inanc› burada da
karﬂ›m›za ç›kar.
Kim söylemiﬂtir? Nerede, hangi
ﬂartlar alt›nda, nas›l söylenmiﬂtir? Sorular›n›n cevab›n› veremezsiniz. Ama bu
dört m›srada her okuyan biraz olsun
kendini bulur. Bunlar benim duygular›md›r diye alt›na imza atabileceklerin
say›s› hiç de az de¤ildir. ‹ﬂte manilerin

“Manilerdeki Gizler ve Bayburt Manileri” adl› bu tebli¤ 20.02.1999’da “10.Y›l›nda Bayburt Vilayeti
Sempozyumu”nda sunulmuﬂtur.
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bir gizi de say›s›z insan›n bir mani etraf›nda toplanmas›, gönül birli¤i, fikir birli¤i etmesidir. Elbette bu sadece maniye
has bir özellik de¤ildir. Ayn› durum türkülerde, atasözlerinde, masallarda, efsanelerde k›saca söylemek gerekirse anonim dedi¤imiz di¤er türlerde de görülür.
Ama mani, bunlar içinde belki de en çok
kullan›lan, en yayg›n ve en etkili olan›d›r.
Bütün manilerde oldu¤u gibi bu
tebli¤ nedeniyle inceledi¤imiz yüzlerce
Bayburt manisinde de iﬂlenen en önemli
tema aﬂkt›r. Buna ba¤l› olarak ayr›l›k,
hasret, gurbet, ölüm temleri s›ralan›r.
Hangi tem iﬂlenirse iﬂlensin, bir manide
bunlardan fazla ﬂeyler de bulursunuz.
Yeme-içmeden, giyim-kuﬂama, töreye,
gelenek ve göreneklere, inanç ve inanmalara kadar daha birçok ﬂey bu ana temin etraf›nda kimi zaman haz›rl›k amac›yla, kimi zaman anlams›z gibi görünen
fakat asl›nda belki de bir çaresizli¤in,
bir iç çekiﬂin ya da bir coﬂkunun ifadesi
olarak manilerde yer al›r. Biz onlara doldurma m›sralar deriz. Acaba onlar basit
birer dolgu maddesi midirler, yoksa as›l
bütünü oluﬂturan ama olmazsa olmaz
kabilinden, büyük taﬂlar›n aras›nda duvar› tamamlayan Bayburtlunun h›bar
dedi¤i çak›llar m›d›r?
Yayg›n olan “doldurma m›sralar”
söylemini bir yana b›rakarak, bir ﬂekilde
as›l temay› bizlere hat›rlatt›klar›, bizi
ona götürdükleri için, baz› manilerde
bunlara, tedai m›sralar› demenin daha
do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Bunlar ayn› zamanda bir nevi resmin arka plan›,
yani fonu gibidirler. Fon ne kadar renkli, canl›, güzel olursa as›l unsur da o kadar güzel gözükür. Manilerde de ilk m›sralardaki ses ahengi, kafiye yap›s›, kul-
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lan›lan kelimelerin taﬂ›d›¤› manalar, as›l
mesaj› taﬂ›yan son iki m›sra›n temelini
oluﬂtururlar. Kimi manilerde m›sralar
aras›nda tam bir anlam birli¤i görülür.
ﬁu manideki, ilk bak›ﬂta ilgisizmiﬂ gibi
görünen, su ile hayat aras›nda kurulan
mant›kî ba¤, yap›lan benzetme buna bir
örnek olarak verilebilir:
“Su gelir akar gider
Taﬂlar› y›kar gider
Dünya bir penceredir
Her gelen bakar gider.”
Bu m›sralar›n hiçbiri için doldurmad›r denilemez. Önce suyun ç›lg›nca
ak›ﬂ› bir realite olarak dile getirilmiﬂ.
Tabiattan al›nan bu görüntü arka plana
yerleﬂtirilmiﬂ. Sonra ak›p giden hayat ile
durdurulamaz coﬂkun akan su aras›nda
iliﬂki kurulmuﬂ ve dünya herkesin önünden gelip geçti¤i, bir lahza durup bakt›¤›
bir pencereye benzetilerek resim tamamlanm›ﬂt›r.
Her ne kadar mani denilince akl›m›za gelen ilk ﬂey aﬂk-sevgi olsa da, kimi
zaman bunlar da t›pk› atasözleri gibi
binlerce y›ll›k tecrübenin ortaya ç›kard›¤›, gelecek nesilleri uyar›c›, ders verici
nitelikte hükümler taﬂ›rlar:
Gel bakma kimseye hor
Halk› yorma kendin yor
Y›kmak için çok düﬂün
Y›kmak kolay yapmak zor.
Baﬂkalar›n› hor görmek, asl›nda
kendinden emin olmayan, aﬂa¤›l›k
kompleksiyle malûl hasta ruhlularda görülen bir davran›ﬂ biçimidir. “Hor görmek” hem geleneklerimizle hem de inanc›m›zla ba¤daﬂmayan bir davran›ﬂt›r.
Son iki m›srada verilen nasihatleri hem
maddi hem de manevi manada alabilir-
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siniz. ‹ster gönül deyin, ister bina deyin,
isterseniz müessese olarak düﬂünün her
halükârda, y›kman›n yapmaktan daha
kolay oldu¤u hükmü geçerlidir.
A¤lamak büyük üzüntülerin veya
çok büyük sevinçlerin sonunda ortaya ç›kan bir davran›ﬂ biçimidir. Birçok ﬂair
onu daha etkili bir ﬂekilde anlatabilmek
için da¤›, denizi, uçan kuﬂu, esen yeli,
gökteki bulutlar›, yerdeki kar›ncalar› da
hüznüne ortak eder, onlar› da birlikte
a¤latarak teessürünün ne denli büyük
oldu¤unu vurgulamaya çal›ﬂ›r. Ama hiçbir ﬂiirde ﬂu Bayburt manisindeki kadar
serapa a¤laﬂan bir vücut tahayyülü herhalde yoktur.
“Da¤da da¤arc›n a¤lar
Gökte güvercin a¤lar
Yâr akl›ma geldikçe
Baﬂ›mda saç›m a¤lar”
Maniler sosyal hayat› çeﬂitli yönleriyle aksettiren ürünler olmak bak›m›ndan da büyük bir öneme sahiptirler. Bu
bugün böyle, acaba dün nas›ld›? Sorusunun cevab›n› çok net olmamakla birlikte
onlarda bulabiliyor, kesin bir tarih veremesek de sosyal hayat›n yok olan, de¤iﬂen veya de¤iﬂmeyenlerini onlardan ö¤renebiliyoruz. Geçmiﬂten günümüze sosyal hayatta ne kadar konu varsa, ne kadar problem yaﬂanm›ﬂsa bunlar›n hemen hepsinin manilerde yer ald›¤›n›, hacimleri gere¤i teferruata girilmeden özlü
bir biçimde ele al›n›p iﬂlendi¤ini söyleyebiliriz.
‹nceledi¤imiz Bayburt manilerinde
de sosyal hayatla ilgili birçok konuyu
tespit ettik .Bunlar›n hepsini bütün örnekleriyle sunman›n çok zaman alaca¤›n› ve tebli¤imizin s›n›rlar›n› aﬂaca¤›n›
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düﬂünerek önemli bulduklar›m›z› bir-iki
örnekle verme¤e çal›ﬂaca¤›z.
Aile
Türk toplumunda ailenin önemli bir
yeri vard›r. Bu nedenle ailenin kuruluﬂunda ilk ad›m olan eﬂ seçiminden baﬂlayarak, k›z isteme, baﬂl›k, çeyiz, k›na, dü¤ün; gelin-kaynana, gelin-kaynata, gelin- görümce gibi aile fertlerinin münasebetleri; aile içi di¤er problemler, k›saca
tüm yönleriyle aile manilerde en çok iﬂlenen konular aras›ndad›r.
Eﬂ seçiminde ölçü, “Gönül kimi severse güzel odur.” atasözündeki ölçüdür:
“Kahve piﬂti¤i yerde
Piﬂip taﬂt›¤› yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düﬂtü¤ü yerde.”
Yak›n zamana kadar varl›¤›n› sürdüren, ama de¤iﬂen ﬂartlarla yerini çekirdek aile tipine terk eden büyük ailede
en fazla sürtüﬂme kaynana ile gelin aras›nda olur. Hükümranl›¤›n› kimseye
kapt›rmak istemeyen kaynana ile onun
otoritesi alt›na girme¤e yanaﬂmayan gelin aras›ndaki ezeli çekiﬂmeyi, gelinin
kaynana, kaynanan›n da gelin için düﬂündüklerini en güzel ﬂekilde manilerde
buluruz. Bir Do¤u Karadeniz manisinde,
kaynanas›na karﬂ› hissettiklerini,
“Kaynana kara kazuk
Yazuk geline yazuk
Kaynanan›n gözüne
Sok bi çatalli kazuk” ﬂeklinde aç›klayan Trabzonlu gelinle,
“Arpalar meni meni
Arpa bu¤day›n deni
Kaynanam verem etti
Hem beni hem de seni” diyen Bayburtlu gelinin sözleri, bu birlikte yaﬂama
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tarz›n›n ortaya ç›kard›¤› problemleri çok
güzel bir ﬂekilde yans›tmaktad›r.
Evlilik denilince ilk akla gelen
problemlerden biri de baﬂl›kt›r. Kimi
onu ödeyebilece¤inden emin bir ﬂekilde:
“Havar kekli¤im havar
Bir can bir can› sever
Sen beni dert eyleme
Beﬂ bin lirada ne var.”
Derken, kimi de onun evlilik için
çok büyük bir engel oldu¤unu vurgular:
.
“O¤lan heyben var m›d›r 2
‹çi dolu nar m›d›r
Beﬂ bin lira isterler
Hiç haberin var m›d›r”
Kimi zaman da ﬂu manide oldu¤u
gibi, baﬂl›k istemekte ›srar edenler sevday› tan›mamakla suçlan›rlar:
“Sevdal›k kötü maraz
Yürek yakar can almaz
Sevda hâlinden bilen
K›z›ndan para almaz”
Uza¤a, yabanc›ya k›z vermek hiç de
hoﬂ karﬂ›lanmaz:
“Kava¤›n kökü suda
Birin kes birin buda
Köyde o¤lan yok muydu
Seni verdiler yâda”
Görücü usulünün yayg›n oldu¤u yörelerde en çok karﬂ›laﬂ›lan problemlerden biri de, gençlerin sevmedikleri insanlarla zorla evlendirilmeleridir:
“Kaleden inene bak
Elinde yeﬂil sancak
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Ne k›z oldum ne gelin
Ateﬂe yand›m ancak”
“Maniyi ba¤lad›lar
Yüre¤im da¤lad›lar
Sevmedi¤im o¤lanla
Baﬂ›m› ba¤lad›lar”
“Taba¤›n tuzu gibi
Kebab›n közü gibi
Kald›rd›n att›n beni
Ellerin k›z› gibi.”
Evlilik konusunda çok s›k rastlanan bir olay da kaçma-kaç›rmad›r. Aileler aras›ndaki iliﬂkilerin iyi olmamas›,
sosyal statü fark›, baﬂl›k gibi engellerle
karﬂ›laﬂan ve normal yoldan sevdikleriyle evlenemeyeceklerini anlayan gençler
çözümü kaçmak veya kaç›rmakta bulurlar:
“Bu saçak nas›l saçak
Yaslansam y›k›lacak
Baba haberin olsun
Yâr beni kaç›racak.”
Bu manide oldu¤u gibi, gelin evden
ç›karken kap›n›n erkek kardeﬂ taraf›ndan kesilmesi gibi dü¤ünlerdeki bir çok
uygulama da manilerde iﬂlenir:
“Gel benim has gardaﬂ›m
Baﬂ›nda fes gardaﬂ›m
Geldiler götürmeye
Kap›y› kes gardaﬂ›m”
Ayr›l›k-Gurbet
Sosyal hayat›n en önemli gerçeklerinden olan “Gurbet” ve onun do¤al sonucu olan “Ayr›l›k” manilerde en çok iﬂlenen temalar aras›ndad›r. Ekonomik
yap›s› Bayburtluyu adeta gurbete mahkûm etmiﬂtir. Türkülerinde, manilerin-
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de sürekli olarak ondan ﬂikâyet eder:
“Garibim vatan›m yok
Esirim satan›m yok
Düﬂtüm gurbet eline
Elimden tutan›m yok.”
“Kalelerde talan var
Yer yüzüne salan var
Ben gurbette e¤lendim
Gözü yolda kalan var.”
Ayr› düﬂenlerin en önemli haberleﬂme arac› mektuptur:
“Altun tas, gümüﬂ tabak3
Gelemem yolum ›rak
Aram›z uzak düﬂtü
Mektup ile konuﬂak.”
Mektup, askerler için yegâne teselli
kayna¤›d›r:
Karanfilin iyisi
Güzel olur yerlisi
Askerde olanlar›n
Mektuptur tesellisi.”
Ayr›l›k ac› olsa da, Allah’a duyulan
sonsuz güvenle, gönüllerdeki kavuﬂma
ümidi her zaman diri tutulur:
Da¤da tavuﬂan izi
Felek ay›rm›ﬂ bizi
Ay›ran felek olsun
Hak kavuﬂturur bizi
‹nançlar
Manilerde ait olduklar› toplumda
yaﬂayan, Hak ya da bat›l, bütün inançlar› bulmak mümkündür. Al›n yaz›s›,
Kur’an, Kâbe, Zemzem, namaz, oruç,
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kutsal aylar ve günlerle bunlarla ilgili
gelenekler ; rüya, fal yorumlar› ve nazar
gibi konular manilerde s›kça iﬂlenen konulard›r:
“Yol üstünde minare
Keklik konar kenare
Ben kurban can›m kurban
A¤z› Kur’an’l› yâre”
“Bu yaz› yaz› de¤il
Gönlüm ›raz› de¤il
Alemin yaz›s› has
Benimki yaz› de¤il”
Müslümanlar›n en kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nin fazileti,
bir vaizin saatler süren konuﬂmas›na
denk bir etkinlikte ﬂu yirmi sekiz heceye
s›k›ﬂt›r›larak anlat›l›r:
“Çok nurludur bu gece
U¤urludur bu gece
Bin sene ibadetten
Hay›rl›d›r bu gece.”
Ramazan gecelerinde davulcular
hem halk› sahura kald›rmak hem de
bahﬂiﬂlerini almak için birbirinden güzel
maniler söylerler:
“Davulu ast›m yan›ma
So¤uk kâr etti can›ma
‹ki gözüm beyefendi
Yeter sar›ld›n han›ma”
“Ulu cami direk ister
Söyleme¤e yürek ister
Benim karn›m toktur ama
Arkadaﬂ›m börek ister”
“Kalksan›za kalksan›za
Lâmbalar› yaksan›za
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Davulcu geldi kap›ya
Davulcuya baksan›za.”
Halk›n en çok korktu¤u ﬂeylerden
biri olan “nazar” da manilerde de¤iﬂik
aç›lardan iﬂlenir. Kimi zaman sevgili nazara karﬂ› uyar›l›r, kimi zaman da nazar› de¤enlere beddua edilir:
“Cam üstünde cam çiçek
Üstünde kara böcek
Ç›kma yârim d›ﬂar›
Sana nazar de¤ecek”
“Kap›n kap›ma yak›n
Ç›k sallan boyan bakim
Nazar da¤lar devirir
Alt›n hamay›l tak›n.”
“Ambar dolu bu zardan
Yâr geliyor pazardan
Kör olas› gözleriz
Yâri yedi nazardan”
Bayburt manilerinde, rüya yorumlar›na ve ‹slâm’›n reddetti¤i fala bakt›rma ile ilgili inançlara da rastl›yoruz:
“Asmadan sal›nca¤›m
Ç›k›p sallanaca¤›m
Ben rüyas›n› gördüm
Yârdan ayr›laca¤›m.”
“Menekﬂeler mor açt›
Da¤› taﬂ› dolaﬂt›
Sen benim olacaks›n
Falc› bana fal açt›.”
Vatan Sevgisi ve Askerlik
Vatan anad›r. Allah’›n en kutsal
emanetidir. Vatan sevgisi müminlerde
bulunur. Vatan› koruma ve kollama görevi olan askerlik, her Türk erke¤inin
mutlaka yapmas› gereken kutsal bir görevdir. O, ayn› zamanda da uzun bir ay-
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r›l›k demektir. Bu ayr›l›k, ﬂahadet ﬂerbetini içenler için ebediyete kadar uzan›r:
“A¤ac›n baﬂ› benim
Topra¤›n taﬂ› benim
Vatana kim a¤lasa
Gözünün yaﬂ› benim”
“Da¤lar› yaramad›m
Davar› sayamad›m
Beni ﬂehit ettiler
Bayburt’a doyamad›m.”
Askerin eﬂi de topluma onun bir
emanetidir:
“Ortan›n ar›s›y›m
Bu¤day›n sar›s›y›m
De¤meyin, dolaﬂmay›n
Ben asker kar›s›y›m.”
‹ﬂ Hayat›
Bir yörenin manilerinden o yörede
yap›lan iﬂleri tespit etmek, ekonomik yap›s›n› ö¤renmek, eski ve yeni manileri
karﬂ›laﬂt›rarak bu konudaki de¤iﬂiklikleri tespit etmek mümkün olur. ‹nceledi¤imiz Bayburt manilerinde ço¤unlukla
çiftçilik ve buna ba¤l› iﬂler anlat›lmaktad›r:
“Oy hapana hapana
Cam›ﬂ koﬂtum tapana
Cam›ﬂa ho demeyen
A¤z› burnu kapana”
“Tarla tunbun ne yüksek
‹çine güller eksek
O yâr gelip geçende
Beraber kâhan etsek”
“Avarad›r avara
Senin öküz avara
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Eline ekmek verin
Vars›n gitsin davara”
“So¤an ektim bir evlek
Dadand› gara leylek
Ektim biçtim t›¤ ettim
Koyman› kahpe felek”
Maddi kültür unsurlar›
Bu baﬂl›k alt›nda ele ald›¤›m›z giyim-kuﬂam, eﬂya, araç ve gereçler, yiyecek ve içecekler, hayvan ve bitkiler de
sosyal hayat› belirleyen unsurlard›r. Biz
bunlara bakarak o bölgenin hayat tarz›
hakk›nda bilgi ediniriz. Bu unsurlar,
geçmiﬂten bugüne kültürel de¤iﬂimi göstermeleri bak›m›ndan önemlidir. Yine
bunlar› dikkate alarak manilerin meydana geldikleri dönem ve ait olduklar›
bölge hakk›nda tahminde bulunmak
mümkün olur. Say›lar› çok oldu¤u için,
manilerin tümünü de¤il sadece bu ürünlerin geçtikleri m›sralar› yazmakla yetinece¤iz.
Giyim-Kuﬂam:
“Küp dibinde baﬂl›k var / Boynunda kaç beﬂlik var
“Gel benim has gardaﬂ›m /Baﬂ›nda
fes gardaﬂ›m”
“Kara kolçak koldad›r”
“Mavi boncuk koldad›r”
“Entarisi tireli”
“Mavi yelek, mor yelek”
“Mendilim benek benek ”
“Kara çuhal› o¤lan”
“Karﬂ›da al enteri / Bedeni dar enteri
Eﬂyalar; Araç-Gereçler; Yiyecek
ve ‹çecekler; Hayvan ve Bitkiler:
“Oy him tuta him tuta / Çay kenar›
çim tuta
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Yârim atlanm›ﬂ gider/ Üzengisin
kim tuta”
“Kurun üstünde kurun / Durun
a¤alar durun”
“Süpürgenin bayat›”
“Tabak tabak içinde”
“Küp dibinde aﬂl›k var”
“Küp dibinde gendime”
“Kolunda süt küle¤i”
“O¤lan heyben var m›d›r”
“Odaya serdim keçe”
“Peﬂkir ast›m direkten”
“Eﬂi¤e ç›kt›m bugün / Elinde mavi
gügüm”
“Odadaki hal›yam / hal›n›n bir dal›yam”
“‹¤ne kakt›m sö¤üde”
“Bezim tarakta kald›”
“Gökte y›ld›z yüz altm›ﬂ / Güle zencefil katm›ﬂ
“Yârimin b›y›klar› / Zemzem suyuna batm›ﬂ ”
“Bunu böyle demezler/ Peynir ekmek yemezler”
“Kahve piﬂti¤i yerde/ Piﬂip taﬂt›¤›
yerde ”
“Kahve koydum kuruna”
“Tepside üzüm suyu ”
“Kaz gelir kay›r›rlar / Kanad›n a›yr›rlar”
“Kekli¤im avla beni”
“Keklik kafeste keklik / Kuyru¤u
deste keklik
Gel seni k›nal›yam / Yolliyam dosta
keklik”
“Kargalar alayland› / Sahanlar kalayland›”
“Karad›r baﬂ›n ördek / Yeﬂildir aﬂ›n
ördek
Çift geldin tek gidersin / Haniya
eﬂin ördek”
“Karﬂ›da kara kedi / A¤z›nda keklik eti”x
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“Goyun’u goyun gelsin / Yününü
yolun gelsin”
“Y›lan indi kayadan /Ölürem bu
yaradan”
“Erik dal›n› e¤miﬂ/ Erikler yere
de¤miﬂ”
“Gittim arpa biçme¤e”
“Da¤ baﬂ›nda külürler”
“Eline alm›ﬂ h›yar/ Gümüﬂ çak›yla soyar
‹kimiz çift güvercin / Ay›rmaya
kim k›yar”
“Dut a¤ac› dut verir / Yapra¤›n›
k›t verir”
“Kale dibi evelik”
“Elmay› soyamad›m”
“Kirazlar›n dal›y›m”
“Karanfil destesiyim”
“Karanfil katmer oldu”
“Menekﬂeler mor açt›”
“Kavak baﬂ›nda kuﬂum”
“Susam üstünde susa / Susam›n
boyu k›sa”
“Bahçelerde bal kabak / Do¤rad›k
tabak tabak
“O¤lan›n ad› Osman/ Arabam dolu
bostan”
“Maydanoz ot de¤il mi”
“Suyu verdim so¤ana”
“Sarmaﬂ›k saramad›m /Sevdim de
alamad›m”
Sen ﬂeker ol ben kaymak/ yiyelim
parmak parmak”
“Bahçelerde kuﬂburnu”
Bayburt ve Çoruh Nehri
Bayburt ve ona hayat veren Çoruh
nehri de çeﬂitli vesilelerle manilerde yer
al›r. Çoruh, kimi zaman ona yavrusunu
ald›ran kederli bir annenin feryad›na sebep olur, kimi zaman bir benzetme unsu-
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ru olarak kullan›l›r:
“O¤lan›n ad› Osman
Araba dolu bostan
Ben Bayburt‘a varacam
Patlas›n cümle düﬂman”
“Da¤lar› yaramad›m
Davar› sayamad›m
Beni ﬂehit ettiler
Bayburt’a doyamad›m”
“Çoruh suyu bulan›k
A¤lar›m yan›k yan›k
Yavrum suya gideli
El uyur ben uyan›k”
“Çoruh üstü gezerim
‹nci boncuk dizerim
Vallah Billah emmo¤lu
Ben ellerden güzelim”
“Çoruh gibi ça¤lars›n
Kardan kemer ba¤lars›n
Gülün var bülbülün var
Yâr sen niçin a¤lars›n”
“Çoruh gibi ça¤lars›n
Da¤ ard›na da¤lars›n
Beni b›rak›p gittin
Gurbet ilde a¤lars›n”

Sonuç:
Bu tebli¤de inceleme¤e çal›ﬂt›¤›m›z
Bayburt manileri4 ﬂekil olarak yedi heceli ve kafiye düzeni aaba olan tam manilerdir.
Bunlar›n hepsinin Bayburt’a ait oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
Çünkü, ayn› maniler, buradan binlerce
kilometre uzaktaki farkl› yerlerde de
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tespit edilmiﬂlerdir. Görünen odur ki her
yöre insan› bu son derecede zengin ve çeﬂitli hazineden kendine uygun olanlar›
aynen alm›ﬂ, sahiplenmiﬂ, benim manilerim demiﬂtir. Kimilerini ise, Bayburt’tan derlenen ﬂu iki manide oldu¤u
gibi ufak tefek de¤iﬂiklikler yaparak
kendine mal etmiﬂtir:
“Pörsere¤i sel ald› / Bir yâr sevdim
el ald›5
Keﬂke sevmez olayd›m/ Elim koynumda kald›”
“Ba¤a girdim üzüme / Diken batt›
gözüme
G›z ben seni almazsam / Tükürsünler yüzüme”6

genç k›zlar›n gelece¤ini gösteren bir iﬂaret olarak kullan›lmazlar, talih kuﬂlar›n›n gagalar›nda umut da¤›tmazlar ama,
kimi zaman bir sak›z, kimi zaman bir ﬂekerin ambalaj kâ¤›d›nda karﬂ›m›za ç›karak varl›klar›n› sürdürürler.
Sadece manilerin de¤il, di¤er halk
edebiyat› ürünlerinin de de¤iﬂik aç›lardan incelenmeleri, toplumun, tarih kitaplar›na ve resmi kay›tlara geçmemiﬂ
birçok yönünün ö¤renilmesine; çeﬂitli sebeplerle ifade etmekten kaç›nd›¤› düﬂüncelerinin, hayata bak›ﬂ tarz›n›n ortaya
ç›kmas›na; yap›s›n›n ve de¤er yarg›lar›n›n anlaﬂ›lmas›na, k›saca daha iyi de¤erlendirilmesine imkân sa¤layacakt›r.

NOTLAR
Türk Halk Edebiyat›n›n en eski
manzum ürünleri oldu¤u hemen herkes
taraf›ndan kabul edilen maniler, binlerce y›ldan beri birçok tarihi, sosyal, siyasal, ekonomik olay›n taﬂ›y›c›l›¤›n› yapm›ﬂ, bu konuda çok iyi bir vas›ta oldu¤unu da günümüze kadar gelebilen ve bu
gün de yaﬂayan bir tür olmas›yla ispatlam›ﬂt›r.
Bu özellikleriyle maniler sadece bir
yönden de¤il birçok yönden ele al›n›p incelenmesi gereken halk kültürü ürünleridir. Anonim ürün oluﬂlar› onlar›n ilk
defa nerede ve kim taraf›ndan söylendi¤ini tespite imkän vermez ama, birçok
anonim türün h›zla fosilleﬂti¤i günümüzde de, halk bu türü üretme¤e ve kullanmaya devam eder. De¤iﬂen dünya ile
birlikte onlar da de¤iﬂtirilir, ﬂekil özellikleri muhafaza edilerek günün ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak, yeni duygular› ifade
edebilecek bir ﬂekle sokulurlar. Belki art›k eskisi kadar H›d›rellez günlerinde
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Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›
Baﬂka bir manide ilk iki m›sra “ O¤lan evin
var m›d›r/Dört yan› duvar m›d›r”ﬂeklindedir.
3
Baﬂka bir manide ilk iki m›sra “Alt›n saatim
tak tak / Küskün isen bar›ﬂak” ﬂeklindedir.
4
Bu manilerin bir k›sm› kendi arﬂivimizden,
önemli bir bölümü ise Say›n Dursun Ali EM‹R’in
“Bayburt Manileri ve Bilmeceleri”, adl› eserinden
al›nm›ﬂt›r.
5
Herkesin çok iyi bildi¤i bir türkünün ilk m›sra›ndaki “Çarﬂamba” kald›r›lm›ﬂ ve yerine “Pörserek” konulmuﬂtur.
6
Asl›: “Diken gözün kör olsun/Yâr göründü gözüme”
2
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