KERKÜK AĞZINDA
MANİ VE HORYATA DÂİR
Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU
K erkük’te bir gelenek hâlinde yalaya
rak varlığım koruyan maniler, tarih î anan^
ve âdetlerin tesiriyle, bir ihtiyaç hâlinde
m eydana gelen içli birer h âtıra kaynağıdır.
Edebiyat ve mûsikîde çok özel bir yeri
olan bu halk edebiyatı m ahsûlü, ajırlar b o 
yunca kendini geliştirm iş ve varlığını ko
ruyabilm iştir. Bu arada da, tabiî b ir hâdi
se olarak, divân edebiyatından e.kilenmiş
ve onu etkilemiştir. H oryatlarda göze ta r 
pan mecazlar, teşbihler, istiareler, iktibas
lar, özel kavram lar ve daha başka edebî
sanat unsurları, divân edebiyatının tesiripledir. Bir çok divân şairi de isim ver
meden mani ve boryat yazmıştır.
D ivân edebiyatının tartışılm az en bü
yük ustası ve şiirleri ile şâheserler ortaya
koyan Fuzûlî bile :
Güle naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim bir dost bağına
Ağlayan çok gülen az
diyerek horyatı ihm âl etm em iştir. Kerkük
dolaylarında horyat icrâ usûllerinden biri
olan «İdele» usûlüyle terennüm edilen «Üz
begi'm öz ağam ogî» şeklindeki süs unsu
ru, H icrî D ede’nin 1 Tem m uz 1962 yılın
da yayınlanan divân tarzındaki manzûm esinin bir m ısraında şöyle geçm ektedir : «Bab
men kuluna öz begi'm öz agam ogli»1. Şah
İsmail (Hatâyı), hece vezniyle yazdığı şiir
leri arasında m anilere de yer verm iş, hatta
onlara fazlaca değer vererek m ahlasını da
kulanm ıştir :
Ilatâyi’nı hal çağmdn
Hak göçül alçağında
Bin Kabe’den yeğrektir
Bir gönül al çağında
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A sırlar boyunca süregelen eski haya
tın ve topluluğun ölmez yâdigârı olarak,
o devirlerin içtimâî hayatını canlandıran
mani ve horyatlar tarihe mal olmuş um û
m î ve m ahallî hâdiselere ışık tutm aları
hasebiyle m ühim bir değere hâiz oldukları
gibi m azm ûnlarm da
m ahallî deyim be
atasözlerinin en güzellerini, öz şivenin m or
folojik özelliklerini, şekil ile cümle yapısını
ve tarihe gömülüp T ürk âleminde bugün
kullanılm ayan kelimeleri görmek m üm kün
dür. Bunun yanında horyat, nağme tarzı
olarak m ûsikî hâzinemizin mühim kaynak
larından sayılır ki, bu bakım dan um um î
T ürk m edeniyeti tarihi ile de alâkalı bir
sanat m addesi hüviyetini taşır.
M ani ve horyatlar, yukarıda zikrettik
lerimizi saklayıp m uhafaza eden en m o
dern m ahfazalardan daha muhkem bir h a
zinedir.
M ani; K ars-Erzurum yöresinde «men,»,
E ge’de «mana», U rfa’da «meani» İstanbul
ağzında «mani», A zerbaycanda <m ahni:,
K erkük’te «me’ni» diye telaffuz edilir. Bu
kelimenin kaynağı henüz vuzûha kavuş
m am ıştır. Diğer yörelerde m ani kelimesi
ile edebî tü r olan m ani dörtlüğü kaste
dilir iken, K erkük yöresinde ezgi, nağme
m anaları
kastedilir.
«Me’ni çâgırmag»
.:me’ni demeg» şarkı söylemek yani şiir:
nağme iie terennüm etmek manasına ge
lir. E debî tü r olan maniye ise horyat, koryat, hoyrat veya k o y r • adı verilir. Bu
türdeki düz m aniler türkü, ağıt, ninni v.s,
kırık havalar; kesik mani ise daha fazla
.ızun havalar için malzeme olarak kulla
nılır. Bundan dolayıdır ki kesik mani tü r
lerine K erkük yöresinde mani adı verilmez.
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Ancak düz mani türüne, az da olsa, mani
denildiği görülür. Bıı, yöredeki halkın yap
tığı bir nevi tasnif veya adlandırm adır. Bu
tasnif, bunların mani çeşidi olm adıkları
m anasına gelmez.
M ani, bilindiği gibi, başlıca iki kısma
ayrılır. Düz mani ve kesik m ani. Bu yazı
da, K erkük yöresinde hâiz olduğu ehem 
miyet bakım ından kesik m ani üzerinde du
racağız.
Kesik m ani K erkük yöresi halkı ağ
zında, yukarıda da bahsettiğim iz gibi h or
yat, koryat, hoyrat veya koyrat şeklinde
telaffuz edilir. Bu kelimelerden hangisinin
doğru olup olmadığı üzerinde pek çok şey
söylenmesine rağm en tatm in edici bir ne
ticeye varılam am ıştır. Biz bunların üzerin
de durm adan adı geçen kelim elerin K erkük
yöresi halk ağzındaki yaygınlığı üzerinde
duracağız.
1950’lerin ilk yılları ile ondan önceki
yıllara döndüğümüzde, bu kelim elerin hep
sinin kullanıldığım görüyoruz. Y ani yöre
halkı hoyrat kelimesini kullandığı kadar
horyat, koryat ve koyrat kelim elerini de
gönül rahatlığı ile kullanıyor idi. 1951-1954
yılları arasında H afız M olla oğlu Sâbir ta 
rafından hazırlanan «Kerkük M üntehap
H oryalları*- adlı; üç ciltlik kitabın ilk cildi
neşredildikten sonra, yazarı tarafından T ü r
kiye’deki bazı ilim adam larına gönderilm e
si ve o devrin T ürk Dil K urum u D erle T aram a kolu Başkanı Ö mer Asım Aksoy,
T ürk E tnografya Müzesi M üdürü H âm it
Z übeyr Koşay, Erzincan V ilayeti lise öğ
retm enlerinden
araştırm acı - yazar Vehbi
Cem A şkun... ve başkalarından alınan cevâbî m ektupların, takrizlerin gelmesi akebinde bunların, adı geçen eserin 2. ve 3.
ciltlerinde neşredilmesi, Irak T ürkleri’nin
b u kavram lara karşı durum unu değiştir
m iştir.
A şağıda bir-iki tanesine tem as edece
ğimiz bu takrizlerden sonra yörede çıkan
yazılarda artık horyat, koryat ve koyrat
kelim eleri neredeyse kullanılam az olmuş,
hatta bununla da yetinilmemiş, orijinal
horyat m etinleri bile değiştirilmiştir. İşte
bir ö rn e k : M ola Sâbirin 1953 yılında neş
rettiği kitapta geçen;
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Elinde dolu bada
H er zam an düşer yada
H arda h o ry at çadırsavv
K erkük’e gell şada1
şeklindeki horyat, kendisi ile gerçekten if
tihar ettiğim iz değerli araştırm acı Ata Terzibaşı’nın 1975 yılında neşrettiği bir ese
rinde
Elinde dolu bada
H er zam an düşer yada
H arda h oyrat çağırsaw
K erkük’e gel'i sada4
şeklinde geçmektedir.
H albuki
h oryat kelimesinin aslı ve
menşei bugüne kadar Türkiye'de bile tam
m anası ile ortaya çıkarılam am ıştır. H al
böyle iken, iş aydınlığa kavuşuncaya k a 
dar, b u kavram larla ilgili kullanılan bütün
kelimelerin canlı tutulm asında büyük fay
da vardır. Z ira bu kelim enin «hoyrat» ol
m a ihtim ali kadar «koyrat», «koryat» ve
«horyat» olm a ihtim alleri de vardır. H atta
son ihtim al bizce daha kuvvetlidir. Şöyle
k i:
1 — K erkük yöresi h alkı konuşm a sırasın
da, kelim enin ikinci hecesinin başında b u 
lunan «r» sesini, birinci hecenin sonuna
alm ayı tercih eder.
yaprak / yarpah
toprak / torpah
avrat / arv a t5
kelim elerinde olduğu gibi.
2 — H oryat kelim esinin kökü olabileceğini
farzettiğim iz taktirde «hor», «kor», «horı»,
«kora» kelim eleri; 1. si «değersiz», 2. si
«her tarafı iyice yanarak ateş haline gel
miş köm ür veya odun parçası», 3. sü «işsiz-güçsüz, âvâre kimse», 4. sü «olgunlaş
m am ış h a m meyva» m anaları ile bölgede
yaşam alarına rağm en, «hoyrat» kelimesi
nin kökü olabilecek «hoy» kökü b ir m ana
ifade etm ez.6
3 — Şem settin Sami, Kamûs-i T ürkî adlı
sözlüğünde horyat kelimesini m adde ola
ra k alır ve «galatı hoyrattır» der. Nitekim
aynı sözlükte hoyrat maddesi karşısında
«bakınız horyat» yazdığı göze çarpar. De-
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inek ki Şemsettin Sam i’ye göre (manası ne
olursa olsun»
kelimenin aslı horyattır.
Şemsettin Sami, sözlüğünde «.horyat» keli
mesinin «köylü, kaba, eli birşeye yakışm a
yan, birşeyi güzel m uhafaza etmeyi bilm e
yen» manalarını ifade ettiğini zikretm ek
tedir.
T aram a sözlüğüne baktığım ızda «hor
yat» maddesi şu şekilde g eçm e k ted ir:
(H oryat) (I) : Tek başına söylenen bir çeşit
ezgi (Kerkük).
(H oryat) (II) : 1 — K aba, hoyrat (Zarşat),
2 — insafsız kimse (Ahlat).
x A ynı sözlükte «hoyrat» maddesi ise çeşitli
bölgelerde şu m anaları ifade e tm e k te d ir:
(i) 1) Yakışıksız, çirkin. 2) Acemi. 3) Bi
çimsiz. 4) Dikkatsiz. 5) Söz dinlemeyen,
itaatsiz. 6) Tembel.
7) Savruk (kimse).
S) Bakımsız çocuk. 9) Soğuk yaradılışlı,
insanlardan kaçan. 10) Yüzü hiç gülmeyen.
11) Tuhaf. 12) Tutum suz. 13) Cimri, hasîs.
(II) Bir çeşit ezgi, türkü, (Erzurum; Urfa;
K erkük).
Birinci gruptaki m analara bakıldığında bu
kavram lardan çoğunun, m ani gibi cansız
bir şeyi değil de canlıları niteleyebilen sı
fatlar olabilecekleri dikkati çeker. İkinci
m anada da «türkü» karşılığı görülüyor ki
horyat türküden tam am en farklı bir tü r
dür.
Bize göre bu d u ru m o devirde yani
1950’lerde Türkiyede horyatın ister edebî
tü r olarak ister ezgi bakım ından, yeterin
ce bilinm eyişinden kaynaklanm ıştır. N ite
kim o sıralarda lise öğretmenliği
yapan
Vehpi Cem A şkun, M olla Sâbir’in 1950’
lerde
yayınlanan ve yukarıda adı geçen
eseri hakkında, İstanbul’da çıkan Dünya
gazetesindeki yazısında7 h oryat için şun
ları yazm aktadır. «H oryat kelim esinin bizdeki söylenişi hoyrattır. D aha çok güney
illerimizde bulunan bir uzun havanın adı
dır. Kendine has yanık b ir ezgidir. Sözleri
de ezgiye ııygun bir edaya m aliktir. Y al
nız halk arasında «horyat» kelimesi, çir
kinin huyu, kötünün de sıfatıdır. K erkük’
teki bu kelimenin de aslı m utlak «hoyrat»
tır diyor.

4

Burada bu kanaata
nasıl varılmış?
Doğrusu şaşmamak m üm kün değildir. Bir
benzetme yapacak olursak K erkük bölge
sinde «bacak» kelimesi yerine «kıç» keli
mesi kullanılır. Bu da dem ektir ki toplu
luklar istedikleri kelimelerin
m analarını,
hangi sebeple olursa olsun, kimseye danış
m adan kavdırabiliyorlar. K erkük’te «bacak»
kelimesinin «baldırbacak açmak» gibi de
yini, «her koyun öz bacağından âsılî» gib:
atasözlerinde ve az da olsa halk ağzında
yaşam asına rağm en «kıç» kelimesi çok da
ha yaygındır. Bu kelimeye de mLıdahele
edilirse belki değiştirilebilir ama, kelime
kullanılm ıyor neticesi hiçbir zaman çıka
rılam az.
Vehpi Cem Aşkun yazısına iki horyat
örneği verdikten sonra devam ediyor : «şu
deyiş ise (horyatı kastediyor) bir m ani şek
linden çok ayrıdır. Çünkü birinci mısra
kendinden sonra gelen üç mısra ile aynı
ölçüde
değildir, yalnız ezgileri nasıldır?
B unu bilmek lazım» diyor.
G ünüm üzde horyatm b ir kesik mani
tü rü olduğu Türkiye’de de hemen hemen
herkesçe biliniyor artık. A m a yazar bu h a
k ikati bilmediği halde onun adının (h o r
yat* değil de mutlak! «hoyrat» olduğunu
söyleyebiliyor.
H oryat, ilk mısraı yedi heceden az, bir
kelim e veya kelime grubuyla kurulan, di
ğer m ısraları yedişer hece olan cinaslı m a
nilerdir. İlk mısraın eksik heceli
olması
m aninin yapısında bir eksiklik veya kusur
teşkil etmez. Z ira bu hece noksanlığı icra
sırasında; K erkük’te «baba bugün», «za
lim», E rbil’de «bile yoldaş», A zerbaycan’
d a «azizim» gibi kalıplaşmış,
doldurma
sözlerle kapatılır.
İstanbul m anilerinin başında geçen
«adam aman» sözü de bizce yukarıda b ah 
settiğim iz kalıplaşmış sözlerden başka bir
şey değildir. Büyük bir ihtim alle, bu ka
lıplaşmış söz önceleri diğer bölgelerde ol
duğu gibi icra sırasında kullanılm ış, za
m anla m aninin bir parçası imiş gibi İstan
b u l m anisine yapışıp kalm ıştır.
Çünkü,
K erkük horyatları ile İstanbul manilerini
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mukayese
ettiğimizde ikisinin de tıpatıp
aynı olduğunu göreceğiz. Şöyle ki :
Kerkük horyatı
K azan ağlar
Ot yanar kazan ağlar
Burda bir garib ölüp
Türbesin kazan ağlar
İstanbul manisi
Adaıu aman kuzu su
Çay kuru çeşıııc kum
N erden içsin kuzu su
Beni yakıp bitiren
Bir ananın kuzusu
K erküklü horyatında
«kazan ağlar» der
ken, bunun hangi m anaya geldiğini ikinci
m ısrada açıklamaya çalışıyor. «Ot yanar
kazan ağlar» demekle, altındaki ateşin te
siriyle taşan ve ağlıyormuş gibi suları akan
kazanı kasttettiğini söylüyor. Çünkü cinas
kuracak ve esas söylemek istediğini ü çün
cü vc dördüncü m ısralarda sö yleyecektir:
Burda bir garib ölüp
Türbesin kazan ağlar
Bu iki m ısrada da bir yabancının öldüğü
nü, kimsesi olmadığı için, mezarım kazan
kişiden başka kimsenin üzülüp ağlam adığı
nı ifade ederek «kazan» kelimesi ile cina
sını kuruyor.
İstanbul manisine baktığım ızda, İstan
bullu, «adam aman» ile başlıyor manisine.
Bu r:öz her manide tekrarlandığı için, di
ğer bölgelerdeki kalıplaşmış sözler gibi k a
bul edilebilir ve dolayısıyla m aninin icra
sına has tam am layıcı bir unsur olm ası h a 
sebiyle yazılı metinde yok farz edilebilir,
«kuzu su» kelime grubuyla, İstanbullu c i
nas kuracağı için bununla hangi manayı
kastettiğini izah etmesi lazım.
Burada,
ikinci m ısraı atlayıp üçüncü m ısraa geçe
rek «nerden içsin kuzu su» diyebilir. A n
cak, ne kastettiği tam anlaşam ayabilir kuş
kusuyla, m aninin en önemli özelliklerinden
biri
olan dörtlük olm a (dört m ısradan
oluşması, daha fazla olm ası gerektiğinde
ilâve m ısraların biri serbest, diğeri kafiyeli
olması) kuralını bozm a pahasına da olsa,
basta söylediği
<kusu cu:> sözünü daha
açık hale getirmek istiyor ve kafiyesi ser-
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başta
söylediği «kuzu su» sözünü daim
araya sıkıştırıyor. Esas söylemek istediğini
de K erküklü’nün horyatında
yaptığı gibi
son iki m ısrada söyleyerek cinası kuruyor.
N etice itibariyle İstanbul manisinden
fazlalıkları attığım ız taktirde tipik bir K er
kük horyatı ortaya çıkacaktır.
K uzu su
N erden içsin kusu su
Beni yakıp bitiren
Bir ananın kuzusu
bir başka örnek :
Adam aman yara sar
Hekimsen bak nabzıma
C errah isen yara sar
Beni kimse asam az
A sar ise yar asar
*

*

Y ara sar
C errah isen yara sar
Beni kimse asam az
A sar ise yar asar
N evar ki halk; şiir için ezgi yaptığı
gibi, ezgi için de şiir türü o rtaya çıkabilir.
Y ani İstanbullu belli bir ezgi ihtiyacını
karşılam ak için horyata bir m ısra ilave et
mek suretiyle kendine has m ani türünü o r
taya çıkarmış olabilir. Aynı durum h or
yat veya kesik maninin, düz m aniden tü 
rem e ihtim ali için de düşünülebilir.
Nc
olursa olsun T ürk dünyasında m ani vc ya
kın türlerinin birbirlerine çök benzedikleri
ve büyük bir ihtimalle aynı
menşeden
geldikleri anlaşılmaktadır.
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muz 1962, Bağdat, Sayfa 33.
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kük Miitehap Horyatları», I. cilt; Sol
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Manileri», Ötükcn Yayınevi, İst., 1975,
593 Nolu Horyat, s, 494.
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Arvat şeklinin daha doğru olma ihti
mali vardır. Zira bu kelirns D.L.T.’dc
«uragut» şeklinde geçmektedir.
ıS H oy kelimesi Kerkük’te hayret bildiren
bir ünlem olarak kullanılıyorsa da bu
nıann konudan pek uzaktır.
7 Aşkun, Vehpi C em : «Yurtdışı Folklor
Çalışmaları (Kerkük Horyatlan)», Dün
ya Gazetesi, sa y ı: 725, Mart 1954, İs
tanbul. Aynı yazı eski harflerle Molla
Sâbir’in adı geçen eserinin III. Cildin *
de neşredilmiştir. Biz oradan faydalan
dık.
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rimiz», Ötüken Yayınevi, îst., 1975,
6 — Samî, Şemsettin : «Kâmûs-i Türk;».
7 — Şahbaz, Hüseyin : «Kerkük Ağzı», İst
Üniv. Edeb. Fak. T.E.D. Böl., Doktora
Tezi, İst., 1979.
8 — Tarama Sözlüğü.
9 — Terzibaşı, Ata : «Kerkük Hoyıatia ı vc
M anileri», Ötüken Yayınevi, îst, 1975,
İ Ş A R E T L E R
(’) : ayın harfi
e : uzun e
i : kısa ı veya i
o : uzun o
w : vav.
N o t : K erkük ağzında kullanılan hırıltılı
(h) ve gayın sesleri teknik im k â n 
sızlıklar sebebiyle gösterilememiş;
diğerlerinin de yukarıda şekilde v e
rilm esi zaruret olm uştur. Sayın ya
zarım ızdan ve
okuyucularım ızdan
özür dileriz.
(Yazı işlerinin notu)
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