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ÖZET 

A/. Sı,iı:lcrk \'ok .ın hunl:.ırın ifauı: ('.'1Ji!dijli, S(,."vdi! konuMlltAıdık l ;1 olmak üı:crc 
Iıcmen h~- f ",m"u .. .... ..,yknnl i~, ycoJi heu.::li, rnihı..o.kil Jörtluklü §i iılcı'c m,mi denir. 

l\I~niJer daha \:011. kıı:ı~r/kadınhır lal'.ırıııdıı.n ,;(lylCnir. 
Kıhrıs Tü.rklenn'di.!ld m:lllikr, Türkiye'ue siiylcncıılcrlc hüyük oı~mdil IICIl/.l.!rlik 

foI:üsl ... 'I'ir. Ihım:ınilerin de \·o"h!nlu~unu, Türkiye'deki gibi '>Cvo.ı ın:ınikri oıu~1lIrur. 
. Kıbrıs Türk ımmilerino!.." milli konul:ır clıı yer <ılır. 

M:ınllcr, :ınnnim h:ılk şiirleridır, rak:ıt ~;ıirlcrın uc nMnı (knemdcri I'ilıtlır 

Kıhrıs Tüı'kkrindcn 0Auı: Y()fMiInm'),ilhı d3 mil ni yu.arl;ırmdan biriJir, 

Man! .sözü Anadolu'da ve muhıelif Türk boylarınd:ı farklı şekilde ıeifiiTuz 
edilir. ])enI7Ji'de mılll(/, ılf!)lışlewe, Urfa·da metin; (k:ıdınlar), hoymı (erkekler), 
K:ı.rs'ta meııi, Erzincan'da (!cek denilir. Dogıı An:ıdo lu'da halk hikfıyelerinin 
icrası sırasınd:ı. türkülNin benlıeri arasınd:ı pişrcvidı:nilen maniler o kunur. 
~adedrJin Nü7.lıct ve Mel'ım('d rerid, manının ('tıki Turkler arasında v:ır 

oldugunu. bunl:ırın ıımdıık ve tI~rıll!, Amı.cloıu·d~ (IlIrfleıne gibi :ıdl~ırl:ı. 

7.ikredildi#ini belirtmişıir.' 
Türkiye dışıncl:ı da bilinen m:ıni bıınılard::ı (arklı kelimelerle 

y::ış:ı ulın:ıktadır. AzerbeyC".ın'ın mutdif yörelerinde btıyatı, mımi, meııi, mi/hill, 
malma., (\aşkurıLır şiğir törö, GazllUzJar m:wni, Imk Türkleri haynıt, horyaı, 

koyrat, karyal, Kırım Tiırkleri çmgjçi/liklçitlig (Knan \Le Güney Kınm'da 
cır) , Ö7.bckler aşııle, kaşıık, töı"flik, KırgızJar tört sap, Kazaklar ay/ısı}{/, gayım 
tilmgı öfeıı tanı, Taraflar şilir tc5ri, Türkmenler rııbayı, rııba~ı, Uygurlar förılik 
I'C Yugosı,ıvy.ı I)ri:zo.ren·d(" yaşayan Türkler de /lIar/iflıl deı'ler Kıbns·ta ise 

rürkiye'de oldugu SJbi; nı/mi sözü kuJlanılmaktadır. l 

• {ııııılı\ıı(y ... ·! ()rıın:r .. ıı ... ."ı I'ı.'n PdclıirOıI .. iii,;{iii ... ."i Ttlrk l)iIi \Lı: t(dchiYJıı noWmO 
PAıı'tıın rıy~·~ı' "1"01'. 



ıOI ı IU,,'AI. FOU \YPIUOT STilUlES 

Maniler daha ziy.ıde kı7jar/kadın lar ıar.ıfınd:ın söy leniı. Mani söyle me işine 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinde mani yakma. manı dUzmek. Illani atmak: 
ınani .söyleyenlere manici, mani y;ık ı<:ı. nıani titIZÜCÜ denilir} 

Bütün bu bilRllcr ı ş ı Sınela Olanı için şu nları söyleyebiliriz: 
Az sözlerle fok :UlI:ıml;nn if.ıde cc/lldili, seı ekı konusu fli!uhkt:1 olmılk 

üzere hemen hel' konud;ı söylenmiş, yedı herel/, mtlsr:ıkiJ dörtlük şıırk're 
mııni demı: 

~Ianiyi d ıgerTürk Hal~ Şiiri şeki llerinden :ıyır..ın en önemli fark, kafiye 
düzenı ılc b:ıgımsı7. dörtlıikıcı, halinde söylcnişe s:ıhip o l m.1sıdır M:ınık-ri n 

kafiye dÜ7..eni; II ;'i b ,1 şeklindedir 

Bilindigi gıbi, halk şUl'inde yarun karıye C5<ı stır, Kıbrıs' ta söylenen 
maniler için de durum aynıdır, Mevcut maniler göz önünde lU ıuldugunda 

yarım kariye ilc .!iDylenmiş ô rneklerin yüzde itıbar ıy le en razla çogunlugu 
ail oldugu ~orüliır. Si\zge li şi; 

Buydu)" cAdim dOzlere
Tikeıı oldum g6Z1t:re 
/ştl.' ben gidiyorum 
Gdınz g;t1sln'iizlel'e 

H/lzııhS ynbdım glşt1 

All sürdam yoktış.:ı 
/Je/ı gIJ}'nlımu k"lxllmmm 
Senin IJibi 5.1ffoş.<t' 

şeklinde yarım k3li ye ile ortaya konulmuş örneklere çok sayıda r.ıstl.1I1Jr. 

Bunun yanında tum k;IIi}".: ile söy lenmiş; 

DflAhud:1 meşclen.le 

GiilsuytlfJJ ,şişe/erde 
Yil/imi eller :1Imw 
Ben gtlltlıııı köşclerd,' 

gıbı örneklere ve nadir de olsa; 

GuromliNm gmwZl 
Sel'digim bir Türk gızı 
Tıirk 81-z/ olm:ı? i.çe 
Teık t.Yicnm Gıbl'lzi 

Bag olur basrltın olur 
Güzelller y:mmn olıır 
Ben den/imi :mrı.1ds:ım 
Bir uzun desd:m olur'> 

Evimiz c/irea IMler 
Genıııniz küreg isder 
i J;ms';url:m yar .'ievcn 
Demli'r:/en yiJres isde,6 

şekl i ndeki zengin k;II~)'ellm:ınilere de rastlanı lı r. 

Kttmı~ AI<Aş-nıu.1ALARI DERGISI 

Dıger t;ır..ırl;in çok :ız s:ıyıda , başarısız kafıyelcrlc söylenmiş m.1nilerin var 
oldu~u"u da bilmekteyiz. AşaAıdaki manı ler bu tip örneklerdend ı r. 

POJl.-/k;ılI~ y;In$1 

Vurdum düştü Y:ULSL 

,';.-/mı Y:'/I ':II11ı:1kr:m 

Oldu gere .1-:117$1 

D:IJI:1ı111 ön sesinden 
Uy/mdım y:ır ficsinden 
)~ufm ""eklik ben Ilın 
Giderim benr--esinllen7 

H~ceni n ycdılı şekli olan maniler. 4+' dur..ıklıdır. Yed i heceli ş i irlerde 
durak genellikle bu şeki lde olmak!:t beraber kimi zaman aşaAıd:ıki 
örneklerde güriile('cgi üzere hecenin yedili Şt!kli olan manil!;'r, 4+3 
dur:ıklıdır. Yt:.-di heceli 3+2+2, S+2 yahuı bozuk durak o lan 3+4 ~klinde 
söylenmış ınanııcr de v:ı.rdır, 

Sini üsrü şekerim 
Üsriim.' b:ii dökerinı 
A:ıyn;ımım/IJ ka/ınm 

oglu iÇin çekerim 

(4+3) 
t4+3) 
(4+3) 
(4+3) 

51ndlJ,!>ml dizlilin (3+2+2) 
y.'url1n ImlUdum ümilm (S+ 2) 
D:ılı:ı fOk seı'ecektliıı 0+4) 
E/in ddmdcn &cu/im 

Enffııim } 'C."şiJ bemen 
Ateşin J'egin kbzden 
Ben scnden ;lynl;l/ı 
OlmuşımJ ıki gözden 

Ktu ;mlil ~keı llI1~ilı 

8:ı! ik" şeker misin 
):u bilim 11ll'8ini 
Ahrelff! ,-c.'keı misin 

M, ı nller yapıların:ı göre; 
i f)/J7 iII,mi/cr 
.! A. e)/},; (.1Il./~/ı M,ııuler 

., ) ('c/eklI M;ınllcı 

Mıhtt"7:.11 "'.Imlcr 
olm;ık un'l(' dt<ııl çC'~llUr 

(')+2) 

(3+2+2) 
(3+2+2} 
(4+3) 
(3+2+2) 

(3+4) 
<3+4) 
(3+4) 
(3+4) 
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lDliilNAL FOn CYPIlIQT STIIOII';S 

Maniler kimi 7~1.m;ın katar maniıcı, olarak icra edilirler, Kıbrı~'tıı böyle bir 
uygulamayı görmektcyi7 

K:ırnnli/im fes boya 
Kes ,ç;ıpmı koy.sllYil 
Mudem bende göııii! yok 
Ne geliJ'Sin bpt},:ı 

K.-ır,mfi/; kesrip s:ıph 
Kon('esi suda .'I:ık" 
Sensiz gt:..1-'en sün/erim 
Hep blblmde In,'sf/ph 

K;/{:mfilim mor :IÇ'II 

Sı/ksı/:ım do/uşlJ 

Sen benimsiıı Ix:n senin 
F:ıkıhr kiUp :1ÇlJ 

K:ımnfiHııı pelıı!.x..'ı.k:f1 

G6nülI'crclim bümıcdcn 
Yilku kfll 'lIrekl beni 
}1lr koym~m/l g;mıedefll 

incelemeye tabi tultugumıız Kıbrıs manileri, Türkiye'de söylenen manilerle 
büyük oranda benzerlik gös ı erirler, Bu ımıniterin de çogu nhıp.,unu 
Tü rkiyc'<.!ı:c' oldugu gibi s<.'vda ıııı ıııilerl oluşturmaktadır, :>ö7.se l i~i ; 

Ahudil ,<;:/n !immııı 

Am,1n ;1 beylm um:m 
Hi//g dilinden us:ındmı 
Nik:dııımz ne zwı:ın 

Denizde Btmı b,7/Jg 
Ogg:ılıgdır 088;lIıg 

l<ôdetim gonupltm 
Ammız g;ıl:ıb:ıhk 

Alı buğd;'1ylıı l blıAduyln} 

)',;.':ıyım kll/udııymı 

/Jende gönUin yogus:ı 
H:ıber;1( of/ud:ıyım 

DNlil:ın:b olıır k~'klik 

Kız/;ıı' giyer etek/ik 
Sen beııi sl;.'l'mfyol'S;1Il 
/Jen de I'cJ'nıem mete/ik 

Kadife y:miır döner 
Sel'diğim beni dent11' 
Bu III~Ş b6yk' k;llıııııZ 
E/bem! bitgi/n s6ner 

G,'If',mfilim y.'lYI/flı.7Z 
Em.7/ine dnyu/m:ı?
Senin gibi gli~/i 
Kim görür de b;t)'l/nmz 

Iki çeşme ymı Yiımı 
Su işdim g:11li1 8mM 
Seni doyunm .7n1 
Olsun b:lı1:1 S:IJ'n:mtl 

Ak;ırdmı Çlgl:ıııı,'lZdml 

GOlerdim :lgl:ıııı:ızdlll1 
Bi/eFdim uynlık 1'3/' 

Sa,n,7 Ix:/ baA/amaml/n 

KalJl'e p;ştiği J"::rd~ 

Te/ve 1iI~1I8' yerde 
GOze/ pi*il1 :lmnn1.'lZ 
Gönül diişriiAii yeıdtP 

KumnliJ kurutnMdlıı1 
y.u seııi ıml/fllliıdıııı 
HHlınm rok SJıyclım 
Oslünc )'111' llIflıı,lclım lll 

KIIII(I:-> "llAŞTlIIMAIArıı m~n('ıl;-il 

-şeklinılt'ki m:.ınik·rin Amıdolu'mın muluetif yörelerinde soylendigine de 
~ahit oluru;!;, Ancak biz buıada biraz. da Kıbrıs Tüıkleıi'ıı i ıı ıııilli komılarr,b 

söylcdigi manilere agırhk vermek istiyonız., Kıbrıslı'ların ümitleri , hagınısı:dık 
mü(':.ıdelcleri, çektikleri a('ıl:ır, bybclliklcri de~crli insanlara karşı beslenen 
duygula r, bu nı:ınilcrde nakış nakış işlenm i ştir 

Çtıgı:u sıı/mm sesi 
Bu g6k/cdn öfkesi 
SiJfeYfmlfl ~-eı'kcr'i ,11dı 

K:ui/ AşŞC/)'u deresi 

!Rfl,.'oŞ;1 'rb TM T 
ClZln :ulı Emere 
Gel F,7dm Sf/l'll:ı/ıııı 
Ctı/mrıbyım 81Yiımete 

}I/bı"ıs in IIIL:y l ",7Sml 
Güzelllerin /1:1$/111 

AdJJ bizim o/:u::ık 
Ben gördüm nıy:ıstnı 

K:ırglJıijl ve/iııde 

Aı lüfeAi elinde 
Mehmet Emin J'iıkıldı 
Alumş yedi )'tlmd.7 

Zehir ",1«!Jr :lşımd.1 
H,'ıııi dokıor Ixış/md,1 

Biz doktonı k:ıyJx·tfik 
SekS("n döıtün lo.'Işmd.7 

AJ1lzl:m kıp.1rım 
5:111111.'1 yo/d.7n S.7p:mm 
Enosıs de Ile demek 
Ben Tiirklüge wp;ırun 

B:ıhçl.'/erde demeıler 

Çonık yerde emek/er 
Yorg:ıcis'i soml'Stlll 

01,,1(1;1 donııız bekler 

Şub:1I !Iyı Murl uyı 
Furkeımez V:I}':1n b:ıyı 
Dokuz A1.'lt1 Alımış d6tflfl;.· 
Hum ı 'ıırdul\;ıs;ıb:ı 'yı 

Ne ekıik neler birıik 
YıII.ır )'IJı S:II ;IŞıık 
),<:ımiş lx:şin y:tZlnd:1 
romdeli kuZt:),t,· g6t,~lilk 

8;,1/0n snIJ:IJı o/ııewk 
}'ine ,g11ncş daı.ınık 

Unııtm:ıym k/iflr/er 
Adn TÜl'krıfl o/;ırokll 

Kıbrıs 1lI11nıleri ile ilgili çalışmalarınuz.a son vermeden önce bir hUSUSıı 
d .. h:ı l)Clillııı~k i st iyonım, 



JOt lllNAl FOıt CWltIO,. STlll)IES 

Billndigi gibi ll1:lniler, anonim halk şiirleridir. Ha! böyleyken, Oluhıetif 
devirlerde muhtelif ş;.ıirlcrin mani denemeleri olmuştur. ışte Kıbrıs [olkloru 
h.1 kkında önemli :ır:ışıııın:ıl:ırı ol:ın ve :{ynı :z.-ımand:ı güzel §iirler y:;ız;ın oguz 

M. YORGANCıOCLU UlI diger pekçok şair gibi ımıni denemelerinde 
bulunmuştu ı _ Aşagıda kaydenigi111iz ôrnekler bunlardan b3z113ndır. 

Ey TLiıkoAlu {erik ol 
Ei I'etirsen gider koi 
Tuıkriiliik o/s/ln ,1I)(",1k 
~:I§llnl!nd[ıki {cA- yol 

i NOTLAR VE KAYNAKLAR, 

Oku 6gren /lcıçel1i 
Taklit etme ktJçel1i 
Sen ht1r dilden üstün (III 
Amı dilitl Tihlı.p::yill 
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Kımu!'i AI{A~TIRMAı.AltI DEIKij.si 

A GENERAL VIEW TO 
THE TURKISH CYPRIOT MANIS 

ARSTUACT 

Mmris ııre ~hl)rt ~ıems, wiıh scv(:n "Yıllıblo.:.." anu ImlcpcndL'fl( f()ur hemisıidıc" 
whidı wiılı fcw w(lrd.~ rınc elin s;ıy nıany thin~s al)(Jut evcry 'lIhjct"t hm ('spct" idIlY 
ahau! bv..:. 

Mmıis sp •. :d:ı!ly lin: ıo~ılJ by ~irl s/wonıcn. 
The T\lrkL-.1ı CypriOl mrmis :ırc 5lmil:lr to ıhe Tıııklsh mlltlis . Most (jf ıhe.sc 

maııis :ı rc alxJlIl lo,"c like ılıo..'iC in Turkey. 
In the TurkiıJı Cypıiot IIIUlıis wc (~.ın fıot! subil.'I:l\ mncerning n:u ion,ıl iiiSLtCS 100. 

Alıh!)u~h ılı..: illailis ım: g":llerally amınymuu ... fnlk pf)<.:m~, somc pocıs m;;y 
writc lItıınis (OL). 0A:Uf. Yorı.:aıH:lOjllu is one of thı: Tııl"kislı Cyprioı PO<,:l.~ whn 

writcs ııımds 

.1l7 


