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Özet 

  Maniler dünyadaki siyasi,ekonomik,teknik,tarihi hatta magazinel 
geli�melerden etkilenmektedir.Bu sebeple �imdiye kadar yapılan 
sınıflandırma çalı�maları yeterli de�ildir.Sadece Türkiye sınırları içinde 
de�il Türk Dünyası topluluklarında da yeni çalı�malara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler:   Mani,  Katalog, Türk Dünyası, Teknoloji, 
Ekonomik 

 

Abstract 

  Turkish “mani” (a kind of poetry or fiction) has been affected 
from the political,economics,technique,historical and magazinel 
development in the world.So the classification Works that have been done 
until now is not satisfactory.It needs some new investigations not only in 
the boundaries of Turkey  but also in the societies of Turkish World. 

Keywords:  Mani, Catalogue, Turkish World, Technology, 
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1990 yılı, Türk Dünyası dili ve edebiyatı ile yakından tanı�maya 
ba�ladı�ımız bir dönem olarak bilinmektedir. Bu tarihle birlikte ekonomik, siyasi, 
dil, edebiyat kısacası her sahada ba�latılan çalı�malar içinde halk bilimi de yerini 
almakta gecikmemi�; bu konuda Prof. Dr. Fikret Türkmen’in önderlik etti�i “Türk 
Dünyası Destan Projesi”, faaliyetini hâlâ sürdüren önemli bir proje olarak önemini 
korumaktadır. 

Makalemiz ise maniler üzerinde yapılmasını dü�ündü�ümüz hem bir proje 
teklifi ve bu projelerle ilgili beklentilerin, hem de Türkiye co�rafyasında ya�ayan 
mani konuları ve yapıları üzerinde gerçekle�tirilmesi gerekenlerin yer alaca�ı 
önerileri içermektedir. Bu sebepten önce proje tekliflerimizi sunacak; daha sonra 
da di�er hususla ilgili görü� ve önerilerimizi belirtece�iz. 

I. Mani üzerinde yapaca�ımız en büyük öneri, “Türk dünyası Manileri’nin 
Derlenmesi, Tasnifi, �ncelenmesi ve Yayınlanması” konulu projedir. Önerdi�imiz 
projenin i�leyi�i ise �u �ekilde olmalıdır:  

- Derleme:  

Her Türk Cumhuriyeti ve Karde� Topluluklar’ın manilerini derleyecek 
gruplar ve çalı�acakları co�rafyanın tespiti yapılmalı; söz konusu her bölgede 
yapılacak derlemeye katılacak gruplar belirlenmelidir. 

- Tasnif 

a. Konularına Göre:  

* Derlenen maniler her Türk toplulu�u ve Cumhuriyeti esas olmak üzere, 
konularına göre tasnif edilmeli; bu arada varsa eski tasnifler de göz önüne 
alınmalıdır. 

* Daha sonra bu maniler toplu olarak yeniden tasnif edilmelidir. 

b. Yapılarına Göre:  

Derlenen maniler, yapı özellikleri bakımından da incelenmelidir. Bu 
incelenmenin ise; 

♦ Nazım birimi, 

♦ Her bendeki dize sayısı, 

♦ Hecelerdeki durak yeri veya yerleri, 

♦ Kafiyesi, 

♦ Manilerde doldurma dizelerin olup olmadı�ı, 

♦ Her dize veya bentteki formel ifadeler 

üzerinde olaca�ı, ortadadır. 
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Yine bu de�erlendirmenin önce her Türk Cumhuriyeti veya toplulu�u için 
ayrı ayrı gerçekle�tirilece�i; daha sonra bir genellemeye gidilece�ini söylemeye 
gerek yoktur. 

Bu arada; 

a. Mani söyleyenlere ve mani yakanlara dün ve bugün hangi adların 
verildi�i, 

b. Manilerin hangi çalgı veya çalgılar e�li�inde ya da çalgısız olarak mı 
söylendi�i, 

c. Dünden bugüne “mani”ye verilen bölgesel adların neler oldu�u da ayrıca 
ara�tırılmalıdır. 

Böylece hem yapı, hem de konu bakımından yapılacak bu inceleme ve 
tasnif sonunda Türk Dünyası manilerinin bir bütün olarak ortaya çıkması 
sa�lanacak; hem de Türk ulusunun mani söyleme gelene�i bazında dünden bugüne 
kadar geçirdi�i de�i�iklikler ortaya çıkarılmı� olacaktır. 

II. Bu konudaki ikinci büyük önerimiz ise “Türk Dünyası Manilerinin Tip 
ve Motif Katalo�u” çalı�ması olacaktır. Elbette böyle bir çalı�manın oldukça uzun 
bir süreyi, büyük bir eme�i ve iyi bir ekibi gerektirece�i kesindir. Çünkü böyle bir 
katalog hem dünyanın ilk ve tek mani katalo�u olacak, hem de bu yolla Türk 
ulusunun birli�i, dirli�i, irili�i sergilenecektir. 

Gelelim Türk Dünyası Mani Katalo�u’nun hazırlanması sırasında hangi 
a�amalarında neler yapılması gerekti�ine ve nasıl düzenlenece�ine… 

♦ Her �eyden önce derlenen maniler konularına göre gruplandırılmalıdır. 

♦ Her konu ba�lı�ının altında yer alan manilerin tipleri tespit edilmeli; her 
tipe ayrı bir numara verilmelidir. “Tip” tespitinde ise (FFC) Fin Folklor Ekolü’nün 
yöntemi (Dorson, ss:3-8, 25-34) kullanılmalı, ancak Türk Halk Masalları Tip ve 
Motif Katalo�u (Boratav-Eberhard)ndaki tip anlayı�ımız mutlaka dikkate 
alınmalıdır. 

* Yine her konu ba�lı�ının altında manilere tip numaraları verilirken 
bo�luklar bırakılmalı, ortaya çıkacak konu ile ilgili yeni bir maninin ayrı bir tip 
olu�turabilece�i, gözden uzak tutulmalıdır.  

♦ Her mani tipinin altına o tip ile ilgili bibliyografya verilmelidir. Bu 
bibliyografya ise:  

a. O mani tipini derleyenlerin kimlik bilgileri, 

b. Her mani tipinin alındı�ı kaynak �ahsın kimlik bilgileri, 

c. O mani tipine derlendi�i yörede verilen ad veya adlar, 
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d. O tipin, ba�ka Türk topluluk veya cumhuriyetlerinde yaygın olup 
olmadı�ı; yaygınsa hangi adlarla bilindi�i, 

e. Bir mani tipine, ba�ka mani tiplerinden geçen  kısımlar, dize, beyit, 
formeller olup olmadı�ı, 

f. Herhangi bir mani tipinin uluslar arası bir adının olup olmadı�ı, 

g. Bir mani tipinde doldurma mısra, beyit veya formellerin olup olmadı�ı 
yolundaki bilgileri içermelidir. 

♦ Katalo�un sonunda bütün manilerde görülen formel ifadelerin yer aldı�ı 
bir dizin verilmelidir. 

♦ Söz konusu formel ifadelerin ba�ka manilerdeki aynı veya benzer 
�ekilleri tespit edilerek formel ifade farklıla�maları – tip sayıları da eklenerek – 
gösterilmelidir. 

♦ Manilerde yer alan unsur veya motiflerin de bir dizini yapılmalıdır. 

♦Söz konusu motif veya unsurların hangi tip manilerde ve �ekilde 
de�i�iklik gösterdi�ine, yani motif farklıla�masına da yer verilmelidir. 

III. �imdi de Türkiye’deki “mani” ile ilgili yapılan çalı�malar üzerine 
önerilerimize gelmek istiyoruz. 

1. Her �eyden önce manilerin konuları dü�ünülerek yapılan tasniflere, 
yenileri eklenmelidir. Çünkü geli�en ve de�i�en dünyamızda sürekli bir kültür 
de�i�imi ya�anmakta; dünya milletleriyle olan farklı boyutlardaki ili�kilerimiz 
sonucunda ortaya çıkan bu geli�im ve de�i�im, sözlü ürünlerimize de yansıyaca�ı 
için, manilerimiz de bundan nasibini almakta gecikmeyecektir. Nitekim son altı yıl 
içinde bu konuda yaptı�ımız derlemelerden elde etti�imiz ve �u anda özel 
kütüphanemizde bulunan manilerin konuları ile ilgili altı yeni grubu önermek 
istiyoruz:  

♦ Teknolojik geli�meler ve teknik cihazlarla ilgili maniler:  

Güne gün ekliyorum 
Derde dert ekliyorum 
Yar sen gittin gideli 
Telefon bekliyorum (K1) 
 
Altın tas altın tarak 
Ben senden oldum ırak 
E�er beni seversen 
Leptopa mail bırak (K2) 
 
Ka�ına kalem ister 
Gözüne sürme ister 
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�imdiki gelinlik kızlar 
Bula�ık makinesi ister (K3) 

 

♦ Ö�renci – ö�retmen manileri:  

Dörtgen, be�gen, altıgen 
Dersinden oldum dikdörtgen 
N’olur sevgili hocam 
Sen de biraz �ekillen (K4) 

 

♦ Eczacılık ve parfümeri ile ilgili maniler:  

Pencereden bakıyorsun 
Kitap açmı� okuyorsun 
Saçına jöle mi sürdün 
Mis gibi kokuyorsun (K5) 
 
Al giydim alsın diye 
Mor giydim sarsın diye 
Yare bir parfüm aldım 
Mis gibi koksun diye (K6) 

 

♦ Aktüalite, magazin konulu maniler: 

Çantayı aldım koluma 
Çıktım Dallas yoluna 
Ben Babi (Boby)yi beklerken 
Ceyar (J.R) girdi koluma (K7) 
 
Bizim evin arkası 
Zeytinya�ı fabrikası 
Sevdi�imin arabası 
Kara�im�ek markası (K8) 
 
Yarimin adı Özer  
Beyaz taksiyle gezer 
�apkülünü taramı�  
Tarık Akan’a benzer (K9) 
 
Orta Asya, Orta Asya 
Türklerin Anayurdu 
Hülya Av�ar’ı dersen 
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Sanat âleminin kurdu (K10) 

 

♦ Bankacılık sektörü ile ilgili maniler: 

Dolmu� geliyor dolmu� 
Dolmu�un rengi solmu� 
Ondüleli saçların 
Bonus Card gibi olmu� (K11) 

 

♦ Ula�ım vasıtaları ile ilgili maniler:  

Kasketi e�ersin,  
Yoldan gülüp geçersin 
Almak istersen beni 
BMW’ye binersin (K12) 
 
Dallarda olur mersin, 
Anlamadım ne dersin? 
Beni almak istersen 
Mercedes’e binersin (K13) 
 
Saçın omzuna döker 
Teli ba�rımı deler 
Benim sevgili yarım 
Mercedes ile gezer (K14) 
 
Ka�ına kalem ister 
Gözüne Sürme ister 
Benim sevgili yarim  
Ctroen C4 ister (K12) 

Verdi�imiz örneklerden de anla�ılaca�ı üzere manilerle ilgili yapılacak 
derlemeler sonunda söz konusu ürünlerin konularına göre yapılacak yeni bir tasnife 
gerek duyulaca�ı; eski tasniflere eklenecek gruplar olaca�ı, ortadadır.  

2. Yaptı�ımız terlemelerde ortaya çıkan bir ba�ka konu da söylenmek 
istenilenin son iki dizede ya da son dizelerde de�il de, bendin ya da dörtlü�ün 
bütününde yer aldı�ı örneklerdir. De�i�en ve geli�en zamanın etkisiyle olu�tu�unu 
dü�ündü�ümüz bu durum manileri, ko�malara yakla�tırır tarzdadır. Mesela:  

Üçgen, be�gen, altıgen 
Dersinden oldum diktörtgen, 
N’olur sevgili hocam 
Sen de biraz �ekillen (K4) 
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Sevdi�imin arabası 
Kara�im�ek markası 
Lasti�i yenilenmi� 
Dünyayı dolanası (19) 

örne�inde ö�rencinin ö�retmeninden beklentisi, dörtlü�ün ikinci dizesinden 
itibaren kendini belli etmektedir. 

Yine birbirinin varyantı durumunda olan:  

“Mersedese binersin 
Bizim evde inersin 
Annen görürse seni 
“Lastik patladı” dersin (K15) 
 
Bisiklete binersin 
Bizim evde inersin 
E�er annen görürse 
“Lastik patladı” dersin (K16) 

�eklindeki manilerde de aynı durum söz konusu olup, son iki dizede 
vurgulanan dü�ünce, dörtlü�ün 1. ve 2. dizesiyle tamamen aynı çizgidedir. 

3. Yine yaptı�ımız derlemelerde “manilerin birinde ilk iki dizede formel 
�eklinde görülen ifadenin di�er manide vurgulanmak istenen olarak kar�ımıza 
çıkmasıdır. �lk örnek:  

Davullar vurulmalı 
Dü�ünümüz olmalı 
On parma�ıma birden  
Pırlanta takılmalı (K17) 
 
Al ye�il giyilende 
Bu�daylar biçilende 
Davullar vurulmalı 
Dü�ünümüz olanda (K18) 
 
Di�er örnek ise:  
Bizim evin arkası 
Zeytinya�ı fabrikası 
Sevdi�imin arabası 
Kara�im�ek markası (K8) 
 
Sevdi�imin arabası 
Kara�im�ek markası 
Lasti�i yenilenmi� 
Dünyayı dolanası (K19)dır. 
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4. Derleme çalı�malarında kar�ımıza çıkan ve 3. grupta bilgilerinize 
sundu�umuz “anlamın dört dizeye ve bendin tamamına yayıldı�ı maniler”in 
birço�unda kafiyenin, her dizede aynı olması da, dikkatimizden kaçmamı�tır. 

Nitekim:  

Bizim evin arkası 
Zeytinya�ı fabrikası 
Sevdi�imin arabası 
Kara�im�ek markası (K8) 
 
Çeyizler serilmeli 
Al ye�il giyilmeli 
Davullar dövülmeli 
Dü�ümüz olmalı (K18) 

manilerinde bu durum, açıkça ortadadır. 

Gerek “bir manide formel olan dizelerin di�er manide söylenilmek isteneni 
belirtmesi”, gerekse “söylenilmek istenenin, maninin bütününe yayılması” 
konusunda “mani söyleme gelene�inin hala ya�adı�ı ancak anlamın dörtlü�ün ya 
da bendin bütününe yayılarak devam etmesinin söz konusu gelene�in giderek 
de�i�ti�i veya çe�itli sebeplerle zayıfladı�ı” yönündeki; “farklı konularda manilerin 
ortaya çıkması” konusunda ise “teknolojik geli�melerin, özellikle de televizyon ve 
bilgisayarın hayatımızda çok büyük yeri olup bunun manilerimize de yansıdı�ı” 
�eklindeki dü�üncelerimiz ve yorumlarımızı açıkladıktan sonra sonuç olarak �unları 
diyebilir ve önerebiliriz:  

1. Türk Dünyası Cumhuriyetleri ve topluluklarının manilerini bir an evvel 
derlenmeli, elde olanlar da dikkate alınarak “Türk Dünyası Manileri Tip ve Motif 
Katalogu” hazırlanmalıdır. Bunun için de öne her topluluk veya devlet, kendine ait 
bir mani katalogu hazırlamalı; daha sonra da söz konusu bütün kataloglar 
birle�tirilerek yeniden de�erlendirilmelidir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında ya�ayan Türkler’in manileri de 
yeniden derlenmeli; daha önceki mani tasniflerine yeni konuları içeren gruplar 
ilave edilmelidir. 

3. Bir manide formel olan ilk iki dizenin ba�ka bir manide söylenilmek 
istenenin vurgulandı�ı kısım olması ise, manilerin yapısı üzerinde yapılacak yeni 
çalı�malarda mutlaka dikkate alınmalıdır. 

4. Gerek manide söylenilmek istenenin bendin veya dörtlü�ün bütününe 
yayılması, gerekse bu tür manilerde dizelerin aynı �ekilde kafiyeleni�inin ortaya 
çıkması da, ayrı bir inceleme konusu olmak durumundadır. 
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