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RAMAZAN MANĠLERĠ 

ÖZET 
Çalışmamızda "Ramazan manileri"; tür, şekil ve içerik bakımlarından ele 

alınmaktadır. Özellikle İstanbul manilerinin diğer edebi tür ve şekillerle yapı, tip, motif 

ve konu gibi yönlerden ilişkisi incelenmiştir. Folklorun herhangi bir konusunda yürütülen 

çalışmalar diğer tür ve şekillerle bağları dikkate alınarak yapılmalıdır. Türkiye’ de 

Ramazan manilerinin topluma etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ramazan manilerinin 

Türk kültüründeki yeri incelenmiştir.  

Çalışmamız giriş bölümü dışında iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü, 

mani kelimesinin anlamı ve edebi terim olarak edebiyattaki yeri ile Ramazan manileri 

üzerine yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. Birinci bölümde Ramazan manilerinin 

şekilleri ve İstanbul manilerinin tarihi ele alınmıştır. Bu bölümde aynı zamanda manilerin 

diğer halk edebiyatında yer alan edebi türler ile arasındaki ilişki irdelenmiştir.  İkinci 

bölümde Ramazan manilerinin konuları ve yönleri ele alınıp mani örnekleri verilmiştir. 

Çalışmanın sonuna sonuç bölümü ve kaynakça eklenmiştir. Ayrıca çalışmanın genelinde 

Türk edebiyatındaki maniler ile Arap edebiyatındaki mani benzeri edebi türler 

karşılaştırılmış, çalışmanın sonunda karşılaştırılan ögelerin aynı kaynaktan beslendiği 

sonucuna varılmıştır ve bu belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ramazan Manileri Tür, Şekil ve Türk kültürü. 

MANI (SONG) OF RAMADAN 

ABSTARCT 

In the current study "Mani (Songs)  of Ramadan", the type and content of care are 

discussed. Together with other types and forms (of songs) , especially Istanbul structural 

one, Ramadan songs are considerably examined. Folklore studies are carried out in a way 

to connect these songs with other types. In Turkey, Ramadan determines the impact of 

songs on the society. Therefore,  Ramadan in Turkish culture and its relation with songs 

is carfeully examined. 
The current study consists of two parts in addition to an introduction. The first 

section discusses the meaning of the term "song" and its relation with other literary 

genres. It also sheds a considerable light on the previous studies and topics that dealt with 

the history of songs in Turkey and their relationship with Ramadan. The relationshp 

between literature and literary genres are also investigated in this chapter. In the second 

chapter, examples of Ramadan songs are examined  discuseed and analyzed. The chapter 

compares between songs in Turkish ltearture and different Arabic literary genres. The 

study ends with results as well as a list of references. 

Keywords: Types of Ramadan Mani, Figure and Turkish culture. 
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فً األدب  الشعبً  (المانً)استدعاء التراث فى األغنٍة الشعبٍة 

التركى القدٌم أغانً شهر رمضان نمىذجاً  
صبري توفيق همام أستاذ مساعد بكلية اآلداب ـ  . د

قسم اللغات الشرقية ـ فرع اللغة التركية ـ جامعة سوهاج 

  
   
 مقذمـت  :

 .الحمد هلل الذل لو ما في السمكات كما في األرض كلو الحمد في اآلخرة كىك الحكيـ 

في األدب  الشعبي  (الماني)استدعاء التراث فى األغنية الشعبية »: فيذا بحث عنكانو 
. «التركى اللديـ أغاني شير رمماف نمكذذان 

التركي في شير رمماف، كالذم يعد أحد األشكاؿ األدبية « الماني»يتناكؿ ىذا البحث 
كبصفة خاصة . المنظكمة في فركع األدب الشعبي كالمتداكلة بيف فئات الشعب بمختمؼ طبلاتو

كىذا النكع مف األدب الشعبي نشأ . شير رمماف لما لو مف كقع في نفكس األتراؾ« ماني»
متأثران بتراث الشعب التركي كاآلداب اإلسالمية األخرل، مصطبغان بالمفاىيـ العامة كالعادات 

كالتلاليد الخاصة باألتراؾ خالؿ ىذا الشير الكريـ، مف حيث العادات الغذائية كاالىتماـ بتكفير 
إلخ  .... األطعمة كتخزينيا طكاؿ ىذا الشير كالعبادات فى شير رمماف

. فالماني يعكس صفات األتراؾ مف خالؿ معيشتيـ كظركفيـ كتلاليدىـ المختمفة كأخالقيـ
فلد تطكر الماني بعد أف اعتنؽ األتراؾ اإلسالـ كأصبح يلاؿ في شير رمماف بتأثير الدكافع 

فالتحمي بالعليدة كااللتزاـ . الثلافية كاالذتماعية متأثران بالحمارة اإلسالمية كالرقي العلمي بيا
بيا يكمح ما في صدكر ىؤالء األتراؾ بما يخدـ األخالؽ في المذتمع أك يخدـ الحياة 

فاألعماؿ األدبية كنكز حافمة بذكانب كفيرة، فيي تعكس أفكار البيئة كالعصر . االذتماعية
كالمانى التركى في األدب الشعبي يشبو الرممانيات في األدب التركي . كالظركؼ االذتماعية

. الديكاني

كالماني يلابؿ في األدب العربي . كقد تناكلت ىذه الدراسة مختارات مف  المانى بصفة عامة
المكشحات كاألحاذى كاألغاني المتدكالة عمى األلسنة منذ : سـ إالفنكف األدبية المعركفة ب
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إلخ  كركزت الدراسة عمى مختارات مف مانى شير ... اللدـ حتى يكمنا ىذا كال يعرؼ مؤلفيا
 .رمماف كفصكلو المتنكعة

 كطبعو فى «(2)لبى أكغمكچآمؿ » الذل  أعده «رمماف نامو»اعتمدت الدراسة عمى كتاب 
كأستفادت الدراسة . ـ1948كنشر بمؤسسة ذريدة ترذماف . إستانبكؿمطبعة يحيا مختار ب

كنشر بدار نشر , «صبرل قكز» الذل أعده «رمماف بكذى بابا»أيمان مف كتاب فصكؿ شير 
 ألحمد راسـ كنشر «ملارنة كمسامرات»ككذلؾ كتاب . ـ1998 عاـ إستانبكؿ ب«كتاب اكل»

 الذل أعدتو الكاتبة «كتاب رمماف»ككذلؾ . ـ1990 عاـ استانبكؿ ب«ارابو»بمركز نشر 
كأستفادت . ـ2000 عاـ إستانبكؿ  ب«كتاب اكل» كالذل نشرتو دار نشر «أكزلـ اكلذكف»

« استانبكؿ في األدب الشعبي التركي»الدراسة مف كتابات الباحثيف األترؾ؛ كمف أىميـ كتاب
، ككما استفادت الدراسة «عبد اللادر امكسز» لمدكتكر «استانبكؿ في الماني التركي»ككذلؾ 

, مف كتاب دراسات فى األدب الشعبى التركى لالستاذ الدكتكر الصفصافى أحمد المرسى
. كالدكتكر رشاد محمد خميس

لمانى شير دراسة  كاؿتحميؿ اللائـ عمى الكصؼ كاؿكللد انتيذت الدراسة المنيج النلدم
رمماف لمكقكؼ عمى ما يتممنو النص مف أفكار كعادات كتلاليد كمكركث ثلافي لدل الشعب 

. التركي خالؿ شير رمماف في مدينة استانبكؿ

كتكمف أىمية المكمكع في أف الماني ىك شكؿ مف أشكاؿ األدب الشعبي الذم يعبر عف 
الشعب في شتى مناحي حياتو، ككما أف األدب الشعبي ىك أدب خالص تتناقمو األلسنة دكف 

 .كالسيما أنو كذد مع كذكدىا, تحريؼ أك تزييؼ، كمف ثـ فيك يعد تراثان حليليان لألمة

 
 األدب الشعبي التشكي  :

فإف كاف األدب الرسمى  التركى يعبر , يعد مكمالن لألدب الرسمى التركى ال يلؿ عنو شأنان 
عف أفكار كأخالؽ كعادات كتلاليد المثلفيف مف أبناء المذتمع التركى، فيكذا األدب الشعبى 

 كيندرج ممف األدب الشعبي دائمنا .نذده مراىة عاكسة لعادات كتلاليد أبناء المذتمع التركى

                                                           
ٚعبءد ػبئٍزٗ ئٌٝ أٍزبٔجٛي ػٕلِب وبْ فٝ ٍٓ اٌَبثؼخ رقوط فٝ و١ٍخ , َ ثبؽش فٝ اٌٍغخ اٌزوو١خ ٚاكآثٙب1934آ١ًِ چٍجٝ أٚغٍٛ ٌٚل ػبَ  (2)

ِٕٙب افز١و ِؼ١لاً فٝ و١ٍخ ا٢كاة عبِؼخ أٍزبٔجٛي ػبَ , َ ٚشغً اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبطت ٚػًّ ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌٛظبئف1961ا٢كاة عبِؼخ أٍزبٔجٛي

َ أطجؼ أٍزبم كوزٛه ٚثؼل٘ب رمٍل ِٕظت ػ١ّلاً 1982ٚفٝ ػبَ , «ؽبعٝ رجٗ»ٚثؼل٘ب ثغبِؼخ , َ ؽظً ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛها1977ٖ: َ 1971

ِٚٓ أُ٘ أػّبٌٗ روعّخ ِزٓ اٌّضٕٜٛ فٝ صالصخ ِغٍلاد ف١ّب ث١ٓ ػبَ , ٚؽزٝ ٚفبرٗ ػًّ ػؼٛاً ١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ, ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ثغبِؼخ ِوِوح

ٚوزت وزبة في٠ٕخ  (1974َ)ٚونٌه أػل اٌّؾّل٠خ ١ٌبى٠غٝ أٚغٍٛ فٝ أهثؼخ ِغٍلاد ػبَ  (1973َ) ٚأػل هِؼبْ ٔبِٗ ػبَ  (1967-1972َ)

. (1982َ)االٌغبى ٚإٌٕٟ ػبَ 

- Ġhsan IĢık: Türkiye Edebiyatçlar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, 3- C, Elvan Yayınları Ankara, 2006 s. 
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 األمثاؿ الشعبية كأغاني الماني كاأللغاز، كأغاني األطفاؿ كاألغاني الشعبية كالحكايات الشعبية،
 كشعراء التكية كالربابة ،(المسرح الشعبي)كمسرح خياؿ الظؿ، كاألكرطة أكيكف كالخرافية 
. (3)كالمتصكفة

 ثـ اتسعت بعد ذلؾ ,كللد تممنت البكاكير األكلى ليذا األدب المكمكعات الدينية كالممحمية
،  (4)ساحة مكمكعاتو، فتناكؿ مختمؼ المكمكعات، بمغة بسيطة، معتمدة عمى كزف اليذاء

ككحدة نظمو الرباعية، كبراعة النظـ بالمغة التركية الخالصة في الشعر الشعبي الذم يتالءـ 
. (5)مع التلاليد الشعرية اللكمية، ككؿ كممة في ىذا األدب ذاءت معبرة  عف الشعب كمف أذمو

كىكذا يمكف اللكؿ أف األدب الشعبي التركي انلسـ إلى قسميف أدب شعبي معركؼ المؤلؼ 
  .كأدب شبعبي مذيكؿ المؤلؼ، كما كاف لألدب الشعبى التركي مراحؿ تطكر عديدة مف أىميا

 قبل اإلسالم التشكياألدب الشعبي  : 

إف ما ىك متكفر مف معمكمات عف األدب التركي الشعبي قبؿ اإلسالـ قميمة ذدنا، كلكف ييرل 
ىـ أكثر مف ارتبطكا بالتلميد األدبي اللديـ، كمع ىذا فإف التغيرات (شعراء الربابة )أف العشاؽ

فتنكع . التي أحدثتيا الظركؼ الذغرافية كالتاريخية في بنية المذتمع قد أثرت عمى العشاؽ
: العمؿ الذم تطكر بككنو مركرة لالستلرار في األرض كقد أدل ذلؾ إلى ظيكر طبلات مثؿ

اللركييف، كالمدنييف، كالذنكد، الذيف يختمؼ بعميـ عف بعض دائمنا في أحاسيسيـ كعاداتيـ 
ا نظرتو . كأذكاقيـ فلد كاف لكؿ كاحد مف تمؾ الطبلات حياتو الخاصة بو، كما كانت لو أيمن

فالعاشؽ مف أىؿ المدينة كانت لو عالقات مع المثلفيف، بمركر . الخاصة لمدنيا كالحياة
 أمَّا العشاؽ الذند فلد كانكا يعشلكف في مناخ حربي كعمى طكؿ.  تأثر بيـكمف ثـالكقت، 

َـّ فإفَّ كؿ عاشؽ  الحدكد في أحياف كثيرة، كفي الميداف نفسو مع البككات كالباشاكات، كمف ث
.  كاف يعبر عف عالمو كبيئتو

  بياككاف ىناؾ تفاكت بيف األشعار الشعبية التي نظمت تحت طرز عاشؽ حيث تأثر
باألدب الديكاني كبخصائص كتاثركا كذلؾ , الشعراء الشعبيكف الذيف كاف ليـ حظ مف التعميـ

أما .  في كزف العركض بذانب األكزاف الشعبية(6)شعره حيث نظـ بعميـ أشعار طرز العاشؽ
                                                           

(3) Al-safsafy Ahmed morsy, ReĢad Mehmet Hamis,Türk halk Edebiyatı Üzerine ÇalıĢmaları, Kahire 1980, 

s. 2.  

- bkz. Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme, MEB,  Ġstanbul, 1995, s. 101-103. 

:  األٚىاْ اٌَّزقلِخ فٟ اٌشؼو فٟ األكة اٌزووٟ ٔٛػبْ(4) 

 .  (ِمبؽغ ٘غبئ١خ فٟ ػلك ِؼ١ٓ)ٚىْ اٌٙغبء - 1

.  (لٛاٌت ِؼ١ٕخ)ٚىْ اٌؼوٚع - 2

- Ayten Kaplan: kültürel Müzikoloji, Bağlam Yayınları, Ġstanbul 2005, s. 312.  

(5) Seyit Kemal:Türk Edebiyat Tarıhı, Birinci Cilt Ġstanbul ,1989, s. 211-216. 

 ِغٙٛي األكة رأص١و رؾذ رطٛه ئم ا١ٌّالكٞ، ػشو اٌَبكً ثؼل اٌموْ األٔبػٛي فٟ رطٛه اٌنٞ اٌّزٍٛطخ اٌطجمخ أكة ٘ٛ اٌؼبشك أكة ئْ (6)

 ٠مغ األِو ثلء فٟ ٚوبْ. اٌشؼت طفٛف ٔشأٚا ث١ٓ اٌن٠ٓ اٌوثبة شؼواء أثلػٗ اٌنٞ األكة أ٠ؼبً  ٚ٘ٛ. اٌل٠ٛأٟ ٚاألكة ٚأكة اٌزى١خ، اٌّإٌف
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الشعراء الذيف لـ يكف ليـ حظ مف التعميـ فإنيـ لـ يتأثركا باألدب الديكاني كظمت لغتيـ 
. (7)كمكمكعاتيـ قريبة مف ركح الشعب التركي

ا مف بيف شعراء الربابة ككاف  يتغنكف بالشعر عزفان ، شعراء أميكف، كثيركا الترحاؿيكذد أيمن
لمتعبير عف مشاعرىـ كانطباعاتيـ إزاء األحداث التي يعيشكنيا، كالتي يركنيا في عمى الربابة 

كيحفظكف , األماكف التي يمركف بيا، كالشغكفكف المكذكدكف بيف أكلئؾ الذيف يستمعكف إلييـ
تداكؿ ماألشعار التي تلاؿ كيتداكلكنيا مف آف إلى آخر، فالشعر ذك الليمة الحليلة يظؿ باقينا، ك

أمَّا األشعار التي ليست ليا قيمة، . مف مكاف آلخر، كمف دكلة إلى أخرل، كمف عصر آلخر
! فإنيا تينسى كتندثر

ا كأسمكبيا ، شفاىيةإف لغة الفنكف األدبية ذميعيا تظؿ متناقمة  ، دائـ التغييركمحتكاىا أيمن
كفي معظـ األحياف . لكف البيئة الذديدة التي تدخؿ إليياتتمكف ىذه الفنكف بكبمركر الكقت 

ا اسـ مف أبدعيا، حيث نذد أف ىناؾ مف ذعؿ مذيكلية المؤلؼ سمة مف سمات  يينسى أيمن
أمَّا العمؿ األدبي فإنو يظؿ . (8) شفاىية مف ذيؿ إلي ذيؿ تناقميا إلي ذانب،األدب الشعبي

. ممكنا مشتركنا لمشعب

عمى « ذكنؾ»يلـك بعض الميتميف بذمع أشعار الشعراء الشعبييف كتدكينيا، كيطمؽ اسـ 
كتب سفف »كنحف نذد في .  التركيةذميع المؤلفات التي تحتكم عمى األشعار الشعبية

فاألشعار التي أشعارنا كثيرة مف شعراء الربابة الذيف عاشكا في العصكر المامية، « الشعراء
كانت مكذكدة فييا ككصمت إلينا بصكرة شفكية لـ تسمـ مف التغيير، حيث أنيا ذمعت مف 

كىكذا تكذد مثؿ ىذه األشعار التي تـ ذمعيا، أك التي تـ استخالصيا مف كتب . أفكاه الشعب
تحمؿ اسـ الكثير مف الشعراء، كمف الصعب أيمان معرفة مف ىك صاحبيا « سفف الشعراء»

 .(9)الحليلي مف ىؤالء الشعراء

 
 اإلسالمبعذ  التشكياألدب الشعبي  :

 الماويفيوأثشي  التصىف : 

                                                           
 

 رأص١و رؾذ ٚلغ فمل ف١ّب ثؼل، أِب. اٌٙغبئٟ اٌٛىْ ٘ٛ ٚٚىٔٗ ٚث١َطخ، ٍٍَخ وبٔذ ٌغزٗ أْ وّب ِغٙٛي اٌّإٌف، اٌشؼجٟ األكة رأص١و رؾذ

 .مٌه ِٓ رّىُٕٙ فجوح كْٚ ٌىٓ اٌل٠ٛاْ، شؼواء اٌؼبشمْٛ ٚهاء أٚ اٌوثبة شؼواء أَبق ئم اٌل٠ٛأٟ، األكة

- Seyit Kemal Kara Ali Oğlu: Resimli Motifli Türk Edebiyatı Tarihi, 1 -Cılt, 2- B, Ġstanbul 1980, S. 473 

(7) Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 8-11. 

. 19د، ص. أؽّل هشلٞ طبٌؼ ،األكة اٌشؼجٟ ،ا١ٌٙئخ اٌّظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،ك :أظو (8)

(9) Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 9-11. 
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نظران ألف األدب الشعبي التركي يعد مرآة لممذتمع التركي فلد كاف مف المركرم أف ينعكس 
شر بيف تكلعؿ ظيكر األكلياء كالمشايخ ككراماتيـ التى تففيو كؿ ما يدكر داخؿ ىذا المذتمع، 

 التى أطمؽ  عمييا  اتتمؾ الحكام, المؤثرات التى تأثر بيا فف المانىتمؾ الناس ىى أحد 
مما يؤكد أف التصكؼ كالطرؽ الصكفية المشيكرة تشغؿ , البعض الحكاية الشعبية الصكفية

، كىما األدب الشعبي كنعني ىنا في (10) مف أركاف عمـ الفمكمكرفحيزان اليستياف بو فى ركني
ىذا الذانب الحكايات التي تدكر حكؿ األكلياء، كالتي ال يعرؼ قائميا ككذلؾ األشعار الشعبية، 

.  كالتي تتذسد في تلديس أبناء المذتمع الشعبي األكلياء, كالمعتلدات كالمعارؼ

كيطمؽ األدب الشعبي الصكفي عمى ىذا المكف مف األدب؛ ألنو يعتمد عمى فمسفة التصكؼ، 
فيكذد ذانب مف نتاج ىذا األدب . كيتخذ الشعب ىدفان لو، كشعرائو مف الشعب، كقريبكف منو

يعد شعر تعميمي، كالذانب اآلخر أشعار التكية المكتكبة في مكمكعات التصكؼ، كتتناسب مع 
ذكؽ الشعب، كيشغؿ الزىد مكانان كبيران في المؤلفات التعميمية التي كيتبت مف ًقبؿ مشايخ 

الكذكد كالكحدانية، كصفات : كما تناكؿ مكمكعات مثؿ. الطرؽ ككبار شخصياتيـ المعركفة
 .اهلل، كالخمؽ، كالتذمي

 التي  اإللييات السيما مف أنكاع األدب الشعبي الصكفي، ك(11)تعد اإللييات كاألنفاسك
 تيمىحَّف في ملامات مختمفة،  التىالرباعياتكذلؾ ك (الكزف الملطعي)كزف اليذائي اؿبكتبت 

، : كتتناكؿ اإللييات التي تيتمى في التكايا مكمكعات مثؿ الخمؽ، كباب الرحمة، كبحر الكـر

                                                           
٠ؼزجو أطؾبة ٘نا االرغبٖ أْ اٌفٌٛىٍٛه ٘ٛ اٌزواس اٌشفبٟ٘ فمؾ، أٚ ِب ٠طٍك : اٌفٌٛىٍٛه ٘ٛ اٌزواس اٌشفبٟ٘  : اٌفٌٛىٍٛه ػٍُ  رؼو٠ف : صب١ٔبً (10)

فبٌم١ًٍ ُِٕٙ ٠مظو ِٛػٛع اٌفٌٛىٍٛه ػٍٝ األكة اٌشفبٟ٘ فمؾ، ٚاٌىض١و ُِٕٙ ٠ٍٛؼْٛ ١ِلاْ اٌلهاٍخ ثؾ١ش . «األكة اٌشؼجٟ»ػ١ٍٗ أٍبٍبً اٍُ 

.  اٌّؼزملاد، ٚا١ٌٍّٛمٝ، ٚاٌولض، ٚاٌؼبكاد اٌشؼج١خ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؼٕبطو: ٠زؼّٓ 

:  ـ ٚرٛعل رؼو٠فبد ٠ّىٓ ئعّبٌٙب ف١ّب ٠ٍٟ

.  اٌفٌٛىٍٛه ٘ٛ األكة اٌشؼجٟ اٌنٞ ٠ٕزمً شف٠ٛبً، ؽ١ش أْ ػٍّبء األٔضوٚثٌٛٛع١ب األِو٠ى١ْٛ ُ٘ اٌن٠ٓ ؽلكٚا ِٛػٛع ٘نا ا١ٌّلاْ ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ-  1

 كهاٍخ »:  فٟ ؽل٠ضٗ ػٓ اٌفٌٛىٍٛه أgaidozَٗٔ أػٍٓ عب٠لٚى 1906ففٟ ػبَ . (اٌزواس اٌشؼجٟ)اٌفٌٛىٍٛه ػِّٛبً ٘ٛ اٌضمبفخ إٌّمٌٛخ شف٠ٛبً - ة

.  «اٌّشىالد، ٚاٌزواس، ٚاٌزمب١ٌل، ٚاٌقوافبد، ٚاألكة اٌشؼجٟ ٘ٛ كهاٍخ اٌزواس اٌشفبٟ٘، ثٙلف ئهعبػٗ ئٌٝ وٕٙٗ اٌؾم١مٟ

فٟ ؽل مارٙب، « اٌضمبفخ اٌوٚؽ١خ»ٚوّب أٚػؼ اٌلوزٛه ِؾّل اٌغٛ٘وٞ أْ ِٓ وً ٘نٖ اٌزؼو٠فبد، اٌّلهٍخ اٌفىو٠خ اٌزٝ رووي ا٘زّبِٙب ػٍٝ ظٛا٘و 

ِؼٕٝ ٘نا أْ رغ١ّغ اٌّبكح ػٕل أثٕبء ٘نٖ . أٞ ف١ّب ٠ؼوفٗ إٌبً، ال ػٍٝ اٌؼاللبد اٌمبئّخ ث١ٓ صمبفخ اٌغّبػخ االعزّبػ١خ اٌزٟ رؾًّ ٘نٖ اٌضمبفخ

ُٚ٘ ٠لهٍْٛ اٌّبػٟ ِٓ فالي اٌّظبكه اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ . اٌفولخ ٠زَغ ١ٌشًّ ع١ّغ شؼٛة اٌؼبٌُ فٟ اٌّبػٟ ٚفٟ اٌؾبػو ػٍٝ اٌَٛاء

. رَزقلَ ألغواع اٌّمبهٔخ، اٍزٕبكاً ئٌٝ اٌغوع اٌنٞ ِإكاٖ أْ أزشبه ٚٔمً اٌّٛاك اٌضمبف١خ ٠زُ شفب٘خ، ٠ٚقؼغ ٌمٛاػل ِؾلكح ِؼوٚفخ

.  ٚأطؾبة ِظطٍؼ فٌٛىٍٛه ٠ؼْٕٛ ثٗ أٍبٍبً اٌزواس اٌوٚؽٟ ٌٍشؼت، فبطخ اٌزواس اٌشفبٟ٘

:  ٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد أظو 

 30-20َ، ص 2006اٌمب٘وح، , 1ِملِخ فٟ كهاٍخ اٌزواس اٌشؼجٟ اٌّظوٞ، كاه اٌّؼبهف، ؽ: (كوزٛه)ـ ِؾّل اٌغٛ٘وٜ 

اٌضمبفخ -4. األكة اٌشؼجٝ - 3. اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌشؼج١خ - 2. اٌّؼزملاد ٚاٌّؼبهف اٌشؼج١خ- 1: ٚمٌه ٚفك اٌزم١َُ اٌزبٌٝ ٌفْٕٛ ػٍُ اٌفٍىٍٛه       

. اٌّبك٠خ ٚاٌفْٕٛ اٌشؼج١خ 

. 20ص ,اٌّوعغ اٌَبثك , ػٍُ اٌفٍىٍٛه: أظو ِؾّل اٌغٛ٘وٜ - 

ٚ٘ٛ أؽل أٔٛاع إٌظُ فٟ أكة اٌزىب٠ب، ئال أٔٗ ٠أفن . ٔٛع أكثٟ فٟ اٌشؼو اٌزووٟ، ٠زؼوع ف١ٗ اٌشبػو ئٌٝ هثٗ ٠ٚنوو ف١ٗ أٍّبئٗ ٚطفبرٗ:  ئ11ٌٟٙ))

.  «ٔفٌ»أٍّبء ِقزٍفخ فٟ اٌطوق اٌظٛف١خ؛ ئم ٠ؼوف ػٕل اٌجىزبش١خ ثبٍُ 

 .  808 ص 1999, أٍزبٔجٛي2ط, اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ربه٠ـ ٚؽؼبهح ِووي االثؾبس ٚاٌزبه٠ـ ٚاٌفْٕٛ ٚاٌضمبفخ: ـ أوًّ اٌل٠ٓ ئؽَبْ أٚغٍٛ 

فٟ  (األٔفبً)ُٚوزجْذ أشؼبه إٌفٌ . ٟ٘ ِٕظِٛبد ٍِؾٕخ وزجذ ػٍٝ أْ رمبي ثّمبَ ِؼ١ٓ فٟ أصٕبء االؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌزىب٠ب اٌجىزبش١خ: األٔفبً

. األطً ثبٌٛىْ اٌٙغبئٟ، ٚفٟ شىً اٌوثبػٟ، ٚرٛعل أ٠ًؼب أشؼبه إٌفٌ اٌزٟ وزجذ ػٍٝ ٚىْ اٌؼوٚع

- Ali Ekber Dihhudâ, Lugatnâne, C: 8, Tahran, 1993 - 1994, s. 1224-1225. 
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أمَّا اإللييات التي تيتمى في المساذد كالمكالد، فإنيا تعتمد عمى التكحيد كالزىد . كالندـ
 .(12)كالتلكل

  
ّي
: اللُفىلُف كُفىس التشكي

 استفاد األدب الشعبي مف الفكلكمكر التركي، كمف تلاليد الشعر الشعبي التركي اللديـ، 
تعني « لكر»تعني الشعب، ككممة « فكلؾ»كممة إنذميزية األصؿ، فكممة « فكلكمكر»ككممة 

كيظير مكمكع الفكلكمكر الشعبي الذم يعيش بيف المذتمعات المتحمرة . عممنا أك حكمة
.  بصفة عامة، كيحافظ بشكؿ شفكم عمى تلاليد األذداد

كييطىمؽ عمى ذلؾ العمـ الذم يدرس حياة الشعب كأحاسيسو كتلاليده كالعادات كالمعتلدات 
التي تعيش في مذتمع ما، كمؤلفات شفكية مثؿ األغاني الشعبية كالحكايات الخرافية، 

ا بالحديث عف حياتو،  كالنكادر، كاألمثاؿ الشعبية كاأللغاز كالحكايات الخرافية، كتسيـ أيمن
 (خمؽ بيميمي)عمـ الشعب - (خمؽ بيمكي سي)حكمة الشعب - الفكلككر »كأحاسيسو أسماء 

محمكد »لػ« ديكاف لغات الترؾ»كنذد أف أكؿ نماذج الفكلكمكر التركي في كتاب . «خمليات- 
، الذم ييعىدُّ المصدر الرئيسي لثلافة االتراؾ الشعبية األنامكلية (ـ1075-1008 )«الكشغرم

بأمثاليا الشعبية كأشعارىا الشعبية، أكؿ بكاكير أقكاؿ األدب الشعبي التركي المكتكبة في آسيا 
. (13) أىـ فنكف األدب الشعبى ىناؾ يعد المانى مفالكسطى ك

 المـاوي :

« معنى»في اللكاميس كالمعاذـ التركية بأنيا مشتلة مف كممة « مانى»عرفت كممة 
أحمد كفيؽ »ككما عرفو البعض  مثؿ الكاتب التركي . (14)العربية« معاني كأماني»الفارسية ك

بأنو كالـ ييغٌنى « باب معاني»في « ليذوء عثمانية»في قامكسو  [ـ1891-1823]  «باشا
: قائالن  [ـ1932- 1864]ككما عرفو الكاتب التركي أحمد راسـ . (15)باأللحاف دكف كزف

ككما . (16)«ييكتب الماني في شكؿ منظـك كيكتمؿ بطرز الغناء الذم ال ينفصؿ عف مكسيلانا»
في قامكسو بأنو األصكات « الماني» [ـ1904- 1850]« شمس الديف سامي»عرؼ 

ثـ , كأحيانا يككف تلسيـ األلحاف في الماني في بداية األغنية. (17)المتعملة باأللحاف المختمفة

                                                           
(12) Al-safsafy Ahmed morsy, ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 9-16.   

(13( Ahmet Kabakli: Türk Edebiyatı Tarıhı, Birinci Cilt, uçuncu Baski, Ġstanbul 1973, s. 26. 

- Nihad Sami Banarlı: Resimli Türk Edebiyati Tarıhı, Ġstanbul 1971, s. 1-45. 

- Hasan Ali: Türk Edebiyatına Toplu bir BakıĢ, s. 13 

(14) New Redhouse Turkish-English Dictionary, Ġstanbul, Redhouse Press, 1979, s. 730; Devellioğlu, Ferit 

(haz.), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 12- b, Ankara, Aydın Kitabevi, Ankara, 1995, s. 579; 

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 2, TTK, Ankara, 1998, s.1501. 

- Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, (haz.: Hikmet Dizdaroğlu), MEB, Ġstanbul, s. 167. 

- Ġlhan Ayverdi: Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 2., Kubbealti Yayınevi , Ġstanbul 2006, s. 1932. 

(15)  Ahmet Vefik PaĢa, Lehçe-i Osmâni, Dersaadet, Mahmud Bey Matbaası,Istanbul, 1306 (1888) s.764. 

(16) Ahmet Rasim, Muharrir, (haz.: Hikmet Dizdaroğlu), a.g.e s. 168. 

(17) ġemseddin Sami, a.g.e s.1263-1264. 
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كما أنو  الطرز الخاص باألدب الشعبي الذم يتشكؿ مف الكزف .  (18)يرذع إلى المحف األصمي
 يوكما أنو ىك الطرز الشعبي الذم تتحد ؼ. الرباعي أك السداسي كيلاؿ بكزف اليذاء السباعي

.   (19)اللافية تارة في المصارع األربعة كتارة أخرل يختمؼ المصرع الثالث في اللافية

للد اشتير الماني في كثير مف المناطؽ بمسميات مختمفة ففي بعض األماكف كانكا يسمكنو 
 أما أكليا ذمبي (20)بالبيت، كأماكف أخرل كاف يسمى باألسطكرة كأماكف أخرل بالكممات المتكررة

 كعيرؼ بالماني Mâni(21)« ماني»فلد ذكره في رحالتو باسـ (ـ1611-1682)
 ككذلؾ    Almarti في استانبكؿ كاشتير بالمارتيMâni veya Mantuharكالمانتكخار

 ككاف Martifal« مارتيفاؿ»  كعرؼ في مانستير بػHidre / Ezedeازاده  اشتير بخمر
 التي اشتير بيا في معذـ Mantuhar« مكنتكخار»أكثر شيرة في استانبكؿ كالسيما بكممة 

كالماني لـ . Mâniler (22)« مانيمر»الملتطفات، كالتي ركيدان ركيدان بدأت تتحكؿ إلى كممة 
يلتصر عمى تركيا فحسب بؿ انتشر في الدكؿ التي تتكمـ بالميذات المختمفة لمغة التركية مثؿ 

« صييرتكرك»عرؼ بػ« باشككرت» أما في Beyan« بياف»أذربيذاف فيناؾ اشتير بػ
SiirTörö تكرتميؾ»عرؼ بػ « أكزباكستاف»كفي « طكرت صاب»عرؼ بػ« قازقستاف» ، كفي »

Törtlikصيغيرتكرل»، كعند التتار عرؼ بػ »Siğirtöri كعند التركماف عرؼ بالرباعي أك ،
 كمف Törtlik(23) « تكرتميؾ»، أما عند األيغكرييف فاشتير بػRubayı – Rubâğiركباغي 

. (24)ثـ قيرأ كعيرؼ كنيظـ في ىذه البالد بيذه األشكاؿ

عبارة عف ريباعيات غيرى مرتبطة ببعميا، ككثيرنا ما يككف في الماني الكاحد : كأغاني الماني
كتعد المصارع الثالثة األكلى ملدمة لممعنى الذم يسكقو . أفكار الحب كالشكؽ كمناظر الطبيعة

كيلـك . المغني فى المصراع الرابع، فكثيرنا ما تككف األشطر الثالثة األكلى تمييدنا لمشطر الرابع
الماني عمى األحداث السارة كالمؤلمة، فيتناكؿ بكثرة مكمكعات الحب، كالطبيعة، كالمكت، 

ا . إلخ... كالفرح، كالًفراؽ  كتكذد أنكاع مف الماني تتناكؿ مكمكعات ممحكة نظمت خصيصن
يعتمد عمى  (ىيزات)« ىكيزاف»مف أذؿ التفكو كالميزاح، كما يكذد نكع مف الماني يسمى 

.  كتصاغ اللافية فيو مف الكممات المتفلة لفظنا كالمختمفة معننا. الذناس، كيتسـ بالرقة كالذماؿ

                                                           
(18) Ali ġeydi Bey, Resimli Kamusı Osmânî, c.: 3, Cihan Matbaası, Ġstanbul, 1327 (1909) s. 924. 

(19) Hüseyin Kâzım Kadri, Büyük Türk Lügati, c. : 4, TDK. Ġstanbul,  1945, s. 342. 

(20) Sabri Koz. Ramazan Fasılları Bekçi BabaKitabevi, , Ġstanbul,  1998, s.7-15 . 

- bkz. Âmil Çelebioğlu, Ramazan-nâme, MEB, Ġstanbul,1995, s. 101-103. 

(21) Evliya Çelebi Seyahatnamesi Üçüncü–C, (haz.: Zuhuri DanıĢman), KardeĢ Matbaası, Ġstanbul,  1970, s. 

94. 

(22) Türk Dil Kurumu, Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü D.C, TDK  Basımevi, Ankara, 1977, s. 

3126.  

(23) KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Kültür Bakanlığı, Ankara,1991, s. 558. 

(24) Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 2, TDK Basımevi, Ankara, 1998, s. 1501. 
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كما أنو يعد . تعد أغاني الماني فرعنا غنينا ذدنا مف فنكف األدب الشعبي الشفكية المنظكمة
. (25 ).كيكذد كثير مف المنظكمات التي نيظمت عمى شكؿ الماني. شكؿ مف أشكاؿ النظـ

  تصىيف الماوي: 
:  ن الىاحيت التاسيخيتالماوي م- 1

:  نشر العديد مف الماني في فترات متفاكتة منياتـ 
 1923 نماذج " 1"الماني » نشر بدار الفنكف مف قبؿ خريذي ذمعية كمية اآلداب بعنكاف

« لألدب الشعبي
 1928ماني األدب الشعبي التركي باألنامكؿ   .
 1928 ألحمد طمعت « الماني ذك الذناس» شكؿ كنكع الشعر الشعبي التركي

  (ـ1956-1885)أكنال
 1928نماج مف الشعر الشعبي التركي كميا ماني  .
 1941 المعزكفة عمى الملاىي كميا ماني« كمخاف بؾ» نماذج كمختارات  .
 1947 ماني»ككمو  « (ـ1896-1958 (رلمحمد خالد بي» فمكمكر استانبكؿ، ككتبو»  .
 1948  أسطكرة الحارس بمدينة استانبكؿ ػ رمماف نامو نمكذذان 
 1955« ابعطا ترزم با»كتبيا « ماني الخكيرات »

 .في دائرة المعارؼ« بكرتكؼ»كتبيا  مادة عف الماني «خكيرات» 1969

: الماوي مه حيث الغشض- 2

ماني البنات كاألكالد  - 
ماني الخياؿ  - 
ماني الحارس كالطباؿ  - 
ماني البائعيف بشكارع استانبكؿ  - 
ماني المتصكفة عمى ملاىي استانبكؿ  - 
ماني حكايات كقصص العشؽ  - 
ماني الرسائؿ  - 
.  ماني األفراح كالمراسـ الخاصة- 
. ألغراض تشتمؿ عمى األغاني المتكارثةاماني متعددة - 

:  الماوي مه حيث البىاء- 3

                                                           
(25) KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1991, s.558. 

- Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük- 2, TTK Basımevi, Ankara, 1998, s. 1501. 
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الماني ذك الكزف اليذائي  - 
الماني ذك الكزف الرباعي  - 
الماني ذك الكزف الخماسي  - 
الماني ذك الكزف االسباعي  – 
الماني ذك الكزف الثماني  - 
الماني ذك الكزف الحادم عشر - 

:  الماوي مه حيث الش ل - 4

الماني المستليـ  - 
الماني المتذانس  - 
الماني الناقص  - 
الماني المستزاد  – 

:  الماوي مه حيث التطبيقاث- 5

ماني النكايا  - 
الماني السردم  - 
الماني الملارف أك المتبادؿ  – 
الماني المصاغ مف أذؿ التعاكف – 

:  الماوي مه حيث المىظىعاث - 6

 .العشؽكقصص الماني المتعمؽ بمكمكعات   - 
الماني المتعمؽ بالمدف  - 
الماني المتعمؽ بالمكمكعات الذنسية  - 
الماني الخاص بشير رمماف  – 
الماني المتعمؽ بالمكمكعات التاريخية  - 
الماني المتعمؽ باللرل  - 
الماني المتعمؽ بالنساء في تركيا - 
 .(26)(السياسى )الماني الرمزم - 

                                                           
(26) Abdulkadir Emekesiz: Ġstanbul anileri, (Doktora Tezi), Ġstanbul Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ġstanbul, 2003, s. 26 - 27. 
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 أحد أشكاؿ النظـ، التي أدخميا شعراء الترؾ في اللرنيف الرابع عشر  الكزف الرباعىيعدك
. (27)مشتلان مف الماني– كالخامس عشر إلى الشعر الديكاني 

a      ػػػػػػػػػػػػػV-- فعكؿه    
A      ػػػػػػػػػػػػػV--  فعكؿه    
X       ػػػػػػػػػػػػػV-    فعكؿ    
A      ػػػػػػػػػػػػػV-- فعكؿه    

يمكف اللكؿ بأف الماني ما ىك إال أشعار حرة مستلمة تتككف مف أربعة أشطر، ككثيرنا ما 
نذد في الماني الكاحد الحب كاإلحساس بالشكؽ كالنظرة إلى الدنيا كالمناظر الذميمة، كيذعؿ 
الشاعر المصارع الثالثة األكلى الملدمة لو، أمَّا الفكرة الرئيسية فإنو ييعبَّر عنيا في المصراع 

.  (28)األخير، كمف الممكف أف تككف األشطر الثالثة األكلى بالنسبة لمشطر األخير حشكنا

ييعتلد أف الماني الذم يعد ممكنا مشتركنا لمشعب قد قيؿ مف ًقبىٍؿ النسكة أكثر مف األغاني كما 
فيك يختمؼ عف األغاني الفكلكمكرية بككنو ال يعتمد عمى األحداث المؤلمة . الفكلكمكرية

لى ذانب ىذا، فإنو مف الممكف أف تككف . فحسب، فأغمبيا يعالج مكمكعات مفرحة كخفيفة كا 
 في مكمكعات مثؿ الحب، كالطبيعة، كالبطكلة، كالمكت، كالفرح كاألعياد،  نيظمتأغاني الماني

ا أغاني الماني التي نيًظمىٍت مف أذؿ. كالفراؽ كأغاني . ، مثؿ أغاني رمماف المدحكيكذد أيمن
التي تتميز بالدقة كالذماؿ، فييرل أف الكممات متشابية « كيراتخ»الماني ذات الذناس المسماة 

دلؿ بيا عمي أف الت  يمكفكمف النماذج التي. (29)لفظنا كمختمفة مف حيث المعنى في قافيتيا
: الماني يساؽ في أغراض متعددة الشكاىد التالية

األعشاب في الحدائؽ 
. تفتح الكردميأتى الصيؼ، ك

. أنت كردة: أنا ال أقكؿ لحبيبي
. فالكرد عيميره قصير

ألكف حمامة لكنيا أزرؽ 
ألحط عمى النلش  

 لك خرج الصياد كاصطادنى 

                                                           
(27( Boratav, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, 7. b., Gerçek Yayınevi, Ġstanbul, 1995, : 179 . 

(28) Boratav, Pertev Naili : a. g. e., s. 179 -185. 

(29) Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 51-52. 
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فألمت عمى ركبتؾ 

لك لـ تكف ىذه الذباؿي  
لك لـ تىٍذبيؿ الزىكٍر 
إف المكت أمر اهلل 
 .فمك لـ يكف الفراؽ
. أىال يتدفؽ الماء قط

. أال تكذد النار كال تحرؽ
. فىمنىفترض أنَّؾ أصبحت سمطاننا
!! أىال ينظر السمطاف إلى العبد
 .........................(30) 

ـى الذباؿ مغطاة بالثمكج   ًقمى
. كماؽ صدرم الحزيف
. ىؿ يكذد رذؿ دكف ألـ
.  فكؿ شخص لديو ألـ

 .الحديلة ب الرمافالليت
ككاف قشر الرماف أصفر 
...........  أيترؾ الرذؿ ىذا الرماف 
نزعت قشر الرماف برفؽ 

 :ككمعت الرماف بفـ الحبيب كقمت لو
باليناء ياحبيبى 

 كمما أكمت أنت أنا شبعت 

. ذاءت سفينة مف البحر
. ذاء الحزف إلى قمبي
ابًؾ يا عينام ابًؾ 
.  ذاءت لحظة الفراؽ

                                                           
(30) [ Behçelerde saz olur , Gül açılır yaz olur , Ben yarime gül demem , Gülün ömrü az olur ] 

[ Gök güvercin olayım , Gergefine konayım , Avcı çıkıp vurursa , Dizlerinde öleyim ] 

[ A benim batlıyarım , Gönülde tahtı yarım , Yüzünde göz izi var , Sana kim baktı yarım ] 

[ ġu dağlar olmasaydı , Çiçeği solmasaydı , Ölüm Allah'ın emri , Ayrilik olmasaydı ]  

[ Hiç su olur akmaz mı, AteĢ olur yakmaz mı?, Tutalım sultan oldun, Sultan kula bakmaz mı] 

-  Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 54. 
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. قطؼ رمانةأ كيدىخٍمتي الحديلة 
. فلطفت كردة مف أذؿ الحبيب

. ابًؾ يا عينام ابؾً 
 .(31)عمى الحبيب الغدَّار

سطحنا بذكار السطح  
ذرننا بذكار بيتيـ  

رذالنا غادركا اللرية  
 ....................(32) 

كالنا ذاء في الثالثة             
ًحٍممينا عمى ظيكرنا  
  ةانسحبكا أييا النسك
 ..................(33) 

مكاننا ىك طرابزكف  
  (لـ يبؽ بأيدينا نلكد)ال نصرؼ كثيران 
لك لـ يكف سمؾ 
 (34)فماذا يككف حالنا 

أتيت لمدحكـ  
اسمعكا ىذا الفلير  

أصؼ لكـ ىذه الميمة  
 (35) ىذا المصباح الذديد

                                                           
(31) [ Dağların baĢı kardır , Gamlı yüreğim dardır , Adam dertsiz olur mu , Herkesin derdi vardır] 

[ Behçeye attın narı , Narın kabuğu sarı , Adam hiç terkeder mi , ................................... ] 

[ Elmayı nâzik soydum , Yârin ağzına koydum , Afiyet olsun yârim , Sen yedikçe ben doydum ]  

[ Deryâdan gemi geldi , Gönlümün gamı geldi , Ağla gözlerim ağla , Ayrılık demi geldi ] 

[ Bağa girdim nar için , Gül kopardım yâr için , Ağla gözlerim ağla , Bir vefasoz yâr için ] 

- Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 55. 

(32) [ Dam yanında damımız , Yanında harmanımız , Erimiz köyden gitti , .................... ] 

- Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Edebiyat Tarihi Selçuklular Devrindeki Anadolu ġairleri: ġeyyad 

Hamza" Dergâh, yıl: 1, c. 1, s.: 4, 1 Haziran Ġstanbul,1918, s.45  . 

(33) [ Üçde geldik ikimiz , Arkmızda yükümüz , Destur veren kadınlar , ....................... ] 

- Köprülüzâde Mehmed Fuad, a. g. e, s. 25.  

(34) [ Trabzondur yerimiz , Ahça tutmaz elümüz , Hamsi paluk olmasa , Nice olurtu halumüz  ] 

-  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, a. g. e, s.14 . 

(35) [ Medhe geldim ben sizleri , GûĢ ediniz bu kemteri , Vasf edeyim bu Ģeb size , Yeni yapılan feneri ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme, MEB, Ġstanbul, 1995.s.294. 
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في نكفمبر  
 أنا أحببت حبيبان 

دار            كمليـ في ساحؿ أسؾ
 (36)حبيبي طالب كعالمتو عمى ياقتو 

كقعت مرآتي عمى األرض  
كاختمطت باألعشاب  

أخذت عيني تنظر في كؿ مكاف  
 (37)كدائمان تنظر إلى الذميالت 

ككاف يتغنى « ماني برج البنات»كمف أىـ أنكاع الماني التي كتبت في األدب الشعبي اللديـ 
: بو الكبار كالصغار كالسيما في عصر السالطيف العثمانييف، كمف أبرز تمؾ النماذج مايمي

ماذا نفعؿ بالكالـ اللديـ  
فمنتكمـ كالـ ذديد  

ىذه الميمة يا سمطاني  
 برج البنات  لكـمدح أل

كالسيما أنو مفرح  
يعرؼ قيمتو مف يراه 

في كسط البحر  
قفص البمبؿ   (البرج)إنو يشبو 

مدافعيا ذاىزة في كؿ زكاياىا  
كنكفذىا مطمة عمى البحر  

نبتت شذرة التكت أيمان 
 لمغاية  ةخرا ؼظالليا

بنكافذىا األربع بحر  
كأنيا محيطة باللمعة  

كىكذا نلمكىا  
                                                           

(36) [ Kasımda , Öyle bir yar sevdim ki , Üsküdar yaksında , Benim yârim mektepli alamet yakasında ]  

- (Bayrı : a. g. e, s. S. 1044) 

(37) [ Aynam düĢtü yerlere , KarıĢtı gazllere , Çapkın gözüm alıĢmıĢ , Hep bakar güzellere ]  

- (Tezel, a.g.e, s. 53-94) 
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يركل أنيا بنيت لمبنت  

كعمؽ مصباح عالي  
يميء كؿ ليمة حتى الصباح  
اهلل يبارؾ لمشيدىا مائة مرة  

ترؾ أثران في الدنيا  

ذيتيا مطمة عمى أسككدار  
مطمة عمى الطرؼ الملابؿ  

لك كاف رمماف في يـك صيفي  
يذىبكف إلى ىناؾ لإلفطار  

العارفكف يستمتعكف بالذىاب إلى ىناؾ  
فميفطركا في ذلؾ المكاف  

فميفرشكا السذاد   
  البحر األبيضكنعاف 

ال يمؿ منو  
ىؿ يشبع الفؤاد منو  

أنيينا برج اللمعة  
 (38)ىؿ يعطي البلشيش لمحارس

ىؿ اإلنساف يستغيث  
نفسؾ يفكح برائحة الكرد  

ىؿ بداخمؾ حديلة  
الذم يغريني  

 (39)ىك ناصية حبيبي 
                                                           

(38) Kız Kulesi  

- [ Köhne sözleri nidelim , Tâze edâlar idelim , Bu gece size sultanım , Kız Kulesin medh idelim ] 

[ Gâyet müferrihdir hele , Zevkini görenler bile , Ortasındadır deryanın , Benzer kafesi bülbüle ] 

[ Her taraf topları hâzır , Penceresi bahre nâzır , Bir dud ağaçı da bitmiĢ , Sâyesi gâyetle fâhir ]  

[ Dört yanını almıĢ deryâ , Ġhâta eylemiĢ gûyâ , Öylece nakl eylemiĢler , Bir kız için olmuĢ binâ ] 

[YapılmıĢ bir âli fener, Her gece sabaha dek yanar, Üstâdına sâd âferin, KomuĢ cihanda bir eser]  

[ Bir tarafı Üsküdar'â , KarĢu itmekde nezâre , Ramzan yaz günü olsa , Giderler anda iftâre ] 

[ Ne zevikdir ârifler gide , Ol mahalde iftâr ide , DöĢeyesin seçcâdeyi , Kenân-ı Bahr-i Sefid'e ]  

[ Zevkıne hiç doyulur mu , Gönül arzusun alur mı , Kız kulesi oldı tamam]  

- Bekçi'ye ihsan olur mu (Köz, a.g.e, s. 77) 

(39) [ Adam aman çe midir , Nefesin gül kokuyor , Ġçerin bahçe midir , Beni baĢtan çıkaran  
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حارسكـ اسمو بكر  
الحمد هلل كصمنا إلى المنزؿ  

سمطاف األسماؾ  
 (40)تككف سمكة التكير لذيذة ذدان 

 الماوي في الماظي والحاظش :

إف معظـ النتاج األدبي الشعبي انتلؿ شفاىيان، كبعد ذلؾ كيتب كأخذ العديد مف األشكاؿ منيا 
شكؿ النظـ، كتمثؿ ذلؾ في الماني كالشعر التركي اللديـ الذم نيظـ معظمو في شكؿ الرباعي 

كظير الماني في البداية في شكؿ . لألبيات التي تممنيا، كاتخذ كزف العركض كاليذاء
، كتممف اللمايا اللكمية في شكؿ مكتكب يعرؼ باسـ   كللد ،Tuyug(41)« التيكغ»منظـك

 بالنظـ في األدب الشعبي اللديـ في الماني، ككاف النظـ اللديـ في الماني «تكيكغ»اقترف لفظ 
 Sibiryaيعتمد عمى اللافية المكحدة، كذلؾ ألف ىذا الفف انتشر فيما بيف أتراؾ سيبيريا 

. Tuyug : kapalı(42)كعرؼ بالتيكغ أك المغمؽ 

كللد ايستخدـ التكيكغ منذ اللرف الخامس عشر في األدب التركي الديكاني الذم كتب 
 «[ـ1881- 1806 ]لطفي» ك(43)«اللامي برىاف الديف»بالميذة الذغطائية مف ًقبىٍؿ 

استخدـ التيكغ، كما  [ـ1530-1483« ]بابكر»كحتى أف . [ـ1501-1441 ]«نكائي»ك
يتمح أيمان أف أتراؾ األكغكز في اللرف الحادم عشر كانكا قد استخدمكا ىذا الشكؿ كبرز 

ذميان في مكسيلاه كنظمو، كللد كاف أتراؾ األغكز عندما عبركا مف ذنكب الخزر ماريف بإيراف 

                                                           
 

Yârımın perçemidir ]  

- (Dizdaroğlu, a.g.e, s. 61)  

(40) [ bekçinizim adı bekir , Erdik yuvaya çık Ģükür , Balıkların PâdiĢahı , Gâyet a'la olur tekir ] 

(Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e,s. 279-280 ) 

 aٚرأرٟ لٛاف١ٗ ػٍٝ شىً (. فبػالرٓ فبػالرٓ فبػالرٓ فبػٍٓ)ٔٛع شؼوٞ ِقظٛص ثبألكة اٌزووٟ، ٠ٚؼُ أهثؼخ أشطو ػٍٝ ٚىْ اٌؼوٚع  (41)

a x a  ٍُِوطغ ر١ٛؽ» أٚ أْ رىْٛ األشطو األهثؼخ ِمفبح وٍٙب ، ٚػٕلئن ٠ؼوف ثب»  .

 .  809ص , اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ربه٠ـ ٚؽؼبهح، روعّخ  طبٌؼ ٍؼلاٚٞ، ِوعغ ٍبثك: ـ أوًّ اٌل٠ٓ ئؽَبْ أٚغٍٛ

(42)Mehmet Fııad, Köprülü, "Tuyug", Edebiyat AraĢtırmaları -2, ötüken, Ġstanbul, 1989, s. 204.  

ٚ٘ٛ اثٓ . «ثو٘بْ اٌل٠ٓ اؽّل»ٚاطً اٍّٗ .  فٟ ١ٍٛا1398ًَ ٚرٛفٝ ػبَ 1344هعً كٌٚخ ٚشبػو ِشٙٛه، ٌٚل فٟ ل١ظو٠خ ػبَ  (43)

رؼٍُ ػٍٝ أ٠لٞ أث١ٗ ػٕلِب وبْ فٟ ٍٓ اٌقبَِخ ٌّٚب ٚطً اٌواثؼخ ػشو ِٓ ػّوٖ رؼٍُ كهًٚ . اٌمبػٟ شٌّ اٌل٠ٓ ِؾّل لبػٟ ل١ظ١و٠خ

َ م٘ت ئٌٝ ِظو ِغ ٚاٌلٖ ؽ١ش أرُ 1358ٚفٟ ػبَ . ألبَ فٟ اٌشبَ ِغ أث١ٗ ػٍٝ أصو االػطواثبد اٌزٟ ؽلصذ فٟ ل١ظو٠خ. اٌؾىّخ ٚإٌّطك

ٚأصٕبء اٌؼٛكح ِٓ . صُ رؼٍُ ػٍَٛ اٌل٠ٓ ٚاٌو٠بػ١بد ٚاٌطج١ؼخ ػٍٝ أ٠لٞ لطت اٌل٠ٓ فٟ اٌشبَ. رؼ١ٍّٗ ِزؼّمبً فٟ كهاٍخ اٌفمٗ ثظفخ فبطخ

وّب اوزَت « اهرٕٗ ِؾّل أٚغٍٛ»َ ػ١ٓ لبػ١بً ٌم١ظ١و٠خ ػٍٝ أصو ِٛد ٚاٌلٖ ثٛاٍطخ 1365فٟ ػبَ . اٌؾظ روكك ػٍٝ ؽٍت ٚألبَ ػبِبً ف١ٙب

َ ػ١ٓ ثٛظ١فخ ٚى٠و ٚاٍزّو ثٙنٖ اٌٛظ١فخ صالصخ شٙٛه، ٚلبَ ثزٕظ١ُ اٌؾبٌخ 1378ٚفٟ ػبَ . ِؾجخ إٌبً ٔظواً إللبِزٗ اٌؼلي ٚػلَ رؾ١يٖ ألؽل

فمل ػًّ لبػ١بً فٟ ٍٓ اٌؼشو٠ٓ، ٚٚى٠واً فٟ ٍٓ اٌواثؼخ .  رٌٛٝ ؽبوّبً ١ٌَٛاً ِٓ لجً هعبي اٌلٌٚخ ,1381َٚفٟ ػبَ . االلزظبك٠خ ٌإلِبهح

روع١ؼ »ٚ« ئو١َو اٌَؼبكح فٟ أٍواه اٌؼجبكح»ِٚٓ أػّبٌٗ . ٚاٌضالص١ٓ، ٚؽبوّبً فٟ ٍٓ اٌَبثؼخ ٚاٌضالص١ٓ ٚاٍزّو ؽىّٗ ٍجؼخ ػشو ػبِبً 

 20 غي١ٌخ ٚصالس أث١بد 1313ٚ طفؾخ ٠ؼُ ث١ٓ صٕب٠بٖ 608ٚ٘ناْ اٌؼّالْ ٠قزظبْ ثبٌفمخ، ٚك٠ٛاْ ِىْٛ ِٓ ر١ٛغبد ٠مغ فٟ « اٌزٛػ١ؼ

ٌٚٗ أشؼبه ثبٌزوو١خ ٚاٌفبه١ٍخ ٚاٌؼوث١خ، ٚوزت ثبٌٍٙغخ األمه٠خ اٌغيي ٚاٌز١ٛؽ . 1943َ ػبَ TDKٚ٘نا اٌل٠ٛاْ ؽجؼزٗ .  ر١ٛؽ116هثبػ١خ ٚ

.  رٕبٌٚٗ ثبٌىزبثخ ثٛهطٗ ٌٟ ِؾّل ٚثٙغذ ٔغبرٟ و١ً ٚآفوْٚ. ٚاٌوثبػٟ ٚأث١بد َِزمٍخ

- Ġhsan ĠĢik: Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, 5 Cilt, Elvan Yayınları Ankara, 2006 

s. 1895.  
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كأذربيذاف كالعراؽ، كغرب األنامكؿ كاستلركا في معظـ ىذه األماكف، كتبكا كنلمكا الماني إلى 
. (44)تمؾ البالد بالفطرة

كيلاؿ أيمان أف أتراؾ األغكز تأثركا باإليرانييف في فف اليتكغ كقمدكا ما يعرؼ بالفيمكية 
fehleviyahفاعالت– فاعالتي – فاعؿه : ، كبرز ذلؾ في تذانس اللافية.fâilaün – 

fâliatün – fâlat (45)، كىي تشبو ىنا كزف الفيمكية .

:  كفي الحليلة أف األدب الشفيي اللديـ كانت لو ثالثة مصادر 
األقكاـ التي تحارب معيا األتراؾ في فتكحاتيـ مثؿ الصيف كالفرس كالعرب كذلؾ عف - 1

.  طريؽ األعماؿ المترذمة 
في العصكر الالحلة عندما تكطدت أقداـ األتراؾ، كأصبحكا ما كتبو األتراؾ مف نصكص - 2

. ال يشؽ ليـ غبار
 كالسيما في المرحمة ،األبحاث التي ذمعيا األتراؾ في اللرنيف التاسع عشر كالعشريف- 3

، Bozkurt« بكزقكرت»ك Siyenpi(46)« سيىٍنبي » مثؿاألكلى ركزكا عمى األساطير
. (47)كالحديث عف األتراؾ المياذريف مف خالؿ ىذه األساطير

كللد اتمح أف المصادر الصينية كانت تتممف العديد مف أغاني أتراؾ اليكف في سنة 
كقد اشتير في النظـ بالماني بأشكالو اللديمة الشاعر األغكزم . (48) قبؿ الميالد119

، كاستخدـ في أشعاره الكزف الرباعي كالثالثي كالثنائي، Akpıncur Tığin« آقبينذكر تغيف»
فنظـ منظكماتو األكلى كالثانية منيا تشبو النظـ . «نظـ اإلليي»ككاف الماني آنذاؾ يشبو 

 صفحة، ككذلؾ 50اإلليي، فتأخذ الكزف كاللافية التركية، كليذا يعد العمؿ الكاحد مؤلؼ مف 
 كمف ثـ يمكف اللكؿ أف النظـ بالرباعي كاف ىك األساس في أشكاؿ (49) مربعان 123يحكم 

                                                           
(44) Köprülü, a. g. e., s. 204-205. 

(45) köprülü, a. e, s. 205. 

فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو، ؽ١ش اٍزطبع أْ ٠َٕت ثؼغ األعياء ِٓ ٍِؾّخ « هاكٌٛف»أِب أُ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌن٠ٓ لبِٛا ثأثؾبس ؽٛي األروان فُٙ  (46)

 ئٌٝ األٚىثه فٟ أٚىثىَزبْ ٚئٌٝ اٌزووّبْ ٚئٌٝ ا٢ماه١٠ٓ فٟ Köroğluٚإٍٔل ٍِؾّخ وٛه أٚغٍٝ .  ئٌٝ أروان آٌزب١ٍSeynebiٕٞجٟ 

كٖ » فمل إٍٔل٘ب ئٌٝ اٌم١وغ١ي ٚاٌمبىاق، وّب لبَ ٔفٌ اٌجبؽش ثإٍبك ثؼغ ؽىب٠بد Manasآمهث١غبْ ٚاألروان فٟ روو١ب، أِب ٍِؾّخ ِٕبص 

.  ئٌٝ ِٕبؽك ِقزٍفخ فٟ األٔبػٛي ٚآمهث١غبْ أ٠ؼبً « كٖ لٛهلٛد

. 126َ، ص 2006/ 1427ٖئؽالٌخ ػٍٝ صمبفخ اٌزون ٚؽؼبهرُٙ اٌمل٠ّخ، اٌمب٘وح : (كوزٛه)اٌظفظبفٟ أؽّل اٌمطٛهٞ - 

رشىً ٘نٖ اٌؾىب٠بد رواصبً شؼج١بً فظجبً ث١ٓ األروان، ألٔٙب رؼزجو ِٓ ؽىب٠بد اٌزواس، ٚال١ٍّب أٔٙب ظٙود ث١ٓ أروان اٌغي : ٚأٍطٛهح كٖ كٖ لٛهلٛد - 

فٟ رواعُ اٌموْ اٌواثغ ػشو، ٟٚ٘ رلٚه ؽٛي اٌؾوة اٌزٟ ارقند شىالً ِقزٍفبً ػٓ اٌّبػٟ، ٚمٌه ثلفٛي اٌزون اإلٍالَ أطجؾذ رٙلف ئٌٝ ٔشو 

. اإلٍالَ

- M. Fuat köprülü: Türk Edebiyat Tarıhı, Ötüken Yayınları, Ġstanbul 1986. S. 191-192. 

(47( Ercilasun, a.g. e, s. 38.  

(48) Ercilasun, a.e, s. 38.  

(49) ReĢid Rahmeti Arat, Eski Türk ġiir, TTK, Ankara, 1986, s. 3. 
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، إلى ذانب ما أميؼ إليو لالرتلاء بو كشكؿ بعده اإلسالـ ك دخكؿ األتراؾالنظـ في الماني قبؿ
. (50)لمنظـ

 (51)[ـ1102-1008]كقد ذكر الكثير مف عمماء المغة األتراؾ أف محمكد الكشغرم 
كذكر نماذج كثيرة لمماني، كما ذيكر أيمان في « ديكاف لغات الترؾ»استخدـ الماني في كتابو 

اآلداب الشفاىية كفي معظـ المعاذـ التركية كالعربية نماذج منظكمة لمماني، كمف ىذه 
أف ما كرد  [ـ. ؽ750-700 ]«آلب أرتكنذو »ت اسطكرةكأكمح. (52)المنظكمة الرباعيات

مف كثائؽ تحكم منظكمات شعرية، تتممف ما « ديكاف لغات الترؾ »«محمكد الكشغرم»بكتاب 
. (53)ىك مكتكب عمى الكزف الرباعي كالسداسي

الماني ذك الكزف اليذائي « ديكاف لغات الترؾ»كللد ذكر محمكد الكشغرم في كتابو 
الماني التركي في  [ ـ1321 - 1240« ]يكنس أمره»ككما استخدـ . (54)السباعي كالثماني

ماني بيف اإلخكة األعزاء، كذكر « باش گكز» ككذلؾ ذكر (55)كتاباتو ذات الكزف الرباعي
استخدـ الماني في أشعاره كحتى أف كممات « يكنس أمره» أف [ـ1982-1900 ]«گكلبنارلي»

. (56)أشعاره كانت تشبو الماني

 العديد مف نماذج الماني «سياحتنامو»  كتابو في[ـ1682-1611 ]ككما ذكر أكليا ذمبي
كبعد ذلؾ . (57) في شكؿ المانيBozburun« بكزبكركف»كبالعديد مف المغات مف نصائح 

رمماف »انتشر ماني رمماف بأشكالو المختمفة كبمغتو الشعبية الخالصة، كمف ثـ عرؼ بػ
. Ramazan name «نامو

تحكم العديد مف الفصكؿ عف كؿ ما يتعمؽ بشير رمماف « رمماف نامو»كيمكف اللكؿ أف 
المبارؾ، كحياة الشعب التركي اإلسالمية كمراسـ استلباؿ ىذا الشير كىناؾ العديد مف أنكاع 

.   «ماني رمماف»الماني كتبت بخط اليد مف أقدميا 

                                                           
(50) Köprülü, a. g. e. 203. 

ِٚٓ ػٍّبء اٌموْ اٌؾبكٞ ػشو، افزض  ,وبشغو ِٓ ِل٠ٕخ رووٟ ػبٌُ ِٚإهؿ [َ 1102 - 1008 ]ِؾّٛك ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل اٌىبشغوٞ (51)

 ٘ـ، ٚ٘ٛ ٍَُِ ِٓ رون1333 ِغٍلاد ٍٕخ 3ؽجغ ثبألٍزبٔخ فٟ  «ك٠ٛاْ ٌغبد اٌزون»ثأَٔبة اٌزون ٌٚغبرُٙ، أٌَّف وزجٗ ثبٌؼوث١خ ِٕٚٙب 

ث١جٟ هاث١خ »ٚروثطٗ ػاللخ ِغ فبٔبد اٌموافبْ، أِب ٚاٌلرٗ « ثبهٍغبْ » ٚاٌلٖ ؽ١َٓ وبْ ٚا١ٌب ػٍٝ ِٕطمخ.1102َرٛفٟ ٍٕخ  اٌمبهٌٛق

ٚأٌف ٘نا اٌىزبة فالي  اٌؼواق ٚ٘بعو ِٕٙب ئٌٝ رووَزبْ اٌشول١خ فٟ وبشغو  ٌٚل اٌىبشغوٞ فٟ ِٕطمخ.فٟٙ ِٓ أطٛي ػوث١خ« اٌجظوٞ

فجوا٠و  12َ ٚأٔٙبٖ فٟ 1072لبَ اٌىبشغوٞ ثىزبثخ وزبثٗ ك٠ٛاْ ٌغبد اٌزون فٟ ػبَ  ثغلاك فالي ئلبِزٗ فٟ .ٍٕز١ٓ ٚأ٘لاٖ ئٌٝ اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ

ثا٘لاء ٚلل لبَ .  1076َوب١ٍِٓ ئٌٟ أْ أٔغيٖ ثشىٍٗ إٌٙبئٟ ػبَ  َ، ٚلبَ ثّواعؼزٗ أهثغ ِواد، ٚلل اٍزغولذ ٘نٖ اٌفزوح ػب1074ٓ١ِ

 .، األ١ِو أثٛ اٌمبٍُ ػجل هللاالمقتدي بأمر هللا ٔغً اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ أغبىٖ ئٌٟ

- ar.wikipedia.org/wiki  

(52) Tekin, a.g.e, s. v.  

(53) Tekin, a.e, s. VII.  

(54) Bortatav, a.g.e, s.  179. 

(55) Gölpınarlı, a.g.e, s. 544. 

(56) Gölpınarlı a. e, s.544. 

(57)Evliya Çelebi Seyahatnamesi, a.g.e, s. 58. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1008
http://ar.wikipedia.org/wiki/1008
http://ar.wikipedia.org/wiki/1008
http://ar.wikipedia.org/wiki/1102
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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، كىذا Çelebi Oğlu« چمبي أكغمك»كمف أشير الكتاب الذيف كتبكا في ىذا المكمكع 
معت أذزائو عمى مر السنيف إلى أف أصبح بيذا الشكؿ ماني رمماف . (58)النكع مف الماني ذي

أكؿ مف رتب كنظـ ماني شير رمماف في كتاب خاص بو أطمؽ « چمبي أكغمك»كمف ثـ يعد 
ف كاف رما تكفيؽ «رسالة رمماف»عميو  ، « تحفةاؿكتاب »في كتابو  [ـ1948-1869]، كا 

. (59)ذكر في بدايتو حارس رمماف إال أنو لـ يكف مثؿ شمبي أكغمك

بالحركؼ اليكنانية « رمماف نامو »Hıront« خرنط»ـ كتب 1795- 1794كفيما بيف 
 Hûbanı« عزيزتي استانبكؿ»كلكف نشرت بالمغة التركية، كتداكليا البلاليف فيما بينيـ باسـ 

Canım İİstanbul كرقة، كما كانت تحظى باىتماـ كؿ 28 ككانت ىذه الرسالة تتككف مف 
. (60)البلاليف

 مف ممفأما في اللرف التاسع عشر فلد طبعت كؿ تمؾ النماذج مف الماني التي كانت 
 (61)«ترزم باشي»منيا مذمكعة . الكتابات الحذرية، كنشرت في مذمكعات كتب مختمفة

TerzibaĢı, Ata في كرككؾ « خكيرات»، كمذمكعةKerkük Hoyrat كمف أشير ىؤالء ،
. [ـ1851/ ىػ 1290]« عرفي»الشاعر الكركككي 

 كلكف مكتكبة ، ماني في اللرف التاسع عشر بالحركؼ األرمنية90ككما كذد أكثر مف 
-كمف أشير مف كتبكا الماني بتركيا كنشرىا الكاتب الشيير صبرم ككز. (62)بالمغة التركية
Sabri Koz[ 1950ـ]كاشتيرت باسـ ،، كانتشرت أغاني الماني بيف نساء سيكاس األرمف 

يكرؾ ت»كاشتيرت أيمان مذمكعة ماني . Hıdre Ellyeszade(64) (63)«خمر إلياس زاده»
ـ، في المذمكعة 1865 في اللرف التاسع عشر عاـ Tevork Pamukciyan« بامككيذياف

. (65)كأطمؽ عمييا الماني الذديد. الذديدة لألغاني

                                                           
(58) Çelebi Oğlu, a.g.e, s. 14 

- Sabri Koz (haz.), Ramazan Fasılları Bekçi Baba, Kitabevi, Ġstanbul, 1998.  

- Erdem Yücel, "Eski Ġstanbul'da Eski Ramazanlar: Hayri Bey'in Ramazan Mânileri", TFA., s. 291, Ekim 

1973, s. 6778-6780. 

(60) ReĢad Ekrem Koçu, L A, c. X, Ġstanbul, Koçu Yayınlan: Mehmed Koçu, 1971, s. 5665-5668. 

َ ػٕلِب أٔٙٝ كهاٍزٗ فٟ و١ٍخ اٌؾمٛق فٟ 1995َ، ؽ١ش رٍمٝ رؼ١ٍّٗ اٌّزٍٛؾ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚفٟ ػبَ 1925ٌٚل فٟ وووٛن ثبٌؼواق ػبَ  (61)

اشزٙو ثأثؾبصٗ اٌزٟ لبَ ثاػلاك٘ب ػٓ فٍىٍٛه أروان اٌؼواق اٌقبطخ ثبألكة ٚاٌضمبفخ، ؽ١ش وزت ثبٌزوو١خ فٟ ِغٍخ . ثغلاك ثلأ اٌؼًّ ثبٌّؾبِبح

شؼواء »، «أعٛاء وووٛن»، «ِبطبي أهٚى لّجو»، «وٍّبد وووٛن اٌمل٠ّخ»، «وووٛن ف٠ٛواد ِٚب١ٔبرٙب»ِٚٓ أػّبٌٗ . «ثش١و»ٚ« آفبق»

. «لبًِٛ اٌزووّبْ»، «وووٛن أغيٞ»، «وووٛن

- Ihsan IĢık: Türkiye yazarlar Ansiklopedisi, 3 Cılt, Evlen Yayınları, 3 Baskı, Ankara 2004.  s. 1745.  

(62) Koz, a.g.e, s. 148.  

٠ٚؾزفً اثٕبء رٍؼفو اٌزووّب١ٔخ ِبلجً افو ٠َٛ اٌق١ٌّ ِٓ شٙو لجوا٠و ِٓ وً ػبَ . ٠شجٗ شُ ا١ٌَُٕ، ٠ٍزمٟ ف١ٗ اٌىً ٌٍزٕيٖ: فؼو ئ١ٌبً  (63)

ٌّٚلح صالصخ ا٠بَ أٞ ا٠بَ اٌق١ٌّ ٚاٌغّؼخ ٚاٌَجذ ثؼ١ل ٠َّٝ ػ١ل فؼو ا١ٌبً ٍّٟٚ ثٙنا االٍُ ٌىْٛ االؽزفبي ٠ىْٛ فٟ عٕٛة رٍؼفو 

. ٚثبٌزؾل٠ل عٕٛة ِٕطمخ ثوعخ ثضالصخ و١ٍٛ ِزواد رمو٠جب ؽ١ش ٕ٘بن رٍخ طغ١وح فؼواء رَّٝ ثقؼو ا١ٌبً

- http://www.bizturkmeniz.com/ar/showArticle.asp 

- Kut, a.g.e, s. 19 – 43     

(64) Koz, a.g.e, s. 147. 

(65) Pamukciyan, a.g.e, s. 51- 55. 



Sabri Tevfik HAMMAM 

ASOSJOURNAL 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 

The Journal of Academic Social Science 
Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 300-377 

 

319 

 Mecmua-i«مذمكعات الماني»كأيمان اشتير في اللرف التاسع عشر ماني 
Mâniyat(66) مذمكعة األغاني» كاشتيرت أيمان مذمكعات باسـ »ŞŞarkı Mecmuası 

ماني »كخالصة اللكؿ فإف أكؿ ماني طبع ىك . Mecmua-i Arifi (67)كمذمكعة العارفي 
في اللرف « رمماف نامو« »كزؾماني صبرم »كيأتي بعد ذلؾ . (68)الرباعي« ترزم باشي

. (69)ـ1992في عاـ « بامكقذياف»التاسع عشر كبعده 

كمف ثـ انتشر الماني فمنو ما ىك تركي كمنو ما ىك أرمني، كتناقمتو ألسنة الشعب عمى 
الملاىي في استانبكؿ كالعديد مف البمدات التركية ككاف مف أشير ذلؾ خمسة مف الماني 

كفي اللرف التاسع عشر كاف مف بيف الميتميف . «قكت»نيشرت في مذمكعة عرفت باسـ 
« زيكدم راشد» في ماني [ـ1932- 1864]بالماني التركي الكاتب المشيكر أحمد راسـ 

:   كلو خمس مذمكعات ىي (70)كقصتو في الماني

مذمكعة األغاني  - 1
  .ـ1867أغاني تكرذكت - 2
 .ـ 1881األغاني الذديدة - 3
 . ـ1883مذمكعة األغاني الذديدة - 4
.  ـ 1885األغاني النادرة كالمختارة - 5
  الماوي في القشن العششيه  :

كمنذ اللدـ حتى اللرف العشريف نيشر العديد مف الماني في تركيا، كالعديد منيا استخدـ 
كنشر العديد منيا في دار الفنكف باستانبكؿ في قسـ النشريات . (71)الكنية كاألسماء المستعارة

.  (72). األدبية
كللد اشتير في األدب التركي كثير مف األدباء الذيف كتبكا بكزف اليذاء عمى النمط اللديـ 

، أما في اللرف [ـ1417-1369« ]نسيمي»، «محي الديف آبداؿ» ,(73)«مفمكؿ» ,مثؿ 
                                                           

(66(Bayan, a.g.e, s. 1043 

(67) TerzibaĢı, a.g.e, s. 27. 

(68) M. Sabri Koz, "Yazma Kaynaklardan Folklor Derlemeleri", Folklora Doğru, a.g.e, s.  12-17.  

(69) Koz .a.g.e, s. 148 

(70) Ahmet Rasim, Muharrir, (haz.: Hikmet Dizdaroğlu),Istanbul. 1990, s. 173. 

- Bkz.: Orhan Acıpayanlı "Maniler Bibliyografyası I (1923-1950), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Dergisi, 18, Temmuz-Aralık 1969, s. 214-220.  

، «١ٔبىٞ أٍؼل»، «ٍٍّبْ ِظطفٝ»، «ؽٍؼذ ِّزبى»، ٚ«اٌى١َٕٟ هفؼذ ثٍغٗ» وض١و ِٓ األكثبء األروان اشزٙوٚا آٔنان فٟ ٘نا اٌفٓ ِضً (72)

، «ػبئشخ ه١ِغٗ»، ٚ«أشوف اهرى١ٓ»، ٚ«ؽَٓ وٛن ٍٛ»، «ٍلاِٟ ١ِٕو»، «ٌطفٟ ثٛىلٛهد»، «ػضّبْ ِظٍَٛ»، «ِؾّل ؽج١ت»

طجوٞ لٛى رٛهعبٞ »، «ػبًِ عٍجٟ أٚغٍٛ»، «ف١لٚها أهٔبؤٚؽ»، «ٚطفٟ أك٠ىزٟ»، «أؽّل أٚعك»، «ِبغٍٛب وجٌٕ»، «أٚغٛى ِؾّل»

. «أهؽغوٚي طمو»، «آ٠ل٠ٓ كٔزو»آ٠ل٠ٓ، 

- Abdulkadir Emekesiz: Ġstanbul Manileri, a.g.e, s. 46. 

ؽظً ػٍٝ . «فؼٌٟٛ»أطً اٍّٗ ِؾّل ِٚقٍظٗ . َ 1566َ، ٚوبٔذ ٚفبرٗ ثبٌؼواق ػبَ 1495فؼٌٟٛ أؽل شؼواء اٌل٠ٛاْ ٌٚل ثبٌؾٍخ ػبَ  (73)

، ٚ٘بعو «ثٕه ٚثبك»َ للَ ٌٗ ِضٕٛٞ ثؼٕٛاْ 1508فٟ ِوؽٍخ ِزملِخ ِٓ رؼ١ٍّٗ، ٚثؼل أْ فزؼ اٌشبٖ اٍّبػ١ً اٌظفٛٞ ثغلاك ػبَ « ِال»ٌمت 

َ ، 1534ٌّٚب فزؼ اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ ثغلاك ػبَ . ئٌٝ اٌؾٍخ ثؼل ٚفبح ئثوا١ُ٘ فبْ اٌٛاٌٟ اٌظفٛٞ فٟ ثغلاك ؽ١ش أٔٗ ٌُ ٠غل اٌوػب٠خ
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 فلد نظـ ىؤالء بكزف اليذاء (74)«گكىرم»السابع عشر فلد اشتير أيمان كثير مف األدباء مثؿ 
-1890« ]محمد فؤاد ككبرلى»الخماسي كأشتير كذلؾ بيذا المكمكع الكاتب الكبير 

 .(75)[ـ1966

لطفي »كللد اشتير في كتابات رمماف ككتب ماني مف أركع ما كتب في رمماف الكاتب 
 İImsakiydi Ramazan«إمساكية رمماف» ككتب ماني Lutfı Bozkurt «بكزقكرت

mânileri رفعت قكركمك» كما كتب »Refet körüklü تركيا » األغاني الشعبية المسماة
. (76)«خكيراتمرم

 فىىن األدب الشعبي الماوي وعالقتً ب  :

 :عالقت الماوي بالمكحمت- 1
 مف أكثر فنكف األدب الشعبي تناكالن للمايا المذتمع في شكؿ بسيط يتمح مف  المانييعد

خالؿ نماذذو أنو يتناكؿ لغة بسيطة مف صميـ الشعب معبران عف مكقؼ كامح يبرز تراث 
:  مثؿ . كعادات األتراؾ في مامييـ العريؽ

طكؿ األلبسة الحمراء  
سكؼ يزف الماني  

لك رأيت حبيبي ليمة  
. (77)سكؼ يزيد عمرم أربعيف سنة

 المكحمت في األدب التشكي :

:  ىناؾ أربعة أنكاع مف المالحـ الشعرية في األدب التركي اللديـ

                                                           
 

غ١و أٔٗ هثؾ ٌٗ ِؼبُ ٠ِٟٛ للهٖ رَؼخ ألغخ، ٌّٚب أمطغ ثؼل فزوح، وزت ػٍّٗ . عنة ئ١ٌٗ األٔظبه ثبٌمظبئل اٌزٟ أ٘لا٘ب ئٌٝ اٌٍَطبْ ٚأثٕبئٗ

َ رٛفٟ ٕ٘بن 1566ٚفٝ أصو ظٙٛه ِوع ٚثبئٟ فٟ ووثالء ػبَ . «عالي ىاكٖ ِظطفٝ»اٌنٞ أ٘لاٖ ئٌٝ إٌشبٔغٟ « شىب٠ذ ٔبِٗ»اٌّشٙٛه 

.  ٠ٚؼزمل أْ لجوٖ فٟ ِٛاعٙخ لجو اإلِبَ اٌؾ١َٓ

ٚلل اؽزً فؼٌٟٛ ِىبٔخ ػب١ٌخ ث١ٓ اٌشؼواء األروان اٌؼظبَ ٔظواً ألْ أشؼبهٖ وبٔذ غٕبئ١خ ػبؽف١خ ِىزٛثخ ثبٌٍٙغخ األمه٠خ، ؽ١ش رأصو ثٙب ػلك      - 

، ٚأؽلاس «ؽل٠مخ اٌَؼلاء»وّب ٌٗ وزبة . اٌنٞ ٠مغ فٟ أهثؼخ آالف ث١ذ ٠ٚؼل رؾفخ أكث١خ« ١ٌٍٝ ٚاٌّغْٕٛ»وّب أْ ٌٗ ِضٕٛٞ . وج١و ِٓ ثؼلٖ

.. ووثالء ٚأػّبالً أفوٜ ال ِغبي ٌنوو٘ب، ٚرٕبٚي أػّبٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌىزبة ِضً ١ٍٍّبْ ٔظ١ف ِٚؾّل فإاك وٛثوٌٚٛ ٚؽب٘و أٌٚىْٛ ئٌـ

 - Ġhsan ĠĢik : Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi ,3- C, Elvan Yayınları Ankara, 2006 

s. 717- 718. 

 اٌموْ ِٓ األٚي إٌظف فٟ ٌٚل ثأٔٗ اٌمٛي ٠ّىٓ ٌىٓ. ٌٚل ِزٝ ٚأ٠ٓ ثبٌزؾل٠ل ٠ؼوف ٚال. و١ٔٛزٗ فٙٛ گٛ٘وٜ أِب «ِظطفٝ»األطٍٟ  اٍّٗ (74)

 ا١ٌّالكٞ، ٚأ٠ؼبً  ػشو اٌَبثغ اٌموْ ِٓ إٌظف األف١و فٟ َ ٚمٌه ٔظواً الشزٙبهٖ ١٧١٥ / ٖ ١١٢٧ ثؼل رٛفٝ ٚأٔٗ ػشو ا١ٌّالكٞ، اٌَبثغ

 ٌّل٠ٕخ« األٚي گ١واٜ ١ٍٍُ»ى٠بهح  ثّٕبٍجخ لبٌٙب إٌّظِٛخ اٌزٟ أْ وّب «لٛشّٗ»ٔٛع  ِٓ ِٕظِٛبرٗ ٔٙب٠خ ئؽلٜ فٟ ٖ ١١٢٧ ربه٠ـ ٌنووٖ

 .اٌشبػو ػبشٗ اٌنٞ اٌؼظو رؾلك ثّضبثخ ٚص١مخ َ ٟ٘ ١٦٨٩ -  ٨٨/  ٖ ١١٠٠ ػبَ اٍزبٔجٛي

- Pertev Naili Bartav - Halil Vedat Fıratlı: Izahlı Halk ġiiri Antalogisi, (Yayıma Hazırlayan: Metin Turan) , 

Ġstanbul, Aralık 2000 , S. 119 

(75) Nevzat Gözaydın "Anonim Halk ġiiri Üzerine", Türk Dili, c. LVH, s. 445-450, Ocak-Haziran 1989, s. 

21, 22; TerzibaĢı, Atâ, "Türk Edebiyatında Mâni Biçiminin DoğuĢu ve GeliĢmesi", Türk Yurdu, s. 3-4, 

Haziran-Temmuz 1961, s. 42. 

(76( Abdulkadir Emekesiz: Ġstanbul anileri, a. g. e., s. 46-47. 

(77) [ Al çuha boydan artar , Mani maniyi tartar , Bir gece yari görsem , Kırk yıllık ömürüm artar ]  

- Bayrı, a.g.e, s.78. 
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 .نك گممحمة ىيف- 1
.  ممحمة السالطيف- 2
كؾ تكرؾ گممحمة - 3
 (78)ممحمة األيغكر - 4

 لـ يحدد تاريخ نظميا، إنما كانت األذياؿ تتناقؿ «السالطيف» كممحمة «نكگىيف»فممحمة 
تمؾ اللصائد الشعرية كترددىا، كىي في الحليلة منظكمات شعرية تصؼ لنا الحركب كالمعارؾ 

كؾ تكرؾ فتعكد إلى إمبراطكرية گكأما مالحـ . التي حدثت بيف األتراؾ كالشعكب األخرل قديمان 
« أكغكز خاف»أك « مو تو»الترؾ التي قامت في شمالي شرقي آسيا، كتعرؼ باسـ األمبراطكر 

. (79)«مو تو»للب اإلمبراطكر 

منظكمة مف الشعر، تمتاز بالركح اللصصية الحماسية الطكيمة النفس، كالممحمة ىي 
كتتممف أفعاالن بطكلية عذيبة كحكادث خارقة لمعادة، فيي تلص سيرة بطؿ قكمي قاـ ببطكالت 
خارذية تذذب االنتباه، كتسمب األلباب، كحياتو محكر ىذه الممحمة، كلكف تتخمميا أقاصيص 

.  (80)متفرقة كأخبار متنكعة

كقد كتبت المالحـ أكؿ ما كتبت شعرنا، إذ بيا تتسع رقعتيا كتتطكر أساليبيا لتكتب نثرنا، 
كتلتصر عمى شيء مف البطكالت الكاقعية التي ينعدـ فييا صراع اآللية، كاختراؽ اآلفاؽ، كيلؿ 

كفي المالحـ يغني الشعب بما فيو كعذائب ىذا المامي عمى أنو الصكرة . فييا عنصر الخياؿ
  كيتبيف ذلؾ مف خالؿ. المثمى التي يذد فييا الشعب آمالو كمثمو العميا إرماءن لعلائده كنزعاتو

: نمكذج مف ممحمة اكغكز قاغاف

.  أف كلد طفؿ«آلتام»كاف قد حدث في 
. فبينما ذاء إلى الدنيا، عَـّ النكر العالـ
. كاف لكف ىذا الطفؿ في زرقة السماء
. ككاف لكف فمو شديد الحمرة مثؿ النار

. ككانت عينو شديدة الحمرة، كشعره شديد السكاد
. كاف أذمؿ مف الحكر، كحكاذبو شديدة السكاد

كمرت ثالثة أياـ كثالث لياؿ دكف أف يأتي إلى أمو 
. فمـ يرمع قطرة لبف كاحدة مف ثدم أمو

                                                           
(78) Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebıyatı Tarihi, MEB Yayınları, Ġstanbul 1971, s. 10. 

(79) Yılmaz Öztuna: Türk Tarihinden Yapraklar, Ötüken NeĢrıyat, Ġstanbul 2000, s. 25.  

 .131-125َ، ص 2005ئؽالٌخ ػٍٝ صمبفخ اٌزون ٚؽؼبهرُٙ اٌمل٠ّخ، ِطجؼخ إٌَو اٌن٘جٟ، اٌمب٘وح (: كوزٛه)اٌظفظبفٟ أؽّل اٌمطٛهٞ  (80)
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. (81)لـ يأًت إليَّ :  قائمة قمبيا يكتكلكانت

:  عالقت الماوي باألسطىسة- 2

إف الماني قريب إلى األسطكرة في الناحية الشكمية إال أنو يختمؼ عنيا في أنو يتناكؿ 
أحداث مستلمة كيعكس صكرة المذتمع آنذاؾ في صكرة قريبة إلى الحليلة، كما أنو يككف أقؿ 
حذمان مف األسطكرة كيبرز في شكؿ شعرم أكثر منو نثران فدائمان شعر الماني يككف صاحبو غير 

.... معركؼ، عالكة عمى أف يككف شعره في كزف الرباعي كالخماسي كالسداسي كالسباعي 
. إلخ 

أما األسطكرة فتككف نثران أكثر منيا شعران، كما أنيا تتناكؿ في كثير مف األحياف أحداث 
خارقة لمعادة في سرد نثرم مطكؿ، ككذلؾ تككف في قالب شعرم في كثير مف األحياف يككف 

فيناؾ العديد مف . كيعتمد عمي التناغـ الصكتي بالمصارع الشعرية. بال كزف كبال قافية
: األساطير تككف شبيية بالماني مف الناحية الشكمية ككثيران مف الماني يشبو األساطير مثؿ 

فصل اإلفطاس  

الحارس ال يعرؼ شيئان          
كقاؿ سآتي لإلفطار  

بلرة بعذميا  
تناكؿ في اإلفطار  

 ذبنة  اتكاشتريت  سبعة أكقي
ىك أكؿ كأنا ظممت ناظران إليو  

أكؿ الحارس كؿ شيء عمى المائدة  
حسابؾ عمى اهلل  

كمعت خركفان في الفرف  
ككمعكا الممح كثيران  

كلـ أستطع أتناكؿ للمة  
   منو حتى غباره كلـ يترؾقأكؿ

أنيا كانت مالحة   
                                                           

(81) [ Altay'da olmuĢ idi, bir çocuk doğmuĢ, idi, Dünyaya gelir iken, nurlara boğmuĢ idi , Gök mavisiydi 

sanki , benzi bu oğlancığın! , Ağzı kıpkızıl ateĢ, rengi bu oğlancın! , Al, al idi gözleri, saçları da kapkara , 

Perilerden de güzel, KaĢları var ne kara! , Üç gün üç gece geçti annesine gelmedi. , Annenin memesinden  

bir damla süt emmedi , Bana gelmedi diye , kalbını dağlıyordu. ] 

- Asafsafy Ahmed Almorsy, RaĢad Mehmet Hamis, Türk Halk Edebiyatı, a. g. e., s.17. 
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كمع السكر عمى اللشطة  
ككمعت إفطار أمامو  

ىؿ يككف مف ساللة إينخاف  

حارسكـ ال يعرؼ الشبع  
باإلمافة إلى عدـ شبعو  

فماذا نلكؿ مف شرب الماء  
اهلل يزيد مياة خزاف الحماـ  

اهلل يعطيو ما أريده  
إف شاء اهلل يسمع الحارس  
أعطيت لو خبزان مميء الفرف  

ال يلكؿ ال كلكف يلكؿ نعـ أم كاهلل  

دعكت اهلل كثيران  
ربنا يتلبؿ  
يأكؿ األرز  
بلدر بدنو  

لك كاف الحؽ فميكف ىكذا  
فميذد الدكاء الحارس  
اعذركني بيذا اللدر  
 (82)حاف كقت البلشيش

 (التىسكى)عالقت الماوي باألغىيت اللك كىسيت - 3

Türkü  :

                                                           
(82) Faslı-ı Ġftar  

[ Bekçi bilmez hodu südü , Ġftara gelirim dedi , Bir inek buzğaısıyla , Ġftara kahvaaltı yedi ]  

[ Yedi okka peynir aldım , O yedi ben baka kaldım , Sofrayı kurultun bekçi , Ben seni Allah'â saldım ]  

[ Saldım fırına bir kuzu , Hem çokça komuĢlar tuzu , Ben bir lokma alamadım , Yedi hiç kalmadı tozu ]  

[ Toz Ģeker ekti kaymağa , Bekçiye iftar koymağa , Ġnhan soyu mu bilmem ,Bekçiniz bilmez doymağa ]  

[ Doymasıdır Ģöyle dursun , Su içmesine dersin , Hammamın su haznesine , Allah berekâtlar versin ]  

[ Versin muradımı Allah , Bekçi duyar inĢaallah , Bir fırın etmek de verdim , Lâ dimez söyler eyvallah ]  

[ Allah(a) kıldım çok dua , Makbul ede onu Hüda , Cüssesine göre imiĢ , Pilav yemesi de hakka ]  

[ Hakk olursa böyle olsun , Bekçinizi demanın bulsun  , Bu kadarca mazur ola , Sözümüz bahĢiĢe gelsin ]  

 - Çelebioğlu Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 159-160. 
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األغنية الفكلكمكرية قصيدة غنائية ممحنة مذيكلة النشأة، ظيرت بيف أناس أمييف في 
األزماف المامية، كظمت تستمر في االستعماؿ لفترة ممحكظة مف الزماف، في فترة قركف 
متكالية في العادة، فاألغنية الفكلكمكرية تتصؼ إذنا بالعراقة كالتكارث شفكينا، كبأنيا تككف 

 .كىكذا تتميز األغنية الفكلكمكرية عف األغنية الشعبية. مذيكلة المؤلؼ

كتعالج األغنية الفكلكمكرية مكمكعات العشؽ كالشكؽ كاليذر كالفراؽ كالمكت كاآلالـ 
كما تعالج الحنيف كالمكت كالبطكلة كذماؿ الطبيعة . الناذمة عف األحداث االذتماعية المختمفة

ا بما فييا مف  كما يثيره في النفس مف أحاسيس كشغؼ، كما تتناكؿ األحداث اليكمية أيمن
كما أف األغاني التي تنشد في . كىى فى ىذا اإلطار تشبو المانى إلى حد كبير, أفراح كأتراح 

. مناسبات دينية تتمثؿ كظيفتيا في إيلاظ الليـ الدينية كاألحاسيس الدينية عند الشعب

كاألغنية الفكلكمكرية تككف منظكمة دائمنا عمى الكزف اليذائي، كىي تغنى بكؿ قكالب 
كىي ال تتليد . الكزف اليذائي كال سيما الكزف اليذائي األحدم عشر كالسباعي كالثماني

ف كاف الشكؿ الغالب الذم يميزىا عف غيرىا مف األنكاع الشعبية  بشكؿ معيف في النظـ، كا 
:  األخرل المنظكمة ىك

 A  ػػػػػػػػػػػ
(Hane) A  ػػػػػػػػػػػ

 A  ػػػػػػػػػػػ
(Kavuştak) k  ػػػػػػػػػػػ

 k ػػػػػػػػػػػ 
 B ػػػػػػػػػػػ 

(Hane) B ػػػػػػػػػػػ 
 B ػػػػػػػػػػػ 

 مككف مف ثالثة أشطر ذات قافية كاحدة (Hane)كىكذا تستمر األغنية أم ملطع أك بند 
كمف .  مككنة مف شطريف ذات قافية ملفمة بينيما، كىكذا(KavuĢtak)يربطيما رابطة تسمى 

كتتميز لغة األغنية الفكلكمكرية بالسيكلة . الممكف أف تتكرر الرابطة كما ىي بعد كؿ بند
كالكمكح كقربيا مف النفكس، كىذه المغة ىي لغة الحديث اليكمي في المغة التركية الخالصة 

.  المتداكلة عمى ألسنة الشعب
 ومارج لبعط األغاوي اللىل كىسيت  :

دعكني أرقد في المرتفعات  
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فألرقد كألنظر إلى بمد المحبكب 
الحبيب في الصفاء كأتحمؿ أنا ذفاءه 
. تحممت كتحممت حتى فاض قمبي دمنا

. كاف بيننا قسـ كيميف
. مف رأل كفاءن لمحساف

فمف يعرؼ معنى الكفاء يتمتع بصفاء الدنيا 
فيؿ يكذد مثمي مف يعاني مف ذفاء حبيبة 

. تحممت كتحممت حتى فاض قمبي دمنا
. (83)كاف بيننا قسـ كيميف

  : (الح ايت الخشافيت)عالقت الماوي بالماصال - 4
تعد الحكاية الخرافية أكؿ لكف مف ألكاف السرد اللصصي عرفتو اإلنسانية في طفكلتيا 

 الخرافية مع قدرة اإلنساف عمى الكالـ في إطار ذلؾ المذتمع البدائي الحكايةاألكلى، فلد نشأت 
لـ تكف الحكاية الخرافية في . المحدكد، كالذم كاف يمـ الرذؿ كالمرأة ، كما ليما مف صغار

ذلؾ المذتمع البدائي عمالن علمينا كفكرينا، كلكنيا كانت عممينا فطرينا دفعت إليو غريزة البلاء، 
فيي كسيمة مف كسائؿ التكقي كالمحافظة عمى ركابط ىذا المذتمع مف ناحية، كصيانتو مف 

كقد كاف ىناؾ ما ىك أشد خشية كأدل إلى التحذير . األخطار التي تحيؽ بو مف ناحية أخرل
كالتخكيؼ كالمحافظة عمى كياف ىذا المذتمع بصغاره ككباره، ككانت ىناؾ الكحكش المفترسة 

كاألفاعي اللاتمة كالطيكر الكاسرة كالذكارح المنلمة، كاألعاصير الذائحة ، كالعكاصؼ 
كالصكاعؽ الحارقة، كالرعد اللاذؼ، كالبرؽ الخاطؼ، كتمؾ النكازؿ كاألىكاؿ التي ال يرل 

ا،  اإلنساف ليا سببنا، كال يعرؼ عنيا خيرنا، إال أنو يراىا تلتؿ كتفتؾ كتذتاح اإلنساف اذتياحن
فتثير كؿ ىذه األمكر في نفسو الكثير مف الخياالت كاألكىاـ، كيحاكؿ أكؿ ما يحاكؿ أف يبتعد 
عف طريليا، كأف يحمي نفسو مف أخطارىا، ككاف مف الطبيعي أف تكؼ األـ كىي الحامنة 
عمى منع الصغار مف التصدم ليذه المخاطر، كأف تملنيـ تذربتيا لتذنب تمؾ الميالؾ، كأف 

                                                           
(83)  Koyun beni yükseklerde yatayım  

Yatayım da yâr semtine bakayım  

Yar safada, ben cefasin çekeyim  

   Çeke çeke yüreğime kan doldu  

   Aramızda yeminoldu, and oldu  

Kim görmüĢtür gözlerin vefasin  

Arif olan sürer dünya dünya safâsin  

Var mı çeken ben gibi yar cefasin  

   Çeke çeke yüreğime  

   Aramızda yemin oldu, and oldu 

-  Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 26. 
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تلص عمييـ في ذلؾ ما تتمثمو عف الكحكش كاألفاعي كالحيكانات الرىيبة، أك ما تتخيمو مف 
.  الكائنات الخفية؛ مثؿ المردة كالذف كاألشباح العذيبة

كالذم ال شؾ فيو أف الحكاية الخرافية في نشأتيا كانت مئيمة الحذـ كمحددة الخياؿ، ثـ 
. أما المانى فكاف عمى النليض مف ذلؾ. اإلنساف عمى السرد اللصصيقدرةتطكرت مع تطكر 

إف الماني كالحكاية الخرافية يتشابياف في الناحية الشكمية كلكف لكؿ منيما ىدؼ دكف 
الماني ىي مكمكعات مستمدة مف الشعب كمعظميا مكمكعات حليلية  فمكمكعاتاآلخر ، 

عايشيا الشعب في تاريخو كحياتو، أما الماصاؿ فيك حكاية خرافية تعتمد عمى الخياؿ أكثر 
كيتمح ذلؾ ذميان في فصكؿ . اصاؿ يشبو الماني في الناحية الشكميةمف الحليلة، كلكف الـ

: شير رمماف في كتاب رمماف نامو، كالعديد مف الحكايات الخرافية التالية

 انتيى عمؿ الكيميائي 
 كىذا الكالـ ىك آخر الكالـ             

ككانت مينة الكيمياء ىكذا  
( 84)ليست ليا حليلة كالسالـ 

 أمي أختي 
احممكا الصاج  

أكمت ست كستكف رقاقة  
 (85)كلـ تشبع بطني

:  عالقت الماوي بالى تت - 5

 كالسيما في نكت السيد نصر الديف خكذو المشيكرة في ربكع لمنكتةالماني قريب ذدان 
. المذتمع التركي، خاصة المتعملة بشير رمماف الكريـ

: (جحا)ومىرج لكى تت التشكيت عكً لسان وصش الذيه خىجً - 

 إمامان ألحد المساذد، كعندما ذاءت نياية شير رمماف، كاف خكذوعييف نصر الديف 
اللركيكف يأتكف باللمح كالمحاصيؿ فغمب السيد نصر الديف خكذو مف اللركييف كقاؿ ىكذا 
إذف ال أعطيكـ الريح، كاآلف اذمعكا بيدركـ، كأكذدكا رياحكـ، فإف لـ تكف ىناؾ ريح، فال تكف 

حليلة أف الريح ال تيب أياـ طكيمة في مكاف البيادر، كمف ناحية أخرل . تذريو في البيادر
تظير الغيكـ في السماء، يخافكف مف الغيكـ في السماء، كىناؾ أحد اللركييف صاحب عليدة، 

                                                           
(84) [ Kimyacının iĢi tamam , Ahir oldu bu iĢbu kelam , Kimyacılık böyle imiĢ , Asıl yok imiĢ vesselam ] 

- Çelebioğlu, a. g. e., s.161- 664. 

(85) [ Ana bacı , Kaldır sacı,  AltmıĢ altı bazlamacı , Yedim karnım doymadı ] 
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قاؿ يا شيخ إني أعطي معؼ ما أخذه اإلماـ العاـ المامي، كلما سمع ذحا ىذا ذىب إلى 
بيدره، كفصؿ بأصبعو البيدر، كأتت الريح، كبدأ اللركم يذرم بيدره، كلما رأل الذيراف ىذا 

الفالح يفعؿ ذلؾ، ذاء  ذيرانو إلى بيادرىـ كرغـ أف بيادرىـ بذكار بيدر ىذا الرذؿ، إال أنيـ لـ 
يركا الريح، كقاؿ أحدىـ ال تتعبكا سدل، اذىبكا إلى اإلماـ ذحا، كاعطكه كعد بأنكـ سكؼ 

تعطكه حلو، كالرذؿ يذىب دكف حيمة، كيفصؿ ذحا بيف بيدره، كىذا اللركم يستفيد أيمان مف 
ىذا الشيء، كاللركيكف الذيف رأكا ىذا المنظر يندفعكف إلى ذحا، كيلكلكف لو أنيـ سيعطكنو 
حلو بسخاء كيطمبكف مف ذحا، كيشتركف منو الريح، كذحا يذىب إلى بيدر كؿ كاحد كيفصؿ 

بيف البيادر، ككميـ يذركف ككؿ كاحد يدفع أذر ذحا معفيف، كىكذا يممي ذحا العاـ في 
رفاىية، كيلكؿ أثناء كداعو لملركييف يلكؿ ليـ إذا لـ يستطع أف يأخذ صاحب الحؽ حلو بيده 

.  (86)فيعطيو اهلل حلو بريحو

: أما الماني فيككف قريب مف الشعر مثؿ

لما تذىب اللافمة  
فمف يشترم كيبع ريح اللبمة  

كتمر ريح الشماؿ عمى الطرؽ  
 (87)أرسمت فيما بيف أربعيف إلى خمسيف قنطار

 ..................................
ما يؤدم إلى كقكع الذمؿ مف الحافة  

 (88)ىك باقة مف العشب
:  عالقت الماوي بالقشي كىص- 6

اتو كالسيما الماني المتعمؽ بشير رمماف، حإف كثيرنا مف اللره ككز تممف الماني بيف صؼ
 في فصكؿ كصفحات شير رمماف، كمف ثـ كاف اللره ككز كثير كبيرةفاللره ككز تبكأ مكانة 

:  االرتباط بالماني، ألنيما مرتبطيف بالثلافة كالتراث التركي كالسيما في استانبكؿ مثاؿ

انظر إلى اللمر انظر إلى النذـ  
انظر إلى البنت الكاقفة عمى السطح  

ال يشبع مف دالليا  

                                                           
(86) Boratov, a. g. e., s.30-231. 

(87) [ Gider iken yolda katar , Lodusu kim alır satar , Poyraz geçermiĢ yollarda , Yolladım kırk elli kantar ]  

- (Çelebioğlu, a. g. e., s. 157) 

(88) [ ……………. , Deveyi yardan uçaran , Bir tutam ottur demiĢler ]  

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 100. 
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انظر إلى دالليا                                    
          

                   انظر إلى اللمر انظر إلى النذـ  
                   انظر إلى البنت الذاىبة إلى الماء  

  أتكسؿ اليؾ أيتيا الفتاة                    
 (89)                   عكدم كالتفتي إلينا مرة أخرل

يا أخي قره ككز ما شاء اهلل ما شاء اهلل مساء الخير  : حاذكات 
  (تفمؿ)لبيؾ : قره ككز
أقكؿ لؾ مساء الخير  : حاذكات
 (90)فيأكؿ نسمؾ حيكاف الزلؽ: قره ككز

:  عالقت الماوي بالىىي - 7

. النني ىي تمؾ األشعار الشعبية المنغمة التي تتغنى بيا األميات مف أذؿ تنكيـ أطفاليف
 أذؿ األطفاؿ الصغار فلط، كال يعرؼ شعراؤىا كتاريخيا، فشعراؤىا ىف مفكأغاني النني نظمت 

األميات األتراؾ، حيث تنتلؿ ىذه األغاني مف األـ إلى ابنتيا سماعينا، كبيذه الصكرة تستمر 
 كألغاني النني لحف معيف، كيطمؽ اسـ. عمى كؿ لساف مف ذيؿ إلى ذيؿ بصكرة شفكية

كتكذد أغاني . في بعض األماكف باألنامكؿ عمى أغاني النني التي تلاؿ بصكرة ممحنة« نني»
النني عند كؿ األمـ، كقمما تكذد الدقة كالشاعرية التي تتميز بيا أغاني النني الشعبية التركية 

كتعد أغاني النني أذمؿ مثاؿ عمى استعداد . في أغاني النني المكذكدة لدل الشعكب األخرل
كيكذد مف بيف أغاني النني التي نظمت مف ًقبىؿ نسكة الترؾ أغافو . نسكة الترؾ في نظـ الشعر

ذميمة تحتؿ مكانة في تاريخ األدب الشعبي التركي، كلذلؾ فإف أغاني النني ليا أىمية في 
.  األدب الشعبي

كفي اآلكنة األخيرة كتب بعض الشعراء أشعارنا في طراز النني، كال بد أف نفرؽ ىذه األشعار 
عف أغاني النني الشعبية، كبعض األميات في استانبكؿ يغنيف ألطفاليف عمى سبيؿ الخطأ 

أشعار النني التي كتبت مف قبؿ الشعراء عمى أنيا أغاني نني شعبية، كليس في ىذه األشعار 

                                                           
(89) [ Aya bak yıldıza bak , Damda duran kıza bak , Cilvesine doyulmaz , Eylediği naza bak , Aya bak 

yıldıza bak , Suya giden kıza bak , Kız Allah'ı seversen , - Dön bir kere bize bak ] 

    - Bayrı, a. g. e., s. 242-247. 

(90) HACĠVAT   - Vay Karagözüm, maĢallah, maĢallah, AkĢam-ı Ģerifler hayırlar olsun! 

KARAGÖZ  - Lebbeyk!  

HACĠVAT    - "AkĢam-ı Ģerifler hayırlar olsun" derim. 

KARAGÖZ  - Senin de sinsileni sansarlar boğsun. (Tokat) 
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حـر »المسمى  ،[م1924-1876 ]أية قيمة، فعمى سبيؿ المثاؿ يغنكف شعر ميا گكؾ آلب
:  «حـر الشييد»كفيما يمي نمكذج مف نني . «نني» عمى أنو «الشييد

حشم الشهيذ 

ـٍ يا كلدم الحبيب، فتكذد أياـ اليلظة . نى
. فكؿ أمس يتطمع لمغد

. أبكؾ شييد، كفي أثره الشيرة
ا عمى دربو . فامًض أنت أيمن

. أبمغ بسرعة يـك الثأر
. نـ يا كلدم الحبيب، فالبرؽ يظير مف ذديد

. ذاء كالدؾ الشييد كينظر إلينا
. كيتدفؽ الدـ اللاني مف ذراحو
. انتظر حتى أممد ىذا الذرح

 (91)ال تبكي، فأبكي أنا، نني
:  مه الىىياآلخشي  لىمارجبعط ا

يطمع النيار، نني « نني»لك قمت 
. كيحؿ الربيع، كتتفتح األزىار

. فأنا ال أقكؿ لصغيرم أنو كردة
. «نني»فعمر الكرد قصير، 

. يممي غزاؿ عمى قمة الذبؿ
 .يبيرني ذمالو
.  في أنلرة(ـ1429-1352)حاذي بايراـ

. «نني»يحميؾ ىذا الشخص، ؼ 

. الثريا في السماء
. يحترؽ قمبي احتراقنا، نني

. «نني»كنلار في قكنية، خالمال 
ا  . «نني»فيرعاؾ ىك أيمن

                                                           
(91) [ Uyku yavrum yuyancak günler var ; Yarınları gözet liyen dünler var ; Baban Ģehit, izlerinde ünler 

var; O izlerde sen de dolaĢ, ninni ; Öc gününe tezce ulaĢ ninni ; Uyu Yavurum, gene ĢiĢmek çakıyor, ; 

ġehit baban gelmiĢ bize bakıyor, ; Yarasından kızıl kanlar akıyor, Bu yarayı, dur, bağlayım, ninni, ; Sen 

ağlama, ben ağlayım, ninni ] 

- Al-safsafy Ahmed morsy , ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 62. 
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نظرت إلى السماء 
 بيرني ذمالو

. حاذي بايراـ في أنلرة
 (92)رعاؾ حاذي بايراـ

كلكف . في الحليلة أف الناظر لمماني كالنني مف الكىمة األكلى ال يستطيع أف يفرؽ بينيما
كثير مف الفركؽ منيا األسمكب، فأسمكب الماني يككف نذد  فلد كالبناءعند النظر في األسمكب 

:  أصعب ككمماتو تككف شعبية ال يفيميا إال الكبار أما النني عكس ذلؾ أسمكبو بسيط مثؿ

أحاكؿ كأنكمو عمى أم حاؿ  
أرعاؾ كتنمك                    

أنا قميصؾ انشره  
   (93)عمى األغصاف

 الشكؿ كاألسمكب متشابياف فأحيانان كثيرة يككف كالىما في شكؿ حيثكالماني كالنني مف 
. (95) كمف ثـ يمكف اللكؿ أف الماني كالنني بصفة عامة متلارباف في الشكؿ.(94)النظـ

:  عالقت الماوي باألمثال الشعبيت- 8

ذمع قسـ مف األمثاؿ الشعبية التركية مف قبؿ محمكد الكشغرم في البداية في أكاخر اللرف 
كقد أطمؽ محمكد الكشغرم اسـ . «ديكاف لغات الترؾ» كتاب فيالحادم عشر، كسذمت 

كمع أنو قد مر تسعة قركف . عمى ىذه األمثاؿ التي ذمعيا مف بيف األتراؾ الشرقييف« صاك»
ما زاؿ « ديكاف لغات الترؾ »كتابعمى ذلؾ، فإف قدرنا كبيرنا مف ىذه األمثاؿ التي مرت في 

.  يعيش بيف شعب األنامكؿ ببعض التغيرات الطفيفة البسيطة

كقد أفسح المذاؿ لألمثاؿ الشعبية بمركر الكقت في األدب التركي الديكاني، ككذلؾ في 
األدب الشعبي التركي، كاعتبارنا مف اللرف الخامس عشر عمى كذو الخصكص أصبح استخداـ 

                                                           
(92) [ Ninni desem nehar olur, ninni , Gül açılır bahar olur , Ben yavaruma gül demem , Gülün ömrü az 

olur, ninni ]  

[ Dağ baĢında gezer ceylan , Oldum cemaline hayran , Ankarada Hacı Bayram , O zat sana himmet etsin 

ninni ]  

[ Gök yüzünde olur ülker , Yüreceiğim yanup tüter ninni , Konydaki Molla Hunkar ninni , O da sana 

himmet etsin ninni ]  

[ Gök yüzünde olur seyran ninni , Oldum cemaline  hayran ninni , Ankarada Hacı Baram ninni , O da sana 

himmet etsin ninni ] 

- Al-safsafy Ahmed almorsy, ReĢad Mehmet Hamis,a. g. e, s. 62-63 . 

(93( [Uykusudur ninni babam , Uyurlar olursa makam , Tuhfe dil söyler uĢaklar , Mama derler olsa taam ]  

- Çelebioğlu,a. g. e., s. 127 . 

(94) Güneri, a. g. e., s.178. 

(95) Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s.14.  
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األمثاؿ الشعبية في كؿ مف األدبيف التركي كالديكاني تلميدنا شائعنا، كمف شعراء كأدباء الترؾ 
كفاتو ]« آيدينمي»الذيف أفسحكا مذاالن كبيرنا لألمثاؿ في مؤلفاتيـ في اللرف الخامس عشر 

، كالمبشريف بتيار تبسيط المغة التركية [ـ1509 مارس 17كفاتو ]« نذاتي» ك [ـ1494
 .(96)«ديمي لطفي»، ك[ـ1554كفاتو ]« أدرنة لي نظمي»أمثاؿ 

- ـ 1495« ]فمكلي»، [ـ1600-1526« ] اقيب»: عشركفي اللرف السادس 
-1480« ]پير سمطاف»، «ذمالي»، «طالعي»، [م1944-1864 ]«رحمي»، [ـ1566
: كفي اللرف السابع عشر. ، ككتاب النثر المشيكريف ليذا العصر«بداؿ گكاىيآ»، [ـ1550

 – 1583« ]زاده عطائي نكعي»، «صيرم شاكر»، «صاتيرم»، [ـ1636- 1572« ]نفعي»
كقد صاغ فريؽ مف ىؤالء األدباء األمثاؿ الشعبية في قكالب العركض كليس . [ـ1635

بأشكاليا المكذكدة عمى لساف الشعب، كما أحمكا الكممات العربية كالفارسية محؿ الكممات 
 في ىذا اللرف قد صاغ «أدرنة لي صارم حفظي محمد افندم»كما أف . التركية المكذكدة بيا

 في قكالب العركض، كي تلاؿ «منظكمة مركب األمثاؿ»األمثاؿ الشعبية في مؤلفو المسمى 
في مذمس السمطاف كمذالس األعياف، كقد عالج األمثاؿ الشعبية التركية بكممات عربية 

ا .  كفارسية، مفسدنا لغتيا البسيطة أيمن

 كقاني كالشيخ [ـ1712-1640 ] كنابي[ـ1712-1650 ]كاستمر عمى ىذا التلميد ثابت
ا عزت كسمبؿ [ـ1799-1757 ]غالب  مف شعراء اللرف الثامف عشر، كما استمر عميو أيمن
كقد استخدـ الشاعر األعظـ .  مف شعراء اللرف التاسع عشر[ـ1809-1718] كىبى زاده

 إحدل مؤلفاتو المسرحية كثيرنا «صبر كثبات» في [ـ1937-1801 ]عبد الحؽ حامد طرخاف
.  مف األمثاؿ الشعبية مف خالؿ النص كنكع مف التذديد

إف المانى  قريب فى الناحية الشكمية مف األمثاؿ لكنو أغنية متكارثة منذ اللدـ تميؿ إلى 
أما االمثاؿ فيى اللكؿ المتكرارث الذل يتممف خالصة تذارب اللدماء , الشعر أكثر منو النثر

 :مثؿ قى المذتمع التركي كالذم يككف متنفس لمنلد االذتماعى كالسياسى, فى الحياة

. تفسد السمكة مف رأسيا
 .اللرش األبيض ينفع في اليـك األسكد

 .ر الشذرة تنحنيبلما تؾ
 .العلؿ ليس بالسف كلكف بالتفكير

 .لك كلد الذدم في الحظيرة، نمى عشبو في الكادم
                                                           

(96) Al-safsafy Ahmed morsy, ReĢad Mehmet Hamis, a. g. e., s. 69- 71. 



RAMAZAN MANĠLERĠ 
 

ASOSJOURNAL 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 

The Journal of Academic Social Science 
Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 300-377 

 

332 

 .ال يصعد الدخاف مف مكاف ليس فيو نار
 .مف يزرع الشعير ال يحصد اللمح

 .الكمكء سالح المؤمف
 .عبادة العابد لنفسو

. (97)العذمة شذرة ثمرتيا الندـ

:  عالقت الماوي بالشوايت- 9

إف الماني كاللصة تربط بينيما عالقة كطيدة كذلؾ في النص، فأحيانان يتممف الماني 
:  قصص تشبو الركاية في مكمكعاتيا كالسيما في حكايات العشؽ، كقصص الحب مثؿ

نشرت الفندؽ في الذرف 
ذمس ذنبان إلى ذنب  فؿ

فكالنا عاشؽ  
 .(98)كذنبان نمعو ركاية

أغاني الماني الخاصة بشير رمماف كالتي اشتممت عمى العديد مف المكمكعات المتعملة ك
بشير رمماف الكريـ مف خالؿ االحتفاالت الدينية كاالذتماعية كالعادات كالتلاليد المتكارثة منذ 

لى يكمنا ىذا، كفي حليلة األمر  مذتمع إسالمي يعظـ كييتـ إف المذتمع التركى اللدـ كا 
بالمناسبات الدينية كعمى رأسيا شير رمماف المعظـ، كىذا الشير المعظـ لو طابع خاص 

شت بو قرائح الكتاب األتراؾ في شير اكخاصة في مدينة استانبكؿ، كتمؾ األغاني تكمح ما ج
الذم قاـ بإعداده الدكتكر « رمماف نامو»رمماف المعظـ، في الماني التركي مف خالؿ كتاب 

فاستيؿ الماني بيالؿ شير رمماف كفمؿ رمماف عمى األمة اإلسالمية « آمؿ چمبي أكغمك»
عامة كاألتراؾ خاصة، ثـ انتلؿ إلى فمؿ الميمة األكلى، ككذلؾ فمؿ الميمة الثانية، كسرد فمؿ 
ذميع ليالي رمماف، ثـ انتلؿ إلى الحديث عف الزاد كالزكاد في رمماف فتحدث عف المربى في 
رمماف، ككذلؾ عادات اإلفطار خالؿ ىذا الشير كثكاب مف أفطر صائمان، ثـ انتلؿ إلى الناحية 
الدينية فأبرز فمؿ الذكامع في شير رمماف كؿ ذامع عمى حده، كالسيما في استانبكؿ، ثـ 

انتلؿ مرة أخرل إلى المأككالت كالحبكب كالنشكيات كما ليا مف أىمية في شير رمماف الكريـ، 
                                                           

(97) [ Balık baĢtan kokar. , Ak akçe kara gün içindir ,  Ağaç yaĢ iken eğilir , Akıl yaĢta değil, baĢtadır. ] 

[ Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. , AteĢ olmayan yerde duman tutmez . , Arpa eken buğday biçmez , 

Abdest muminin silahı ]  

[ Abidin ibadeti nefsinedir. , Acele bir ağaçtır, Meyvesi piĢmanlik .]  

- Alsafsafy Ahmed almorsy, RaĢad Mehmet Hamis, Türk Halk Edebiyatı Üzerinde ÇalıĢmalar, Kahire , a. g. 

e., s. 72. 

(98) [ Fındık serdim harmana , Oturalım yan yana , Ġkimizin aĢkım , Bastıralım romana ]  

- Tezel , a. g. e., s.  49 / 52 . 

- Tezel, ,a. e, s. 49.  
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كتحدث عف مؤف شير رمماف مف الطعاـ كالحمكل، مكمحان ذلؾ في فصؿ صكمعة الزاد في 
رمماف، كالتي أكمح فييا ما اشتير بو األتراؾ مف تخزيف ما يحتاذكنو عمى مدار شير 

كبعد ذلؾ انتلؿ إلى فصؿ إفطار الحارس كىذه عادة كانت مكذكدة . رمماف في تمؾ الصكامع
في تركيا أم أف الحراس كانكا دائمان يلكمكف بالحراسة كالخدـ عمى السالطيف، كمف ثـ تبكءكا 
شأنان عظيمان في اللصر العثماني لذلؾ أفرد ليـ فصؿ، كبعده انتلؿ إلى فصؿ الطباؿ الذم كاف 
يعتبر العنصر األساسي في شير رمماف لما لو مف دكر في إيلاظ الصائميف كقت السحكر 

عرض فيو ما يعج بو المطبخ التركي مف كليتسحركا، كبعد ذلؾ انتلؿ إلى فصؿ المذاؽ، 
الفاكية كالحمكل ثـ تطرؽ إلى الذنة في رمماف كفمؿ ليمة اللدر في شير رمماف كىذه 

 .النماذج تبرز كتكمح االحتفاؿ بشير رمماف في تركيا مف خالؿ كتاب رمماف نامو
  فصل سمعان :

 الدىر  اهللليمأل نكر 
  ظاللو شير الرحمة نشرلي

 ياسادتى شير الصياـ 
فميكف مباركان لمذميع 

 أكلو رحمة لمعباد 
دؽ   لندخؿ إلى الطريؽ بالصِّ

 كلنعمؿ بإخالص 
 حتى يككف الدعاء ملبكالن 

ىذه الميمة األكلى مف الشير  
تفتحت كردة اإلسالـ  
أتى رمماف المبارؾ  
فسرَّ الركح، كالمساف  

ذاء شيرنا الكريـ  
تشريفو أحمى مف السكر  
كـ مف األركاح لـ تصؿ  

ما أسعد األركاح التى كصمت 

أتى بالرحمة لمعالـ  
أتى بالعزة؛ ليكف الحمد  
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لكؿ عباًده المؤمنيف  
أتى ببشرل الذنة  

قيمة ىذا الشير أغمى قيمة   
ىذا الشير يرفع مىلاـ اإلنساف  

أتمنى يا سىيدم الكريـ  
فميكف اليدل مىالذىؾ
(99) 

ذاءنا اإلحساف مف الحؽ  
فأصبحت األعماؿ المعلدة سيمة  

ليمتنا ىذه ىي البداية  
 مرحبنا ياشيرى العظمة 

ليكف إحساف الحؽ لنا  
أتت عظمة األشير  

السعادة   مصدر أنت
مرحبنا يا شيرى العظمة  

ذمبت اإلحساف مف الحؽ  
تمحى الخطايا كالذنكب 
ييسعد الغني كالفلير  

مرحباي يا شيرى العظمة  

 كرمؾ منحنا الصفاء 
ليمتنا ىذه ىي البداية  
يلكؿ لساني مرحبان  

مرحبان يا شير العظمة  

ذئتنى كأرحتنى 

                                                           
(99([Nûr-ı Hudâ dehre dolsun , ġehr-i rahmet sâye salsın , Ağalarım Ģehr-i sıyâm , Cümleye mübârek olsun] 

[ Evveli rahmettir kula , Girelim sıdk ile yola , Hulûs ile eyleyelim , Tâ ki duâ makbûl ola ]  

[ Bu gece ayın evveli ,  Açıldı islâmın gülü , Geldi mübârek Ramazan , Mesrûr etti cân u dili ] 

[ Geldi bu mâhımız kutlu , TeĢrifi Ģekerden tatlı , Nice canlar eriĢmedi , Eren canlara ne mutlu ] 

[ Âleme rahmetle geldi, Hamd ola izzetle geldi , Cümle mü’min kullarına , Müjde-i cennetle geldi] 

[ Kadri a’lâdır bu mâhın, Arttırır insanın câhın , Dilerim ağam efendim , Ol Hudâ olsun penâhm] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 41-42. 
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أنرت الركح كالذسد  
يحبؾ أىؿ اإلحساف  

مرحبان يا شير العظمة  

رذب المبشر  
كشير شعباف المسكف  

يحبؾ أىؿ اإليماف  
مرحبان يا شير العظمة  

أنت السيد ألحد عشر شيران  
الستار يعفك عف العباد  

كقت اإلفطار كقت المغفرة  
مرحبان يا شير العظمة  

يأتي منؾ الصفاء كالركح  
يأتي منؾ عالج األلـ  

يأتي منؾ اإلحساف كالعطاء  
مرحبان ياشير العظمة  

أتى ىذا الشير كتمطؼ اليكاء  
ككذد الدكاء ألىؿ الداء  

كغرد بمبؿ الركح  
مرحبان يا شير العظمة  

ىذه الميمة عيد لمعالـ  
كمأتـ لممنافليف  

المآذف نالت الشرؼ 
( 100) باللناديؿ لحظة بمحظة

                                                           
(100)[Hak’tan bize geldi ihsan , MüĢkil iĢler oldu âsan , Bu gecemiz ibtidâdır , Ey mâh-ı sultan merhaba 

] 

[ Hakk’m bize ihsanısın , Hem ayların sultânısın , Sen bir saâdet kânısın , Ey mâh-ı sultan merhabâ ] 

[Hakk’tan getirdin atâlar , Afv olur cürm ü hatâlar , ġâd olur bay u gedâlar , Ey mâh-ı sultan merhaba] 

[ Lûtfun bize verdi safâ , Bu gecemizdir ibtidâ , Söyler lisânım merhaba , mâh-ı sultan merhaba ] 

[ Mesrûr ettin geldin beni , Pür-nûr ettin cân u teni , Ġmân ehli sever seni , Ey mâh-ı sultan merhaba ] 

[ Müjdecidir recep hemen , Konakçıdır Ģehr-i Ģa’ban , ÂĢık sana ehl-i imân , Ey mâh-ı sultan merhaba ] 

[ On bir aya sensin serdâr , Kullan afv eder Settâr , Mağfûr olur vakt-i iftâr , Ey mâh-ı sultan merhaba ] 
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 ل ليكت سمعان األولً  صف

ىؿ ىالؿ شير رمماف 
فرحت ركحي، كصارت مسركرٍة  

رمماف الميعظَّـ  
!  ليكف مباركان عميؾ يا سمطاني

اسمع أصكات ىذه الميمة كقؿ مرحبان  
مرحبان بيذه الميمة  

يا سيدم صاحب الشأف العظيـ  
رأكا اليالؿى ىذه الميمة  

رأكا اليالؿ ىذه الميمة  
  فخركا عمى األرض ساذديف 

 ينت المساذد باللناديؿ زي ك
فصارت ذميمة 

كذدت المساذد الزينة  
 مركرية لعظمة ىذا الشير 
يا سيدم صاحب العظمة  
كذد الصائمكف السعادة  

ناؿ الصائمكف البركة  
 قائميف في ليالية 

انيمكا كى نصمى يا مؤمنيف  
ىذا كقت السَّحكر  

أسىعد رممافي المؤمنيف  
مرحبان : قائالن 

أتى سمطاني إليكـ  
                                                           

 
[ Cân(a) safâ senden gelir , Derde devâ senden gelir , Lûtf u atâ senden gelir , Ey mâh-ı sultan merhaba ]  

[ Geldi güzellendi havâ , Ehl-i dertler buldu devâ , Can bülbülü eyler neva , Ey mâh-ı sultan merhaba ]  

[ Bu gece ıyd etti âlem , Münâfık'lar etti mâtem , Minâreler kandil ile , Buldu Ģerefler dem-be-dem ]  

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 42-44. 
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كغدا الحارس الفلير بالبشرل  

 الحارس مسركرنا  اغد
كأصبح اللمب الميمـك منيرا  

انيض بالسركر كالشكؽ  
ىذا كقت السَّحكر، يا سيدم  

ىذه الميمة األكلى مف رمماف 
ذعمت كؿ الناس  مسركريف  

  ياسمطاني فى المآذف 
 أصكات التسبيح كالتمذيد 

صداىا نلاء لمركح  
ىذه الميمة ترحب بنا  
يا سمطاني العظيـ  

حارسيكـ تحت أمركـ  

حارسيكـ الكريـ، كالمو ذميؿ  
ذاء كى ييكقظ سعادتىكـ 
بيذا اللدر أيعذركني   

 .(101)أترككـ فى رعاية اهلل
كبعد أف أنيى الكاتب الحديث عف الميمة األكلى كأبرز فيو مدل تمسؾ األتراؾ بالديف 

كمف العرض السابؽ يتمح , كذلؾ مف خالؿ الحديث عف االحتفاؿ بشير رمماف, اإلسالمى
ككال البمديف , أف األتراؾ قريبكف مف الشعكب العربية كالسيما أف األتراؾ كالعرب سنيكف

                                                           
(101) Bismillâhirrahmanirrahim  

Ramazanın evvelki gece faslı  

[ Geldi mâh-ı Ramazânım , ġâd olup sevindi canım , Ramazan-ı Ģerifiniz , Mübârek olsun sultânım ] 

[ GûĢ et sadâyı bu gece , Et merhabâyı bu gece, [Ey] benim devletli efendim , Gördüler ayı bu gece ] 

[ Bu gece ayı gördüler , Yüzlerin yere sürdüler , Donandı kandiller ile , Câmiler ziynet buldular ]  

[ Buldu câmiler ziyneti , Lâzım bu ayın hürmeti  , [Ey] benim devletli sultanım , Buldu saimler devleti ] 

[ Devlete erdi sâimler , Hem gecesinde kaaimler , Kalkın ibâdet edelim , Vakt-i sahurdur mü minler ] 

[ Mü’minlere verdi safâ , ÇağrıĢıp dedi merhabâ , Sizlere geldi sultânım , Müjde ile bekçi gedâ ]  

[ Bekçi gedâ mesrûr oldu , Gamgîn gönül pür nur oldu , Kalkın sürür u Ģekile , Beğim vaktıi sahûr oldu] 

[ Oldu bu Ģeb ibtidâsı , ġâd eyledi cümle nâsı , Minârelerde sultânım , Tesbîh ü temcîd sadâsı ] 

[ Ol sadâ câna safâdır , Bu gece bize merhabadır , [Ey] benim devletli sultânım , Bekçiniz Ģîrin-edâdir ] 

[ ġîrin-edâdır sözleri , Âğâha geldi sizleri , Bu kadarca ma'zûr ola , Hakk’a emânet sizleri ] 

 - Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. s .39-40 .  
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 فى معظـ العادات كالتلاليد بشكؿ  بؿمتلاربيف ليس فى مراسـ األحتفاؿ بشير رمماف فحسب
: كيتمح ذلؾ ذميان فى األشعار التالية, خاص
 فً سمعان فصل الكيكت الثاويت  :  

قمـ الذباؿ عالية  
ما أعظـ مدحكـ  

 يا سادتي رمماف  
ىذه الميمة ىي الميمة الثانية  

 ىدية الحؽ لكـ 
نحبو بشكؽ   

رأيناه  لنحمد بالسركر كالشكؽ  
فمنشكر رمماف  

شكران كثيران لميدل كالمنة عمى اليدل 
كاف يبمغنا إلى ىذا الشير  

أيامو لنبدأ 
بالمذكء إلى باب الحؽ  

شير الرحمة ذعمنا نسعى  
بمغنا ىذا الشير سالميف  

لنمدح رمماف  
أصغكا لمترحيب  

فميكف مرحبان مرحبان  
شعرنا بغاية السركر   
أنت سمطاف األشير  
مرحبان يا شير العزة  

سيد األحد عشر شيران  
شير المؤمنيف  

 يبعث الصفاء لمعاشليف 
ىك ذنة حديلة الذنة  
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ىك نكر عيف المؤمف  
ىك سركر اللمب الحزيف  

صائمي رمماف  
ليـ أزكاج حكر العيف  

يعمر اللمب الخرب  
يذعؿ الحزيف سعيدان  

في رمماف المبارؾ ىذا  
يككف باب الذنة مفتكح 

نتيذة كالمي  
يـك ليمة اللدر  

شير رمماف الشريؼ  
أعظـ األشير كميا  

    ىذا ىك شير السعادة  
شير المطؼ الذميؿ  
حساف اليدل   لطؼ كا 

 (102)نعمة عظيمة لمعبد

كللد كاف لميمة الثانية في رمماف عند الشعب التركي مكانة كبيرة ألنيا كانت تعد البداية 
الحليلية ليذا الشير، حيث يلرأ اللرآف كتنشد األناشيد كتعـ االحتفاالت ربكع تركيا بلدـك شير 

 : رمماف، كمف ثـ استطرد الكاتب قائالن 

قدكمو منح الصفاء  
سمعت أصكات الترحيب فى كؿ مكاف  

                                                           
(102) ĠKĠNCĠ GECE FASLI 

[ Dağların baĢı yücedir , Sizi medh etmek nicedir , Ağalarım Ramazanın , Bu Ģeb ikinci gecedir ]  

[ Hakk’ın bize armağanı , Severiz can ile anı , Gördük sürür u Ģevk ile , Hamd edelim ramazanı ]  

[ Çok Ģükür minnet Hudâ’ya , Ġrdürüdü bizi bu aya , Eyyâmıdır baĢlayalım , Bâb-ı Hakk’a ilticâya ] 

[ ġehr i rahmet saldı sâye , Sağ esen erdik bu aya , Medh edelim ramazanı , Kulak tutun merhabaya ] 

[ Merhaba olsun merhaba , Eyledik gâyetle safâ , Ayların sultanı sensin , Ey mâh-ı izzet merhaba ] 

[ On bir ayın serdârıdır , Mü’minlerin hem mâhıdır , ÂĢıklara verir safâ , Bağ-ı cennet gülzârıdır ] 

[ Mü’minin gözü nurudur , Mahzun gönül sürürüdür , Ramazan sâimlerin(in) , Cennetde eĢi hûridir ] 

[ Vîran gönül âbâd olur , Gamgîn olanlar Ģâd olur , Bu mübârek Ramazanda , Bâb-ı cennet güĢâd olur ] 

[ Sözlerimin neticesi , Günü ıyd Kadir gicesi , Ramazan-ı Ģerîf ayı , Cümle ayların yücesi ] 

[ Bu bir Ģehr i saâdettir , Zihî mâh-ı letâfettir , Hudâ'nın lûtf u ihsânı , Kula bir ulu ni’mettir] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 44-45. 
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كزاد نلاء العالـ  
سعد الحارس الفلير 

لنشكر رمماف  
لنتذكر ذنبنا  

فنرذك العفك مف اهلل  
كلنذكره دائمان  

فيك ممذد في كؿ ذانب  
كتشرفت المآذف العظيمة  

كذميع الذكامع  
المؤمنيف مصطفيف 

كلـ يبلى الحزف في اللمكب  
كاىبان الصفاء كالنلاء  
قناديمو بشكؿ النذـك 

شرؼ بلدكمو   

انظر إلى لطؼ اهلل  
لمغفرة الذنكب  

كىب اهلل لنا  شير 
رمماف إحسانان  

رمماف شير الرحمة  
رمماف فيض الرحمة  

ييب ألطاؼ الكـر  
انظر إنو رمماف المعظـ  

فالحمدهلل ىك نظيؼ 
كألطؼ مف كؿ الشيكر  

صكمكا بإخالص  
 كريـ  رممافإنو 

مالئكة السماء  
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تدير األفالؾ  
مف يحتـر ىذا الشير  

ال يميع عممو  

فمتبمغنا دائمان  
كادخمنا ذنتؾ  

كتلبؿ قيامنا كصيامنا 
فى عرشؾ 

بدأت بالترحيب  
ككصؿ اللمب كالركح لمنلاء  

فاذعؿ المطؼ كاإلحساف لمركح  
  لمحارس الفليركانظر

كصمنا بحمد اهلل  
كرأينا ىالؿ شير العزة ىذا  

كنمنا الشكر بسالـ  
  كذينا لألرض كامتد

كصمنا بحمد اهلل  
يا ليا مف سعادة لمركح التي كصمت  

عندما أتى ىذا الشير الشريؼ  
ييب الصفاء لمناس  

منح العزة لمصائـ  
حارسكـ يذتيد  

كعظمة شير الصياـ  
  المآذفزينت

يذد الصائـ العزة  
يذد اللائـ العظمة  
مف يعمؿ بإخالص  
 يذد الذنة في اآلخرة 
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تفتح أبكاب السماكات  
تعـ الرحمة العالـ  

في رمماف المبارؾ ىذا  
تخاط مالبس العيدية  

نعمة المكلى العظيمة  
لنعرؼ قدرىا كقيمتيا  

عندما يأتي شير رمماف  
 الرحمة لمناس  ييب

يمتميء العالـ بالرحمة  
كعزتو تمىء الدىر  

 إنو إحساف الحؽ العظيـ 
 يغفر ذنكب العباد 

يغفر الذنكب لمعباد  
لتمد يدؾ إلى الخير  

ملبكؿ في كقت السحكر  
تمرع إلى اهلل باسطان يديؾ 

ينبغي االحتراـ ليذا الشير  
البد مف اإلحتراـ كالتلدير 

 المبارؾ ىذا  رمماف فى 

ينبغي أف تككف الطاعة هلل 

إف اليد ال تبخؿ فى ىذه الميمة 
كلـ يبؽ في اللمب ىـ  

سمطاني في ىذه الميالي  
 (103)المكلى يحسف عمى العباد

                                                           
(103) ĠKĠNCĠ GECE FASLI 

[ Bi-hamdillâh hele erdik , Bu mâh-ı izzeti gördük , Sağ esen eriĢtik Ģükür , Yüzümüz yerlere sürdük ] 

[ EriĢtik Ģükür ramazana , Ne mutlu eriĢen cana , Gelince bu mâh-ı Ģerif , Safâ bağıĢlar insana ] 

[ Sâim olan izzetlendi , Bekçiniz de gayretlendi , ġehr-i sıyâmın devleti , Minâreler ziynetlendi ] 

[ Sâim olan izzet bulur , Kaaim olan devlet bulur , Ġhlâs ile amel kılan , Âhirette cennet bulur ] 

[ Gökler kapısı açılır , Âleme rahmet saçılır , Bu mübârek Ramazanda , Hülle tonları biçilir ] 
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 فً سمعانفصل الجىامع .
( 104)

 :

ذكرت رئاسة الشؤكف الدينية التركية أف مدينة إسطنبكؿ تعتبر أكثر المدف التركية مف حيث 
كأشار بياف صادر عف رئاسة الشؤكف الدينية إلى أف عدد الذكامع في . عدد الذكامع فييا

 113 آالؼ ك3 ذامعنا، في حيف ممت مدينة إسطنبكؿ كحدىا 693 ألفنا ك82تركيا بمغ 
 817 ذامعنا، ثـ مدينة أنلرة بألفيف ك46 آالؼ ك3ذامعنا، تمييا مدينة قكنيا كسط تركيا بػ

 .  ذامعنا621ذامعنا، ثـ مدينة سامسكف الكاقعة عمى البحر األسكد شماؿ تركيابألفيف ك

كذكر البياف أف مدينة إسطنبكؿ بيذا اللدر الكبير مف الذكامع تعٌد أكثر المدف التركية 
 شرؽ تركيا في المرتبة األخيرة بيذا الشأف، حيث بمغ ( تكنذالي )ذكامع، بينما ذاءت مدينة

كأكمح البياف أف عدد الذكامع في تركيا ارتفع خالؿ .  ذامعنا فلط177عدد الذكامع فييا 
. (105) ذامعنا693 ألفنا ك82 ذامعنا إلى 369 ألفنا ك 75السنكات العشر األخيرة مف 

فلد اىتمت الدكلة العثمانية بتشييد العمائر الدينية خالؿ اللرف الرابع عشر الميالدم كما 
تاله مف قركف، كأصبحت الذكامع الكثيرة كالمآذف العالية سمة تتميز بيا المدف التركية حتى 

. صارت قبمة لمسائحيف مف مختمؼ بمداف العالـ، باإلمافة إلى ككنيا أماكف لمعبادة

                                                           
 

[ Mevlâ’nın ulu ni’meti  , Bilelim kadr ü kıymeti , Mâh-ı Ramazan gelince , BahĢ eder nâsa rahmeti ] 

[Rahmeti âleme dolar , Ġzzeti dehre fer salar , Hakk’m büyük ihsânıdır , Kulun günâhın yarlıgar] 

[ Yarlıgar günâhın kulun , Hayr iĢlere varsın elin , Sahur vaktinde makbûldür , Dest açıp duâda olun ]  

[ Bu aya hürmet gerektir , Hürmet ü izzet gerektir , Bu mübârek ramazanda , Mevlâ’ya tâat gerektir ] 

[ Girmez ele bu geceler , Kalmadı kalbimde keder , Bu gecelerde sultanım , Mevlâ kula ihsân eder ] 

 [ Verdi kudümü safâlar ,  Koptu yer yer merhabalar , Âlemin arttı safâsı ġâd , oldu bekçi gedâlar ] 

[ Ramazana Ģükr edelim , Cürmümüzü fikr edelim , Umarız afv ede , Yezdan Dâim heman zikr edelim] 

[ Temcîd okundu her taraf , Minâreler buldu Ģeref , Câmilerin cem’iyveti  , Mü’minler ile’ saf u saf ] 

[ Kandilleri Ģekl-i nücûm , Komadı dillerde gumûm , Zevk u safâ bahĢ ederek  , Eyledi teĢrîf-i kudüm ] 

 [ġehr-i rahmettir ramazan , Gark-ı rahmettir ramazan , BahĢ eder eltâf-ı kerem , Gör ne devlettir 

ramazan] 

[Hamd olsun ki naziftir bu , Her mâhlardan lâtiftir bu  , Sâim olun safâ ile ,  Ramazan ı Ģeriftir bu ] 

[ Gök yüzünün melekleri , Devrân eder felekleri , Bu aya ikrâm edenin , Zâyi olmaz emekleri ] 

[ Bize dâim vusûl eyle , Cennetine (duhûl) eyle , Sıyâm u kıyamımızı , Dergâhında kabûl eyle ] 

[BaĢladım ben merhabaya , Cân u dil erdi safâya , Lûtf u ihsân eyle cana , Kıl nazar bekçi gedâya ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 45-49 . 

:  ٠ّٚىٓ أْ ٔنوو أُ٘ اٌغٛاِغ فٟ روو١ب ٔظواً ٌشٙورٙب، فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو (104)

: 1550ٚاٍزّو ثٕبئٗ ٍجغ ٍٕٛاد « ٍٕبْ»ثٕٝ ثأِو ِٓ اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ، ٚرٌٛٝ اإلشواف ػٍٝ ثٕبئٗ اٌّؼّبهٞ : عبِغ ا١ٌٍَّب١ٔخ- 

1557َ  .

.  1548َثٕٝ ثأِو ِٓ اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ ثاشواف اٌّؼّبهٞ ٍٕبْ، ؽ١ش أرُ ثٕبئٗ ػبَ : عبِغ شب٘ياكٖ- 

َ ػٍٝ أصو اٌيٌياي اٌنٞ ػوة 1765رٙلَ ػبَ . ػٍٝ أٔمبع و١َٕخ اٌؾٛاه١٠ٓ [َ 1470-1462]أٔشأٖ ِؾّل اٌفبرؼ ف١ّب ث١ٓ ػبِٟ : عبِغ اٌفبرؼ- 

.  اٍزبٔجٛي ؽ١ش أػبك ثٕبئٗ اٌٍَطبْ ِظطفٝ اٌضبٌش

ٚرغ١و اٍّٙب  (آ٠ب طٛف١ب)« ؽىّخ اٌَّبء»َ، ٚأؽٍك ػ١ٍٙب اٍُ ٠325نوو فٟ اٌّظبكه اٌزبه٠ق١خ أْ لَطٕط١ٓ ش١ل و١َٕخ ٍٕخ: عبِغ آ٠ب طٛف١ب - 

ٚث١ٕذ ِوح أفوٜ ف١ّب ث١ٓ ػبِٟ . َ ِٓ لجً اٌضٛاه اٌن٠ٓ أ٠لٚا اٌجطو٠ون وو٠ٍَٛز404َٛئال أٔٙب أُؽولذ ػبَ  (١ِىبي و١ٍي٠ب)ئٌٝ اٌى١َٕخ اٌؼظ١ّخ 

.  َ ؽٌٛٙب ئٌٝ عبِغ ٚؽبفع ػ١ٍٗ وأػي ِب ٠ى1453ٌّْٛٚب فزؼ ِؾّل اٌفبرؼ اٍزبٔجٛي ػبَ . َ ِٓ لجً ا٠ي٠لٚه537 – 532

ؽزٝ اوزًّ , 1609َؽ١ش ثلأ اٌجٕبء ػبَ « طلفىبه ِؾّل أغب»ثٕٝ ثأِو ِٓ اٌٍَطبْ أؽّل فبْ األٚي ئٌٝ هئ١ٌ إٌّٙل١ٍٓ : عبِغ اٌٍَطبْ أؽّل- 

.  1617َثٕبئٗ ػبَ 

ٚوبٔذ رلاه . 1339َ/ ٘ـ 740ثٕبٖ اٌٍَطبْ أٚهفبْ فٟ ثٛهطخ ثؼل أْ فزؼ اٌّل٠ٕخ، ٠ٚؼزمل اٌّإهفْٛ أْ ثٕبئٗ رُ ٍٕخ : عبِغ اٌٍَطبْ أٚهفبْ- 

.  ٚفٟ ١ِمبد اٌظالح رإكٜ ف١ٗ اٌفو٠ؼخ. ف١ٗ شئْٛ اٌٍّّىخ

. َ ٚاٍزّو اٌؼًّ ف١ٗ ٍذ ٍٕٛاد، ٚلبَ ثزظ١ّ١ّٗ اٌّؼّبهٞ ٍٕب1569ْ/ ٖ 976ثٕٝ ثأِو ِٓ اٌٍَطبْ ١ٍٍُ فبْ ػبَ : عبِغ ا١ّ١ٌٍَخ فٟ أكهٔخ- 

(105) http://turkeytoday.net/node/9810. 
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كصؼ الذكامع في تركيا كال سيما الذكامع ذات « رمماف نامو»كقد ذكر الكاتب في كتابو 
:   قائالن «فصؿ الذكامع»الشيرة الكبيرة كالليمة التاريخية تحت عنكاف 

ستمعكا إلينا ا
لنمدح الذكامع  

ذامع آيا صكفيا  
مف أكائؿ الذكامع  

فميتحدث حارسكـ 
كليكمح كالمو 

 ذامع السمطاف أحمد 
 لو ست مآذف 

ذامع السمطاف بايزيد كلي  
 منذ  أف مدح السمطاف بايزيد كلى الذامع 

الينلص الذماعة فى ىذا الذامع  
لسمطاف بالطرؼ االيميف بالذامع ملصكرة ا

ذامع السميمانية ذميؿ  
 بنائو ليس لو مثيؿ 

يتدفؽ الماء مف أسلفو  
تو فى مكاف ذميؿ  أضمـك

انظر إلى ذامع الشاىزاده  
 كال تردد كأقـ الصالة

  عمى باب ميمأتوك
 ظاىر لمعياف يكذد حذر كريـ مثؿ الذكىر

ككؿ مف رأل فتح  السمطاف محمد الفاتح  
كؿ مف رآه مدحو  

إنو ملاـ مفرح لمغاية  
كما كصفو العالـ 

ذامع السمطاف سميـ عظيـ ذدنا 
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أماـ بنائو العظيـ  
أحيانان تككف الذماعة فى الصالة قميمة 

 بستاف كما كاف مكذكد فى شككر

لنصؼ كؿ لحظة  
ذامع السمطاف أيكب  

الصحابى المدفكف فيو  
نفدل أركاحنا لو 

مازاؿ ذامع الكالدة سمطاف  
كمأذنو طكيمة اللامة  
عمى شاطئ البحر  

كبناؤه فى غاية العظمة  

ذكرت لكـ الذكامع  
ككصفت السالطيف  

اآلف كقت  العطاء كاليبة  
 (106)فلد أنييت ىذا الفصؿ تمامان 

  المطبخ التشكي في سمعان  :

  يتصؼ المطبخ التركي بالتنكع في الكذبات سكاء كاف ذلؾ في المنازؿ أك في المطاعـ 
خاصة في شير رمماف المبارؾ، حيث أنو يتصؼ بتاريخ طكيؿ كذلؾ منذ أف اتسعت رقعة 
الدكلة العثمانية كتأثرت كذلؾ بنكع كتنكع األكالت مف الشعكب التي سيطرت عمييا في تمؾ 

كىذا التنكع يرصده كاتبنا . الفترة، كقد كاف معظـ تمؾ األكالت في عصكر السالطيف العثمانييف
في ثنايا حديثو عف المطعـ التركي في شير رمماف الكريـ، حيث أنو بيذا العرض الذم يلدمو 

                                                           
(106) CÂMĠ’LER FASLI 

[ GûĢ ederseniz bizleri , Medh edelim câmileri , Ayasofya câmi’idir , Cümle câmiden ileri ] 

[ Bekçiniz gelsin lisana , Getirsin cümle beyâna , Sultan Ahmed Câmi’ınin , Minâresi altı dâne ] 

[ Sultan Bâyezid-i velî , câmi’i medh edeli , Cemâati eksik olmaz , Sağında hünkâr mahfeli ] 

[ Süleymaniyye güzeldir , Hem binâsı bî-bedeldir  , Tavanından sular akar , ġadırvanı güzel mahaldir ] 

[ ġehzâdeyi eyle seyran , Kıl namazı olma hayran , ġadırvanın kapısında , Bir cevâhir taĢ var ayan ] 

[ Fethi Sultan Muhammed’î , Her gören tahsin eyledi , Gâyet müferrih makamdır , Vasfını âlem söyledi] 

[ Gâyet yüce Sultan Selim , Önünde binâsı azîm , Biraz cemâati noksan , Çukurbostan anda kadîm ] 

[Eyleyelim vasfın her an , Ne hub câmi Eyvüb Sultan , Anda yatan sahâbenin , Ruhuna biz olur kurban] 

[ Vâlide câmi’i hâlâ ,  Minâreler kadd-ı bâlâ , Leb-i deryâya nâzırdır , Biııâsı da gâyet a’lâ ] 

[ Camileri size dedim , Selâtini vasf eyledim , BahĢ u atâya kaldı söz , Faslımı tamam söyledim ]  

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 52-54. 
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يعكس لنا مدل اىتماـ األتراؾ بتخزيف األطعمة كتذييزىا في فصؿ األطعمة، كفصؿ الحبكب 
. (107)كأستطرد الكاتب فى فصؿ األطعمة قائالن . كالنشكيات، كفصؿ صكمعة الزاد، كفصؿ المربى

  فً شهش سمعان فصل األطعمت: 

لـ يكف لدينا فخر قط  
فميكف السركر في العالـ  

ياسيدم حاف كقت السحكر 
 أستيلظ  مف نـك الغفمة  

ألبدأ بالحديث 
 كألبدأ بالمشى

يرسؿ المكلى مف الغيب  
نعـ كثيرة لإلفطار 

الخبز في الملدمة  
الكشؾ مركرل لمرذؿ الشذاع الغريب  

 ةـممبف دسـ كفطير السمس
كقت اإلفطار تأكؿ كاحدة تمك اآلخرل 

الميمبية  طعاـ ذيد  
باليناء كالشفاء يا سيدم  
كال أحد يستطع أف يتحدث  

إذا كاف عمى الطعاـ األرز كالحامض 

المحشي متنكع 
  المحـ المسمكؽ يأتى  ملدمة الطعاـ 

................................ 

رأس الخركؼ عند بائع الشربة 
قذؼ الحذر عمى فانكسي  
كؿ أرز بالحميب البارد   

يا سمطانى كقت السحكر  

                                                           
(107) www http://ar.wikipedia.org/wiki 
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ماذا فعؿ الخمؽ عمى األرض  
افتح عينيؾ كانظر لمدنيا  

 األرز أخ
 () المذيذة «بمتو» لحمكة 

يحبكف التيف الشككى  
في لكنو األصفر  

تأكؿ بالرماف الحامض 
 (الككارع )فى شربة األذف بالمحـ 

شربة الدذاج إنيا أذمؿ شربة 
ككؿ ليمة كأنا فى االمأتـ 

ىؿ تككف غالية ىذه الشربة 

إف قيمتيا تساكل ألؼ ليرة ذىبية 

مع المالعؽ عمى الصينية 
اإلفطار أكالن  

فمتمؼ السكر عمى اللشطة  
إنيا لذيذة عند أىؿ الكيؼ أك المذاؽ 

كؿ كبابان حاران  
ان  تاشرب شرب

برائحة مسؾ العنبر 
كاللطائؼ الحمكة طعاـ لذيذ أخر   

كخشاؼ الكرز ذميؿ  
إذا كاف السكر صافي  

ف تسأؿ عف مخمؿ العنب   كا 
 (108)فيك أيمان مفيد لإلنساف

                                                           
()ؽٍٜٛ ِظٕٛػخ ِٓ إٌشب  

(108)TAAMLAR FASLI 

[ Bizlerde hiç olmaz gurûr , Olasın âlemde sürür , Ağam ol hâb-ı gafletden , Uyan oldu vakt-ı sahûr ] 

[BaĢlayam tûti güftâra , Selviler gibi reftâra , Nice ni’metler gönderir , Gâibden Mevlâ iftâra] 

[Cümlesinin baĢı ekmek , Gsrib yiğit harcı keĢkek , Yağlı lokum samsa börek , Ġftar vakti yentr tek tek] 

[ Muhallebi hoĢça taam , Afiyetler olsun ağam , Yağlı pirinç pilâv ile , EkĢi aĢa olmaz kelâm ] 
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 فً سمعان فصل الحبىب والىشىياث  :

رؽ الحارس الرقيؽ  
ـ مف العالـ  أكس

دخر الحارس حبكب رمماف  كا 
 فى الربيع  

اشترل الحطب بألؼ درىـ  
 درىـ  13كاشترل الصابكف بػ 

كاشترل الفحـ  
  درىـ 1250بػ 

الحارس تصرؼ بشكؿ ذرلء  
ىركؿ ككصؿ إلى منطلة مرذاف  

اشترل األرز لرمماف  
    1250 بملدار

شفى الحارس حينما كاف مريض  
كتكفرت لو النلكد  

اشترل زيت بثالث دراىـ 
لتذييز الفطير بالبيض   

اشترل عسالن بثماف دراىـ  
 درىـ ذبنو ركمى  11ك
 دراىـ ذبنو براميمى  5

 استدعى ثالثمائة حماؿ

لـ يشبع الحارس ىذه الميمة  

                                                           
 

[ Dolma bir kaç türlü olur , Yahni baĢtır her taama , ........................................... ] 

[ Paçacıda koyun baĢı , Fenerime attı taĢı , Sahur vaktinde sultânım , Yeyin soğucak südlâĢı ] 

[ Neler halk eylemiĢ yerde , Aç gözün dünyâyı gör de , SütlüaĢa kardaĢ olur , Yiyin nâzik olur pelte ] 

[ HoĢ severler enginarı , Renginde rengi sarı , Etli kulak çorbasına , Kullanırlar eĢki narı ] 

[ Tavuk çorbasının hası , Her gece ederim yası , Hiç ana paha mı olur , Bin altun değer bir tası ] 

[ Siniye kaĢık dökesin , Ġftarı evvel çekesin , Ehl-i keyfe göre hoĢtur , Kaymağa Ģeker ekesin ] 

[ Ye kebabı biberlice , Ġç Ģerbeti anberlice , BaĢka bir güzel taamdır , Kadayıf da Ģekerlice ] 

[ Güzeldir viĢne hoĢafı , ġeker iĢi olsa sâfi , Üzüm turĢusun sorarsın , O dahi insana nâfi ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 54 - 56 . 
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لـ يتناسب قكلو مع فعمو   
 حبة لكز  23

لـ يعد الزبيب كالفستؽ  

لـ يذىب ذيده ىباء  
طعاـ الحارس كافر  
 حباية  11عددت الحبات كانت 
بالحمص كالعدس  

ال تظف حارسكـ كسكؿ  
 يغمي اللدرة كؿ ليمة

  اليكف مثمى
نما  غير أخالؽ حارسكـ  تتمثؿ النبالء  كا 

 ىرب الحارس مف الحى
 كترؾ الدنيا 

بدأ حارسكـ إفطاره بالتمر 
ىذه الميمة  

شاىدت إحسانو 
فال أتحدث عنو بسكء 
كلـ أرل منو مرر  

حتى أننى كنت أتنزه كؿ يـك   

أتيت مبتسمان إلى بابكـ  
كحتى أننى أتيت مع الحارس  

كمثمت إلى حمرتكـ 
 (109)أمالن فى إحسانكـ 

                                                           
(109( ZAHĠRE FASLI 

[ Yufka bağrın ezdi bekçi , Dünyâsından bezdi bekçi , Ramazanın zâhiresin , Ġlkbaharda düzdü bekçi ] 

[ Bin bir dirhem odun aldı , On üç dirhem sabun aldı , Bin iki yüz elli dirhem , Kömür dahi satın aldı ] 

[ Bekçi davrandı merdâne , Seğirtti vardı Mercan’â , Ramazana pirinç aldı , Bin iki yüz elli dâne ] 

[ Bekçi hastayken sağaldı , Bekçinin harcı çoğaldı , Börek ile yumurtaya , Üç dirhem bir denk yağ aldı ] 

[ Sekiz dirhem aldı balı , On bir dirhem kaĢkavalı , Tulum peyniri beĢ dirhem , Çağırdı üç yüz hamalı ] 

[ Bu gece bekçi doymadı , Kavli fi’line uymadı  , Yiğirmi üç dâne bâdem , Fıstık üzümü saymadı ] 

[ Zâyi olmasın emeği , Bekçinin boldur yemeği , On bir dâne idi saydım , Nohud ile mercimeği ]  
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كعندما ييذكر المانى فى األدب الشعبي، ييفيـ أنو األدب الذل ينبع مف قمب الشعب بصفة 
كفي . عامة، ك يعبِّر عف الحياة المشتركة لو بما تحكيو مف ذكرياتو المشتركة كآمالو المرذكة

ىذا اإلطار فإف األدب الشعبي التركي يعكس ركح الشعب التركي بكنيو كبما لو مف أحاسيس 
كيتمح ذلؾ .  كمبادئ، كىك يعتمد عمى التكرار الشفكم كالذاكرة إلى حد كبيركرغباتكأفكار 

 :ذميىا مف خالؿ األشعار اآلتية
 فصل صىمعت

() 
  . فً سمعانالضاد

ال تظف أف الحارس عاريان 
أخذ  كؿ شىء بأكممو 

 اشترل الحارس
 قكت رمماف كامالن  

 كيمة أرز  160
زيت  عمبة 15  

 حزمة شمع  26
 كرقة شمع عسؿ  50

   شيد عسؿ  118
    ذكاؿ  1650

مكثنا األياـ  
نعزؼ المزمار ذيد  

  حزمة مف الحطب  400اشترينا 
ىؿ بلى شيء لـ نشتريو  

 عمبة أك برطماف مربى  1500
كقية مف الشربات  أ 10000أتى 

ال تكذد إذابة لدل الحارس  

                                                           
 

[ Bekçinizi sanma hîyzan , Her gece kaynadır kazan , Benim gibi çelebiler , Bekçinizin ırzın boza(n) ] 

[ Mahalleden kaçmıĢ bekçi ,  Dünyâsından geçmiĢ bekçi , Bu gece bir hurma ile , Orucunu açmıĢ bekçi ]  

[ Ġyiliğini gördüm hele , Fasl eyleyip almam dile , Bir zararını görmedim , Her gece gezerdim bile ] 

[ Bâbmıza güle geldim , Bekçi ile bile geldim , îhsânımz ümidiyle , Pâyına yüz süre geldim ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 56-58 . 

() طِٛؼخ ٘ٛ ث١ذ اٌؼجبكح ٌٍٕظبهٜ أٚ إٌَبن، ٚاٌغّغ طٛاِغ ، ٚأ٠ؼب رطٍك اٌظِٛؼخ ا٢ْ ػٍٝ اٌجٕبء اٌّؼل ٌقيْ اٌؾجٛة. 

- http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name 
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 ليس لديو كتاب بالحساب 
 دذاذة كأكزة  150000

ال يكذد تعداد لمبيض  

 ذكالش 150000اشترل 
ازدادت  المصاريؼ كثيران  

فكؿ صكيا كعدس  
 كيمو  300كاف قدرىا 

أياكـ كسكء الظف  
كال تلكلكا أننى كاذب  

 حماؿ 300كاف يحمميا 
ال أعرؼ ملدار الغبار مف مشييـ  

صدؽ الحارس كاف مف أذؿ اهلل 
عمبة سمينة  

بيا شعرية لطبخ األرز 
 كقية  380بيا 

 تبغ   عمبة20اشترل 
 شير  1500إنو يكفى ؿ 

 كيمو  53كاشترل حارسكـ قمح 
 كيمو فلط 55إلعداد الكشؾ كلكنو كاف قميؿ فأشترل 

 أصاب حارسكـ اليـ
مف كثرة المصركفات 

 أكياس قيكة  8كاشترل 
مف أذؿ أف يشربيا في رمماف  

نبيكنى لككنت أقكؿ شيئان خطأ  
كلتعفكا عنى إذا قمت كذبان  

اصفحكا عف تلصيرل  
إف كنت مبالغان فى كالمى 
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يصؼ الطباؿ الكمع  
 كيبذؿ  الذيد دائمان 

رغبتنا المزاح  
 (110)فال يغمب منى أبكنا الحارس

  ًفً سمعان فصل المشب: 

كللد كاف األتراؾ الذيف كفدكا إلى األنامكؿ قد تعرمكا النلالب كبير؛ فلد ترككا معتلداتيـ 
ككانت . كقد خرذكا مف الحياة البدكية، كاستلركا في المدف كاللرل. اللديمة، كاعتنلكا اإلسالـ

المنطلة التي كفدكا إلييا حديثنا غنية بالبلايا الثلافية كالحمارية لكثير مف األقكاـ التي استلرت 
إمافة إلى ذلؾ فإف االختالفات المذىبية التي ظيرت . فييا منذ آالؼ السنيف، كرحمت عنيا

ا بيف األتراؾ كاألشخاص . في العالـ اإلسالمي تحت تأثير عكامؿ مختمفة كانت قد حمت أيمن
الذيف يعرفكف ما لمكممة كالشعر مف قكة تأثير في دعكة الناس إلى معتلداتيـ كمذاىبيـ،  

كاتخذكا مف الكممة بصفة عامة كالشعر بصفة خاصة كسيمة لإلفادة مف , كعاداتيـ كتلاليدىـ
أذؿ نشر معتلداتيـ، ككاف ىؤالء األشخاص قيرَّاءن ككتابنا كمثلفيف دائمنا، إال أنيـ كانكا يتحدثكف 

ا مف أذؿ تحليؽ ىدؼ التأثير في ىذا الشعب ككانكا فى . بمغة الشعب، كينظمكف الشعر أيمن
كثير مف األحياف  ييتمكف بما يحبو الشعب مف مأككالت كالسيما فى شير رمماف الكريـ كمف 

كبرز ,ممف ىذه المأككالت ما ألفو المنزؿ األنامكلى مف احتراـ كحب لشير رمماف المبارؾ 
كتبادؿ األىالي ىذه المربى فيما بينيـ , فى تصنيع أذمؿ كأشيى أنكاع المربى, ذلؾ ذميان 

: فذكر الكاتب قائالن , احتفاءن بيذا الشير الكريـ

أتى رمماف الشريؼ  
مة  مغاية أىؿ اللمكب الرح
 أقكؿ لكـ ما باإلفطار 

                                                           
(110) MÜBALÂĞA ZÂHĠRE FASLI 

[ Sanma üryan kaldı bekçi , Cümle tekmil aldı bekçi , Ramazanın zâhiresin , Hep mükemmel aldı bekçi]  

[ Pirinci yüzaltmıĢ kile  , Yağı onbeĢ yedek ile , Yiğirmi altı harik mum , Elli okka bal mumuyla ] 

[ Yüz on sekiz butun bal  , Bin altı yüz elli çuval , Ne günler(e) kaldık ağam , îyi çalar nâzik kaval ] 

[ Dört yüz çeki odun aldı , Alınmadık Ģey mi kaldı , Reçel bin beĢ yüz kavanoz , On bin okka Ģerbet 

geldi ]  

[ Bekçinin kim cevâbı yok , Hesâb ile kitabı yok , Yüz elli bin kazla tavuk  , Yumurtanın hesabı yok ]  

[ Yüz elli bin güllâç almıĢ , Harcı hele pek çoğalmıĢ , Nohud böğrülce mercimek , Üç syüz kile kadar 

olmuĢ ] 

[ Hilâf zann eylemen sözü , Yalancıdır deme bizi , Üç yüz hammal taĢıyordu , Bilmem ne kadardı tozu ] 

[ Bekçinin sıdkı Hakka’ydı , Cevâhiden hokkayıdı , Pilâv çün Ģehriyyesi , Üç yüz seksen okkayıdı ] 

[ Tütün aldı yigirmi tay , Bana yiter bin beĢ yüz ay , Az aldı elli beĢ kile , Bekçiniz keĢkeklik buğday ] 

[ Uğradı bekçiniz derde , Gâyetle harcı çok serde , Ramazanda içmek için , Kahve aldı sekiz perde ] 

[ Tutun hilâf söyledimse , Afv edin yalan dedimse , Noksanımı bağıĢlayın , Mübâlâga evledimse ] 

[ Davulcu evsâfın eder , Dâima gayretin güder , Murâdımız lâtifedir , Darılmasın bekçi peder]  

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 58-59.  
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لك سمحتـ يا سمطانى  

 فمتذمع أنكع المربى
إذا قمت لكـ ما ىذه األنكاع 

لتكف مربى المشمش  
ألذ أنكاع  المربى  

أكالن يحمر لإلفطار  
كيمعكف المعالؽ عمى الصينية 

عمى طبؽ اللشطة  
كينثر السكر اإلفرنذي  

كؿ الكباب ذك فمفؿ حار  
اشرب الشربة بالمسؾ  

يعطي الصفاء ألىؿ الكيؼ  
اللطايؼ المميئة بالسكر  

لك نمج سكرىا  
ال مثيؿ ليا  

مربى السفرذؿ كاللرع  
يشترييا معظـ العالـ  
مربى الذكز المطيفة  

يعرؼ عنيا اللميؿ 
كأذمؿ مف كؿ المربى  
غذاء مربى النارنج  

مربى الزنذبيؿ ملبكلة  
ىناؾ أنكاع مربى  

بعميا مذيكؿ عف الخاطر  

ليس لدينا كالـ عف الزيتكف  
لنتبع اللانكف 

أفممو زيتكف الكريت 
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مف ال يأكمو يشبو المذنكف  

زيتكف التريمية ذيد  
كالعالـ مفتكف بو 
 كاذا كاف آخره حمك

فيك لطيؼ لمغاية فى اإلفطار 

تؤكؿ اللشطة بالعسؿ النيء  
فاالمتثاؿ بالعرفاف مركرم  

مف يأكؿ المحشي كالطعاـ المسمكؽ  
البد أف يشبع باإلفطار  

يككف البيض رقيؽ  
ماذايحدث لك طبخ بالسذكؽ  

شربة الكفتو الحاممة  
تأتي فى البداية قبؿ الطعاـ  

أشترل الكعؾ مف ذكار أياصكفيا  
البكريؾ كالبلالكة مركرية  

ككذا سميط خكذو باشا 
البد أف يككف مكذكدان في اإلفطار  

المحـ المسمكؽ يأتي عمى قائمة الطعاـ  
كالمحشي أخكه  

ال تأخذكا مف كسط  المائدة 
األرز بالحميب كالميمبية  

إذا نمذت الليكة  بالمسؾ  
يمحؾ كذو أىؿ الكيؼ  

بعض أصحاب أىؿ الكيؼ  
يمحك كؿ ىـ  

كؿ ىذا مركرم عند اإلفطار  
ال تفكركا مف اآلف فصاعدان  
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الحارس الفلير المسكيف  
 (111)يطمب منكـ البلشيش 

  فً سمعانفصل اإلفطاس :

 إف اإلفطار في شير رمماف لو فرحة كبيرة عند المسمميف بصفة عامة، كال سيما في 
المذتمع التركي الذم يذخر بتلديـ المكائد في شتى ربكع تركيا تمؾ المكائد تككف عامرة بأشيى 

كال يخفى عمى المثلؼ أف ىذه العادة كرثيا األتراؾ مف السالطيف العثمانييف . كألذ المأككالت
كمكائدىـ التي كانت تتحاكى بيا شتى المذتمعات، كتمرب بيا األمثاؿ كقد ذكر الكاتب في 

:  ثنايا كالمو في فصؿ اإلفطار قائالن 

ىذا ىك سبب كالمى  
ألصؼ  لسيدم  دائمان 

فيذه الميمة  
ىي الميمة الثالثة مف شير رمماف الشريؼ  

سنة اإلفطار  
اشرب الماء  

أك افطر بالتمر  
فيذه ىي السنة  

رحمة اهلل كاسعة  
كذنتو الئلة بالصائـ  
لذيذة كقت اإلفطار  

لك كانت شربة السكر  
                                                           

(111) REÇELLER FASLI 

[ Geldi ramazan-ı Ģerîf , Ehl-i diller gâyet zarif , îftârı size söyleyem , Olmazmı mı sultanım lâtif ] 

[ O reçeller cem’ ola , Nakl eylesem size nola , Hep reçellerden nâziktir , Kayısı reçeli ola ] 

[ Evvel[i] iftâra çekerler , Siniye kaĢık dökerler , Tabak-ı kaymağ üstüne , Firengi Ģeker ekerler ] 

[ Ye kebabı biberlice , Ġç Ģerbeti anberlice , Ehl-i keyfe safâ verir , Tel kadayıf Ģekerlice ] 

[ PiĢmiĢ olsa hem sükkeri , Kızılcığın yok bedeli , Kabağla ayva reçeli , Alıyor âlem ekseri ] 

[ Nâziktir ceviz reçeli , Seyrek bilinir ekseri , Hep reçellerden lâtiftir , Turunç reçelin yemeli ] 

[ Zencefil reçeli makbû! , Uskurcuna gayet makbûl , Reçellerin envâ’ı var , Bazısı hâtırdan meçhûl ] 

[ Sözümüz yoktur zeytuna , Uyalım biz de kaanûna , A’lâsı Girid zeytunu , Yemeyen benzer mecnûna ]  

[ HoĢtur Tirilye zeytunu , Âlem olmuĢtur meftûnu , Ġftarda gâyet nâziktir , Helva olursa sabunu ]  

[ Çiğ bal ile yenir kaymak  , Lâzımdır irfana uymak , Yahniyi dolmayı kim yer , Ġftâr ile gerek doymak ]  

[ Hem yumurta nâzik olur , Sucuk ile piĢse nolur  , EkĢili köfteli çorba , Cümlesinden evvel gelir ] 

[ Ayasofya’dan al çörek  , Lâzımdır baklava börek , HocapaĢa’nm simidi , Ġftarda bulunmak gerek ] 

[ Yahni taamların baĢı , Dolma anın karındaĢı , Aralıktan kaldırmayın , Muhallebiyle südlâĢı ] 

[ PiĢse mümessek kahveler ,  Ehl-i keyfin yüzü güler ,  Ba’zı ehlkeyifli olur ,  Bir bütün kızvevi siler ] 

[ Lâzımdır bunlar iftâra ,  Dalmayın gayri efkâra ,  BahĢiĢ ricâ eyler sizden ,  Bu garip bekçi âvâre ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s.. 49-51.  
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أنكاع المربى الحمكل  
لتعطي الصفاء لكؿ كاحد  

مثؿ مسؾ الفطائر المشربة 
 لتشتعؿ العنبرية ببخكر الغزاؿ  

يذب أف تككف األطعمة ذاىزة 
كليكف كؿ الطعاـ رائع  
كرد عمى لساف الكبار  

الطعاـ قبؿ الكالـ  

عسؿ كريت بالزيتكف  
كذبنة ركمى  
سمطة البيض  
 كأنيا بلالكة 

لك كاف بكريؾ الفنذاف  
كأيمان  لك كاف السميط الدسـ  

قيؿ  أف قبة اإلسالـ  
كعمكد الديف األرز 

السمطة كالمحشى كالمسمكؽ 
ال تأكؿ كثيران  

 كاشرب الليكة بالمسؾ 
 (112)كال تتأخر عف العبادة 

 فً سمعان فصل إفطاس الحاسط  :

                                                           
(112(  ĠFTAR FASLI 

[ Güftârıma budur sebep ,  Vasf edyim ağama hep ,  Ramazan-Ģerif ayının ,  Üçüncü gecesi bu Ģeb ] 

[ Sünnet olan iftâra ,  Yâhud su iç çekme kavgu ,  Hurma ile eyle iftâr ,  Sünnet olan da budur bu] 

[ Boldur Hudâ’nın rahmeti ,  Sâime lâyık cenneti ,  Vakt-i iftarda nâziktir ,  Olursa sükker Ģerbeti ] 

[ Türlü reçeller sükkeri ,  Versin safâlar her biri , Yağlı çörekler mis gibi ,  Öd ile yansın anberi ] 

[ Hazır gerek cümle taam ,  Ola mükemmel her taam ,  Erbâb-ı diller dediler ,  Evvel taam andan kelâm ] 

[ Zeytun ile Girid balı ,  Nâziktir Çorlu kaĢkavalı ,  Yumurtanın salatası ,  Baklavanın baĢka hâli]  

[ Hem olsa fincan böreği ,  Yağlı simidle çöreği ,  Kutbetü’l-islâm demiĢler ,  Pilâvdır dînin direği] 

[ Kaba manca yahni dolma ,  Çokça yiyip haĢir olma ,  Mümessek kahve nûĢ eyle ,  îbâdetten geri kalma ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme, a. g. e., s. 51-52 . 
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كما , س مف أىمية كمكانة لدل السالطيف العثمانييفركفى ىذا الفصؿ يتمح ما كاف لمحا 
ككذلؾ يكمح أيمان البذخ كالرفاىية التى كاف يعيش فيو , لو أيمان مف مكانة أذتماعية

 :الحارس إباف السمطنة العثمانية فاسترسؿ الكاتب فى فصؿ إفطار الحارس قائالن 

صاحب الذيد حارسكـ  
أعتدت ىذه السنة  

دعاني الحارس لإلفطار  
ليمة أمس  

كصمت منزلو العظيـ  
ككقفت أماـ بابو  

كاف بابو منخفض ذدان  
ذرح رأسى بينما كنت أدخؿ  

أتى بصينية مف أذؿ اإلفطار  
كأذمسني في الديكاف الرئيسي  

أعد اإلفطار كمده أمامى 
لـ أستطع حصره  

خمسة عشر نكع  مف المربى  
شكربة الحامض 
شكربة الدبس  

كمعيا محشى المنبار  

 كأعد شراب الدبس  
ككمع فيو ثمذان كافيان 

كاف كذو الحارس أبيض  
 كطبخ مسمكؽ ك محشي كثير  

ملدار قدر مف األرز   كطيي
 دراىـ زيت  3كال يكذد 

أتى الطعاـ  
فحطت ذبابة عمى الشكربة  
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استاء حراسكـ مف ذلؾ  
عمى الفكر كمعيا عمى المكقد  

أخبر الحارس عف حالو  
حشى المحشي بنفسو 

اللطة الناظرة لمسفرة  
قتميا الحارس بالعصا  

أردت الغكص في الشكربة  
أردت إيذاد حبة  أرز  

لـ ترفع عيناىا عني  
أردت أف أخذ ممعلة مف الشكربة 

فطرنا مثؿ السمطاف  
لـ أنكر الحارس  

ذاءت الليكة  
شربنا الليكة الصفراء 

أسامنى الحارس  
سلانى الماء  

أكرمني كثيران  
اخذمني الحارس  

رس كثيران اأنفؽ الح
رأل الميؼ في منزلو  

أعطاني أقذو كاحدة  
 ()قائالن لتكف ىدية السف

أنفؽ كؿ مايممكو  
كقدـ لى كليمة 

حتى أصبح مدينان بثالث ليرات  
استمعكا ماذا يلكؿ الحارس 

                                                           
() ٘نٖ ػبكح لل٠ّخ فٝ روو١ب 
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ييمؾ نفسو  
اليـك أمسؾ البلاؿ ياقتو  

 يريد البلاؿ نلكده 
أتى إليكـ راذيان  

ارحمكا كأعطكنى بلشيش 
 (113)فامتألت عيناه بالدمكع 

 ًفً سمعانفصل  المسحشات  :

المسحراتي أك المسحر ىي مينة يطمليا المسممكف عمى الشخص الذم يكقظ المسمميف في 
كالمشيكر عف المسحراتي ىك حممو لمطبؿ أك المزمار  .ليؿ شير رمماف لتناكؿ كذبة السحكر

 عمييا بيدؼ إيلاظ الناس قبؿ صالة الفذر كعادة مايككف النداء مصحكب العزؼكدقيا أك 
كمع تلدـ الزمف كتطكر المذتمع تكنكلكذياي أصبحت ىذه . ببعض التيميالت أك األناشيد الدينية

اكلة بلكة كخصكصان في بمداف الخميج العربية دالمينة شبو منلرمة بعدما كانت مشيكرة كمت
ذميكرية مصر : كبعض بمداف شماؿ أفريليا مثؿ (...السعكدية كالبحريف كقطر كالككيت)

كالمسحراتى فى تركيا كمصر . (114)العربية ك تكنس كالذميكرية السكدانية كليبيا سكريا كغيرىا
فاألطفاؿ ينتظركنو حتى كقت السحكر ليستمتعكا ,بالتحديد لو مكانة خاصة عند الكبار كالصغار

أما فى تركيا فكاف لممسحراتى مكانة عند الكبار . بصكت الطبمة كاألناشيد التى ينشدىا
كمف ثـ خصص الكتاب كالمفكرييف األتراؾ  فصالن إلفطار ,كالصغار بؿ كالسالطيف العثمانييف

:   قائالن  في فصؿ إفطار الطباؿالمسحراتى فى كتابات رمماف كعمى رأسيـ كاتبنا فاسترسؿ

ذئتكـ ىذه الميمة  
لنتذاذب أطرؼ الحديث  

                                                           
(113) BEKÇĠ ĠFTARI (FASLI) 

[ Bekçinizdir ehl-i gayret , Bu sene eyledim ülfet , Dün gece bu bekçi beni , Eyledi iftâra da’vet ] 

[ Azizin evine vardım ,  Kapısı önünde durdum ,  Kapısı pek alçak imiĢ ,  Girerken baĢımı yardım ] 

[ iftâr için geldi sini ,  BaĢ sedre oturttu beni ,  îftâriyyeler dizildi ,  Sayamadım cümlesini ] 

[ BeĢ on dürlü reçeli var ,  EkĢili çorbayla bumbar ,  Pekmez Ģerbeti eylemiĢ ,  îçine koymuĢ hayli kar ] 

[ Bekçinin yüzü ak idi ,  Yahniyle dolma çok idi ,  Bir kazan pilâv piĢirmiĢ ,  Üç dirhem yağı yok idi ] 

[ Çün taam geldi ortaya ,  Bir sinek kondu çorbaya ,  Bekçiniz darıldığından ,  Hemen yapıĢtı sobaya ] 

[ Bekçi hâlini bildirdi , Dolmayı kendi doldurdu ,  Sofraya bakan kediyi ,  Bekçi sopayla öldürdü ] 

[Çorbaya dalmak istedim , Bir pirinç bulmak istedim , Gözlerin benden ayırmaz , Bir kaĢık çalmak istedim] 

[ tftârı etdik hünkârı , Eylemem bekçi inkârı , Kahveler geldi meydana , NûĢ eyledik çeĢmesârı ] 

[ Bekçi usandırdı beni , Sulara kandırdı beni , Bana çok ikrâmlar etti  , Bekçi utandırdı beni ] 

[ Bekçi hayli harca girdi , Evinde misâfir gördü , DiĢ kirâsı olsun diyü , Bana bir akça da verdi ] 

[ Varını decr etti bekçi , Hayli mal hare etti bekçi , Bir ziyafet etti bana , Üç para borç etti bekçi ] 

[ GûĢ edin bekçi ne diyor , Kendi kendisini yiyor , Yakasın kovvermiĢ bugün , Bakkal parasın istiyor ] 

[ Bakkal yakasını aldı ,  Rica ile size geldi , Lütf edip bahĢiĢ verin(iz) ,  Gözleri yaĢ ile doldu ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme, a. g. e., s. 60-62. 

(114) http://ar.wikipedia.org/wiki 
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عندل حكاية لكـ  
اصغكا إلي  

أنا الفلير بذلت ذيد  
دعكت الحارس  

ىذه الميمة عمى اإلفطار  
كنت عندؾ ليمة أمس  

أكرمؾ اهلل 
خدمت ليمة أمس  
أكرمؾ اهلل ألؼ مرة 

ليمة أمس استرحت عندؾ  

دعكتني آلتي  
ماذا نفعؿ 

قمت لو  تعالى  إلينا ىذه الميمة  
لنفطر سكيان  

أعددت اإلفطار  
يا ليت كنت قدمتو بيدل 

لـ أرل أكاالن مثمو  
كاف يبتمع المكنبار عمى التكالى 

اشتريت ثالث دذاذات سمينة  
حتى نحف ال نفيـ  
أكميا حتى العظاـ  

ذعؿ المائدة نظيفة  

يأكؿ مثؿ األبلار  
قمت تفمؿ يا عزيزم الحارس  

تعبت مف تلطيع الخبز 
يلكؿ لنا أف ىذا الخبز قميالن  

ال ينظر يمينان كيساران  
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يأكؿ المحـ المسمكؽ بالخبز 
كالفطير بالبلالكة  

 يبتمع ثمانية في غممة عيف 

حمرت ذانب األكزة  
مألتيا بالمكز  

أكؿ األكزة  
لك قمت لكـ ذنبو  

لـ يبؽ كرؾ كال ذناح  
لـ يبؽ مف حشكىا كال مف لحميا  

حتى العظاـ أكميا 
ىك أكؿ كأنا استسممت 

 قاؿ نعـ ()المانطى
حتى أكمو أيمان  

يتناكؿ الطعاـ عمى المائدة بنيـ  
لـ يرفع يده مف المائدة  

فى طبؽ العاشكرة  
أكؿ نصفو  

كانسكب الباقي  
األرز بالحميب ك الميمبية  

لننتيى مف كالمنا ىنا  
ليمرب الحارس سيفو  

رغبتنا الفكاىة  
فميكف باليناء كالشفاء  

  كاف الحارس عمى كشؾ الشبع   
ككاد يلكؿ الطعاـ قميؿ  
ىربت ك نذكت مف يده  

                                                           
()  َٚٔٛع ِٓ اٌّأوٛالد ػجبهٖ ػٓ لطؼخ ػغ١ٓ ِؾشٛح ثبٌٍؾُ اٌّفو
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 (115) ككاد الحارس أف يأكمني
 فً سمعان فصل المزاق :   

كمف ثـ يعد المطبخ , فى الحليلة إف المأككالت التركية مف أشيى كألٌذ المأككالت العالمية 
 خصص السالطيف العثمانييف مف ييتـ بؿ مف كانت ليذاك, التركى مف أشير المطابخ عالميان 

 كليذا كاف (116)«الذاشنكير»كظيفتو كالشغؿ كالشاغؿ لديو تذكؽ الطعاـ  كىك مف يدعى 
: قائالن الذاشنكير الطعاـ التركى مف أشيى األطعمة العالمية كاستطرد الكاتب فى فصؿ 

لنصؼ الكالـ  
كلنكتب عمى المكح  

تذكؽ الحارس  
لنشرح لكـ الكالـ  

ؼ ملنبدأ  بكالـ لط
ذىبنا إلى مكاف لإلفطار  

تذكقنا شاىدنا   
عصر الميمكف عمى المنبار  

يشيبكا حارسكـ  
ذعمكا مكانى عند المكقد  

كذعمكنى أناكؿ الصحكف بالترتيب 

                                                           
(115) DAVULCU ĠFTARI (FASLI) 

[ Bu gece geldim sîzlere ,  Agâz edelim sözlere ,  Siz[lcr]e hikâyetim vardır ,  Kulak tutun bizlere ] 

[ Ben gedâ gayret eyledim ,  Bekçiye minnet eyledim ,  Bu gece ben de bekçiyi ,  Ġl tara da’vet eyledim ] 

[ Sende idim ben dün gece, Hizmet ettin sen dün gece , Hak bin bin berekât versin , Hazz ettim senden dün 

gece ] 

[ Sen çağırdın biz gidelim ,  Böyle olur mu nidelim ,  Dedim bu gece gel bize ,  Ġftarı bizde edelim ]  

[ Hazır eyledim iftârı , Elimi sunaydım bâri , Görmedim böyle inehan , Lııb lub yutuyor bumbarı ] 

[ Üç tavuk aldım pek semiz ,  Biz da[hi] zahir edemeyiz ,  Kemiklerin bile yidi ,  Sofrayı etti tertemiz ] 

[ Sığırlar misâli yiyor ,  Dedim canım bekçi buyur ,  Etmek kesmeden usandım ,  Bu etmek bize az diyor ]  

[ Ne sağ(a) ne sola bakar ,  Etmekle yahniyi kapar ,  Baklava ile böreğin ,  Sekizini birden tıkar ] 

[ Kızarttım kazın ucunu ,  Doldurdum bâdem içini ,  Kazlara bir iĢ iĢledi ,  Söyleyem size suçunu.] 

[ Ne budu kaldı ne kanat ,  Ne içi kaldı ne bir et ,  Kemiklerin çatur çatur , Ol yedi ben ettim pesend ] 

[ Mantı geldi dedi belî ,  îĢte bunu da(hi) yedi ,  îki eli varır gelir ,  Hiç sofradan çıkmaz eli ] 

[ Bir sahanda aĢur’ası ,  Yidi yarılıca baĢı , Döküldü kaldı kim yisin ,  Mahallebiyle südlâĢı ] 

[ Sözümüz burada kalsın , bekçi kılıcımı çalsın ,  Muradımız lâtifedir ,  Koysun âfiyet olsun ] 

[ Bekçi Ģükür doya yazdı ,  Yemek azdır diye yazdı ,  Kaçıp elinden kurtuldum ,  Bekçi beni yiyeyazdı ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 62-64 . 

وً اٌطؼبَ لجً اٌٍَطبْ فٛفبً  اٌشقض اٌّؼ١ٓ ػٍٝ اإلشواف ػٍٝ اٌّطجـ اٌٍَطبٔٝ فٝ ػظو اٌّّب١ٌه ٚ ِّٙزٗ أْ ٠أوً ِٓ اٌغبشٕى١و ٘ٛ (116)

  . اٌشه ٚػلَ اٌضمخ اٌزٝ ١ٍطود ػٍٝ ِغزّغ اٌّّب١ٌه أْ ٠لً ٌٗ اٌَُ فٝ اٌّأوً أٚ اٌّشوة ٚ ٘نا ِضً ػٍٝ هٚػ

- Ġlhan Ayverdi: Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 1., Kubbealti Yayınevi , Ġstanbul 2006, s. 560. 

 140ص ,1997,اٌمب٘وح,لبًِٛ اٌّظطٍؾبد االلزظبك٠خ فٟ اٌؾؼبهح اإلٍال١ِخ:  (كوزٛه) ِؾّل ػّبهح-  
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كأكميا   ()أخذ البمتو

كنثر الحارس المكز داخؿ البمتو  
سحب الصحكف أمامو  

كنثر الفمفؿ عمى البلالكة  
أعطكه زذاذة خردؿ ككمعكىا عمى األرز  

  كنثر الخردؿ عمى األرز بالحميب
 أكؿ مف ىذا الصحف قميالن  
كرأل الممح فى كؿ األطعمة  
أماؼ حفنة عمى الخشاؼ  

ألنو رأل أف ممحو قميؿ 
أكؿ الحمك كأمتأل شبعنا  

كاستند عمى عمكد المنزؿ 
 (117)أماؼ حفنة سكر عمى فطيرة التتار

  فً سمعانوصف الىسدة: 

كبعد الحديث عف األطعمة كمذاقيا المذيذ فى شير رمماف المبارؾ انتلؿ الكاتب إلى البيذة 
كالسيما أف األتراؾ ييتمكف , كالسركر الذل تمفيو الزىكر كالكركد عمى الحياة فى تركيا 

بالزىكر كالكركد منذ اللدـ لدرذة أف السالطييف العثمانييف فى فترات مف فترات السمطنة 
لذلؾ صار عرؼ لدل  "زىرة الاللو"العثمانية أطملكا عمييا اسـ أغمى كأثمف زىرة آنذاؾ كىى 

الشعب التركى االىتماـ بالزىكر كالكركد بشتى أنكاعيا فى تركيا  كأبرز ذلؾ الكاتب فى أشعار 
: رمماف قائالن 

تعالى كاسمع الكالـ الذميؿ  
 ال تذعؿ عمى المساف ذرة كسؿ

بدأت كصؼ الكردة  
                                                           

()ؽالٚح رظٕغ ِٓ إٌشأ ِضً اٌٍّٙج١خ . 

(117) ÇEġNĠGĠR FASLI 

[ Sözleri tasvîr edelim , Levh üzre tahrîr edelim , Bekçinin çeĢnigîrliğin , Sizlere takrir edelim ] 

[ BaĢlayam Ģîrin güftâra , Bir yere gittik iftâra , ÇiĢnigîr eyledik gördü , Limon sıktı bumbara ] 

[ Bekçinizi pîr ettiler , Ocak baĢın yer ettiler , Sahanları yoluyla ver , Diyü çeĢnigîr ettiler ] 

[ Sahanları düzdü bekçi , Hep yoluyla dizdi bekçi , DevĢirip peltenin yedi , Bâdemlerin bozdu bekçi ] 

[ Sahanlar’ önüne çekmiĢ , Baklavaya biber ekmiĢ , Bir ĢiĢe hardal vermiĢler , SüdlâĢın üstüne ekmiĢ ]  

[ Bu sahanda biraz yermiĢ , Cümlesinde tuz var görmüĢ , HoĢafın tuzu az diyü , Bir avuç tuz atıvermiĢ ] 

[ Tatlı durmuĢ yüreğine , BoyanmıĢ ev direğine? , Bir avuç Ģekeri ekmiĢ , Bekçi tatar böreğine ] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 64-65. 



RAMAZAN MANĠLERĠ 
 

ASOSJOURNAL 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 

The Journal of Academic Social Science 
Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 300-377 

 

364 

أقكؿ لكـ غزالن ذميالن 

إذا مدحت الكردة كاف حليا  
قائدة الزىكر الكردة  

بما أنني لـ أصفيا كثيران   
 ألنيا عرؽ ذبيف الرسكؿ  

الكردة سمطاف الزىكر  
الكردة صياح البالبؿ  

ال مثيؿ ليا بيف الزىكر  
الكردة إحساف الحؽ عمينا  

الزىرة مف منح الصفاء لمدىر  
الكردة مف منح الصفاء لمركح  

بالشكؽ داخؿ البستاف  
 البراعـ ترحب بالكركد

لكنيا ذميؿ قامتيا ذميمة  
ذميمة أكراقيا ككذييا  

بالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل  
ينثر ماء الكرد الذميؿ 

فيبعث الصفاء كالذكؽ لمركح  
 كتغطييا باإلحساف 

 كالنظرة إلى حديلة الكركد
ا كمساءن  تنعش اإلنساف صباحن

الكردة التى تمنح الدىر صفاءه  
دة  ردكاء الميمكميف الك

ىذه حديلة  الكرد داخؿ العالـ 
إنيا دـ أىؿ الصفاء  

انظر إلى صنع المكلى 
 خمؽ األشياء كميا
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 فذعؿ الزىكر عزيزة
فذعميا ذات رائحة ذميمة 

محيط الكردة مثؿ الشكؾ 
كبالنسبة لمبمبؿ إنيا حديلة 

األركاح فداء فى سبيؿ الكركد 
كليا مكاف عمى رأسى  

تحدثت متميفا عف شكقى لمكردة  
أعطى المساف أكراؽ الكردة  

سيدم في مكسـ الزىرة  
ناؿ الككف كمو شرفان  

في كؿ برعـ سر ذميؿ  
ككؿ كردة تتدلؿ عمى البمبؿ  

كيأتي البمبؿ في ساحة البستاف  
كيبتيؿ  

نظـ مثؿ نظـ الدر  
أكراؽ الكردة نمت تمامان  

اليـك الكردة داخؿ البستاف  
 (118) أصبحت أماـ لمزىكر

 فً سمعان فصل ليكت القذس  : 

للد اختص الحؽ عز كذؿ شير رمماف الكريـ بميمة اللدر التي ىي خير مف ألؼ شير، 
فلد ركل عف النبي صمى اهلل .  ثالثة كثمانكف عامان كأربعة أشيربالحسابأم أنيا تساكم 

. «أف مف حـر خير ىذه الميمة فلد حـر الخير كمو، كال يحـر خيرىا إال محرـك»: عميو كسمـ
- :  صمى اهلل عميو كسمـ -كىذه الميمة تمتمس في العشر األكاخر مف رمماف، كما ركل عنو 

                                                           
(118( GÜL VASFI 

[ Ra’nâ sözü gûĢ eyle gel , Dilde komaz zerre kesel , Gül vasfına âğâz edip , BahĢ edeyim rengin gazel ] 

[ Gülü medh etsem yeridir , Çiçeklerin serveridir , Nice vasf etmeyem zîrâ , Resûlün alnı teridir ] 

[ Çiçeklerin sultânı gül , Bülbüllerin efgânı gül , Bir çiçekte yok safâsı , Hakk’ın bize ihsânı gül ] 

[ Güldür veren dehre safâ , Güldür veren câna safâ , GülĢen içinde Ģevk ile , Goncalar eyler merhabâ ] 

[ Rengi güzel boyu güzel , Evrâk ile rûyi güzel , Salât ile selâm ile , Sürünürler suyu güzel ] 

[ Zevk u safâ verir câna , Gark eder bunu ihsâna  , Ferah verir subh u mesâ , Nazar etmek gülistâna ] 

[ Kılan dehre safâ güldür , Ehl-i derde devâ güldür , Bu gülzâr-ı cihân içre ] 

 - Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 65 . 
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فال ينبغي عمى المسمـ أف يميعيا، بؿ . (119«)التمسكىا في العشر األكاخر مف رمماف»
عندما كانت تحؿ العشر األكاخر مف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -يحرص عمييا اقتداءن بالنبي 

:. كمف ثـ أسترسؿ الكاتب قائالن . الشير الكريـ يعتكؼ ىذه الميالي خاتمة ىذا الشير

تفتح البساتيف كالحدائؽ  ت
ليمية اللدر المباركة  

الحكر العيف كالغمماف  
ينتشراف ليمة اللدر المباركة  

لنلؿ آه كآه  
فميدركنا رمماف العاـ اللادـ  

كتغفر الذنكب  
ليمة اللدر المباركة  

كانت بشرل لمعالـ  
تذمب العالـ لمكذد  
كاألشذار تسذد  

ليمة اللدر المباركة  

تفتح أبكاب السماكات  
تعـ الرحمة العالـ  
يفصؿ لباس الحمة  
ليمة اللدر المباركة  

ىذه الميمة الملدسة  
يحتفؿ كؿ مؤمف  

يصبح الماء المالح عذبان  
ليمة اللدر المباركة 

تذاب األمنيات 
كتنزؿ المالئكة عمى األرض  

ككؿ األفالؾ تدخؿ مدارىا  

                                                           
. ، ػٓ اثٓ ػجبً (1381)، ٚأثٛ كاٚك فٟ اٌظالح  (2352)ٚأؽّل فٟ إٌَّل . (2021) هٚاٖ اٌجقبهٞ فٟ طالح اٌزوٚا٠ؼ (119)
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ليمة اللدر المباركة  

يككف العالـ مسركرنا 
كتغفر الذنكب كميا  

كتمتميء السماكات كاألرض بالنكر 
ليمة اللدر المباركة  

كلنستيلظ مف نـك الغفمة  
كلنكف مطيعيف لمحؽ  
تلمى حاذة العبد  
ليمة اللدر المباركة  

ليس كقت النـك 
بؿ كقت الصـك مبتسميف  

الثكاب ىك اللياـ 
ليمة اللدر المباركة 

 فمتصؿ قمكبنا بالحؽ  
كلتكتكم أكبادنا  

كلنبكي حتى الصباح  
ليمة اللدر المباركة 

تمحى الذنكب كالخطايا  
فميتمسككا بأمر اهلل  

كليعطكا الحارس البلشيش  
 (120)ليمة اللدر المباركة

                                                           
(120) KADĠR GECESĠ FASLI 

[ Açılır bâğ ile bostan ,  Mübarek Kadir Gecesi ,  Salınır hûr ile gılman ,  Mübârek Kadir Gecesi ] 

[ Eyleyelim âh ile vâh ,  Yine eriĢtire Allâh ,  Afv olur çok günah ,  Mübârek Kadir Gecesi ]  

[ Olundu âleme müjde , Getirir âlemi vecde , Ağaçlar ediyor secde , Mübarek Kadir Gecesi ] 

[ Gökler kapısı açılır  ,  Âleme rahmet saçılır  , Hülle donları biçilir  , Mübarek Kadir Gecesi ] 

[ Bu gece hürmetli olur ,  Mü'minlere kutlu olur ,  Acı sular tatlı olur , Mübârek Kadir Gecesi ] 

[ Makbûldür cümle dilekler , Zemîne iner melekler ,  Çarha girer hep felekler , Mübârek Kadir Gecesi ] 

[iimle âlem mesrur olur, Hep günahlar mağfur olur , Cümle yer gök pür-nûr olur , Miibârek Kadir Gecesi] 

[ Terk edip hâb-ı gafleti , Edelim Hakka tâati , Kulun mâkbûldür hâcetı , Mübârek Kadir Gecesi ] 

[ Ne lâyıkdır nâim olmak , Güle güle sâim olmak  , Çok sevabdır kaaim olmak  , Mübârek Kadir Gecesi ]  

[ Hakk’a gönül bağlayalım , Ciğerimiz dağlayalım , Sabaha dek ağlayalım , Mübârek Kadir Gecesi ] 

[ Afv olur cürm ü hatâlar , Hakk’m emrini tutalar , Bekçiye olsun atâlar , Mübârek Kadir Gecesi ]  

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme,a. g. e., s. 229-231. 
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 وفعل شهش سمعان فصل الجىت  :

 كذلؾ ألف الشعب كالسيما رمماف نامو بالذنة  ,للد اىتـ الكتاب األتراؾ فى أعماليـ 
ألف متاع الدنيا كاقع مشيكد، كنعيـ الذنة غيب مكعكد، , التركى بطبيعتو يحب الديف اإلسالمى

لذلؾ قارف الحؽ تبارؾ كتعالى بيف متاع الدنيا كنعيـ الذنة فأطاؿ في ذـ الدنيا كبياف فمؿ 
كفي اللرآف الكريـ الكثير مف اآليات . اآلخرة؛ كذلؾ ليذتيد العباد في طمب اآلخرة كنيؿ نعيميا

التي تحدثت عف الذنة كنعيميا الخالد، كالتي فييا ما ال عيف رأت كال أذف سمعت كال خطر 
.  فنعيـ الذنة ال يناؿ إال باألعماؿ الصالحة. عمى قمب بشر

كاهلل » :متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيـ اآلخرة فلاؿ-  صمى اهلل عميو كسمـ -فلد صكر النبي 
في اليـ فمينظر – كأشار بالسبابة – ما الدنيا في اآلخرة إال مثؿ ما يذعؿ أحدكـ إصبعو ىذه 

:. كمف ثـ استرسؿ الكاتب فى فصؿ الذنة قائالن . «بما ترذع

اسمع قدرة الحؽ  
نعمتو لمعباد  

كعد المؤمنيف  
بذنات المكلى الثمانية  
إحساف المكلى لمعبد  

مييأ لنا  
ليكف ملاـ الصائميف  

ذنة المأكل  
ذعميا الحؽ إحساف عظيـ  

رحمة الرحيـ بالمؤمنيف  
إحدل الثماف ذنات تمؾ  

اسميا ذنة النعيـ  
تزيف ذنة العال  

 تصبغ الشعب بالعنبر 
الذم يريد رحمة المكلى  
ينيض كقت السحكر  

تأتي غنيمة ذديدة لميد  
أصبح رمماف ربيع  
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كعد لممؤمنيف  
فميرث المؤمنكف دار اللرار  

ادعكا مساء كصباحا  
ليكف نصيبنا دار السالـ  

ال تشتككا منا  
حتى يككف راميا شير الصياـ عنا 

كعد أىؿ التلكل  
بدار آؿ المكلى خمد ىي المأكل  
لميسر المكلى ذنة عدف لمعباد 

ذنة الفردكس  إكراـ كنعمة لمعباد 
مف يشاىد أنيار الذنة  

 يذد لذة  
أحدىا شرابان طيكران  

كاآلخر عسالن مصفى  
 نير لبف 

كنير آخر بال مثيؿ  
عطاء لممؤمنيف  
ال حظ لمكافريف  

لحرمة رمماف ىذه  
 (121)ميسرة لمعباد

                                                           
(121( FASL-I CENNET 

[Dinle Hakk'ın kudretini , Kullarına ni’metini ,  Mü’minlere vâ’d eyledi ,  Mevlâ sekiz cennetini ] 

[Ġhsân etti kula Mevlâ , Eyledi bize müheyyâ ,  Sâimlere makaam ola ,  Gerektir cennetü’l-Me'vâ] 

[Kıldı Hak ihsân-ı azîm ,  Mü’minlere rahmet Rahîm , Ol sekiz cennetin biri ,  Ġsmidir cennetü’l-naîm ] 

[ Cennet-i a’lâ donanır ,  Anberi halka boyanır  , Rahmet-i Mevlâ isteyen  , Vakt-i sahurda uyanır ] 

[ Geldi ele yine Ģikâr ,  Ramazân oldu nevbahâr ,  Va’d olundu mü’minlere ,  Nasîb ola Dârü’l-karâr ] 

[ Kıl duâyı subh ile Ģâm ,  Nasîb ola Dârü’s-selâm ,  Etme bizden Ģikâyet(i) , HoĢnut ola Ģehr-i sıyâm ] 

[ Va'd olundu ehl-i takvâ ,  Dâr-ı huld’u ede me’vâ ,  Cennet-i Adn’i müyesser , Eyleye kullara Mevlâ ] 

[ Cennet-i Firdevs-i ni'met ,  Kullara olur ziyâfet , Cennetin ırmaklarından ,  NûĢ edenler bula lezzet ] 

[ Biri Ģarâben tâhûrâ ,  Biri asel-i masaffâ  , Birisi süt ırmağıdır ,  Birisi sudur bî-behâ ] 

[ Kıldı atâ mü’minlere ,  Hisse yoktur kâfirlere ,  Bu Ramazan hürmetine ,  Ede müyesser kullara] 

- Çelebioğlu, Âmil, Ramazan-nâme, a. g. e., s. 129-130 .  
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 الخـاتمــت
إف األدب الشعبي أدب ييتـ بما يكتب الشعب عف الشعب كلمشعب بمغة أصيمة قكمية دكف 

تيا مف اتحريؼ أك تزييؼ، كمف ثـ فيك يكشؼ عف مكنكف الشعكب كذكىرىا، كحمارتيا كثلاؼ
كاقع ما يتممنو مف مكمكعات تخص الشعب في أفراحو كأتراحو كيبرز ذلؾ ذميان في الماني 

الذم ىك صنؼ مف صنكؼ األدب الشعبي كىك عبارة عف أغنية شعبية خالصة قيمت في 
مناسبات مختمفة، كمف تمؾ األغاني أغنية شير رمماف، فكما يلاؿ عندنا في الدكؿ العربية 
كحكم يا كحكم كحالمك يا حالمك كؿ تمؾ األغاني تعبر عف مكركث ثلافي خالد منذ اللدـ إلى 
كقتنا الحالي، ككذلؾ المسحراتي في شير رمماف كارتباط أطفالنا بو كؿ ذلؾ لو مآرب كىي 

.  ترسيخ الليـ كالعادات اإلسالمية في الشعكب بأسمكب شعبي

كمف ثـ كاف لكؿ أمة ماني متعمؽ بثلافتيا كمكقعيا الذغرافي كلغتيا كعاداتيا كتلاليدىا، 
ف كاف األدب. كذلؾ في أسمكب بسيط يعتمد عمى الشفافية  التركي يعتمد فيو الماني  الشعبىكا 

في كثير مف األحياف عمى النظـ كال سيما النظـ اللديـ بمختمؼ أشكالو كبرز ذلؾ ذميان في 
 كؿ فصؿ يتممف مكمكع كفكرة ، فصكؿ مختمفةالتى اشتممت عمىالماني أك األغنية الشعبية 
 ، األتراؾ بمامييـ كتاريخيـ العريؽ فى أسمكب شعبى يذكر كذلؾ،تعالج قمية في المذتمع

ففي كثير مف األحياف كاف الماني يبدأ بالحارس األميف كحكاره مع السمطاف صاحب الملاـ 
العالي، كىذا يكمح مدل التناكؿ الدقيؽ لتمؾ المكمكعات عند األتراؾ العثمانييف، كمدل 

ففي شير رمماف . محافظة السالطيف عمى المكركث الثلافي الذم كانكا دؤكبيف عمى إحيائو
.  كاف لكؿ ليمة فيو احتفاليا الخاص بيا

أشكالو المختمفة فيناؾ الرباعي كالخماسي ب  المانىككاف لألتراؾ سمة خاصة بيـ في نظـ
.  إلخ ... كالسداسي كالسباعي كالثماني

كالدراسة بالنسبة لمكمكع الماني في األدب الشعبي بما يشتمؿ عميو مف قيـ فكرية ككذلؾ 
، كذلؾ للمة المصادر تعد فريدة مف نكعيا فى دراسات فنكف األدب الشعبي التركي, مكانة أدبية

ف كانت اآلف تمؾ العلبة ذيلمت مف خالؿ  المتخصصة في ىذا المكمكع بالنسبة لنا في مصر، كا 
كرغـ ذلؾ تكذد قمة في الدراسات الخاصة . كثرة اللادميف كالذاىبيف إلى تركيا مف الباحثيف

.  «ماني رمماف»بالماني كالسيما في ىذا المكمكع 

 في الماني التركي خالؿ ليالى شير رمماف»كمف أىـ المكمكعات التي تناكليا الماني 
تحكم آثار المامي كركعة التى ستانبكؿ المدف التركية كالسيما إ، كذلؾ ألف «شير رمماف

الحامر ككذلؾ ممتلى قارتي آسيا كأركبا، فيي مدينة عايشتيا الكثير مف الحمارات، كمدينة 
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 باالتذاىات الفكرية، كالسيما االتذاه اإلسالمي المتمثؿ في إحياء ليالي رمماف باللرآف تعج
كمساعدة األغنياء لمفلراء فكاف السالطيف ييتمكف بذلؾ، كبرز ذلؾ ذميان بإنارة مآذف الذكامع، 

قامة حملات دينية كمسابلات في اللرآف الكريـ مف قبؿ السالطيف، ككؿ تمؾ المكمكعات  كا 
تممنيا الماني، ككما عبر عف أنكاع المأككالت كالمشركبات كالفكاكو، كاألماكف التاريخية 
كاألثرية في تركيا مف خالؿ احتفاؿ كؿ المدف بذلؾ الشير، ككاف كؿ حشد يعبر عف ثلافة 

مدينتو التي ينتمي إلييا فمكؿ مدينة في تركيا عاداتيا كتلاليدىا كمانييا المتعمؽ بيا مف خالؿ 
.  ركح شعبيا كفمكمكره الذم يعايشو كيتعايش معو لحظة بمحظة

كانت أكثر أغاني الماني تتردد عمى ألسنة السيدات في اللرل كالمراكز الكبيرة، كاشتير كما 
ذلؾ في استانبكؿ فكاف ماني استانبكؿ أكثر تداكالن عمى ألسنة السيدات، كأحيانان كاف يتردد 

عمى ألسنة الرذاؿ كالنساء سكيان في المكمكعات العامة كالسيما ماني شير رمماف الذم كاف 
.  الحظ األكفر فيو لمرذاؿ عف النساء

ماني استانبكؿ يتغنى باستانبكؿ كما تحكيو مف معالـ أثرية كسرد تاريخي، فاستانبكؿ إف 
الزالت تحتفظ بركعة المامي في مبانييا ككذلؾ تعد مف أكبر المدف اإلسالمية محافظة عمى 

 بيا الحمامات، التزاؿفاستانبكؿ . كمف ثـ اختيرت عاصمة الثلافة العالمية منذ عاميف. آثارىا
، األكاني ، المالبس، األسبمةكالملاىي، المطاعـ، المباني، الفنادؽ، الطرؽ، الكبارم، األسكار، 

العادات كالتلاليد المتكارثة عف األذداد العثمانييف التي مازاؿ الشعب  كالمأككالت، المشركبات
التركي يفخر بيا كيحافظ عمييا، رغـ كذكد العديد مف الثلافات، كبرز ذلؾ في االىتماـ بدكر 

.  «رمماف نامو»الحارس األميف في 

الزاؿ الماني التركي ييعزؼ عمى الملاىي كيحظى بلبكؿ مف األتراؾ كغير األتراؾ، ككذلؾ 
ييعزؼ الماني في الفنادؽ الكبيرة كالمناسبات المختمفة في تركيا، كما أف كبار المغنيف يغنكف 

.  الماني التركي األصيؿ الذم يحظى بلبكؿ كبير مف الشعب التركي

يرسمكف المغنيف كالعازفيف إلى السذكف التركية، يغنكف كللد كاف السالطيف في المامي 
ذلؾ يساعد عمى ترسيخ الليـ كالمبادئ اإلسالمية ، حيث أف كيعزفكف الماني التركي األصيؿ

 . األصيمة لدل األتراؾ المثلفيف كالذيف عمى حظ كافر مف الثلافة
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فٙوً اٌّٛػٛػبد 

الصفحة كع ػػػػػػػػػػػػػالمكض
 1 ملدمػة

 3 التركي األدب الشعبى
 3األدب الشعبي التركي قبؿ اإلسالـ  
 5األدب الشعبي التركي بعد اإلسالـ 

 5التصكؼ كأثره في الماني 
 6الفمكمكر التركي  

 6المػاني 
 8تصنيؼ الماني 

 8الماني مف حيث الناحية التاريخية 
 8الماني مف حيث الغرض 
 9  الماني مف حيث البناء 

 9الماني مف حيث الشكؿ  
 9الماني مف حيث التطبيلات  

 9الماني مف حيث المكمكعات  
 15الماني في المامي كالحامر  
 19الماني في اللرف العشريف  

 20الماني كعالقتو بفنكف األدب الشعبي 
 20عالقة الماني بالممحمة  

 20 الممحمة في األدب التركي 
 22عالقة الماني باألسطكرة  

 23عالقة الماني باألغنية الفمكمكرية 
 25 (الحكاية الخرافية)عالقة الماني بالماصاؿ 
 26عالقة الماني بالنكتة 

 27عالقة الماني باللره ككز  
 28عالقة الماني بالنني 

 30عالقة الماني باألمثاؿ الشعبية 
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 32عالقة الماني بالركاية  
 33فصؿ رمماف 

 36فصؿ ليمة رمماف األكلى  
 38فصؿ الميمة الثانية في رمماف 

 43 في شير رمماف فصؿ الذكامع 
 46 المطبخ التركي في رمماف  

 46 فى رمماففصؿ األطعمة 
 48 فى رمماف فصؿ الحبكب كالنشكيات

 50    فى رمماففصؿ صكمعة الزاد
 52 فى رمماف فصؿ المربى

 55 فى رممافإفطار اإلفطار 
 57 فى رممافالحارس إفطار فصؿ 

 59 فى رمماف  فصؿ  المسحراتى
 62  فى رمماففصؿ المذاؽ
 63   فى رمماف كصؼ الكردة

 65   فى رمماففصؿ ليمة اللدر
 68 كفمؿ شير رمماففصؿ الذنة 
 70الخػاتمػػة 

 72المصادر كالمراذع 
 76-75الفيرس 

 

 


