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ÇUKUROVA ARAPLARININ SÖZLÜ EDEBİYATLARI
ÜZERİNE GÖZLEMLER

Muna Yüceol ÖZEZEN1
ÖZ
Antakya Araplarıyla aĢağı yukarı aynı kültürü paylaĢan Çukurova Arapları,
Adana ve Mersin il merkezlerinde ve bu illerin bazı ilçelerinde yaĢayan ve
kendilerini “Arap Alevisi” olarak adlandıran bir etnik gruptur. Bu etnik
grubun bölgeye yerleĢmeleri 9. yüzyılda Hamdani Devleti ile baĢlamıĢ,
ancak göçler ve yerleĢmeler ara ara kesintiye uğramıĢtır. Son büyük
yerleĢim 19. yüzyılda gerçekleĢmiĢtir. Buna göre, klasik Arapçayı okuma ve
yazma becerisine sahip olan ve bu Arapçayı etkin bir biçimde kullanan son
kuĢak 19. yüzyılın sonunda doğan kuĢaktır. Bugün sayıları tahminen 1
milyon civarında olan Çukurova Arapları, yazılı kültür ögelerinden büyük
oranda uzaklaĢmıĢlar ve yalnızca sözlü bir edebi üretim sürecine
girmiĢlerdir. Ancak bugüne kadar hiçbir araĢtırmacı bu sözlü edebiyatın
genel çerçevesini ele almamıĢ, bu sözlü edebiyat ürünlerinin neler olduğu ve
nasıl tasnif edilmesi gerektiği üzerine görüĢ bildirmemiĢtir. Bu çalıĢmada,
Çukurova Araplarının giderek kaybolan ve acilen belgelenmesi gereken
sözlü edebiyat ürünleri tasnif edilmiĢ ve her tür üzerine gözlemler
örnekleme yoluyla paylaĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Çukurova Arapları, edebiyat, sözlü edebiyat, Ģiir,
anlatı
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Çukurova Araplarının Sözlü Edebiyatları Üzerine Gözlemler

Observations on the Oral Literatures of Çukurova
Arabs
ABSTRACT
Çukurova Arabs who share almost the same culture as Antakya Arabs is an
ethnic group living in the provincial centers of Adana and Mersin and some
districts of these provinces and calling themselves “Arab-Alevi”. The
settlement of this ethnic group in the region started with the Hamdani State
in the 9th century, but migrations and settlements were interrupted from
time to time. The last major settlement took place in the 19th century.
Accordingly, the last generation who has the ability to read and write the
classical Arabic and use this Arabic effectively is the generation born at the
end of the 19th century. The Çukurova Arabs, whose number is
approximately 1 million today, have largely diverged from the written
cultural elements and have entered a verbal literary production process only.
However, to date, no researcher has addressed the general framework of this
oral literature, and has not commented on what these oral literary products
are and how they should be classified. In this study, the oral literature
products of Çukurova Arabs, which are gradually disappearing and which
must be documented urgently, are classified and observations on each genre
are shared through sampling.
Key Words: Çukurova Arabs, literature, oral literature, poetry type,
narrative type
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Giriş
Çukurova Arapları, bugün büyük ölçüde Türkiye‟nin orta güney bölgesinde
yaĢayan sayıları tahminen 1 milyon civarında olan Arap asıllı bir etnik gruptur.
Türkiye Cumhuriyeti‟ne eklemlenmiĢ durumda olan bu grup, yoğunluklu
olarak Adana ve Mersin il merkezlerinde ve bu illerin bazı ilçelerinde
yaĢamakta ve kendilerini büyük ölçüde “Arap-Alevisi” olarak
adlandırmaktadırlar. Büyük ölçüde Antakya Araplarıyla aynı kültürü paylaĢan
bu etnik grubun bölgeye yerleĢmeleri 9. yüzyılda Hamdani Devleti ile
baĢlamıĢ, ancak göçler ve yerleĢmeler ara ara kesintiye uğramıĢtır. Son büyük
yerleĢim 19. yüzyılda gerçekleĢmiĢtir. Çukurova Araplarının “ana dilleri” veya
daha gerçekçi bir yaklaĢımla “ata dilleri” doğal olarak Arapçadır. Ancak bu
Arapça, tahmin edileceği üzere klasik Arapça (Fusha) değil kendine özgü kimi
özellikleri olan bir lehçe Arapçasıdır. Otto Jastrow bu lehçeyi Suriye
“yerleĢik” Arapça lehçesinin bir devamı ve ayrılmaz bir parçası olarak
görmekte (2006: 154-156), S. Procházka ise Suriye-Lübnan lehçe grubu
içindeki “kıyı lehçeleri”nden olduğunu belirtmektedir (1999: 115).
Son büyük yerleĢmenin yaĢandığı 19. yüzyılın sonu itibarıyla, söz konusu
grubun merkez Arap kültüründen ve klasik Arapçadan iyice uzaklaĢtığı
görülmektedir. Çünkü Klasik Arapçayı okuma ve yazma becerisine sahip olan
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ve bu Arapçayı etkin bir biçimde kullanan son kuĢak 19. yüzyılın sonunda
doğan kuĢaktır. Bu bağlamda bu son kuĢağın aynı zamanda yazılı klasik Arap
edebiyatına aĢina olan ve bu edebiyatın örnekleri sayılabilecek son üretimleri
yapan kuĢak olduğu da tahmin edilecektir. Ancak, kullanılan formlar, nazım
türleri ve nazım biçimleri vb. bakımlardan büyük ölçüde yazılı klasik Arap
edebiyatına uygun bu örneklerin sayısı da son derece azdır: Birkaç divan,
divanlardan bağımsız olarak kaleme alınan birkaç siyer, özellikle din büyükleri
için yazılmıĢ birkaç mersiye (Bunlar aynı zamanda Kur‟an‟ın tecvidli okunuĢu
gibi müzikli de söylenebilmektedir.), birkaç mensur eser vb. divanlarda dinsel
ve ahlaki içerikli Ģi’r‟ler, manzum sîre‟ler, makâm‟lar, kasîda‟lar, övgü Ģiirleri
olan medh‟ler ve mírtî‟ler (mírsî‟ler) yer almaktadır. Çünkü bu edebiyat
neredeyse yalnızca dinsel ve ahlaki içerikli bir edebiyattır. Zira Çukurova
Arapları din dıĢı bir yazılı edebiyat geliĢtirme Ģansı bulamamıĢlar, değiĢen
yaĢam, Türkiye‟ye uyum süreçleri ve bunlarla birlikte gelen “TürkçeleĢme”
eğilimi, Klasik Arapçayla din dıĢı bir yazılı edebiyat ortamının doğmasına
olanak vermemiĢtir. Çok az sayıda örneği bulunan yazılı edebiyat geleneği
genel olarak Arap Alevilerinin öğretilerini sistematik hale getiren Muhammed
bin Nusayr en-Nemîrî‟ye (ö. 883), Hamdân el-Hasîbî‟ye (ö. 959) ve Ģiirleriyle
ön planda olan Mekzûn es-Sín'cârî‟ye (ö. 1240) dayanmaktadır. Günümüzde
Çukurova Arapları yazılı edebiyat ürünlerinin genellikle dinsel içerikli olması,
bunların az sayıdaki ve yaĢları genel olarak 70‟in üzerindeki din adamları
tarafından bilinmesi (ve söylenmesi) sonucunu doğurmuĢtur.
Tespit ettiğimiz kadarıyla, Çukurova Araplarının bu yazılı edebiyatları Ģu ana
kadar hiçbir araĢtırmacının dikkatini çekmemiĢ, bu edebiyat hiçbir
araĢtırmanın konusu olmamıĢtır. Bu durum, hem bu halkın içe dönük bir
toplumsal özelliğe sahip olmasıyla hem de –belirtildiği gibi- yazılı edebiyat
ürünlerinin çok çok az sayıda olmasıyla açıklanabilir.
Yazılı kültürle ve yazılı edebiyatla bağları kopan Çukurova Arapları
günümüze sözlü bir kültürle ve neredeyse yalnızca sözlü bir edebiyatla
gelmiĢlerdir. Ancak sözlü edebiyat geleneğinin de hızla yok olduğunu, lehçe
Arapçasıyla artık yeni ürünler verilmediğini belirtmek gerekmektedir. Aslında
sözlü gelenekler, yazılı kültür ve özellikle de dijital / elektronik kültürler
karĢısında zaten dezavantajlı konumdadır. Ancak Çukurova Araplarının buna
eklenecek bir ikinci dezavantajları daha vardır: Yüzyıllardır yaĢadıkları
topraklar, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir ve bugün dünyada
birçok devletin tek resmi dile sahip olması gibi, bu devletin de tek bir eğitim
dili vardır. Bu durum, bölgeye yüzlerce yıl önce yerleĢmiĢ Arapların sözlü
kültürlerinin yok oluĢ sürecini bir kat daha hızlandırmaktadır. Çukurova
Arapları dillerini ve kültürlerini unutuyor olmanın burukluğuyla, olan-biteni
kabullenmiĢ gibi görünüyorlar. Ancak sözlü edebiyatlarına filolojik bir
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farkındalıkla bakıldığında, bu ürünlerin tamamen yok olup gitmeden en
azından arĢivlenip belgelenmesi gereği açıkça ortaya çıkmaktadır.
Tespit edilebildiği kadarıyla, bu zamana kadar Çukurova Araplarının yazılı
edebiyatları gibi sözlü edebiyatları da çok az sayıda araĢtırmacının ilgisini
çekmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, konusu yalnızca Çukurova Araplarının sözlü
edebiyatları olan araĢtırmaların sayısı son derece azdır. Bu noktada, mesleki
kariyerini Çukurova Arapçasına ve Çukurova Araplarına odaklayan Viyana
Üniversitesi öğretim üyesi S. Procházka‟nın zaman zaman tek baĢına zaman da
E. G. Procházka ile birlikte yaptığı çalıĢmaları, büyük ölçüde “ilk” çalıĢmalar
olarak dikkati çekmektedir (Procházka, 1999; Procházka, 2002; Procházka,
2006; Procházka, 2009; Procházka, 2016; Procházka ve Procházka, 2010;
Procházka ve Procházka, 2018). Özellikle S. Procházka‟nın bölgenin
Arapçasını betimleme amacıyla kayda aldığı sözlü metinlerin küçük bir
bölümü, bölgenin aynı zamanda sözlü edebiyat örnekleridir.
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Aslında Çukurova Araplarının sözlü edebiyatlarının bugüne kadar doğrudan
doğruya bir edebiyat araĢtırmacısının dikkatini çekmemiĢ olması çok ĢaĢırtıcı
değildir, çünkü Arap dünyasında da sözlü halk edebiyatı çalıĢmalarının tarihi
çok yenidir ve bu çalıĢmalar en erken II. Dünya SavaĢı sonrasına
dayanmaktadır. Durum böyle olunca, daha mikro bir dil düzlemi olan
Çukurova Arapçası için bu tür çalıĢmaların yapılmamıĢ olması veya çok az
yapılmıĢ olması da çok ĢaĢırtıcı değildir. Ancak bu edebiyat, gecikmeli de olsa
çeĢitli açılardan mutlaka değerlendirilmelidir. Böylece bu edebiyatın genel
Arap edebiyat dünyası içindeki yeri ortaya konabileceği gibi, Arap
edebiyatının yayılma alanları ve varyasyonları da tam olarak tespit edilebilir.
Çukurova Araplarının Sözlü Edebiyatlarıyla İlgili Temel Sorunlar
Çukurova Araplarının sözlü edebiyat ürünleriyle ilgili çözülmesi gereken
birkaç sorun vardır:
1- Sınıflama: Çukurova Araplarının sözlü edebiyatlarının genel özellikleri
nelerdir, sözlü edebiyat ürünleri nasıl tasnif edilebilirdi?
2- Adlandırma: Çukurova Araplarının halk ozanları var mıdır, varsa bugün
için bunları tespit etmek mümkün müdür? Çukurova Araplarının sözlü
edebiyat ürünleri nasıl adlandırılabilir?
3- Örnek tespit etme: Her sınıfın ve her tür için yeterince örnek tespit
edilebilmekte midir? Bugün bu örnekleri hafızasında tutan kuĢak hangi
kuĢaktır?
Birbirlerinden bağımsız görünse de esasında bu üç sorun da doğrudan
birbiriyle ilgilidir. Çünkü örnek tespit edemedikçe sınıflama yapmak, sınıflama
yapamadıkça ad vermek neredeyse olanaksızdır. Öte yandan ad vermek de
zaten bir sınıflama yapmaktır. Örnek tespit etmenin en önemli motivasyonu ise
daha önce betimlenmemiĢ herhangi bir dil veya lehçeyi betimleme çabasıdır.
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Çünkü o dil ve lehçeyi betimlemek için özellikle sözlü metinlere gereksinim
duyulur, tespit edilen sözlü metinlerin bir bölümünün aslında “edebi” değeri
olduğu fark edilir, kısacası araĢtırmacı bazen kendiliğinden sözlü edebiyat
ürünlerine “rast gelir.” Çukurova Araplarının sözlü edebiyatları konulu bu
çalıĢma da aslında tarafımızdan yapılan büyük çaplı bir baĢka çalıĢma
kapsamında elde edilen sözlü metinlerle ilgili gözlem ve bulgulara, bu süreçte
“rast gelinen” sözlü edebiyat ürünlerine dayanmaktadır. Sözü edilen bu
çalıĢma, Çukurova Arapçasının isimlerden fiillere, atasözlerinden dua ve
beddualara kadar uzanan geniĢ bir sözvarlığı araĢtırması olan ve yaklaĢık 27
yıldır devam eden Kǟn Yǟ Mǟ Kǟn (Bir VarmıĢ Bir YokmuĢ) - Çukurova
Arapçası Sözvarlığı baĢlıklı bir kitap çalıĢmasıdır ve büyük ölçüde yayıma
hazır hale getirilmiĢtir.
Bu bağlamda, Çukurova Araplarının sözlü edebiyatını betimlemek, bu
edebiyat üzerine sınıflama yapmak ve ürünleri adlandırmak gibi zorlu
sorunları çözmek için ne yazık ki bugün elde yeterince malzeme olmadığı
söylenmelidir. Var olan tek tük malzeme konusunda da hiçbir Çukurova Arabı
teorik bir bakıĢ geliĢtirememektedir. GörüĢme yapılan ve klasik Arapça bilgisi
olmayan dil kullanıcıları, hafızalarında kalan ve bugün artık sayıları çok az
olan sözlü edebiyat ürünlerini rahatlıkla birbirinden ayıramamakta ve her
ezgili ürünü Ģi’r “Ģiir”, her anlatı ürününü de wkêʸ “hikâye, öykü” olarak
adlandırmak eğilimi göstermektedirler.
Öte yandan Çukurova Araplarının sözlü edebiyat ürünlerini söyleyen kiĢilere
ne ad verdikleri de çözülmesi gereken bir sorundur. BaĢka bir deyiĢle, Türk
edebiyatındaki “halk ozanı”, “ozan” veya “aĢık” tipinin Çukurova Arapları
sözlü edebiyatındaki karĢılığı kimdir? Bu topluluğun en yaĢlı üyeleriyle
yapılan görüĢmelerde, bu soruya ilk aĢamada hemen cevap verilememiĢ veya
“Bilmiyorum.” cevabı verilmiĢtir. Ancak, bu kiĢilere Antakya‟da “fínnên ( /
fennên)” dendiği bilgisi verilince, bazı üyelerin “Evet evet, bizde de fínnên ( /
fennên) denilir.” diyerek ilk cevaplarını değiĢtirdikleri görülmüĢtür. Buna
rağmen “Bildiğiniz bir fínnên ( / fennên) var mı?” veya “Bir fínnên ( / fennên)
adı söyleyebilir misiniz?” soruları hepten cevapsız kalmıĢtır. Ancak Çukurova
Araplarından derlediğimiz hüzünlü ezgili sözlerin / ağıtların büyük bölümünün
Sâh Íbín ġí’bên “ġaban‟ın oğlu çağırdı (dedi, söyledi)” biçiminde baĢlaması,
bu kiĢinin bir halk ozanı olabileceğini düĢündürmektedir. Bu ürünlerin
derlendiği dil kullanıcıları Íbín ġí’bên ile ilgili olarak hafızalarında kalan Ģu
bilgileri aktarmaktadırlar: ĠnanıĢa göre, bir zamanlar Íbín ġí‟bên adlı bir adam
yaĢarmıĢ ve bu adamın çok sevdiği 12 oğlu varmıĢ. Íbín ġí‟bên bir yanlıĢ
anlama sonucunda bu 12 oğlunun da ölümlerine neden olmuĢ. Bu yüzden de
kalan ömrü hep oğulları için ağıt yakmakla geçmiĢ. Çukurova Araplarının en
yaĢlıları, bir çeĢit halk ozanı olarak kabul edilebilecek bu adamın ağıtlarına
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atfen birbirinden bağımsız olarak da söylenebilen ve
biçiminde baĢlayan onlarca ağıt bilmektedirler.
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Sâh Íbín ġí’bên

Dikkat çekici bir nokta, genel olarak Arap sözlü edebiyatında uzun havaların
büyük bir bölümünün l-’têbe, bir bölümünün skêbe, bir bölümünün ise mîcêne
sözleriyle baĢlamasıdır; hüzünlü ama biraz daha ritmik kimi Ģarkıların baĢında
da genellikle del’ûne / ’ele del’ûne sözleri bulunmaktadır (’Ele del’ûne sözü
nakaratlarda da yer almaktadır). Bu uzun havaları ve Ģarkıları söyleyen dil
kullanıcılarına bunun nedeni sorulduğunda tatmin edici bir cevap
verememiĢlerdir. Ancak, yazılı kültür konusunda da az çok fikri olan bir dil
kullanıcısı l-’têbe‟nin aslında bir kadın ismi olduğunu, bu kadının Sincar
taraflarında yoksul bir adamın eĢi olduğunu, daha sonra eĢini terkederek
zengin bir köy ağasına kaçtığını belirtmiĢtir. Böylece bu sözle baĢlayan uzun
havaların da bu yoksul eĢin kaçan karısına hitaben söylediği uzun havalar
olarak kabul edilmelidir. Buna göre, mîcêne türü hüzünlü Ģarkılardaki bu
sözcüğün de benzer bir biçimde bir kadın adı olması olası olmakla birlikte
bunun için henüz yeterli kanıt bulunamamıĢtır. Ayrıca belirtilmelidir ki bu
sözler söz konusu ürünlerin kafiyelerinin ne olacağı konusunda da dinleyiciye
fikir vermektedir. Yani bu sözler aynı zamanda söyleyici için hazır kafiye
kalıbı olma iĢlevi de görmektedir. Bu bağlamda, Çukurova Araplarının sözlü
ezgili ürünlerinde en yaygın biçimde kullanılan kafiyenin a, e, â, ê olduğu,
sonu bu sesbirimlerle bitmeyen sözcüklere bile uyum açısından bu
sesbirimlerin eklendiği belirtilmelidir.
Çukurova Arapları sözlü edebiyatıyla ilgili çözümü güç görünen bir sorun da
bu üretimler sırasında bir ölçü (vezin) kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyorsa
bunun nasıl bir ölçü olduğudur. Yukarıda verilen bilgilerden Çukurova
Arapları sözlü edebiyatının genel olarak yalnız anonim bir edebiyat olduğu
anlaĢılmaktadır. Bu da her üreticinin, o edebiyat ürününü kendi yaratıcılığı
ölçüsünce yeniden yarattığı ve değiĢmelerin dikkate değer bir boyutta olduğu
anlamına gelmektedir. Bu yaratıcılığın en önemli ögeleri, üretimler sırasında,
adeta dizelerin her bir yerine serpiĢtirilen, özgürce ve duygulanma durumuna
paralel olarak kullanılan wallaʰ, kêl, yê ’eyn, yê ’eyni, yê weyl, yê weyli, yê
rûhi, îyw hakk gibi doldurma sözcükler ve ünlemlerdir. Ayrıca üretimler
sırasında, genel olarak ses uyumlarını ve kafiyeyi sağlamak üzere sözcüklerin
çeĢitli biçimlerde değiĢtirilebildiği, ilginç bir biçimde eskicil (arkaik)
denilebilecek “fasih” biçimlerin tercih edildiği veya sözcüklerde kimi
eksiltilere gidildiği görülmektedir. Bütün bu yaratıcılıklar derlenen Ģiir
formundaki ezgili türlerde açık bir ölçü belirleme güçlüğü yaratmıĢ, ses
benzerlikleri dıĢında metne melodik ve armonik yapıyı neyin sağladığı tam
olarak ortaya konulamamıĢtır. Bu sorun büyük ölçüde daha çok sayıda metnin
tespitiyle ve konunun daha çok sayıda edebiyat araĢtırmacısı tarafından ele
alınmasıyla çözülebilecektir.
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Çukurova Arapları sözlü edebiyatının Ģiir formundaki ürünleriyle ilgili bir
diğer sorun, bu ürünlerdeki nazım biriminin ne olduğu sorunudur. Bu
ürünlerdeki nazım birimi klasik Arap edebiyatındaki gibi iki dizeden oluĢan
beyit midir, yoksa Türk halk edebiyatındaki gibi dört dizeden oluĢan dörtlük
müdür? Hemen belirtmek gerekir ki, örneklerin transkripsiyonu sırasında
kafiye düzeninin ve durakların bazen her iki nazım birimi için de kabul
edilebilecek özellikler gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ancak özellikle çocuk
Ģarkılarında ve tekerlemelerde dörtlük nazım birimi eğiliminin daha yüksek
olduğu söylenmelidir.
Çukurova Araplarının Sözlü Edebiyat Ürünlerinin Tasnifi
Tespit edilen örneklere2 dayanarak Çukurova Araplarının sözlü edebiyatı genel
olarak aĢağıdaki gibi sınıflanabilir3. Ancak bazı türlerin birbirinden kolaylıkla
ayrılamadığı, örneğin destanlarla hikayeler, ağıtlarla uzun havalar ve çocuk
Ģarkılarıyla tekerlemeler arasında kesin bir çizginin çizilemediği öncelikli
olarak belirtilmelidir (Bu noktada, Çukurova Araplarında dinsel içerikli yazılı
Ģiirlerin aynı zamanda ezgili bir biçimde söylenerek sözlü edebiyat ürünlerine
de dönüĢtükleri bilgisi bir kenarda tutulmuĢtur. Ayrıca tasnifte kullanılan ve
parantez içinde yer alan adlandırmalar, genel olarak Çukurova Araplarının
kendi adlandırmalarıdır.):
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1- Destanlar (Siyer / Kısas / Hkêyêt)
2- Hikâyeler / Öyküler (Hkêyêt)
3- Cuha ([Nasrettin] Hoca) Fıkraları (Kısas Cíheʸ / Emtêl Cíheʸ)
4- Uzun Havalar (Mwêʸwîl / Míwwêlêt)
5- Ağıtlar (Mnêhêt)
6- Hahalamalar: Düğün Manileri (Mhâhâyât)
7- Halk ġarkıları (Ğnêneʸ / Ğínniyêt)
8- Çocuk ġarkıları (Ğnêʸneʸ Tfâla)
9- Tekerlemeler (Fettûkêt ( / Mettûlêt)
10- Ninniler (Ninnî'yêt / Henhûnêyêt)
11- Atasözleri (Emtêl)
2 Örneklerin transkripsiyonunda kullanılan iĢaretler genel olarak Ģu biçimdedir:

(Daha ayrıntılı bilgi için bk. Yüceol Özezen: 2018)
3 Bazı araĢtırmalarda, dua ve beddualar da sözlü edebiyat ürünü olarak değerlendirilebilmektedir.
Çukurova Araplarının da zengin bir dua (alkıĢ) ve beddua (kargıĢ) arĢivleri vardır. Ancak biz burada
atasözleri dıĢındaki bütün söz kalıplarını çalıĢma dıĢında tuttuk.
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12- Bilmeceler (Hezzûrêt / Bilmecêyêt)
Bu ürünlerin içerik özellikleri ve tespit edilebilen örnekleriyle ilgili olarak Ģu
bilgiler verilebilir:
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Çukurova Arapları sözlü edebiyatın en dikkate değer örnekleri hikâyelerdir.
Bunlar “kısa hikâyeler” ve “uzun hikâyeler” olmak üzere ikiye ayrılır.
Bilindiği gibi, klasik Arap sözlü edebiyatında uzun hikâyeler ya büyük oranda
din dıĢı ve çift kahramanlı hikâyelerdir ya da Arap destanlarının epizodlarıdır.
Ġçinde bulunduğumuz zaman itibarıyla Çukurova Arapları arasında “Tahir ile
Zühre” veya “Kerem ile Aslı” gibi çift kahramanlı ve kökleri Ġslam öncesi
dönemlere kadar uzanabilen uzun hikâyeleri anlatan bir anlatıcıyla
karĢılaĢılmamıĢtır. Benzer bir biçimde Arap destanı denilince akla ilk gelen
“Benî Hilal” destanını da baĢtan sona kadar bilen ve kesintisiz anlatan bir
anlatıcı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Çukurova Arapları arasında
yaĢları 70 ve üstünde olan dil kullanıcılarının çok büyük bir bölümü “Benî
Hilal” destanından haberdardır ve çoğu, bu destanın kendilerinin Antakya ve
Çukurova‟yı mesken edinmeleriyle ilgili bir destan olduğunu
düĢünmektedirler. Benî Hilal denilen kabileler topluluğunun Arap
yarımadasının güneyinden Mezopotamya bölgesine ve Kuzey Afrika‟ya
göçlerini ve bu sıradaki mücadelelerini anlatan bu destan, bugün Arap sözlü
edebiyatıyla ilgili araĢtırmalarda genel olarak “Sîretü Benî Hilal” adıyla
bilinmektedir. Ancak Çukurova Arapları arasında bu destan bazan “Sîrít Benî
Hilal” bazan da “Kasîda Benî Hilal” biçiminde adlandırılmaktadır. “Benî
Hilal” “Hilal Oğulları” anlamına gelen bir sözdür. Destanla ilgili genel olarak
Ģu bilgiler verilebilir:
Benî Hilal kabilelerinin Yemen, Necid ve Kuzey Afrika‟daki durumları, savaĢları ve
olayları tedrici olarak halinde anlatılır. Atalar ve babalar nesli Hilâl b. Âmir ile baĢlayıp
Sirhân, Rızk ve Gânim‟le son bulur. Kahramanlar nesli Hasan b. Sirhân, Ebû Zeyd b.
Rızk ve Diyâb b. Gânim‟le temsil edilir. Bunlardan sonra oğullar / yetimler nesliyle
destan son bulur. Kahramanların babaları Benî Hilâl‟in kolları olan Esbec, Riyâh ve
Zuğbe‟ye mensup emirlerdir. Destanın en büyük kahramanı Ebû Zeyd el-Hilâlî‟nin
doğumundan önce atalar ve babalar neslinde Zîr Sâlim‟in hikâyesi, Câbir ve Cübeyr‟in
kıssası, Ebû Zeyd‟in annesi Hadrâ‟nın hikâyesi bir giriĢ mahiyetinde anlatılır. (…) Destan
Sudan, Suriye, Filistin, Ürdün, Mısır, Tunus, Cezair hatta Nijer, Nijerya, Moritanya‟da
canlılığını korumaktadır. (…) Destanın yalnız Berlin Kraliyet Kütüphanesi‟nde 189
yazması vardır” (Yazıcı: 2009, 266-268).

Çukurova Araplarının çoğu din adamı olan en yaĢlı üyelerinin, bu destanın
özellikle Salim Ebû Zîr ve Diyâb bin Ganim epizodlarını önemsemelerine
rağmen bu epizodları bütünlüklü olarak anlatamamaları, geçmiĢe dönük
hafızanın büyük oranda zayıfladığını hatta silikleĢtiğini göstermektedir. S.
Procházka, Çukurova Arapları için önemsenen Salim Ebû Zîr‟e yönelik bir
anlatıyı tespit etmiĢ, ancak anlatının özellikle baĢ tarafından eksik olduğunu
belirtmiĢtir (2016: 149-177).
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Biz ise bugün itibarıyla Çukurova Arapları arasında yine ancak çok az sayıda
dil kullanıcısının bilip kısmen anlatabildiği 5 uzun hikâyeyi kayıt altına aldık4
ve bunları transkribe ettik. Tespit ettiğimiz kadarıyla bu uzun hikâyeler,
herhangi bir büyük destanın epizodları değildir. Bunlar:
1- ġems Blêdna “ġems Bledna (Memleketimizin GüneĢi)”,
2- Tíffêhtí‟l-Bítzalğeʸt “Zılgıt Çalan Elma”,
3- Fâtma l-„Arra “Kavgacı Fatma”,
4- Sítt Wed‟a “Sıtt Veda / Veda Hanım” ve
5- Hâtím Tayy “Hatem Tay”dır.
Bu hikâyeler oldukça uzundur. Örneğin 5. hikâye Ģöyle baĢlayıp sayfalar boyu
sürmektedir:
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(…)
“Ey kelamın dinleyicileri, bir varmıĢ bir yokmuĢ. Zamanında (bir zamanlar)
amcasının kızını alan [amcasının kızıyla evlenmiĢ olan] bir adam varmıĢ. Bu
dünyanın günlerinden bir gün [günlerden bir gün], karısı gecenin [bir]
yarısında oturmuĢ, yatağın üzerinde oturmuĢ ve durmuĢ. Bu [adam] ona [onun
uyanıĢı üzerine] uyanmıĢ ve bakmıĢ: „Allah Allah, nedir böyle, bu kadının nesi
var?! Öyle hızla oturdu ve düĢündü, düĢündü ve yattı uyudu!‟ Güya [karısı]
uyumuĢ uyumamıĢ, bir bakmıĢ ki yine [yerinden] fırlamıĢ, bu [karısı] yatakta
bağdaĢ kurmuĢ. OturmuĢ, yine düĢünmüĢ; düĢünmüĢ, düĢünmüĢ, düĢünmüĢ,
Rahman‟ın adını söylemiĢ [besmele çekmiĢ] ve ġeytan‟dan [Allah‟a] sığınmıĢ
4 Kayda alma sürecine yardımı bulunan Hüseyin Mualla Yüceol‟a teĢekkürlerimi sunarım.
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[euzu besmeleyi okumuĢ] ve yine yatıp uyumuĢ. Üçüncü defasında, kalkmıĢ
bu, gaz lambasını yakmıĢ, bu beli ve küreği almıĢ, kapıyı açmıĢ, çıkıp gitmiĢ.
Kocası ayağa kalkmıĢ, gitmiĢ arkasından hareket etmiĢ [peĢi sıra gitmiĢ].
O önden ve o arkadan, o önden ve o arkadan ta ki mezarlığa varıp [içine]
girene kadar. O gece [o gün] birisi ölmüĢtü ve onu yeni gömmüĢlerdi. E
[meger] rüyasında görmemiĢ mi! Rüyasında ona demiĢler ki: „Kalk, git. Bu
gece [bugün] ölenin kabrini aç, onu kabrinden çıkar, göğsünü yar, kalbini kes,
yarısını sen ye ve yarısını kocan [yesin]; bu dünyanın [en] zengini olursun. Sen
ve kocan bu dünyanın en zengini olarak zenginleĢeceksiniz.‟
(…)”
Bugün Çukurova Arapları arasında destanlar veya destan epizodları gibi bu
türden uzun hikâyeleri de anlatan usta bir ağız kalmamıĢtır. Bunun nedeni ise
yazılı kültüre geçen toplumların çoğunda olduğu gibi, Çukurova Arapları
arasında da hikâye anlatma geleneğinin büyük ölçüde yok olması ve bu
hikâyeleri Arapça biçimiyle rahatlıkla anlayacak ilgili ve sabırlı bir dinleyici
kitlesinin kalmamıĢ olmasıdır. Ayrıca Çukurova Araplarının yazılı
kültürlerinin Türkçeyle oluĢması, oluĢan bu yazılı kültürde kendi sözlü
kültürlerinin hemen hemen hiç kodlanmamıĢ olması gelenekten kopuĢu daha
da hızlandırmıĢtır.
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Çukurova Arapları arasındaki uzun hikâyelerin bir bölümü gerçek yaĢam
öykülerine dayanır, ancak hikâyelere konu olan Ģahsiyetler artık destansılaĢmıĢ
kahramanlardır. Adana‟nın en eski Arap yerleĢmelerinden biri olan eski adıyla
Ôbtí’l-Kbîreʸ “Büyükoba”, yeni adıyla Akkapı‟da, bugün hâla yakın dönemde
yaĢamıĢ bir kiĢinin kahramanlıkları anlatılmaktadır: ġeyh Cemîl (ġeyh Cemil
Nardalı). Kendisi aslında bir din adamı olduğu halde, geçtiğimiz yüzyılın ilk
çeyreğinde Adana‟nın Fransızlar tarafından iĢgal ediliĢi sırasında ve
Ermenilerle mücadelede büyük yararlılıklar göstermiĢ, bugün restore edilen
köĢkünü geçmiĢte Türk ordusu için bir karargah olarak kullandırmıĢtır. Ancak
ġeyh Cemil Nardalı‟nın destansılaĢan yaĢamı büyük ölçüde Türkçe anlatılara
konu olmuĢ ve zaten tarihsel kayıtlara geçerek sözlü bir üretime kapalı hale
gelmiĢtir. Öte yandan, bugün Antakya‟da destan ve uzun hikâye anlatma
geleneği, fínnên ( / fennên) denilen halk ozanları tarafından kısmen daha canlı
olarak sürdürülmektedir. Bunlardan en bilineni Cemîl Hâyek “Dokumacı
Cemil” destanıdır. Cemil, Antakya‟nın Fransız iĢgali altında olduğu
dönemlerde Kabak Harnub köyünde doğmuĢtur. Cemil, bir tecavüz olayının
Fransız yetkililer tarafından cezasız bırakılması üzerine dağa çıkarak eĢkiyalık
yapmıĢ, halk tarafından sevilmiĢ, desteklenmiĢ ve korunmuĢtur. 1935‟te bir
baskınla öldürülmüĢ olan Cemil‟in hikâyesi destansı bir hal almıĢtır. Ancak
Çukurova Araplarının yalnızca en yaĢlı üyeleri Cemil Hâyek adını destansı bir
kahraman olarak bilmektedirler. Gerek Adana‟daki gerek Antakya‟daki
destansı anlatılar, konuları ve kahramanları itibarıyla yakın dönemlerin
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üretimleridir. Aslında, bugün Adana, Mersin ve Antakya‟da adlarına türbe ve
ziyaretgahlar bulunan birçok kiĢi de (Habib Naccâr, ġeyh Yûsuf Hakîm, ġeyh
Hilê‟ Hakîm, ġeyh Hâtim Tûbênî, ġeyh „Abdallah Mğâwri, ġeyh Ahmed
Kírfâs, Mígdêd Ebû Zerr (Mígdêd el-Yemîn), Melik Ca‟fer Tayyâr,
Bilêl HabeĢî gibi.) esas itibarıyla Ġslamiyet öncesinden Haçlı seferlerine,
Haçlılardan Osmanlılar dönemine, Osmanlı döneminden Türkiye
Cumhuriyeti‟ne uzanan kimi uygulamalara direnç göstermiĢ, topluma
yararlılıkları dokunmuĢ destansı kiĢilerdir. Ancak, belirtildiği gibi toplumsal
hafızanın yitip gitmesi sorunu bu kiĢileri de yalnızca bir dinsel ritüel ögesine
çevirmiĢtir.
Çukurova Arapları arasındaki kısa hikâyeler ise genellikle 3-5 dakika içinde
anlatılabilen, daha çok günlük yaĢamın küçük sorunlarına yönelik, ders verici
ve çoğu esprili hikâyelerdir. Kısa hikâyelerin büyük bir bölümünün
kahramanları insandır, ancak kahramanı hayvan olan kısa hikâyeler de vardır.
Bunlardan biri Ģöyledir:
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“Güya bir zamanlar bir diĢi eĢek varmıĢ. Zavallıyı sahipleri çok
çalıĢtırırlarmıĢ. Her zaman kendisine ağır yük yüklerlermiĢ, dağa çıkartır,
indirirlermiĢ. Yani iĢi buymuĢ. Artık bu zavallı eĢek çok yoruluyor,
[yorgunluktan] ölüyormuĢ.
Bir gün Allah‟a dua etmiĢ, demiĢ ki: „Ey Allah[ım]! ĠnĢallah hamile kalırım
ve bir çocuk [dünyaya] getiririm, bir erkek çocuk, iĢim biraz azalsın diye.‟
KalkmıĢ gerçekten de hamile kalmıĢ ve bir erkek çocuk [dünyaya] getirmiĢ.
Bu çocuk büyümüĢ. Artık yükü hem kendisine hem de çocuğuna yüklemiĢler.
BakmıĢ bu eĢek, bu çocuk aksıyor ve yürüyemiyor. Artık zavallı ne yapacak?!
KalkmıĢ kendi yükünü, çocuğunu ve çocuğunun yükünü sırtına almıĢ. DemiĢ
ki: „Ey Allahım! Bir çocuk istedim iĢim azalsın diye, iĢim daha fazla ve daha
fazla oldu [iĢim arttı da arttı].‟ Ve iĢte hikâyemiz de budur!”
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Bir toplumun sözlü edebiyatının en dikkate değer örneklerinden bir diğeri
kuĢkusuz fıkralardır. Çukurova Arapçasında “fıkra” anlamında ya kíssa
sözcüğü veya aynı zamanda “atasözü” anlamına gelen metel sözcüğü
kullanılmaktadır. Fıkralar, tek tek bireylerin genellikle egemen güçlerden
beklentilerinin, kimi zaman da toplumsal normlara yönelik eleĢtirilerinin genel
bir yansımasıdır. Fıkra kahramanları da genellikle toplum-egemen güç
karĢıtlığının tarafları durumundadır, kimi zaman da norm yanlısı-norm karĢıtı
bireylerdir. Klasik ve çağdaĢ Arap edebiyatının en bilinen fıkra kahramanı
Cuha‟dır. Bu kahraman, Türk edebiyatındaki Nasrettin Hoca‟dan ve Ġran
edebiyatındaki Molla‟dan baĢkası değildir. Türk edebiyatındaki Nasrettin Hoca
tipinin esas olarak 13. yüzyılda, Arap edebiyatındaki tipinin ise 8. yüzyılda
yaĢadığı, iki tiple ilgili anlatılarının birbirine karıĢtığı ve yüzyılları aĢtığına
dair görüĢler olmakla birlikte, gerçekte bütün doğu coğrafyasındaki “Cuhî,
Coha, Cuha, Zuhî, Djhua, Hodja, Hoca” tiplerinin aynı kiĢiler olup olmadığı
belirgin olmadığı gibi, bu sözcüklerin birbirleriyle kökenbilgisel ilgileri de
açık değildir. Klasik ve çağdaĢ Arap edebiyatındaki fıkra tipi Cuha‟nın
Çukurova sözlü Arap edebiyatındaki karĢılığı Cíheʸ‟dir. YaĢları ortalama 70‟in
üzerinde olan her Çukurova Arapçası kullanıcısı, tip olarak Cíheʸ‟den ve konu
olarak fıkralardan haberdar ise de bugün bu fıkraları akıcı bir üslupla ve tam
bir anlatı kurgusunda anlatabilen kiĢi sayısı yok denecek kadar azdır.
Çukurova Arapları arasında genel olarak bilinen bir Cíheʸ fıkrası Ģöyledir:

“Günlerden bir gün, bir adam Cuha‟ya (Hoca‟ya) sormuĢ: „Ey Cuha (Hoca)!
Allah aĢkına bana söyle, cenazenin arkasında mı yürümek daha iyidir yoksa
cenazenin önünde mi?‟
(Cuha) adama dedi ki: „Sen tabutun içinde olma [da] nerede istiyorsan yürü!‟”
Yine sözlü edebiyat ürünlerinden önemli bir bölümünü ağıtlar ve uzun havalar
oluĢturur. Çukurova Araplarının yazılı kültürlerindeki mírtîʸ / mírsîʸ geleneğine
karĢılık sözlü kültürlerinde mnêhe geleneği vardır. Bunlardan ilki, topluma
hizmeti dokunmuĢ, saygın belli bir kiĢi için yazılıp (söylenen), ikincisi ise
herhangi bir kiĢi özelinde olmaksızın halk diliyle söylenen ve anonimleĢen
ağıtlardır. Çukurova Araplarında uzun havalar da ağıtlar gibi yaĢamın
anlamının sorgulandığı, kimi kez de içli, acıklı ve hüzünlü sözlü edebiyat
üretimleridir. Çukurova Arapçasında uzun hava anlamında kullanılan sözcük
míwwêl / muwwêl‟dir. Ağıtlar çoğu kez yumuĢak bir tonda ve bağırmaksızın
söylenirken, uzun havalar gür bir sesle, yüksek tonda söylenir ve söyleyicisine
sesini kullanabilme yeteneğini gösterme fırsatı verir. Ancak yine de ağıtların
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ve uzun havaların her zaman birbirinden kolaylıkla ayırt edilemediği
belirtilmelidir. Hatta aynı sözlü metnin bir dil kullanıcısı tarafından “ağıt”, bir
baĢka dil kullanıcısı tarafından ise “uzun hava” olarak değerlendirilebildiği de
tespit edilmiĢtir. Ağıtlar ve uzun havalar müzikal olarak da kayıt altına
alınması gereken, bilenlerinin ve söyleyicilerinin büyük ölçüde azaldığı sözlü
ve ezgili ürünlerdir. Gerek ağıtlarda gerekse uzun havalarda hem baĢlama hem
de motive olma ve dinleyicileri motive etme sözü olarak içerisindeki “â”
sesbirimi isteğe göre uzatılabilen “âh” sözünün, -yukarıda belirtildiği gibiilerleyen bölümlerde ise yê ‘eyni, yê kalbi, yê hasírti gibi sözlerin ana
metinden bağımsız olarak tekrarlandığı görülmektedir. Yukarıda belirtildiği
gibi uzun havaların bir bölümü l-‘têbe, bir bölümü skêbe, bir bölümü ise
mîcêne sözleriyle baĢlamaktadır. Bugün genel olarak Çukurova Araplarının bu
sözlerin ne anlama geldiği konusunda bilgileri yok gibidir. Ancak belirtildiği
gibi bu sözlerin, bizi çok eski ve anonimleĢen sözlü edebiyat içinde unutulmuĢ
halk ozanlarına götürme olasılığı vardır. Ayrıca bu sözler, dinleyiciye ağıtların
ve uzun havaların kafiye düzeni hakkında fikir verme iĢlevleri de vardır. Uzun
havaların kısmen daha az içli ve ezgileri biraz daha ritmik olanlarında bazan
del’ûne veya ’ele del’ûne sözünün hem bir baĢlama hem de bir nakarat sözü
olarak tekrarlandığı da dikkati çekmektedir.
AĢağıdaki metin Çukurova Araplarından derlenen bir ağıt / uzun hava
örneğidir:

“Avluya indim [ve] avluyu yalnız [ve terkedilmiĢ] gördüm.
[Öyle ki avlunun] bütün kapıları kapanmıĢ ve bütün taĢları kapkara.
Ona sordum: „Avlu, ey avlu! Kerem ve lütuf sahipleri neredeler?‟
Bana karĢılık verdi: „Kerem ve lütuf sahipleri gittiler ve onlar için artık geri
dönüĢ yok.‟”
Çukurova Araplarının en zengin sözlü edebiyat ürünlerini mhâ'hâʸ‟lar
oluĢturur. Mhâ'hâʸ “ha ha seslenme sözlerini söylemek, hahalamak” demektir.
Mhâ'hâʸ‟lar dilsel olduğu kadar kültürel ve toplumbilimsel olarak da
incelenmesi gereken çok özel üretimlerdir. Türkiye‟de genellikle yanlıĢ bir
tutumla mhâ'hâʸ‟lar zılgıt olarak bilinmektedir. Zılgıt (Çukurova Arapçasında
zalğûta), Araplar kadar bütün Ortadoğu toplumlarında genel olarak bulunan bir
ıslık türüdür ve fiil biçimi Türkçede “zılgıt çalmak” (Çukurova Arapları
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Türkçe konuĢurken bu kavramı “zılgıt çekmek” deyimiyle ifade ederler.)
deyimiyle ifade edilir. Bugün Çukurova Arapları, yalnızca sevinç bildiren
durumlarda zılgıt çalmakla birlikte genel Arap kültüründe büyük acı ve üzüntü
hallerinde de zılgıt çalınabilmektedir. Ayrıca kiĢi veya kiĢiler kendi
sevinçleriyle
baĢkalarını
kıskandırmak
istediklerinde
de
zılgıtı
kullanabilmektedir. Mhâhâʸ‟lar ise zılgıttan önce söylenen, genellikle ilk iki
dizesi kafiye ve ölçü gereği söylenen, anlamın ve mesajın son iki dizede
verildiği yarı-ezgili manilerdir. Buna göre bir ıslık türü olan zılgıt, ezgili
maninin kendisi değil, yalnızca bu tür manilerin bir eĢlikçisidir ve bu ezgili
maniler olmaksızın da zılgıt çalınabilir. Mhâhaʸ‟lar esas itibarıyla düğün
manileridir; söz kesme, düğün, sünnet gibi Ģenlikli ortamlarda söylenirler.
Ancak bunların özellikle genç yaĢtaki ve evlilik çağındaki kiĢilerin ölüm
törenlerinde, acıyı trajik hale getirmek amacıyla ve ironik olarak söylendikleri
de görülür.

180

Mhâhâʸ son derece üretici ve yaratıcı bir türdür. Bu tür manileri söyleyenler,
maniyi kim için söylüyorsa ve mani söylediği kiĢinin genel özellikleri neyse
maniyi hemen ona göre değiĢtirebilir. Bu durumda maninin ana yapısı
değiĢmeksizin ve bozulmaksızın anlık bir biçimde ve doğaçlama olarak
maniler yeniden üretilebilir. Hatta bir manide kendisi için mani söylenen
kiĢinin adı, fiziksel özellikleri, giydiği elbisenin vb. rengi bile ana yapıya halel
gelmeyecek biçimde söylenebilir. Böylece, mani kalıp bile olsa, maniyi
söyleyen kiĢi hem onu yeniden üretmiĢ hem de kiĢiye özel hale getirmiĢ olur.
Mhâhâʸ’lar tek bir ağızdan söylenmesine rağmen, bunun ardından çalınan
zılgıta ortamdaki bütün hanımlar (erkekler değil) katılmaya çalıĢırlar. Bu, biraz
da sevincin paylaĢıldığının iĢaretidir. Bu gelenek, bugün Adana gibi merkez
yerleĢim birimlerindeki gençler tarafından büyük ölçüde unutulmuĢtur. TaĢra
bölgelerde ise gençlerin mhâhâʸ‟ları Türkçeye adapte ederek de söyledikleri
dikkati çekmektedir:
“Sizde bir ĢiĢe,
Bizde bir ĢiĢe.
Kim geline maĢallah demez,
Evine bomba düĢe.” gibi.
Çukurova Araplarından Arapça bir mhâhâʸ örneği ise Ģöyledir:

“Hey, ey gelin ey mavi elbisenin annesi [ey mavi elbiseli
gelin],
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Hey, sarılı olan bir kağıda güzelliği,
Allah sevinç nasip etsin, her kim severse seni,
ĠnĢaallah bu ateĢle yansın, her kim ki: sana besler nefreti.”
Çukurova Araplarının sözlü edebiyat örnekleri arasında, bir bölümü bütün
Ortadoğu coğrafyasında genel olarak bilinen Ģarkılar da vardır. Sözlü, ezgili
ancak bestesiz, kısacası anonim üretimler olduklarından Ģarkıların “halk
Ģarkıları” olarak değerlendirilmesi daha doğru gibi görünmektedir. Çukurova
Arapçasında Ģarkı / halk Ģarkısı anlamında kullanılan sözcükler ğíneʸ veya
ğínnîʸ‟dir. Eğlenceli ve genellikle düğünlerde söylenen bu Ģarkılar, esasında bir
toplumun geçmiĢten getirdiği ve geçmiĢiyle bağ kurmasını sağlayan
üretimlerdir. Hatta dünyada anavatanını terk eden veya terk etmek zorunda
kalan insanların, dillerini unutur ve kültürlerini yeniden biçimlerken eski
Ģarkılarının bir bölümünü ĢaĢırtıcı bir biçimde belleklerinde tuttukları sıklıkla
görülür. Bu “son bağ” durumundaki Ģarkıların unutulması, o toplumun yok
olma, daha doğrusu prestij kültürün içinde erime sürecini hızla yaĢadığı
anlamına gelir. Çukurova Araplarının en uzak anavatanları olan Yemen‟le ve
küçük bir bölümünün daha yakın dönem anavatanları olan Mısır‟la gönül
bağları bütünüyle kopmuĢtur. Çukurova Araplarının büyük bölümünün
belleklerinde Antakya ve Kilikya bölgesinden önceki vatanları olarak yer eden
Suriye ile gönül bağları ise büyük ölçüde zayıflamıĢ olmakla birlikte bütünüyle
kopmamıĢtır. Hatta seyrek olmakla birlikte, Suriye‟den kız almalar ve eski ve
uzak akrabalarla iliĢkileri sürdürme çabaları da dikkati çekmektedir. Bununla
birlikte, özellikle genç kuĢak Çukurova Araplarının bu bağı canlı tutan eski
halk Ģarkılarını unuttukları söylenebilir. Bugün genç kuĢak Çukurova Arapları,
yeni dönemde yeni Arapça Ģarkılar üretmemektedirler ve Ģarkı gereksinimi
artık neredeyse yalnızca Türkçe halk Ģarkılarıyla doldurulmaktadır. Eski halk
Ģarkıları da Adana‟da aĢağı yukarı otuz yıl öncesine kadar düğünlerin
vazgeçilmezi olduğu halde, bugün ancak daha çok merkezlere uzak kimi
mahallelerdeki ve kırsal bölgelerdeki bazı düğünlerde “nostaljik” bir öge, bir
“çeĢni” olarak söylenmektedir. Oysaki Çukurova Arap halk Ģarkıları, hem
müzikal hem halkbilimsel olarak üzerinde çalıĢılması gereken sözlü
üretimlerdir. AĢağıda orta ve yaĢlı kuĢak Çukurova Arapları tarafından hâla
bilinen bir halk Ģarkısı yer almaktadır:
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“Onu istemem, onu istemem:
Bu esmeri istemem,
Bana altın doldursa [beni altına boğsa]
Ve bana eliyle bilezik taksa.
Benim için altın dizseler,
Beyrut‟tan Halep‟e kadar.
Onu istemem, onu istemem,
Vallahi onu istemem.
Kalbim aĢık, yaralı,
Sevdiğim kiĢi için.
Ve aĢkın sonunda delilik var[sa],
AĢığın da Rabb‟i var.
Benim için altın dizseler,
Beyrut‟tan Halep‟e kadar.
Onu istemem, onu istemem,
Vallahi onu istemem. ”
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Ğnêneʸ tfâla “çocuk Ģarkıları”, fettûkêt ve mettûlêt ise “tekerlemeler”
demektir. Bu iki türü birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmamıĢtır.
Nitekim orta ve yaĢlı kuĢak Çukurova Arapları da aynı üretimi bazan “çocuk
Ģarkısı” bazan “tekerleme” olarak adlandırmıĢtır. Buna göre, Çukurova
Araplarının tekerleme türünden ilk anladıkları Ģey, Türk edebiyatındaki
tekerlemeden farklıdır. Çünkü Türk edebiyatında tekerlemeler genellikle ses
benzerliklerinin yoğun olduğu, çoğu kez Ģiir formunda olmayan ve
kullanıcısının dili akıcı bir biçimde kullanabilme becerisini kanıtlama amacı
taĢıyan eğlenceli, kimi kez de pek anlam ifade etmeyen türlerdir. Oysa
belirtildiği gibi, Çukurova Araplarında tekerlemeler, çocuk Ģarkıları (hatta
çocuk oyunu Ģarkıları) ile benzer görünüm sunmaktadır. Sorunun çözümü daha
çok örneğin tespitiyle mümkündür. Ancak Ģu ana kadarki çaba sonucunda çok
az sayıda çocuk Ģarkısı / tekerleme derlenebilmiĢtir. AĢağıda bunlardan biri
görülmektedir:
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“Yağ yağ ey yağmur,
Çakal ulumaya geldi.
Amcamların tavuğunu yedi,
Tavusu Ģarkı söylemesi için bıraktı.”
Örnek tespitinde güçlük çekilen bir baĢka tür ninnilerdir. Çukurova
Arapçasında bu anlamda daha çok nínnîʸ, daha az olmak üzere de henhûne
sözcüğü kullanılmaktadır. Ninniler bebeklere ve çocuklara yönelik olarak daha
çok kadın ağzından söylenen ezgili Ģiirlerdir. AĢağıdaki metin Çukurova
Araplarından derlenen bir ninnidir (Derlenen kiĢi, bu metnin ilk iki beytiyle,
son iki beytinin iki ayrı ninni olduğunu belirtmiĢtir. Ancak bunlar birbirinin
devamı niteliğinde de değerlendirilebilirler. Ayrıca yine bu dil kullanıcısı,
ninninin baĢındaki nina nina sözcüklerinin Türkçeye “lay lay” olarak
çevrilmesinin daha uygun olduğunu belirtmiĢtir.):
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“Lay lay lay,
Kazanını leğenini bana ödünç ver.
Ali‟nin (Fatma‟nın vb.) çamaĢırlarını yıkayalım,
Ve onları incir ağacına asalım.
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Lay lay lay, karanlıkta,
Pabuçsuz ve yazmasız.
Böyle [koĢturduğumuz] hayata Allah lanet eylesin,
ġu [yediğimiz] bir lokma için.”
Çukurova Araplarının sözvarlığını tespit sürecinde hâla büyük oranda
canlılığını koruyan sözlü edebiyat üretimlerinin atasözleri olduğu tespit
edilmiĢtir. Çukurova Arapçasında “atasözü” anlamında kullanılan sözcük
metel’dir. Arapçayı akıcı bir biçimde kullanmayan insanlar bile, sözlerini
desteklemek, söyleyiĢini etkileyici kılmak için duruma uygun bir atasözü
söyleyebilmektedirler. Bu bağlamda, dil kullanıcılarının Türkçe konuĢurken
“Hani Arapçada bir söz vardır: (…).”, “Hani eskiler derlerdi ya: (…).” gibi
motivasyon cümleleriyle dinleyiciye bir Arapça atasözü söyledikleri, geçmiĢle
bağlarını bu atasözleriyle kurmaktan mutluluk duydukları gözlemlenmiĢtir.
Uzun bir tespit sürecinde, çok farklı konuĢma ortamlarında üretilen yaklaĢık
350 atasözünden birkaçı aĢağıda sıralanmıĢtır (Bu tespitlerden aĢağıda
sıralanan atasözlerinin yalnızca Çukurova Araplarına özgü olduğu sonucu
çıkarılmamalıdır. Doğal olarak bu atasözlerinin bir bölümü klasik Arapçada
veya Türkiye veya Türkiye dıĢındaki diğer Arap lehçelerinde de
kullanılmaktadır; atasözlerinin bir bölümü ise diller arası çevirilerin ürünüdür
(ayrıntılı bilgi için bk. Abdülhadioğlu, 2019). Ancak belirtilmelidir ki tespit
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edilen bütün atasözleri doğrudan doğruya bir Çukurova Arabının konuĢma
anında kayda alınmıĢtır.):
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1- “Ailenden (yakınlarından), onlar seni tehlikede bıraksalar bile yorulma
[bıkıp usanma].”
2- “Allah baklayı diĢleri olmayana kısmet eder.”
3- “Allah kötü komĢumdan razı olsun, beni eĢya sahibi yaptı.”
4- “Allah itaatkar kadına, hızlı ata ve geniĢ kap-kacağa bereket versin. Allah
itaatkar kadından, hızlı attan, geniĢ kap-kacaktan razı olsun: Kadının
baĢkaldırmayanı, atın hızlısı ve kap-kacağın geniĢ olanı arzu edilir.”
5- “Allah bağı [asıl olarak] bekçisinden korusun.”
6- “Ben ve kardeĢim amcamın oğluna, amcamın oğlu ve ben de yabancıya[ya
karĢı birlik oluruz.]”
7- “Alçak (yüksek olmayan) toprak kendi suyunu da içer, baĢkalarının suyunu
da.”
8- “Deveci olmak isteyen evinin kapısını yükseltecek [yüksek tutacak].”
9- Harman yerinde dövüĢmektense, [harmanla ilgili olarak] önceden uzlaĢmak
[daha yeğdir].
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10- “KuĢlar yatınca (gecelemek için dallara tüneyince), baykuĢ gezmeye
çıkar.”
11- “Hacca tavsiye üzerine gidilmez.”
12- “Bizim hayrımızı yerler, baĢkasına tapınırlar: Ġyiliği bizden görürler ancak
baĢkalarına sevgi gösterirler.”
13- “Deve bir niyette bulunur, deveci bir niyette bulunur; Allah‟ın niyeti
bütün niyetlere galip gelir.”
14- “Cömertlik varlıktan ileri gelir.”
15- “Sıcaklık afiyettir (sağlıktır) ve soğuk hastalık.”
16- “Doğru [bildik] yolda piĢmanlık yoktur.”
17- “Köpeği korkut ama ona vurma.”
18- “Çok kirli olan çamaĢır, ağır bir çamaĢır tokmağı ister.”
19- “ĠĢim bitene kadar “dayı dayı” [derim].”
20- “Küçüğü büyüyene kadar, gözden ırak olanı huzura gelene kadar sev.”
21- “Ġki yana eğilse de [aksak, engelli olsa da] asil kızı al.”
22- “Çok gezen ayak, ya ihanet eder, ya zina eder ya da kötü haber getirir.”
23- “Havlayan köpeğin ne faydası vardır ne de zararı.”
24- “Eğer bebek (çocuk) anneye ağlamazsa, ağzı tatlanmaz.”
25- “Beni dövdü, [bu] beni üzmedi, [ama] ismini çıkardı bana koydu.”
26- “Kapını kapalı tut ve komĢunu [hırsızlıkla] itham etme.”
27- “Malına tamah etme, bu dünya senin değil.”
28- “[Evlenmek üzere] kendi milletinden [kız veya erkek] almayan [birçok
sıkıntıyla boğuĢmak zorunda kalacağından] illetinden (hastalığından) ölür.”
29- “Baban yoksa Rabb‟in yok mu?”
30- “Ayıdan kaçtık, kuyuya düĢtük.”
31- “Katırı katırın yanına bağla, ya anırmasını ezberler ya tekmelemesini.”
32- “Onu var edene tesbih olsun, onu salladı [ama] bırakmadı. (Dünyayı var
eden Allah ne büyüktür ki, onu [depremlerle] sallar, [ama] bırakmaz [onun
boĢlukta savrulmasına izin vermez].”
33- “[Gerekirse] cumartesi ve pazar [günleri bile] çalıĢ, [ama] hiçkimsenin
herhangi bir Ģeyine ihtiyaç duyma.”
34- “Ağzı yedir [ki] göz utansın.”
35- “Ülke kursa da çocuk [yine çocuktur].”
36- “El kısadır [ama] göz görür.”
37- “ArtmıĢ, eksiğin kardeĢidir. “
38- “Ağustos (ayı) girdi, yaz görünmez oldu ve kıĢa kapıları araladı.”
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39- “Bina etti ve yükseltti [ama] gitti bıraktı [geride hiçbir Ģey bırakmadı].”
40- “Hepsini [kendisi] yese de, hamuru [hünerli] ekmekçiye ver [teslim et.].”
Çukurova Araplarının bilmece anlamında kullandıkları sözcük hezzûre‟dir;
“Bana bir bilmece sor.” anlamında kullanılan cümle ise Hzírli hezzûre.‟dir. Bu
bilgilere rağmen Çukurova Arapları arasında bilinen ve kullanılan bilmece pek
kalmamıĢtır. Dil kullanıcılarının bir bölümü çocukken kendilerine bazı
bilmecelerin öğretildiğini ama bugün bunları tamamen unuttuklarını
belirtmektedirler. Bilindiği gibi, bilmeceler, daha çok çocuk edebiyatı
ürünlerindendir ve bir dil çocuklara aktarılmadığında ilk unutulan sözlü
türlerden biridir. BaĢka bir deyiĢle, bilmeceler değiĢen yaĢam tarzlarına en az
direnebilen, en kırılgan sözlü türlerdendir. Zaten Çukurova Arapçası
kullanıcılarının hafızalarında kendi çocuklarına aktarabilecekleri hemen hemen
hiçbir bilmece kalmamıĢ olması, kendilerine de çok az Arapça bilmece
öğretilmiĢ olmasından, yeni bilmece kültürünün Türkçeyle biçimlenmiĢ
olmasından kaynaklanmaktadır. Çukurova Arapları arasında orta ve yaĢlı
kuĢaktan herhangi üyeye Arapça bir bilmece bilip bilmedikleri sorulduğunda
genellikle Ģu bilmeceyi söylemektedirler:
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“Annenin kardeĢi olan dayının eniĢtesi senin neyin olur?
Cevap: Baban.”
Sonuç
Tespit edilebildiği kadarıyla Ģu ana kadar Çukurova Araplarının sözlü ve yazılı
edebiyatlarıyla ilgili bütünlüklü herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Tespit
edilen örneklerin nasıl adlandırılıp sınıflandırılacağı çözüm bekleyen önemli
sorunlardır. Bu çalıĢmada tespit edilen bazı türlerin (destanlar ve hikâyeler,
ağıtlar ve uzun havalar, çocuk Ģarkıları ve tekerlemeler) nasıl adlandırılacağı
ve birbirinden nasıl ayrılacağı kesin olarak ortaya konulamamıĢtır. Bu
bağlamda, daha çok metin tespiti ve daha çok edebiyat araĢtırmacısının bu
konuya odaklanması gerekmektedir. Ancak anadilleri olan Arapçadan giderek
kopan ve yeni yaĢam tarzlarını ve yeni edebiyatlarını Türkçe üzerinden
oluĢturan Çukurova Araplarının geleneksel edebiyat ürünleri giderek
kaybolmaktadır. Buna göre Çukurova Araplarının özellikle sözlü
edebiyatlarıyla ilgili en yaĢamsal konu, bu örneklerin bir an önce sesli ve yazılı
olarak kaydedilmesi ve arĢivlenmesidir. Bunun yanı sıra, bu topluluğun gerek
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sözlü gerekse yazılı edebiyatları konusunda müzikologlarla birlikte
düĢünülmesi ve çözülmesi gereken birçok nokta (üretimlerin notalara
aktarılması gibi) da bulunmaktadır
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