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ÖZET 
Bu çalışmada Aşık Ali Cemali'nin söylediği türküler ve anlattığı kısa hikayeler Performans Teorisi çer

çevesinde incelenmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmakta olup bu bölümlerde anlatanın, dinleyicinin, anla
tım ortamının ve ses kayıt cihazının aşığın performansı üzerindeki etkileri araştınlmıştır. 
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ABSTRACT 

1n this paper the folk songs (türkü) Ali Cemali sings and the short stories that he narrates have been 
analyzed. This work consists of four parts in which the effects of the narrator himself, the listener, the con· 
text und the tape-recorder on Cemali's perforınance are examincıd. 
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Bu çalışma Aşık Ali Cemali reper
tuvarından derlediğim çeşitli parçaları 
folkloru bir "gösterim" olarak gören Per 
formans Teori yada diğer adıyla Göste
rimci Kuram çerçevesinde bir değerlen
dirme denemesidir. Bunun için öncelikle 
bu teori hakkında genel bilgiler verecek 
ve çalışmamın kuramsal arka planını çi
zeceğim. Ardından bu çalışmada "kay
nak kişi" olarak ele aldığım Ali Cemali'yi 
kısaca tanıtacak ve ondan derlediğim 
parçalan adı geçen kuram ışığında de
ğerlendireceğim. İlhan Başgöz, Sibir
ya'dan Bir Masal Anası'na yazdığı giriş
te folkloru bir gösterim olarak değil de 
bir metin olarak incelemeyi eleştirerek 
onu kağıt üstüne döküp donduran, can 
sız kılan, böylece bir "kadavra" haline 
getiren biziz (Azadovski 1) diyor. Bu gö-

rüşe paralel olarak ben folkloru bir "ka
davra"ya dönüştürmemek için bu değer
lendirmemde aşığın sa:zı eşliğinde söyle
diği beş türküyü ve anlattığı beş hikaye
yi temel alarak anlatanın yani aşığın 
kendisinin, dinleyicilerin, anlatı ortamı
nın ve ses kayıt cihazının aşığın peıfor
mansı üzerindeki etkilerini araştıracak 
yani Aşık Ali Cemali repertuarından 
derlediğim folklor ürünlerini gösterimci 
bir yaklaşımla değerlendireceğim. 

Fin Okulu halk edebiyatı türleri
nin, özellikle masalların çok eski bir de
virde, tek bir toprakta ortaya çıkmış bir 
arketipi olduğu ve tarihi ve coğrafi araş
tırmalarla bu ilk form (urform)un bulu
nabileceği görüşünü savunuyordu. A n 
cak metnin incelemesini esas alan bu 
yaklaşım anlatıcının yaratıcılığını ve 
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dinleyicinin katkısını gözardı ediyor, 
böylece halk edebiyatı ürününü insan 
çevresinden soyutluyordu. Lutz Röcrich 
de "salt metinden hareketle yapılan ça
lışmaların, sardalye konservesini incele
yerek balıkların denizdeki hayatı hak 
kında bilgi edinmeye çalışmak gibi bir 
şey olduğu"nu belirterek metin merkezli 
çalışmaların yetersizliğine dikkat çek
miştir (Oğuz 92). Bu yaklaşıma ilk ve en 
etkili eleştiri Rus halkbilimcisi Mark 
Azadovski'den gelmiştir. Azadovski, Rus 

Masalları adlı kitabıyla masalın yaratıl
masında, yayılmasında ve değişmesinde 
anlatıcının rolüne ve anlatıcı ile dinleyi
ci arasındaki karşılıklı etkileşime dikkat 
çekmiş ve böylece "kişisel yaratıcılık" 
okulunun kurucusu olarak tanınmıştır 
(Başgöz 22-23). 

1960'lardan sonra ise Amerikalı 
folklorcular Azadovski'nin bulgusuna 
dinleyici kitlesinin ve başka çevre ele
manlarının da etkisini katarak "göste
rimci" halkbilim çalışmalarını başlat
mışlardır. İlk olarak İndiana Üniversite
si Folklor Enstitüsü Başkanı Richard 
Dorson, folklorun "Genç Türkleri" dediği 
Alan Dundes, Roger Abrahams, Dan 
Ben-Amos gibi bir grup sosyal halkbilim
ciyle sosyal içeriğe yönelik araştırmalar 
yapmıştır. Sosyal içerikçi bu araştırma
cıların ortak görüşü folklorun bir göste
rim, canlı bir anlatım, tiyatro gibi bir o y 
nama olduğu idi (26). Ancak bu araştır
macılar antropoloji, dilbilim ve iletişim 
bilimleri gibi sosyal bilimlerin verilerini 
folklora uygulamakla yetinmiş herhangi 
bir folklor örneği üzerinde çalışıp görüş
lerini sistemleştirmemişlerdir. Bu eksik
liği giderme yolunda ilk adımı Alan Lo
max atmıştır. Lomax, kuramsal görüşle
rini dünyanın çeşitli kültürlerinden din
lediği 2000 ses kaydı ve 400 plağın ince
lemesinden yola çıkarak oluşturur. Lo-
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max, Halk Türhüsü Biçemi ue Kültür ad
li kitabında halk türküsünü ve dansları
nı okuyucu ve oynayıcıların vücutlarının 
duruşu, okuyucu-oyuncu grubundaki sa
natçıların birbiri ile ilişkisinin dinamiği 
ve okuyucu ile dinleyici arasındaki etki 
alışverişi gibi elemanlardan oluşan bir 
"gösterim" olarak kabul eder (28). 

Bunlardan başka dilbilim alanında
ki gelişmeler, özellikle Saussure'ün gö
rüşleri ile dilbilimin sosyal dilbilim ol
maya yönelmesi de folklorcuları oldukça 
etkilemiştir. Saussure dil ile iletişim 
kurma sosyal ve psikolojik bir olaydır di-

. yordu ve gramerin kişinin içinde yaşadı
ğı toplumdan soyutlanarak inceleneme
yeceği görüşünü savunuyordu. Ayrıca "la 
langue" (dil) ile "la parole" (söz)u birbi
rinden ayırıyor, " la parole" kişiye göre 
değişir diyerek konuşan kişinin psikolo
jisinin önemine dikkat çekiyordu. Daha 
sonra Roman Jacobson ve N. Chomski de 
dilin dans, müzik, hikaye gibi öteki ileti
şim araçları kadar karmaşık bir sistem 
olduğunu belirtmiş]erdir. Üstelik 
Chomsky dile "sözlü gösterim" diyerek 
konuşan insanın yaratıcılıı}ını vurgula
mıştır (30). 

Dilb.ilimdeki bu gelişmeler büyük 
ölçüde Jacobson'dan etkilenen Amerikan 
folklorcu Robert George'un çalışmasına 
yansımıştır. George, "Hikaye Anlatma 
Olayının Anlaşılmasına Doğru" adlı ma
kalesinde hikaye anlatımını anlatıcının, 
dinleyicinin ve hikayenin bir kesişimi 
olarak belirler (31). 

Gösterimci okulun bir başka önemli 
araştırmacısı Darı Ben-Amos da folkloru 
canlı bir sahneleme sayar. Afrika'da Be
nin topluluğunu inceleyen Ben-Amos üç
lü bir araştırma yöntemi geliştirir: 1. Ki
şisel Boyut (anlatıcı-oynayıcı), 2. Sosyal 
Boyut (dinleyici, izleyici), 3. Söz Boyutu 
(32). Ben-Amos, bir antropoloji bilgini 
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olan Malinowııki ve soııyal dilbilimci olan 
Deli Hynıes'ten etkilenmiştir. Malinows
ki anlamı belirleyenin konuşmacının yüz 
ve beden hareketleri ve konuşma sıra
sında orada bulunan insanların davra
nışlarından oluşan "durum içeriği" oldu
ğunu belirtir. Öcal Oğuz, Malinowski'nin 
"Metin elbette ki son derece önemlidir, 
ama bağlam olmadan cansız kalır" şek
lindeki çıkışının bu alandaki çalışmala
ra büyük hız kazandırdığını belirtiyor 
(90). Hymes ise dil yerine "konuşma yol
ları", "konuşan", "konuşmanın yer aldığı 
durum", "konuşma olayı", "konuşmanın 
bölümleri" gibi terimleri kullanarak her 
konuşmada konuşmaya katılanların sos
yal dunımlan ve psikolojilerinin de be
lirleyici olduklarını vurgular (32-33). 

Gösterimci Kuramın ortaya çıkışı 
ve gelişimi ile belli başlı temsilcileri hak
kında aktardığım bu genci bilgilerden 
sonra çalışmanım ikinci kısmına yani 
tüm bu "durağan" kuramsal bilgileri ha
rekete geçireceğim bölüme geçiyorum. 
Çalışmamın kaynak kişisi Ali Cemali 
alevi bir aşık olup asıl adı Ali Cemal Çc
tinkaya'dır. Çetinkaya 1941'de, Tunce
li'de doğmuştur. İşçi olan Çetinkaya evli 
ve yedi çocuk sahibidir. Kendisini 7 Mart 
Perşembe akşamı kendisi de bir halk 
müziği sanat\:ısı olan Bayram Bilge To
kel ile birlikte Dikmen'deki evinde ziya
ret ettik. Kendiııiyle sohbetimiz sırasın
da aşığın "Bütün İnsanlardan Arzumuz 
Vardır" adlı bir kitap hazırlığı içinde ol
duğunu öğrendim. Saz çalmayı kendi 
kendine öğrendiğini söyleyen Ali Cemali 
türkü söylemeye 20'li yaşlarında başla
mış. 'l'ürkülerini nasıl yaıdığını ve kita
bına hangi türkülerini alacağını sordu
ğumda Ali Cemali şöyle diyor: "Fikir ya
kaladıkça yazdım. Ya gamdan ya keder
den aniden bir algı gelir, öyle yazarsın". 
Bunun üzerine ben irticalen mi söyledi-
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gını sorunca, "İrticai düşünce mahsulü 
değildir. Ben düşüncenin mahsulüne 
önem veririm. Ani olan bir şeyde eksik
lik olur" diyor. O halde aşığa çekirdek 
halinde bir fikrin birden bire geldiğini 
ancak Ali Cemali'nin bu "eksik" olanla 
yetinmeyip o fikir üzerinde düşünerek 
onu şekillendirdiğini ve geliştirdiğini 
söylemek yanlış olmaz. Aşık, kitabına al
dığı türküleri nasıl seçtiği konusunda da 
şunları söylüyor: "Çocukluk türkülerimi 
attım. İnsanı yaşatamıyorlar. Gençliğim
de yazdıklarımı beğenmedim. Dört mev
simlik değildiler. Her ne kadar çiçekse
ler de daha meyva olmamışlardı. Tam 
yargımdan geçen türküleri aldım". Bu 
da aşığın mükemmeliyetçiliğini, en iyiye 
ulaşma arzusunu bir kere daha gösteri
yor. Ayrıca Diyarbakır ve İzmir radyola
rında mahalli sanatçı olarak çalıştığını 
ve Dostlar Tiyatrosu'nda Pir Sultan Ab
dal oyunlarında oynadığını yine aşığın 
kendisinden öğrendim. O günlerde ken
disine Ccmo Baba derlermiş. Söıün özü, 
Cemo Baba çok gezmiş, çok görmüş, çok 
yaşamış. O şimdi 61 yaşında koca bir çı
nar ve ben bu çalışmayı onun "sayesin
de" yani gölgesinde hazırladım. 

Gösterimci Kuram "doğal ortam" 
yaklaşımından hareketle bir metni anla
yabilmek için metni d.oğal ortamında iz
lemek gerektiğini öngörür. Ancak kura 
mın "doğal ortam" yaklaşımının uygula
nabilirliğine yönelik eleştirileri de göz 
önünde bulundurmak gerekir. Bu eleşti
rilere göre hiç bir halkbilimi çalışması 
"doğal ortam"da yapılmaz çünkü göste
rim ortamının ve seyircinin varlığı halk
bilimi olayını bir "sanat eseri"ne dönüş
türür. Yani özü itibariyle böyle bir ortam 
kendiliğinden doğal değildir. Üstelik 
halk bilimcinin ya da araştırıcının derle
me amaçlı katılımı da gösterimin doğal
lığını bozar (Oğuz 35). Oğuz'un bu konu-
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daki görüşlerine katılmakla birlikte ben 
"doğal ortam" olanaklı olmasa da "doğal 
ortam"a en yakın olan ortama ulaşabil
mek ve çalışmamı bu çerçevede sürdüre
bilmek için ziyaretimiz sırasında aşığa 
"ben çalışmam için şu kadar türkü ya da 
şu kadar hikaye derlemek istiyorum" di
yerek aşığı kendi amacıma göre yönlen
dirmekten ve kendi derleyici kimliğimi 
ön plana çıkartıp aşıkla aramdaki mesa
feyi açmaktan kaçındım. Onun yerine 
aşığın arkadaşı ve kendisi de bir saz e r 
babı olan Bayram Bilge ve eşi Elif Ha
nım'ın katkılarıyla yaratılan sohbet o r 
tamında yakaladıklarımı değerlendir
meye karar verdim. Yani folklorda "sü 
pürge" denilen tekniği kullandİm. Daha 
sonra kaydettiklerimi çözümlediğimde o 
sazlı sözlü sohbetten aşığın geçmişinin, 
din ve dünya görüşünün yanı sıra halk
bilimi metni olarak bana biri uzun hava 
olan beş türkü ve beş de hikmetli kıssa 
da diyebileceğim kısa hikaye kaldığını 
gördüm. Şimdi bu türkü ve hikayeler 
aracılığıyla aşığın performansı ve bu 
performansı etkileyen unsurlar üzerinde 
duracağım. 

Anlatanın Etkisi: 
İlk olarak anlatanın yani aşığın 

kendi özelliklerinin anlattıklarını ve 
performansını nasıl şekillendirdiğini, bir 
başka deyişle Dan Ben-Amos'un üçlü 
modelindeki "kişisel boyut"u tartışaca
ğım. Başgöz bu konuda şunları söylüyor: 

Hikaye anlatan aşığın sesi, sazı, k i 
şileri taklit etmesi, sesini alçaltıp yük
seltmesi anlatımının elemanlarıdır. 
Onun susması, bir zaman konuşmaması. 
bile anlatımı etkiliyor. Hikayecinin vü
cut hareketleri, yavaş veya hızlı dolan
ması, oturması, sazını taşımasındaki gü
zellik ve aykırılık gösterimi etkileyen 
elemanlar. [. .. . ] Onun bilgi dağarcığı, 
yaratıcı olarak yetenekleri, yaşı, sosyal 
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sınıflar içindeki yeri, dini inançları, de
ğer yargılan hikayeden ayrılamaz. Gös
terimi canlı hale sokan bu sanat eridir. 
(27) 

Benim Ali Cemali üzerindeki göz
lemlerim de Başgöz'ün bu tespitlerini 
doğrular niteliktedir. Öncelikle türküleri 

. ele alacağım. 
Aşığın türkülerdeki performan

sı ve performansını etkileyen unsur
lar: 

Aşık derlediğim metinlerde 1 olarak 
numaralandırdığım uzun havayı okuma
ya ''bir isyan edeyim hanım kızım" diye 
başlıyor ancak tam sazını eline aldığın
da öksürüyor ve "altmışlık adamım, o 
kadar da olur" diyerek hem kendi yaşına 
bir gönderme yapıyor hem de özrünü di
le getiriyor. Bu parçanın sözlerine dikkat 
edildiğinde aşığın isyanının hayata oldu
ğu görülüyor. Türküsünü bitirdiğinde ise 
"nereleri gezdik nerde kaldık, işte hayat 
böyle" diyor. Aşığın siU:ımkar bir edayla 
söylediği bu sözden de anlaşılıyor ki bu 
türküde bir anlamda çok gezen, çok gö
ren ama yine de hayatı anlayamayan Ali 
Cemali'nin hayat hikayesi gizlidir. 

2 numaralı türkü ise yazılış hikaye
sinden de anlaşıldığı gibi hem aşığın 
kendi yaşadığı bir olayın yansımasıdır 
hem de dini inz.nçlarıyla şekillenen, aşı
ğın dünya görüşünü dile getiren bir par
ça olması açısından oldukça dikkat çeki
cidir. Aşık rüyasında Hz. Ali'yi görür ve 
alevi olduğu için pirin elinden içtiğini 
bade olarak değil alevi geleneğinde oldu
ğu gibi "dolu" olarak adlandırır. Bu rüya
yı gördüğünde coşup ağladığını anlatan 
aşık daha sonra yazdığı bu 2 numaralı 
türküyü yine aynı coşku içinde çalıyor ve 
söylüyor. Hz. Ali'nin kendisine rüyada 
"kamil ol, kamil ol, kamil ol" deyişi de 
aşığın her dörtlüğünün son dizesinde 
tekrarladığı "Kamil insan olmak gerek" 
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nakaratında yankı buluyor. Aşığın bu 
türküyü bir anlamda kendi öğrendiği bir 
sırrı, mutluluk sırrını, tüm insanlarla 
paylaşmak için bir kılavuz edasıyla yaz
dığı da söylenebilir. Ayrıca insandan "ka
mil insan"a ulaşmanın tasavvuf düşün
cesi içindeki yeri de göz önünde bulun
durulursa Ali Cemali'nin, görüşleriyle 
tasavvuf felsefesine yakın olduğu söyle
nebilir. Başgöz, Aşık Ali İzzet Özkan adlı 
kitabında alevi aşıklar hakkında şunları 
söylüyor: 

Alevi kültüründe şiir, yalnızca bir 
eğlence vasıtası değildir; din törelerinin 
ve törenlerinin de bölünmez bir parçası
dır. Alevi törenlerinin hepsinde, sazı 
elinde aşık, Dede'nin yanında en saygın 
yeri tutar. Aleviliği öğretecek yazılı kay
nakların eksik olması nedeniyle, aşık şi
ir, din öğreticisi, din yayıcısı ve din yaşa
tıcısı görevini de yüklenir. (16) 

Ali Cemali'nin 3 olarak numaralan
dırdığını türküsünde Başgöz'ün tarif et
tiği bu görevleri yerine getirdiği söylene
bilir. Aşığın "Hakikat izimiz bizim bu ci
handa" dizesinde bahsettiği ''hakikat" ve 
"Marifet yasamız, Ali Cemalimiz" dize
sindeki "marifet" aleviliğin temel felsefe
sinde yer alan kavramlardır. 100 Soruda 
Tarih Boyunca Alevilik ve Aleviler adlı 
kitapta şöyle denmektedir: "Alevilik kül
türünde dört kapı olduğuna inanılır. Şe
riat, Tarikat, Marifet ve Hakikat ( .. . .  ] 
Marifet, lisedir, ağızdan çıkanı, kulağın 
duyması, insanın kendi kendine yön ve
rebilmesidir. Hakikat ise, en üst merte
be, yani, "insan-ı kamil" olmak anlamına 
gelir" (7). Buradan hareketle Ali Cema
li'nin türküsünde aleviliğin bu temel fel
sefesini dile getirdiği söylenebilir. Ayrıca 
Başgöz adı geçen kitabında alevi gelene
ğinde Tanrı'nın "hakça ve halkça" yoru
mundan bahsederek "Tanrı göklerde de
ğil, her dinden, her renkten, her inanış-
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tan insanın yüreğindedir" (19) demekte
dir. Ali Cemali'nin "Hakkı yakın gördük, 
şah damarda, kanda" dizesi de işte bu 
görüşü yansıtmaktadır. Türkünün tama
mına insanlık sevgisi hakimdir. O da tıp
kı Yunus gibi Mevlana gibi insanları hiç 
bir ayrım yapmadan sevmekten yanadır. 
Onların evrensel hümanizması Ali Ce
mali'de de görülüyor. Örneğin aşığın 
"Saygı, sevgi bizim esas temelimiz / Şek
limiz marifet, dostluk emelimiz" dizeleri 
Yunus'un "Ben gelmedim dava için, be
nim işim sevi için / Dost'un evi gönüller
dir, gönüller yapmağa geldim" (Toprak 
169) dizelerini hatırlatmaktadır. Aşığın 
"Hakkı yakın gördük / Şah damarda 
kanda" dizeleri de yine 13. yüzyılda Ana
dol u'da gelişen ve insanı tanrılaştıran, 
tanrıyı ise insallaştıran bir düşünce sis
temi olan tasavvuf düşüncesine dayanır. 
Atilla Özkırımlı da "Öz açısından alevi
bektaşi şiirini Yunus Emre'ye bağla
ma"nın yanlış olmayacağım ifade etmek
tedir (30). Ayrıca kendini "cehalet düş
manı" olarak tanımlayan Ali Cemali'nin 
eğitime ve bilime verdiği önem de yine 
bu türkü de kendini gösterir. Bu türküyü 
de bitirdikten sonra aşık ailesini ve geç
mişinden kesitleri anlatıyor: 

Marangozculuk vardı, duvarcılık 
vardı,çulhacılık vardı, rençberlik vardı. 
Ailemiz çok kalabalıktı yani kendi işleri
ni kendi temin ederlerdi, kendi bezini 
evden çıkarırlardı. Çalışkan bir aileydi. 
Kendi işini yapmakla. beraber ihtiyaç 
duyan komşu köylere de yardım ederler
di hani ya duvar yapıyor, inşaat yapıyor. 
He mesela saz bizim evde yaparlardı, be
nim amcalarım yapardı. Sonra amcala
rım çalıp söylerlerdi, böyle kış oldumu o 
tasavvufçular, o muhabbet hastaları her 
çeşit insan gelirdi yani bizim yuvada bu 
ermenidir, sünnıdir veyahut çingendir 
diye ayrım yoktu yani her gelen misafir-
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dir .  Mehman demandır, demandır 
Hak'tır. İnsana saygı, sevgi vardır. 

Aşığın bu sözleri türküsünde dile 
getirdiği evrensel insan sevgisinin ço
cukluğunda yetiştiği ortamdan doğduğu
nu gösteriyor. Ancak aşığın konuşması 
yine bir sitemle sona eriyor: "Ben Alevi
yim kızım, alevinin de dedesiyim amma 
işçiyim, ne dedevılik biliyorum ne de de 
deliğe gidiyorum. Keşkem bilseydim fay
dalanırdım. Ha bu aralar bu dernek 
mernekler kurulmuş, bari Avrupa'ya fa
lan gider kazancımız olurdu". Başgöz, 
anlatıcının bir yolunu bulup kendini ya 
da dinleyicisini ilgilendiren güncel poli
tik ve ekonomik olayları <la gösterime 
katabileceğini söylüyordu (27). Cemali 
de işte böyle insanlık sevgisini işleyen 
bir türküden sonra sözü ekonomik duru
ma getirip üstü kapalı da olsa iyi kaza
namadığına gönderme yapmaktadır. 100 
Soruda Tarih Boyunca Alevilih ve Alevi
ler adlı kitapta "Dedelikte maddi bir 
menfaat yoktur. Dedelik manevi bir li
derliktir [. . . .  J Dede tarikatı yönetir ve 
orada toplanan halk, dilerse küçük bir 
para, dilerse çorap, mendil gibi arma
ğanlar verir" (15) denmektedir. O halde 
Ali Cemali'nin bu son sözü ile dernekler 
aracılığıyla dedeliği bir çıkar kapısı hali 
ne getirenleri eleştirdiği de söylenebilir. 

Aşık daha sonra alevilikteki "musa
hiplik" yani dostluk, kardeşlik ilkesin
den, bunun "insanın insanda erimesi" ol
duğundan bahsediyor ve din hakkındaki 
şu düşüncelerini belirtiyor: 

Ali bir gerçeğin sözü var demiş: 
Ruhen zaptolmayan millet, gönlü 

gözü dolar hillet. İnanç insanın ruhunu 
sınırlandıran, saygıyı, sevgiyi belirleyen, 
evrensel bir hazdır din. Dinin amacı, in
sanların ruhen temiz olmasıdır. O dü
şünce sistemlerini arındırabilmektir. 
Eger din bu degilse insanların dışında 
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kalan sade bir efsanevi bir hikaye gibi
dir. Dinin amacı insanların ruhen düşün
celerini berraklaştırabilmektir, ruhı 
ilimdir da, evrensel hazdır. 

Aşığın söylediği dördüncü türkü 
tüm bu görüşlerini yansıtıyor.Cemali s a 
zı öyle ustaca çalıyor k i  adeta bu konu
daki son sözü sazına söyletiyor. Yakında 
çıkacak olan kilalıının adını taşıyan lıu 
türkü de Yunus'tan izler taşıyor. Yunus 
nasıl "Tevrat ile İncil'i!, Fürkan ile Ze
buı'u / Kuı'andaki .Ayeti nuru, cümle vü
cutta bulduk" (Toprak 89) diyor ve <lörl 
kutsal kitap arasında hiç bir ayrım gö
zetmiyorsa Cemali de "Musevı, İsevi, 
Muhammcdıler" arasında hiç bir fark 
görmüyor ve "Senlik benlik denen kav
galar bitsin" diyerek barış özlemini dile 
getiriyor. 

Ali Cemali söylediği son türküye 
şöyle başlıyor: "Ha şimdi sazımdan mak
sat: En büyük değer insana verilmelidir. 
İnsan en büyük degcrde olmalıdır. İnsan 
niçin altına sarılıyor, niçin elmasa sarılı
yor? Güvencede olmadığı için . Yoksa 
bunlar metaldir. İnsan her şeyi değer
lendiriyor". Bunun ardından söylediği 
türküde insanlar arasında saygı, sevgi 
ve dostluğun önemine dikkat çekiyor. 
Ayrıca bu türküdeki "zerreden tam, tam
dan zerre" dizesi de yine tasavvuftaki bu 
dünyadaki her :şeyin Tanrı'nın bir parça
sı olduğu görüşüni.t çağrıştırmaktadır. 
Hallacı Mansur'un "Ene! Hak" deyişi ile 
Cemali'nin "zerrede tam"ı görmesi aynı 
doğrultudadır. Ali Cemali türküsünü bi
tirince bu konu hakkındaki düşünceleri
ni şu şekilde noktalıyor: "İşte kainat bu 
saygıyla, bu sevgiyle oluşmuştur. İnsan
lar da bunu hayata geçiımeli ki güvenli 
bir dünyada yaşasınlar. Bizim temenni
miz budur". Ali Cemali'nin yüreğindeki 
bu insan sevgisi sazının tellerine de yan-
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sıyor ve bu türküyü eşlik eden saz adeta 
coşuyor. 

Aşığın anlattığı hikayelerdeki 
performansı ve performansını etki
leyen unsurlar: 

Walter Benjamin, "Hikaye Anlatıcı
sı" adlı yazısında hikaye anlatıcısı hak
kında şöyle diyor: 

Her gerçek hikaye, açık ya da örtük 
biçimde yararlı bir şeyler barındırır. Bu 
yararlılık kimi hikayede bir ahlak dersi, 
başkasında bir nasihat, bir üçüncüsünde 
bir atasözü ya da düstur olabilir. Ama 
her durumda, hikaye anlatıcısı okuruna 
akıl verebilecek kişidir. (80) 

Ali Cemali de işte tam bu tür bir hi
kaye anlatıcısına örnektir. O da anlattı
ğı her hikaye ardından ya kendince bir 
yorum getiriyor ya anlattıklarından bir 
ders çıkarıyor ya da dinleyicilerine nasi
hat veriyor. 

Aşık. ı numaralı hikayede Hacı 
Bektaşi Veli'nin bir mucizesini Alevi
Bektaşi Edebiyatı çerçevesinde anlatı
yor. Yani anlattığı bu hikayede de aşığın 
dini görüşü yansıyor. Başgöz, "Alevi çev
reler ve dinleyiciler için anlatılan hika
yelerde kahramanlar ya alevi yapılıyor 
veya aleviliğe sevgi ve saygı duyan kişi
ler oluyor" (27) diyor. Burada ise hikaye
nin kahramanının Hacı Bektaşi Veli ol.
ması dinleyiciden değil, anlatıcının yani 
Ali Cemali'nin kendisinden kaynaklanı
yor. Bu şekilde Cemali hem Hacı Bek
taş'ı yüceltiyor hem de toplumların k a 
derini çizen velilerden hareketle hikaye
nin ardından şu yorumu yapıyor: "De
mek insan Tanrı ruhuna yaklaşım ya
pınca Tann gibi yaratıcı pozisyonda ola
bilir. Fizik seyrinin gücünü kendinde 
topladığı zaman seyrederse taşı yakuta 
bile dönüştürebilir. Seyrederse taş yakut 
keser". Buradan da anlaşıldığı gibi bu 
hikaye de daha önceki bir kaç türkü gibi 
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tasavvuf düşüncesinden, "zerredeki 
tam", yani insandaki Tanrı motifinden 
şekillenmiştir. 

Ali Cemali 2 numaralı hikayeyi an
latmaya "efendiler şimdi" diyerek tam 
bir meddah edasıyla başlıyor. Bu kez 
kendisine eşlik eden sazı yok elinde ama 
bambaşka bir yeteneği var: Taklit yete
neği. Aşık bu kez hikayeci kimliğiyle ka
rakterleri, örneğin delikanlıları, kızı ka
çıran adamı, kızı, tilkiyi ve kekliği öyle 
güzel seslendiriyor ki hikayeyi anlatmı
yor adeta oynuyor. Anlatışı oldukça can
lı ve renkli. Anlatıcı bu canlılığı sadece 
ses taklitleriyle değil vücut diliyle de 
sağlıyor. Anlatıcının el-kol hareketleri, 
mimikleri hepsi birden hikayesine ve hi
kayenin etkisine katkı sağlıyor. Benja
min de adı geçen yazısında "Hikaye an
latıcılığı duyular söz konusu olduğunda 
yalnızca sesin eseri değildir; gerçek hi
kaye anlatıcılığında el, çalışarak edinil
miş yüzlerce jestle anlatılanları destek
ler" diyerek hikaye anlatıcısının bu yö
nüyle aslında bir zanaatkar olduğunu 
belirtiyor (99). Buna dayanarak bulduğu 
taşlarla kolye ve yüzük yapan Ali Cema
li'nin hikaye anlatıcısı olarak da bir za
naatkar olduğunu söyleyebiririm. Baş
göz'ün Azadovski'den aktardığı gibi iyi 
anlatıcı şu iki ustalığı birleştirir: O hem 
anlatma tekniğinin ustasıdır hem de an
lattıklarını bir dinleyici kitlesi önünde 
canlandırabilen bir gösterimcidir (25). 
Ali Cemali de bu hikayeyi anlatırken bu 
iki ustalığı birden sergiliyor. Aşık "hika
ye ama içinde pay var" dedikten sonra 
bu hikayedeki payı da şöyle biçiyor: "Her 
şeyin bir yeri ve zamanı vardır. İnsan y a 
nılgılara düşünce hayatı kaçırmış olu 
yor". Anlatıcı bu sözleriyle canlandırdığı 
karakterlerden sıyrılıp tekrar kendi hi
kayeci kimliğini kazanırken dinleyici 
olarak bizler de hikayenin atmosferin-
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den içinde bulunduğumuz gerçek yere ve 
zamana dönüş yapıyoruz. 

3 numaralı hikayede de aşığın per
formansı ses taklitleri, sesini kullanışı 
ve vücut hareketleriyle oldukça yüksek
tir. Aşığın kendine anlatılan bu hikaye 
üzerine yazdığı bir dörtlüğü söylemesi 
de anlatımını bir kat daha zenginleştiri
yor. Ali Cemali hikayeden çıkardığı der
si ·bu kez bir dörtlük içinde veriyor: 

Lezzet dolu koca hayat 
Bulan değil, bilen alır 
Elmas, zümrüt olsa şayet 
Bulan değil, bilen alır 
Benjamin hikaye anlatıcısının og

retmenlerin, ermişlerin arasında sayıla
bileceğini çünkü onun da birçok şey için 
verecek aklı olduğunu belirterek "Bu 
ömür yalnızca kendi deneyimini değil, 
başkalarının deneyiminden de çok şey 
içerir; hikaye anlatıcısı kulaktan kulağa 
aktarılan bilgiyi kendi deneyimine ekle
miştir" (99) diyor. Ali Cemali'nin yazdığı 
bu dörtlük de onun Memo'nun deneyimi
ni nasıl kendi deneyimine kattığını gös
termektedir. Ayrıca Cema]i'nin hikayesi
ni anlattığı Memo'ya kızgınlığı da sesi
nin tonuna yansıyor. Hikayenin sonunda 
Memo'nun rüyasına giren ermiş için şöy
le söylüyor: "Bunu bize anlattılar. Ben de 
mübareğe biraz darıldım, hey eliyim mü
barek o tabakayla o yakut senin canını 
mı sıkıyordu? Bir bilene gösterseydin el
den ele değerlenir insan faydalanırdı. 
Sen götürdün bir zır cahile gösterdin ya
kutu parçalattın orda". Böylece aşığın 
bir önceki hikayedeki neşeli tonu yerini 
kızgınlık ve kırgınlığa bırakıyor. 

Ali Ccmali'nin 4 olarak numaralan
dırdığım hikayesi de yine onun eğitime 
ve eğiticilere verdiği önemle şekilleniyor. 
Ancak bu hikayede aşığın performansı 
daha önceki hikayelere oranla daha dü
şük olduğu söylenebilir. Bu durumun hi-
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kayede ses taklitlerinin olmayışından ve 
hikayenin, diğerlerine oranla, daha kısa 
ve basit olmasından kaynaklandığını dü
şünüyorum. Ancak Ali Cemali yine bir 
ders çıkartıyor: "Bunu anlatmadaki gaye 
eğitimin önemini vurgulamaktır. Eği
timciler güzel yetiştirirlerse toplum gü
zel olur, yetiştirmezlerse toplum böyle 
tavuk huylu çöp karıştıranlardan olur". 

5 numaralı son hikaye yine aşığın 
dini inancını yansıtıyor. Cemali, alevi 
düşüncesini şekillendiren değerleri bu 
kez Hz. Ali üzerinden anlatıyor. Hz. 
Ali'nin gösterdiği mucizeleri anlattığı bu 
hikayede aşığın çok daha fazla heyecan-

. lı, istekli ve şevkli olduğu anlaşılıyor. Bu 
da performansı üzerinde olumlu bir etki 
yapıyor. 

Dinleyicinin Etkisi: 

Başgöz, folklor olayının bir göste
rim olduğunu söyledikten sonra bu gös
terimde "dinleyicilerin konumu, kültürü, 
beklentileri, dünya görüşleri önemli de
ğişmeler yapar" (1 ) diyor. Azadovski'nin 
de anlatanla dinleyen arasındaki karşı
lıklı etkileşimden söz ettiğini aktararak 
çeşitli örneklerle dinleyici kitlesinin an 
latıcı üzerindeki etkilerini gösteriyor 
(25). Robert George ise daha önce adı ge
çen yazısında "Her hikaye anlatım ola
yında en az bir mesajı kurup veren (en
coder), bir de mesajı alıp çözümleyen (de
coder) vardır. Her hikaye anlatım olayın
da bu ikili arasında bir iletişim kurulur" 
(Başgöz 31) diyerek aynı noktaya dikkat 
çekiyor. Anlatım olayında dinleyicinin de 
önemli bir rolü olduğunu Prof. Honko da 
adı geçen makalesinde "Seyirci son dere-

. ce önemlidir ve seyircinin rolü hiçbir za
man pasif olarak tarif edilemez" (80) di
yerek belirtiyor. Folklor olayında dinle
yicinin rolünü bu şekilde belirledikten 
sonra araştıracağım ikinci etkiye, Ben-

Milli Folklor 



Yıl: 14 Sayı: 55 

Amos'un "sosyal boyut" olarak adlandır
dığı etkiye geçebilirim. 

Daha önce de belirttiğim gibi Ali 
Cemali'yi ziyaretim sırasında "anlatı or 
tamı"nda dinleyici / seyirci olarak aşığın 
eşi, Bayram Bilge ve ben vardık. Başgöz 
dinleyici üzerindeki çalışmalarda pek 
yol alamadığımızı, hatta dinleyici homo
jen bir bütün olduğundan dinleyicinin 
nasıl inceleneceğinin henüz bilinemedi
ğini (34) söylüyor. Başgöz'ün dinleyiciyi 
incelemenin zorluğu hakkındaki görüşü
ne katılmakla birlikte dinleyicilerin yani 
bizlerin Ali Cemali'nin performansı üze 
rindeki etkilerine yönelik birkaç tespi
tim var: Elif Hanım'ın da aramızda bu
lunmasının "doğal ortam"ın korunması 
açısından il.şık üzerinde olumlu bir etki 
yaptığım söyleyebilirim. Tokel ise aşığın 
sevdiği, sazını ve sesini dinlemekten 
hoşlandığı bir üstad olarak aşığa daha 
iyi anlatması için istek ve coşku veriyor 
du. Aşığın, Tokel ile olan dostluğu aşığa 
tanıdığı, bildiği bir ortamda bulunduğu
nun sinyallerini veriyor, kendini güven
de ve rahat hissettiriyordu. Hatta za
man zaman Tokel'in sazı eline alması ve 
bir kaç türkü de onun söylemesi hem aşı
ğa hem de bana bir derleyici olarak be
nim oradaki varlığımı unutturuyor ve 
gecemiz sazlı sözlü bir sohbete dönüşü
yordu. Ancak ilk geldiğimizde Tokel aşı 
ğa beni tanıtmış ve kendisinden derleye
ceğim metinler üzerinde bir çalışma ya 
pacağımdan bahsetmişti. Bu nedenle 
aşığın zaman zaman iyice coşup bir "ya
bancı" olarak varlığımı unuttuğunu söy
lesem de genelde varlığımın bilincinde 
olduğunu ve anlatısını şekillendirirken 
beni de göz önünde bulundurduğunu gö
zardı edemem. Şimdi bu konudaki göz
lemlerimi bir kaç örnekle destekleyece
ğim. Örneğin aşık, kamil insanı işlediği 
türküsünü benim kendisini yönlendir-
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memle söylüyor. Kendisine aşıklık gele
neğindeki "rüya motifi"ni ve böyle bir rü
ya görüp görmediğini sorduğumda önce 
15-20 yıl önce İzmiide bir gece gördüğü 
rüyayı anlatıyor. Ardından benim kendi
sini büyük bir ilgiyle dinlediğimi görün
ce "ben bu kamil ol deyişini türkü yap
tım" diyerek yazdığı türküyü söylemeye 
geçiyor. Yani burada ben dinleyici olarak 
aşığı yönlendiriyor ve konuya gösterdi
ğim merakla aşığın türküyü söyleyişin
deki gücü ve güzelliği artırıcı bir rol oy
nuyorum . .Aşığın kız kaçırıp sonra anlaş
mazlığa düşen iki genci anlattığı hikaye
sinde qe yine benim orada bulunmam 
nedeniyle hikayenin bazı bölümlerini de
ğiştirip kendince sansürden geçirdiğini 
söyleyebilirim. Bu hikayede kızı kaçıran 
yaşlı adamın niyetinin abdest alıp na
maz kıldıktan sonra kızla cinsel anlam
da beraber olmak olduğu anlaşılmakta
dır. Ancak aşık anlatırken bu niyeti "ev
lenmek" diye dönüştürür. Buna rağmen 
aşık hikayenin sonunda adamın ağzın
dan şöyle der: "Ulan kızla evlenmeden 
gidip abdest alanın da sülalesini". Bura
da evlenmekle kastedilenin cinsellik ol
duğu anlaşılmaktadır ancak aşık bunu 
açık açık söylemez. Lauri Honko, "Halk 
Anlatısı Araştırma Metodları" adlı ma
kalesinde "Özel olarak, özel bir duruma 
uymak için üretilen her temsilde bir h i 
kaye yeniden doğmaktadır. Hikayecinin 
yaptığı seçmeler keyfi değildir" (80) d i 
yor. Buradan hareketle ben de aşığın bu 
hikayeyi dinleyici kitlesinin farklı oldu
ğu ortamlarda farklı şekillerde anlataca
ğını rahatlıkla söyleyebilirim. 

Benzer şekilde il.şık "Saygı, sevgi, 
dostluk vardır" nakaratlı türküsünü de 
eşi ve Tokel'in yönlendirmesiyle söylü
yor. Bir ara Tokel sazı eline alıyor ve ol
dukça hüzünlü bir parça söylüyor. Bu 
parçadaki kederden oldukça etkilendiği 
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anlaşılan aşık sazı tekrar eline alıp To
kel'ee "Ne söyliyim kurbanım sana?" di
ye sorduğunda eşi araya girip "Derdin 
peşinden derman gerek" diyor. Bunun 
üzerine Ali Cemali adeta Tokel'in türkü
sündeki derde deva olan, sevgi ve dostlu
ğu anlatan türküsünü söylüyor. Verdi
ğim bu örneklerde aşığın neyi nasıl an
lattığının tam olarak içinde bulunulan 
an ve hitap ettiği dinleyiciler ile şekillen
diği görülmektedir. 

Anlatı Ortamının Etkisi: 
Oğuz, anlatım ortamı merkezli ku

ramların Türk halkbilimi için de gerekli 
olduğunu belirtip anlatım ortamı (con
text) hakkında şunları söylüyor: 

Halkbilimi ürünleri, bir gösterim 
ortamında (teatral) yaratılmakta ve ya
şatılmaktadır. Bu gösterim ortamının 
bir unsuru metindir, ancak gösterim or
tamı metinden ibaret değildir. Burada 
hareketi, dinleyici/seyirciyi, dekoru ve 
doğal olarak tiyatroyu yani gösterim ye
rini de dikkate almak durumundayız. 
(32) 

Bizim o geceki anlatım ortamımız 
aşığın kendi eviydi. Ali Cemali her za
manki odasında, elinde çam kokulu tes
pihiyle her zaman oturduğu masasının 
başındaydı. Ayrıca sigarasının dumanını 
alması için yaktırdığı mum da sıcak bir 
atmosfer yaratıyordu. Tüm bunlar anla
tı ortamının doğallık ve rahatlığına kat
kıda bulunsa da zaman zaman odaya 
aşığın çocukları ve torunları giriyor, böy 
lece dikkati dağılıyordu. Aşığın bildiği 
bazı ürünleri hatırlayamaması anlatı or
tamına yapılan bu müdahalelerden kay
naklanıyor olabilir. 

Anlatı ortamının bir başka özelliği 
"biricikliği"dir. Robert George daha önce 
adı geçen makalesinde "Her hikaye anla
tım olayı tektir, onun tam bir benzeri 
yoktur. O belli bir yerde belli bir zaman-
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da, belli sosyal koşullar içinde ortaya çı
kar; bir daha tekrar edilmesinin olanağı 
yoktur" (Başgöz 31) diyor. Benim Ali Ce
mali'ye yönelik gözlemlerim de Geor
ge'un bu tespitini doğruluyor. Örneğin 
Ali Cemali, Memo'nun hikayesinin üze 
rine yazdığı türküden bir dörtlük oku
yunca Tokel türkünün devamını istiyor. 
Ancak aşık "Ya dost devamını şimdi ha
tırlamıyorum" diyor. İkinci kez aşığın üç 
kekliği anlattığı hikayesinden sonra To
kel araya girip "Abi geçen şeyde oturdu
ğumuzda çok güzel şeyler anlatmıştın" 
diyerek aşığa daha önce anlattıklarını 
hatırlatmaya çalışarak anlatmaya teş
vik ediyor. Ancak aşık "ben hatırlamıyo
rum, o geceydi artık" diyerek daha önce 
anlattıklarının o gecede kaldığını, onla
rın bir tekrarı daha olamayacağını dile 
getiriyor. Tokel'in üçüncü bir girişimi de 
aynı şekilde sonuçlamyor. Bilge, "Abi 
Harun Reşit'le ilgili bir şey mi anlatmış
tın o gün?" diye sorduğunda da Ali Ce
mali "Bilmem ki o günkü konu, o geçti" 
diyor. Tüm bu örnekler folklor olayının 
her defasında farklı şekillerde anlatıla
geldiğine ve aynen bir tekrarı daha ola 
mayacağına işaret ediyor. 

Ses-kayıt cihazının etkisi: 
Başgöz canlı bir gösterim olan folk

lor ürünlerini metne dönüştürmek hak
kında şöyle diyor: 

İlkin bu metin, anlatım sırasında 
hikayecinin ağzından çıkan sözlerin tü
münü kağıda geçemiyor. Yazmanın hızı, 
söylemeninkini hiçbir zaman yakalaya
mıyor. Onun için ya dinleyen yakalaya
bildiklerini, ya da aklında kalanları y a 
zıyor; asıl hikayeyi böyle özetliyor. Ya
hut, araştırıcı, bir hikayeci aşığı masa
nın başına oturtuyor, hikayesini yavaş 
yavaş anlattırarak yazıya geçiriyor. Her 
iki halde de yazılan metin tam olmaz. 
Ses kayıt makinesinin kullanılması du-
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runnı değişt.iriyor, ama ') da yeni sorun
lar ortaya çıkarıyor. <2G-27) 

Beıı derlememi yaparken ses-kayıt 
cihmmıdan yararlandım ve Başgöz'ün 
bahsettiği ancak açıklamadığı "yeni so
runlar"ı yaşadım. Sorun bu cihaza ya
bancı olan, sesinin kaydedilmesine alışık 
olmayan aşığın tedirgin ohmısından, ak
lı sesini kaydeden cihazda takılı kaldığı 
için kendini anlattığı şeylere tam olarak 
verememesinden kaynaklanıyor. Üstelik 
kaydedilen sesinin daha sonra kimler ta
rafından, nerede dinleneceğini ve ne 
amaçla kullanılacağını bilemeyen aşık 
doğal davranamıyor. Yani ses-kayıt ciha
zı "doğal ortam" üzerinde oldukça olum
suz bir etki yapıyor. Daha önce aşığın 
anlattıklarını dinleyici kitlesine göre şe
killendirdiğinden bahsetmiştim. Oysa 
bu durumda aşığın hitap edeceği kitleyi 
bilme, görme şansı elinden alınmış, aşık 
karanlıkta kalmıştır. Gideceği yönü be
lirlemesinde kendisine yardımcı olan 
dinleyici orada mevcut değildi!'. Görü
nürde küçük olan dinleyici kitlesinin ar
dında görünmeyen büyük lıir kitle olabil
me ihtimali vardır. Bu durumda aşık an
latısını hangi kitleye göre şekillendirece
ğini bilemez ve bir ikilem yaşar. Burada 
araştırmacıya düşen aşığı cihaza alıştır
mak ve onun varlığını unutmasını sağla
maktıı-. Sedat Veyis Örnek bu konuda 
şöyle diyor: 

Ses alma aygıtıyla derleme yapma
nın iki yolu vardır. Birincisi, kaynak ki
şiye aygıtı hiç göstermeden, uygun bir 
biçimde saklayarak gizlice söylediklerini 
saptamak; ikincisi ise [ . . .  1 korku ve çe
kingenliğini giderdikten sonra açıkça ça
lışmaktır. Ancak bu durumda bile, kay
nak kişinin rahatça konuşabilmesi için, 
aygıtın varlığını ve işlevini derleme sü
resince ona unutturmak gerekir. (64) 

Ben bu iki yöntemden ikincisini seç-
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tim ve 'l'okel, aşığa an !atacağı daha ilk 
hikayenin başında cihazı kastederek 
"onu görmeyin" diyerek rahatlatmaya ve 
kayıt işlemini unutturmaya çalıştı. An
cak aşığın az sonra söylediği "Saygı, sev
gi, dostluk vardır" türküsüne başlarken 
"Şimdi o açık mı?" diye sorması aklının 
kayıt cihazında kaldığını, onun varlığını 
unutamadığını gösteriyor. Üçüncü du
rumda ise aşık Memo'nun hikayesinden 
sonra "Ha onu kapat" diyerek kayıt işle
mini durduruyor. Bu son tepkisi aşığın 
kayıt cihazından ne derece rahatsız ol
duğunu açıkça gösteriyor. 

Bu çalışmada alevi aşık Ali Cema
li'nin repertuanndan türküler ve hika
yeler Gösterimci Kuram'a göre anlata
nın etkisi, dinleyicinin etkisi, anlatım 
ortamı ve ses-kayıt cihazının etkisi ol
mak üzere dört alt başlık altında ince
lenmiştir. Anlatanın etkisi bağlamında 
aşığın sazı eşliğinde söylediği türküler 
ve anlattığı hikayelerde geçmiş yaşantı
sının, din ve dünya görüşünün, yaşının, 
anlatıcı olarak ustalığmın etkileri orta
ya çıkanlmış ve bunların aşığın perfor
mansını nasıl etkilediği üzerinde durul
muştur. İkinci olarak ele alınan bölümde 
ise anlatı ortamında bulunan kişilerin 
aşığın anlatısını şekillendirmesinde oy
nadıkları rol tartışılmıştır. Anlatı ortamı 
kapsamında öncelikle "gösterim"in ya
pıldığı mekan tarif ediftmiş ve bu meka
nın aşık üzerindeki oHısı etkilerine, deği
nilmiş; ardından her anlatı ortamının 
bir defaya mahsus olma özelliğine dik
kat çekilmiştir. Son bölümde ise ses-ka
yıt cihazının aşığı nasıl rahatsız ettiği 
gösterilmiştir. Çalışmamın başında Ali 
Cemali'den dinlediğim folklor ürünlerini 
"kadavra"ya dönüştürmeyeceğimi belirt
miştim. Metin yerine anlatıcı-dinleyici 
etkileşimi içinde anlatı ortamım öne çı
kardıj;,rım bu çalışmayla bunu "büyük 
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randa" gerçekleştirdiğimi düşünüyo
:um. Başgöz, "Hikaye gösteriminde yazı 
:ıe anlatılmayan yanlar var" (27) diyor. 
\li Cemali'nin 7 Mart günündeki "göste
rim"ini hatırladıkça ben de hala daha 
kelimelerin anlatmakta yutc•vsi;ı: kaldığı, 
yazıyla ifade edemediğim yönler olduğu 
gerçeğiyle yüzleşiyorum. Aşı!-. ilk türkü
sünde "Ali Cemal dertli tell:,r/ Çalam de
dim, çalınmıyor, çalınmıyor, çalınmıyor" 
diyordu. O "çalamamaktan" yakınıyor
du, ben ise onun o akşamki gösterimini 
her yönüyle "yazamamaktan" yakınıyo
rum: Yazanı dedim, yazılmıyor, yazılmı
yor, yazılmıyor. 

yor 

DERLEME METİNLERİ 
l. Türküler: 
ı. 
Hııyat denen bir bilmece 
Çözem dedim çözülmüyor 
Gönlüm ile ben arayı 
Düzem dedim düzelmiyor . 
Hayat güzel renkler saçar 
Sevdasından kaldım naçar 
Gel dedikçe benden kaçar 
Sevem dedim sevilmiyor 
Yaklaştıkça benden kaçar 
Sevem dedim sevilmiyor 
Gelen ağlar, giden inler 
İşte hayat böyle b"eyler hey hey 
Ali Cemal dertli teller 
Çalam dedim çalınmıyor, çalınmıyor, çalınmı-

2. 

Mutlu kişi olam dersen 
Kômil insan olmak gerek 
Hayat dostu kalam dersen 
Kamil insan olmak gerek 
Doğru otur, doğru dilşün 
Güzel olur bütün işin 
A,ydınlanır için dışın 
Kamil insan olmak gerek 
Işıklanır için dışın 
KAmil insan olmak gerek 
Ruhun hakta, cismin hakta 
Kendin oku, şifre nokta 
Gör neler var, dönen çarkta 
Kamil insan olmak gerek 
Aşka gel ki göz nemlensin 
Can içinde öz demlensin 
Ali Cemal söz dinlensin 
Kamil insan olmak gerek 
Aşığın ağzından bu türkünün yazılış hi

kayesi 
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İnsan hayatta neyi merak ederse, neye iişıksa 
rüynsın<la onu görür. Paraya hastaysa para görü:. 
Aç tavuk rüyasında darı görür. Ben <le sıkıntılı bır 
anımda Hı. Ali'yi gördüm. Pir elinde doluyu da duy
muştum. O merak da var. Elini öptüm, "Ya şay·ı.vi
layet, beni aşk mesti yap, bono bir dolu ver" ded�m. 
"Oğlum dolu su değil, değil, a�. senin merakını yıne 
gidereyim, yalnız dolu bu değildir" dedi ve uıottı. 
"Ya nedir?" dedim, "kiimil ol, kiimil ol, kiimil ol!" de
di. Hanımla beraber yatıyoruz , coştum ağlııdıın, "ya 
kocamıın şay-ı vilayeti gördüm" dedj,m. Ondan sonr_a 
kiimil olmaya dikkat eder oldum. Oncesin<le kaınıl 
olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum. Işte ·'k,1-
mil ol" deyişinin türküsü de böyle çıktı. 

3. 
Temel seciyemiz insanlıkln gelir 
Şitnaz edeniz biz, delillerimiz vnr 
İnsanlık dostuyuz, cehalet düşmanı 
Ateş-i nı1riden halillerimiz var 
Var efendim var, var cananım var 
Alimler, arifler, dehalar, kamiller 
Hakkı bizde bildi mazlumlar, zalimler 
Bizde üç esaslı insancıl ilimler 
İnce, yüce, derin bilimlerimiz var 
Var efendim var, var cananım var 
Bayrağımız kanda, sancağımız canda 
Hakkı yakın gördük, şah damarda kanda 
Hakikat izimiz bizim bu cihanda 
Aleme hac olmuş ölülerimiz var 
Var efendim var, var cananım var 
Sahip olsan da bil... 
Saygı, sevgi bizim esas temelimiz 
Şeklimiz marifet, dostluk emelimiz 
Marifet yasamız, Ali Cemalimiz 
Altıgen güvenli temelledmiz var 
Var efendim var, varlığına sahip ol 
Yoksa yok olup gidersin 
4. 
Bütün insanlardan arzumuz vardır 
Bu koca dünyaya dar demesinler 
Gerçekler nerdedir haberimiz var 
Haktan gayrısına yor demesinler 
Dünya aydınları ziyasın tutsun 
İnsan aleminden cehalet gitsin 
Senlik benlik denen kavgalar bitsin 
İnsan birliğine zor demesinler 
Musevi, İsevi, Muhammediler 
Doğu, batı, kuzey, hem güneyliler 
İnsanlık öncüsü cümle veliler 
Barış yolu buzlu, kar demasinler 
Bu dünyada budur insan yasası 
Yurtta, cihanda sulh, hakikat sesi 
Ali Cemal gerçek nutku nefesi 
Tutanlara ölüm var dı· ;, .. .  ınJer. 
6. 
Kainatın yapısında 
Saygı, sevgi, dostluk va�dır 
Hakikntın kapısında 
Saygı, sevgi, dostluk vardır 
Altı cihet, hem dört mevsim 
Renkten renge giren resim 
Hayat, Kurı:ın, Yüce İsim 
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Saygı, sevgi, dostluk vardır 
Sonsuz arzdan nice küre 
Alemleri bağlı bire 
Zerreden tam, tııındun zerre 

Saygı, sevgi, dostluk vardır 
Dönen çarkta hak, adalet 
Gökte rahmet, yerde niınmet 
İşte ibret, işte cennet 
Saygı, sevgi, dostluk vardır 
Ask ehlinin dillerinde 
Güzelliğin hallerinde 
Ali Cemal tellerinde 
Saygı, sevgi, dostluk vnrdır. 
il. Kısa Hikayeler: 
ı .  
Diger dinleıin adamı merak etmiş biliyor mu

sun bu nasıl bir peygamberdir, nasıl bir dindir. Bu
nun faziletinde veya bw,un marifetinde neler vardır. 
İşte Davut'a inananlardan, Musevi olan Museviler
den inananlardan, İsa'ya inananlardan birer heyet 
geliyor Hz. Muhammed'in yanına. Bunlar Mekke'ye 
gelince Hz. peygamber ile görüştürülüyor. Hz. pey
gamber bunları Hz. Ali'nin yanına gönderiyor. Yani 
Hz. Ali bunları ikna ede. O zaman Hz. Ali bel belli
yormuş yani bir bahçede bir iş yapıyormuş. Neye 

geldiniz diyor işte Hz. Muhammed bizi gönderdi. İş· 
te ben Zcbuı'un dinindeyim diyor Davut'un dininde· 
yim, ben Musa'nın dinindeyim, ben de İsa'nın dinin
deyim. Davut Aleyhisselamın bir gücü vardı, o demi
ri böyle hem hamur gibi toplardı hem de mesela el· 
len yapardı, öyle bir gücü vardı. Hz. Musa'nın elin· 
deki asa yılan olurdu, ejderha olurdu. Onun yüksek 
bir meziyeti vardı. Hz. İsa ise hani ruhları çağmrdı, 
diriltirdi. Bunun üstün meziyetleri vardı. Siz nasıl· 
sınız bw·da diyor yani sizin peygamberliğiııiz, insan
lardan üstün meziyetleriııiı nedir diyor. Hı. Ali elin
deki beli hemen toplayıp diyor hamur gibi tekrar bel 
yapıyor. Bu Davut'un icadı değil midfr'? Evet. Ha bu 
marifet gösterildi mi'/ Evet gösterildi. Musa ne yapı· 
yordu? Elindeki asayı ejderha, yılım ynpınıyor muy· 
du'? He, elindeki beli yere atıyor, efendim şöyle yılan 
oluyor, yılan oldu, ejderha oldu. Aman durdur falan, 
durduruyor. Tekrar bel oluyor yani sap oluyor. 
İsa'nın dininde ne vardı? İsa da ruhları çağırtırdı, 
diril tirdi. Orda bir mezar varmış, hemen mezara gir
mişler, bin senelik mi iki bin senelik mi. İşte sesleni· 
yor, birden bire mezardan bir adam çıkıyor. Bak 
bw,ları akıl kabul etmiyor, bu yüksek meziyeti, yani 
duyduğumuz muhabbetlerin şeyidir. Bir adam çıkı· 
yor. Buyrun ya Ali diyor. Ne yapıyordun sen diyor 
orda. Va\la diyor bir sevgilim vardı diyor, onlan işte 

bahçedeydik, şakalaşırken el attım boncuklanna, 
boncukları dağılmıştı, onu topluyorduk sen çağırdın. 
Efendim söyliyim sen de yerine gir. O zaman o dört 
dinin adamı diyor ki tamam işte Hz. Muhamıned'in 
getirdiği hak dindir, üstün meziyetlerle yani evren
sel meziyetlerle doludur. İslamiyeti kabul ederler. 

2. 
Ben bir kitapta okudum. İşte o Karakoçan kö

yünün Alam ur köyü derler, yeni ismi şimdi nedir bil· 
miyorsam, adam rüya görüyor, sefil bir hayattada 
yaşıyormuş. E git Uzel köyünde diyvr Battal Gazi 
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Türbesi vardır. O türbenin alt urı.ılığlna dikkat eder· 
sen beyaz bir taş var, taşın tıın, ort:ı yerine dikkat et 
diyor, bir kapak vardır, kaldır o kupıığı. Orda bİI' na
sip var, ul kurtul. Bir sakallı ııclam diyor Memo'ya 
bunu. Memo sabahleyin kalkın�a diyor rüyadır yav 
diyor. Bir saatlik yolu kim gider diyor, gitmiyor. 
İkinci gece aynısını görüyor, heralde diyor evvelsi 
gece gördüm de zihnimde yer yaptı, bu gece tekrar 
gördüm, gine gitmiyor. Üçüncü gece de görünce hadi 
diyor gidiyim, nasıl olsa boşum, İ.iim yok gücüm yok. 
Alır işte bir tane tornavida, bir tane çekiç gibi bir 
şey alır gider. Gider hakkateıı bakıyor ki taş yerin
dedir, dikkat eder orta yerinde sacvari bir kapak 
vardır. Onu kaldınyor. Bir tütün t.-ıbakası, içinde bir 
kirbit büyüklüğünde bir kıpkırmızı cam, taşa benzer 
bir şey. Be hey mübarek diyor, ben başı boştum, sen 
de mi başı boştun? Beni kurtaracak yani bu mudur 
diyor, ha bu cam mıdır diyor, bu tütün tabakası mı? 
Memo kızıyor, o camı koyuyor taşın üzerine, o kırmı
zı ,  kirbit büyüklüğünde taşın üzerine bir taş vuru· 
yor, paramparça eder. Ha bu tabaka işime yarıyor 
diyor, nasıl olsa sigara içerim, tütün koyuyorum. Ta· 
bi onu evde kullanıyor falan. İşte bir entikacı o köye 
gelir, baluyor ki lan Memo'nun eli !e değişik bir ta· 
baka var, yani piyasada gördüğü tabakalardan de
ğildir. Memo diyor ver bir tütün de biz sarak senin 
tabakandan. O bahaneyle bakıyor, Memo diyor bw,u 
nerden aldın, bu tabakayı nerden eline geçti? İşte 
rüyasını anlatıyor .  İçindeki taşı ne yaptın? Onu da 
paramparça ettim diyor. Vay Memo! Tabi adam acı· 
yor, biliyor ki o yakuttur. Meıno ne bilir, yakuttan ne 

anlar? He luımızı camdır diye paramparça etmiş. 
Adam gider tabi orda onun bir parçasını buluyor bir 
nohut büyüklüğünde, çok değerli bir yakut. Bunu bi
ze anlattılar. Ben de mübareğe biraz danldım, hey 
diyiın mübarek o tabakayla o yakut senin camnı mı 
sıkıyordu? Bir bilene gösterseydin elden ele. değerle· 
nir insan faydalanırdı. Sen götürdün bir zır cahile 
gösterdin yakutu parçalattın orda. Orda işte demiş· 
tim: 

Lezzet dolu koca hayat 
Bulan değil, bilen alır 
Elmas, zümrüt olsa şayet 
Bulan değil, bilen alır 
3. 
Bu derviş ilk Kırşehiı'e geldiği zaman, bugün· 

kü Hacı Bektaş kazasına, o günkü Kırşehir'in valisi 
bw,u denemek ister. Alır bir ,elçisine bir yakut taşı, 
diyelim ki bir badem büyüklüğünde, bir ceviz bü· 
yüklüğünde, alır elçiye verir diyor bir de selamımı 
söyle, bir de o yakutu ne yapıyorsa onu da izle diyor. 
Bu alır götürür Hacı Bektaş Hazretlerine, işte diyor 
vali beyimizin sana selamı vardır, bir de bu hatırayı 
sana gönderdi.Aleyküm selam diyor, nasıl olsa hatı
ra bizimdir, bu ev de bizimdir diyor, yuvarlayım evi
me gitsin diyor. Çok sağolsun, çok vıırolsun. Bu mi
safiri ağırladıktan sonra bu misafir tekrar dönecek 
ya Kırşehiı'e, valinin yanına, bu da misafiri yolcu 
eder. Yolun kenarından bir büyük daş alır hani ada· 
mın gidşip götürebileceği kadar ağırlıkta kara bir 
daş alır. Sen de bunu diyor benden vali beye hatıra 
götür. Tabi adamın aklı oraya ermez ama götürecek 
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bu daşı, o da onun hatırasıdır ya. V;ıli b<:y ıle tembih 
etmiştir nasıl hareket ediyor onları burnya kavu,jlu
nıcaksın. Vali beye gidiyor işt.ı., diyor o clcrvi,jin diyıır, 
tabi o zaman derviş ı.lerler ha, bu dervişin diyor sa
ıııı selamı v::ırdır. Da'ika ne vardır diyor'? lla'ika da 
diyor i'il<! zoman ı:ctinlim, biı· taşı koydu benim hoy
beme, bunu vali h«yc diyor hatıra glıtüı·. Hele ı;elir 
bakalım o t.,şı. Tu'iı a�ıyoı· ki ta� hepsi yakut olınu,j. 

4_ 

Efendiler şimdi, bir ı:en� yani l,ir uijlmı bir kı
zı kaçll'acak, e birisi de tabi buna yarılımcı olııcak. 
İki genç lıirlcşınişler, bir kııı kaçırmışhır. Tabi kızı 
köyden uz.ıkl.ışlırınca 'iimdi ikisi de kıza talip ol
muş. Yav kız 1,eninıdir, yav kıı. benimdir. Y.ı :ırkuıl.ı'i 
sen bana yarılımcı oldun, kızı benim için kaçırdık. 
Yok efenılim. Ya ,;enindir ya benimdir. E ne yapma
ları lazım? Şimıli ılövüşcceklcı·, orda birisi olccek ki 
kız birisine gala. Bu da olmuyor. E o tarafta bıiyle 
köy delikanlılarından, yani o aijavari bir insan ata 
binmiş geliyor. Yav diyor şu adnm geliyor, lıu adıuna 
biz bir danışnlım, adam ne derse ona giire hareket 
edelim, <lövüşnıeyelim. Adanı da tabi kıını.ız insan
lardan böyle. Ne vııı· ı:ençler, niye ourda'? Anıca di
yor sana daııışıc;ız diyor. Aslında 1,iz bu kızı birimiz 
için kııçırdık, birimiz de yardımcı olduk. Şiııı<li ise 
ikimiz <le bu kıza talibiz. Kız bi tane, biz iki t:ınc, ne 
yapmamız lazım? Adam bu boşlukuııı yararlanır, <li
tor bu elimdeki değnek var ya cirit, şu uçurumdan 
aşağı atanın, koş <liyeceın kim giderse tez getirir kı
zın yanına :Jiılerse kız onundur. Tabi uçurum yarını 
saat bi ke.-ıı dolanılır yani lıiiyle bilir misin böyle ke
narını bulup gidilecek, e o zamnna kudaı· da adanı 
alır kızı götürür da. He bu değneği atıyor huyı.li ko
şun diyor ciriti yakalayın ı:ctirin. Bunlar ko�mak
tayken adam kızı atar terkiye çek"r ı:i<lcr. g adam 
evli, adam şimdi diyor bıı kızı ben köye götürürsem 
ailem enı:el .9luyor. D,ıha yıızıdaykcn ben lııı kızl;ı 
evleneyim. Kız bakıyor ki amcanın niyeti lıozıık, ya
hu diyor amca ben bekar kızını diyor, ılügünümü 
yapmadan, nikahımı kıymadan c ııasıl lıı:ni alıyor
sun, yani lıiraz Allah'tan kork, biraz ut:ın folan. Ene 
yapmam !azını'! in ljU ılereye diyor hir abdest al, lıiı· 
namaz kıl, bari bir sıg111mu yııp da oııdan soııra ı:cl 
benlen evlen. Tamam vulla sen haklısın diyor. Hak
katen saygısızlık yapmayalım, sen ljU atııı ba,jıııı 
tut, ben dereye ineyim lıir ıılıdcst alayım, nanı:ıı. kı
layım geleyim. Adanı ,ılıdcst alıp, namaz kılan:ı ka
ılar geliyor ki kız <la yok yerinde .ıt da yıık. lloyııu
nun kökünü kaşıya kaşıya bir yaıııaçtan çıkar. Hani 
bunun ismi lıir yerde de lıikiiye y:ı. Ama içinıle pay 
var. Yokuştan çıkıyor lıokıyor ki nıai;iarnııın yani hir 
kayalıkta bir kurııazlık var. Tilki kendini h:ıstalıij:ı 
vermiş. Kekli <le taşın başında ötüyor. Yav diyor kek
li!� ııe güzel huyut lıu<lis okuyorsun. ilen zaten öle
cenı diyor, dinsiz imansız gilmiyim, gel hiç olııı.ızs,ı, 
ruhum boğazıma gelmiş, lıeninı üstüınılc lıir clu,ı 
oku da ben o dünyaya kunınsız gitnıiyinı diyor. Kek
lik ulan <fosene lıcn hep kuran okuyuıııuşuııı, farkın
da dej;'İlmişim. Geliyor yakla�ıyor tilkiye, ııknyor 
üzerinde işte artık ötüyor fol;m, tilki diyoı· ki canım 
iyice yaklaş at'lık benim kulağım duymaz hale gdıli, 
ruhum çıkmaktadır. B talıi tilkinin ııiydi bu aslında 
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keklik bilıııeı. t;ılıi, iyi,·•· yııkl.ı�nıca hirılt:n bire kek
liği kapıyor. Ulaıı diyor ben m:h/}ımd:ııı ölüyordum 
ıl;ı, �inııli :;;cııi yiyim J,.i iyi olayıııı. llenıcn bunla kc:k
liı:iıı aklı dcvrı,ye ııiriyı,ı·. Y:ıv ı;eıı oııu cleıııc ıliyor su
f'u tilki. ,;inıtli :;ı:ıı lıcni yiyip kamını doyurunca lıaıı
ı;i kdiıııeyi kullanıyrın, ıliyor diyorum elhenıd(ılil-
1.ıh. N:ı,ıl ki ellwıııdıilillah kı�liıııesiııi ıliyince, aijzı 
ıv,,lıııca kı!klik pnt deyip kaçıyor. O znınan tilki ken
di kımıline kıınmi'ıı· : Ulan ıliym· karnını dııyurınaıbıı 
ellıanıdülill.ılı siiyh:yı,nin de sülalesini, �iıııdi kt:klik 
de can havliyle kan;ıda '·ulıırı diyor ölüyü görnıı:dcn 
gidip de efendime söyliyim ıilui niyetine kuran oku
yanuıı cl:ı sülalesini", 'iiııııli o kızı kaylıelnıiş adanı 
var )'il o ıhı ıwda tliyor: Ulun <liyıır kızlan cvlcnnıe
tlt:n giılip abdesl namaz kılmıın ıhı s(ilalcsini. Hu 1,i
ziııı hik;iyeıııiz de bunla bitiyi. 

5. 
Üç tane böylı: ,ıkıllı, kiinıil ins;nıhıı· biıfoşir, 

lı;ıııi hunlar bir yenle de anıştırnıacılar gidiyorlar 
yorgunlukları esnasında lıir köyde bir eve ınirafır 

oluyorlat'.Tabi ev sahihi hunlara lıizıııcl cıliyor. E 
lıunl;ır da kendi ııdalamıda oturınu�laı·. Yalmıı:ı o 
otlıııla üç l.aııe kı,klik yavnısır var. iki l.nııesi her ha
liyle kckliije lıenziyııı·. Bir tmıesi her ne kadaı· kek-. liksı, tavuk hııyludıır./\ra'itırınacı dii�ünüyor allııh 
allalı üçü de kckliıjt: benziyor ama birisinde tııvuk 
lıuyu vanlır, hani lıtiyle çöp kan�tıracnk yapıları 
vardır neden'/ Ev s:ılıihiııc soruyorlıır. Ev snlıihi ge
lince talıi hu ılervi�ler, bilim ndmıılan, kamiller so
rar. Tliyor ki senin lıu keklikler üçü <le kekliktir, iki
si t:ını kı:klik, yani her haliyle kekliğe lıcnziyor, biri
si l.ıız kan�tırıy,ır. Ev ,;ıılıibi <> z:ıııı:ın anl;ıtıyor. Di
yor ki hen dağn t�ittitl'im zmnan iki tanesini diym· 
ılıığııtu'i ııl:ınık yakaladım lıu yavruların, bir tanesi
ni ı.lc yuıııurl;ı ıılar:ık getirdim. O yunıurtııyı gclir
ı.liııı evdeki tııvııı;uıı :ıllıııu vcrılinı, o orda ycti�ti. 
Onun için ıı tavuk huyunu aldı diyor. 
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