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Bu çal›flma Âfl›k Ali Cemali reper-
tuvar›ndan derledi¤im çeflitli parçalar›
folkloru bir “gösterim” olarak gören Per-
formans Teori yada di¤er ad›yla Göste-
rimci Kuram çerçevesinde bir de¤erlen-
dirme denemesidir. Bunun için öncelikle
bu teori hakk›nda genel bilgiler verecek
ve çal›flmam›n kuramsal arka plân›n› çi-
zece¤im. Ard›ndan bu çal›flmada “kay-
nak kifli” olarak ele ald›¤›m Ali Cemali’yi
k›saca tan›tacak ve ondan derledi¤im
parçalar› ad› geçen kuram ›fl›¤›nda de-
¤erlendirece¤im. ‹lhan Baflgöz, Sibir-
ya’dan Bir Masal Anas›’na yazd›¤› girifl-
te folkloru bir gösterim olarak de¤il de
bir metin olarak incelemeyi elefltirerek
onu kâ¤›t üstüne döküp donduran, can-
s›z k›lan, böylece bir “kadavra” haline
getiren biziz (Azadovski 1) diyor. Bu gö-

rüfle paralel olarak ben folkloru bir “ka-
davra”ya dönüfltürmemek için bu de¤er-
lendirmemde âfl›¤›n saz› eflli¤inde söyle-
di¤i befl türküyü ve anlatt›¤› befl hikâye-
yi temel alarak anlatan›n yani âfl›¤›n
kendisinin, dinleyicilerin, anlat› ortam›-
n›n ve ses kay›t cihaz›n›n afl›¤›n perfor-
mans› üzerindeki etkilerini araflt›racak
yani Âfl›k Ali Cemali repertuar›ndan
derledi¤im folklor ürünlerini gösterimci
bir yaklafl›mla de¤erlendirece¤im.

Fin Okulu halk edebiyat› türleri-
nin, özellikle masallar›n çok eski bir de-
virde, tek bir toprakta ortaya ç›km›fl bir
arketipi oldu¤u ve tarihî ve co¤rafî arafl-
t›rmalarla bu ilk form (urform)un bulu-
nabilece¤i görüflünü savunuyordu. An-
cak metnin incelemesini esas alan bu
yaklafl›m anlat›c›n›n yarat›c›l›¤›n› ve
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dinleyicinin katk›s›n› gözard› ediyor,
böylece halk edebiyat› ürününü insan
çevresinden soyutluyordu. Lutz Röcrich
de “salt metinden hareketle yap›lan ça-
l›flmalar›n, sardalye konservesini incele-
yerek bal›klar›n denizdeki hayat› hak-
k›nda bilgi edinmeye çal›flmak gibi bir
fley oldu¤u”nu belirterek metin merkezli
çal›flmalar›n yetersizli¤ine dikkat çek-
mifltir (O¤uz 92). Bu yaklafl›ma ilk ve en
etkili elefltiri Rus halkbilimcisi Mark
Azadovski’den gelmifltir. Azadovski, Rus
Masallar› adl› kitab›yla masal›n yarat›l-
mas›nda, yay›lmas›nda ve de¤iflmesinde
anlat›c›n›n rolüne ve anlat›c› ile dinleyi-
ci aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflime dikkat
çekmifl ve böylece “kiflisel yarat›c›l›k”
okulunun kurucusu olarak tan›nm›flt›r
(Baflgöz 22-23). 

1960’lardan sonra ise Amerikal›
folklorcular Azadovski’nin bulgusuna
dinleyici kitlesinin ve baflka çevre ele-
manlar›n›n da etkisini katarak “göste-
rimci” halkbilim çal›flmalar›n› bafllat-
m›fllard›r. ‹lk olarak ‹ndiana Üniversite-
si Folklor Enstitüsü Baflkan› Richard
Dorson, folklorun “Genç Türkleri” dedi¤i
Alan Dundes, Roger Abrahams, Dan
Ben-Amos gibi bir grup sosyal halkbilim-
ciyle sosyal içeri¤e yönelik araflt›rmalar
yapm›flt›r. Sosyal içerikçi bu araflt›rma-
c›lar›n ortak görüflü folklorun bir göste-
rim, canl› bir anlat›m, tiyatro gibi bir oy-
nama oldu¤u idi (26). Ancak bu araflt›r-
mac›lar antropoloji, dilbilim ve iletiflim
bilimleri gibi sosyal bilimlerin verilerini
folklora uygulamakla yetinmifl herhangi
bir folklor örne¤i üzerinde çal›fl›p görüfl-
lerini sistemlefltirmemifllerdir. Bu eksik-
li¤i giderme yolunda ilk ad›m› Alan Lo-
max atm›flt›r. Lomax, kuramsal görüflle-
rini dünyan›n çeflitli kültürlerinden din-
ledi¤i 2000 ses kayd› ve 400 pla¤›n ince-
lemesinden yola ç›karak oluflturur. Lo-

max, Halk Türküsü Biçemi ve Kültür ad-
li kitab›nda halk türküsünü ve danslar›-
n› okuyucu ve oynay›c›lar›n vücutlar›n›n
duruflu, okuyucu-oyuncu grubundaki sa-
natç›lar›n birbiri ile iliflkisinin dinami¤i
ve okuyucu ile dinleyici aras›ndaki etki
al›flverifli gibi elemanlardan oluflan bir
“gösterim” olarak kabul eder (28).

Bunlardan baflka dilbilim alan›nda-
ki geliflmeler, özellikle Saussure’ün gö-
rüflleri ile dilbilimin sosyal dilbilim ol-
maya yönelmesi de folklorcular› oldukça
etkilemifltir. Saussure dil ile iletiflim
kurma sosyal ve psikolojik bir olayd›r di-
yordu ve gramerin kiflinin içinde yaflad›-
¤› toplumdan soyutlanarak inceleneme-
yece¤i görüflünü savunuyordu. Ayr›ca “la
langue” (dil) ile “la parole” (söz)u birbi-
rinden ay›r›yor, “ la parole” kifliye göre
de¤iflir diyerek konuflan kiflinin psikolo-
jisinin önemine dikkat çekiyordu. Daha
sonra Roman Jacobson ve N. Chomski de
dilin dans, müzik, hikâye gibi öteki ileti-
flim araçlar› kadar karmafl›k bir sistem
oldu¤unu belirtmifllerdir. Üstelik
Chomsky dile “sözlü gösterim” diyerek
konuflan insan›n yarat›c›l›¤›n› vurgula-
m›flt›r (30).

Dilbilimdeki bu geliflmeler büyük
ölçüde Jacobson’dan etkilenen Amerikan
folklorcu Robert George’un çal›flmas›na
yans›m›flt›r. George, “Hikâye Anlatma
Olay›n›n Anlafl›lmas›na Do¤ru” adl› ma-
kalesinde hikâye anlat›m›n› anlat›c›n›n,
dinleyicinin ve hikâyenin bir kesiflimi
olarak belirler (31).

Gösterimci okulun bir baflka önemli
araflt›rmac›s› Dan Ben-Amos da folkloru
canl› bir sahneleme sayar. Afrika’da Be-
nin toplulu¤unu inceleyen Ben-Amos üç-
lü bir araflt›rma yöntemi gelifltirir: 1. Ki-
flisel Boyut (anlat›c›-oynay›c›), 2. Sosyal
Boyut (dinleyici, izleyici), 3. Söz Boyutu
(32). Ben-Amos, bir antropoloji bilgini
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olan Malinowski ve sosyal dilbilimci olan
Dell Hymes’ten etkilenmifltir. Malinows-
ki anlam› belirleyenin konuflmac›n›n yüz
ve beden hareketleri ve konuflma s›ra-
s›nda orada bulunan insanlar›n davra-
n›fllar›ndan oluflan “durum içeri¤i” oldu-
¤unu belirtir. Öcal O¤uz, Malinowski’nin
“Metin elbette ki son derece önemlidir,
ama ba¤lam olmadan cans›z kal›r” flek-
lindeki ç›k›fl›n›n bu alandaki çal›flmala-
ra büyük h›z kazand›rd›¤›n› belirtiyor
(90). Hymes ise dil yerine “konuflma yol-
lar›”, “konuflan”, “konuflman›n yer ald›¤›
durum”, “konuflma olay›”, “konuflman›n
bölümleri” gibi terimleri kullanarak her
konuflmada konuflmaya kat›lanlar›n sos-
yal durumlar› ve psikolojilerinin de be-
lirleyici olduklar›n› vurgular (32-33).

Gösterimci Kuram›n ortaya ç›k›fl›
ve geliflimi ile belli bafll› temsilcileri hak-
k›nda aktard›¤›m bu genel bilgilerden
sonra çal›flmam›n ikinci k›sm›na yani
tüm bu “dura¤an” kuramsal bilgileri ha-
rekete geçirece¤im bölüme geçiyorum.
Çal›flmam›n kaynak kiflisi Ali Cemali
alevî bir âfl›k olup as›l ad› Ali Cemal Çe-
tinkaya’d›r. Çetinkaya 1941’de, Tunce-
li’de do¤mufltur. ‹flçi olan Çetinkaya evli
ve yedi çocuk sahibidir. Kendisini 7 Mart
Perflembe akflam› kendisi de bir halk
müzi¤i sanatç›s› olan Bayram Bilge To-
kel ile birlikte Dikmen’deki evinde ziya-
ret ettik. Kendisiyle sohbetimiz s›ras›n-
da âfl›¤›n “Bütün ‹nsanlardan Arzumuz
Vard›r” adl› bir kitap haz›rl›¤› içinde ol-
du¤unu ö¤rendim. Saz çalmay› kendi
kendine ö¤rendi¤ini söyleyen Ali Cemali
türkü söylemeye 20’li yafllar›nda baflla-
m›fl. Türkülerini nas›l yazd›¤›n› ve kita-
b›na hangi türkülerini alaca¤›n› sordu-
¤umda Ali Cemali flöyle diyor: “Fikir ya-
kalad›kça yazd›m. Ya gamdan ya keder-
den aniden bir alg› gelir, öyle yazars›n”.
Bunun üzerine ben irticalen mi söyledi-

¤ini sorunca, “‹rticaî düflünce mahsulü
de¤ildir. Ben düflüncenin mahsulüne
önem veririm. Ani olan bir fleyde eksik-
lik olur” diyor. O halde âfl›¤a çekirdek
halinde bir fikrin birden bire geldi¤ini
ancak Ali Cemali’nin bu “eksik” olanla
yetinmeyip o fikir üzerinde düflünerek
onu flekillendirdi¤ini ve gelifltirdi¤ini
söylemek yanl›fl olmaz. Âfl›k, kitab›na al-
d›¤› türküleri nas›l seçti¤i konusunda da
flunlar› söylüyor: “Çocukluk türkülerimi
att›m. ‹nsan› yaflatam›yorlar. Gençli¤im-
de yazd›klar›m› be¤enmedim. Dört mev-
simlik de¤ildiler. Her ne kadar çiçekse-
ler de daha meyva olmam›fllard›. Tam
yarg›mdan geçen türküleri ald›m”. Bu
da âfl›¤›n mükemmeliyetçili¤ini, en iyiye
ulaflma arzusunu bir kere daha gösteri-
yor. Ayr›ca Diyarbak›r ve ‹zmir radyola-
r›nda mahallî sanatç› olarak çal›flt›¤›n›
ve Dostlar Tiyatrosu’nda Pir Sultan Ab-
dal oyunlar›nda oynad›¤›n› yine âfl›¤›n
kendisinden ö¤rendim. O günlerde ken-
disine Cemo Baba derlermifl. Sözün özü,
Cemo Baba çok gezmifl, çok görmüfl, çok
yaflam›fl. O flimdi 61 yafl›nda koca bir ç›-
nar ve ben bu çal›flmay› onun “sayesin-
de” yani gölgesinde haz›rlad›m. 

Gösterimci Kuram “do¤al ortam”
yaklafl›m›ndan hareketle bir metni anla-
yabilmek için metni do¤al ortam›nda iz-
lemek gerekti¤ini öngörür. Ancak kura-
m›n “do¤al ortam” yaklafl›m›n›n uygula-
nabilirli¤ine yönelik elefltirileri de göz
önünde bulundurmak gerekir. Bu eleflti-
rilere göre hiç bir halkbilimi çal›flmas›
“do¤al ortam”da yap›lmaz çünkü göste-
rim ortam›n›n ve seyircinin varl›¤› halk-
bilimi olay›n› bir “sanat eseri”ne dönüfl-
türür. Yani özü itibariyle böyle bir ortam
kendili¤inden do¤al de¤ildir. Üstelik
halk bilimcinin ya da araflt›r›c›n›n derle-
me amaçl› kat›l›m› da gösterimin do¤al-
l›¤›n› bozar (O¤uz 35). O¤uz’un bu konu-
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daki görüfllerine kat›lmakla birlikte ben
“do¤al ortam” olanakl› olmasa da “do¤al
ortam”a en yak›n olan ortama ulaflabil-
mek ve çal›flmam› bu çerçevede sürdüre-
bilmek için ziyaretimiz s›ras›nda âfl›¤a
“ben çal›flmam için flu kadar türkü ya da
flu kadar hikâye derlemek istiyorum” di-
yerek âfl›¤› kendi amac›ma göre yönlen-
dirmekten ve kendi derleyici kimli¤imi
ön plana ç›kart›p âfl›kla aramdaki mesa-
feyi açmaktan kaç›nd›m. Onun yerine
âfl›¤›n arkadafl› ve kendisi de bir saz er-
bab› olan Bayram Bilge ve efli Elif Ha-
n›m’›n katk›lar›yla yarat›lan sohbet or-
tam›nda yakalad›klar›m› de¤erlendir-
meye karar verdim. Yani folklorda “sü-
pürge” denilen tekni¤i kulland›m. Daha
sonra kaydettiklerimi çözümledi¤imde o
sazl› sözlü sohbetten âfl›¤›n geçmiflinin,
din ve dünya görüflünün yan› s›ra halk-
bilimi metni olarak bana biri uzun hava
olan befl türkü ve befl de hikmetli k›ssa
da diyebilece¤im k›sa hikâye kald›¤›n›
gördüm. fiimdi bu türkü ve hikâyeler
arac›l›¤›yla âfl›¤›n performans› ve bu
performans› etkileyen unsurlar üzerinde
duraca¤›m.

Anlatan›n Etkisi:
‹lk olarak anlatan›n yani âfl›¤›n

kendi özelliklerinin anlatt›klar›n› ve
performans›n› nas›l flekillendirdi¤ini, bir
baflka deyiflle Dan Ben-Amos’un üçlü
modelindeki “kiflisel boyut”u tart›flaca-
¤›m. Baflgöz bu konuda flunlar› söylüyor:

Hikâye anlatan âfl›¤›n sesi, saz›, ki-
flileri taklit etmesi, sesini alçalt›p yük-
seltmesi anlat›m›n›n elemanlar›d›r.
Onun susmas›, bir zaman konuflmamas›
bile anlat›m› etkiliyor. Hikâyecinin vü-
cut hareketleri, yavafl veya h›zl› dolan-
mas›, oturmas›, saz›n› tafl›mas›ndaki gü-
zellik ve ayk›r›l›k gösterimi etkileyen
elemanlar. [. . . .] Onun bilgi da¤arc›¤›,
yarat›c› olarak yetenekleri, yafl›, sosyal

s›n›flar içindeki yeri, dinî inançlar›, de-
¤er yarg›lar› hikâyeden ayr›lamaz. Gös-
terimi canl› hale sokan bu sanat eridir.
(27)

Benim Ali Cemali üzerindeki göz-
lemlerim de Baflgöz’ün bu tespitlerini
do¤rular niteliktedir. Öncelikle türküleri
ele alaca¤›m.

Âfl›¤›n türkülerdeki performan-
s› ve performans›n› etkileyen unsur-
lar:

Âfl›k derledi¤im metinlerde 1 olarak
numaraland›rd›¤›m uzun havay› okuma-
ya “bir isyan edeyim han›m k›z›m” diye
bafll›yor ancak tam saz›n› eline ald›¤›n-
da öksürüyor ve “altm›fll›k adam›m, o
kadar da olur” diyerek hem kendi yafl›na
bir gönderme yap›yor hem de özrünü di-
le getiriyor. Bu parçan›n sözlerine dikkat
edildi¤inde âfl›¤›n isyan›n›n hayata oldu-
¤u görülüyor. Türküsünü bitirdi¤inde ise
“nereleri gezdik nerde kald›k, iflte hayat
böyle” diyor. Âfl›¤›n sitemkâr bir edayla
söyledi¤i bu sözden de anlafl›l›yor ki bu
türküde bir anlamda çok gezen, çok gö-
ren ama yine de hayat› anlayamayan Ali
Cemali’nin hayat hikâyesi gizlidir.

2 numaral› türkü ise yaz›l›fl hikâye-
sinden de anlafl›ld›¤› gibi hem âfl›¤›n
kendi yaflad›¤› bir olay›n yans›mas›d›r
hem de dinî inançlar›yla flekillenen, âfl›-
¤›n dünya görüflünü dile getiren bir par-
ça olmas› aç›s›ndan oldukça dikkat çeki-
cidir. Âfl›k rüyas›nda Hz. Ali’yi görür ve
alevi oldu¤u için pirin elinden içti¤ini
bade olarak de¤il alevi gelene¤inde oldu-
¤u gibi “dolu” olarak adland›r›r. Bu rüya-
y› gördü¤ünde coflup a¤lad›¤›n› anlatan
âfl›k daha sonra yazd›¤› bu 2 numaral›
türküyü yine ayn› coflku içinde çal›yor ve
söylüyor. Hz. Ali’nin kendisine rüyada
“kâmil ol, kâmil ol, kâmil ol” deyifli de
âfl›¤›n her dörtlü¤ünün son dizesinde
tekrarlad›¤› “Kâmil insan olmak gerek”
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nakarat›nda yank› buluyor. Âfl›¤›n bu
türküyü bir anlamda kendi ö¤rendi¤i bir
s›rr›, mutluluk s›rr›n›, tüm insanlarla
paylaflmak için bir k›lavuz edas›yla yaz-
d›¤› da söylenebilir. Ayr›ca insandan “kâ-
mil insan”a ulaflman›n tasavvuf düflün-
cesi içindeki yeri de göz önünde bulun-
durulursa Ali Cemali’nin, görüflleriyle
tasavvuf felsefesine yak›n oldu¤u söyle-
nebilir. Baflgöz, Âfl›k Ali ‹zzet Özkan adl›
kitab›nda alevî âfl›klar hakk›nda flunlar›
söylüyor:

Alevî kültüründe fliir, yaln›zca bir
e¤lence vas›tas› de¤ildir; din törelerinin
ve törenlerinin de bölünmez bir parças›-
d›r. Alevî törenlerinin hepsinde, saz›
elinde âfl›k, Dede’nin yan›nda en sayg›n
yeri tutar. Alevili¤i ö¤retecek yaz›l› kay-
naklar›n eksik olmas› nedeniyle, âfl›k fli-
ir, din ö¤reticisi, din yay›c›s› ve din yafla-
t›c›s› görevini de yüklenir. (16)

Ali Cemali’nin 3 olarak numaralan-
d›rd›¤›m türküsünde Baflgöz’ün tarif et-
ti¤i bu görevleri yerine getirdi¤i söylene-
bilir. Âfl›¤›n “Hakikat izimiz bizim bu ci-
handa” dizesinde bahsetti¤i “hakikat” ve
“Marifet yasam›z, Ali Cemalimiz” dize-
sindeki “marifet” alevili¤in temel felsefe-
sinde yer alan kavramlard›r. 100 Soruda
Tarih Boyunca Alevilik ve Aleviler adl›
kitapta flöyle denmektedir: “Alevilik kül-
türünde dört kap› oldu¤una inan›l›r. fie-
riat, Tarikat, Marifet ve Hakikat [. . . .]
Marifet, lisedir, a¤›zdan ç›kan›, kula¤›n
duymas›, insan›n kendi kendine yön ve-
rebilmesidir. Hakikat ise, en üst merte-
be, yani, “insan-› kamil” olmak anlam›na
gelir” (7). Buradan hareketle Ali Cema-
li’nin türküsünde alevili¤in bu temel fel-
sefesini dile getirdi¤i söylenebilir. Ayr›ca
Baflgöz ad› geçen kitab›nda alevî gelene-
¤inde Tanr›’n›n “hakça ve halkça” yoru-
mundan bahsederek “Tanr› göklerde de-
¤il, her dinden, her renkten, her inan›fl-

tan insan›n yüre¤indedir” (19) demekte-
dir. Ali Cemali’nin “Hakk› yak›n gördük,
flah damarda, kanda” dizesi de iflte bu
görüflü yans›tmaktad›r. Türkünün tama-
m›na insanl›k sevgisi hâkimdir. O da t›p-
k› Yunus gibi Mevlana gibi insanlar› hiç
bir ayr›m yapmadan sevmekten yanad›r.
Onlar›n evrensel hümanizmas› Ali Ce-
mali’de de görülüyor. Örne¤in âfl›¤›n
“Sayg›, sevgi bizim esas temelimiz / fiek-
limiz marifet, dostluk emelimiz” dizeleri
Yunus’un “Ben gelmedim dâva için, be-
nim iflim sevi için / Dost’un evi gönüller-
dir, gönüller yapma¤a geldim” (Toprak
169) dizelerini hat›rlatmaktad›r. Âfl›¤›n
“Hakk› yak›n gördük / fiah damarda
kanda” dizeleri de yine 13. yüzy›lda Ana-
dolu’da geliflen ve insan› tanr›laflt›ran,
tanr›y› ise insallaflt›ran bir düflünce sis-
temi olan tasavvuf düflüncesine dayan›r.
Atilla Özk›r›ml› da “Öz aç›s›ndan alevî-
bektafli fliirini Yunus Emre’ye ba¤la-
ma”n›n yanl›fl olmayaca¤›n› ifade etmek-
tedir (30). Ayr›ca kendini “cehalet düfl-
man›” olarak tan›mlayan Ali Cemali’nin
e¤itime ve bilime verdi¤i önem de yine
bu türkü de kendini gösterir. Bu türküyü
de bitirdikten sonra âfl›k ailesini ve geç-
miflinden kesitleri anlat›yor: 

Marangozculuk vard›, duvarc›l›k
vard›,çulhac›l›k vard›, rençberlik vard›.
Ailemiz çok kalabal›kt› yani kendi iflleri-
ni kendi temin ederlerdi, kendi bezini
evden ç›kar›rlard›. Çal›flkan bir aileydi.
Kendi iflini yapmakla beraber ihtiyaç
duyan komflu köylere de yard›m ederler-
di hani ya duvar yap›yor, inflaat yap›yor.
He mesela saz bizim evde yaparlard›, be-
nim amcalar›m yapard›. Sonra amcala-
r›m çal›p söylerlerdi, böyle k›fl oldumu o
tasavvufçular, o muhabbet hastalar› her
çeflit insan gelirdi yani bizim yuvada bu
ermenidir, sünnîdir veyahut çingendir
diye ayr›m yoktu yani her gelen misafir-
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dir. Mehman demand›r, demand›r
Hak’t›r. ‹nsana sayg›, sevgi vard›r. 

Âfl›¤›n bu sözleri türküsünde dile
getirdi¤i evrensel insan sevgisinin ço-
cuklu¤unda yetiflti¤i ortamdan do¤du¤u-
nu gösteriyor. Ancak âfl›¤›n konuflmas›
yine bir sitemle sona eriyor: “Ben Alevi-
yim k›z›m, alevinin de dedesiyim amma
iflçiyim, ne dedevîlik biliyorum ne de de-
deli¤e gidiyorum. Keflkem bilseydim fay-
dalan›rd›m. Ha bu aralar bu dernek
mernekler kurulmufl, bari Avrupa’ya fa-
lan gider kazanc›m›z olurdu”. Baflgöz,
anlat›c›n›n bir yolunu bulup kendini ya
da dinleyicisini ilgilendiren güncel poli-
tik ve ekonomik olaylar› da gösterime
katabilece¤ini söylüyordu (27). Cemali
de iflte böyle insanl›k sevgisini iflleyen
bir türküden sonra sözü ekonomik duru-
ma getirip üstü kapal› da olsa iyi kaza-
namad›¤›na gönderme yapmaktad›r. 100
Soruda Tarih Boyunca Alevilik ve Alevi-
ler adl› kitapta “Dedelikte maddi bir
menfaat yoktur. Dedelik manevi bir li-
derliktir [. . . .] Dede tarikat› yönetir ve
orada toplanan halk, dilerse küçük bir
para, dilerse çorap, mendil gibi arma-
¤anlar verir” (15) denmektedir. O halde
Ali Cemali’nin bu son sözü ile dernekler
arac›l›¤›yla dedeli¤i bir ç›kar kap›s› hali-
ne getirenleri elefltirdi¤i de söylenebilir.

Âfl›k daha sonra alevilikteki “musa-
hiplik” yani dostluk, kardefllik ilkesin-
den, bunun “insan›n insanda erimesi” ol-
du¤undan bahsediyor ve din hakk›ndaki
flu düflüncelerini belirtiyor: 

Ali bir gerçe¤in sözü var demifl: 
Ruhen zaptolmayan millet, gönlü

gözü dolar hillet. ‹nanç insan›n ruhunu
s›n›rland›ran, sayg›y›, sevgiyi belirleyen,
evrensel bir hazd›r din. Dinin amac›, in-
sanlar›n ruhen temiz olmas›d›r. O dü-
flünce sistemlerini ar›nd›rabilmektir.
Eger din bu degilse insanlar›n d›fl›nda

kalan sade bir efsanevi bir hikâye gibi-
dir.Dinin amac› insanlar›n ruhen düflün-
celerini berraklaflt›rabilmektir, ruhî
ilimdir da, evrensel hazd›r.

Âfl›¤›n söyledi¤i dördüncü türkü
tüm bu görüfllerini yans›t›yor.Cemali sa-
z› öyle ustaca çal›yor ki âdeta bu konu-
daki son sözü saz›na söyletiyor. Yak›nda
ç›kacak olan kitab›n›n ad›n› tafl›yan bu
türkü de Yunus’tan izler tafl›yor. Yunus
nas›l “Tevrat ile ‹ncil’i, Fürkan ile Ze-
bur’u / Kur’andaki Âyeti nuru, cümle vü-
cutta bulduk” (Toprak 89) diyor ve dört
kutsal kitap aras›nda hiç bir ayr›m gö-
zetmiyorsa Cemali de “Musevî, ‹sevî,
Muhammedîler” aras›nda hiç bir fark
görmüyor ve “Senlik benlik denen kav-
galar bitsin” diyerek bar›fl özlemini dile
getiriyor.

Ali Cemali söyledi¤i son türküye
flöyle bafll›yor: “Ha flimdi saz›mdan mak-
sat: En büyük de¤er insana verilmelidir.
‹nsan en büyük degerde olmal›d›r. ‹nsan
niçin alt›na sar›l›yor, niçin elmasa sar›l›-
yor? Güvencede olmad›¤› için. Yoksa
bunlar metaldir. ‹nsan her fleyi de¤er-
lendiriyor”. Bunun ard›ndan söyledi¤i
türküde insanlar aras›nda sayg›, sevgi
ve dostlu¤un önemine dikkat çekiyor.
Ayr›ca bu türküdeki “zerreden tam, tam-
dan zerre” dizesi de yine tasavvuftaki bu
dünyadaki her fleyin Tanr›’n›n bir parça-
s› oldu¤u görüflünü ça¤r›flt›rmaktad›r.
Hallac› Mansur’un “Enel Hak” deyifli ile
Cemali’nin “zerrede tam”› görmesi ayn›
do¤rultudad›r. Ali Cemali türküsünü bi-
tirince bu konu hakk›ndaki düflünceleri-
ni flu flekilde noktal›yor: “‹flte kainat bu
sayg›yla, bu sevgiyle oluflmufltur. ‹nsan-
lar da bunu hayata geçirmeli ki güvenli
bir dünyada yaflas›nlar. Bizim temenni-
miz budur”. Ali Cemali’nin yüre¤indeki
bu insan sevgisi saz›n›n tellerine de yan-
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s›yor ve bu türküyü efllik eden saz âdeta
cofluyor. 

Âfl›¤›n anlatt›¤› hikâyelerdeki
performans› ve performans›n› etki-
leyen unsurlar:

Walter Benjamin, “Hikâye Anlat›c›-
s›” adl› yaz›s›nda hikâye anlat›c›s› hak-
k›nda flöyle diyor:

Her gerçek hikâye, aç›k ya da örtük
biçimde yararl› bir fleyler bar›nd›r›r. Bu
yararl›l›k kimi hikâyede bir ahlak dersi,
baflkas›nda bir nasihat, bir üçüncüsünde
bir atasözü ya da düstur olabilir. Ama
her durumda, hikâye anlat›c›s› okuruna
ak›l verebilecek kiflidir. (80)

Ali Cemali de iflte tam bu tür bir hi-
kâye anlat›c›s›na örnektir. O da anlatt›-
¤› her hikâye ard›ndan ya kendince bir
yorum getiriyor ya anlatt›klar›ndan bir
ders ç›kar›yor ya da dinleyicilerine nasi-
hat veriyor. 

Âfl›k 1 numaral› hikâyede Hac›
Bektafli Veli’nin bir mucizesini Alevi-
Bektafli Edebiyat› çerçevesinde anlat›-
yor. Yani anlatt›¤› bu hikâyede de âfl›¤›n
dinî görüflü yans›yor. Baflgöz, “Alevi çev-
reler ve dinleyiciler için anlat›lan hikâ-
yelerde kahramanlar ya alevi yap›l›yor
veya alevili¤e sevgi ve sayg› duyan kifli-
ler oluyor” (27) diyor. Burada ise hikâye-
nin kahraman›n›n Hac› Bektafli Veli ol-
mas› dinleyiciden de¤il, anlat›c›n›n yani
Ali Cemali’nin kendisinden kaynaklan›-
yor. Bu flekilde Cemali hem Hac› Bek-
tafl’› yüceltiyor hem de toplumlar›n ka-
derini çizen velilerden hareketle hikâye-
nin ard›ndan flu yorumu yap›yor: “De-
mek insan Tanr› ruhuna yaklafl›m ya-
p›nca Tanr› gibi yarat›c› pozisyonda ola-
bilir. Fizik seyrinin gücünü kendinde
toplad›¤› zaman seyrederse tafl› yakuta
bile dönüfltürebilir. Seyrederse tafl yakut
keser”. Buradan da anlafl›ld›¤› gibi bu
hikâye de daha önceki bir kaç türkü gibi

tasavvuf düflüncesinden, “zerredeki
tam”, yani insandaki Tanr› motifinden
flekillenmifltir.

Ali Cemali 2 numaral› hikâyeyi an-
latmaya “efendiler flimdi” diyerek tam
bir meddah edas›yla bafll›yor. Bu kez
kendisine efllik eden saz› yok elinde ama
bambaflka bir yetene¤i var: Taklit yete-
ne¤i. Âfl›k bu kez hikâyeci kimli¤iyle ka-
rakterleri, örne¤in delikanl›lar›, k›z› ka-
ç›ran adam›, k›z›, tilkiyi ve kekli¤i öyle
güzel seslendiriyor ki hikâyeyi anlatm›-
yor âdeta oynuyor. Anlat›fl› oldukça can-
l› ve renkli. Anlat›c› bu canl›l›¤› sadece
ses taklitleriyle de¤il vücut diliyle de
sa¤l›yor. Anlat›c›n›n el-kol hareketleri,
mimikleri hepsi birden hikâyesine ve hi-
kâyenin etkisine katk› sa¤l›yor. Benja-
min de ad› geçen yaz›s›nda “Hikâye an-
lat›c›l›¤› duyular söz konusu oldu¤unda
yaln›zca sesin eseri de¤ildir; gerçek hi-
kâye anlat›c›l›¤›nda el, çal›flarak edinil-
mifl yüzlerce jestle anlat›lanlar› destek-
ler” diyerek hikâye anlat›c›s›n›n bu yö-
nüyle asl›nda bir zanaatkâr oldu¤unu
belirtiyor (99). Buna dayanarak buldu¤u
tafllarla kolye ve yüzük yapan Ali Cema-
li’nin hikâye anlat›c›s› olarak da bir za-
naatkar oldu¤unu söyleyebiririm. Bafl-
göz’ün Azadovski’den aktard›¤› gibi iyi
anlat›c› flu iki ustal›¤› birlefltirir: O hem
anlatma tekni¤inin ustas›d›r hem de an-
latt›klar›n› bir dinleyici kitlesi önünde
canland›rabilen bir gösterimcidir (25).
Ali Cemali de bu hikâyeyi anlat›rken bu
iki ustal›¤› birden sergiliyor. Âfl›k “hikâ-
ye ama içinde pay var” dedikten sonra
bu hikâyedeki pay› da flöyle biçiyor: “Her
fleyin bir yeri ve zaman› vard›r. ‹nsan ya-
n›lg›lara düflünce hayat› kaç›rm›fl olu-
yor”. Anlat›c› bu sözleriyle canland›rd›¤›
karakterlerden s›yr›l›p tekrar kendi hi-
kâyeci kimli¤ini kazan›rken dinleyici
olarak bizler de hikâyenin atmosferin-
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den içinde bulundu¤umuz gerçek yere ve
zamana dönüfl yap›yoruz.

3 numaral› hikâyede de âfl›¤›n per-
formans› ses taklitleri, sesini kullan›fl›
ve vücut hareketleriyle oldukça yüksek-
tir. Âfl›¤›n kendine anlat›lan bu hikâye
üzerine yazd›¤› bir dörtlü¤ü söylemesi
de anlat›m›n› bir kat daha zenginlefltiri-
yor. Ali Cemali hikâyeden ç›kard›¤› der-
si bu kez bir dörtlük içinde veriyor: 

Lezzet dolu koca hayat
Bulan de¤il, bilen al›r
Elmas, zümrüt olsa flayet
Bulan de¤il, bilen al›r
Benjamin hikâye anlat›c›s›n›n ö¤-

retmenlerin, ermifllerin aras›nda say›la-
bilece¤ini çünkü onun da birçok fley için
verecek akl› oldu¤unu belirterek “Bu
ömür yaln›zca kendi deneyimini de¤il,
baflkalar›n›n deneyiminden de çok fley
içerir; hikâye anlat›c›s› kulaktan kula¤a
aktar›lan bilgiyi kendi deneyimine ekle-
mifltir” (99) diyor. Ali Cemali’nin yazd›¤›
bu dörtlük de onun Memo’nun deneyimi-
ni nas›l kendi deneyimine katt›¤›n› gös-
termektedir. Ayr›ca Cemali’nin hikâyesi-
ni anlatt›¤› Memo’ya k›zg›nl›¤› da sesi-
nin tonuna yans›yor. Hikâyenin sonunda
Memo’nun rüyas›na giren ermifl için flöy-
le söylüyor: “Bunu bize anlatt›lar. Ben de
mübare¤e biraz dar›ld›m, hey diyim mü-
barek o tabakayla o yakut senin can›n›
m› s›k›yordu? Bir bilene gösterseydin el-
den ele de¤erlenir insan faydalan›rd›.
Sen götürdün bir z›r cahile gösterdin ya-
kutu parçalatt›n orda”. Böylece âfl›¤›n
bir önceki hikâyedeki nefleli tonu yerini
k›zg›nl›k ve k›rg›nl›¤a b›rak›yor.

Ali Cemali’nin 4 olarak numaralan-
d›rd›¤›m hikâyesi de yine onun e¤itime
ve e¤iticilere verdi¤i önemle flekilleniyor.
Ancak bu hikâyede âfl›¤›n performans›
daha önceki hikâyelere oranla daha dü-
flük oldu¤u söylenebilir. Bu durumun hi-

kâyede ses taklitlerinin olmay›fl›ndan ve
hikâyenin, di¤erlerine oranla, daha k›sa
ve basit olmas›ndan kaynakland›¤›n› dü-
flünüyorum. Ancak Ali Cemali yine bir
ders ç›kart›yor: “Bunu anlatmadaki gaye
e¤itimin önemini vurgulamakt›r. E¤i-
timciler güzel yetifltirirlerse toplum gü-
zel olur, yetifltirmezlerse toplum böyle
tavuk huylu çöp kar›flt›ranlardan olur”.

5 numaral› son hikâye yine âfl›¤›n
dinî inanc›n› yans›t›yor. Cemali, alevi
düflüncesini flekillendiren de¤erleri bu
kez Hz. Ali üzerinden anlat›yor. Hz.
Ali’nin gösterdi¤i mucizeleri anlatt›¤› bu
hikâyede âfl›¤›n çok daha fazla heyecan-
l›, istekli ve flevkli oldu¤u anlafl›l›yor. Bu
da performans› üzerinde olumlu bir etki
yap›yor.

Dinleyicinin Etkisi:
Baflgöz, folklor olay›n›n bir göste-

rim oldu¤unu söyledikten sonra bu gös-
terimde “dinleyicilerin konumu, kültürü,
beklentileri, dünya görüflleri önemli de-
¤iflmeler yapar” (1 ) diyor. Azadovski’nin
de anlatanla dinleyen aras›ndaki karfl›-
l›kl› etkileflimden söz etti¤ini aktararak
çeflitli örneklerle dinleyici kitlesinin an-
lat›c› üzerindeki etkilerini gösteriyor
(25). Robert George ise daha önce ad› ge-
çen yaz›s›nda “Her hikâye anlat›m ola-
y›nda en az bir mesaj› kurup veren (en-
coder), bir de mesaj› al›p çözümleyen (de-
coder) vard›r. Her hikâye anlat›m olay›n-
da bu ikili aras›nda bir iletiflim kurulur”
(Baflgöz 31) diyerek ayn› noktaya dikkat
çekiyor. Anlat›m olay›nda dinleyicinin de
önemli bir rolü oldu¤unu Prof. Honko da
ad› geçen makalesinde “Seyirci son dere-
ce önemlidir ve seyircinin rolü hiçbir za-
man pasif olarak tarif edilemez” (80) di-
yerek belirtiyor. Folklor olay›nda dinle-
yicinin rolünü bu flekilde belirledikten
sonra araflt›raca¤›m ikinci etkiye, Ben-
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Amos’un “sosyal boyut” olarak adland›r-
d›¤› etkiye geçebilirim. 

Daha önce de belirtti¤im gibi Ali
Cemali’yi ziyaretim s›ras›nda “anlat› or-
tam›”nda dinleyici / seyirci olarak âfl›¤›n
efli, Bayram Bilge ve ben vard›k. Baflgöz
dinleyici üzerindeki çal›flmalarda pek
yol alamad›¤›m›z›, hatta dinleyici homo-
jen bir bütün oldu¤undan dinleyicinin
nas›l incelenece¤inin henüz bilinemedi-
¤ini (34) söylüyor. Baflgöz’ün dinleyiciyi
incelemenin zorlu¤u hakk›ndaki görüflü-
ne kat›lmakla birlikte dinleyicilerin yani
bizlerin Ali Cemali’nin performans› üze-
rindeki etkilerine yönelik birkaç tespi-
tim var: Elif Han›m’›n da aram›zda bu-
lunmas›n›n “do¤al ortam”›n korunmas›
aç›s›ndan âfl›k üzerinde olumlu bir etki
yapt›¤›n› söyleyebilirim. Tokel ise âfl›¤›n
sevdi¤i, saz›n› ve sesini dinlemekten
hoflland›¤› bir üstad olarak âfl›¤a daha
iyi anlatmas› için istek ve coflku veriyor-
du. Âfl›¤›n, Tokel ile olan dostlu¤u âfl›¤a
tan›d›¤›, bildi¤i bir ortamda bulundu¤u-
nun sinyallerini veriyor, kendini güven-
de ve rahat hissettiriyordu. Hatta za-
man zaman Tokel’in saz› eline almas› ve
bir kaç türkü de onun söylemesi hem âfl›-
¤a hem de bana bir derleyici olarak be-
nim oradaki varl›¤›m› unutturuyor ve
gecemiz sazl› sözlü bir sohbete dönüflü-
yordu. Ancak ilk geldi¤imizde Tokel âfl›-
¤a beni tan›tm›fl ve kendisinden derleye-
ce¤im metinler üzerinde bir çal›flma ya-
paca¤›mdan bahsetmiflti. Bu nedenle
âfl›¤›n zaman zaman iyice coflup bir “ya-
banc›” olarak varl›¤›m› unuttu¤unu söy-
lesem de genelde varl›¤›m›n bilincinde
oldu¤unu ve anlat›s›n› flekillendirirken
beni de göz önünde bulundurdu¤unu gö-
zard› edemem. fiimdi bu konudaki göz-
lemlerimi bir kaç örnekle destekleyece-
¤im. Örne¤in âfl›k, kâmil insan› iflledi¤i
türküsünü benim kendisini yönlendir-

memle söylüyor. Kendisine âfl›kl›k gele-
ne¤indeki “rüya motifi”ni ve böyle bir rü-
ya görüp görmedi¤ini sordu¤umda önce
15-20 y›l önce ‹zmir’de bir gece gördü¤ü
rüyay› anlat›yor. Ard›ndan benim kendi-
sini büyük bir ilgiyle dinledi¤imi görün-
ce “ben bu kâmil ol deyiflini türkü yap-
t›m” diyerek yazd›¤› türküyü söylemeye
geçiyor. Yani burada ben dinleyici olarak
âfl›¤› yönlendiriyor ve konuya gösterdi-
¤im merakla âfl›¤›n türküyü söyleyiflin-
deki gücü ve güzelli¤i art›r›c› bir rol oy-
nuyorum. Âfl›¤›n k›z kaç›r›p sonra anlafl-
mazl›¤a düflen iki genci anlatt›¤› hikâye-
sinde de yine benim orada bulunmam
nedeniyle hikâyenin baz› bölümlerini de-
¤ifltirip kendince sansürden geçirdi¤ini
söyleyebilirim. Bu hikâyede k›z› kaç›ran
yafll› adam›n niyetinin abdest al›p na-
maz k›ld›ktan sonra k›zla cinsel anlam-
da beraber olmak oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. Ancak âfl›k anlat›rken bu niyeti “ev-
lenmek” diye dönüfltürür. Buna ra¤men
âfl›k hikâyenin sonunda adam›n a¤z›n-
dan flöyle der: “Ulan k›zla evlenmeden
gidip abdest alan›n da sülalesini”. Bura-
da evlenmekle kastedilenin cinsellik ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r ancak âfl›k bunu
aç›k aç›k söylemez. Lauri Honko, “Halk
Anlat›s› Araflt›rma Metodlar›” adl› ma-
kalesinde “Özel olarak, özel bir duruma
uymak için üretilen her temsilde bir hi-
kâye yeniden do¤maktad›r. Hikâyecinin
yapt›¤› seçmeler keyfî de¤ildir” (80) di-
yor. Buradan hareketle ben de âfl›¤›n bu
hikâyeyi dinleyici kitlesinin farkl› oldu-
¤u ortamlarda farkl› flekillerde anlataca-
¤›n› rahatl›kla söyleyebilirim.

Benzer flekilde âfl›k “Sayg›, sevgi,
dostluk vard›r” nakaratl› türküsünü de
efli ve Tokel’in yönlendirmesiyle söylü-
yor. Bir ara Tokel saz› eline al›yor ve ol-
dukça hüzünlü bir parça söylüyor. Bu
parçadaki kederden oldukça etkilendi¤i
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anlafl›lan âfl›k saz› tekrar eline al›p To-
kel’ee “Ne söyliyim kurban›m sana?” di-
ye sordu¤unda efli araya girip “Derdin
peflinden derman gerek” diyor. Bunun
üzerine Ali Cemali âdeta Tokel’in türkü-
sündeki derde deva olan, sevgi ve dostlu-
¤u anlatan türküsünü söylüyor. Verdi-
¤im bu örneklerde âfl›¤›n neyi nas›l an-
latt›¤›n›n tam olarak içinde bulunulan
an ve hitap etti¤i dinleyiciler ile flekillen-
di¤i görülmektedir. 

Anlat› Ortam›n›n Etkisi:
O¤uz, anlat›m ortam› merkezli ku-

ramlar›n Türk halkbilimi için de gerekli
oldu¤unu belirtip anlat›m ortam› (con-
text) hakk›nda flunlar› söylüyor: 

Halkbilimi ürünleri, bir gösterim
ortam›nda (teatral) yarat›lmakta ve ya-
flat›lmaktad›r. Bu gösterim ortam›n›n
bir unsuru metindir, ancak gösterim or-
tam› metinden ibaret de¤ildir. Burada
hareketi, dinleyici/seyirciyi, dekoru ve
do¤al olarak tiyatroyu yani gösterim ye-
rini de dikkate almak durumunday›z.
(32)

Bizim o geceki anlat›m ortam›m›z
âfl›¤›n kendi eviydi. Ali Cemali her za-
manki odas›nda, elinde çam kokulu tes-
pihiyle her zaman oturdu¤u masas›n›n
bafl›ndayd›. Ayr›ca sigaras›n›n duman›n›
almas› için yakt›rd›¤› mum da s›cak bir
atmosfer yarat›yordu. Tüm bunlar anla-
t› ortam›n›n do¤all›k ve rahatl›¤›na kat-
k›da bulunsa da zaman zaman odaya
âfl›¤›n çocuklar› ve torunlar› giriyor, böy-
lece dikkati da¤›l›yordu. Âfl›¤›n bildi¤i
baz› ürünleri hat›rlayamamas› anlat› or-
tam›na yap›lan bu müdahalelerden kay-
naklan›yor olabilir.

Anlat› ortam›n›n bir baflka özelli¤i
“biricikli¤i”dir. Robert George daha önce
ad› geçen makalesinde “Her hikâye anla-
t›m olay› tektir, onun tam bir benzeri
yoktur. O belli bir yerde belli bir zaman-

da, belli sosyal koflullar içinde ortaya ç›-
kar; bir daha tekrar edilmesinin olana¤›
yoktur” (Baflgöz 31) diyor. Benim Ali Ce-
mali’ye yönelik gözlemlerim de Geor-
ge’un bu tespitini do¤ruluyor. Örne¤in
Ali Cemali, Memo’nun hikâyesinin üze-
rine yazd›¤› türküden bir dörtlük oku-
yunca Tokel türkünün devam›n› istiyor.
Ancak âfl›k “Ya dost devam›n› flimdi ha-
t›rlam›yorum” diyor. ‹kinci kez âfl›¤›n üç
kekli¤i anlatt›¤› hikâyesinden sonra To-
kel araya girip “Abi geçen fleyde oturdu-
¤umuzda çok güzel fleyler anlatm›flt›n”
diyerek âfl›¤a daha önce anlatt›klar›n›
hat›rlatmaya çal›flarak anlatmaya tefl-
vik ediyor. Ancak âfl›k “ben hat›rlam›yo-
rum, o geceydi art›k” diyerek daha önce
anlatt›klar›n›n o gecede kald›¤›n›, onla-
r›n bir tekrar› daha olamayaca¤›n› dile
getiriyor. Tokel’in üçüncü bir giriflimi de
ayn› flekilde sonuçlan›yor. Bilge, “Abi
Harun Reflit’le ilgili bir fley mi anlatm›fl-
t›n o gün?” diye sordu¤unda da Ali Ce-
mali “Bilmem ki o günkü konu, o geçti”
diyor. Tüm bu örnekler folklor olay›n›n
her defas›nda farkl› flekillerde anlat›la-
geldi¤ine ve aynen bir tekrar› daha ola-
mayaca¤›na iflaret ediyor. 

Ses-kay›t cihaz›n›n etkisi:
Baflgöz canl› bir gösterim olan folk-

lor ürünlerini metne dönüfltürmek hak-
k›nda flöyle diyor: 

‹lkin bu metin, anlat›m s›ras›nda
hikâyecinin a¤z›ndan ç›kan sözlerin tü-
münü ka¤›da geçemiyor. Yazman›n h›z›,
söylemeninkini hiçbir zaman yakalaya-
m›yor. Onun için ya dinleyen yakalaya-
bildiklerini, ya da akl›nda kalanlar› ya-
z›yor; as›l hikâyeyi böyle özetliyor. Ya-
hut, araflt›r›c›, bir hikâyeci âfl›¤› masa-
n›n bafl›na oturtuyor, hikâyesini yavafl
yavafl anlatt›rarak yaz›ya geçiriyor. Her
iki halde de yaz›lan metin tam olmaz.
Ses kay›t makinesinin kullan›lmas› du-
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rumu de¤ifltiriyor, ama o da yeni sorun-
lar ortaya ç›kar›yor. (26-27)

Ben derlememi yaparken ses-kay›t
cihaz›ndan yararland›m ve Baflgöz’ün
bahsetti¤i ancak aç›klamad›¤› “yeni so-
runlar”› yaflad›m. Sorun bu cihaza ya-
banc› olan, sesinin kaydedilmesine al›fl›k
olmayan âfl›¤›n tedirgin olmas›ndan, ak-
l› sesini kaydeden cihazda tak›l› kald›¤›
için kendini anlatt›¤› fleylere tam olarak
verememesinden kaynaklan›yor. Üstelik
kaydedilen sesinin daha sonra kimler ta-
raf›ndan, nerede dinlenece¤ini ve ne
amaçla kullan›laca¤›n› bilemeyen âfl›k
do¤al davranam›yor. Yani ses-kay›t ciha-
z› “do¤al ortam” üzerinde oldukça olum-
suz bir etki yap›yor. Daha önce âfl›¤›n
anlatt›klar›n› dinleyici kitlesine göre fle-
killendirdi¤inden bahsetmifltim. Oysa
bu durumda âfl›¤›n hitap edece¤i kitleyi
bilme, görme flans› elinden al›nm›fl, âfl›k
karanl›kta kalm›flt›r. Gidece¤i yönü be-
lirlemesinde kendisine yard›mc› olan
dinleyici orada mevcut de¤ildir. Görü-
nürde küçük olan dinleyici kitlesinin ar-
d›nda görünmeyen büyük bir kitle olabil-
me ihtimali vard›r. Bu durumda âfl›k an-
lat›s›n› hangi kitleye göre flekillendirece-
¤ini bilemez ve bir ikilem yaflar. Burada
araflt›rmac›ya düflen âfl›¤› cihaza al›flt›r-
mak ve onun varl›¤›n› unutmas›n› sa¤la-
makt›r. Sedat Veyis Örnek bu konuda
flöyle diyor:

Ses alma ayg›t›yla derleme yapma-
n›n iki yolu vard›r. Birincisi, kaynak ki-
fliye ayg›t› hiç göstermeden, uygun bir
biçimde saklayarak gizlice söylediklerini
saptamak; ikincisi ise [. . .] korku ve çe-
kingenli¤ini giderdikten sonra aç›kça ça-
l›flmakt›r. Ancak bu durumda bile, kay-
nak kiflinin rahatça konuflabilmesi için,
ayg›t›n varl›¤›n› ve ifllevini derleme sü-
resince ona unutturmak gerekir. (64)

Ben bu iki yöntemden ikincisini seç-

tim ve Tokel, âfl›¤a anlataca¤› daha ilk
hikâyenin bafl›nda cihaz› kastederek
“onu görmeyin” diyerek rahatlatmaya ve
kay›t ifllemini unutturmaya çal›flt›. An-
cak âfl›¤›n az sonra söyledi¤i “Sayg›, sev-
gi, dostluk vard›r” türküsüne bafllarken
“fiimdi o aç›k m›?” diye sormas› akl›n›n
kay›t cihaz›nda kald›¤›n›, onun varl›¤›n›
unutamad›¤›n› gösteriyor. Üçüncü du-
rumda ise âfl›k Memo’nun hikâyesinden
sonra “Ha onu kapat” diyerek kay›t iflle-
mini durduruyor. Bu son tepkisi âfl›¤›n
kay›t cihaz›ndan ne derece rahats›z ol-
du¤unu aç›kça gösteriyor. 

Bu çal›flmada alevi âfl›k Ali Cema-
li’nin repertuar›ndan türküler ve hikâ-
yeler Gösterimci Kuram’a göre anlata-
n›n etkisi, dinleyicinin etkisi, anlat›m
ortam› ve ses-kay›t cihaz›n›n etkisi ol-
mak üzere dört alt bafll›k alt›nda ince-
lenmifltir. Anlatan›n etkisi ba¤lam›nda
âfl›¤›n saz› eflli¤inde söyledi¤i türküler
ve anlatt›¤› hikâyelerde geçmifl yaflant›-
s›n›n, din ve dünya görüflünün, yafl›n›n,
anlat›c› olarak ustal›¤›n›n etkileri orta-
ya ç›kar›lm›fl ve bunlar›n âfl›¤›n perfor-
mans›n› nas›l etkiledi¤i üzerinde durul-
mufltur. ‹kinci olarak ele al›nan bölümde
ise anlat› ortam›nda bulunan kiflilerin
âfl›¤›n anlat›s›n› flekillendirmesinde oy-
nad›klar› rol tart›fl›lm›flt›r. Anlat› ortam›
kapsam›nda öncelikle “gösterim”in ya-
p›ld›¤› mekân tarif edilmifl ve bu mekâ-
n›n âfl›k üzerindeki olas› etkilerine, de¤i-
nilmifl; ard›ndan her anlat› ortam›n›n
bir defaya mahsus olma özelli¤ine dik-
kat çekilmifltir. Son bölümde ise ses-ka-
y›t cihaz›n›n âfl›¤› nas›l rahats›z etti¤i
gösterilmifltir. Çal›flmam›n bafl›nda Ali
Cemali’den dinledi¤im folklor ürünlerini
“kadavra”ya dönüfltürmeyece¤imi belirt-
mifltim. Metin yerine anlat›c›-dinleyici
etkileflimi içinde anlat› ortam›n› öne ç›-
kard›¤›m bu çal›flmayla bunu “büyük
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oranda” gerçeklefltirdi¤imi düflünüyo-
rum. Baflgöz, “Hikâye gösteriminde yaz›
ile anlat›lmayan yanlar var” (27) diyor.
Ali Cemali’nin 7 Mart günündeki “göste-
rim”ini hat›rlad›kça ben de hâlâ daha
kelimelerin anlatmakta yetersiz kald›¤›,
yaz›yla ifade edemedi¤im yönler oldu¤u
gerçe¤iyle yüzlefliyorum. Âfl›k ilk türkü-
sünde “Ali Cemal dertli teller/ Çalam de-
dim, çal›nm›yor, çal›nm›yor, çal›nm›yor”
diyordu. O “çalamamaktan” yak›n›yor-
du, ben ise onun o akflamki gösterimini
her yönüyle “yazamamaktan” yak›n›yo-
rum: Yazam dedim, yaz›lm›yor, yaz›lm›-
yor, yaz›lm›yor. 

DERLEME MET‹NLER‹
I. Türküler:
1.
Hayat denen bir bilmece
Çözem dedim çözülmüyor
Gönlüm ile ben aray›
Düzem dedim düzelmiyor
Hayat güzel renkler saçar
Sevdas›ndan kald›m naçar
Gel dedikçe benden kaçar
Sevem dedim sevilmiyor
Yaklaflt›kça benden kaçar
Sevem dedim sevilmiyor
Gelen a¤lar, giden inler
‹flte hayat böyle beyler hey hey
Ali Cemal dertli teller
Çalam dedim çal›nm›yor, çal›nm›yor, çal›nm›-

yor
2.
Mutlu kifli olam dersen
Kâmil insan olmak gerek
Hayat dostu kalam dersen
Kâmil insan olmak gerek
Do¤ru otur, do¤ru düflün
Güzel olur bütün iflin
Ayd›nlan›r için d›fl›n
Kâmil insan olmak gerek
Ifl›klan›r için d›fl›n
Kâmil insan olmak gerek
Ruhun hakta, cismin hakta
Kendin oku, flifre nokta
Gör neler var, dönen çarkta
Kâmil insan olmak gerek
Aflka gel ki göz nemlensin
Can içinde öz demlensin
Ali Cemal söz dinlensin
Kâmil insan olmak gerek
Âfl›¤›n a¤z›ndan bu türkünün yaz›l›fl hi-

kâyesi

‹nsan hayatta neyi merak ederse, neye âfl›ksa
rüyas›nda onu görür. Paraya hastaysa para görür.
Aç tavuk rüyas›nda dar› görür. Ben de s›k›nt›l› bir
an›mda Hz. Ali’yi gördüm. Pir elinde doluyu da duy-
mufltum. O merak da var. Elini öptüm, “Ya flay-› vi-
layet, beni aflk mesti yap, bana bir dolu ver” dedim.
“O¤lum dolu su de¤il, de¤il, al, senin merak›n› yine
gidereyim, yaln›z dolu bu de¤ildir” dedi ve uzatt›.
“Ya nedir?” dedim, “kâmil ol, kâmil ol, kâmil ol!” de-
di. Han›mla beraber yat›yoruz, cofltum a¤lad›m, “ya
kocaman flay-› vilayeti gördüm” dedim. Ondan sonra
kâmil olmaya dikkat eder oldum. Öncesinde kâmil
olman›n ne demek oldu¤unu bilmiyordum. ‹flte “kâ-
mil ol” deyiflinin türküsü de böyle ç›kt›.

3.
Temel seciyemiz insanl›kla gelir
fiitnaz edeniz biz, delillerimiz var
‹nsanl›k dostuyuz, cehalet düflman›
Atefl-i nûriden halillerimiz var
Var efendim var, var canan›m var
Âlimler, ârifler, dehâlar, kâmiller
Hakk› bizde bildi mazlumlar, zalimler
Bizde üç esasl› insanc›l ilimler
‹nce, yüce, derin bilimlerimiz var
Var efendim var, var canan›m var
Bayra¤›m›z kanda, sanca¤›m›z canda
Hakk› yak›n gördük, flah damarda kanda
Hakikat izimiz bizim bu cihanda
Âleme hac olmufl ölülerimiz var
Var efendim var, var canan›m var
Sahip olsan da bil...
Sayg›, sevgi bizim esas temelimiz
fieklimiz marifet, dostluk emelimiz
Marifet yasam›z, Ali Cemalimiz
Alt›gen güvenli temellerimiz var
Var efendim var, varl›¤›na sahip ol
Yoksa yok olup gidersin
4.
Bütün insanlardan arzumuz vard›r
Bu koca dünyaya dar demesinler
Gerçekler nerdedir haberimiz var
Haktan gayr›s›na yar demesinler
Dünya ayd›nlar› ziyas›n tutsun
‹nsan âleminden cehalet gitsin
Senlik benlik denen kavgalar bitsin
‹nsan birli¤ine zor demesinler
Musevî, ‹sevî, Muhammedîler
Do¤u, bat›, kuzey, hem güneyliler
‹nsanl›k öncüsü cümle veliler
Bar›fl yolu buzlu, kar demasinler
Bu dünyada budur insan yasas›
Yurtta, cihanda sulh, hakikat sesi
Ali Cemal gerçek nutku nefesi
Tutanlara ölüm var demesinler.
5.
Kâinat›n yap›s›nda
Sayg›, sevgi, dostluk vard›r
Hakikat›n kap›s›nda
Sayg›, sevgi, dostluk vard›r
Alt› cihet, hem dört mevsim
Renkten renge giren resim
Hayat, Kuran, Yüce ‹sim
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Sayg›, sevgi, dostluk vard›r
Sonsuz arzdan nice küre
Âlemleri ba¤l› bire
Zerreden tam, tamdan zerre
Sayg›, sevgi, dostluk vard›r
Dönen çarkta hak, adalet
Gökte rahmet, yerde nimmet
‹flte ibret, iflte cennet
Sayg›, sevgi, dostluk vard›r
Ask ehlinin dillerinde
Güzelli¤in hallerinde
Ali Cemal tellerinde
Sayg›, sevgi, dostluk vard›r.
II. K›sa Hikâyeler:
1.
Diger dinlerin adam› merak etmifl biliyor mu-

sun bu nas›l bir peygamberdir, nas›l bir dindir. Bu-
nun faziletinde veya bunun marifetinde neler vard›r.
‹flte Davut’a inananlardan, Musevi olan Museviler-
den inananlardan, ‹sa’ya inananlardan birer heyet
geliyor Hz. Muhammed’in yan›na. Bunlar Mekke’ye
gelince Hz. peygamber ile görüfltürülüyor. Hz. pey-
gamber bunlar› Hz. Ali’nin yan›na gönderiyor. Yani
Hz. Ali bunlar› ikna ede. O zaman Hz. Ali bel belli-
yormufl yani bir bahçede bir ifl yap›yormufl. Neye
geldiniz diyor iflte Hz. Muhammed bizi gönderdi. ‹fl-
te ben Zebur’un dinindeyim diyor Davut’un dininde-
yim, ben Musa’n›n dinindeyim, ben de ‹sa’n›n dinin-
deyim. Davut Aleyhisselam›n bir gücü vard›, o demi-
ri böyle hem hamur gibi toplard› hem de mesela el-
len yapard›, öyle bir gücü vard›. Hz. Musa’n›n elin-
deki asa y›lan olurdu, ejderha olurdu. Onun yüksek
bir meziyeti vard›. Hz. ‹sa ise hani ruhlar› ça¤›r›rd›,
diriltirdi. Bunun üstün meziyetleri vard›. Siz nas›l-
s›n›z burda diyor yani sizin peygamberli¤iniz, insan-
lardan üstün meziyetleriniz nedir diyor. Hz. Ali elin-
deki beli hemen toplay›p diyor hamur gibi tekrar bel
yap›yor. Bu Davut’un icad› de¤il midir? Evet. Ha bu
marifet gösterildi mi? Evet gösterildi. Musa ne yap›-
yordu? Elindeki asay› ejderha, y›lan yapm›yor muy-
du? He, elindeki beli yere at›yor, efendim flöyle y›lan
oluyor, y›lan oldu, ejderha oldu. Aman durdur falan,
durduruyor. Tekrar bel oluyor yani sap oluyor.
‹sa’n›n dininde ne vard›? ‹sa da ruhlar› ça¤›rt›rd›,
diriltirdi. Orda bir mezar varm›fl, hemen mezara gir-
mifller, bin senelik mi iki bin senelik mi. ‹flte sesleni-
yor, birden bire mezardan bir adam ç›k›yor. Bak
bunlar› ak›l kabul etmiyor, bu yüksek meziyeti, yani
duydu¤umuz muhabbetlerin fleyidir. Bir adam ç›k›-
yor. Buyrun ya Ali diyor. Ne yap›yordun sen diyor
orda. Valla diyor bir sevgilim vard› diyor, onlan iflte
bahçedeydik, flakalafl›rken el att›m boncuklar›na,
boncuklar› da¤›lm›flt›, onu topluyorduk sen ça¤›rd›n.
Efendim söyliyim sen de yerine gir. O zaman o dört
dinin adam› diyor ki tamam iflte Hz. Muhammed’in
getirdi¤i hak dindir, üstün meziyetlerle yani evren-
sel meziyetlerle doludur. ‹slamiyeti kabul ederler.

2.
Ben bir kitapta okudum. ‹flte o Karakoçan kö-

yünün Alamur köyü derler, yeni ismi flimdi nedir bil-
miyorsam, adam rüya görüyor, sefil bir hayattada
yafl›yormufl. E git Uzel köyünde diyor Battal Gazi

Türbesi vard›r. O türbenin alt aral›¤›na dikkat eder-
sen beyaz bir tafl var, tafl›n tam orta yerine dikkat et
diyor, bir kapak vard›r, kald›r o kapa¤›. Orda bir na-
sip var, al kurtul. Bir sakall› adam diyor Memo’ya
bunu. Memo sabahleyin kalk›nca diyor rüyad›r yav
diyor. Bir saatlik yolu kim gider diyor, gitmiyor.
‹kinci gece ayn›s›n› görüyor, heralde diyor evvelsi
gece gördüm de zihnimde yer yapt›, bu gece tekrar
gördüm, gine gitmiyor. Üçüncü gece de görünce hadi
diyor gidiyim, nas›l olsa boflum, iflim yok gücüm yok.
Al›r iflte bir tane tornavida, bir tane çekiç gibi bir
fley al›r gider. Gider hakkaten bak›yor ki tafl yerin-
dedir, dikkat eder orta yerinde sacvari bir kapak
vard›r. Onu kald›r›yor. Bir tütün tabakas›, içinde bir
kirbit büyüklü¤ünde bir k›pk›rm›z› cam, tafla benzer
bir fley. Be hey mübarek diyor, ben bafl› bofltum, sen
de mi bafl› bofltun? Beni kurtaracak yani bu mudur
diyor, ha bu cam m›d›r diyor, bu tütün tabakas› m›?
Memo k›z›yor, o cam› koyuyor tafl›n üzerine, o k›rm›-
z›, kirbit büyüklü¤ünde tafl›n üzerine bir tafl vuru-
yor, paramparça eder. Ha bu tabaka iflime yar›yor
diyor, nas›l olsa sigara içerim, tütün koyuyorum. Ta-
bi onu evde kullan›yor falan. ‹flte bir entikac› o köye
gelir, bak›yor ki lan Memo’nun elinde de¤iflik bir ta-
baka var, yani piyasada gördü¤ü tabakalardan de-
¤ildir. Memo diyor ver bir tütün de biz sarak senin
tabakandan. O bahaneyle bak›yor, Memo diyor bunu
nerden ald›n, bu tabakay› nerden eline geçti? ‹flte
rüyas›n› anlat›yor. ‹çindeki tafl› ne yapt›n? Onu da
paramparça ettim diyor. Vay Memo! Tabi adam ac›-
yor, biliyor ki o yakuttur. Memo ne bilir, yakuttan ne
anlar? He k›rm›z› camd›r diye paramparça etmifl.
Adam gider tabi orda onun bir parças›n› buluyor bir
nohut büyüklü¤ünde, çok de¤erli bir yakut. Bunu bi-
ze anlatt›lar. Ben de mübare¤e biraz dar›ld›m, hey
diyim mübarek o tabakayla o yakut senin can›n› m›
s›k›yordu? Bir bilene gösterseydin elden ele de¤erle-
nir insan faydalan›rd›. Sen götürdün bir z›r cahile
gösterdin yakutu parçalatt›n orda. Orda iflte demifl-
tim:

Lezzet dolu koca hayat
Bulan de¤il, bilen al›r
Elmas, zümrüt olsa flayet
Bulan de¤il, bilen al›r
3.
Bu dervifl ilk K›rflehir’e geldi¤i zaman, bugün-

kü Hac› Bektafl kazas›na, o günkü K›rflehir’in valisi
bunu denemek ister. Al›r bir elçisine bir yakut tafl›,
diyelim ki bir badem büyüklü¤ünde, bir ceviz bü-
yüklü¤ünde, al›r elçiye verir diyor bir de selam›m›
söyle, bir de o yakutu ne yap›yorsa onu da izle diyor.
Bu al›r götürür Hac› Bektafl Hazretlerine, iflte diyor
vali beyimizin sana selam› vard›r, bir de bu hat›ray›
sana gönderdi. Aleyküm selam diyor, nas›l olsa hat›-
ra bizimdir, bu ev de bizimdir diyor, yuvarlay›m evi-
me gitsin diyor. Çok sa¤olsun, çok varolsun. Bu mi-
safiri a¤›rlad›ktan sonra bu misafir tekrar dönecek
ya K›rflehir’e, valinin yan›na, bu da misafiri yolcu
eder. Yolun kenar›ndan bir büyük dafl al›r hani ada-
m›n giriflip götürebilece¤i kadar a¤›rl›kta kara bir
dafl al›r. Sen de bunu diyor benden vali beye hat›ra
götür. Tabi adam›n akl› oraya ermez ama götürecek
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bu dafl›, o da onun hat›ras›d›r ya. Vali bey de tembih
etmifltir nas›l hareket ediyor onlar› buraya kavufltu-
racaks›n. Vali beye gidiyor iflte diyor o derviflin diyor,
tabi o zaman dervifl derler ha, bu derviflin diyor sa-
na selam› vard›r. Baflka ne vard›r diyor? Baflka da
diyor iflte zornan getirdim, bir tafl› koydu benim hey-
beme, bunu vali beye diyor hat›ra götür. Hele getir
bakal›m o tafl›. Tafl› aç›yor ki tafl hepsi yakut olmufl.

4.
Efendiler flimdi, bir genç yani bir o¤lan bir k›-

z› kaç›racak, e birisi de tabi buna yard›mc› olacak.
‹ki genç birleflmifller, bir k›z› kaç›rm›fllar. Tabi k›z›
köyden uzaklaflt›r›nca flimdi ikisi de k›za talip ol-
mufl. Yav k›z benimdir, yav k›z benimdir. Ya arkadafl
sen bana yard›mc› oldun, k›z› benim için kaç›rd›k.
Yok efendim. Ya senindir ya benimdir. E ne yapma-
lar› laz›m? fiimdi dövüflecekler, orda birisi ölecek ki
k›z birisine gala. Bu da olmuyor. E o tarafta böyle
köy delikanl›lar›ndan, yani o a¤avari bir insan ata
binmifl geliyor. Yav diyor flu adam geliyor, bu adama
biz bir dan›flal›m, adam ne derse ona göre hareket
edelim, dövüflmeyelim. Adam da tabi kurnaz insan-
lardan böyle. Ne var gençler, niye burda? Amca di-
yor sana dan›fl›caz diyor. Asl›nda biz bu k›z› birimiz
için kaç›rd›k, birimiz de yard›mc› olduk. fiimdi ise
ikimiz de bu k›za talibiz. K›z bi tane, biz iki tane, ne
yapmam›z laz›m? Adam bu boflluktan yararlan›r, di-
tor bu elimdeki de¤nek var ya cirit, flu uçurumdan
afla¤› atar›m, kofl diyecem kim giderse tez getirir k›-
z›n yan›na giderse k›z onundur. Tabi uçurum yar›m
saat bi kere dolan›l›r yani böyle bilir misin böyle ke-
nar›n› bulup gidilecek, e o zamana kadar da adam
al›r k›z› götürür da. He bu de¤ne¤i at›yor haydi ko-
flun diyor ciriti yakalay›n getirin. Bunlar koflmak-
tayken adam k›z› atar terkiye çeker gider. E adam
evli, adam flimdi diyor bu k›z› ben köye götürürsem
ailem engel oluyor. Daha yaz›dayken ben bu k›zla
evleneyim. K›z bak›yor ki amcan›n niyeti bozuk, ya-
hu diyor amca ben bekar k›z›m diyor, dügünümü
yapmadan, nikah›m› k›ymadan e nas›l beni al›yor-
sun, yani biraz Allah’tan kork, biraz utan falan. E ne
yapmam laz›m? ‹n flu dereye diyor bir abdest al, bir
namaz k›l, bari bir s›g›nma yap da ondan sonra gel
benlen evlen. Tamam valla sen hakl›s›n diyor. Hak-
katen sayg›s›zl›k yapmayal›m, sen flu at›n bafl›n›
tut, ben dereye ineyim bir abdest alay›m, namaz k›-
lay›m geleyim. Adam abdest al›p, namaz k›lana ka-
dar geliyor ki k›z da yok yerinde at da yok. Boynu-
nun kökünü kafl›ya kafl›ya bir yamaçtan ç›kar. Hani
bunun ismi bir yerde de hikâye ya. Ama içinde pay
var. Yokufltan ç›k›yor bak›yor ki ma¤aran›n yani bir
kayal›kta bir kurnazl›k var. Tilki kendini hastal›¤a
vermifl. Kekli de tafl›n bafl›nda ötüyor. Yav diyor kek-
lik ne güzel hayat hadis okuyorsun. Ben zaten öle-
cem diyor, dinsiz imans›z gitmiyim, gel hiç olmazsa,
ruhum bo¤az›ma gelmifl, benim üstümde bir dua
oku da ben o dünyaya kurans›z gitmiyim diyor. Kek-
lik ulan desene ben hep kuran okuyumuflum, fark›n-
da de¤ilmiflim. Geliyor yaklafl›yor tilkiye, okuyor
üzerinde iflte art›k ötüyor falan, tilki diyor ki can›m
iyice yaklafl art›k benim kula¤›m duymaz hale geldi,
ruhum ç›kmaktad›r. E tabi tilkinin niyeti bu asl›nda

keklik bilmez tabi, iyice yaklafl›nca birden bire kek-
li¤i kap›yor. Ulan diyor ben acl›¤›mdan ölüyordum
da, flimdi seni yiyim ki iyi olay›m. Hemen burda kek-
li¤in akl› devreye giriyor. Yav sen onu deme diyor so-
fu tilki, flimdi sen beni yiyip karn›n› doyurunca han-
gi kelimeyi kullan›yon, diyor diyorum elhemdülil-
lah. Nas›l ki elhemdülillah kelimesini diyince, a¤z›
aç›l›nca keklik p›rt deyip kaç›yor. O zaman tilki ken-
di kendine konuflur: Ulan diyor karn›n› doyurmadan
elhamdülillah söyleyenin de sülalesini, flimdi keklik
de can havliyle karfl›da “ulan diyor ölüyü görmeden
gidip de efendime söyliyim ölü niyetine kuran oku-
yanun da sülalesini”, flimdi o k›z› kaybetmifl adam
var ya o da orda diyor: Ulan diyor k›zlan evlenme-
den gidip abdest namaz k›lan›n da sülalesini. Bu bi-
zim hikâyemiz de burda bitiyi.

5.
Üç tane böyle ak›ll›, kâmil insanlar birleflir,

hani bunlar bir yerde de araflt›rmac›lar gidiyorlar
yorgunluklar› esnas›nda bir köyde bir eve mirafir
oluyorlar.Tabi ev sahibi bunlara hizmet ediyor. E
bunlar da kendi odalar›nda oturmufllar. Yalan›z o
odada üç tane keklik yavrusu var. ‹ki tanesi her ha-
liyle kekli¤e benziyor. Bir tanesi her ne kadar kek-
likse tavuk huyludur.Araflt›rmac› düflünüyor allah
allah üçü de kekli¤e benziyor ama birisinde tavuk
huyu vard›r, hani böyle çöp kar›flt›racak yap›lar›
vard›r neden? Ev sahibine soruyorlar. Ev sahibi ge-
lince tabi bu dervifller, bilim adamlar›, kâmiller so-
rar. Diyor ki senin bu keklikler üçü de kekliktir, iki-
si tam keklik, yani her haliyle kekli¤e benziyor, biri-
si toz kar›flt›r›yor. Ev sahibi o zaman anlat›yor. Di-
yor ki ben da¤a gitti¤im zaman iki tanesini diyor
do¤mufl olarak yakalad›m bu yavrular›n, bir tanesi-
ni de yumurta olarak getirdim. O yumurtay› getir-
dim evdeki tavu¤un alt›na verdim, o orda yetiflti.
Onun için o tavuk huyunu ald› diyor.
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