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O, sanatç›lara verilmifl oldukça iyi
bir ba¤›flt›r, özellikle de edebî sanatç›lara ki, hikayelerinin kahramanlar›n›n
kimliklerini tespit etmenin yan›nda, hikaye oluflturmak oldukça zor bir ifltir.
Pek çok roman›n ve k›sa hikayenin önde
gelen karakterleri, kendileri yazarlar ya
da hikaye okurlar. Bir yazar›n problemi,
kimlik tespit etmenin yan›nda, onun karakterleri, yeni oluflturulmufl bir roman›n konusuna göre gerçekten, bir derece
de çok büyüktür. Bernard Malamud,
“Dubin’s Lines” adl› eserinde bir yazardan bahseder ki, o romanlar›ndaki
karakterlerinin hayatlar›nda yaflar ve
kendi hayat›n› unutur.
Türk âfl›k hikayeleri ya da halk hikayelerinde sanatç›n›n ve hikaye kahraman›n›n kimli¤i özellikle çok önemlidir.
Bu konunun pek çok alt kategorisi, romantik aflk hikayeleri ve âfl›klar›n hayatlar›ndan bahseden hikayelerdir. Di¤er alt kategoride âfl›klar›n kahramanl›k hikayelerinde bafll›ca karakterler savafl›rlarken, onlar›n her biri ayr›ca âfl›kt›r ve saz çal›p söyleme yetene¤ine sahiptirler. Bu romantik âfl›k hikayelerindeki durum, saz flairlerinin hayatlar›n›n
hikayelerinden ibarettir. Gerçek fludur :
Bütün hikaye kahramanlar›, baz› aflamalarda saz flairidirler, romantik hikayeler ve yaflayan âfl›klar› nitelendiren biyografiler aras›ndaki pek çok paralellik
onlara bafll›ca yol gösterendir. Wolfram
Eberhard’a göre halk hikayelerinin meydana geliflini halk›n gerçek yaflam›yla,
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gerçek hikayeler ve gerçek saz flairlerinin hayat› aras›ndai bir ba¤ kurulmas›na ba¤l›yor ve onlar veya ç›raklar› taraf›ndan geleneksel kal›ba uyduruldu¤unu
düflünüyor.
Eski bir evrak› inceledi¤imde flunu
gördüm; hiç olmazsa sunuflta saz flairi
hikayelerinin yöntemi, gerçek âfl›klar›n
hayat› d›fl›nda geliflme gösteriyor, verimli de¤ildir, birkaç› gelene¤e uymaz. ‹ncelememde bundan baflka hikayedeki hayat ile gerçek hayat aras›nda bir ba¤ oldu¤u sürece yaflam›n› sürdürdü¤ünü
gördüm. Etkileme yönü gerçekten hikayeye de¤ildir; fakat hikaye hayat›ndan
gerçek hayatad›r. Konya’da iki genç adam›n hayat›n› inceledi¤imde flunu gördüm; özellikle ustalar ve ç›raklarda tam
bir aktif âfl›k gelene¤i yok. Bu iki âfl›k,
geleneksel âfl›k hikaye malzemesi üzerine hayatlar›n›n örnek teflkil etmesine
u¤rafl›yorlar.
Önceki çal›flmam, âfl›k ve hikaye
kahraman› aras›nda kimlik eksikli¤ini
göstermez. Bu durumda onun hikayelerinin âfl›k kahraman› ile âfl›k yap›c› kimli¤i tespitte o daha fazla bir delil teflkil
eder. Zann›n üzerine gitmek, onun hikayesinin kahraman›yla, saz flairinin kimli¤ini tesbit eder. Posoflu âfl›k Müdâmi’nin kaydedilmifl hikayelerinin ço¤unda, özel bir ikincil karakter vard›r; aç›kça Müdâmi’nin kendisidir, bu durum beni oldukça flafl›rtm›flt›r. O, bazen Posoflu
fiair olarak, bazen de fiiflman âfl›k olarak
an›l›r (ki Müdâmi’nin kendisidir) bazen
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bir isimsiz anlat›lmaktan gayri, böyle bir
yoldaym›flcas›na aynen Müdâmi gibi bakar. Müdâmi hikayelerinin kahraman›yla birlikte tespit edilir. Gerçekten bir
otobiyografide o flunu nakledir : “ Onun
gibi hikayenin kahrakan› ben olursam,
güldü¤üm zaman kahraman da güler,
a¤lad›¤›m zaman kahraman da a¤lar.”
Müdâmi e¤er böyle hissederse o hikayenin kahraman›d›r. Niçin o ayr›ca bir ek
kahraman s›k›flt›r›yor araya ki, özellikle
de kendisini?
Posoflu fiair ve fiiflman Âfl›k ve
önemsiz birkaç karakter için ileri sürülen sebeplerden birisi de özellikle de
kendisinin yerine oynayan Alfred Hitchcock’un kendi filmlerinde, baz› fleyler
akik tafl› gibi ortaya ç›kar. Bununla birlikte Müdâmi olgunlaflm›fl ve bilinçli bir
sanatç›d›r. Çevresini ve hikayelerinde iz
b›rakmay› çok iyi bir biçimde kullan›yor.
Ço¤unlukla bunun gibidir. onun kendi
eserinin flark›lar› ve izleri, fliirde ad›n›n
içine al›nd›¤› son k›tadad›r. O, dinleyici
ve âfl›k›n her ikisini de yutan gücüne
ra¤men, hemen hemen hikayede bir flakac› olarak tan›n›yor. Bütün bunlar bir
sanat formudur.
Baz› fleylerin üzerine çok ciddi olarak gidildi¤ine bile inan›yorum. ‹lk olarak onun, hikayesinin karakterlerinin
hepsinin yan›nda saz flairinin kimli¤inin
tesbit edildi¤ini hissediyorum. Onun
kahraman› do¤ru de¤il, özellikle bütün
karakterlerin kimli¤i tespit edilir, ki
onun alametlerinin lehine oldu¤undan
emin oldu¤unu söylüyor. ‹kinci olarak,
san›r›m saz flairi ikincil karakterleri kullan›yor. Kimin kiflili¤i ve eylemleri bir
hikayede gelenek taraf›ndan çok az haz›rlan›yorsa kesinlikle onlar›n ikincil
oluflumlar› için ifade etmeye, bilinçlilik
üstünde bilinçsizlik olup olmad›¤›na
onun çeflitli kiflilik korkular›, ümitleri ve
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endifleleri. Sonuçta kar›fl›k sanatkarl›k
gösterir. Bu durum daha çok halk okuyucular›na atfedilir. Müdâmi taraf›ndan
okundu¤u gibi, Köro¤lu devrinden Demircio¤lu Kolu’nun d›fl›nda Âfl›k Cunun
k›sm›n› inceleyelim. Bu uzunca bir bölümdür ki kaydetmem yaklafl›k bir saat
sürdü. Âfl›k Cunun’un anlatt›klar› ki eskidirler ve onun türkü söyleme kabiliyetiyle baz› sözleri kay›p olarak hayatta
kalmaya u¤rafl›yor. O Çaml›bel’e gidilmesini tavsiye ediyor. Çünkü Köro¤lu,
hem bir merakl› hem de saz flairlerinin
arkadafl›d›r. Cunun’un parçalar›, ailesinden, kar›s›ndan ve serilerinden ayr›d›r. Kesinlikle yeterlidir, onun Çaml›bel’de çok büyük zevk almas›. ‹lk olarak
seyisler taraf›ndan al›n›r. Köro¤lu onu
iflitmifltir, ve Cunun’un kendisini göstermek ister. Cunun’u grubuna davet eder.
Planlar›n› ve ailesiyle evinin olup olmad›¤›n› sorar. Yanl›fl bir davran›fl› Köro¤lu’nun hofluna gider, Cunun reddetse de.
Daha sonra Köro¤lu, Cunun’un yürekler
parçalay›c› iç çekiflini iflitir. Onun evinden ayr›ld›¤›n›n fark›na var›r ve ona evini ziyaret için alt› ay izin verir. Seyaheti
için cömertçe bir miktar da para verir.
Böylece Cunun onun yan›na ulafl›r, hile
yapan› ve soyan› tan›r. Bu nedenle yoksul kar›s›na hiç para vermez. Çaml›bel’e
dönmek için verdi¤i sözü unutmaz. Çok
flükür, ayn› adam ona Çaml›bel’e gitmesini sal›k verir. Gitti¤i ilk yerde Cunun’a
yard›m eder. Bunun d›fl›nda ona bir alt›n
parças› verir. Ayr›ca Cunun bir paflan›n
k›z kardefli ile karfl›lafl›r, bu Telli
Nigâr’d›r. Onu, Köro¤lu’na bir mektup
ve resmini göndermek için kullan›r. Köro¤lu’nun gelece¤ini ve kendisini alaca¤›n› ümit eder. Cunun, Çaml›bel’e var›r
ve öfkesinden Köro¤lu’nu baflka bir tarafa çeker. Bu, Cunun bölümünün sonudur. Hikayenin geri kalan k›sm›nda De-
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mircio¤lu Hasan Bey’in güzel bir k›z›
aramas›, esir düflmesi ve onun sonradan
Köro¤lu taraf›ndan kurtar›lmas› anlat›l›yor.
Hikayenin gizli plan› kadar, hikayenin bütünü de ilgi uyand›r›yor. Âfl›k
Cunun bölümü çok az önem tafl›yor. Hikayenin hepsinde, k›z tan›t›l›r ki Demircio¤lu’nun aramas›n› kabul etmeyecektir. Âfl›k Cunun k›sm›, bu hikayenin
Müdâmi versiyonunda çok az önem tafl›yor de¤il. O çok az önemden gelene¤e kadar flu gerçek ile tam bir delil teflkil eder.
Baflka afl›klar›n Demircio¤lu versiyonlar›nda, Âfl›k Cunun bölümü, di¤er oyunlar ile birlikte yerini serbestçe al›r. Böylece Demircio¤lu’nun arad›¤› k›z, çok s›k
bir biçimde, Demircio¤lu taraf›ndan tesadüfen resminin bulundu¤u fleklinde
tan›t›lacakt›r. Baz› zamanlar ve yafll›
kad›n Çaml›bel yak›nlar›nda yolda kald›¤›nda Köro¤lu’nu ça¤›r›r, ona bir k›lavuz gibi yard›m edece¤i ve böylece onu
eve alaca¤›n› ümit eder. Bazen, k›z Köro¤lu’na, Âfl›k Cunun’a benzeyen yafll›
bir âfl›k ile anlat›l›r.
Âfl›k Cunun bölümü, Demircio¤lu
Kolu’nda ve âfl›klar›n kahramanl›k hikayeleri gelene¤inde önemsiz olabildi¤i
halde, Müdâmi’de aç›kt›r, önemsiz de¤ildir.
Bir fleyi flimdiden söyleyelim, anlatmak en az bir saatimizi alacakt›r. Bir di¤eri de Âfl›k Cunun, Müdâmi için aç›kca
bir ikinci flahsiyettir. O, kendi hikayelerinde görünüflte Posoflu fiair veya fiiflman Âfl›k olarak haz›r bulunuyor; fakat
dinleyiciye paralellikler olarak görünüyor. Müdâmi’nin Cunun ile kendi kimli¤inden bilinçli olarak m› haberdar oldu¤unu bilemiyorum. biyografik paraleller
oldukça fazla. Müdâmi ve Cunun’un her
ikisi de yafll›d›r. Her ikisi de flöhretli, fakat flöhretleri azalm›fl, her ikisi de ço84

cuklar›na ve kar›lar›na ba¤l›d›rlar. Hatta her ikisinin çocuklar›n›n s›ras›, iki çocuklar›n›n adlar› ayn›. Âfl›k Cunun’un
pek çok endiflesi var; bunlar Müdâmi’de
de var. Bir afl›k ne derecede garip olacakt›r? Ne derecede, onun meslek hayat›yla, sa¤lam bir aile hayat› kar›fl›r? Ne
derecede saz flairinin çabas› dinleyicilerinin hofluna gider? Baz› fleylerle onun
ça¤r›lmas› veya onun s›k›nt› içinde hizmet etmesi, onun görevinin bir parças›
m›d›r? fiunu biliyorum ki, bu sorular di¤er biyografik bilgilerden ve onun otobiyografisinden Müdâmi’ye olan büyük ilginin sorular› olmufltur. Bununla birlikte, e¤er biyografik bilgiler desteklenirse
geçerli olmaz. Âfl›k Cunun bölümü tek
bafl›na onlar›n önemini ortaya koyar. Bu
bölümde problemler tekrar tekrar sunuluyor, çok çeflitli biçimlerde ortaya ç›k›yor.
Dinleyicileri hoflnut eden bir problem ve birinin onlara olan borcu merkezi
görünüyor. Âfl›k Cunun bölümü, seyirciye karfl› Cunun’un sahip oldu¤u problemlerle bafllar; onun ilerlemifl ve düflmüfl kapasitesi dinleyicilerin gerekli iltifat›n› kazanmay› baflaramaz.
Cunun ve Köro¤lu’nun seyisleri
aras›ndaki birbirini etkileme zevkli de¤ildir. Fakat Köro¤lu’nun kendisiyle Cunun aras›ndaki etkileflimi tekrar ortaya
koyuyor; saz flairi bunun etraf›nda seyircinin hofluna gitmeye çal›fl›yor, o takdirde güçlü bir velinimettir.
Cunun Köro¤lu’na yalan söyler. Köro¤lu’nun ne düflündü¤ünü ne istedi¤ini
iflitmek ister. Gerçekten Cunun yalan
söylüyor ve böylece onun güdüsü sa¤lan›yor, tekrarlamaya önem veriliyor. Köro¤lu, do¤ruyu söylememifl olabilece¤inden flüphelenir ve tekrar Cunun’un ya
da ailesinin herhangi bir niyeti olup olmad›¤›n› sorar ve Cunun tekrar öyle olMillî Folklor

mad›¤›n› söyler. Köro¤lu, hikayenin
kahraman› ve bir karakteri olarak,
Müdâmi taraf›ndan birbirini tamamlayan iki unsur olarak kullan›lm›flt›r. O
flimdi Cunun’un akl›n alabilece¤i en iyi
yalan› söyledi¤ini kabul ediyor, olabilecek en büyük fleref ve sayg›yla do¤ru hareket ediyor. Hikaye bu flekilde oldukça
uzun bir biçimde iflleniyor, hikaye alan›n›n talepleriyle hiç bir fley yap›lamaz.
Biz, onun nas›l bir özel çabayla g›day›,
yeme¤e haz›r hale getirdi¤ini söyledik,
böylece diflsiz Cunun’un çi¤nemesi kolay
olacakt›r. Cunun ifltah›n› kaybetmesinden dolay› ailesini özleyecektir. Köro¤lu,
söyledi¤i yalandan dolay› Cunun’u göreve ça¤›rmaz. O g›dalar›, iyi haz›rlanmayan yemekleri sorumlu tutar, bu durumdan. Bu yafll› afl›k›n çok hofluna gider.
Ne zaman ki Cunun bu ürkütücü belirtiden kurtulmaya çal›flt›, o anda onun
evinden kayboldu ve bir kaç adam ona
hücum etti, Köro¤lu onu sözlü ve fiziki
olarak savundu. Sonuçta Cunun’un sebep oldu¤u kabahat bilinmifl oldu. Köro¤lu, onu yalan› nedeniyle azarlamad›,
fakat ona son derece flefkatle muamele
eder ona seyahat için güzel bir at, güzel
bir tafl›ma arac› ve alt›ndan bir çuval verir. Hakikate ra¤men Cunun, zay›fl›klar›na ve flerefsiz davran›fl›na dayanamad›. Köro¤lu ondan endifleli olarak Çaml›bel’e döner. Âfl›k Cunun k›sm› böyle, oldukça gerçe¤e uygun olarak bafllad›ysa,
bu bir çok benzerli¤i Müdâmi denemifl
olabilir. Çaml›bel sahneleri ideal bir s›çrama sunmakt›r. Bununla birlikte o afl›k
olmay› arzu edecek biçimde muamele
edecektir. Fakat o gerçek d›fl› ve ulafl›lamaz olmas›ndan dolay› bugünlerde
Çaml›bel’in kendisi gibi olacakt›r.
Hangi izlenimler son derece karfl›
karfl›yad›r. Cunun daha kötü olabilecek
yönü anlat›yor. Vicdans›z bir grup adam
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taraf›ndan ki Cunun’un ard›ndan çok
soylu niteliklere sahip bir saz flairi ça¤r›l›r; fakat onlar›n davran›fllar› flerefsizcedir, dinleyici ve ev sahibi karfl›s›nda bütün müzik parçalar›n› bozuyorlar. Cunun bölümünün bu kesiti hemen hemen
her detay içinde bulunan Çaml›bel’deki
manzaralar›n z›dd›d›r. E¤er bu sahnede
Köro¤lu ile Cunun sessizce konuflurlarsa, onun durumu saz flairi kadar kesin
bir cevaba ihtiyaç duyar. O zaman sahnenin buras›nda haydutlar olacakt›r ve
Cunun’a sözlü olarak ve ›srarla bir afl›k
oldu¤unu ve ad›n› ça¤›rdaklar›nda oynamas›n› talep edeceklerdir. Cunun ne kadar yumuflak olsa, ne kadar yalvarmakta geç kalm›fl olsa da, yorgun olsa da
önemi yoktur. E¤er Köro¤lu Cunun’un
dama¤›na baflvurabilirse, Cunun’dan
çok di¤erleri ay›plan›r. O zamandan sonra yenilmez, böylece h›rs›zlar Cunun’un
yemek yemeyi isteyip istemedi¤inde ›srar ederler. Ona içirmeyi sa¤larlar, böylece onlar›n kirli ifllerini onlar yapabilirler. Köro¤lu, Cunun’u yalan›ndan dolay›
suçlamazsa, o gerçek olsa bile h›rs›zlar
Cunun’u yalan›ndan dolay› itham etmifl
olsalar bile, o gerçe¤i söyler. Cunun sabah uyand›¤› zaman, onun mallar›n› sorar. Onlar ona paras› olmad›¤›n›, at› veya tafl›ma arac› olmad›¤›n› söylerler. O
aç›kça bir yalanla onlara sahip oldu¤unu
iddia eder.
Çaml›bel ütopyas› denendikten sonra, Cunun flimdi bölümün bafllang›c›ndan daha kötü bir durumdad›r. bir kararl›l›k izleniyor. O, Çaml›bel ütopyas›
de¤ildir. O tekrar baz› fleyleri gerçe¤e
kapat›yor. Müdâmi, kendisi denenmifl
olacakt›r. dinleyici-afl›k etkilefliminin sonuçlar›ndan birisi de Cunun ve Erzurumlu Pafla’n›n k›z kardefli Telli Nigâr
aras›nda ortaya ç›kar. burada mecburiyet sorunlar› bulunmuyor. Hiç kimse yalan söylemiyor, yalan söylemekle itham
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edilmiyor. K›z, Cunun’dan oynamas›n›
rica eder, O da oynar. K›z Cunun’un flark›lar›n›n kapasitesinden çok Cunun’un
kendisiyle çok ilgili ve e¤er ona sorular›
soracak olursa, onun sanat›yla ilgili sorulard›r. Sanat, âfl›ktan üstün gelir, ve
bu yolda olacakt›r. K›z ile karfl›laflma
olumlu bir fleydir. Bu Cunun’a kötü durumunun d›fl›nda bir yol sa¤lar. O k›z›n
mesaj›n› Çaml›bel’e iletir. Ard›n› Köro¤lu’na verir ve hikayede gözden kaybolur
ki yeniden Demircio¤lu’nun gelinini arad›¤› geleneksel sahaya döner. Cunun’u
gözden kaybolmas›n›n ard›ndan saha
âfl›k›n iliflkisinin sorununa kararl›l›¤›
temsil eder ve dinleyici Cunun bölümünün her taraf›nda tav›r alm›flt›r. Sanat,
oyuncudan çok daha önemlidir. Saz flairi, araçt›r ki, sanat vermifl seyirciye, Köro¤lu’nun haberini Telli’ye ve ard›ndan
Köro¤lu’na Telli’nin haberini önce Cunun verir. Olaylar daha çok saha için
araç gibidirler.
Müdâmi’nin Demircio¤lu Kolu’nun
Cunun bölümü, Müdâmi’nin sanatsal
muamelesini, onun dinleyicisine bu iliflkisi hakk›ndaki endiflelerini verir. Ben
inan›yorum ki, o, bize flöhretle meflgul
olmada verir. Ben, flu biyografik bilgiyle
tesadüfen karfl›laflt›m. Müdâmi’ye koyu
bir ilgiden dinleyiciye bir ba¤ vard›r. Olsa bile bunun bilemedim, bununla birlikte bölümün yap›s› yaln›zca, merkez kadar seyircisiyle de etkileflimi aç›¤a vuracakt›r. biz, bu karfl›laflt›r›ld›¤›nda ikincil
karakterler ve di¤er bölümlerle mefl¤ul
olmay› deneyebilece¤iz. Malzeme içine
hiçbir âfl›k’› almayaca¤›z ve edebi analiz
standard›¤›n› kullanaca¤›z. Bundan dolay› ben, burada söz flairleri ve ilgileriyle ilgili bilgi kazanm›fl oldum. Çünkü ilgiler, bafll›ca konular›n yap›lar› gibi ortaya ç›k›yorlar. Biz bu konulardaki bütün sorunlar› ortaya ç›karm›fl olaca¤›z,
saz flairinin özgeçmiflle ilgili bilgi yoktur.

di¤i görülüyor. Onun kendisi, hikayesinin kahraman› gibidir. Herhangi bir dinleyici ya da okuyucu da onun kahraman
gibi oldu¤unu görür. Benim Türk halk
hikayeleriyle ilgili çal›flmam flunu gösterir; böyle flöhretli saz flairleri çoktur. O,
karakterlerinin hepsini kaybeder ki, gerçekten onlar›n ne yapt›klar›n› ve onlar›n
hayatlar›n› kaydetmek biz dinleyicilere,
onlar›n hayat›n› bafltan bafla verir.
Çok önceden flunun fark›na vard›m,
Dursun Cevlânî’yi kaydederken, hikayesinin birkaç karakteri gibi ses veriyordu.
Örne¤in yafll› bir kad›n var ki, bir saha
görevini yerine getirir. Âfl›k Cunun’u çok
sever ve Köro¤lu’na bir güzel k›zdan
bahseder. Cevlânî, yafll› kad›n karakteri
gibi konufltu¤u zaman, tamamen bir kocakar› gibi ses ç›kar›r. Sonra Ceylani karakterlerinin hepsine döndü¤ünde ince
bir perde d›fl›ndan genç k›z gibi feryat
eder. Ceylani’nin sesi, karektelerinin
hepsine
dönüflebilece¤ini
gösterir.
Müdâmi’den Âfl›k Cunun bölümünün
üzerinde analiz edilir, çünkü o özellikle
bir saz flairinin ve özellikle de Müdâmi’nin ilgileriyle meflgul olur. Genel bir
insandan ziyade flu görülüyor, yaln›zca
Müdâmi, yaln›zca kahraman›n kimli¤ini
tespit etmekle kalm›yor. Bir ikincil karakterin kimli¤ini tespit ediyor. Ben bu
Müdâmi’den anlam ç›karaca¤›m ve bütün flöhretli sanatç›lar›n, onlar›n karakterlerinin hepsinin kimli¤ini tespit edece¤im. Sanatç›lar için çeflitli sorunlar ve
flüpleheler ile sanatç› kimliklerinin çeflitli görünüflleriyle bu isimler meflgul
oluyorlar. Biz dinleyiciler için o esas edebi karakterlerin tam bir panteonunu
sa¤lar.
D‹PNOT
* III. Milletleraras› Türk Folklor Kongresi’nde
tebli¤ edilmifltir.

Di¤er kar›flt›rma bana çok heyecan
verici geliyor. Baflta da söyledi¤im gibi
onun edibi sanatç›lara hofl duygular ver86
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