MASAL MASAL ‹Ç‹NDE, MASAL FANTAST‹K ‹Ç‹NDE
Tale within the Tale, Tale within the Fantastic
Un conte dans un conte: Le conte dans le fantastique
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, Zülfü Livaneli’nin ﬁahmaran: Bir ‹stanbul Masal› (1993) adl› filminde anlat›lan ﬁahmaran masal› ve ana karakterlerin yaﬂad›¤› serüven ile Binbir Gece Masallar›’nda anlat›lan “Hasip Keramüddin ile ﬁahmeran’›n Hikâyesi” karﬂ›laﬂt›r›larak bu anlat›lardaki imgeler, izlekler, fantastik söylem ve
anlat›c› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In this study, the figure of shahmaran (a half-snake, half-human hybrid) and the adventures of related
characters in Zülfü Livaneli’s film entitled ﬁahmaran: Bir ‹stanbul Masal› (Shahmaran: An ‹stanbul Tale)
(1993) are compared with those that are found in “The Story of Hasib Kerimeddin and the Shahmaran”
from The Book of One Thousand and One Nights. The comparisons mainly entail the images, the themes, the
fantastic discourse and the narrator.
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Zülfü Livaneli’nin ﬁahmaran: Bir ‹stanbul Masal› (1993) adl› filmi, günümüz
insan›n›n serüvenlerini anlatan bir “masal”d›r. Film, Binbir Gece Masallar›’ndaki ﬁahmaran’›n hikâyesi ile ortak imgeler
ve fantastik bir yap›t olmas›n› sa¤layan
ö¤eler bar›nd›rmaktad›r. Halk edebiyat›
ürünlerinin kitle iletiﬂim araçlar› yoluyla
ba¤lam› de¤iﬂebilmekte veya bunlara
farkl› bir bak›ﬂ aç›s›ndan yaklaﬂ›labilmektedir. Bu bak›mdan ﬁahmaran, hakk›nda bir inceleme yapmak için uygun bir
çal›ﬂma konusudur. Ayr›ca, Fantastik
Türk Sinemas› adl› kitapta da belirtildi¤i
gibi, masallardan yola ç›karak çekilen Yeﬂilçam filmlerine on yedi y›l ara verildikten sonra 1993’te ﬁahmaran ile masal
anlat›m›n›n tekrar ortaya ç›kmas› (28)
nedeniyle de bu film ilgi çekicidir. Bu yaz›da, filmde anlat›lan ﬁahmaran masal›
ve Yusuf (Mehmet Balk›z) ile Sultan’›n
(Türkan ﬁoray) yaﬂad›¤› serüven ile Bin-

bir Gece Masallar›’nda anlat›lan “Hasip
Keramüddin ile ﬁahmeran’›n Hikâyesi”
aras›nda ba¤ kurularak bu anlat›lardaki
imgeler, fantastik söylem, anlat›c› ve izlekler, Tzvetan Todorov’un Fantastik adl›
yap›t›ndaki kuramsal yaklaﬂ›m temel al›narak tart›ﬂ›lacakt›r.
Filmde birkaç anlat› iç içe geçerek
çerçeve öyküler oluﬂturmaktad›r. Yusuf’un define aramak için serüvene at›lmas› d›ﬂ çerçeve, Sultan ile Yusuf’un yaﬂad›klar› masals› olaylar ikinci çerçeve,
ﬁahmaran masal› üçüncü çerçevedir. William R. Bascom, “Folklorun Biçimleri:
Nesir Anlat›lar” baﬂl›kl› makalesinde
“Masallar, kurmaca olarak kabul edilen
nesir anlat›lard›r” (473) der. Filmin ﬁahmaran:Bir ‹stanbul Masal› ad›yla sunulmas› da bu aç›dan dikkat çekicidir. Filmde anlat›lar aras›ndaki benzerlikler, filmin fantezi boyutunu göstermesi, masalla ortak imgelerin kullan›ld›¤›n›n saptan-
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mas› fantasti¤in yap›s›n› yorumlayabilmek için gereklidir.
Bu yaz›da, ilk olarak Binbir Gece
Masallar›’ndaki ﬁahmaran masal› ile
filmde anlat›lan aras›ndaki benzerliklere
de¤inilecektir. Yusuf, Sultan’a ﬁahmaran
masal›n› anlat›r ve masal›n yer ald›¤›
sahnelerde ﬁahmaran’› Sultan, onu bulan
çocu¤u da Yusuf canland›rmaktad›r. Binbir Gece Masallar›’ndaki Hasip gibi filmde anlat›lan masaldaki çocuk da fakirdir.
Hasip arkadaﬂlar›yla odunculuk yaparken bulduklar› bal kuyusunda hapsedilir;
filmdeki çocuk da ﬁahmaran’›n esiridir.
Binbir Gece Masallar›’ndaki ve filmdeki
ﬁahmaran insanlar›n kötülü¤ünden kaç›p yer alt›na saklanm›ﬂt›r. Her iki ﬁahmaran da karﬂ›s›na ç›kan çocu¤a meyveler ikram eder; ona masallar anlat›r; sakland›¤› yeri birilerine söylemesinden çekindi¤i için çocu¤u b›rakmak istemez; yemin etmesine güvenerek hamama gitmemesi ﬂart›yla onu b›rak›r. Ayr›ca, iki anlat›da da memleketin sultan› hastalan›r ve
ﬁahmaran› görenin ödüllendirilece¤i söylenir; çocuk hamama gidince vücudunda
ﬁahmaran’› gören kiﬂilerde oluﬂan izler
ortaya ç›kar ve ona ﬁahmaran’›n yerini
söyletirler. ﬁahmaran yakalan›r ve öldürülmeden önce çocu¤a vücudundaki sihri
aç›klar. ﬁahmaran öldürülür ve çocuk
onun dediklerini yap›p sihre kavuﬂur
(Yurdatap 96-130).
Benzerli¤in ikinci düzeyi Yusuf ve
Sultan’›n yaﬂad›klar›yla bu masallar aras›nda gözlemlenebilir. Antika kaçakç›s›
olan Sultan’›n ﬁahmaran gibi zenginlik
içinde yerin alt›nda yaﬂamas› en belirgin
ortak noktad›r. Yusuf’u tutsak eden Sultan’›n adamlar›n›n onun gömle¤ini kana
bulay›p dedesinin kahvesinin önüne asmalar› ile Hasip’in arkadaﬂlar›n›n annesine onun merkebini götürmeleri (97) aras›ndaki benzerlikte imgeler de¤iﬂse de kan›t götürmek aç›s›ndan uyuﬂmaktad›r.
Yusuf bir dehlize (Anemas Zindanlar›’nda), Yusuf’un anlatt›¤› masaldaki çocuk ve Hasip ise kuyuya düﬂerek yolunu
kaybeder. “Kuyu” imgesi dehlize dönüﬂür;
ancak baﬂka bir aç›dan da mitsel bir gön-
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dermeyi bar›nd›r›r. Stith Thompson’›n
Motif-Index of Folk-Literature adl› kitab›nda “kuyu” miti hakk›nda verdi¤i bilgilere göre, kuyu, aﬂa¤› dünyaya giriﬂtir;
ayr›ca kuyuya benzer delik ve ma¤ara
içinden giriﬂ mitleri de bulunmaktad›r
(16). Di¤er dünyaya kuyudan geçiﬂ, ‹rlanda miti olarak örneklendirilmektedir (27).
Cezaland›rmak için y›lan kuyusuna at›lmak (235) veya sahtekarlar›n kahraman›
kuyuya itmesi mitinden de söz edilir
(456). Bascom mitlerin dönüﬂümü hakk›nda ﬂunlar› söyler: “Yay›lma yoluyla bir
toplumdan di¤erine geçerken bir mit veya
efsane inan›lmadan kabul edilebilir; bunun sonucu olarak da bu tür anlat›lar›n
ait oldu¤u toplumdan al›n›rken, masala
veya bir masal›n efsane ya da mite dönüﬂmesi söz konusudur” (479). Peygamber
Yusuf’un kardeﬂleri taraf›ndan kuyuya
at›lmas› ile filmde ve masallardaki çocuklar›n baﬂ›na gelenler aras›nda “bir yere
düﬂme” aç›s›ndan ba¤ bulunmaktad›r. Yusuf’un Hasip ve filmdeki çocuk gibi Sultan’a ihanet etmeyece¤ine dair yeminler
etmesi, istemeden de olsa Sultan’›n yerini
onu arayan Kral’›n (Atacan Arseven)
adamlar›n›n bulmas›na neden olmas› ve
Sultan’›n ölmeden önce herkesin ihanet
edece¤ini söylemesi de di¤er benzerliklerdir. De¤iﬂtirilen bütün bu masal imgeleri
filmin fantastik boyutunu pekiﬂtirir. Ayr›ca masala veya mite imgesel göndermeler
yapmak aç›s›ndan elveriﬂli bir sinema dili
oluﬂturmay› sa¤lar.
Filmdeki fantastik ve masala ba¤l›
geliﬂen imgeler ay›rt edilmelidir. Todorov’a göre, fantastik ile ola¤anüstü ayn›
ﬂey de¤ildir ve fantastik di¤er türlerden
ﬂöyle ay›rt edilmelidir: “ ‘Ola¤anüstü’, bilinmeyen, hiç görülmemiﬂ, gelecek bir olay›n karﬂ›l›¤›d›r; ‘tekinsiz’ anlat›da ise
aç›klanamaz olan, bilinen olaylarla, öncesi olan bir deneyimle, dolay›s›yla geçmiﬂe
göndermeyle iliﬂkilendirilir. Fantasti¤e
gelince, baﬂl›ca özelli¤i olan karars›zl›k
apaç›k ﬂimdiki zamanda yer al›r” (48). Todorov, Binbir Gece Masallar›’n› ola¤anüstü masallar olarak niteler (59). Bu anlamda, bilindik bir kaynaktaki “ola¤anüstü
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masal”›n katk›s› öncelikle filmin fantastik
söylemi ve yap›s› aç›s›ndan önemlidir.
Filmde fanteziyi sa¤layan sahneler, Yusuf’un ﬁahmaran masal›n› Sultan’a anlatmas›yla baﬂlar. Todorov, fantasti¤in oluﬂmas› için üç koﬂulun gerçekleﬂmesi gerekti¤ini belirtir (39). Fantasti¤in oluﬂma koﬂullar›n›n ilki ﬂudur: “Metin öncelikle
okuyucunun, öyküdeki kiﬂilerin dünyas›n›
canl› kiﬂilerin yaﬂad›¤› bir dünya olarak
görmesini ve anlat›lan olaylarla ilgili olarak do¤al bir aç›klama ile do¤aüstü bir
aç›klama aras›nda karars›zl›k duymas›n›
sa¤lamal›d›r” (39). Filmde ﬁahmaran masal›n›n canland›rmas›n›n aktar›ld›¤› sahneler bu ilk koﬂulu yerine getirir. Burada
masaldaki çocu¤un yerinde Yusuf, ﬁahmaran’›n yerinde de Sultan vard›r. Böylece seyircinin masaldaki kiﬂileri filmin gerçekli¤inde yaﬂayan kiﬂilerle özdeﬂleﬂtirmesi ve do¤al ile do¤aüstü aras›ndaki karars›zl›¤a düﬂmesi sa¤lan›r. Todorov’a göre ikinci koﬂul ﬂudur: “[B]u karars›zl›k bir
öykü kiﬂisi taraf›ndan da hissedilmelidir;
böylece okuyucunun görevi bir kiﬂiye verilmiﬂ olur, ayn› zamanda da ‘karars›zl›k’
metin boyutunda ortaya kondu¤u içindir
ki yap›t›n izleklerinden biri haline gelir;
saf bir okumada gerçek okuyucu öykü kiﬂisiyle özdeﬂleﬂir” (39). Yusuf’un Sultan’a
korkak oldu¤u için y›lan gibi yerin alt›nda
saklan›yor oldu¤unu söylemesi ilk iﬂarettir. Masal› dinlerken Sultan’›n Yusuf’un
sözünü kesip masal›n sonuna devam etmesi ile Yusuf’un önceden ﬂüphelendi¤i
ﬂey gerçekleﬂir. Sultan masal› biliyordur
ve Yusuf’un onu y›lana benzetmesi de kendine göre boﬂuna de¤ildir. Bu durumda
Yusuf’un do¤al ile do¤aüstü aras›nda yaﬂad›¤› karars›zl›k aç›kt›r. Todorov’un
önerdi¤i ölçütlere göre yorumlarsak, seyircinin görevi Yusuf’a verilmiﬂtir ve seyirci Yusuf ile karars›zl›k bak›m›ndan özdeﬂleﬂmiﬂtir. Üçüncü koﬂul ise ﬂudur:
“[O]kuyucunun metin karﬂ›s›nda bir tav›r
tak›nmas› gerekir: Hem alegorik, hem de
ﬂiirsel türden yorumlamalar› reddedecektir” (39). Bu koﬂul ise filmin sonunda karﬂ›l›¤›n› bulur. Sultan’›n serüveninin sonu
ﬁahmaran’›nkine paralel geliﬂir. Sultan
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da ﬁahmaran gibi ihanete u¤rar ve öldürülür. Bu noktada seyirci Bir ‹stanbul
Masal›’n›n bitti¤ini ve ola¤anüstünün
alan›ndan ç›kt›¤›n› düﬂünebilir. Ancak
Sultan ölürken filmdeki ﬁahmaran’›n parçalara ayr›lma sahnesindeki gibi k›vran›r
ve ﬁahmaran ile Sultan’›n ölüm sahneleri
eﬂzamanl› olarak seyirciye gösterilir. Böylece seyirci, ﬁahmaran ile Sultan aras›ndaki benzerlikten dolay› yaﬂad›¤› karars›zl›¤a tekrar kap›labilir ve fantasti¤in
alan›na çekilebilir. Yusuf’un dedesiyle denize aç›ld›¤› son sahne ise fantasti¤in alan›nda kal›n›p kal›namayaca¤› hakk›nda
tak›n›lacak tavr› belirler. Denizin içinden
antik bir gemi ç›kar ve geminin burun
k›sm›nda Sultan bulunmaktad›r. Seyirci,
bu sahne sonunda Sultan’›n ola¤anüstü
bir kiﬂi olup olmad›¤› hakk›nda karar verebilir veya kuﬂku içinde kalarak fantastikten yana seçimini yapabilir.
Fantasti¤in “sözce”, “sözceleme” ve
“sözdizim” boyutlar›n›n yap›sal bütünlü¤ün gerçekleﬂmesini gösterdi¤ini (79) söyleyen Todorov, “sözce boyutu”nda “mecazl›
söylemin belli bir biçimde kullan›lmas›”
gerekti¤ini (79) belirtir. Ayr›ca, fantastik
ile retorik figürler aras›ndaki ba¤lardan
birinin “mecazl› bir anlat›m›n gerçek anlam›[n›n] gerçekleﬂ[mesi]” (81) oldu¤unu
ifade eder. Filmde, ﬁahmeran’›n padiﬂah›n adamlar› taraf›ndan ve Sultan’›n da
Kral’›n adamlar› taraf›ndan üzerine a¤
at›larak yakalanmas› retorik bir figür
olan “a¤” üzerinden yürütülen mecazi söylemi göstermektedir. Todorov’a göre, retorik figürlerin kullan›m tiplerinden biri de
figür ve do¤aüstü ö¤enin iﬂlevselli¤idir:
“[F]antastik ö¤enin ortaya ç›k›ﬂ›ndan önce bir dizi karﬂ›laﬂt›rma, mecazl› anlat›m
ya da bildik, gündelik dilde yayg›nlaﬂm›ﬂ,
ancak düzanlam›yla al›nd›¤›nda do¤aüstü
bir olay› gösteren deyiﬂler yer al›r: öykünün sonunda meydana gelecek do¤aüstü
olay› belirten s›radan bir deyiﬂ” (82). Bu
nedenle filmin baﬂ›nda Yusuf’un cama
“ﬁahmaran resmi” yapmas› retorik figür
olan ﬁahmaran’›n ortaya ç›kmas›ndan önce kullan›lan mecazi söylemlerden biridir.
“A¤” ve “ﬁahmaran resmi” d›ﬂ›nda da re-
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torik figürler bulunmaktad›r. Kral’›n Sultan’›n kuklas›na b›çak saplamas›, çingene
Menekﬂe’nin falda b›çak görmesi, ﬁahmaran’›n kesilerek öldürülmesi filmin sonunda da Kral’›n Sultan’a b›çak saplayarak
öldürmesinden dolay› “b›çak”, retorik figür olarak belirli bir zamansal s›ra ile
kullan›lm›ﬂt›r.
“Sözceleme boyutu”nda anlat›c›y› ele
alan Todorov, bu konuda ﬂunlar› belirtir:
“[D]o¤aüstü olay bize anlat› d›ﬂ› bir anlat›c› taraf›ndan aktar›lsayd›, masal›n (ola¤anüstünün) alan›nda olurduk: Sözlerinden kuﬂkulanmam›za gerek kalmazd›,
ama fantastikte, bildi¤imiz gibi, kuﬂku
gereklidir. Masallarda birinci kiﬂinin çok
ender kullan›lmas› bir rastlant› de¤ildir”
(85). Bu aç›dan filme yaklaﬂ›rsak birden
fazla anlat›c› profili görürüz. Seyirci aç›s›ndan sözcelemeyi de¤erlendirebilece¤imiz anlat›c›lardan birincisi yönetmen,
ikincisi ﬁahmaran masal›n› anlatan Yusuf, üçüncüsü ise masal› tamamlayan
Sultan’d›r. Filmin bütünü gibi, do¤aüstülük de yönetmenin sinema dili arac›l›¤›yla
anlat›l›r ve bu söylem seyirciyi masal›n
alan›na çeker. Yönetmenin filmi Bir ‹stanbul Masal› olarak sunmas› da seyircinin masals› bir anlat›ya, yani ola¤anüstüye koﬂullanmas›n› sa¤layabilir. Ancak Yusuf ve Sultan, do¤aüsütü bir serüveni aktar›rken anlat›n›n içinden seslenmektedirler; çünkü onlar, seyirciye masaldaki
çocuk ve ﬁahmaran olarak sunulurlar. Bu
durumda Yusuf ve Sultan’›n anlat›c› oldu¤u düzeyde seyirci fantasti¤in alan›ndad›r
denebilir. “Sözdizimsel boyut” veya “kompozisyon” zamansall›¤›n önemi vurgulanarak Todorov taraf›ndan ﬂöyle tan›mlan›r: “[F]antastik bir anlat›n›n sonunu daha baﬂtan ö¤renirsek, tüm oyun bozulacakt›r çünkü okuyucu özdeﬂleﬂme sürecini
ad›m ad›m izlememiﬂ olacakt›r; fantasti¤in bir tür olarak ilk koﬂulu budur” (91).
Filmdeki retorik figürler özdeﬂleﬂmeyi
sa¤lamaktad›r ve bunlar›n zamansal s›ras› da “oyunu bozmayacak” ﬂekilde kurgulanm›ﬂt›r. Todorov fantastikteki “ben izlekleri”ni iki grupta toplar. Bunlar, “metamorfoz” ve “do¤aüstü varl›klar”d›r (110).
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Do¤aüstü varl›klar “insanlardan daha
güçlü do¤aüstü yarat›klar[d›r]” (110). Bu
anlamda filmde anlat›lan masaldaki ﬁahmaran, ﬁahmaran’›n cini do¤aüstü izleklerdendir denebilir. Metamorfoz izlekleri
ise dönüﬂümle ilgili olanlard›r: “Metamorfozlar da madde ve ruh ayr›l›¤›n›n bozulmas›yla oluﬂur” (114). Buna Sultan’›n
ﬁahmarana ve Yusuf’un masaldaki çocu¤a
dönüﬂmesi örnek gösterilebilir.
Filmdeki anlat›lar aras› ortak imgeler ile fantastik söylem, yap› ve izlekler
saptanarak gerçekleﬂtirilen yap›sal inceleme, Halk edebiyat›nda bir tür olan masal›n sinema diliyle ba¤lam›n›n nas›l de¤iﬂtirildi¤ini göstermektedir. Filmdeki
karakterlerin serüvenleri ile onlar›n anlatt›¤› ﬁahmaran masal› filmin “masal
boyutu”nu yans›tmaktad›r. Bu masal,
ola¤anüstü ile fantastik aras›nda kalarak
kuﬂku duyan seyirci aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde anlat›lar aras›nda kurulan
etkileﬂimin düzeyi görülmüﬂtür. Karakterlerin, olaylar›n dönüﬂmesiyle fantastik
bir filmin kurgusunun oluﬂturulmas› ve
bunun için masal›n baﬂat ö¤e olarak kullan›lmas› kitle iletiﬂim arac› olan sineman›n olanaklar› sayesinde anlat›m› da zenginleﬂtirmiﬂtir. Bu ﬂekilde seyirciye farkl›
bir bak›ﬂ aç›s›ndan bu yüzy›la özgü bir
atmosferde, yeni bir ﬁahmaran masal›
seyrettirilmiﬂtir.
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