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ÖZ
Anlatım türlerinin sahip olduğu yapısal özellikler, geçmiĢten bugüne araĢtırmacılar
tarafından en çok incelenen konular arasında yer almıĢtır. Özellikle anlatılar üzerinde metin
merkezli halkbilimi kuramları çerçevesinde yapılan tip ve motif çalıĢmaları önemli bir yere
sahiptir. Burada tercih edilen yaklaĢımlardan birisi de yapısal çözümlemedir. Bu kurama göre
çözümleme anlatının biçimsel sisteminin ortaya konulmasını sağlamaktadır. Ayrıca yapısal
kuram hemen hemen bütün anlatım türleri için uygulanabilir bir nitelik taĢımaktadır. Bu
makalenin amacı ise halk hikâyelerinin Propp‟un, “ĠĢlevlerin KiĢiler Arasındaki Dağılımı”
açısından çözümlenmesidir. Rus halkbilimci Vladimir Propp, Rus masalları üzerine hazırladığı
“Masalın Biçimbilimi” adlı eserinde, masala biçim itibarıyla yaklaĢır. Propp masalda çeĢitli
iĢlevler tespit eder ve bu iĢlevleri gruplandırır. Buna göre bir masalda yedi eylem alanı ve bu
eylemleri gerçekleĢtiren yedi kiĢi bulunur. Makalede, klasik edebiyattan mesneviler yoluyla halk
edebiyatına geçen ve halk hikâyesi yapısına bürünen “Ferhat ile ġirin” hikâyesiyle, XVII.
yüzyılda Kerem adlı saz Ģairinin hayatı etrafında Ģekillenen “Kerem ile Aslı” hikâyesi
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Sözlü
anlatı
geleneği
çevrelerinde
oluĢan
efsaneler/masallar/destanlar/hikâyeler yapısal formlar yönünden birtakım benzerlikler ve
farklılıklar göstermektedir. Makalede anlatım türlerinde gözlenen bu benzer ve farklı formlar,
Propp yöntemiyle ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Olay örgüsünde yer alan eylemler, kiĢiler,
kiĢilerin iĢlevleri ve daha fazlası mukayese yöntemiyle ortaya konulmuĢtur. Vladimir Propp‟un
çözümleme yönteminden hareket edildiğinde halk hikâyelerinde yapı itibarıyla benzer eylem
alanlarının ve bu eylemleri icra eden kiĢilerin olduğu görülmüĢtür. Ġlgili hikâyeler, çözümleme
yöntemine göre oluĢturulan görsel içerik üzerinden analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Propp Metodu, Anlatım türleri, Masal, Halk hikâyesi, Kerem ile Aslı,
Ferhat ile ġirin, KiĢilerin iĢlevleri,
A RESEARCH ON DISTRIBUTION OF FUNCTIONS AMONG CHARACTERS OF FOLK
STORIES: A COMPARISON BETWEEN KEREM AND ASLI – FERHAT AND SIRIN
ABSTRACT
Structural characteristics of narrative types have been one of the largest subjects that
have been studied by researchers from past to present. Especially the type and motive studies
that have been made within the scope of text-originated folklore theories on narratives have a
remarkable place among these researches. Here, one of the preferred approaches is formal
analysis. According to this theory, analyses provide manifestation of narrative‟s structural
system; additionally, formal theory is almost applicable on all narrative types. The aim of this
study is to analyze folk stories by means of Propp‟s “Distribution of Functions among
Characters.” Vladimir Propp, a Russian folklorist, approaches folktales in terms of form within
the scope of “Morphology of the Folktale” that is prepared in the direction of Russian folktales.
Propp identifies several functions in folktales and classifies these functions. According to this,
there are seven spheres of action and seven persons who perform these actions. Within the
scope of this study, story of “Ferhat and Sirin” that took the form of a folk story, being switched
to folk literature from classic literature through masnavis is compared and contrasted to the
th
story of “Kerem and Asli” which took its form around the life of Kerem, a minstrel, in 17 century.
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Myths, tales, epics, stories that originate in accordance with oral narrative tradition bear some
similarities and differences by means of their structural forms. In this study, these similar and
different forms that are observed in types of narration are aimed to be revealed depending on
Propp Method. Actions, characters, functions of characters and more points of story arc are set
forth through the use of comparison method. When Vladimir Propp‟s analysis method is taken
as the starting point, it is seen that there are structurally similar spheres of action and
characters that perform these actions within the scope of folktales. Related folk stories are
analyzed over a visual content that is created in accordance with the method of analysis.
Keywords: Propp Method, Narrative Types, Tale, Folktale, Kerem and Asli, Ferhat and
Sirin, Functions of Characters.

GiriĢ
Metin merkezli halkbilimi kuramları arasında gösterilen yapısal çözümleme
yöntemi, incelenen unsurun gerek tamamının gerek bir bölümünün analizi sonucunda
genel geçer bir yargının oluĢmasını sağlar. Yöntemin kendine göre avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Alan Dundes yapısal çözümleme yönteminin çeĢitli
avantajları olduğunu belirtir. Buna göre yapısal çözümleme türlerin kesin olarak
tanımlanması açısından geçerli kriterleri sunmaktadır. Ayrıca yapısal çözümleme
yöntemleri farklı kültürlerden elde edilen malzemelere uygulanabilir niteliktedir. Yine
yapısal çözümleme özellikleri gereği incelemelerin daha somut bir zeminde ele
alınması için gerekli ortamı oluĢturmuĢtur. Bu modelin en çok eleĢtirilen yönü ise
metnin referans alınması ve buna bağlı olarak da folklorun bağlamsal özelliklerinin göz
ardı edilmesidir (Çobanoğlu, 2005: 189-221).
Halkbilimin tarihî geçmiĢi dikkate alındığında, yapısal çözümle yöntemi
kapsamında kahramanın biyografisini inceleyen modeller oldukça tercih edilmiĢtir.
Bunlar arasında J. G. von Hahn‟ın “Aryan Kahramanı Biyografik Modeli”; Otto Rank‟ın
“Kahraman Kalıbı”; Lord Raglan‟ın “Geleneksel Kahraman Kalıbı”; Eric Hobsbawm‟ın
“Sosyal Haydut veya Halk Kahramanı Kalıbı” en çok rağbet gören modeller arasında
gösterilmektedir. Daha ziyade masallar üzerine çalıĢan V. Propp‟un “Yapısal Anlatı
Çözümleme Modeli” ve mitler üzerine çalıĢan Lévi-Strauss‟un “Yapısal Çözümleme
Yöntemi” konuya bir bütün olarak yaklaĢır (Çobanoğlu, 2005: 188-221).
Yapısal çözümle hem folklorik ürünlerin hem de roman, modern hikâye gibi
türlerin analizinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde incelenen ürünlerin Ģekil ve
muhteva açısından benzer ve ayrıĢan yönleri ele alınmaktadır. Modern anlatı türlerine
yönelik de yapısal çözümleme modelleri geliĢtirilmiĢtir. Bunlar arasında René Girard
önemli bir yere sahiptir. “Romantik Yalan ve Romansal Hakikat” adlı çalıĢmasında
Girard, „Üçgen Arzu‟ adını verdiği çözümleme modelini geliĢtirmiĢtir. Modele göre özne,
nesne ve dolayımlayıcı bir üçgeni meydana getirir. Bu yöntemde nesne arzulanan,
özne arzulayan ve dolayımlayıcı arzuyu kıĢkırtandır. Dolayımlayıcı hem özneye hem de
nesneye yönelik hareket eder. Özne ve dolayımlayıcı arasında arzu duyulan nesneye
yönelik kıyasıya bir rekabet baĢlar. Dolayımlayıcı öznenin nesneye dönük arzuları
karĢısında bir rakip ve düĢmandır (2007: 10-27).
Girard‟a göre nesneye dönük rekabetten özne değil dolayımlayıcı sorumludur.
Özne kendi arzusunun rakibin arzusundan önce oluĢtuğunu belirtir. Buna göre
dolayımlayıcı ara bozucu, Ģeytani ve zeki bir düĢmandır. Öznenin sahip olduğu konuma
gelmek istemekte, öznenin arzuladığı Ģeylere sahip olmak için uğraĢmakta ve öznenin
isteklerine de karĢı çıkmaktadır. Burada duyguları ortaya çıkaran arzu kıskançlıktır.
“Kıskançlık yüzünden her zaman aynı kiĢiler acı çeker. … Rekabet sadece dolayımı
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Ģiddetlendirmekle kalır; dolayımlayıcının itibarını arttırır ve onun nesneye sahip olma
hakkını ya da arzusunu açıkça ortaya koymaya zorlayarak aralarındaki bağı
güçlendirir1” (2007: 31-32).
Anlatım esasına dayanan türlerin ortaya çıkıĢında sıralama olarak mitin eskiliği
konusunda bir tartıĢmanın olduğu söylenemez; ancak masal, efsane, destan, hikâye ve
fıkranın mitten sonra ortaya çıktığı ama hangi sıralamaya sahip oldukları konusunda
çeĢitli yorumlar vardır2. Burada özetle anlatım türlerinin ardıĢıklık iliĢkisine bağlı olarak
kendi içerinde çeĢitli alt gruplara ayrıldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak öncelikle sözel
geleneğin daha sonra ise yazıya bağlı olarak metinlerin, konuların, kahramanların
dahası bir bütün olarak kültürel örüntünün ardıĢıklığı konusunun düĢünülmesi gerekir.
Dolayısıyla bu durum bizi anlatım türlerinden herhangi birinin dönemin koĢullarına bağlı
olarak kendisinden önceki ve sonraki kültürel örüntülerle bir ardıĢıklık iliĢkisinin olduğu,
bunun da alt metin ve üst metin kavramları açısından incelenmesi gerektiği, sözlü
geleneğin doğal yapısında da benzer ardıĢıklıkların bulunduğu ve yazının bu özellikleri
kayıt altına aldığı gerçeğiyle yüzleĢtirmiĢtir.
Gelenekler her zaman kendinden önceki unsurlarla iliĢkili olduğundan, yazılı
metinlerde geleneğin ardıĢıklığına eĢlik eder. Temalar, Ģahıslar, mekânlar, zamanlar
vb. metni oluĢturan unsurlar devamlılık arz eder. Masallarda yer alan hayalî
kahramanlar, mekânlar ve zaman dilimi gibi unsurlar halk hikâyelerinde gerçeğe daha
yakındır. Burada geleneğe bağlı olarak süreklilik arz eden ve bir forma, çekirdeğe
dönüĢen özellikler „yapı‟ olarak adlandırılmaktadır. Bu yapıda yer alan çeĢitli unsurların
ne iĢe yaradıkları konusu ise iĢlevle ilgili bir durumdur. Bu makalenin temel
göndermelerinin yapıldığı „Masalın Biçimbilimi‟ adlı çalıĢmada Propp, iĢlevi
masallardaki kiĢilerin tanımlanmıĢ eylemleri olarak sunar. Buna göre bir anlatıda kiĢiler
değiĢirken eylemler değiĢmez (Propp, 2011: 24).
Propp masalların biçimlerinin incelenmesi sonucunda yapıyı oluĢturan kuralların
ortaya konulabileceğini tespit etmiĢtir. Propp yapıtının sadece masalların morfolojisinin
analizine yönelik olduğunu belirtse de (2011: 3-4) araĢtırmacının masallar üzerine
geliĢtirdiği yapısal çözümleme yönteminin uygulanabilirliği, kuramın halk hikâyeleri,
batıl inançlar, oyunlar, bilmeceler vb. diğer halkbilimsel unsurları çözümleyebileceğini,
Ģematik çizimler vasıtasıyla kültürel ve eylemsel sistemin ortaya konulabileceğini
göstermektedir (Çobanoğlu, 2005: 197). Karl Reichl masal çözümleme yönteminin Türk
boylarının destanî Ģiirine de uygulanabilir nitelikte olduğunu belirtir. Buna göre “belli
sayıda destan, özel bazı masal tipleri ile o kadar yakından iliĢkilidir ki onların anlatı
yapısı, kesinlikle A. Aarne ve S. Thompson‟un tarzında bir motif sıralamasıyla veya V.
Propp‟un yaptığı gibi bir fonksiyonel formülle gösterilebilir” (2011: 160).
Sözlü gelenekteki ardıĢıklık ve geçiĢler anlatının metin boyutunda da varlığını
hissettirmektedir. En az iki ve/veya daha çok metin arasındaki alıĢveriĢ, bir tür
konuĢma ya da söyleĢim genellikle metinlerarası (Aktulum, 2007: 17) çözümleme
yöntemiyle ele alınmaktadır. Bu bağlamda metinlerarasılık yöntemiyle metinlerin
birbiriyle olan iliĢkileri ortaya konulmaktadır. Sözlü gelenek ortamında anlatıcı,
belleğinin sağladığı kodları dikkate alarak icrasını gerçekleĢtirir. Bu durum sözlü
gelenekteki yapısıyla günümüzde de yazı aracılığıyla kayda alınan türlerde de alt
1

ÇalıĢmanın hacmi düĢünülerek bu çözümleme sınırlı tutulmuĢtur. Detaylı bilgi için ayrıca
bakınız: (Girard, 2007).
2
Konuyla ilgili ayrıca bakınız (Ekici, 2005).
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metinlere göndermeler olduğu tezini doğrular. Sözlü gelenek ortamında çeĢitlilik
bağlamsallığa (farklı bağlamlarda gerçekleĢen ve çeĢitlenen icralar) bağlıyken yazılı
kültür ortamında ise çeĢitliliğin metinlerarası iliĢkilere bağlı olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla her Ģeyin daha önce söylenmiĢ olduğu gerçeğinden yola çıkılmıĢ ve önceki
metinlerle iliĢki içerisinde olmayan bir metnin hiçbir zaman gerçek anlamda var
olamayacağı kabul görmüĢtür. Çünkü eleĢtirmenler metinlerarası iliĢkileri yazının yapıcı
bir unsuru olarak değerlendirirler (Aktulum, 2007: 8-18).
Türk edebiyatı anlatım türleri açısından oldukça zengin bir edebiyattır. Ġlk
örnekleri sözlü gelenekte görülen efsaneler/masallar/destanlar/hikâyeler bunun en açık
kanıtıdır. Bu anlatım türleri sözlü olarak belirli anlatıcılar vasıtasıyla dinleyicilere
aktarılmıĢtır. Sözlü gelenekte oluĢan anlatım türleri “Tunguz‟ların “ġaman”, Altay
Türklerinin “Kam”, Yakutların “Oyun”, Kırgızların “BahĢı” Oğuzların “Ozan” dedikleri3”
(Köprülü 2009: 94) kopuz eĢliğinde irticalen Ģiirler söyleyen ve birtakım büyüsel güçleri
olduğuna inanılan ilk Ģairler tarafından anlatılmıĢtır. Anadolu‟da ise sazlarıyla âĢıklık
geleneğini4 icra eden “Saz Ģairi, âĢık ve meddah5” adlarıyla anılan anlatıcılar
bulunmaktadır.
Destanlardan sonra sözlü edebiyatın en zengin anlatım türlerinden birisi de halk
hikâyeleridir. ġükrü Elçin halk hikâyesini Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır:
“Arap dilinde baĢlangıçta „kıssa‟ ve „rivâyet‟ olarak düĢünülen, sonraları
„eğlendirmek‟ maksadı ile „taklit‟ mânâsında kullanılan „hikâye‟ deyimi, gerçek veya
hayâli bir takım vak‟aların, mâcerâların hususi bir üslûpla, sözle nakil ve tekrarı
demektir… Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekân içinde „efsâne,
masal, menkabe, destan vb.‟ mahsullerle beslenerek dinî, tarihî, içtimaî hadiselerin
potasında iç bünyelerindeki bağlarını muhâfaza ederek milletimizin roman ihtiyacını
karĢılayan eserleridir” (2004: 444).

Sözlü gelenek çevrelerinde oluĢan halk hikâyeleriyle destan arasındaki sıkı
iliĢkinin bir benzeri de yine sözlü gelenekte oluĢan masal ve halk hikâyesinde
bulunmaktadır. Boratav masal ve halk hikâyesi üzerine Ģu bilgileri aktarmaktadır:
“Halk hikâyelerinin, inĢad (Ģiir okuma) edilmediği haliyle metnini, nazım ve nesir
karıĢık Ģeklini ve masalda rastlamayacağımız vüsatini (geniĢlik, bolluk) nazarı
itibara almayacak olursak onda masaldan bir ayrılık göremeyiz. Filhakika biz birçok
halk hikâyelerini nazım parçalarından ve anlatan hikâyecinin kendi sanat
ananesine uyarak getirdiği unsurlardan tecrit ettiğimiz zaman tamamıyla bir masal
elde ediyoruz. Hatta fantastik unsurlar itibariyle de birçok halk hikâyeleri masal
karakterini gösterirler” (2002: 46).

Görüldüğü gibi masallar da destanlar gibi birçok unsur açısından halk
hikâyeleriyle benzerlikler göstermektedir. Bu, yukarıda bahsedildiği gibi, yapısal
çözümleme yaklaĢımının sağladığı verilerden kaynaklı türlerin ardıĢıklığı ile ilgili bir
konudur. Metin merkezli kuramlara bağlı olarak geliĢen türsel ayrımlar dikkate alınmak
kaydıyla halk hikâyesine bir destan veya bir masal gözüyle bakmak mümkündür.
3

Bu konuda daha detaylı bilgi için ayrıca bakınız: (Köprülü, 1999: 131-238 ; 361-363).
Bu konuda daha detaylı bilgi için ayrıca bakınız: (Günay, 2011)
5
Meddah: Halk hikâyeciliğini temsil eder. Kahvehanelerde, saraylarda, her sınıftan insana
sevilen hikâyeleri anlatan hikâyeciler (Köprülü, 1999: 361).
4
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Dolayısıyla halk hikâyelerinin destani ve masalımsı (masala ait) özellikleri
bulunmaktadır. Bundan dolayı destan ve halk hikâyesi ya da masal ve halk hikâyesi
karĢılaĢtırmalarında ortak özellikler tespit edilebilir niteliktedir. Bu ortaklığın
oluĢmasında iki önemli etken rol oynamaktadır. Birincisi anlatıların sözlü gelenek
çevrelerinde oluĢumu ve aktarımı, ikincisi Boratav‟ın yukarıda ifade ettiği gibi masalın
ve destanın üretildiği sosyal ve toplumsal Ģartların benzerliğidir. Halk hikâyesine
geçiĢle birlikte bu benzerlikler birden bire yok olamayacağından anlatıcılar vasıtasıyla
ortak temalar ister masal olsun ister destan olsun birçok unsurlarıyla halk hikâyelerinde
yaĢamaya devam etmiĢtir. Söz konusu motifler günümüzde modern hikâye, öykü ve
roman türünde de sürdürülme eğilimindedir. Buradan hareketle Propp‟un masal
çözümleme yöntemine ait iĢlevlerin kiĢilerarası dağılımı modelinin halk hikâyeleri
kapsamında ele alınması amaçlanmıĢtır.
Halk anlatıları ortak motifler etrafında ĢekillenmiĢtir. Masalın biçim bilimi üzerine
çalıĢan Rus araĢtırmacı Propp, masal çözümleme metoduna yönelik, halk masalı
alanında, biçimlerin incelenmesi yoluyla yapıyı düzenleyen kuralların ortaya
konulmasının olanaklı olduğunu belirtir (2011: 3). Propp bir masallarda belli iĢlevlerin
belli motiflerden hareketle kimlik kazandığı sonucuna ulaĢmıĢ ve İşlevlerin Kişiler
Arasındaki Dağılımı sistemini oluĢturmuĢtur. Bu sisteme göre Propp “masallarda
işlevler kişiler arasında nasıl bölüştürülmüştür?” sorusuna cevap aramıĢtır. Buna göre
masalın iĢlevleri mantıksal olarak bazı alanlarda kümelenmektedir. Propp, masalın
iĢlevlerinin kümelendiği bu alanlara “eylem alanları” demiĢtir (2011: 80). Buna göre bir
masalda yedi eylem alanının bulunduğunu tespit eden Propp, bu tespitten hareketle bir
masalda yedi kiĢi olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Propp, belirlediği eylemlerin her birini bir
simgeyle ifade etmiĢtir6. Propp metodunun en önemli özelliği masallarda eylem
alanlarının değiĢmediğinin tespitidir. Propp değiĢmeyen eylem alanlarını iĢlev olarak
tanımlamıĢtır ve masalların genel olarak otuz bir iĢlevden oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Yine
Propp‟a göre bir masalda otuz bir iĢlevin tamamının bulunması gerekmez (2011: 2364). Burada ortaya konulan sonuç halk hikâyeleri içinde geçerlidir. KiĢilerin isimleri,
cinsiyetleri, dinleri, meslekleri vb. değiĢirken eylemleri sabit kalmaktadır.
Bir masalı çözümlemede Ģüphesiz kiĢiler kadar kiĢilerin gerçekleĢtirdiği eylemler
de önemlidir. Propp, bu durumun önemini kavrayarak masalın eylem alanlarını tespit
etmiĢtir. Buna göre bir masalın eylem alanları Ģunlardır: Saldırgan, BağıĢçı, Yardımcı,
Prenses, Gönderen, Kahraman ve Düzmece Kahraman. Bunların kendi içerisinde
çeĢitli görevleri vardır. Örneğin saldırganın eylem alanı kötülük, yardımcının eylem
alanı güç iĢleri yerine getirme, prensesin eylem alanı aranan kiĢi, gönderenin eylem
alanı kahramanın gönderilmesi, kahramanın eylem alanı arayıĢ, düzmece kahramanın
6

Bu çalıĢmada kiĢilerin iĢlevleri incelendiği için, eylem alanlarına verilen simgelere kısaca
değinilmiĢtir. Propp kiĢilerin iĢlevini bir simgeyle, aynı kiĢiye ait farklı iĢlevleri aynı simgenin
numaralanmıĢ haliyle gösterir. Örneğin genel anlamda aileden biri evden uzaklaĢır.(ß) Bilinen
bir uzaklaĢma söz konusuysa (çalıĢmaya, ormana, mal alıp satmaya gitme gibi) (ß 1), ana
babanın ölümü Ģeklinde bir uzaklaĢma varsa (ß2), gençlerden biri balık tutmaya giderse(ß3)
kullanılmaktadır. Semboller hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: (Propp, 2011: 28- 67).
Metin merkezli bir pradigma olarak Propp yönteminin bağlamsal özellikleri görmezden gelmesi
yanında kuramın eleĢtirilen yönlerinden bir tanesi de sembollerin metnin yapısını da ortadan
kaldırdığı yönündedir (Çobanoğlu, 2005: 214-216).
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eylem alanı ise kahramanın eylem alanına müdahil olmak ve kahramanın amacından
uzaklaĢmasını sağlamaktır7 (2011: 80-81). Belirtilen alanlar masallardaki kiĢiler
arasında bölüĢtürülmüĢtür. Propp masalda eylem alanlarının dağılımıyla ilgili üç olasılık
olduğunu belirtir: Buna göre bir masalda eylem alanı doğrudan doğruya kiĢiye uygun
düĢer, bir kiĢi birden çok eylem alanını kaplayabilir, bir eylem alanı çok sayıda kiĢi
arasında dağılabilir (2011: 81-82). Bu çalıĢmada bilgileri daha anlamlı kılmak ve somut
bir biçimde göstermek amacıyla Propp yönteminden hareketle aĢağıdaki çizim
oluĢturulmuĢtur.

ġekil 1: ĠĢlevlerin kiĢiler arası dağılımı

8

Anlatım türlerinin bazı özelliklerinin benzer olması destan ve hikâyenin ya da
masal ve hikâyenin tamamen birbirine benzeyeceği anlamına gelmemelidir. Bu
çalıĢmada incelenen9 Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nin Propp‟un söz konusu çözümleme
yöntemine hemen hemen uyduğu söylenebilir. Çünkü Günay, Kerem ile Aslı
Hikâyesi‟nde, Kerem‟in doğumunda görülen elma motifi baĢta olmak üzere, masala ait
birçok unsurun yer aldığını belirtmektedir. Hikâyede masal motiflerinin fazla olması
Kerem ile Aslı‟nın ilk teĢekkül eden halk hikâyeleri arasında olduğunu göstermektedir.
Ayrıca masal motiflerinin yaygın olması hikâyeyi diğer klasik halk hikâyelerinden de
ayırmaktadır (Günay, 2011: 140-141).
Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde ise birtakım farklılıkların –göndericinin ve aramakaçma ilişkisinin yokluğu– olduğu gözlenmekle birlikte, Propp yöntemi hikâyeye
baĢarıyla uygulanmaktadır. Çünkü Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde gerçek manada bir
arayıĢ söz konusu olmadığından bir gönderici de bulunmamaktadır. Ferhat ile ġirin
Hikâyesi‟nde arayıĢ olmadığından gönderen konumu yerine “birleĢtirme10” konumunun

7

Bu konuda ayrıca bakınız: (Propp, 2011: 28-67).
Bu çalıĢmada yer alan Ģekiller Propp yönteminden hareketle tarafımızca hazırlanmıĢtır.
9
(Elçin, 2010; Özarslan, 2006; Duymaz, 2001)
10
Bu iĢlev çalıĢmanın daha açık bir çözümleme olması amacıyla tarafımızca eklenmiĢtir.
8
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olması daha uygun görülmüĢtür. BirleĢtirme, kahraman ve prensesin buluĢması için ilk
adımın atılması Ģeklinde tanımlanabilir.
Behzad ile Ferhat birlikte köĢkün nakkaĢlığını yaparken Ferhat, ġirin‟le
karĢılaĢır. Ferhat‟ı ġirin‟e yaklaĢtıran Behzad‟ın çalıĢma eylemi, “birleştirme” olarak
değerlendirilmiĢtir. Hikâyeye göre ġirin, Ferhat‟tan kaçmaz/kaçırılmaz; Ferhat‟la sadece
teyzesi Mehmine Banu‟dan fırsat buldukça görüĢür. Propp yöntemine göre hikâyelerde
“kahraman (arayan)” Kerem ve Ferhat‟tır. Yine hikâyelerde “prenses (aranan)” Aslı ve
ġirin‟dir. Propp‟un masal çözümlemesinde “saldırgan (kötü kişi)” olarak adlandırılan
eylem alanı, hikâye inceleme Ģemasında “engelleyici/saldırgan” olarak adlandırılmıĢtır.
Bu adlandırmanın seçilmesinde incelenen hikâyelerdeki âĢıkların kavuĢmalarının her
seferinde bir “engel” dolayısıyla mümkün ol(a)mamasıdır. Bu engeller Kerem ile Aslı‟da
keĢiĢ ve karısıdır. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde okuyucuyu daha zengin bir
“engelleyici/düşman” kadrosu karĢılar. Yukarıdaki çizime göre en belirgin engelleyici,
Mehmine Banu, ikinci dereceden engelleyici Hürmüz ġah, üçüncü dereceden
engelleyici, diğer Ģahıslar olarak adlandırılmıĢtır.
Olay örgüsü içerisinde çeĢitli eylem alanları tespit edilmiĢtir. Bunlardan birincisi
“kaçış alanı” yani kahraman ve prensesin birbirinden uzaklaĢtığı alan olarak
tanımlanabilir. Bu alan, Kerem ile Aslı Hikâyesi‟ne uyarken, Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟ne
uymamaktadır. Olay örgüsü içerisindeki bir baĢka kısım da “mücadele alanı”dır.
Kahramanın ve prensesin birbirlerine kavuĢmak uğruna çektiği sıkıntılar, yaĢadığı
olağanüstü olaylar ve tabi olduğu sınavlar için mücadele alanı adlandırması tercih
edilmiĢtir. Mücadele alanı adlandırması her iki hikâyeye de uymakla birlikte daha çok
Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟ne uymaktadır. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde de Ferhat ile ġirin
Hikâyesi‟ndeki gibi olmamakla beraber bir mücadele alanı olduğu söylenebilir. Olay
örgüsü içerisinde geçen “diğer eylem alanları” adlandırmasıyla kahramanın ve
prensesin kaçıĢ alanı (kaçma-arama) ve mücadele alanları dıĢında kalan eylem
alanları anlatılmaktadır. Kerem‟in Sofu‟yla avlanması, saz çalması yine Aslı‟nın
Kerem‟in Ģiirlerine karĢılık vermesi, Ferhat‟ın kurtla, kuĢla arkadaĢ olması, ġirin‟in
teyzesi Mehmine Banu‟yla Ferhat‟ı görmek uğruna gezmeye gitmemesi11 diğer eylem
alanları arasında gösterilebilir.
Çözümleme sistemine göre arayan ve bağıĢçı, engelleyici ve düzmece
kahraman aralarında bir iliĢki ağı vardır. Arayan ve yardımcı, aranana (Aslı, ġirin)
ulaĢmak için mümkün olduğunca birlikte hareket ederken, bağıĢçı ikinci bir kuvvet
olarak onlara yardımcı olur. Bu olumlu iĢlevlere karĢın saldırgan/engelleyici
buluĢmayı/kavuĢmayı engellemeye çalıĢır. Araya yapay engeller koyar, düzmece
kahraman ise bu yapay engellerden en önemlisi olarak gösterilebilir12.

11

Bu durum mücadele alanı olarak da düĢünülebilir. Ancak ikinci dereceden bir mücadele
olduğu için diğer eylem alanlarına almak daha doğru olur.
12
Propp yöntemine göre eylem alanları değiĢmez; ancak kiĢilerin iĢlevlerinde geçiĢler
yaĢanabilir. “Bir ejdarha, akıl danıĢılan bir bağıĢçı olabilir. Bu tür değiĢmeler ikincil oluĢumların
ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar” (2011: 89). ÇalıĢmada incelenen her iki örnek metinde
de eylemleri temsil eden çeĢitli tiplerin hikâyenin akıĢı içerisinde iĢlevlerinde tek yönlü geçiĢler
olduğu görülmektedir.
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Propp Metodu Bağlamında Kerem Ġle Aslı Hikâyesi’nin Analizi
Kerem ile Aslı Hikâyesi13, Kerem adlı saz Ģairinin hayatı etrafında XVII. asırda
ĢekillenmiĢtir (Elçin 2010: 95). Kerem ile Aslı, halk hikâyeciliğinin önemli yapı
taĢlarından ve âĢıkların repertuvarında yer alan aĢk hikâyelerden birisidir. Kerem ile
Aslı Hikâyesi, TaĢkent‟ten Rumeli‟ye kadar yayılmıĢ ve sevilerek okunmuĢtur. Bunun
sonucunda da hikâyenin Azerbaycan ve Anadolu‟da birçok varyantının olduğu
bilinmektedir (Elçin, 2010: 55).
Kerem ile Aslı Hikâyesi arayıĢ teması üzerine kurulu aĢk hikâyesidir. Kerem ile
Aslı bir elmanın iki yarısıdır, Hızır elinden verilen elma Kerem‟de Aslı‟ya, Aslı‟da
Kerem‟e ait bir kalp yaratır. Nitekim aileler, kız ve oğlanın daha doğmadan önce
birbirlerine sözünü verirler. Hikâyenin teması tam da bu noktada oluĢur. Ayrılığın
yaĢanması, yani kahramanların birbirlerinden ayrı düĢmesi hikâyeyi çekici kılar. Bu
ayrılığın ve hikâyenin teması olan arayıĢın en önemli sebebi “Aslı‟nın bir KeĢiĢ kızı
olması ve babasının din ve ırk farkını ileri sürerek kızını bir Müslüman‟a vermek
istememesidir; yani Kerem ile Aslı hikâyesinin trajedisini bir tarafın aĢka, diğer tarafın
dine önem vermesi oluĢturur (Kaplan, 2007: 143-144). Kerem Müslüman, Aslı
gayrimüslimdir, Aslı evlenince Müslüman olacağından babası bu durumu
kabullenemez, bundan dolayı Aslı ve ailesi için kaçıĢ, Kerem ve Sofu için ise arayıĢ
baĢlar.
Kerem ile Aslı Hikâyesi daha önce de belirtildiği gibi teması arayıĢ üzerine
kurulu bir aĢk hikâyesidir. Her ne kadar diyar diyar gezerek gerçekleĢen bir arayıĢ
bulunsa da hikâyedeki vaka sayısı azdır. Halk hikâyeleri sözlü gelenekte oluĢmaktadır,
bu durum halk hikâyesinin anlatıcıdan/meddahtan kaynaklanan varyantlaĢma
sürecinden geçmesine neden olur. Anlatıcı, ana olay örgüsü üzerinde hikâyeye
eklemeler yaptığı gibi hikâyeden eksiltmeler de yapabilir. Bu durum tek bir hikâye
metninin oluĢturulmasında mukayese yöntemine ihtiyaç duyulmasına neden olur. Asıl
olan bütün Kerem ile Aslı Hikâyelerinin toplanıp mukayese edilmesi ve özgün metnin
hazırlanmasıdır. Ancak böyle bir çalıĢma âĢığın icra performansının ve
doğaçlamalarının görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla eldeki
metinlerden14 hareketle Kerem ile Aslı Hikâyesi, Propp yöntemine göre Ģu Ģekilde
analiz edilmiĢtir.

13

Bu incelemede hikâyenin metin yapısı Ali Duymaz‟ın “Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde
Mukayeseli Bir Araştırma” isimli çalıĢmasından hareketle analiz edilmiĢtir. ġükrü Elçin‟in “Kerem
ile Aslı Hikâyesi” adlı çalıĢması da incelemede yararlanılan kaynaklardandır.
14
Duymaz‟ın eserinde yer alan hikâye metninde Kerem ile Aslı kavuĢurlar. Ama Elçin‟in
çalıĢmasında mutlu son tespit edilememiĢtir. Tüm bu bahsedilen durumlar çözümleme
yapılırken göz önünde bulundurulmuĢtur (Duymaz, 2001; Elçin, 2010).
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ġekil 2 Propp iĢlevlerin kiĢiler arası dağılımı

Kerem ile Aslı Hikâyesi Propp‟un “kiĢilerin iĢlevleri” sınıflamasına uymaktadır.
Kerem, Aslı‟sına duyduğu aĢkla yanarken, babası bu duruma seyirci olmanın ıstırabını
yaĢamaktadır. Babası, Kerem‟in derdini öğrenince Ģu tesellide bulunur: “Ey oğlum ben
sana kimin kızını istersen alıvereyim, bir kâfirin kızı içün bu hale giriftâr oldun” (Duymaz
2001: 259). Babanın bu giriĢimi Kerem‟in üzülmemesi için bir teselli niyetindedir. Ama
Kerem baĢka kızla evlenmek istemez, Aslı için babasından icazet alır. Babası da
elinden bir Ģey gelmeyince Kerem ve Sofu‟ya izin verir. Baba burada iĢlevsel açıdan
“gönderen”dir. Yola çıkan ve Aslı‟ya ulaĢmayı bekleyen Kerem, “kahraman (arayış
içinde olan)” konumundadır. Kerem‟in yol arkadaĢı olan Sofu, aynı zamanda akıl
hocasıdır. Onu asla yalnız bırakmaz, müĢküle düĢünce daima Kerem‟e yardım eder.
Hastalanınca tedavi eder. Tüm bu görevleriyle Sofu “yardımcı” iĢlevini üstlenir.
Hikâyenin diğer ana kiĢisi Aslı ise “aranan (prenses)” konumundadır. Aslı da Kerem‟e
sevdalıdır, ama babasının sözünden dıĢarı çık(a)maz. Dolayısıyla Aslı‟nın
kaç(ırıl)masına neden olan ailesidir. Aslı‟nın ailesi (keĢiĢ ve karısı)
“engelleyen/saldırgan” konumundadır. Olay örgüsü içerisinde Kerem ile Aslı‟nın
kavuĢmasını sağlayan birinci kiĢi Hesna Hanım “bağışçı (sağlayıcı)” iĢlevini
üstlenmiĢtir. Diğer kiĢiler olarak gösterilen bağıĢçılar/sağlayıcılar, Kerem‟e Aslı‟nın
gittiği yönü söyleyen kahvedekiler, dere kenarındaki kızlar, sokaktaki çocuk, Kayseri
beyi, Halep paĢası vb. Aslı‟ya kavuĢma noktasında yardımcı olanlardır. Hikâyede,
Kerem‟i vazgeçirmek için Aslı‟nın evlendirilmesi fikri gündeme gelir. KeĢiĢ ve karısı
Aslı‟yı Bir Ermeni genciyle evlendirerek Kerem‟den kurtulacaklarını düĢünürler.
Hikâyede Ermeni genci “düzmece kahraman” iĢlevini yerine getirir.
Kerem ile Aslı olay örgüsü bağlamında incelendiğinde, din farklılığı temasıyla
geliĢen, temelinde aĢk olan bir hikâyedir. Aslı ve ailesinin Ġsfahan‟dan baĢlayan ve
Kayseri‟de son bulan kaçıĢ macerasında uğradığı memleketler, “kaçış alanı” olarak
nitelenebilir. Hikâyede Kerem ve Sofu‟nun Aslı‟nın peĢinden gitmesiyle arayıĢ baĢlar.
Doğa olaylarıyla mücadele, dağlardan, sulardan yol isteme, turnalardan haber sorma,
Hesna Hanım‟ın, Kerem‟in Ģahsiyetini tanımak15 adına ona yönelttiği sorular (kırk kızın
isimleri, akıbetleri hakkında bilgi) Kerem ve Sofu‟nun “mücadele alanı” olarak
değerlendirilmiĢtir. Kerem‟in saz çalması ve Sofu‟yla avlanması “diğer eylem alanları”
olarak söylenebilir. Hikâyede vaka sayısı sınırlı olduğundan eylem alanı da fazla
15

Kerem, Hızır elinden bade içen bir hâk âĢığıdır, kendisini öyle tanımlar. Hesna Hanım,
Kerem‟in, gerçekten „hâk aĢığı‟ olup olmadığını anlamak için birtakım sorular sorar. Kerem
soruları cevaplayınca Aslı‟ya kavuĢacaktır. Hesna Hanım bağıĢçı iĢlevini yerine getirerek
kahramanı sınar.
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değildir. Kerem‟in Aslı‟yı arama sürecinde Sofu en büyük yardımcısıdır. Sofu her
zaman Kerem‟in yanında bulunur ve onun akıl hocasıdır. Kerem‟in çözemediği
müĢkülleri Sofu çözer. Bu eylemleriyle Sofu, “yardımcı” iĢlevini yerine getirir. Kerem‟in
Aslı‟ya ulaĢmasında etkili olan sadece Sofu da değildir. Aslı‟yı Kerem‟e getiren, arada
köprü vazifesi gören tipler, “bağışçı” iĢlevini görürler. Hikâyede birçok bağıĢçı bulunur.
Ancak bu iĢlevi belirgin bir Ģekilde yerine getiren Hesna Hanım‟dır. O, Kerem‟in Aslı‟ya
ulaĢması için diğer bağıĢçılarla birlikte hareket ederler.
Propp Metodu Bağlamında Ferhat ile ġirin Hikâyesi’nin Analizi
Ferhat ile ġirin Hikâyesi, klasik edebiyattan halk edebiyatımıza geçmiĢtir. Klasik
edebiyattaki adı Hüsrev ü ġirin‟dir. Klasik edebiyatta Hüsrev ile ġirin aĢkında Ferhat
ikinci bir âĢık yani rakip tipidir. Türk halk hikâyelerindeki varyantlarında ise Ferhat ile
ġirin aĢkında Hüsrev ikinci bir âĢık yani rakip tipi olarak görülmektedir. Metin Özarslan
Ferhat ile ġirin üzerine hazırladığı kapsamlı çalıĢmasında hikâyenin muhteviyatına
yönelik Ģu bilgileri vermiĢtir:
“Ferhat ile ġirin hikâyesi klasik edebiyattaki Hüsrev ü ġirin mesnevîsinin bir
cüzüdür… Klasik edebiyatta mesnevi olarak ele alınan bu konunun asıl
kahramanları güzelliği ile ünlü ġirin ve maceraperest Hüsrev‟dir. Ferhat hikâyeye
sonradan dâhil olur. Aynı kadını seven iki âĢık arasında uzun muhaverelere yer
verilir. Neticede, Hüsrev, Ferhat‟ı bir desise ile saf dıĢı eder ve bu yüzden ġirin ile
araları açılır. Birbirlerine yazdıkları uzun uzun mektuplar sonucunda barıĢırlar ve
ġirin Hüsrev ile evlenmeye razı olur. Diğer taraftan Hüsrev‟in diğer hanımından
olan oğlu ġiruye de ġirin‟e âĢıktır. ġiruye, ġirin kendisine kalsın düĢüncesiyle
Hüsrev‟i zehirler ve öldürür. Hüsrev‟in ölümünü duyan ġirin‟de üzüntüden ölür”
(Özarslan, 2006: 35-36).

Halk hikâyeleri, ana yapı itibariyle benzerlikler göstermektedir. Ferhat ile ġirin
Hikâyesi de halk anlatıları çevrelerinde yer almaya baĢladıktan sonra halk hikâyesi
motifleriyle daha da zenginleĢmiĢtir. Bunun ilk örneği hikâyenin giriĢinde görülebilir.
Halk hikâyeleri genellikle çocuğu olmayan bir padiĢah motifiyle baĢlamaktadır.
Hikâyelerde çocuksuzluk sorunu dua ve sadaka (aç doyurmak, çıplak donatmak,
borçlunun borcunu ödemek vb.) ile aĢılmaktadır. PadiĢah çocuğu olması için dua eder,
sadakalar dağıtır. PadiĢahın duaları kabul olur ve genellikle bunun sonucunda bir
çocuğu olur. Bu motif genel anlamda benzerlik göstermekle birlikte bazı hikâyelerde
küçük değiĢikliklerle de karĢılaĢılmaktadır.
Klasik edebiyattan halk edebiyatına geçen Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nin
varyantlarında da çocuksuzluk motifine rastlanmaktadır16. Bu varyantlarda hükümdarın
çocuğunun olmaması motifi sadece “Radloff Tarançı Derlemesinde17” gözlenmektedir.
Hikâye: “Bir zamanlar çok adil bir hükümdar yaşarmış, onun hiç çocuğu yokmuş. Bir
gün dualar edip bol bol sadaka dağıtmış. Bunun üzerine Yüce Allah ona Ferhat adını
16

Ġncelemede ele alınan Metin Özarslan‟ın “Ferhat ile Şirin Mukayeseli Bir Araştırma” isimli
eserinde Ferhat ile ġirin hikâyesinin çeĢitli varyantları karĢılaĢtırılmaktadır. Bu karĢılaĢtırmada
Ferhat ile ġirin hikâyesinin “Ferhat ile ġirin Yazma ve Ferhat ile ġirin TaĢ Baskı, Ferhat ile ġirin
ÂĢık Ali Tasnifi, ġirin Radloff Tarançı Derlemesi, Ferhat ile ġirin Sivas Anlatması, Ferhat Ġle
ġirin Behçet Mahir Anlatması”, varyantları yer almaktadır.
17
Makalede analizler Ferhat ile ġirin hikâyesinin yazma nüshası üzerinden yapılmıĢtır.
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verdikleri bir oğul vermiş” (Özarslan, 2006: 299) sözleriyle baĢlamaktadır. Ferhat ile
ġirin‟de görülen bu değiĢiklik hikâyeye ayrı bir zenginlik katmıĢtır. Halk hikâyelerinin
anlatıcıları aynı kiĢilerdir. Bir âĢık birden çok hikâyeyi anlatabilir. Bu anlatım da
hikâyenin varyantlarının oluĢması, hikâyeye baĢka hikâyelerden motif(ler) eklenmesini
ve daha birçok sonucu beraberinde getirir. Yine Ferhat ile ġirin‟le diğer birçok halk
hikâyesi motifleri yönünden benzerlikler göstermektedir. Özetle bu durum, anlatıcıların
aynı kiĢiler olmasından kaynaklanır18.

ġekil 3 Propp iĢlevlerin kiĢiler arası dağılımı

Hikâyenin olay örgüsüne göre kiĢilerin iĢlevsel dağılımı yukarıdaki Ģekilde
gösterilmiĢtir. Buna göre Ferhat ile ġirin Hikâyesi iki bölüm hâlinde incelenmiĢtir.
Hikâyenin birinci bölümünde, Mehmine Banu yaptırdığı köĢkün nakkaĢlık iĢlerini
Behzad ve oğlu Ferhat‟a verir. Ferhat‟ın köĢkte çalıĢırken ġirin‟le karĢılaĢması,
imkânsız aĢkının baĢlamasını sağlar. ÂĢıklar gizli gizli görüĢürler. Ferhat, ġirin‟e daha
yakın olmak için Mehmine Banu‟nun köĢke su getirme görevini kabul eder ve bu görev
karĢılığında saraya “Kapı Ağası” olur. Bu görev, Ferhat ile ġirin‟i yakınlaĢtırsa da
engeller bitmez. Mehmine Banu bir cariye aracılığıyla ikisinin iliĢkisini öğrenir. Ferhat‟ı
ġirin‟den uzaklaĢtırır. Hikâyenin ikinci bölümü bu noktada baĢlar. Buna göre hikâye
Ferhat‟ın Hürmüz ġah ile karĢılaĢması, Hürmüz ġah‟ın Ferhat‟a acıyıp ġirin‟i alacağına
dair söz vermesi, Mehmine Banu‟ya savaĢ ilan etmesi, Hürmüz ġah‟ın oğlu Hüsrev‟in
ġirin‟e âĢık olması, çözüm olarak Ferhat‟ın dağı delmeye gönderilmesi, Hüsrev‟in
dadısının Ferhat‟a ġirin‟in öldüğü yalanını söylemesi, Ferhat‟ın bu yalana inanıp intihar
etmesi ve ardından ġirin‟in de intihar etmesi anahtar noktaları etrafında özetlenebilir.
Birinci bölümün çözümlemesinde, Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde arayıĢ olmadığı
için gönderen konumunda olması gereken Behzad‟ın burada bir iĢlevi olduğu
söylenemez. Ancak Behzad, mesleği nedeniyle Ferhat ile ġirin‟in buluĢmasında birinci
18

Ferhat ile ġirin hikâyesinin motif yapısı için ayrıca bakınız: (Özarslan, 2006: 88-114).
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dereceden etkili Ģahıstır. Behzad, oğlu Ferhat‟ı ġirin için bir yere gönderip bir gönderme
iĢlevi gerçekleĢtirmese de Mehmine Banu‟nun köĢk nakkaĢlığını kabul ederek Ferhat
ile ġirin‟in yakınlaĢmasını sağlar. Behzad burada birleĢtirme iĢlevini yerine
getirmektedir. Hikâyede “kahraman işlevini19” Ferhat, “sevgili işlevini”, ġirin
üstlenmektedir. ġirin‟in dadısı Ferhat ile ġirin arasında habercilik yaptığı için “yardımcı
işlevini” yerine getirir. Hikâyenin ilk bölümünde “sağlayıcı işlevi” tespit edilememiĢtir. Bu
bölümde “saldırgan/engelleyici” iĢlevini Mehmine Banu yerine getirir. Mehmine Banu
yeğeni ġirin‟e Ferhat‟a ilgi duyduğunu onu kendisine niĢanlamak mümkün olsa
yapacağını söyler. ġirin bu duruma çok üzülür. Bu yönüyle düĢünüldüğünde arada
önemli bir engel vardır. Hikâyede asıl engelleme iĢlevini Ferhat ile ġirin‟in gizlice
buluĢtuğunu Mehmine Banu‟ya haber veren cariye üstlenir. Ferhat ile ġirin arasındaki
iliĢkiyi öğrenen Mehmine Banu, Ferhat‟ı zindana attırıp ġirin‟den uzaklaĢtırır. Hikâyenin
birinci bölümünde ġirin‟in evlendirilmesi söz konusu olmadığından bu yönüyle bir
düzmece kahraman iĢlevi görülmez. Ancak Mehmine Banu‟nun Ferhat‟a olan ilgisi
âĢıkların birleĢmesine engel olur. Dolayısıyla ġirin açısından Ferhat‟a giden yolda
Mehmine Banu “düzmece kahraman” iĢlevi üstlenir. Yukarıda da belirtildiği gibi Ferhat
ile ġirin hikâyesinde bir kaçma-arama iliĢkisi bulunmadığından hikâyede “kaçma
alanından” söz etmek mümkün değildir. Ancak bu bölümde de zengin bir “mücadele
alanı” olduğu söylenebilir. Ferhat‟ın nakkaĢlığı, ġirin‟le gizli gizli görüĢmeleri, Ferhat‟ın
zindana atılması, zindan da çekilen sıkıntılar, Ferhat‟ın aklını yitirmesi, mağarada
yaĢamaya baĢlaması ve hayvanlarla arkadaĢ olması bu bölümün “mücadele alanı”
olarak belirtilebilir. Ferhat‟ın nakkaĢlığı ve Ģiirler söylemesi “diğer eylem alanlarına”
örnek olarak gösterilebilir. ġirin, Ferhat‟ı görmek amacıyla teyzesi Mehmine Banu‟nun
gezintiye çıkma teklifini reddeder. ġirin‟in bu iĢlevi de “diğer eylem alanlarına” örnek
gösterilebilir.
Ferhat ile ġirin Hikâyesi Ģahıs kadrosu ve eylemler yönüyle zengin bir
hikâyedir20. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nin ikinci bölümünde birinci iĢlev Ģu Ģekilde baĢlar:
Hürmüz ġah, Zindandan çıkıp dağlarda ağlayıp inleyerek gezinen Ferhat‟ın sesini
duyar. Ferhat‟ın bu haline acıyan, Hürmüz ġah, Ferhat‟ın inlemelerinin ġirin‟e duyduğu
aĢktan kaynaklı olduğunu öğrenince ġirin‟i ona alacağını söyleyerek onu sarayına
davet eder. Burada Hürmüz ġah, bir kavuĢturma sözü verir. Bu iĢlev, hikâyenin birinci
bölümünde Behzad‟ın yaptığı “birleştirme işlevine” benzemektedir. Yani hikâyenin ikinci
bölümünde de bir “birleştirme işlevi” vardır.
Hürmüz ġah Ferhat‟ın aĢk ateĢiyle yanmasına daha fazla dayanamamıĢ ve
Mehmine Banu‟ya savaĢ ilan etmiĢtir. Hürmüz ġah, buradaki eylemleriyle de “yardımcı
işlevini” yerine getirir. Hikâyede Hürmüz ġah‟ın birleĢtirme iĢlevi (kavuĢmayı sağlama,
bir araya getirme) ve yardımcı iĢlevi iç içe olduğundan bu iĢlevlerin sınırlarını çizmek
mümkün değildir. Özetle Hürmüz ġah‟ın hem yardımcı olma hem de birleĢtirici iĢlevini
yerine getirdiği söylenebilir. Yukarıdaki Ģekilde yıldızla gösterilen ikinci iĢlevde Hürmüz
ġah‟ın oğlu Hüsrev de ġirin‟e âĢık olur. Hürmüz ġah, oğlu Hüsrev‟in ġirin‟in aĢkıyla
eriyip bittiğini görünce daha fazla dayanamaz ve Ferhat‟ı su getirmesi için dağa
19

Arayan/kahraman adlandırmasında Ferhat ile ġirin hikâyesinde belli bir coğrafyada kayıp bir
Ģahsın izinden gitme Ģeklinde arayıĢ söz konusu olmadığından Ferhat‟ı kahraman, Aslı‟yı da
aranan yerine sevgili/prenses olarak adlandırmak daha doğru bir tercihtir.
20
ġekilde bazı Ģahısların birden çok iĢlevi bulunur. Bu nedenle ikincil fonksiyonlar yıldız (*)
iĢaretiyle gösterilmiĢtir.
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gönderir. Hürmüz ġah‟ın buradaki amacı Ferhat‟ı ġirin‟den uzaklaĢtırmaktır. Hürmüz
ġah, buradaki eylemleriyle “saldırgan/engelleyici işlevlerini” yerine getirir.
Hürmüz ġah dıĢında Hüsrev de hikâyede birden çok iĢlevde bulunur. Hüsrev,
babasının ve kendi isteğiyle Ferhat‟ın ġirin‟e kavuĢması için Mehmine Banu‟nun
savaĢçılarıyla çeĢitli mücadeleler yapmıĢtır. Burada gösterdiği eylemleriyle
“bağışçı/sağlayıcı işlevini” yerine getirir. Bezirgânlardan birisi, Hüsrev‟e ġirin‟in
güzelliğini anlatır. ġirin‟i görmediği hâlde ona âĢık olan Hüsrev, bu bölümdeki
eylemleriyle “düzmece kahraman işlevini” üstlenir. Her ne kadar ġirin yaĢananlardan
habersiz olsa da ġirin‟e âĢık olan ikinci bir tip ortaya çıkar. Propp‟a göre bir Ģahıs
birden çok iĢlevi yerine getirebilmektedir (2011: 82). Bu durum Ferhat ile ġirin
hikâyesinde açık bir Ģekilde görülmektedir.
Hikâyenin çözümlenmesinde birinci bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de
Hürmüz ġah, Mehmine Banu mücadelesinde, Mehmine Banu “saldırgan/engelleyici”
konumundadır. Hikâyede yer alan ġirin‟in dadıları birinci bölümde olduğu gibi ikinci
bölümde de “yardımcı işleviyle” yer alırlar. Dadılar, hikâyede Ferhat ile ġirin‟in
buluĢmasına aracılık ederler.
ġekilde gösterilen “Diğer Savaşçılar:I” ile Ferhat uğruna Mehmine Banu‟nun
cengâverleriyle vuruĢan Hürmüz ġah‟ın cengâverleri (Behram, Kahir ve Tahir)
anlatılmak istenmiĢtir. Bunlar “bağışçı/sağlayıcı” olarak değerlendirilmiĢtir21. Yine
Ģekilde gösterilen “Diğer Savaşçılar:II” ile ġirin‟i almak amacıyla Ferhat‟la savaĢan
Mehmine Banu‟nun savaĢçıları (Karun-i Acem, Simurg, Filsüvar, Zengi vb.) anlatılmak
istenmiĢtir22. Bunlar, Hürmüz ġah ve Mehmine Banu arasında geçen mücadelede
Mehmine Banu tarafında yer alan savaĢçılardır. Mehmine Banu‟nun Ferhat‟ı
yakalayana ġirin‟i vereceğini söylemesiyle buradaki Ģahıslar Hürmüz ġah‟ın
savaĢçılarıyla ve Ferhat‟la savaĢmıĢlardır. Bu savaĢçılar ġirin‟i almak istedikleri için
“düzmece kahraman işlevini” yerine getirirler.
Engelleyici iĢlevler baĢlığı altında yer alan “Diğer Şahıslar” oldukça fazladır. Bu
bölümde yer alan Ģahıslar eylemleriyle Ferhat ile ġirin‟in kavuĢmasını engellemiĢlerdir.
Bu Ģahıslar; Ferhat ile ġirin‟in buluĢtuğunu Mehmine Banu‟ya haber veren Cariye,
sihirle savaĢların kazanılması sağlayan cadılar (Azraka ve Tantana), ġirin‟in güzelliğini
anlatarak Hüsrev‟in ġirin‟e âĢık olmasını neden olan ġepir Hindi, tıp bilgisiyle Hüsrev‟in
ġirin‟e olan aĢkını anlayan ve bu dertten ancak ġirin‟le evlenerek kurtulacağını
söyleyen Bahtikan, Ferhat‟ın dağı deleceğini anlayınca Ferhat‟a bir tas lokma götürüp
ġirin‟in öldüğünü söyleyip Ferhat‟ın intihar etmesine neden olan Dadı Ģeklinde
sıralanabilir. Tüm bunlar üçüncü dereceden “saldırgan/engelleyici işlevini” yerine
getirirler. ġekilde ok ile gösterilen yönlerde bir birliktelik söz konusudur. Yani kahraman
ve yardımcısıyla bağıĢçı arasındaki birliktelik, saldırgan/engelleyici ile düzmece
kahraman arasında da görülür.
Hikâyenin ikinci bölümünde de bir arama faaliyeti olmadığı için “kaçış alanı” da
söz konusu değildir. “Mücadele Alanı” ise Hürmüz ġah ile Mehmine Banu arasında
geçen savaĢlar, Ferhat, dağı delmeye gitmesi, Ferhat‟ın kandırılması ve intiharı, bunu
21

BağıĢçı (sağlayıcı) iĢlevi birçok kiĢi tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu kiĢilerin çokluğu
nedeniyle Ģekilde karıĢıklığı önlemek amacıyla Diğer Savaşçılar: I ifadesinin kullanılması tercih
edilmiĢtir.
22
Düzmece Kahraman iĢlevini birçok yerine getirir. Bu kiĢilerin çokluğu nedeniyle Ģekilde
karıĢıklığı önlemek amacıyla Diğer Savaşçılar: II ifadesinin kullanılması tercih edilmiĢtir.
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gören ġirin‟in de intiharı Ģeklinde özetlenebilir. Hikâyede “Diğer Eylem Alanları” Ferhat
ile ġirin arasında yaĢanan buluĢmalar, birbirlerine söyledikleri Ģiirler, rüya anlatmaları
ve yorumları Ģeklinde belirlenmiĢtir. Hikâyenin her iki bölümünde de olay örgüsünde bir
yoğunluk vardır.
Sonuç: Hikâyelerdeki ĠĢlevlerin KiĢiler Arasındaki Dağılımı: Benzerlikler ve
Farklılıklar Açısından Bir KarĢılaĢtırma
1. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde arayan (Kerem), aranan (Aslı) birer kiĢiyken ve
gerçek anlamda diyar diyar gezerek gerçekleĢen bir arayıĢ söz konusuyken, Ferhat ile
ġirin Hikâyesi‟nde böyle bir arayıĢ tespit edilememiĢtir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟ndeki
arayıĢ daha çok iki sevgilinin birbirini görmek ve birbirine kavuĢmak için fırsat
gözlemesi Ģeklindedir. Yani kaçan ve kovalayan iliĢkisi yoktur. Bunun yerine engellerle
mücadele vardır. Burada arayan iliĢkisi olmadığı için birleĢtirme iliĢkisi söz konusudur.
Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nin ilk bölümünde “birleĢtirme” eylemini Ferhat‟ın babası, ikinci
bölümdeki “birleĢtirme” iĢlevini Hürmüz ġah gerçekleĢtirilir. Kerem ile Aslı Hikâyesi ise
Propp‟un yöntemine tam anlamıyla uyar, gönderici konumunda Kerem‟in babası yer
alır.
2. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde, Kerem‟in Aslı için gerçekleĢtirdiği yoğun arayıĢ
sonucu tespit edilen üç karĢılaĢma bulunmaktadır. Bunlar ilk karĢılaĢmada Kerem‟in
Aslıyı görüp ona âĢık olması, ikincisi Kerem‟in Sofu‟yla diyar diyar gezip Aslı‟yı ararken
kıĢa yakalanmaları sonucunda Hızır‟ın yetiĢip Kerem ile Sofu‟yu Erzurum‟a götürmesi
ve hamamın önünde Aslı‟yla karĢılaĢmasıdır. Bu karĢılaĢmada Kerem‟i tanıyan Aslı
saklanarak kaçar. Üçüncüsü ise Kerem‟in yine arayıĢ içinde Kayseri‟ye gitmesi ve
orada kızlardan Aslı‟nın yerini öğrenmesidir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde, Kerem ile
Aslı‟daki gibi bir arayıĢ söz konusu olmadığı için karĢılaĢmalar sınırsızdır. Ġlk
karĢılaĢma Mehmine Banu‟nun yaptırdığı köĢkün nakkaĢlığını Behzad ve oğlu Ferhat‟a
vermesi ve Mehmine Banu‟yla ġirin‟in köĢkü gezerken yaĢanan karĢılaĢmadır. ġirin
dadısı vasıtasıyla Ferhat‟la gizli gizli görüĢmeye devam eder. GörüĢme sayısı
bakımından bir sınır bulunmaz.
3. Hikâyelerde âĢık olma iĢlevini gerçekleĢtiren Ģahıslar da farklıdır. Ferhat ile ġirin
Hikâyesi‟nde Ferhat‟ı kendisine âĢık eden ġirin‟dir. Mehmine Banu‟nun Ferhat‟a
duyduğu ilgi ġirin‟i rahatsız eder. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde ise Kerem, Aslı‟yı kendine
âĢık eder. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde aĢkı tüm sıkıntılarıyla yaĢayan Kerem‟dir. Aslı,
Kerem‟i sevse de ailesinin sözünde çık(a)maz. AĢkın tüm sıkıntılarını, çilesini çeken
Kerem‟dir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde aĢk iliĢkisi ve çekilen sıkıntı karĢılıklıdır.
4. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde arayan Kerem, aranan Aslı‟dır. Ferhat ile ġirin
Hikâyesi‟nde her iki kahramanda arayan ve aranan konumundadır. Ancak bu noktada
Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde bir farklılık bulunmaktadır. Hikâyenin Ģahıslar kadrosuna
bir âĢık tipi (Hüsrev) daha eklenir. Bu durum Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nin klasik
edebiyattaki “Hüsrev ü ġirin Mesnevisi‟ndeki asıl olay örgüsüne bir gönderme olarak
nitelenebilir. Ġkinci âĢık tip Hüsrev, hikâye içinde birçok fonksiyonu yerine getirmektedir.
Bu bağlamda Hüsrev, Ferhat‟ın ġirin‟e kavuĢması yolunda cengâverliğiyle bağıĢçı
(sağlayıcı), Bezirgân‟ın anlatımıyla ġirin‟in güzelliğinden etkilenerek âĢık olması yani
arayan, ġirin‟i Ferhat‟tan çok sevdiğini hissettirmeye çalıĢması ve Ferhat‟ın ölümüne
sebebiyet vermesiyle düzmece kahraman iĢlevlerini yerine getirmiĢtir.
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5. Kerem ile Aslı Hikâyesi‟nde her ne kadar belirgin bir arayıĢ varsa da birkaç
olağanüstülük (dağ ile konuĢma, nehirlerle konuĢma ve yol isteme, turnalarla haber
gönderme vb.) dıĢında bir mücadele gözlenmemektedir. Yani vaka sayısı oldukça
azdır. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde ise yoğun bir mücadele gözlenmektedir. Ferhat‟ın
ġirin uğruna gösterdiği mücadele iki bölümde ele alınmıĢtır. Öncelikle Ferhat‟ın ġirin‟e
yakın olmak için köĢke suyu getireceğini söyleyip “Kapı Ağalığı”na talip olması,
Mehmine Banu‟nun Ferhat ile ġirin arasındaki iliĢkiyi öğrenince Ferhat‟ı zindana
attırması, zindandan çıkıĢ ve vahĢi hayvanlarla arkadaĢ olma ilk bölümdeki
mücadelelerdir. Ġkinci bölümdeki mücadeleler ise Ferhat‟ın Hürmüz ġah ile karĢılaĢıp
onun sarayına gitmesi, ġirin‟e kavuĢacağına olan inancı, Hürmüz ġah ile Mehmine
Banu arasında yaĢanan savaĢlar, Hüsrev‟in ve diğer kahramanların Ferhat uğruna
yaptığı mücadeleler, Ferhat‟ın Aslı için yaptığı savaĢlar, Hürmüz ġah‟ın Ferhat‟tan “Şol
Kervan Dağı”ndaki suyu Ģadırvana getirmesini istemesi, ġirin‟in öldüğü yalanının
söylenmesi, Ferhat‟ın intihar etmesi, ġirin‟in kendini hançerlemesi Ģeklinde sıralanabilir.
6. Ferhat ile ġirin Hikâyesi olay örgüsünde yer alan kiĢiler bakımından Kerem ile
Aslı Hikâyesi‟nden daha zengindir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde (yazmada) ismi geçtiği
tespit edilen kiĢi sayısı 24‟tür. Bu kiĢilerin tamamının olay örgüsünde adı geçmektedir.
Bunlar: Ferhat, ġirin, Behzad, Mehmine Banu, Hürmüz ġah, Hüsrev, Gülbeyaz,
ġahmerd Ayyar, Azraka, Tantana, Bahtikan, Hüsrev‟in Dadısı, Karun-i Acem, ġepir,
ġupur Hindi, Kâhir, Tâhir, Kehrâb, Behrâm, Zengi, Filsüvar, Simurg, Bahtigân Cuhud.
Kerem ile Aslı hikâyesinde, Kerem, Aslı, Ağa Bey (Kerem‟in babası), KeĢiĢ, KeĢiĢ
karısı, Sofu, Kocakarı, Bahçıvan, Hızır ve Kayseri Bey‟i, Hesna Hanım, Halep PaĢası
ve Kerem‟in yolculuk esnasında konuĢtuğu (isimleri geçmeyen) insanlar Ģeklinde
sıralanabilir. Hikâyelerde Ģahısların fazlalığı vaka ile doğru orantılıdır. Kerem ile Aslı
Hikâyesi‟nde az sayıda vaka ile karĢılaĢılırken Ferhat ile ġirin Hikâyesi vaka yönünden
bir hayli zengindir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nin bir baĢka özelliği de aynı kiĢiler değiĢik
iĢlevlerde bulunur.
7. Kerem ile Aslı‟daki arayıĢın sebebi yani Aslı‟nın kaçma nedeni din farklılığıdır.
Kerem ve ailesi Müslüman, Aslı ve ailesi gayrimüslimdir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde
Mehmine Banu‟nun ġirin‟i Ferhat‟tan uzak tutmasının nedeni kendisinin Ferhat‟a
duyduğu hislerdir. Yani bu noktada Mehmine Banu, ġirin‟i kıskanmaktadır. Kerem ile
Aslı Hikâyesi‟nde böyle bir durum söz konusu değildir. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde
sadece Hürmüz ġah‟ın ġirin için görevlendirdiği dadısı Gülbeyaz‟ın Müslüman23
olduğuna yönelik bilgi vardır. Ama Gülbeyaz‟ın Müslüman olduğunu ġirin‟den baĢka
kimse bilmez. Dolayısıyla hikâyelerdeki engeller bu yönden farklıdır.
8. Her iki hikâyenin de olay örgüleri incelendiğinde kavuĢma kız aileleri tarafından
engellenir. Kerem‟in Aslı‟ya kavuĢmasını engelleyen KeĢiĢ ve karısı, Ferhat‟ın ġirin‟e
kavuĢmasını engelleyen de teyzesi Mehmine Banu‟dur. Ferhat ile ġirin Hikâyesi‟nde
Hürmüz ġah ve oğlu Hüsrev, ilk etapta Ferhat‟ın ġirin‟e kavuĢmasına yardım ederken
Hüsrev‟in de ġirin‟e âĢık olmasıyla Ferhat ile ġirin arasında engel olmuĢlardır. Ferhat
ile ġirin Hikâyesi, klasik edebiyattaki Hüsrev ü ġirin Mesnevisi‟nin olay örgüsünden izler
taĢır. Bunun en belirgin örneği Hüsrev‟in olay örgüsü içinde ikinci âĢık tipi olarak ortaya
çıkmasıdır. Klasik mesnevide asıl âĢık tipi Hüsrev‟dir.

23

Bu konuda bakınız: (Özarslan, 2006: 246).
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9. Hikâyedeki âĢıkların babaları iliĢkilere razı görünmemektedir. Kerem ile Aslı
Hikâyesi‟nde Kerem‟in babası: “Ey oğlum ben sana kimin kızını istersen alıvereyim, bir
kâfirin kızı içün bu hale giriftâr oldun” (Duymaz, 2001: 259) derken, Ferhat‟ın babası
Behzad: “…gözüm nuri, niçün bir kız avrat içün bu hale girüb kaldın? Validen sana pek
muntazırdır, ağlamakdan gözleri alil oldu, benim duamı istersen gel gidelim şimdi
mekânın mağaralar oldı” (Özarslan, 2006: 185) demiĢtir. Bu sözler evlat sevgisinin en
belirgin yansımalarıdır. Kahramanların babaları, evlatlarının çektiği acının gereksizliğini
dile getirerek onları çıktıkları yoldan döndürmek istemektedir.
10. Her iki hikâyede de halk hikâyeciliği geleneğinin temsillerini görmek
mümkündür. Ġncelenen metinler halk diliyle yazılmıĢtır. Hikâyelerin birçok varyantının
ve farklı anlatıcılara ait nüshalarının olması her dönemde sevilerek okunduğuna iĢaret
eder.
Propp yöntemine göre bir deneme mahiyetinde yapılan bu mukayese
çalıĢmasından Ģu sonuçlara varılmıĢtır. Prop‟un masallar için hazırladığı “Masalın
Biçimbilimi” çalıĢmasında tespit ettiği kiĢilerin iĢlevleri sınıflaması halk hikâyelerine de
uymaktadır. Halk hikâyeleri de masallar gibi sözlü gelenekte ilk temsillerini oluĢturduğu
için yapısal yönden belirgin bir benzerlik iliĢkisi söz konusudur. Hikâyelerdeki
kahramanların iĢlevlerinin de benzediği söylenebilir. Bu benzerlikler hikâyelerdeki
motiflerden kaynaklanır. Bu durum âĢık ve sevgili tipi, rüya motifleri, büyücü kadın
motifi ve diğerleri hikâyelerin yapısal benzerliğinin sonucudur. Halk arasında anlatılan
sözlü geleneğin anlatı ürünleri bir birinden izler taĢır. Destanlar, masallar, efsaneler,
hikâyeler vd. yapısal yönden benzer özelliklere sahiptir. Ġncelenen hikâyelere aynı
kalıbın uygulanması ve benzerlikler/farklılıklar üzerine tespitler yapılabilmesi bunun en
önemli göstergesidir. Mukayese çalıĢmaları aynı metnin farklı varyantlarının bir bütün
olarak görülmesi ve değerlendirilmesi sonucu özgün eserlerin ortaya çıkarılması olarak
görülse de mukayese çalıĢmasının bu noktada bittiği söylenemez. Edebiyat tarihçisinin
en zengin çalıĢma alanı olan mukayese çalıĢmaları halk edebiyatının tüm hikâye türleri
için ayrı ayrı yapılmalı bu iĢlem bittikten sonra parçaların benzerlik ve farklılıkları tespit
edilmelidir.
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