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ÖN SÖZ

Bundan yaklaşık beş yıl önce başlayan bir çalışmanın ürünü olan bu eserin 
amacı, üzerinde henüz bütünlüklü bir çalışma yapılmamış olan Şahmaran anlatı-
sının Türk edebiyatındaki farklı yansımalarını bir araya toplamak ve bu anlatının 
günümüze kadar geçirdiği serüveni ortaya koyarak modern edebiyat ürünlerine 
ve farklı sanat dallarına nasıl yansıdığını göstermektir. Böylece Türk dünyasında 
Şahmaran›ın yerini ortaya koymaya çalıştık. 

Son yıllarda Türkiye dışında daha fazla olmakla birlikte Türkiye’de folk-
lor ürünlerinin metinlerarasılık çerçevesinde sorgulandığını ve çözümlendiğini 
görmekteyiz. İncelemede yöntem olarak “metinlerarası ilişkiler yöntemi” tercih 
edilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasının sebebi, farlı türdeki metinlerin alt (esas) 
metinle olan benzerlik ve farklılıklarını geniş bir bakışla ortaya koymamıza ola-
nak sağlamasındandır. Alt- metin olarak seçtiğimiz yazma eser, ana metin olarak 
adlandırılan günümüze yakın zamanlarda yazılmış 5 modern metinle karşılaştırı-
larak anlatıdaki değişimler gösterilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmada, “Şahmaran anlatısı” ifadesini kullanmamızın nedeni, gelenek-
sel olarak Şahmaran›ın bir çok farklı türde anlatılmış olmasıdır. Şahmaran, mes-
neviden halk hikâyesine, masaldan efsaneye kadar bir çok formda anlatılmıştır. 
Hatta sinema ve tiyatrodan heykele kadar pek çok sanat alanına da etki etmiştir. 
Bütün bu nedenlerden dolayı çalışmamızda anlatı ifadesini kullandık.

Kitap, giriş ve dört bölümden oluşturulmuştur. Ayrıca, çalışmanın sonuna 
sözlük konularak, yazma metinde yer alan bazı kelimelerin anlamlarını okuyucu-
nun rahatça görmesine olanak sağlamaya çalışılmıştır. 

Giriş’te, Şahmaran anlatısının kaynağı açıklanmaya çalışılarak, geçmişten 
günümüze bu anlatının nasıl ulaştığı anlatılmıştır. Birinci bölüm, “metinlerarası 
ilişkiler” başlığını taşımaktadır ve bir anlamda incelememizde kullandığımız yön-
temi açıklamayı amaçlamaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümü, incelemeye ayrılmıştır. Bu kısımda öncelikle, 
alt-metin (asıl metin veya eski metin) okuyucunun rahatlıkla ve daha kolayca 
anlayacağı şekilde özetlenerek hakkında bilgi verilmiştir. Alt-metin olarak 
seçtiğimiz ve yeni harflere aktarılarak ilk defa tarafımızdan yayımlanan bu yaz-
ma eser, Hikâye-i Şâhmerân adını taşımaktadır. Bu alt-metinle metinlerarasılık 
yöntemiyle karşılaştırdığımız beş ana-metin tespit edilmiştir. Bu ana-metinler ise 
yayım yılına göre sıralanmış ve öncelikle tanıtılarak kısaca özetlenmiştir. İnce-
lediğimiz bu beş modern metin: Tomris Uyar’ın Şahmeran Hikâyesi, Murathan 
Mungan’ın Şahmeran’ın Bacakları, Erhan Bener’in Şahmeran Öyküsü, Sennur 
Sezer’in, Şahmaran ve Öner Yağcı’nın, Şahmeran adlı eserleridir.



Üçüncü bölüm, alt-metnin çevirisine ve tıpkıbasımına ayrılmıştır. Atatürk 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde,  Seyfettin Özege Salonu’nda “sa-73” arşiv numa-
rasıyla kayıtlı bulunan Hikâye-i Şâhmerân adlı bu el yazmasının, istinsah tarihi-
nin H.1284 olduğu, yani M. 1867’de yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, tıp-
kı basımıyla birlikte aktardığımız haliyle tamamını verdiğimiz bu eserin, Hasan 
adında bir musannif tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu yazma, 128 sayfa 
olup her sayfada 15 satır bulunmaktadır. 

Çalışmamızın dördüncü bölümünü Şahmaran anlatısının etkilerine ayırdık. 
Bu bölümde, günümüze kadar Şahmaran›a ait her türlü üretime yer vermeye çalış-
tık. Çocuk kitaplarından sinemaya, efsanelerden halk sanatına, tiyatrodan heykele 
kadar Şahmaran›ı konu alan veya Şahmaran adını kullanan her türlü anlatıyı ve 
eseri, gerek özetlerini vererek gerekse resimlerini koyarak göstermeye çalıştık. 
Böylece, Şahmaran›a dair ne varsa, derinlemesine olmasa da kısa tanıtımlarla, bu 
kitapta toplayarak araştırıcılara derli toplu bilgi vermeye çalıştık.

Günümüzde hala yeni sanat üretimlerine kaynaklık eden ve farklı anlatım-
larla değişip dönüşen, zenginleşen Şahmaran üzerine yaptığımız bu çalışmanın, 
daha derin ve farklı disiplinlerle ortaklaşa yapılacak yeni araştırmalara kapı arala-
ması en büyük temennimizdir.

Bu çalışmayı yaparken değerli görüş ve önerilerinden faydalandığım, yar-
dımlarını gördüğüm, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Metin Özarslan,  Prof. 
Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Şeref Boyraz, Prof. Dr. Şahin 
Köktürk, Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya hocalarıma te-
şekkür ederim. 

Çalışmam süresince hiçbir yardımı esirgemeyen, Doç. Dr. Gülhan Atnur’a ve 
beni her zaman olduğu gibi  bu çalışmada da cesaretlendiren ve usanç duymadan 
destekleyen hocam  Prof. Dr. Dilaver Düzgün’e şükranlarımı sunuyorum. 

Başta ailem olmak üzere burada ismini anamadığım bir çok kişinin bu çalış-
manın ortaya çıkmasına katkıları olmuştur. Hepsine müteşekkirim.

Dr. Ömer YILAR
Erzurum-2016
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ŞAHMARAN ANLATISININ KAYNAĞI

Şahmaran, Farsça bir sözcüktür, şah ve mar kelimelerinin birleşiminden oluş-
muştur. Şah, hükümdar, yönetici, padişah anlamına gelirken mar, yılan demektir. 
Maran ise, yılanlar anlamında mar kelimesinin çoğulu olarak kullanılır. Şah-ı Ma-
ran, yılanların şahı anlamındadır. Terkip Türk dünyasında Şahmaran/Şahmeran 
şeklindedir; bu çalışmada da Şahmaran tercih edilmiştir.

Bu çalışmada, “Şahmaran anlatısı” ifadesini tercih etmemizin nedeni, gele-
neksel olarak Şahmaran’ın farklı türlerde anlatılmış olmasıdır. Şahmaran, mes-
neviden halk hikâyesine, masaldan efsaneye kadar bir çok formda anlatılmıştır. 
Hatta Şahmaran anlatısı, sinema ve tiyatrodan heykele kadar pek çok sanat alanına 
da konu olmuştur. Bütün bu nedenlerden dolayı kitabımızda anlatı ifadesi kulla-
nılmıştır. 

Şahmaran anlatısı: Şahmeran, Şah-ı Maran, Şah-ı Meran, Câmasbnâme, 
Camsab’ın Öyküsü, Şahmeran Hikâyesi, Yeraltı Sultanı Yemliha’nın Öyküsü, Ha-
sib Kerimeddin ve Şahmeran Hikâyesi gibi adlarla da anılmıştır. Günümüzde yay-
gın olarak Şahmaran veya Şahmeran hikâyesi/efsanesi adıyla anılır. Türkiye’de, 
Şahmaran karşılığı olarak, “Şahmar (Kars), Şahmelek (Ankara)” kelimelerinin de 
kullanıldığını bilmekteyiz.1

1 Derleme Sözlüğü, TDK Yay. C: 10, s.3734
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Şahmaran anlatısının türü üzerine farklı görüşler ve kullanımlara rastlan-
maktadır. Masal, hikâye, efsane, destan ve halk hikâyesi olarak nitelendirildiğini 
gördüğümüz bu anlatının türü üzerine farklı kullanımların olması, Şahmaran’ın 
Anadolu’da çok yaygın olması ve farklı formlarda anlatılmasından kaynaklan-
maktadır. Kimi zaman Şahmaran’ın farklı türde eserler içerisinde yer alması 
(Battalnâme, Saltuknâme vb.) kimi zaman da Şahmaran anlatısında yer alan bazı 
kısımların musanniflerce müstakil halk hikâyesi olarak düzenlenmesi (Cihan Şah 
ile Şemsiyye Hikâyesi, Melikşah ile Güllühan Hikâyesi vb.), bu anlatının türü üze-
rindeki kullanımları çeşitlendirmiştir. 

Mustafa Nihat Özön, “klasik edebiyatımızın manzum hikâyeleri” başlığı altı-
da, “Camesebname” adıyla zikrettiği bu anlatının “Binbir Gece’lerden” alındığını 
ve on beşinci yüzyıl başlarında Abdi tarafından yazıldığını ifade eder.2

Esma Şimşek, Şahmaran anlatısının türü üzerine şu görüşleri belirtir: “Aslın-
da efsanevi unsurların ağırlıkta olduğu bu hikâye, daha çok masal olarak değer-
lendirilmiş ve önemli masal tip kataloglarından; Antti Aarne’nin hazırlayıp Stith 
Thompson’ın genişleterek yeniden yayınladığı; The Types of the Folktale’de 673 
numarada, Wolfram Eberhard ile Pertev Naili Boratav’ın birlikte hazırlamış ol-
duğu Typen Türkischer Volksmarchen adlı eserde 57 numarada yer almaktadır.”3 

Hasan Özdemir, Camasbnâme adıyla mesnevi biçiminde yazılan Şahma-
ran hikâyesini “çerçeveli hikâye” olarak nitelendirir.4 Karademir, incelediği Musa 
Abdî’nin Câmasb-nâme’sinin türünü “masalımsı halk hikâyesi” olarak tanımlar.5 
Ancak bu ifadeyi açıklamaz.

Uğurlu, farklı araştırmacıların görüşlerinden yola çıkarak zincirleme masal-
ların özelliklerini sıralar ve Şahmaran anlatısının da zincirleme masal olduğunu şu 
cümlelerle özetler: “Şahmeran hikâyesinde de ana karakterin başından geçen olay, 
araya giren farklı kahramanların hikâyeleriyle dallanır, nihayetinde ana kahraman 
tarafından sonuca bağlanır.”6

2 Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman, İstanbul 1985, İletişim Yay., s. 49
3 Esma Şimşek, “Bir Olağanüstü Varlığın Yaratılış Miti: Şahmaran”, Tuncer Gülensoy Armağanı, 

(Haz.: Ahmet Buran), Kayseri 1995, Bizim Gençlik Yayınları, s. 334
4 Hasan Özdemir, “Geleneksel Kültürümüzde Şahmeran”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 

Kongresi Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri II, Ankara 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 
222

5 Mahmut Karademir, Abdî Câmasb-Nâme (İnceleme-Metin), Erzurum 2001, Atatürk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Basılmamış Dok-
tora Tezi. s. LXXXIX

6 Seyit Battal Uğurlu, “Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım”, 
38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007, 
Ankara, Bildiriler: Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, Cilt: 4, (Yayına Hazırlayanlar: 
Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Zeki Cemil Arda, Zeynep Bağlan Özer, Reşide Gürses, Banu 
Karababa Taşkın.), Ankara 2008, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 
Yay., s. 1694
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Emine Çakır, bu konuda hazırladığı yüksek lisans tezinde, “Bu anlatı, genel 
olarak halk hikâyesi, masal ve efsane türleri kapsamında değerlendirilmiştir.”7 ifa-
desini kullanmıştır. 

Şahmaran anlatısının türü üzerine yapılan açıklamalara bakıldığında, karı-
şıklığın temel sebebi, bize göre, bu anlatıyı tek bir kaynağa bağlama eğiliminden 
kaynaklanmaktadır. Oysa Şahmaran anlatısı, incelemelerimize göre 3 farklı  un-
surun birleşmesinden oluşmuştur:

1. Mitolojik bir simge olarak Şahmaran (Yarısı insan yarısı yılan olan var-
lık)

2. Yazılı ve sözlü edebiyatta yer alan Şahmaran anlatıları
3. Efsane olarak anlatılan Şahmaran
Yukarıda saydığımız üç kaynaktan beslenerek oluşan Şahmaran anlatısı, gü-

nümüzde de farklı sanat dallarına ve halk kültürüne etki etmiş, farklı formlarda 
oluşturulan modern sanata konu olmuştur. Araştırmacılar, Şahmaran anlatısının 
kaynağını, genellikle yukarıda bahsettiğimiz unsurlardan yola çıkarak açıklamaya 
çalışmışlardır. 

Şahmaran’ın mitolojik bir simge olarak ortaya çıkışı çok eskiye dayanır. An-
latının baş kahramanı olan baş kısmı insan alt kısmı yılan olan mitolojik yaratık, 
Şahmaran veya Yemliha/Yemliva adıyla anılır. Ancak, yılanın insanlık tarihi bo-
yunca mitolojik anlatılarda yer alan bir simge olduğu bilinmektedir. Bir çok farklı 
özelliğiyle yılan, bütün toplumlarda ilgi duyulan bir hayvan olmuştur. 

Bilge Seyidoğlu8, yılanın ilk mağara resimlerinden itibaren görülmeye baş-
landığını, ilk yazılı kaynaklardan kutsal kitaplara, mitolojilerden efsane ve ma-
sallara, halk hikâyelerine kadar yılanın yer aldığını belirtir. Amerikan kızılderili 
kabilelerinden Şamanist Türk boylarına, İran mitolojilerinden Binbir Gece Ma-
sallarına ve Şahmeran hikâyesine kadar yılanın dünyada hemen bütün kültürlerde 
yer aldığına değinen Seyidoğlu, makalesini şu cümlelerle sonlandırır: “Mitoloji-
lerden süzülüp gelen hikâyeler ve masallar yoluyla günümüze kadar gelen yılan 
sembolü günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Tıbbın ve eczacılığın 
işareti olarak rozetlerde, resim, grafik ve sinema sanatlarında, modern edebiyatta 
geçmişinde temsil ettiği anlamlardan birisini taşıyarak devam etmektedir.”9

7 Emine Çakır, Hikâye-i Şahmeran Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Trabzon 2011,  
Karadeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 10

8 Bilge Seyidoğlu,: “Kültürel Bir Sembol: Yılan”, Folkloristik Prof.Dr. Dursun Yıldırım 
Armağanı, Ankara 1998, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 86-92

9 Bilge Seyidoğlu, age., s. 92
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Şahmaran’ın Anadolu’da yayılışını, yılanla ilgili mitosların bir karışımı olarak 
özetleyen Zöhre İndirkaş, şu tespitlerde bulunur: “Aslında yılan ilkel topluluk-
lardan başlayarak hemen hemen bütün ilkçağ topluluklarında kutsal sayılmıştır. 
Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Kafkasya’ya kadar uzanan geniş bir 
alanda Sümerlerden başlayarak Anadolu’da yaşayan tüm kültürlerde yılanla ilgili 
çeşitli mitoslar görülür. Hiçbir kült yılan kadar evrensel ve karmaşık olmamış, hiç-
bir yaratık yılan kadar yüceltilmemiştir. Yılanın hareketlerindeki hızlılık, zehrin-
deki ölümcüllük ilkel insanı sürekli etkilemiş, onun yeraltında sürdürdüğü yaşam 
öbür dünyadaki güçlerle ilişkilendirilmiş, özellikle deri değiştirebilmesi yaşamın 
yenilenmesinin simgesi olmuştur. Mitolojide yılana pek çok simgesel anlam yük-
lenir. Mitoslarda karşımıza kimi zaman kadın kimi zaman erkek olarak çıkabilen 
yılan, kimi zaman da kendisinin yaratıcısıdır. O, yaşamı ve ölümü, iyiyi ve kötüyü, 
şifayı ve ölümcül zehri içinde barındıran gizil güce sahiptir ve her zaman en bü-
yük ana tanrıçalara gizemli gücü ve bilgeliğiyle eşlik eder. Tarım toplumlarında da 
önemli bir gücün simgesi olan yılan, toprağın bereketini, yaşamın yenilenmesini 
ifade eder. İşte böyle karmaşık bir geçmişi olan yılan, Anadolu’da karşılaştığı yeni 
mitoslarla yoğrulmuş ve Şahmaran olarak biçimlenmiştir.”10

“Yılan, en ilkel dönemlerden günümüze insanların inançlarının ve yaşamları-
nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dünyanın çeşitli yerlerinde kimi zaman kutsal 
sayılmış kimi zaman korku ve kötülüğün kaynağı olarak görülmüş kimi zaman da 
mitoslarda tanrı şeklinde yer almış ya da gücün simgesi olmuştur. Konuyla ilgili 
olarak çeşitli kültürlerin mitolojilerinde çok sayıda yarı insan yarı yılan tanrı ya da 
tanrıçalara rastlamak mümkündür. Nitekim Sümerler’den Hititler’e Anadolu’dan 
Kafkasya’ya kadar geniş bir coğrafî alanda ve tarihî süreç içerisinde anlatılan İllu-
yanka mitosunda aynı adı taşıyan dev bir yılanın savaşları anlatılmıştır. Aynı şe-
kilde Sümerler’in yaratılış mitlerinde gökyüzü ve yeryüzü tanrılarını yaratan Lak-
mu ile Lakamu, biri erkek biri dişi yılan olarak geçmektedir. Yunan tanrılarından 
hastaları iyileştiren Asklepios, evlerle kentleri koruyan Agathodaemon gibi, bazı 
tanrılar da birer yılan görünümündedir. Aynı şekilde Mezopotamya’da da yılan, 
sağlık tanrısı Ningişzida’nın simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.”11

Neşe Yıldıran, Şahmaran’ın bir simge olarak milattan binlerce yıl önce 
Mezopotamya’da oluştuğunu ancak hikâyesinin daha sonraları oluştuğunu belir-
terek, Anadolu’daki Şahmaran yolculuğunu şöyle özetler: 

10 Zühre İndirkaş, Türk Mitosları ve Anadolu Efsanelerinin İzsürümü, Ankara 2013, İmge Ki-
tabevi, s. 93-94

11 Nilgün Çıblak, “Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi”, Çukurova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Adana 2007, s. 192
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“Şahmeran olasılıkla Mezopotamya kökenli yılan tanrılardan birine bağlana-
bilecek, ancak dişileştirilerek bir tür ana tanrıça kimliği kazandırılmış, Anadolu 
mitolojisine ait bir simgedir. Öyküsü ise Binbir Gece Masallarıyla bağlantılandı-
rılabilir, ancak simgenin ortaya çıkışından çok sonra hikâyelendirilmiş olmalıdır. 
Yer evrenini yılan kabul eden Orta Asya anlayışıyla çelişmemesi ve herhangi bir 
kadın kişiliğinin sivrilmediği görülen İslam anlayışının bu konudaki boşluğunu 
doldurması, günümüze değin yaşamasını getirmiştir. Simgesel anlamı zenginle-
şerek çeşitlilik kazanmış, yuvayı dahası kadını koruyucu, bilgilikli, yardımcı bir 
kimliğe bürünerek, özellikle Anadolu’nun doğusunda kadınların kendilerini öz-
deşleştirdiği bir kahraman haline dönüşmüştür.”12

Şahmaran’ın en önemli özelliği, bilgeliği ve şifa vericiliğidir. Orta Asya ve Hint 
mitolojilerinde yılan bilgeliğin, bereketin ve doğurganlığın olduğu kadar değişimin 
de sembolüdür. Altay mitolojisinde yer ve gök ejderi vardır. Baharda yer ejderi göğe 
çıkarak doğanın yenilenmesini sağlar ve yeniden doğuşu temsil eder.13

Yukarıda, farklı araştırmacıların yorumlarına baktığımızda, yılanın, farklı 
topluluklar tarafından milattan çok önceki yıllardan başlayarak mitolojik anlatıla-
ra konu olduğunu, Şahmaran sembolü olan yarı insan yarı yılan şeklindeki mito-
lojik varlığın benzerlerinin hemen hemen bütün eski medeniyetlerde yer aldığını 
görüyoruz. Dini kökenleri de olduğunu fark ettiğimiz Şahmaran’ın, Yemliha şek-
lindeki diğer adından yola çıkılarak açıklamalar yapıldığı da görülür.

Ashâb- Kehf olarak birçok din ve efsaneye konu olmuş, 6 imanlı genç, köpek-
leri ile birlikte bir mağarada Allah tarafından uykuya daldırılırlar. Yedi Uyurlar 
olarak anlatılan gençlerden birinin adı Yemliha’dır. Hatta Yemliha, 300 yıllık uyku-
dan sonra çarşıya giden kişidir.14

Hasan Özdemir, bir makalesinde, Şahmaran ve Yemliha isimlerini aşağıdaki 
cümlelerle tanımlar:

“Halk arasında Şahmeran ya da Şahmaran diye adlandırılan başı insan (ka-
dın), gövdesi yılan ve konuşan bu mitolojik varlığın adı Farsça olup “Şah-ı mâran” 
dan deformadır. Şah-ı mârân, bilindiği gibi yılanların şahı demektir. Şahmeran’ın 
bu geleneksel adından başka özel bir adı da vardır: “Yamliha”. Bu ad sami dili 
kökenli olup “hükm etmek”, “hükümdar olmak” anlamlarındadır. Yamliha adı, 
“Ashâbu’l Kahf ” (yedi uyurlar) efsanesindeki yarânlardan birisinin de adıdır. Ünlü 
Arap yazar ad-Damiri (ölm.1405) Yamliha yedi uyurların en güzeli ve en müte-
deyyinidir der. Bu adın aynı zamanda büyülerde de kullanıldığı bilinmektedir.”15

12 Neşe Yıldıran, “Yakın Doğu Sembolizminde Akrep, Yılan; Akrep –Adam ve Şahmeran”, Folk-
lor/Edebiyat, Ankara 2001/3, C:VII, Sayı: 27, s. 21

13 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, İstanbul 2008, Kabalcı Yayınevi, s. 621-622
14 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, İstanbul 2008, Kabalcı Yayınevi, s. 77-78
15 Hasan Özdemir, “Geleneksel Kültürümüzde Şahmeran”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 

Kongresi Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri II, Ankara 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 
221
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Yukarıdaki mitolojik ve dini kaynaklı açıklamaların yanında Şahmaran 
anlatısının kahramanlarının isimlerinden yola çıkılarak da hikâyenin kaynağı 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

Nimet Yıldırım, “Câmâsb (Câmâp)” sözcüğünü açıkladığı eserinde, bu ismin 
farklı şekillerde de (Câmâs, Câmâsf) bilinip Avesta’da defalarca sözü edilen ve ya-
şadığı dönemin ileri gelenlerinden biri olduğunu hatta Zerdüşt’ün damadı olduğu-
nu belirtir. Câmâsb’ın, vezirlik görevinde bulunduğu, akıllılığı ve sanatkarlığının 
yanında hekim olarak da tanındığı açıklar. Yıldırım, Câmâsb’ın, kimilerine göre 
Arapçadaki Nasrullah (Allah’ın yardımı) sözcüğüyle eş anlamlı olduğunu belirtir-
ken, Arap ve Fars edebiyatında bilge ve hekim nitelemeleriyle anıldığından bah-
seder. Ayrıca, Câmâsb’ın, Câmasbnâme adlı önemli bir eser kaleme aldığını ve bu 
eserde gelecekle ilgili haberler verdiğini, bunların çoğunun söylendiği gibi çıktığı-
nı vurgular. Câmâsb’ın, Zerdüşt dinine inandığı da verilen bilgiler arasındadır..16 
Şahmaran anlatısındaki baş kahraman olan Câmâsb’a ait bu bilgilere bakıldığın-
da, Şahmaran anlatısının kaynağını milattan önceki binli yıllara kadar götürmek 
mümkün gözükmektedir.

“MS. 5. yüzyılın ortalarından itibaren “Zerîr”, “Kâvâd”, “Camasp”, “Cemşîd”, 
“Kavûs”, “Hüsrev” gibi İranlı ulusal kahramanlar, hükümdarlar ve bu kahraman-
ların başrollerde ve gelişmelerin merkezlerinde yer aldığı hikâyeler, İran saray-
larında ve ileri gelen aileler arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum eski 
efsanelerin yeniden yaygınlaştığı ve ilgi görmeye başladığını göstermektedir.”17

Mitolojik sembol olarak Şahmaran’ın kaynağına ilişkin bu açıklamaların ya-
nında Şahmaran’ın sözlü ve yazılı edebiyattaki anlatının asıl kaynağının Hint-İran 
mitolojisi olduğu belirtilir. Özellikle Binbir Gece Masallarından yazılı edebiyata 
geçtiği yaygın olan görüştür.

“Şahmaran hikâyesinin nereden kaynaklandığı konusunda çeşitli iddialar 
vardır. Irene Melikoff Taberi tarihinden alındığını belirtse de E. J. Gibb, bunun 
Binbir Gece Masalları’ndaki “Yılanlar Kraliçesi” adlı hikâyeyle benzerlik göster-
diğini söyler. Sadece kahramanların isimleri farklıdır. Örneğin, Cihân Şâh yerine 
Hasip, Şahmaran yerine de Yemliha adları kullanılmıştır. J. Rypka ise bu hikâyenin 
kaynağının İran mitolojisi olduğunu iddia eder. Bu iki iddia da akla yatkındır 
çünkü Binbir Gece Masalları’nın Hint-İran edebî kültürünün izlerini taşıdığı çok 
tartışılmış ve kabul görmüş bir saptamadır. Ayrıca Câmasbnâme, gerek sarmal ya-
pısıyla gerekse Şahmaran ve Şehrazad arasındaki karakteristik benzerlikler açısın-
dan bu tahminleri doğrular niteliktedir.”18

16 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, İstanbul 2008, Kabalcı Yayınevi, s. 194
17 Nimet Yıldırım, İran Mitolojisi, İstanbul 2012, Pinhan Yayıncılık, s. 264
18 Didem Z. Havlioğlu, “Şahmaran: Bir Anadolu Efsanesi”, İstanbul, 2014, Yılan Kitabı,  

Editör: Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yayınları, s. 349
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Yazılı edebiyatlarda ilk Şahmaran örneklerine İran edebiyatında rastlanır. 
Keyâniler’den Şah Güştasb’ın kainat ve yaradılışla ilgili sorularına, İran mitoloji-
sinde ileri görüşlü ve haîm diye nitelendirilen vezir Câmasb’ın verdiği cevaplardan 
oluşan Pehlevice yazılmış bir risaledir. Bu cevaplarda İran efsanelerine dayanan 
açıklamalarda bulunulmuştur. Eserin sonunda da, Zerdüşt dinine dayanan açık-
lamalarda bulunulmuştur. Eserin sonunda da, Zerdüşt dinine dayanan, geleceğe 
dair öngörülerde bulunulmuştur.19

Binbir Gece Masalları üzerine Türkiye’de ilk bilimsel çalışmayı yapan Ziyat 
Akkoyunlu, çalışmasında, bu masalların aslının hicri 3. asırda Arapçaya tercüme 
edilmiş olan Hezar Efsane adlı Farsça kitap olduğunu, bu kitaptaki masalların bü-
yük bir kısmının da Hint aslından geldiğini belirtir.20

Akkoyunlu, Binbir Gece Masalları’nın, Hindistan’dan İran’a, İran’dan da Araplara 
geçtiğini belirterek bu masalların Türkçeye çevrildiği ilk tarih olarak 1429’u gösterir. 
Akkoyunlu, Abdi adlı bir mütercimin II. Murat’a sunduğu “Camasbnâme” adlı eseri 
bu masalların Türkçeye ilk çevrilen Binbir Gece Masalları parçası olarak sunar.21

Köprülü, “Türk Edebiyatı Tarihi” isimli eserinde XV. yüzyılda Türk edebi-
yatından söz ederken, bu dönemde, Sultan II. Murad’ın, Türk dili ve edebiyatı-
nın gelişimine en çok hizmet eden devlet adamı olduğunu anlatır ve bu döneme 
ait birçok eser ve yazar içerisinde, “Camasb-nâme”den de bahseder. Köprülü’nün 
verdiği bilgiye göre, “Camasb-nâme”, Musa Abdi tarafından XV. yüzyılda hüküm-
dar II.Murad’ın emriyle Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmiştir.22 Hemen belirtmeliyiz 
ki Musa Abdî isimli şair hakkında elde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca 
eserindeki cümlelerden hareketle şairin adının, Mûsâ, mahlasının ise Abdî ol-
duğunu, II.Murad adına bir tercüme eser yazdığını, bu manzum tercüme esere 
Câmasbnâme adını verdiğini, bir yıllık bir süre içerisinde eserini Aydıncık’ta bi-
tirdiğini, tercümeye konu olan eserin aslında kısa olup kendisinin bunu uzatarak 
yeni dallar açtığını öğreniyoruz.23 

Her ne kadar Musa Abdi’nin yazdığı Camasbnâme’nin, Farsça’dan tercüme 
edildiği bilgisi yaygın olsa da Farsça Camasbnâme’lerle Musa Abdi’nin mesnevi-
sinin konu bakımından farklı olduğunu belirten Mustafa Erkan, bu konudaki gö-
rüşleri şöyle özetler:

19 Mustafa Erkan, “Câmasbnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.8, İstanbul 
1993, s.43-54

20 Ziyat Abdülmecit Akkoyunlu, Binbir Gece Masallarının Türk Masallarına Tesiri, Ankara 
1982, s. 11

21 Ziyat Abdülmecit Akkoyunlu, age., s. 38
22 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 2003, s. 370-371
23 Mahmut Karademir, Abdî Câmasb-Nâme (İnceleme-Metin), Erzurum 2001, Atatürk Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Basılmamış Dok-
tora Tezi. s. XXXI
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“Muhtemelen Farsça mensur bir Câmâsbnâme’den tercüme edildiği belirti-
len Abdi’nin eseriyle Farsça Câmâsbnâme’ler konuları bakımından birbirinden 
oldukça farklıdır. Bu husus Abdi’nin eserlerini başka bir kaynaktan faydalanarak 
kaleme almış olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim Gibb, bunun Bin Bir Gece 
Masalları’ndaki “Yılanlar Kraliçesi” hikâyesinin manzum tercümesi olduğunu, 
M.Melikoff ise Taberi tarihinden alındığını ileri sürmektedir. Ancak Abdi, Tevrat 
kaynaklı olan ve sonradan İslami şekle sokulan Câmâsbnâme’nin konusunu daha 
geniş bir biçimde nazma çekerken eserine pek çok telif unsuru da katmıştır.”24 
Mustafa Erkan, halk arasında dolaşan ve “Şahmaran” adıyla bilinen hikâyelerin bu 
“Câmâbnâme”den özetlendiğini belirtir.25 

Mahmut Karademir ise, Musa Abdi’nin Câmasbnâmesi’nin kaynağı hakkın-
daki düşüncelerini şu cümlelerle özetler: “Câmasbnâme’nin kaynağı, ortak İslam 
kültürü ve İslam edebiyatlarında geçen ortak motiflerdir. Tevrat, İncil ve Kur’an’da 
geçen Hazret-i Adem’in yeryüzüne gelişi motifinin tesirini ve Hz. Yusuf kıssasının 
etkisini Câmasb-nâme’de görmekteyiz.”26 

Esma Şimşek, Şahmaran’ın Binbir Gece Hikâyelerinden kaynaklandığını ve 
Türk halkı arasında “Camasb veya Şahmaran Hikâyesi” adıyla anlatıldığını vur-
gular.27

Şahmaran anlatısı içerisinde yer alan Cihanşah masalının Türk halkı arasın-
daki yaygınlığı üzerine yorum yapan Eyüp Akman, şu ifadelere yer verir: “1429 
yılında Türkçeye tercüme edildiği kabul edilen Binbir Gece Masalları’nın süratle 
Türk halkı arasına yayıldığı kabul edilmektedir. Fakat bu tarihten binlerce yıl önce 
Türk halkının sözlü edebiyatı olduğu bilinmektedir. Dünya masallarının sadece 
yazılı kaynaklar aracılığıyla yayıldığını söylemek insafsızlık olur. Bundan dolayı, 
Binbir Gece Masallarından olan Cihanşah hikâyesinin sözlü olarak, 1429 yılın-
dan daha önceleri Türk halkı arasında yayılabileceği ihtimalini de gözden ırak 
tutmamalıyız.”28

24 Mustafa Erkan, “Câmasbnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C: 8, İstanbul 
1993, s.43-44

25 Mustafa Erkan, age., s. 44
26 Mahmut Karademir, Abdî Câmasb-Nâme (İnceleme-Metin), Erzurum 2001, Atatürk Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Basılmamış Dok-
tora Tezi. s. XXVII

27 Esma Şimşek, “Bir Olağanüstü Varlığın Yaratılış Miti: Şahmaran”, Tuncer Gülensoy Armağanı, 
(Haz.: Ahmet Buran), Kayseri 1995, Bizim Gençlik Yayınları, s. 334

28  Eyüp Akman, “Binbir Gece Masalları Kaynaklı Bir Türk Masalı: Cihanşâh/Cevâhir Dağı/
Elmas Dağı”, Bilge Seyidoğlu Kitabı, İstanbul 2011, Dergâh Yay., s. 109
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Eyüp Akman, Binbir Gece Masalları’ndaki Şahmaran Anlatısı’ndan (Hâsib 
Kerim El Din adlı çerçeve hikâyeden) çıkma olarak yayıldığını ve halk hikâyesi 
olarak tasnif edildiğini belirttiği Melikşah ile Güllühan hikâyesi’nin ortaya çıkışı-
nı ise şu cümlelerle belirtir: “Melikşah ile Güllühan hikâyesinin teşekkül zamanı 
olarak XV. yüzyıldan sonraki bir devreyi gösterebiliriz. 1001 Gece Masallarının bu 
yüzyılda Türkçe’ye tercüme edilmesinden sonra, Melikşah hikâyesine kaynaklık 
ettiğini düşündüğümüz Cihanşah hikayesi, halk hikayesi musanniflerince değer-
lendirilmiş ve Melikşah ile Güllühan adlı hikaye ortaya çıkmış olmalıdır.”29

Şahmaran Hikâyelerinin yazılı olarak ilk ortaya çıkışı, bu hikâyelerin asıl kay-
nağı olan Camasb-nâme’nin yazıya geçiriliş tarihi olarak kabul edilebilir.”30

Hasan Özdemir de, Şahmaran hikâyesinin kaynağından bahsederken, bu ko-
nuda değişik görüşler olduğunu belirterek, bunları sırasıyla, “Binbir Gece Masal-
larındaki Hasib Kerimeddin ve Şahmeran hikâyesi, Tabari Tarihi, İbrani menşeli, 
Eski Mısır, Hint-İran, İran” şeklinde saydıktan sonra şu ifadelere yer verir: “Kay-
nağı ne olursa olsun Şahmeran hikâyesi geleneksel kültürümüzdeki varlığıyla Ede-
biyatımızın ve geleneksel halk kültürümüzün sevilen bir ögesi olmuştur.”31 

Binbir Gece Masalları’nın Arapça’dan batı dillerine ilk çevirisi 18. yüzyılın 
ilk yarısında A. Galland tarafından yapılmış ve çok sevilmiştir. Türkçeye mensur 
çevirilerin basılması ise 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır.32 

Havlioğlu da Şahmaran anlatısının Hint-İran ve Anadolu coğrafyalarında an-
latılan bir masal olduğunu şu cümlelerle ifade eder: “Tarih boyunca gerek çeşitli 
dil ve kültürlerin mitolojilerinde ve gerekse dinî metinlerde yılan değişik anlamlar 
taşır ve bazen kadınlıkla ilişkilendirilir. Fakat yarısı insan, yarısı kadın olan Şah-
maran sadece Hint-İran ve Anadolu coğrafyalarında anlatılan bir masal kahrama-
nıdır. Üstelik sadece halk edebiyatının bir ürünü olmakla kalmaz, Fars ve Osmanlı 
divan edebiyatlarında ya sadece bir sembol olarak ya da onun hikâyesini anlatan 
mesnevilerde karşımıza çıkar.”33 

29 Eyüp Akman, Melikşâh ile Güllühan Hikâyesi (İnceleme-Metinler), Ankara 2009, Gazi Kita-
bevi, s. 119

30 Sibel Üst, Fikret Uslucan, Mehmet Dursun Erdem, Eski Türkiye Türkçesi Şâh-Mârân Hikâye-
si, İstanbul 2009, s. 13

31 Hasan Özdemir, “Geleneksel Kültürümüzde Şahmeran”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 
Kongresi Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri II, Ankara 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 
228

32 Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, Ankara 1998, MEB Yay., s. 57
33 Didem Z. Havlioğlu, “Şahmaran: Bir Anadolu Efsanesi”, İstanbul, 2014, Yılan Kitabı, Editör: 

Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yayınları, s. 345
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Şahmaran anlatısının sözlü ve yazılı edebiyattaki kaynağının Hint-İran mito-
lojisi ve edebiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Camasbnâme adıyla yazılmış 
metinler bulunduğunu öğreniyoruz. Ancak, günümüzde yaygın olarak gördüğümüz 
yazılı ve sözlü Şahmaran anlatısının 15. yüzyılda Musa Abdi tarafından II. Murad’a 
sunulan ve Farsça Binbir Gece Masallarından tercüme edilen Camesbnâme’den ya-
yıldığını söylememiz mümkündür. Ancak 15. yüzyılda yazılan bu Camesbnâme’nin, 
İslamî unsurlarla süslenerek yeniden oluşturulduğunu ve Müslüman toplumun be-
nimseyeceği bir şekle büründürüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Şahmaran anlatısının efsanelerdeki farklılığı dikkatimizi çekmektedir. İki özel-
lik Şahmaran efsanelerini yazılı Şahmaran anlatılarından farklı kılmaktadır. Bun-
lardan birisi, Şahmaran’ın cinsiyetinin yazılı metinlerde belli olmamasına rağmen 
Şahmaranla ilgili olarak anlatılan efsanelerde (erkek veya kadın) belli olmasıdır. 
Böylece efsane olarak anlatılan Şahmaran hikâyeleri içerisinde bir aşk ilişkisi yer alır. 
Şahmaran efsanelerinde farklı olan ikinci özellik ise bir çok Şahmaran efsanesinde 
Lokman Hekim’in yer almasıdır. Yazılı eserlerde Lokman Hekim’den bahsedilmez-
ken efsanelerde Camsap, Şahmaran’ın ölümünden sonra veya en başta Lokman He-
kim olur. Yazılı Şahmaran hikâyesinde Camsab’ın babası Danyal peygamberin ölüm-
süzlük otunu araması ve sonuçta başarısız olması motifi vardır. Oysa Şahmaran’la 
ilgili anlatılan efsanelerde genellikle Camsap, Lokman Hekim’e dönüşmektedir. 
Şahmaran anlatısının kaynaklarından üçüncü unsur olarak ele aldığımız Şahmaran 
efsanelerinin kaynağıyla ilgili de bazı görüşler ileri sürülmüştür.

Nilgün Cıblak, Şahmaran efsanelerinin kaynağını şöyle açıklar: “Şahmeran-
la ilgili efsanelerin kökeni oldukça eski dönemlere uzanmaktadır. Nitekim kay-
naklardan edinilen bilgiye göre 2000 yıl öncesine ait Tarsus sikkelerinin üzerinde, 
şahmeranın öldürüldüğünü öğrenen yılanların intikam almak amacıyla şehre sal-
dırmalarının canlandırıldığı tespit edilmiştir.[...] Bütün bu özellikler, şahmeran ile 
ilgili efsanelerin tarihin ilk dönemlerinde mitolojik söylenceler olarak yaygınlık 
kazandığını, yerli Anadolu motiflerini taşıyan bu ürünlerin zaman içerisinde bu 
çevrede yaşayan insanlar tarafından çağın kültürel değerleriyle zaman zaman de-
ğiştirildiğini, yeni motiflerle süslenip zenginleştirildiğini ve halk hayalinde kalıcı 
bir yer edinerek kuşaktan kuşağa aktarıldığını gözler önüne sermektedir.”34 

Uğurlu, Şahmaran anlatısının kaynağını şu cümlelerle ifade eder: “Tarihi kay-
naklara bakılırsa Şahmeran hikâyesinin, Hint, İran, Yunan, İbrani ve Arap kay-
naklarından izler taşıdığı söylenebilir. Anadolu ve Mezopotamya kültürlerindeki 
yılan kadın kültünün de Şahmeran’ın oluşmasında etken olduğu düşünülebilir.”35

34 Nilgün Çıblak, “Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi”, Çukurova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Adana 2007, s. 191

35 Seyit Battal Uğurlu, “Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım”, 
38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007, 
Ankara, Bildiriler: Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, Cilt: 4, (Yayına Hazırlayanlar: 
Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Zeki Cemil Arda, Zeynep Bağlan Özer, Reşide Gürses, Banu 
Karababa Taşkın.), Ankara 2008, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 
Yay., s. 1697
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“İslâm mitolojisinde kainatın sırlarını ve bütün maddelerinin özelliklerini, 
her derdin devâsını bilen bir hekim olan Danyal peygamberin oğlu Câmasb etra-
fında oluşan Şahmerân hikâyesi, Anadolu’da, Câmasb yerine Lokmân konularak 
yeni bir hikâyeye dönüştürülmüştür.”36

“İslamî kaynaklarda, Hz. Lukman’ın, Dâvûd Aleyhisselâm döneminde yaşa-
dığı belirtilir.37 Aslında yazılı kaynaklarda Lokman Hekim’le ilgili olarak verilen 
bilgilerin çoğu rivayetten öteye geçmemektedir. Yüzyıllar boyunca farklı kaynak-
lardan gelen birçok efsanevî bilgi, ondan bahseden kaynaklarda toplanmıştır. 
Kur’an-ı Kerim’de hikmet sahibi bir kişi olarak gösterilir. Oğluna nasihatlerinden 
bahsedilir. Daha sonraki dönemlerde, İslamî çevrelerde, hikmet dolu sözler ve 
kıssaların birçoğu Lokman Hekim’e isnat edilir. Türk edebiyatında Lokman, Arap 
edebiyatında öne çıkan özellikleri yanında hakîm/filozof kimliğinden çok hekim/
tabip hüviyetinde görülmektedir. O, Türk coğrafyasında neredeyse hekimlik tara-
fıyla özdeşleşmiştir.”38

Esma Şimşek de yazdığı bir makalede, farklı bölgelerde anlatılan Şahmaran 
hikâyeleri ve Lokman Hekim efsanelerini mukayese ederek çalışmanın sonuç kıs-
mında şu cümleye yer vermiştir: “Şahmaran hikâyesi ile Lokman Hekim efsanesi 
birbirine bağlıdır ve Lokman Hekim Şahmaran’ın vücudunun muayyen bir bölge-
sini yedikten sonra meşhur bir hekim olmuştur.”39 

“İslâm dünyasında popüler bir şahsiyet olan Lokman’ın Türk dünyasında ta-
nınmasına esas sebep, Kur’ân-ı kerîm’de adına bir sûre olmasındandır. Ayrıca Türk 
dünyasında halk arasında doktor karşılığı olarak hekim kelimesinin kullanılması 
sebebiyle, bilge/hakîm bir şahsiyet olan Lokman’a geçmiş kültürlerdeki sağlıkla 
ilgili bazı fıkralar, sözler mal edilmiştir. Dolayısıyla ilmî eserlerde gerçek hüviyeti 
olan hakîm/filozof kimliğiyle yer almasına mukabil, dünyasından halkın gözünde 
efsanevî bir hekim şahsiyetiyle, divân ve halk edebiyatımızda hakîm/filozof ve ta-
bib olarak çok kullanılan bir sembol olmuştur.”40

Nilgün Cıblak, Şahmaran anlatısının günümüze nasıl ulaştığını ve Anadolu’da 
bugün bilinen anlatılara nasıl kavuştuğunu şöyle özetler: 

36 Ali Haydar Bayat, Türk Kültüründe Lokman Hekim, İstanbul 2000, s. 5
37 Hüseyin Baydemir, “Özbekistan’da İskender, Zülkarneyn, Lokman Hekim Ve Hatem Tay İle 

İlgili Halk Anlatıları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 41, 
Erzurum 2009, s. 117

38 Hüseyin Baydemir, age., s. 118-119
39 Esma Şimşek, “Bir Olağanüstü Varlığın Yaratılış Miti: Şahmaran”, Tuncer Gülensoy Armağanı, 

(Haz.: Ahmet Buran), Kayseri 1995, Bizim Gençlik Yayınları, s. 338
40  Ali Haydar Bayat, Türk Kültüründe Lokman Hekim, İstanbul 2000, s. XI-XII 
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“Şahmeranın büyük olasılıkla tarihin ilk dönemlerindeki yılan tanrılarına 
kadar uzanan, Anadolu’nun kendine özgü koşulları içerisinde yeniden şekillendi-
rilen, Anadolu mitolojisindeki ana tanrıça simgesinin etkisiyle dişilleştirilen var-
lık olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkündür. Nitekim Anadolu dışındaki 
anlatılarda şahmeranın erkek olduğunun tespit edilmesi bunu doğrulamaktadır. 
Bu da bize ana tanrıça kültünün etkisiyle dişilleştirilen şahmeranın Anadolu’nun 
sonraki sakinleri arasında geliştiğini ve en son olarak da Türkler arasında ken-
disine yer açarak varlığını günümüze kadar sürdürdüğünü göstermektedir Genel 
olarak ise gerek kadın gerekse erkek biçiminde tasvir edilmiş olsun şahmeranın, 
yerli Anadolu kültürüyle doğu kültürünün etkileşimi sonucu oluştuğunu, zaman 
içerisinde bu ürünlerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türkler’in kendi mitolo-
jileri ile zenginleştirildiğini, son olarak da İslamî kültür içerisinde yerini alarak 
bugüne ulaştırıldığını belirtmek gerekmektedir.”41 

Özet olarak söylemek gerekirse, Şahmaran anlatısının kaynağı, üç unsurdan 
beslenmektedir. 1. Milattan önceki yıllardan başlayarak Hint, İran, Arap, Yunan, 
Mezopotamya, Anadolu ve Orta Asya’dan gelen yılanla ilgili mitoslar ve dinî ina-
nışlar. 2. Hint ve İran edebiyatından kaynaklanan Camasbnâmeler ve Binbir Gece 
masalları 3. Anadolu’da ve Mezopotamya’da anlatılan efsaneler.

Türk edebiyatında Şahmaran’ı yazılı kaynaklarda ilk olarak 15. yüzyılda Abdi 
Musa adlı bir şairin Farsçadan tercüme ettiği Camasbnâme adlı İslamî motiflere 
büründürülmüş manzum mesnevide görmekteyiz. Günümüze kadar halk edebi-
yatında da yazma ve basma eserlere kaynaklık eden hikâyenin bu Câmasbnâme 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak yazılı ve sözlü edebiyatımızda yer alan 
bu mitolojik masalın Camasbnâme’ye de Binbir Gece Masallarından alındığını 
söylemeliyiz. O halde, yazılı kaynaklardan izleyebildiğimiz kadarıyla Şahmaran 
adlı zincirleme masalın 15. yüzyıldan itibaren Anadolu’da yayıldığını söylememiz 
mümkündür. Fakat, Şahmaranla ilgili inanış ve sembollerin ve efsanelerin çok 
daha eski zamanlarda Anadolu’da yaygın olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Günümüzde Şahmaran’ın Türk dünyasındaki bilinirliği ve yaygınlığını, bu 
kitabın 4. Bölümünde (Şahmaran Anlatısının Etkileri) genişçe anlattığımız için 
burada tekrar etmek istemiyoruz. 

41  Nilgün Çıblak, “Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi”, Çukurova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Adana 2007, s. 193
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A. TANIM VE KURAM

Bütün metinlerin mutlaka bir başka metinle ilişkili olduğu, ne kadar özgün 
olduğu iddia edilse de  herhangi bir metnin kendinden önceki metinlerden bağım-
sız olamayacağını öne süren metinlerarasılık kavramı, 1960’lı yıllardan beri metin 
incelemelerinde bir yöntem olarak yerini almaya başlamış ve Türkiye’de de son 
yıllarda birçok araştırmacı tarafından kullanılır olmuştur. 

Latinceden gelen text sözcüğünün karşılığı olarak Türkçede kullanılan “me-
tin” kelimesi, belirli bir iletişim bağlamında bir veya birden çok kişi tarafından 
sözlü ya da yazılı olarak üretilen sistematik dilsel bir bütün olarak tanımlanır. Bu 
bağlamda, ister sözlü ister yazılı olsun, bir belgenin iletişim işlevi yoksa buna me-
tin denemez.1 Ortaçağ’da kutsal kitabın orijinalini ifade etmek için kullanılan text 
(metin) kelimesi, çok daha sonra bu dinî anlamından soyutlanarak yazınsal eserin 
kendisi için kullanılmaya başlanmıştır.2 19. yüzyıla gelindiğinde metin sözcüğü 
günümüzden daha dar bir anlamda kullanılmış olsa da, her sanat yapıtının tanrı-
sal nitelikli bir yaratma, her sanatçının da bir dahi olduğu anlayışının yerine sanat 
ürünlerini sınırlayıcı kesinlemelerden uzak bir şekilde ele alınması görüşü hakim 
olmaya başlamıştır.3

1 Doğan Günay, Metin Bilgisi, İstanbul 2007, Multilingual. s. 44
2 Canan Ayata Şenöz, Metindilbilim ve Türkçe, İstanbul 2005, Multilingual. s. 19
3 Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı (Yazın Metninin Kavranışında Okur-Metin-Yazar), İstanbul 

2010, Yapı Kredi Yayınları. s.25
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Günümüzde metin kavramının genişlemeye uğradığını söylemek mümkün-
dür. Sonuçta metin, hangi türde olursa olsun bir sürecin ürünüdür ve bu süreçte 
etkileşimde olduğu her şeyden yararlanabilir. Sanatsal değeri olsa da olmasa da her 
metin bir etkileşimin sonucudur ve bu onun bağımsız bir yapıda olamayacağını 
gösterir.4 Kendinden önceki metinlerle ilişki içinde olan metnin bunu kendinden 
sonra oluşacak metinlerde de sürdürecek olması, metnin soyutlanmış bir oluşum 
olmadığını, bu görüşlerden hareketle metinlerarası ilişkilerin tespitinin bir metni 
anlamada önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

İnsanlığın ilk edebî ürünleri olarak kabul edilen mitlerden bugüne kadar her 
metin kendinden önceki metinlerle doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişki içeri-
sindedir. Metinler arasındaki bu ilişkinin ortaya konulması metni okuyanın yani 
muhatabın kültürel ve zihinsel donanımı ile doğru orantılıdır.5 Sedat Adıgüzel, 
sembolik ifadelerle yüklü olan anlamların, kültürel malzeme ile okuyucunun zih-
ninde daha anlaşılır ve açık bir hale getirildiğini bu nedenle okurun kültürel ve 
edebî birikiminin metinlerarası çözümlemelerde önemli olduğunu vurgular.6 Ak-
tulum, metinlerarası okumada, okurun sahip olduğu kültürel alt yapının önemini 
şu cümlelerle özetler:

“Metinlerarasını bir “okuma etkisi” olarak niteleyen ve algılanması ve yo-
rumlanması için büyük ölçüde okurun belleğine ve ekinsel birikimine gereksinim 
olduğunu öne süren Riffaterre’in düşüncesini pek çok kuramcı paylaşır. Bir yapıt-
ta metinlerarasının “iz”lerini saptamak ve anlamlarını çıkarmak kuşkusuz iyi bir 
ekinsel birikime sahip okura düşer. Metni metinlerarası bir görüngüde ele almak 
okurun da katılımına gereksinim duymak demektir.”7

Sonsuz metinlerarası işlevleri ve anlamları belirlemek mümkün olmadığın-
dan okuyucu ancak uzmanlaştığı veya iyi bildiği belli alanlardaki metinler arasın-
daki alışverişleri fark edebilir.8 

Daşdemir, Alpaslan’ın ifadelerinden yola çıkarak bir metnin anlam evreninin, 
metinlerarası ilişkiler aracılığıyla genişleyip, yayılıp ve derinleştiğini, bu yayılma 
ve genişlemenin adeta suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi olduğunu 

4 Ahmet Özgür Güvenç, Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü 
Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013),  Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. s.8

5  Özkan Daşdemir, Davutoğlu Süleyman Hikâyesi Metinlerarası Bir Okuma, Erzurum 
2015, Fenomen Yay. s. 5 

6  Sedat Adıgüzel, Modern Azerbaycan Edebiyatında Dede Korkut Metinlerarası Çözümle-
meler, Erzurum 2009, Fenomen Yay. s.17

7  Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Ankara 1999, Öteki Yay. s. 190
8  Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Ankara 1999, Öteki Yay. s. 191
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belirtir.9 Erken dönem halk bilimi kuramlarından “yayılmacı kuram”, yayılma 
kavramını, folklor ürünlerinin kökenine ilişkin sorulara cevap vermek üzere kul-
lanır. Bu kurama göre, yüksek kültürler bir ana kaynaktan göçler ve yayılmalar 
sonucunda meydana gelmiştir. Burada yayılma kavramı, bir kültürün diğerinden 
araç, gereç, kurum veya inançlarını alıp kendi kültürel hayatı içinde kullanması 
şeklinde tanımlanır.10 

Başlarda sözlü ya da yazılı ürünlerle ilgili olarak kullanılan metinlerarasılık 
kavramı bugün farklı sanat üretimleri arasındaki ilişkilerin açıklanması ve sorgu-
lanması için de kullanılmaya başlamıştır. 

“Yalnızca yazınsal alanda değil, sanatın diğer biçimlerinde ve değişik sanatsal 
biçimler arasında da karşılıklı olarak yoğun alışveriş işlemlerine rastlanmaktadır. 
Bu konuda yapılan çalışmalara, metinlerarası ilişkilere ayrılan bilimsel toplantıla-
ra ya da metinlerarasılık konusunu işleyen dergilere bakıldığında, metinlerarasılık 
başlığı altında ele alınan -metinler yerine metin dışında kalan sanat biçimlerine 
(resim, müzik, heykel gibi) yapılan göndermeler- alışveriş türleri üzerinde sık-
lıkla durulduğu görülmektedir. İki metin arasındaki her türden alışveriş işlemini 
göstermek için metinlerarası sözcüğü kullanılmasına karşın, değişik çalışmalarda 
bir resmin, bir müzik parçasının, bir heykelin ya da bir dansın her defasında bir 
“metin” olarak ele alınıp kendi aralarında olduğu kadar, yazınla olan alışverişleri 
konusunda da aynı sözcük kullanılmaktadır.”11

Aktulum, sözsel olmayan sanat üretimlerinin ilişkilerini veya sözel bir me-
tinde gönderme yapılan bir resim veya heykele ilişkin değerlendirmelerin, “me-
tinlerarasılık” yerine “göstergelerarasılık” kavramıyla ifade edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak şu açıklamalarda bulunur: 

“...Sözsel bir yapıtın, bir metnin sözsel-olmayan bir sanat yapıtına, bir resme, 
heykele gönderme yaptığı durumlarda metinlerarasılıktan söz etmenin güçleşti-
ğini söylemeliyiz. Buna karşın farklı alanlara ait alışverişler, sözsel yapılar arasın-
daki metinlerarası ilişkilere benzemektedir ve metinlerarasılığın uğraş alanında 
yer alırlar, ancak bu türden alışveriş işlemlerini göstermek için “metinlerarasılık” 
(intertextualite) yerine daha çok “göstergelerarasılık” (intersemiotique) kavramı 
yeğlenmektedir.”12 

9  Özkan Daşdemir, Davutoğlu Süleyman Hikâyesi Metinlerarası Bir Okuma, Erzurum 
2015, Fenomen Yay. s. 6

10  Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 
2005, Akçağ Yay. s.107-110

 Metin Ekici, “Araştırma Yöntemleri”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı (5. Baskı), ed. M.Öcal 
Oğuz, Ankara 2007, Grafiker Yay. s. 67-68

11  Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Ankara 2011, Kanguru Yay. s. 13
12  Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Ankara 2011, Kanguru Yay. s.16
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19. yüzyılın başlarında Rus biçimcilerin adından bahsetmeden onu dolaylı 
olarak kabul ettikleri “metinlerarasılık”, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kav-
ramsallaştırılmaya başlanmış ve  Mihail Baktin, Julia Kristeva, Roland Barthes, 
Micael Riffaterre, Laurent Jenny, Gerard Genette gibi kuramcılar sayesinde bugün 
edebî metinlerin ve diğer sanatsal ürünlerin karşılaştırılmasında ve incelenmesin-
de önemli bir yöntem haline gelmiştir.13

B. FOLKLOR VE METİNLERARASILIK

Metinlerarası ilişki yöntemi, her ne kadar daha çok modern ürünler üzerin-
de uygulansa da günümüzde folklor ürünleri üzerinde yapılan karşılaştırmalarda 
da kullanılmaya başlanmıştır. Metinlerarasılık kavramının Türkiye’de yayılmasına 
öncülük ettiği gibi bu konuda da Kubilay Aktulum, “Folklor ve Metinlerarasılık”14 
adlı çalışması ile halk bilimciler için derli toplu bilgiler ve örnekler vererek teşvik 
edici olmuştur. Aktulum’un da belirttiği gibi son yıllarda Türkiye dışında daha 
fazla olmakla birlikte Türkiye’de folklor ürünlerinin metinlerarasılık çerçevesinde 
sorgulandığını ve çözümlendiğini görmekteyiz.15

Aktulum, folklorik ürünlerin, sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür olduğundan 
hareketle, söylemler ve metinler arasındaki ayrımı, “söylemlerarasılık” ve “metin-
lerarasılık” kavramlarıyla ifade eder. Bu iki kavram aynı şeyi belirtmese de yazara 
göre, söylemlerarasılık söylem için neyse metinlerarasılık da metin için odur.16 
Yani nasıl ki bir metin önceki metinlerden bağımsız ve özgün değilse bir söylem 
de daha önceki söylemlerden bağımsız ve tamamen özgün değildir. Bu bağlamda, 
metinlerarasılık yalnızca yazılı edebî ürünler için değil aynı zamanda sözlü folklo-
rik ürünler arasında da “söylemlerarasılık” kavramıyla uygulanabilir. 

Aktulum, eserinde, folklorik olarak sınıflandırılan ürünler için kullanılan “söy-
lemlerarasılık” ve “metinlerarasılık” terimlerini ayırmak için şu ifadelere yer verir:

“Sözlü ürünler konusunda bir alıcı ve verici arasında sözel bir alışveriş gerçek-
leştiğine göre sözcenin ana indirgenen ve belli bir süreyi kapsayan üretim sürece bir 
söylemlerarasılık (Fr. interdiscursivite’); sözlü ürünler metinleştirildikleri anda ise 
söylemlerarasılık sürecinin bir sonucu olarak metinlerarasılık (Fr. intertextualite’) 
işlemeye başlar. Dilbilimdeki karşılıklarıyla söylersek, söylemlerarasılık bir söylemin 
üretilme aşamasına gönderen bir sözceleme ve söylem sürecine; metinlerarasılık ise 
bu sürecin sonunda elde edilen, somut bir kategori olan yazılı bir sözceye ilişkindir.”17

13  Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Ankara 1999, Öteki Yay. s. 20- 90
14  Kubilay Aktulum, Folklor ve Metinlerarasılık, Konya 2013, Çizgi Kitabevi.
15  Kubilay Aktulum, Folklor ve Metinlerarasılık, Konya 2013, Çizgi Kitabevi. s.11-18
16  Kubilay Aktulum, Folklor ve Metinlerarasılık, Konya 2013, Çizgi Kitabevi. s. 24
17  Kubilay Aktulum, Folklor ve Metinlerarasılık, Konya 2013, Çizgi Kitabevi, s.21

16 Yemliha’dan Camasbnâme’ye Lokman Hekim’den Günümüze Şahmaran




