ALMANYA'DA MASAL:
AD, KAVRAM VE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR*

,

MAKLÜTHİ

Almanca marchen ve marMn sflzetikleri "haber, rivayet» anlata, söylenti"
anlamlı şiar kökünden türemiş olup, ki»
sa anlatı anlamına gelmektedir, önceleri aıîlam kaymasına uğrayarak hayali,
asılsız ve uydurma hikâyeler anlamana
gelmiş, bunun dışyıdaki anlamlan tizerinde durulmamıştır. (Bu sözcüklerin
yalan ve anlamsız gözler anlamında kullanıldığını 13. ve 16. yy arasındaki
Fransız kaynaklan ispatlar).
Bu tanımlara karşı görüşler 18.
yy’da Binbir Gece Masalları tanınınca
ortaya çıkar. Herder ve diğer araştırıcılar,, masalın "halk yaratıcılığı" için
önemli bir kaynak olduğunu keşfederler,
Grimm Kardeşlerin ve Bechatein'in derlemeleri, Alman Romantiklerillnin şiirleri ve Andersen MaaaUan'nın yaygınlığı
19. yy’da bu konunun çözümlenmesini
sağlar. Bugün "Halk .masalı" ve "sanatçı
masalı" terimleri, tartışmaya gerek kalnaayan kesin anlatım türlerini ifade
eder. Bu kavram için önceleri yukan Almanca’da marli (İsviçre Dili’ntfe marli,
îsveçce’de marle) sözcüğü kullanılmış
ancak daha sonra Orta Almancıdaki
marchen sözcüğüedebi dile kazandırılmıştur. Ancak sözcük, olumlu ya da
olunuruz örnekleme yoluyla birbirinden,
. çok farklı şeyler ifade edebilir: Tüm
dünyada bir güzelliği anlatmak için
."Binbir Gece Masalları kadar güzel" de- nilirken, yalan söyleyen bir kişiye "bana
„ masal anlatma” denmektedir.
Almanca marchen sözcüğü farklı bir
anlatım yapısına sahip olduğu için, başka dillerde de ya masal sözcüğü yerine
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(ing. tale, Fr. conte, Ital. conto, Holl.
sprookjo), ya başka anlatım türlerinin
adı olarak (ing. Folktale, legend, Fr.
lâgende, ttal. flaba, flavûla vb.) ya da ma*
isal türlerinden sadecebirinin adi olarak
(Ing. fairy tale, nursery tale, houaholdtale, Frs. conte de fâes) kullanılmıştır,
Alman olmayan araştırıcılar da kendi
masalları için Almancâ marchen sözcüğünü kullanmışlardır.
Marchen sözcüğü ve diğer dillerdeki
karşılıkları için şu kaynaklara; bakılabilir: Bolte-Polivka IV s. 1*4 Thompson s.
7-9 Grimm, Deutachea Wörterbnch (Al
manca sözlük) V I1885 s. 1615, Obenauar s.42. Paul DelarUe. Le conte poaulaire francais (Paris 1957) s. 19 Julius
Schwietering, Simum unA Runm (Şarkı
ve Destan) (Göttingen 1908), s. 49-55
Sanatçı masalları için: Tiemar s. 1
vd.
Edebi düden etkilenmeyen konulma
dilinde, masal kavramı için farklı sözcükler kullanılmaktadır. Kuzey Almariya'da lööegschen, leuschen (Bu sözcük*
İer fikra için de kullanılmaktadır, bkz.
Frit* Reuters Lauahen und Rimala).
tüm Almanya’da vertelsel, Orta Almanya'da verzalehe, verspekten, atickelche,
(Bolte-Polivka s.5) Egerland'da ratsel,
, lothingrische, gesichte ratsle, "Angeli*
ka Markelbaeh-Fink, Lofcrinyhfo Er.
, «Alan t- (Lotring Anlatılan) 1936, s. 37)
İsveç Dilİ'nde zelleni, marli, (Melchiör
Soodsr, 2elleni.ua dem Hoslital. Basel
1943, s. 15) Münster'de zaubett^arehen
ve schwank isimlerinin yanında vertellselken, verteelstüksen sözcükleri de kul-
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Ianılmaktadır. Diğer bölgelerde kullanı
lan »imler, Gotfried Heasen'in Marc
hen und Schwanke (Masal ve Fıkra)
1954 adlı eserinde bulunmaktadır.
Almanca marchen sözcüğü, geniş ant
lamlar kaz anabilen bir sözcüktür. Ko
nuşma dilinden çıkarılan bil* çok kav
ram (Olağanüstülük, debdebe, yalan...)
bu sözcük içinde yer alabilir. Halk madikkat edilerek asıl maaal ve büyücü
masalı gibi iki ana tür oluşturulmuştur.
Büyü ya da keramet masallandın çekirdiğini ve epizotlarım kullanan Antİ Aarne'nin çalışması ve diğer çalışmalardan
sonra ortaya bir tip katalogu çıkarılmış*
tır. Kurt Ranke, Paul Delaure gibi
araştırıcıların eserlerinin zirve 6ser sa
yılması ve bu eserlerden sonra bir çok
araştırıcının keramet masalı, büyücü
masalı gibi terimler kullanmam teşadüfl
değildir.
Masal kavramı, büyü, keramet ve
olağanüstülük gibi ö z e lle ri de bünye
sinde toplanmıştır. Araştırmalar sonun
da el kitaplarında masal şöyle tanımla
nır: "Masal kavramı altında biz Herder
ve Grimm Kardeşler'deıi sonra edebi,
fantastik, planlı, büyücülükten farklı*
yüksek halk kitleleri, ile sıradan halk
kitlelerinin bir arada dinlediği, sevdiği
ve. her İkisinin de inanılmaz bulduğu
hikâyeleri anlamaktayız." (Bolte Polivka s. 4).
"Masal toplumsal motifler ile geliş
miş bir aksiyonu olağanüstülük motifle
rini bir araya getirmiş bir ahlatım sana
tı formudur/' (We«Mkld) Bazı araştırı
cılar masalın içerik ve şekil ölçütlerinin
de tanımım yapmışlardır, (Mackensen
s. 305, Röhrich s. 12) .
Daha sonraki masa} tarifi araştırma*
larıüa göre masal tanımlan: "Masal
içinde zorluklar olan, ancak sonunda
kahramanların mutluluğu yakaladıkları
bir sevgi ifadesidir." (Walter A. Berendaohn, Gnmdfonften VolkfltttmliC’
her Erzahfipuîiftt. m Am Kinder und Ha.
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İlfiBUUShfifl Btadflt Grimm (Grimm Kar
deşlerin Çocuk ve Ev Masallarında Halk
Anlatım Sanatının Ana Şekilleri) 1921
[19663). "Masal ilkel bir romandır."
OUuts Mackensen, Dengende Km»,
hûû, (Şarkı söyleyen Kemik) FFC 49,
Helsinki 1923 s.8), "Dünyayı ve öteki
dünyayı bir arada bulunduran bir, iki
dünya anlatısıdır."(Spiea* ve E. Mudrak, Deutsche Marchen DeutacheWelt.
(Alman Dünyası Masallar 1989 s.7)
"Masal adı Üe insan olağanüstü birdünyada yaşananlan, olağanüstü varlıklar
la anlatan bir ahlatım türünü hatırla
maktadır." (Peuokert s. 10), "Masala
tüm dünyayı ilgilendiren maceralan an
latan bir olay anlatımına sahip bir anla
tım türüdür." (Lüthi s. 77) "Masal, için
de epik unsurlar bulunduran, farklı içe
riği nedeniyle büyücü, macera ve günlük
masal olarak Bulandırabileceğimiz bir
anlatım türüdür." (Ema V. Pomeranceva, Jahrbuch ftlr die Rusaiche Volksdichtung 1060. (Rus Halk Şiiri Yıllığı)
s.444)
'
İlerleyen dönemlerde farklı halk an
latımları da masal (marchen) başlığı al
tında toplanmıştır: Hikftye-masal (Örn.
Kurnaz çiftçinin km T. 875-KHM 94; lepend karakterli masal (örn. Şarkısöyleyen kemik T. 970-KHM 28); yalancı Sata
şalı (örn. Tembeller evi T. 1930-KHM
158, 159). Aynca bu anlatımlar içine
mit, destan ve fabllar da girmektedir.
Halk niasalı kayramı içine, uzun sü
re sözlü gelenekte yaşayıp, sonradan bir
yazar ya da bir sanatçı tarafindan kulla
nılan kavramlar da dahil olmuştur, ' ■.
Sanatçı masah kavramı ayncalıklı
fcr kavram değildir, bu sözcük yüksek
sınıfın yarattığı ve aym zamanda içinde,
çiçeklerin, hayvanlann konuşması, eş
yaların uçması', hareket etmesi gibi fan
tastik öğelerin bulunduğu bir anlatım
türünün adıdır. Bir sanatçı masalın yâ*
ratıcısı, tıpkı macera romanı ve film se
naryolarında halk masalından yararla*
nılthğı gibi, halk masalı düzeninin geniş
ya da dar bir bölümünü, özellikle fan
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tastik öglerim,olağanüstü unsurları ve
gerçekchçılığuu kendi masalına aktara
bilir. (Banalngar) Bugünkü dilde ma
sal adi fonksiyonları bakımından yaşa' maya devam edan bir kayramın adıdır.
''Masal kendine has şekli, içindeki kü
çük Ur güçlü gerçeklik payı ila, diğer
anlatım terleriyle birlikte macera edebi^
yatının bir parçasıdır.!1 ttfatkrimnıfaı
(Halkbilimi) 1971,1979, s. 237).
' Sanatçı masalı için Ttaıaar'ın verdi
ği kaynakçaya bakmak gerekir. Richard BAm . Marcheiıdichtung derRomantiker (Romantiklerin Masal Şiirle
ri) 1906 [1926]. Gorthier Lopla Fink,
Naissanca et flpflafe du conte nranfeİlle> ng un
1740.1 ROfl. ParİS 1966,
Frİedmar Apel, Dle Zaubaraarton dar
Phftntite m T h ^ c tmd .(kBchichte
A tf Ktınat-maıvhftn (Sanatçı Manalının
Tarihi ve Teoriü)
. ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR
BAŞVURU KİTAPLARI

İM,)MariiavoVftl Bottaaoayfianaalg*
Fıhtisua, Jast Rookı and foaU lattirnırin,

<0 dit) Cofpenhagen 1965*196$
(Halk Edabiyaü Motif tndefari)
Enzvklanadi* âmmMareh#gıa. hz. K urt Ran
ke, B. Bansİnger,*W.. B rttck n er,İL
Lüthi, L. Röhrich, R, Schenda 1977v 1.979 .
;/ •
(Masal Ansiklopedisi)
Hflnriwftrtftrbnch doa.Pcutrehen MarflfrHfl,
Lu*s Maskensen, 1980
1
(Ataıan Masalla» sözlüğü)
International Dictkmm»y of Rşgional Kuronaan Ethnologv a n f Folklor*. hz. Laurfts
Bodker, Çppenhagen 1966 (Avrupa
Folklor ve EtnokgJf Sözlüğü)
EÜ ataastek hz. Heda Jasen, Jerusalem
1975 .
.
.. •(Halk Şiiri) •
Standart Sictionary of Eoüüatfl» Mythnlogy
and isyandı ha. M arta Leach, (2 Cilt)
Nw Yoris 1949-1950 '•
(Folklor, Mitoloji ve Efsane Sözlüğü)

Handırftrtarbuch daa Dmıtnihan Ahaakat

Johnnne* Bolte ve G«org Pollvka, Anmmr.
kunartn » ı A m K in d a r ımri H anam archan

der Brttdar Grimm T. IT, ül. 1914,1015,
1918{İ968J
(Grimm Kardeşlenin Çocuk ve Ev Masalİan
Üzerine Notlar) ; v 1 . *:
i
W aidemar Lİngman, Die Seftwedî»che

Vnlfaıaarfehan Harİcuft «»f*
; 1961:
.

KİTAPLAR
v

(hveç Masallarının Menşei ve Taribi)

flanmaiıMnğer, StiaaUg

Anfau

V*™* ICn«nrtı«ıt^fA m dar v^VffH-.»eh.

tan tobûvktr MarchflBÜtoratur, Bern
1903-10Ö6<2€ilt) H971Î . yv
(Yayımlanmış laviçre Masallarının Açıklan-matineGiriş)
' *‘

Annti Aarne ve Stİth Thompson, 2bfi
ZgMtflUhfcEdktftle. Helsinki i ftfii
. (Masal Tfpleri)
Stitfı Thörmpson,
of Folk-Iito*
jratnre. A Çaaattifieatfa» rfN*»r»av« Elementı in Frihtalaa, Baüafo Mvtfaa. Fab-
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bana, hz. Hane Bachtold-Staubli, (10
Cüt) 1927-1942
(AlmanHalktnançlan Sözlüğü)
HandwOrtarhuhc der Sage. hz.WUl-Erich
f.
Peuckert, 1961-1968
(Destan sözlüğü) •

Süth Thompson, The Folktale* New York
1946,Berkeley 1977
‘
.
(Masal)
Friedrich von der Leyen, üas Marchen ein
. Versudı, 1909 [19883
(Bir masal i^ tu m a s ı)
GMdAon Hnftt. İ m MntM nonuU4r«tt Pari>
' -1928
/ 'i ' : ■ ■
B ogerPinon, u ContamBTYalleugammmfl
t m ^ S d m İ İ â m 1956 ,
Anttt Aarne, liafliftdttLdat jtetgfaichandfln
MarchaafiBKhungt 1918
(Karşılaştırmalı Masal Araştırmaları El Ki. tabı)
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Wiö-Erich Peuckert, Es
• in Mirdi» und fitin ftehfrırnk uftd&ıfr
iBfciisaç .
■'
(Alman Masal, Destan ve fikralannda Milli: yet) ■ ' ‘
Mm Lttthi, Dfta Europalftchfi VoUramamhmı
gmm jpad
194?
(Avrupa Halk Masallannin Şekil Ve 03ellik
leri)
M ut Lttthi,
1962 (1977)
(Bir Varmış) . ■
Max Lüthi, aaJflbU L lk n«fa hflUtO, 1969
• [1976]: :
(Bugün Böyle Yayıyorlar)
M asL ttthi, ItoıYalkıagaPifaaa a1‘ fijchfaipg

'

Asthatik tmd&rttropQİQgi& 1976

.

(Estetik Şiir Olarak Masal ve Antropoloji)
Lutx RÖhrich, Marcimn and frirkltehkait1966(19741
<
(Masal ve gerçeklik)
Kari Ju etu s Obcnmıer, Pas Marchen DichtangundDfflitung. 1969
(Şiirsel Masal Anlatımı)
Ja n de Vriee. frrtrafhtaıgnn aım Marshan,
bMoadflrı l a MUaftL Vorijaltaiı m M densage ıınd Mvthoa. 1954
(Masalların Kafaramarthk Destanlan ve Mitle
- Olân İlişkisinin Araştmünam)
Aibert We*#eleki, Y araydı aıner Theorie
dfflMarfihmfc*98i(i974]
(Maaal Teorileri Üaerinebir AraşfaniLa)

Kari

Sp*— - D m dmıtaah» Valtanarchan.

m akaleler

,

K urt Wagner, "Marchen”, Realleqion der .
Deutschen Literaturwissenschaft II,
1960, s. 262-271 . r /
(Maaal)
'
K urt Ranlce, "Betrachtung zum Wesen und
sur Funktion des Marchena, StmHırtn
■ flanacate İ l, 1968, s. 647-664
(Masalın Ö*elldkleri ve Fonksiyonları üzerine
bir Araştırma)
Will-Erich Peuckert, "Marchen", Einfache
Fonfcen, 1929/80
'
v
(Masal)
■
. / .
Max Lttthi, "Dm Marchen als Dichtung und
als Aüssage", Der Deuschunterrich 6,
1966, s. 6-17
("Masallarda Yer Alan Şiirsel Anlatımlar")
Max Lüthi, "Aspekte dee Voikamarchena und
der Volkssage* Oermaniach-Romanişche
Monatsschrift,XLVnı 1966, s. 837-860
(Halk Masalı ye Halk Destanının Görünüşü)
Marie-Louiae Tenise, *Du conte merveilleux cornme genre", Approchea de nos traditions orales, 1970,11-65
Eliaab«& Heimpel, "Gedanken.Über das
Marchm", Samlung, 4,1949,718-733
(Masal Üserine Düşünceler)
Cari WilheJjn, von Sydow, "Marchenforschung und Philologie", Uniyersitas, 3,
1948,1047-1068
(Maaal Araştırmaları, ve Filoloji)
L utı Mackeneen, "Das Deutsche Volkmarchen", Volkskunde, II, 1988,806-818 *■
(Alman Halk Masalİan)
Robert Petaeh, "Wesen und inhere Form
des VoUanarchens", Niederdıiutsche Zeitschrift (Ur Volkskunjje, 16,1987,1*26
(HalkMasallanmn Şekil özellikleri)

■ 1917 [19243 '
(Alman Hak Masalİan) Hedwİg v«" ***** Svmhniik riftKMerchatıa
1962-1966/67
(Masal Sembolleri) /
V ladem ir Jakovlevic P ropp, MaĞDbtiotifi
dBUMflONlfc 1972
Dipnotiar: ‘
,•
(Maaal >forgolc£isİ)
Bu
yan
Max
LOTHÎ'nin
"Marchen'1 .
Heda Jason, Ethnoppetry Fonu. Contaal* .
(Stujport 1979) adlı eserinin "Ad ve
Funçtion. Bonn 1977
Kavram" • adh Birinci bölümünü Ve
, (Halk Şiiri $ekü, îçetrik ve Ponksiyon)
; çalışmasının bayımda verdiği "önemli
Jen» Tiemn/, Kjuatoüflishsi, 1977
çalışmalar*! içine almaktadır.
(Sanatçı Masalı)
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