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Communation Conflicts in the “Tale of the Sly Villager”
Les conflits de communication dans le conte du villageois rusé
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ÖZET
Bu makale; Kurnaz Köylü Masal›’nda iletiﬂim çat›ﬂmalar›n› incelemektedir. ‹nceleme metodu psikoloji biliminin Transaksiyonel analiz metodudur. Masal kahramanlar› metodun üç benlik durumuna göre incelenmiﬂtir. Bu üç benlik durumu; ana-baba, yetiﬂkin,çocuk benlikleridir. Kurnaz Köylü tipi, bireyselleﬂmiﬂ akl› di¤er kahramanlar›n çocuk benine yönelterek iletiﬂim kurmuﬂtur. Kurnaz Köylü’nün iletiﬂimi sa¤l›kl› de¤ildir ve bireyselleﬂmiﬂ akl›n› insanlar› aldatmak için kullanm›ﬂt›r. Masal fazla bireyselleﬂmiﬂ akla ve
bunun kötü kullan›lmas›na tepki veren bir Türk masal›d›r.
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ABSTRACT
This article examines communation conflicts in the “Tale of the Sly Villager”. The method of study is
transactional analysis as practiced in the science of psychology. The heroes of the tale were examined acording to the “three personality states” proposed by this method. These states are the parent, adult and child
personalities. The sly villager type engages in communation by addressing his individualized intelligence to
the child state of the other heroes. In Turkish tales, the sly villager is used as an example for people who use
their over-individualized intelligence to cheat other people. This is a Turkish tale which warns agaist an overindividualized mindset and its abuse.
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Toplumlar›n bir çeﬂit aynas› say›lan
masallar, üretildi¤i toplumun sosyal yaﬂam›n›,inançlar›n› ve göreneklerini ve
daha önemlisi kültür psikolojisini yans›t›r. Halk bilim ürünlerinin psikoloji biliminin veri ve teknikleriyle incelenmesi,
felsefe ve di¤er sosyal bilimlerle iliﬂkilendirilmesi bize yeni ufuklar açacak,derleme düzeyinde kalan halk bilim
ürün ve çal›ﬂmalar›n›n,toplum yaﬂam›ndan daha dinamik sonuçlar ve yarg›lar
ç›karmam›za neden olacakt›r.
Tek bir masal üzerine yapt›¤›m›z bu
çal›ﬂma, bir toplulu¤un bütün masallar›na uyguland›¤›nda, bizi o toplumun kültür psikolojisi üzerine daha sa¤l›kl› ve

bilimsel sonuçlara ulaﬂt›r›r. Halk biliminin amaçlar›ndan biri de halk› tan›ma,
tan›tma ve di¤er toplumlardan farkl›l›klar›n› veya benzerliklerini ortaya koymakt›r. Üstelik günümüzde disiplinler
aras› çal›ﬂmalar›n çok yönlü bilimsel bak›ﬂ aç›s› kazand›raca¤› da bir gerçektir.
Bu çal›ﬂman›n amac› bu anlamda halk
bilimine katk›da bulunmakt›r.
Kulland›¤›m›z metot toplumsal iletiﬂim ve bireysel iletiﬂim üzerine faydal›
görüﬂler sa¤lamaktad›r. Halk bilim
ürünleri geniﬂ anlamda iletiﬂimin parças›d›r. Halk biliminin toplumsal iﬂlev yan›n› öne ç›karmak gerekir. Böylece yaln›zca derlenip saklanmaya de¤er ama
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kullan›ﬂs›z ﬂeyler kümesi olmaktan halk
bilimini kurtarmak gerekir (Karabaﬂ,
1999: 31-34).
Masal›n Epizotlar›
1-Fakir Köylü,buldu¤u koyun postunu,ﬂehre götürüp satmaya karar verir.
2-yolda yaral› bir karga görür ve
onu al›p postun içine koyar.
3-fakir köylü,zengin ama cimri bir
kar›-kocaya misafir olur. Kar›-koca köylünün yan›ndaki kargay› hiç b›rakmad›¤›n› görünce “Bu kargay› neden sal›vermiyorsun” diye sorarlar. Kurnaz köylü
“O çok hünerlidir, ama hünerini yar›n
gösteririm ” diyerek onlar› kand›r›r.
4- Köylü gece uyumadan önce konuﬂan kar› kocay› dinler ve ertesi gün neler
konuﬂtuklar›n› kargan›n kendisine anlatt›¤›n› söyler.
5- Kurnaz köylü kargay› kar›-kocaya iki bin liraya satar, elindeki koyun
postunu da “sihirlidir” diyerek köylülere
satar.
6- Koyun postunun sihirli olmad›¤›n› anlayan köylüler, kurnaz köylüyü bir
sand›¤a koyup düﬂünürler.
7- Sand›kta kilitli kalan kurnaz
köylü, yan›ndan geçen çobana “Beni bu
gavur ﬂehrine polis müdürü yapmak istediler,ben istemedi¤im için de beni buraya hapsettiler.” Çoban “Ben senin yerine polis müdürü olay›m,” der ve kurnaz
köylüyü sand›ktan ç›kar›r.
8- Kurnaz köylü çoban›n sürülerine
de sahip ç›kar “Siz beni ›rma¤a at›nca
karﬂ›ma kanatl› bir at ç›kt›, beni ›rma¤›n derinlerine dald›rd› ve ben orada bir
çok mücevher buldum ve bu sürüyü sat›n ald›m”der.
9- Köylüler birer birer kendilerini
nehrin derinlerine atarak bo¤ulurlar.
10- Kurnaz köylü, köylülerin de
mallar›na sahip olur yine yaln›z kal›r fakat ömrünün sonuna kadar zengin biri
olarak yaﬂar (Boratav, 2001: 147).
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Yukarda epizotlar›n› verdi¤imiz
“Kurnaz Köylü” masal›n› transaksiyonel
analiz metoduna göre inceleyelim.
Bir bireyin di¤er bireyle olan iletiﬂiminde temeldeki karﬂ›l›kl› etkileﬂim olay›n›n incelenmesine Transaksiyonel
Analiz denilmektedir. Bu etkileﬂim sosyal iletiﬂiminin temel ö¤esidir (Berne,
1985: 236). Transaksiyon iki bireyin ego
durumlar› aras›nda oluﬂan bir uyar›c› ve
bir tepkiden ibarettir. Sosyal etkileﬂim
çeﬂitli transaksiyonlar› içermektedir. Çözümlemede önce tarnsaksiyonel uyar›c›n›n kaynakland›¤› ego durumundan ç›kart›lan bir okla karﬂ›daki kiﬂinin hangi
ego durumunu hedef seçti¤i, daha sonraki aﬂamada transaksiyonel tepkinin kaynakland›¤› ego durumdan ç›kar›lan bir
okla uyar›c› gönderilen kiﬂinin hangi ego
durumunun hedeflendi¤i belirtilir.
‹letiﬂim sürecini baﬂlatan iki kiﬂiden birincisi; ana-baba, yetiﬂkin ve çocuk olmak üzere üç benlik durumuna
sahiptir. Bireyler bu benlik durumundan
herhangi birini kullanarak iletiﬂime geçerler. Ana-baba ego durumu kiﬂinin
kendi yaﬂam›nda,ona anlam ifade eden
bireylerle ilgili alg›lamalar›n kay›tlar›d›r. D›ﬂ ortamdan al›nan tutum ve alg›lama ﬂeklindeki davran›ﬂlar› içerir. Yetiﬂkin ego durumunda birey bir sorunu
ya da gerçekli¤i akl›n› kullanarak de¤erlendirir ve çözüme ulaﬂt›r›r. Çocuk ego
durumu zaman içinde çocu¤un çevresinde,ona yapmas› gerekenleri söyleyen
onu ödüllendirip cezaland›ran ve bireyde
baz› otomatik davran›ﬂ süreçlerinin geliﬂmesine neden olan ego durumudur
(Akkoyun, 1995: 18-72).
Üç benlik durumu yerine ve zaman›na göre uygun bir biçimde kullan›l›rsa
sa¤l›kl› bir iletiﬂim sa¤lan›r. Aksi durumda ise iletiﬂim çat›ﬂmas›na yol
açar.
http://www.millifolklor.com
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Farkl› benlik durumlar›n›n kullan›ld›¤› iletiﬂim tarz›n› bir örnekle aç›klayal›m: O¤lunun ders çal›ﬂmas›n› isteyen
bir baba ile o¤lun diyaloguna bakacak
olursak;
Genç Baba
Çocuk: Bu gece arkadaﬂlar›mla d›ﬂar› ç›kaca¤›m.(Y-Y)
Baba:Okula az vakit ay›r›yorsun,
derslerinde baﬂar›s›z olacaks›n.
A: Anne-Baba
Y: Yetiﬂkin
Ç: Çocuk
Ö¤renci: s›navdaki baﬂar› ﬂans›m›
düﬂük görüyorum ve çok korkuyorum.
(Y-Y)
Ö¤retmen: yeterince çal›ﬂt›¤›na inan›yor ve baﬂaraca¤›n› düﬂünüyorum. (AY)
Türk halk masallar›na transaksiyonel analiz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, çocuk-ana baba etkileﬂim sürecinin s›kça
ortaya ç›kt›¤›n› görürüz. Baz› masallarda kahramana nas›l davranmas› konusunda ö¤üt veren ihtiyar bilge ile kahraman aras›ndaki etkileﬂim türü çocukana baba etkileﬂimidir.
Ya da padiﬂah ile küçük k›z› aras›ndaki etkileﬂim sürecinde; k›z, babas›na
rüyas›n› anlat›r. Baba bu rüyadan olumsuz etkilenir ve k›z›n› öldürtmek ister.
Burada k›z›n babas›na verdi¤i rüya mesaj› yetiﬂkinden yetiﬂkine iletiﬂimi gösterir. Oysa baban›n karﬂ›l›¤›nda verdi¤i
mesaj, ana babadan çocu¤a do¤rudur.
Halk masallar›nda kahraman›n yetiﬂkin tavr› sergilemesi ço¤u zaman sorun yarat›r. Oysa kendi akl› yerine yaﬂl›
bilgenin akl›n› kullanmas› kahraman›
mutlu sona yaklaﬂt›r›r.
Yine birçok halk masal›nda kahramanlar aras›nda yetiﬂkinden yetiﬂkine
iletiﬂim süreci kurulmad›¤› için kahramanlar›n bir biriyle iletiﬂim kurmalar›
http://www.millifolklor.com

zorlaﬂ›r. Empati kurmak imkans›z hale
gelir ve bu noktada insanlar toplumsal
hiyerarﬂiyi göz önüne alarak “emir verme”sürecine geçerler. Bunun yan› s›ra
baz› masal örneklerinde masal kahraman›n›n mutlu olmas› ve baﬂar›ya ulaﬂmas› iki yolla oluﬂabilir. Bunlardan biri,
kahraman›n ﬂans›n›n olmas›,di¤eri ise
kahraman›n ihtiyar bilgenin ona verdi¤i
ö¤ütlerin dinlenmesidir.
Bu makalede incelenen masalda da
kötü-kurnaz kahraman tipi ön plandad›r. Ayn› motif Kelo¤lan ve tilki masallar›nda da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kötü-kurnaz kahraman tipi, anababa, yetiﬂkin ve çocuk rollerini ve iletiﬂimi sa¤l›kl› ve dengeli kuramad›¤› için,
çevreyle empatik iletiﬂim kuramaz. Bu
tipler ak›llar›n› bireysel ç›karlar› için
kullan›rlar. Yaﬂayarak ö¤renme (deneme-yan›lma) tarz›n› denerler. Kötü-kurnaz kahraman tipleri masallarda genelde örtük iletiﬂimi benimserler. Bu tip
karﬂ›s›ndaki bireyi kand›r›rken verdi¤i
mesaj›n alt›nda, örtük isteklerini içeren
bir mesaj daha verir. Bu mesaj asl›nda
karﬂ›s›ndaki bireyin çocuk beynine yöneltilmiﬂtir.
‹ncelenen masalda da yer alan kötü
kurnaz kahraman tipi kurnazl›¤›n ötesine geçemez. Sa¤l›kl› iletiﬂim kuramaz ve
akl›n› insanlar› aldatmak için kullan›r.
Kendi ak›l sürecini kullanmaktan
ve bireyselleﬂmekten çekinen insanlar
belki de bu masal kahraman› tiplemesini yarat›p yaﬂatarak bireyselleﬂmenin
tehlikeli bir ﬂey oldu¤u mesaj›n› vermeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Kurnaz-kötü kahraman tipleri insan›m›zdaki ak›l korkusunun yans›mas› olup,bu korkunun varl›¤›n› sürdürmesine katk›da bulunan kültürel ö¤elerdir (Dökmen, 1997: 202-205).
‹nceledi¤imiz masalda diyaloglar›
ve kahraman›n özelliklerini açt›¤›m›zda
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yukar›daki ifadelerle örtüﬂtü¤ünü görebiliriz.
Kar›-Koca Kurnaz köylü
Kar›-Koca: bu kargay› neden Sal›
vermiyorsun?
Kurnaz köylü: Neden salay›m o çok
hünerlidir.
Kar›-Koca Kurnaz köylü
Kar›-Koca: Karga neden ba¤›r›yor?
Kurnaz köylü: Sizin hakk›n›zda konuﬂuyor.
Masaldaki diyaloglar incelendi¤inde genelde kahraman›n yetiﬂkinden yetiﬂkine iletiﬂim tarz›n› pek kullanmad›¤›n›, karﬂ› taraf›n çocuk ben’ine hitap etti¤ini görürüz.
Çoban Kurnaz köylü
Çoban: Neden ba¤›r›yorsun?
Kurnaz köylü: Ben müslüman›m
beni bu gavur ﬂehrine
Polis müdürü yapmak istiyorlar.
Ben de istemiyorum.
Burada kurnaz köylünün çoban›
kand›rmak ve kendi can›n› kurtarmak
için, yalan söyleme yoluna gitti¤ini görüyoruz. Köylü örtük bir iletiﬂim tarz› kullanmaktad›r.
Halk Kurnaz Köylü
Halk: Bu iﬂin s›rr› nedir?
Köylü: Siz beni suya at›nca birden
kanatl› at karﬂ›ma ç›kt›, hemen ona bindim o beni derinlere indirdi. Orada birçok mücevherat gördüm. Bu koyun sürüsünü ald›m.
Burada da köylü halk› kand›rmaya
ve yanl›ﬂ yönlendirmeye çal›ﬂmakta ve
örtük iletiﬂimi kullanmaktad›r. Köylü
herkesi kand›r›r, hile yapar ama sonuçta
istedi¤ini elde eder.
Masallarda ana baba-çocuk iletiﬂimi biçiminde somutlaﬂan kat› hiyerarﬂi
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ve ak›l korkusu masal kahramanlar›n›
imal› iletiﬂime (örtük transaksiyon) yöneltmektedir.
Ba¤›ml› kiﬂilerin hüküm sürdü¤ü
toplumlarda ak›lc› ve bireyselleﬂmiﬂ olmak hoﬂ görülmeyen, istenmeyen bir
özelliktir. Ak›lc› ve bireyselleﬂmiﬂ kiﬂiler
ba¤›ml› yaﬂamaktan hoﬂnut bireyler taraf›ndan benimsenmez, itilir. Üstün
Dökmen’ in belirtti¤i bu fikirlere kat›lmakla birlikte masal bireysel akl›n kullan›lmas›na tepkinin yan›nda, akl›n kötü kullan›lmas›na da bir tepkidir.
Bu masalda Kurnaz köylü, masal›n
sonunda zengin olur fakat yaln›z kal›r.
Masalda toplum; hile ve aldatmaca ile
gelen zenginli¤e de¤er vermez, mesaj› da
örtük bir mesajd›r. Çünkü masal›n baﬂ›nda Kurnaz köylü yaln›zl›ktan da kurtulmak istemekteydi. Masal›n sonunda
Kurnaz köylü zengin olmas›na ra¤men
yinede yaln›z bir yaﬂam sürmeye devam
eder.
Daha do¤ru bir ifade ile Kurnaz
köylü masal›, bireyselleﬂmiﬂ akl›n yanl›ﬂ
kullanmas›na tepki veren bir masald›r,
diyebiliriz.
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