Modern bir kavram olan masalm türüdür. Bu nedenle efsaneler arkaik
(Mârchen) doğuşundan önce; Avrupa bilgiler ihtiva eder." (Eliade s.89) Efsa
halk masallar!, olağanüstülük, gerçek neler gizemli bir yapıya sahiptir; efsa
dişilik gibi benzerlikleri dolayısıyla efsa neyle birlikte insan, ruhlaıf, devler, cüce
ne (Sage), menkabe (Legend), mit ler, orman -su- rüzgar, hayvanlar, dağ
(Mythus), fabl (Fabl), ftkra (Schwank) lar cadüar, büyücüler gibi bilinen ve bi4gibi türlerle birlikte değerlendirilmiştir. linmeyen şeylerle tanışır. Bu konular ef
Masal bu türlerle benzerlik gösterse de sanedeki asıl ilgi odağım oluşturur. Bu
aralarında çeşitli farklılıklar bulunmak olağanüstülükler dışında savaş, insanlı
tadır. Bu anlatım türlerinin önemli nok ğın ilk zamanlan gibi gerçekler de bu
talarının neler olduğu* efsane ile masa çerçeve içine sığdırılır.
lın hangi noktalarda benzerlik gösterdi
Her iki anlatım türünün birbirine
ği ve masalın diğer türlerle olan benzer yaklaştığı noktada, olağanüstülüğe ve
liği üzerinde dikkatle durulması gereken inanılmaza olan tercih; bu iki anlatım
bir araştırma konusudur.
türünü birbirinden ayınr. Masalda, ilahi
Efsâne kavramı, duygusal bir anla güce duyulan hassasiyet eksiktir, diğer
tımla, anlatıcı tarafindan bilinçli olarak taraftan masal, içinde tüyler ürpertici,
gerçek olaylar anlatıldığını iddia eden, korkunç şeyler barındırmaz. Bu anlam
dinleyicilere bü olayın gerçek olup olma da peri masalı ya da olağanüstülük masdığım, gerçek ise nasıl olduğunu düşün , laı bile belli bir ciddiyete sahiptir. (Lütdüren ve bu gerçekten haberdar olmayı hi) Masal; içindeki yaratıklarla, cin, peri
isteten, nesilden nesile sözlü aktanm yo vb. şeylerle, inşam büyüleyebilir ve bu
luyla geçen ve karakteristik bir şekle sa arada kolaylıkla aşama aşama ilerleye
hip anlatım türünün adıdır. Dar anlam bilir. Efsane, her iki dünyayı, dünyevi ve
da masal ile efsane arasında benzerlik ilahi olanı, iki hassas boyutu bir arada
varsa da, olayların gerçekliği bakımın bulundurarak sürekli gerginlik yaratır.
dan büyük farklılık bulunur.
Masal ise gerginlik yaratmak şöyle dur
Efsanenin günlük ve modern bir an sun, daha başlangıcında inşam adeta
latım türü olmaması biraz da anlatıcı ile büyüler. Efsanedeki sanatsal öz, karma
ilgilidir. "Efsane anlatıcısı, koordinatları şık ve sanatkarane yapılı masalın yanın
da son derece basit ve gösterişsiz kal
olmayan bir bölgeye yolculuk yapar.
Dinler tarihçilerine göre efsaneler, in maktadır. Bunun yanında efsane de an
sanların, dünyanın yaratılışı ile ilgili latıcısına ve dinleyicisine güçlü ve deği
inançlarım açıkladıkları birer anlatım şik bir coşunluk yaşatır.
Efsane duygusal, ahlaki (etik), objek
* "Mârchen". Stutgart 1979 (7. Basım), s. 6-15
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ayırarak adlandırmaktadırlar: "leğende
populaire" popüler menkabe, "leğende
religieuse" (ya da hagiograhhique) dini
menkabe (İngilizce'de legend ya da demonic legend, popular tradition ve sacral legend ya da saints legend). Kabaca
legend de efsane gibi olmuş olayları an
latır, ancak menkabe sıkı bir dini siste
me bağlıdır. Modern menkabe araştır
maları; bir kahramanın fani ömrünü an
latan "asıl menkabe" ite mucizevi ve ila
hi, ya da Tanrılarla ilgili olayları anla
tan "keramet menkabe"sini birbirinden
Efsane için şu kaynaklara bakılabilir:
Lutı Röhrlch, Sana. (Destan) 1971,
ayırmıştır.
Latg Rtthrich. Satre und Mârchen. (Efaa.Ancak Helmut Rosenfeld, menkabene ve Masal) 1976, WiU-Erich Peuckert,
nin içinde yer alması gereken "dini kah
Sağan gehürt undAntfflûrtdar mvtaichfin ramanlık motiflerinin" menkab^den ay
rılması halinde menkabenin içinde hiç
Welt' (Efsanenin Doğuşu ve Mitlerle Olan
İlişkisi) 1965, Bausinger, Volkskunde.
bir olağanüstülük motifinin kalmayaca
(Halkbilimi) 1971 s.170-185, Johann . ğım savunur. Olağanüstülük ve mucize
Folken», Zur Stilkritik dar Volksage. (Efkahramanlığın göstergesidir ve içeriğine
uygun olarak bir menkabede mutlaka
sanelerin Şekilleri Üzerine Eleştiri) Kiel
yer
almalıdır, Menkabelerde kimi za
1910, Friedrich Ranke, VolİMMgfiJttfarachııng. (Efsane Araştırmaları) 1935, Max
man bölgesel milliyetçilik ve din propa
gandasına da rastlamaktayız.
Lüthi, Yolkaliteratur ıınd Hochliteratur,
(Halk Edebiyatı ve Yüksek Zümre Edebi
- Çeşitli benzerlikleri dolayısıyla efsa
ne ve menkabe birbirlerine çok yakın
yatı) 1970, Grimm, Dfiutflchs Üteganikgritf Auabreitung und Abgrenzug. (Alman
noktalarda bulunmaktadır. Artık kendi*
Efsaneleri Kavramı, Genişlemesi ve Sınır terine inanılmayan efsane ve menkabe-'
ları) Leander Petzoldt, Yfiilfiifihfiûdfi ler kitaplarda yaşamaya devam eder
ftfttfAnfny^Vınng (Karşılaştırmalı Efsane ken, masal hir durumda kendini yenile
yerek günlük hayatta yaşamım sürdü
Araştırmaları) 1969, Leander Fefroldt,
rür.
PcuİKhfl Yaikaiagfia (Alman Efsaneleri)

tif, zamana ve mekana bağlı bir anlatım
türüdür. Masal şiirsel bir anlatıma sa
hipken efsanede tarihi ve didaktik bir
anlatım vardır. (Grimms. V) Bu anlatım
türlerinden bir tanesi üzerinde yoğunlaşıldığında işlevsel farklılıklar ortaya ko
nabilir. Halk anlatılan efsaneye, "halkın
saf ve eleştirisiz hayatını anlattığı için”
(Friedrich Ranke s. 195) inanmak ister
ken, masalda, kimi konik bitirme formetlerinin de işaret, ettiği gibi herhangi
bir inandırma kaygısı yoktur.

1970, Lepnder Petzoldt, Htftoriachfl 8aşen. (Tarihi Efsaneler) 1976, Lutz Röhrich, Probltaafl der Saran Forıchung, (Ef
sane Araştırmalarındaki Problemler)
1978, Mireae Eliade. Pas Heilige und
Prafana lll ahi ve DÜnyeyi) 1967
Menkabe, efsaneye yakın bir tür ola
rak bilinmektedir. Fransızca’da menka

be ve efsane tek bir kelime ile yani "le
ğende” kelimesi ile karşılanmaktadır.
Bilim adamları bu anlatım türünü şöyle
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Legend için, Hellmnt Rosenfeld'in Le
kende. (Menkabe) 1972 adlı kitap çok
önemli bir kaynakçaya sahiptir.

Mit adlı anlatım türü, masalın ya
nında çok iddiasız ve sönük kalmaktadn*. Efsane, menkabe ve masalda olaylar
insanlara bağlı olmakla birlikte efsane
olağanüstülük; menkabe dini ve masal
da büyüleyici motifler taşıyabilir. Ancak
mitlerin karakteristik özeliği, Taunların
(hayvan ya da insan şeklinde) varhğıdrç.
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Efsaneler, menkabeler ve masallar, in
sanların faniliği düşünmesini sağlar,
mitler ise daha başlangıçta bundan daha
farklı şeyler ileri sürerek insanları fani
dünyadan ve zamandan uzaklaştırır.
Menşe mitlerinin, kozmogonik mitlerin
ve Tann mitlerinin karakteristik özeliği,
ritüel davranışlarla ve kültlerle ilgli ol
masıdır.
Walter Buykert genel bir tanım yap
maktadır: "Mit, sözlü geleneğe bağlı akı
cı ve yumuşak bir anlatım türüdür. Mit
ferdiliğe karşı, kollektif şUuru temsil
eder." (s.29) Walter Burkert, mitin fablla
olan farkım belirginleştirmemiş, "Anla
tım, mecazlı, doğal ve kasıtsız bir şekil
de gelişir." demektedir, (s.32)
Mit için şu kaynaklara bakılabilir: De
Vriea, ZamMythufl.in aşinam YsrhaltaiB
zum M&rfchen, (Matallann Kaynağı Ola
rak Mitler), Han» Poser, ghiloflfiphifl
und Mvthas, (Felsefe ve Mit) 1979, Kari
JuatuB Obenauer, Pas M&rehen Diehtung und Deutune. (Masalın Şekil ve An
lamı) .1959, Walter Burkert, Mvtsche
Denken. (Mitsel Düşünce)

Fabl da masal gibi fani dünyada ola
bilecekleri anlatan anlatım türlerinin
v oluşturduğu dairenin içinde yer alır. İn
sanlar, içinde hayvanların, bitkilerin,
eşyaların ve diğer canlıların konuştuğu
nu gördüğü tüm anlatım türlerini fabl
olarak adlandırmayı uygun görmüşler
dir. Fabl ile masal arasındaki fark, oku
yucusu ve dinleyicisinin kıssadan hisse
çıkarmak istemesidir. Bunun dışında iki
tür arasında kullanılan malzeme açısın
dan büyük bir fark yoktur.
Fabl için, Erwin Leibfried, Fabel, (Fabl)
1976, Ben Edwin Perry, Bahrim and
Fhaadrus. Londra 1965, Klaus Doderer,
Fatela Fonaga Figuren Lahren, (Fabl, şe
kil Figür ve öğretisi) Zürich 1970, Rein*
hard Dithmar, Djg Egbsl.,fiefligfi3ate
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StEttktur..Didaktik, (Fabl Tarihi, Araştırmalan) 1971, Reinhard Dithmar, Fabeln Parabeln Und Giaichnime. (Pabl Pa.
ralelleri ve Benzerleri) 1970, Fritz Har*

kart, ümreachicten in der Volkaüberiifl, fenıny, (Kalk düşüncesinde Hayvan Hi
kayeleri) ute 8chwab, Daa Yigr in, der
Dichtung. (Şiirde hayvanlar) 1970, s. 1350

Fıkra, realist anlatım türleri olan ro
man ve hikayenin karşısında olup ger
çek olmayanı içinde harındırabümesi ba
kımından masala benzemektedir. Fıkra
da gerçek bir olayı anlatıyor olabilir ya
da dinleyici içinde yalanlar bulunan bir
fıkrayı büyük bir ciddiyetle dinleyebilir
fakat ûkranın parodi ve satire olan ya
kınlığı, onun gerçek olmayana doğru bir
yol izlemesine neden olur. Fıkra ile ma
sal birbirlerinden sonuçlan bakımından
ayrılırlar. Fıkra insanları güldürmek is
teyen bir anlatım türüdür. Ancak böyle
bir durum masalda söz konusu değildir.
Fıkra diğer anlatım türlerinin içinde banndırabilir; Asıl fıkralar, günlük hayat
ta karşılaştığımız olayları; efsane fıkra
ları, bir efsanenin ana bölümü olan İlahi
kudreti; menkabe ftkralan, kahramanla
rın komik taraflarını; masal fıkraları,
masalda yarattığımız dünyayı içinde ba
rındırır, Fıkra, çeşitli anlatım türlerinin
ve anlatım tiplerinin bir araya gelmesin
den oluşması bakımından, içinde bir bi
leşiğin, oluşturulduğu "eriyik kabı"na
benzemektedir. (Kurt Ranke)
Fıkra için şu kaynaklara bakılabilir:
Ericb Straasner, Schwank (Fıkra) 1978,
Ludwİg Feliz Weber, MflJChftn, und
Schwank (Masal ve Fıkra) Kiel 1904, Kla*
us Hufeland, pis Dentache 8chwaakdifihtung dsa ğpfitmittelaltera (Ortaçağın
Geç Dönemlerine Ait Fıkraların Araştırıl
ması) 1966
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