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Ö:SÖZ 

 

Sözlü ve yazılı kültür üzerine yapılan araştırmalar başta edebiyat bilimi ve halk 

bilimi olmak üzere birçok bilim dalı tarafından inceleniyor. Bu incelemeler esnasında 

dilbilim, sosyoloji, antropoloji, tarih vd. bilim dalları değişik yöntemler öneriyor ve 

bu öneriler edebiyat ve halk bilimi merkezli çalışmaları desteklerken farklı bakış 

açıları da sunuyor.  

 

Tezimizde farklı bilim dalları tarafından sunulan bakış açıları değerlendirilerek 

Ermeni sözlü ve yazılı kültürü incelenmiş; sözlü kültür için halk edebiyatı, yazılı 

kültür için ise çağdaş edebiyat ürünleri/çocuk edebiyatı ürünleri araştırma kapsamına 

alınmıştır. Bu çerçevede halk edebiyatı türlerinden birisi olan masallar ise 

çalışmamızda ön plana çıkmaktadır. Çünkü yıllarca dilden dile dolaşmış halk 

masalları günümüzde hala çocuk edebiyatı içinde varlığını korumaktadır. Dolayısıyla 

yazılı edebiyatta sözlü kültüre ait özelliklerin yansıması en çok çocuk edebiyatında 

görülmektedir. Bu bağlamda ele aldığımız Hovhannes Tumanyan’ın Masalları/Halk 

Edebiyatının Çocuk Edebiyatındaki Yansımaları adlı tez çalışmamızda halk 

edebiyatının çocuk edebiyatındaki yansımaları Tumanyan’ın masalları aracılığı ile 

gösterilmektedir.   

 

Bu çalışmamda bana destek olan tez danışmanım Prof. Dr. Birsen Karaca’ya, Prof. 

Dr. M. Muhtar Kutlu’ya, Ankara Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı 

Araş. Gör. Doğanay Eryılmaz’a ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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GĐRĐŞ 

 

 

Folklor ve edebiyatı birlikte değerlendirmek bir kültürün tanınması için son derce 

önemli verilere ulaşılmasını sağlayabilir. Bu nedenle Türkiye’de ve dünyada 

edebiyat ve folklor ilişkisi, başta edebiyatçılar ve halk bilimciler olmak üzere birçok 

bilim adamı tarafından araştırılmıştır. Ancak bu araştırmalar içinde Türkiye’de 

Ermeni edebiyatını ve folklorunu birlikte ele alan bir çalışma bulunmamaktadır.   

 

Türkiye’de Ermeni edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan bilimsel araştırma ve 

incelemeler Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü 

Anabilim Dalında yapılan çalışmalarla sınırlıdır. Bu veriler dâhilinde Ermeni 

folklorunu ve edebiyatını birlikte ele alan çalışmaların ilkini bu tez çalışması 

oluşturacaktır. 

 

Folklor ve edebiyat/sanat arasındaki ilişki iki şekilde açıklanmaktadır. Bunlardan ilki 

folklor ve edebiyat arasında var olan köken ilişkisidir. Đkincisi de folklor ve edebiyat 

arasındaki karşılıklı etkileşimden kaynaklanan ilişkidir. Sözlü kültür ürünleri olan 

masalların günümüzde çocuk edebiyatı içinde varlığını devam ettirmesi folklor ve 

edebiyat arasında var olan bu köken ilişkisinin ve bunun sonucunda kaçınılmaz olan 

etkileşimin açık kanıtları olarak değerlendirilmektedir.  Bu bağlamda Ermeni 

edebiyatını ve folklorunu birlikte ele alacağımız Hovhannes Tumanyan’ın Masalları 

/Halk Edebiyatının Çocuk Edebiyatındaki Yansımaları” başlıklı tez çalışmamızda 
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genelde folklor ve edebiyat arasında var olan ilişki, özeldeyse halk edebiyatının 

çocuk edebiyatındaki yansımaları tez konumuzun temelini oluşturacaktır.  

 

Hovhannes Tumanyan (1869 – 1923) Ermeni edebiyatı içinde yazar ve şair olarak 

önemli bir yere sahiptir. Birçok şiir ve öykü yazan Tumanyan’ın halk masallarından 

esinlenerek yazdığı yirmi iki tane masalı vardır ve bu masallar çocuk edebiyatı içinde 

değerlendirilmektedir. Tumanyan’ın eserlerinde halk edebiyatı unsurlarının yoğun 

bir şekilde bulunduğu görülmektedir. Tumanyan, sanatında görülen bu özellikleri 

dikkate alınarak halk edebiyatının çocuk edebiyatındaki yansımalarını incelemek için 

tezimize konu olarak seçilmiştir. 

 

Amacımız halk edebiyatının çocuk edebiyatındaki yansımalarını Tumanyan’ın 

masalları aracılığı ile göstermektir. Bunun için çalışmamızda öncelikle folklor ve 

edebiyat üzerine kapsamlı bir araştırma yapılacaktır. Daha sonra Ermeni çocuk 

edebiyatı içinde değerlendireceğimiz Hovhannes Tumanyan’a ait yirmi iki masal 

incelenecek ve türleri farklı olmak şartıyla beş tanesi seçilecektir. Seçilen masalların 

biçimsel ve içerik özellikleri analiz edilerek karakteristik özellikleri bulunacak, 

yapılan analiz sonucunda Tumanyan’ın eserlerinde bulunan halk edebiyatı unsurları 

ve anlatı yapısındaki özellikler belirlenecektir. Bu belirlemeler sonucunda genelde 

sözlü kültürün yazılı kültürdeki özeldeyse halk edebiyatının çocuk edebiyatındaki 

yansımaları Tumanyan’ın masalları aracılığı ile gösterilmiş olacaktır.    

 

Halk bilimci Pertev Naili Boratav’a göre halk edebiyatı çalışmasında doğrudan, 

edebiyat, sosyoloji, tarih, filoloji vd. bilim dalları ile disiplinlerarası bir çalışma 
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yapmak gerekmektedir. Halk bilimi çalışmaları, tek başına halk bilim kuram ve 

yöntemleri çerçevesinde değerlendirilmemektedir. Buradan yola çıkarak bu 

çalışmada öncelikle edebiyat bilimi, folklor ve tarih alanlarına ait olan metodolojiler 

uygulanacaktır. Folklorun halk edebiyatı ile ilgili olan masal analiz metodu 

kullanılırken, edebiyat bilimi içinde değerlendirilen metin çözümleme/anlatı analizi 

yöntemleri kullanılacaktır. Eskinin yeniyle olan bağlantısını ortaya koyarken ise 

tarihi metot uygulanacaktır. Bütün bunların yanında işlevsel ve yapısal olarak 

incelenecek olan eserlerin halk edebiyatı bağlarını göstermesi hedeflenmektedir. 

 

Çalışmamızda Ermeni folkloru ve çocuk edebiyatı hakkında Türkiye’deki 

araştırmacılar ve kamuoyu için yeni tarihsel ve kuramsal bilgiler sunulacaktır. Bu 

bilgiler ışığında tezimizde edebiyat ve halk biliminin metin analizi yöntemleri 

kullanılarak farklı masal analizi yöntemlerinin uygulanabileceği de gösterilecektir. 

Bu karşılaştırmalı tarihsel - kuramsal bilgilerin ve farklı analiz yöntemlerinin 

disiplinlerarası çalışmalara ve bilim dünyasına katkı sağlaması planlanmaktadır.   

 

Tez Önsöz, Giriş, Sonuç ve Özet bölümleri hariç dört bölümden oluşacaktır. Tezin 

her aşamasında Hovhannes Tumanyan ve Tumanyan’ın halk kültüründen esinlenerek 

yazdığı masallar ön planda bulunacaktır. Bu nedenle tezin ilk bölümünde 

Tumanyan’ın hayatı, edebî ve siyasî kişiliği hakkında genel bir bilgi verilecektir. Bu 

bölümde Tumanyan, dönemin sosyal ve siyasal olayları içinde bir bütün olarak 

değerlendirilecek ve kaynak olarak daha çok Tumanyan’ın kendi yazmış olduğu 

mektup ve yazılar kullanılacaktır. Bu bağlamda Ermeni folklor çalışmalarının 

başladığı ve bu çalışmaların hız kazandığı bir dönemde yaşamış olan Hovhannes 
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Tumanyan’ın sosyalizmden ve milliyetçilikten nasıl etkilendiği belirlenecektir: 

Tumanyan’ın Ermeni kültürü/folkloru için yaptığı çalışmalar Ermeni milliyetçiliği ve 

Ermeni – Rus ilişkileri çerçevesinde ele alınacaktır.  Tumanyan’ın edebi kişiliği ve 

eserleriyle ilgili bilgiler kronolojik sıraya göre aktarılacaktır. Hovhannes 

Tumanyan’ın edebi yönü hakkında genel bir bilgiye sahip olabilmek amacıyla 

Tumanyan’ın eserlerinden önemli olanların içeriğiyle ilgili kısa bilgiler verilecek ve 

bu eserlerden bazıları kısmen veya tamamen Türkçeye çevrilerek ekte sunulacaktır. 

Bölümün sonunda okuyuculara/araştırmacılara yön göstermesi amacıyla Hovhannes 

Tumanyan’ın eserlerinin bir bibliyografyası hazırlanacaktır. 

 

Đkinci bölüm dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde tarihsel bilgilerin yanında 

kavramsal açıklamalar ve tartışmalar da yapılacaktır. Bu çerçevede öncelikle, 

araştırma konumuzun bir ayağını sözlü kültür oluşturduğu için halk bilimi hakkında 

bilgilere yer verilecektir: “Halk bilimi nedir? Halk biliminin araştırma alanları ve 

kaynakları nelerdir?” gibi soruların cevabı aranacaktır. Ardından halk bilimi ve 

edebiyat arasındaki karşılıklı ilişki açıklanacak ve halk edebiyatının bir ürünü olarak 

masalın tanımlaması yapılacaktır. Masallar, halk masalları, kültürize masallar ve 

kurmaca masallar olarak üçe ayrılacaktır.  

 

Bu açıklamalardan sonra edebiyatımızda yeni bir kavram olarak “kültürize masal” 

ele alınacaktır. Kültürize masalların sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte köprü 

işlevi gördüğü ve Hovhannes Tumanyan gibi birçok yazarın kültürize masallar 

aracılığı ile halk masallarını yazılı kültüre geçirdiği açıklanacaktır. Ayrıca kültürize 

masallardan örnekler veren Grimm Kardeşler ve Andersen gibi yazarların yanında 
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Ziya Gökalp, Eflatun Cem Güney, Naki Tezel ve Oğuz Tansel gibi Türk 

edebiyatında kültürize masal örnekleri veren yazarların çalışmalarına da dikkat 

çekilecektir.  

 

Bu bölümde, bunlara ek olarak Ermeni folklor araştırmaları için ilk planlar, ilk 

Ermeni etnoloji – folklor dergisi ve müzesi hakkındaki bilgiler de sunulacaktır. 

Folklor çalışmalarında Ermeni – Rus ilişkileri, Sovyet dönemine geçiş ve son dönem 

Ermeni folkloru, tarihi süreç içersinde değerlendirilirken milliyetçilikten sosyalizme 

ve daha sonra sosyalizmden milliyetçiliğe dönüşen Ermeni folklorunun gelişimi 

analiz edilecektir.   

 

Aynı bölümde Ermeni halk edebiyatı eserleri de incelenecektir. Bu eserlerden 

hacimsel olarak büyük olanlar konuya ilgi duyan araştırmacılara daha geniş olanaklar 

sunabilmek için Türkçeye aktarılarak ekte sunulacaktır.  

 

Đkinci bölümde “Ermeni Folkloru” alt başlığı altında Ermeni halk edebiyatının Türk 

halk edebiyatı ile olan ilişkisi, daha önce bu alanda yapılmış araştırmalar da 

değerlendirilerek incelenecektir. Bu değerlendirme esnasında iki kültür arasındaki 

etkileşimin tek taraflı değil iki yönlü olduğu düşüncesi ön planda tutulacaktır 

 

Đkinci bölümün son alt başlığı “Çocuk Edebiyatı”dır. Bu başlık altında “Çocuk, 

çocukluk ve çocuk edebiyatı nedir?” sorularının cevabı farklı görüşler analiz edilerek 

cevaplandırılacaktır. Olanaklar ölçüsünde dünya çocuk edebiyatının tarihi ve tarihi 

süreç içinde çocuk edebiyatı üzerine yapılan eleştiriler değerlendirilecektir. Çocuk 
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edebiyatı hakkında verilen bu genel bilgilerden sonra Ermeni çocuk edebiyatı ele 

alınacaktır.  Ermeni çocuk edebiyatı, Batı (Đngiliz, Fransız, Alman) Rus ve Türk 

edebiyatları ile karşılaştırmalı olarak tarihsel süreç içinde değerlendirilecektir.  

1850’lerde dinî – milliyetçi ideoloji ile ortaya çıkan, 1920’lerden sonra sosyalist 

ideoloji ile şekillenen Ermeni çocuk edebiyatı tarihsel süreç içersinde ele alınacaktır. 

Ayrıca bölüm sonunda Batı Ermeni edebiyatının merkezi olan Đstanbul Ermenilerinin 

yayınladığı çocuk edebiyatı eserlerinin de bir bibliyografyası sunulacaktır.  

 

Üçüncü bölüm araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Araştırmamız için 

halk bilimi ve edebiyat bilimi içinde değerlendirilen birçok kuram kullanılacak ve 

kuramların birbiriyle olan ortak noktaları ele alınacaktır. Sözlü kültür ve yazılı kültür 

ürünlerini inceleyen teoriler karşılaştırılarak teorilerin benzerlikleri/farklılıkları 

gösterilecektir. Bu kuramsal/teorik bilgilerden önce folklor ve edebiyat ilişkisi daha 

özeldeyse folklor ve çocuk edebiyatı ilişkisi örneklerle ele alınacaktır.  Folklor ve 

çocuk edebiyatı ilişkisi ele alınırken çocuk edebiyatı ile kültürize masallar arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar da belirlenecektir.  

 

Halk masallarının da ele alındığı bu bölümde halk masallarının özellikleri, kaynakları 

ve sınıflandırmaları ile ilgili görüşler değerlendirilecektir. Bu aşamada Ermeni halk 

masallarının özellikleri de belirlenmeye çalışılacaktır.  

 

Kuramsal Çerçeve bölümünde Tumanyan’ın masallarını analiz ederken 

kullanacağımız yöntemler detaylı bir şekilde incelenecektir. Öncelikle Tarihi – 

Coğrafi Fin ekolü içinde değerlendiren Axel Olrik’in belirlediği “halk anlatılarının 
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epik yasaları” ve bu yasaların günümüz edebiyatına uygulanabilirliği incelenecektir. 

Masal analizlerinde önemli bir araştırmacı olan Vladimir Propp’un yapısal masal 

analiz yönteminden de faydalanılacaktır.  

 

Buraya kadar olan analiz yöntemleri doğrudan halk edebiyatı ile ilişkilidir. Bu analiz 

yöntemlerine ek olarak “Anlatı Analizi Modelleri” başlığı altında daha çok anlatı 

analizinde kullanılan anlatı bilimi (naratoloji) modelleri incelenecektir. Sosyoloji 

veya sosyolinguistik, psikolojik, edebî ve antropolojik modeller tablolar aracılığı ile 

açıklanacaktır.  

 

Araştırmanın dördüncü ve son bölümü olan analiz kısmında ise ilk üç bölümdeki 

bilgiler çerçevesinde Tumanyan’ın yazdığı masallardan yirmi iki tanesi incelenecek 

ve incelenen masalların tümü özelliklerine göre sınıflandırılacaktır. Tumanyan’ın 

farklı türlerde yazdığı beş masal halk bilimi, edebiyat bilimi ve naratoloji 

çerçevesinde analiz edilecektir. Araştırmamız çerçevesinde incelenecek olan 

masallar sırasıyla şöyledir: Konuşan Balık, Balta Kardeş, Gezginler, Kikos’un 

Ölümü, Akılsız- Aptal. 

 

Söz konusu masallar; öncelikle Ermeniceden Türkçeye çevrilerek sunulacak ve metin 

üzerinde anlatının çerçeve ve epizotları gösterilecektir. Daha sonra eser Axel Olrik’in 

anlatının epik yasaları çerçevesinde incelenecektir. Olrik’in yasalarına uygulanan 

masallar Greimas ve Propp’un karakter analizine göre analiz edilecek ve anlatının üst 

yapısı ve Larivaille’ın anlatı şemasına göre incelenecektir. Bunun yanı sıra son 
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olarak masalın diğer özellikleri, varyantları ve çocuk edebiyatı açısından 

değerlendirmeleri de okuyucuya sunulacaktır.  

 

Bu incelemeler sonucunda Tumanyan’ın sözlü kültürden aldığı masalların biçimsel 

yapısı, içeriği, üst yapısı ve karakterleri arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Yapılan 

analiz sonucunda Tumanyan’ın eserlerinde bulunan halk edebiyatı unsurları, anlatı 

yapısındaki özellikler ve Tumanyan’ın sözlü kültürden aldığı masalları kültürize 

etme süreci detaylı bir şekilde gösterilecektir. Böylelikle Tumanyan’ın masalları 

aracılığı ile halk edebiyatının çocuk edebiyatındaki yansımaları gösterilmiş olacaktır.    

 

Çalışmamız için değişik dillerdeki kaynakların araştırılmış ve gerekli olan 

bölümlerin Türkçeye çevrilmiş olduğu görülecektir. Đncelenen kitap, dergi, makale 

ve internet kaynakları içersinde 82 Türkçe, 27 Ermenice, 21 Đngilizce, 9 Rusça ve 3 

Fransızca kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan Rusça ve Fransızca olanlar için 

dışarıdan dil desteği alınmıştır: Rusça çevirilerin bir kısmı AÜ DTCF Ermeni Dili ve 

Kültürü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca, bir kısmı da AÜ DTCF Rus 

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencisi Khumar Ismayılova, Fransızca çeviriler 

AÜ DTCF Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Araş. Gör. Doğanay Eryılmaz 

tarafından yapılmıştır. Önemli görülen bazı yazılar, mektuplar ve eserler ekte 

çevirisiyle birlikte verilmiştir.   
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I.BÖLÜM 

HOVHA::ES TUMA:YA: 

 (Հովհանննես Թումանյան) 

 

1. Hovahannes Tumanyan’ın Hayatı, Siyasî ve Edebî Kişiliği 

 

Bu bölümde Hovhannes Tumanyan’ın yalnızca sanat yaşamını değil, içinde yaşadığı 

sosyal çevreyi ve zamanı da tanımamıza yardım edecek verileri değerlendireceğiz. 

Dolayısıyla Tumanyan’ın sanatçı kimliğinin oluşmasında rol oynayan etmenler ilgi 

alanımızın dışında kalmayacak. Zira amacımız Tumanyan’ı çok yönlü yaklaşımlara 

olanak sağlayan verilerin ışığında resmetmektir.    

 

Ermeni edebiyatında oldukça önemli bir şair ve yazar olarak değerlendirilen 

Tumanyan, 1869’da Lori’nin Dseğ köyünde doğdu. Đlköğrenimini doğduğu köyde 

tamamladıktan sonra 1879 ve 1883 yılları arasında “Calaloğul” (bugünkü adı 

Stepanavan) köyünün kilise okulunda okudu. 1883’ten sonra Tiflis’e geçen 

Hohvhannes Tumanyan, 1883 ve 1887 yılları arasında “Nersisyan Okulu”nda eğitim 

aldı. Okulu tamamlayamayan Tumanyan, “Ermeni Kardinaller Kurulu”nda çalışmaya 

başladı. Daha sonraki yıllarda “Kafkas Ermeni Yayın Birliği Bürosu”nda çalıştı. 

1893’ten sonra yazı işleriyle ve sosyal işlerle ilgilendi.1  

                                                 
1 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 234, c. 1.  Ոսկեփորիկ, 

Մանկական Հանրագիտարան, Երևան, 1996, c. 1, s. 31 – 32. В. С. Налбандян, С. Н. Саринян, 

С. Б. Агабабян, Армянская Литература, МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1976, s. 300.  

Rusça çevirileri yapan Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencisi 

Khumar Đsmayılova’ya yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 
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N. Tumanyan tarafından kaleme alınan Hovhannes Tumanyan’ın biyografisinde 

öncelikle yazarın adını aldığı dedesi ile ilgili bilgiler veriliyor. “Tumanyan’ın dedesi 

Lori’de Ohannes [Hovhannes] Ağa adıyla ünlü bir kişidir.”2 Ohannes Ağa, 

“komşuları ve çevresindeki Kazaklarla, Azerilerle,  Türklerle ve Gürcülerle iyi 

ilişkilere sahip, barışçıl bir şekilde ve sükûneti koruyarak bu halklarla çalışıyordu.”3 

Bu satırların devamında ise Ohannes Ağa’nın Rusya’dan mum getirerek sattığından 

bahsedilmekte ve bölge insanlarının barış içinde yaşadığı anlatılmaktadır.  

 

Yukarıda anılan biyografi yazarının verilerine göre, “Tumanyan’ın babası Ter-

Tadevos köyün papazlarından biridir. Onun herkesçe bilinen ismi ‘Aslan’4dır.  

1838’de doğmuş ve 1898’de ölmüştür.”5 Hovhannes Tumanyan’ın babası Ter-

Tadevos’un da Ohannes Ağa gibi sevilen bir kişi olduğu belirtilmektedir. “Ter-

Tadevos sadece Lori çevresindeki köylerde sevilen biri değil aynı zamanda komşu 

çevrelerce, Azeriler, Kazak köylüleri ve özellikle Türk halkı tarafından sevilen 

                                                                                                                                          
Հովհաննես Թումանյան, Երկերի Ժողովածու, Խմբ. Էդ. Ջրաբաշյան, Ա. Ինճիկյան, 

Հայաստան Հրտ., Երևան, 1969, 4- րդ հատոր s. 51 -  54.  (1905 yılında Tumanyan bir 

otobiyografi yazarak hayatını kısaca açıklar.) 
2 Ն. Թումանյան, Հովհաննես Թումանյանի Մանկությունը (1869 – 1883), Հայպետհրատ, 

երևան, 1946, s. 22. 
3 ibid, s. 26. 
4 Arapça Arslan kelimesinden gelmektedir. Ermeniler arasında erkek ismi olarak kullanılmaktadır. 

Arslan yerine Türkçe transkripsiyonu olan Aslan kullanılmaktadır. Günümüzde Aslanyan soyadı da 

kullanılmaktadır. Sözlüğe bkz.: http://armenian.name/index.php?a=term&d=5&t=270 (10.06.09) 

(Doğu Ermenice)    

5 Ն. Թումանյան, 1946, s. 30 – 31. 
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birisiydi.”6 Bu metinde dikkatimizi çeken bilgi Ter Tadevos’un özellikle Türklerle 

olan ilişkisinin niteliğine yapılan vurgudur.  

 

N. Tumanyan çalışmasının devamında şu bilgileri aktarıyor: “Ter Tadevos, Lori 

çevresinde büyük insan namına sahipti. 1900’lü yıllarda Lori’de Hovhannes 

Tumanyan babasının adıyla tanınıyordu. 1905 – 1906 yıllarında, Ermeni – Türk 

çarpışmaları zamanında, Tumanyan Kazak bölgesine; dağlara iki komşu halkı 

barıştırmak için gittiğinde Türk halkı onun gelmesinden çekindi; askerlerin başında 

Tumanyan’ın olduğunu öğrenince, köyün yaşlıları şöyle dedi: O Aslan Keşiş’in 

oğludur, korkmayın, gidin, onun babası büyük insandı, bizim dostumuzdu.”7 

Bununla birlikte N. Tumanyan’ın babasıyla ilgili bilgi aktarımı sırasında sergilediği 

samimiyetine gölge düşürebilecek nitelikte bilgi ve belgeler de mevcuttur. Örneğin: 

Geniş bir ailesi olan Tumanyan’ın altı kızı ve dört oğlu vardır. Oğullarından birisi 

Andranik’in ordusunda savaşırken hayatını kaybetmiştir. Diğer oğlu Muşeg ise Stalin 

döneminde vurulmuştur.8 Ayrıca Andranik ile Tumanyan arasında siyasi açıdan 

yakınlık olduğunu gösteren önemli bir de veri vardır. Bu veri, Andranik’in 1915 

yılında Osmanlı topraklarında gerçekleştirdiği isyanları destekleyen bir mektuptur. 

                                                 
6 Ն. Թումանյան, 1946, s. 41. 
7 ibid, s. 41. 
8 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/113772 (14.03.2009) (Rusça)  

Adı geçen Andranik, 1865 yılında Şebinkarahisar’da doğmuştur. 1894 – 96 yılları arasında Sasun 

isyanına katılmıştır. 1902 -04 tarihlerinde Sasun ve Van bölgesindeki isyanları katılmıştır. 1912 – 

1914 yılları arasında Bulgaristan’da bulunmuştur. 1918 yılında Kafkasya’daki çatışmalarda yer 

almıştır. Son yıllarını ABD’de geçiren Andranik 1927 yılında ölmüştür. Andranik’in mezarı 1928’de 

Paris’e, 2000 yılında ise resmî törenle Erivan’a taşınmıştır. Detaylı bilgi için bkz.: Jean – Louis 

Mattei, Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri,  Bilgi yayınevi, Ankara, 2008, s. 

289 – 323.      
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Tumanyan mektubun bir bölümünde şöyle demektedir. “Benim dört oğlum var, 

dördü de hükümetin, milli fikrin ve senin isteğinin altındadır, her ne yapabilirlerse 

dört kızım da destek çalışmalarına gitmeye hazır. Ben şüphesiz onlardan değerli 

hiçbir şeye sahip değilim.”9  

 

Bu mektubun dışında Aşot Atanasyan10 da Tumanyan’ı siyasi bir kişilik olarak 

Boğos Nubar Paşa11 ve Andranik gibi kişiler içinde değerlendirmekte, hatta 

Tumanyan’ı bu kişilerden üstün görmektedir.12  

 

Tumanyan siyasete çok önem vermektedir ve bu konudaki görüşlerini başta “Siyaset 

ve Biz”13 adlı yazısından ve diğer yazılarından öğrenebiliriz. Tumanyan “Siyaset ve 

Biz” adlı yazısında Avrupa ve Rus gazetelerinde siyasete çok fazla yer verildiğini 

belirtir ve siyasi konularda Avrupa ve Rusya’nın örnek alınabileceğini belirtir.  

Buradan Rusya yanlısı bir politika izlediği de anlaşılmaktadır.  

                                                 
9 Mektubun Ermenicesi ve çevirisi için bkz.: Ek: 2  

Bu mektuptan alıntılar yapan Susana Ovanesyan’ın yazısı için için bkz.: Сусанна Ованесян, 

“Совершенство Ованеса Туманяна”, http://port-folio.org/2009/part59.html (Rusça) (20.06.09) 
10 Tumanyan ile aynı dönemlerde yaşamış bir gazeteci.  
11 I. Dünya savaşından sonra Paris’te Barış Konferansı’nda, 28 Şubat 1919 tarihinde, Osmanlı 

Ermenileri adına söz alan Boğos Nubar Paşa Kafkasya’daki Ermenistan ile Türkiye’de Ermenilerin 

yerleşik olduğu toprakların birleştirilmesini istemiştir. Türkiye’de Ermenilerin yerleşik olduğu 

toprakları ise Altı Vilayet (Osmanlıların Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Harput ve Sivas 

Vilayetleri) Trabzon vilayetinin bir bölümü ve Kilikya ile Maraş sancağı olarak ifade etmiştir. Nubar 

Paşa’nın talepleri günümüz Türkiye’sinde, 24 ile tekabül etmektedir. Söz konusu iller şunlardır: 

Artvin, Kars, Rize, Trabzon, Giresun, Tokat, Sivas, Đçel, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, 

Malatya, Elazığ, Tunceli, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Van, Diyarbakır, Batman, 

Siirt ve Muş). Detaylı bilgi için Bkz.: Ömer Engin Lütem, Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler, 

Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2007, s. 33 – 45.  
12 Detaylı bilgi için bkz.: Сусанна Ованесян, a.g.y.  

13 Հովհաննես Թումանյան, 1969, s. 112 – 114. 
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Yukarıda bahsedildiği gibi siyasetle sıkı bir bağı olan Tumanyan’ın Taşnaksutyun’la 

ve Hınçak Partisi ile bağlarının olduğu bilinmektedir.  Tumanyan 1890 yılında 

Ahılkelek’e, Hınçak Partisi’nin bir temsilcisi olarak bölgede bir birim oluşturmak 

için gitmiştir. Bunun yanında Tumanyan, Tiflis’te bulunan Federasyon’un 

(Taşnaksutyun’un) merkezine de üyedir.14 Ermeni Đhtilalci Federasyonu’nun 

(Taşnaksutyun’un) iki gruptan oluştuğu bilinmektedir. Bu gruplardan ilki sosyalist 

olmayan milliyetçi ihtilalcilerdir. Đkincisi ise sosyalist ihtilalcilerdir. Sosyalist 

ihtilalciler kendi içinde ikiye ayrılmış durumdaydı. Bu gruplardan ilki Rus, Gürcü 

ihtlalcilerle işbirliği yapmayı ve Çar rejimini devirmeyi düşünmekteydi. Đkinci grup 

ise sadece Türkiye Ermenileri ile ilgileniyordu. Federasyon ortaya çıkarken Hınçak 

Partisi de bu grubun içinde yer alıyordu. Bu parti ise solcu olarak biliniyordu. Ancak 

daha sonra bu iki parti arasında bir ayrılık olmuştur.15 Elimizdeki bilgiler Hovhannes 

Tumanyan’ın iki partiyle de bağının olduğunu gösteriyor. Tumanyan’ın bu partiler 

içinde sosyalist yönü ön plana çıkmaktadır. Bütün bunların yanı sıra; “Ermeni 

kurtuluş hareketi içinde, sosyalizm, milliyetçilikten ayrılamadı ve Kafkas Ermenileri, 

milli hareketin evrimine sosyalizmi kattılar.”16 Dolayısıyla Tumanyan’ın siyasi 

görüşlerinde dikkatimizi çeken çelişki aslında Ermeni siyasi tarihinde yaşananların 

bir yansımasıdır.   

 

                                                 
14 Сусанна Ованесян, a.g.y. 
15 Detaylı bilgi için bkz.: Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Remzi Kitabevi, Đstanbul, 2006. Ömer 

Engin Lütem, Armenian Terror, Publication of the Center for Eurasian Strategic Studies, Ankara, 

2007. 
16 Anahide Ter Minassian, “Ermeni Devrimci Hareketinde Milliyetçilik ve Sosyalizm (1887 – 1912)”, 

makale için bkz.: Yervant Odyan, Yoldaş Pançuni, Aras Yayıncılık, Đstanbul, 2000. s. 145. 
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Tumanyan 1908 tarihinde Çar yönetimi tarafından hapse atıldı. Bir yıl sonra serbest 

bırakılan Tumanyan 1911 yılında tekrar tutuklandı ve Petersburg’a gönderildi. 

Petersburg’da bir yıl kalan Tumanyan 1912 yılında tekrar Tiflis’e dönmüştür.17  

 

Tumanyan, Ermeni sorunu ile ilgili düşüncelerini 1913 yılında yazdığı “Ermeni 

Sorunu ve Çözümü”18 adlı yazısında açıklamıştır.  Bahsettiğimiz bu yazı Ermeni 

sorununu tarihsel süreç içinde değerlendirmekte ve sorunun çok eskilere dayandığını 

belirtmektedir.  Tumanyan bu yazısında Ermeni sorunun Avrupa diplomasisi önünde 

Berlin Kongresinden (13 Haziran – 13 Temmuz 1878) beri yani 35 yıldır var 

                                                 
17 Գարնիկ Ստեփանյան, Կենսագրական Բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 

Երևան, 1978, s. 380.   

Not: Bu konudaki bilgiler oldukça çelişkilidir. Örneğin; Ermeni Sovyet Ansiklopedisi’nde Hovhannes 

Tumanyan’ın 1905 – 1907 tarihlerinde Çar bürokrasisinin ve Ermeni milliyetçi partilerinin 

körüklediği Türk – Ermeni çarpışmasına son vermek için büyük çaba sarf ettiği ve bu yüzden 

tutuklandığı belirtilmektedir. (Bkz.: Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, 

s. 235, c. 1.) Ancak Tumanyan’ın I. Dünya savaşında Rusya’ya yardım etmek ve bağımsız Ermenistan 

kurmak için “Ermeni Gönüllü Birlikleri”nde (EYK – Ermeni Yardım Komitesi’nin yönetiminde); bu 

komiteleri idare etmek için kurulan “Milli Büro”da üst düzeyde görev aldığı ve Taşnaklarla yakın 

ilişkiler içinde olduğu L.M. Bolhovitinov’un belgelerinde belirtilmektedir. Ayrıca Rusya’nın Van’ı 

işgalinden sonra Rus askerlerin arkasından giden yazarlar grubu arasında Tumanyan’ın da bulunduğu 

bilinmektedir. 

Taşnakların (veya Ermeni Gönüllü Birlikleri’nin) yapmış olduğu eylemler Rus komutanlarını rahatsız 

etmiş, bundan dolayı oluşturulan mahkemelerde birçok Ermeni yargılanmış ve hapsedilmiştir. 

Dolayısıyla Tumanyan’ın Rus hükümeti tarafından tutuklanmasının ardında yatan gerçekler 

incelenmesi gereken önemli bir konudur. Bu konu ilerleyen dönemlerde farklı bir çalışmada ele 

alınacaktır. Bkz.: L.M. Bolhovitinov, Rus Kafakas Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bolhovitinov 

/ 11 Aralık 1915 Tarihli Resmi Ermeni Raporu, Haz. Mehmet Perinçek, Doğan Kitap, Đstanbul, 2009, 

s. 85. ve http://ermeni.org/turkce/vkayutyun.php?tp=ea&lng=tr&nmb=27  (08.04.10) Verjine 

Svazlian, Ermeni Soykırımı ve Tarihsel Hafıza, Gitutyun Yayınevi, Erivan, 2004. 

http://ermeni.org/turkce/kitap.htm (08.04.10) Verjine Svazlian, Ermeni Soykırımı ve Toplumsal 

Hafıza, Belge Yayınları, Đstanbul, 2005, s. 49.    

18 Հովհաննես Թումանյան, 1969, s. 161 – 173.  
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olduğunu ancak Ermeni sorunun Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) ile Rusların, 

Ermeni sorununu uluslararası arenaya taşıdığını belirtmektedir. Tumanyan, 

Ermenilerin Tacikler (Osmanlılar) ve Persler (Đranlılar) tarafından parçalandığını 

anlatıyor. Bu sorunun sonucunda Tumanyan; “…ve bugün artık siyasi özgürlük 

sorunu ortaya çıkıyor ki bu talep [özgürlük talebi] sonuçta yaşamın, malın – mülkün, 

onurun ve kültürel gelişmelerin teminatı olarak şekilleniyor…”19 demektedir. Bu 

yönüyle Tumanyan, Ermeni sorunun sadece siyasi olmadığını vurguluyor ve bunu 

yaşam, mal ve kültürel varlığı da içeren bir sorun olarak değerlendiriyor.  Tumanyan 

yazısında Ermeni sorununu 18. yy.ın başlarında Đran egemenliği altında yaşayan 

Ermenilerin sıkıntılarıyla başlatıyor. Ermenileri Đran egemenliği altında yaşadıkları 

sorunlardan kurtaranın Rusya olduğunu belirten Tumanyan’ın gözünde Rusya’nın 

“kurtarıcı” olduğunu görüyoruz. 

 

“1829, 55 ve 78 tarihlerindeki savaşlar sonucunda Aleksandropol ve Kars Rusya’nın 

eline geçer ve bu bölgelerde Rusya, Ermenilerin yaşam, mal – mülk sorununu 

çözer.”20 diyen Tumanyan, Ermeni sorunun çözümünde Rusya’nın etkin 

olabileceğini belirtir.  

 

Aslında Tumanyan bu yazısında Ermeni sorunun uluslararası bir çıkar çatışmasının 

sonucunda ortaya çıktığını belirtir. Tumanyan’a göre Rusya’nın Güneye inmesi 

Đngiltere’nin çıkarlarını zedelemektedir ve bu nedenle Đngiltere Osmanlı Devleti’ni 

desteklemektedir. Tumanyan, daha sonra Almanya ve Avusturya’nın da bu 

                                                 
19 Հովհաննես Թումանյան, 1969, s. 170. 

20 ibid, s. 172. 
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nedenlerle Osmanlı Devleti’ni desteklediğini düşünür. Sonuç olarak Tumanyan bu 

sorunun çözümünü şöyle açıklar: “Ermeni halkı Rusya ile var olmalı ve kendi 

hayatının, malının – mülkünün ve onurunun korunma ümidi Rusya’nın başarısına 

bağlıdır.”21                   

 

Hapis hayatından ve 1915 olaylarından sonra Tumanyan’ın “Kafkas Gazetesi”nde 

Ermeni – Türk Đhtilafı üzerine yazdıkları oldukça önemlidir. Bu konuda Tumanyan 

bir yazısında şunları söylemektedir: 

 

“Savaş başlı başına vahşice ve barbarca bir olaydır. Eğer 

biri buna karşı çıkarsa biz, Ermeniler ve Türkler inkârı imkânsız 

olan barbarlık ve vahşet delillerine sahibiz. Barışsever halk 

birbirine ters düştüğünde eş ve çocuk ayırt etmeden birbirlerini 

gaddarca öldürüyor ve yağmalıyorlardı. Đşte bu Ermeni – Türk 

çarpışmasıdır. Olaylar gittikçe daha korkunç hale geliyor. Aydın 

sınıfının bunlara karşı nasıl kayıtsız kaldığını buna başlıca sebep 

olduğunu ve hatta iştirak ettiğini biliyoruz 

 

Önceleri, ben sadece Türklerin barbar olduğunu 

düşünüyordum. Zaman ve olaylar ise kesin olarak gösteriyor ki, 

biz, maalesef birbirimizden geri kalmıyoruz; birbirimizi geçmek 

için çabalıyoruz.” 22 

 

                                                 
21 Հովհաննես Թումանյան, 1969, s. 172. 
22 "Кавказское слово", N70, 1918, http://www.southcaucasus.com/index.php?page=tribune&id=309 

(08.04.10) (Rusça) Metnin tamamı için bkz.: Ek: 3  
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Tumanyan, sadece Türk – Ermeni ilişkileri hakkında değil aynı zaman da Ermeni – 

Gürcü çatışmaları hakkında da yazılar yazmıştır. “Kafkas Gazetesi”nde Ermeni – 

Gürcü çatışması hakkında yazdığı bir yazısı da önemli olduğu için bu bölümü 

doğrudan aktarabiliriz: 

 

“Size son bedbaht Ermeni – Gürcü çarpışmasından bir 

olay göstereyim. Görgü tanıkları şöyle anlatıyor: Lori Dağı 

boğazında bir köprü var. Köprünün bir ucunda Ermeni 

gözetleme noktası diğer ucunda ise Gürcü gözetleme noktası. 

Onlar, omuzlarında silahlarıyla birbirlerine ısrarla bakarak 

orada duruyorlar. Hâlbuki onlar arkadaşlar ve uzun yıllar 

beraber savaşmış, beraber ıstırap çekmiş, beraber sevinmiş, 

beraber yemiş, berber yatmışlar. Şimdi onlar omuzlarında 

silahlarıyla birbirlerine karşı kötü bakışlarıyla düşman 

oldular. Onları izleyen biri var mı diye köylülerden 

soruşturuyorlar, görüşebileceklerini öğrenince köprünün 

ortasına geliyorlar ve sarılıyorlar, öpüşüyorlar ve yine 

yerlerine dönüyorlar ve birbirlerine karşı bakmaya devam 

ediyorlar. 

Daha fazlasını söyleyeyim. Bizim halkımız arasında 

değil, bu hayat verici ve kurtarıcı güç diğer devletlerin 

halklarında da var. Size Türk ve Ermeni ilişkisinden dokunaklı 

olaylar, hadiseler ve iyi kalpli kardeş ilişkilerinden örnekler 

verdiğimde şaşırırsınız…”23  

                                                 
23 "Кавказское слово", N66, 1919, http://www.southcaucasus.com/index.php?page=tribune&id=309 

(09.04.10) (Rusça). Metnin tamamı için bkz.: Ek: 4  
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Tumanyan’ın siyasi görüşlerinin gelişim çizgisi genel hatlarıyla böyledir. Doğaldır ki 

bu değişimler yazarın sanatına da yansımıştır. Bunun yanında elimizdeki veriler 

Tumanyan’ın yalnızca siyasi değil, sosyal ve doğal çevreden de etkilendiğini 

göstermektedir. 

 

Lori’de dünyaya gelen Tumanyan’ın köyünün doğal yapısından etkilendiğini 

söyleyebiliriz. Şiirlerinde, hikâyelerinde, masallarında vd. yazılarında kullanmış 

olduğu çevre çoğunlukla Lori’ye benzetilmektedir. Lori dağlık ve yeşillik bir yerdir. 

“Lorili Sako” adlı eserde Lori’nin betimlemesini çok iyi bir şekilde vermektedir.”24 

Bu eserlerin dışında masalları, hikâyeleri ve öyküleri incelendiği zaman yazarın 

doğadan oldukça fazla etkilendiği görülmektedir. Özellikle masallarında kullandığı 

hayvanların sıklığı bunu gözler önüne sermektedir. “Eserlerdeki hayvanların aslında 

Tumanyan’ın gerçek hayatta sahip olduğu hayvanlar olduğu düşünülmektedir.”25  

 

Yazarın eserlerine etki eden bu doğal çevrenin yanında anne ve babasının da etkisi 

oldukça fazla olmuştur. Kaynaklar Tumanyan’ın babasından oldukça etkilendiğini 

söylemektedir: “Babasının şarkıları ve akşamları yaptığı konuşmaların önemi çok 

fazlaydı ve bunlar Tumanyan’ın parlak hayal gücünde derin iz bıraktı. Çocukluğunda 

babasının şarkılarından etkileniyor, neşe buluyor; babasının şarkılarını ve 

muhabbetini seviyordu.”26 

 

                                                 
24 Ն. Թումանյան, 1946, s. 11. 

25 ibid. 

26 ibid, s. 36. 
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Annesi ise anlattığı efsanelerle ve masallarla Tumanyan’ın ilerde yazacağı masalların 

temelini oluşturduğu düşünülmektedir. “Tumanyan’ın Annesi Sona, 1812 – 1936 

yılları arasında yaşamıştır. Annesinin anlattığı efsanelerden ve hikâyelerden de 

etkilenmiştir. “O [Tumanyan’ın annesi] atasözleri ile birlikte efsaneler ve hikayeler 

anlatıyordu …”27 Anne - babasının dışında “evinin büyüklerinden ve dayılarından 

efsaneler, anlatılar ve çeşitli hikâyeler dinliyordu”28 Bu anlatılar ise Tumanyan’ın 

gelecekteki edebiyatını şekillendirmiştir.  

  

Tumanyan, 1880’lerden sonra yazmaya başlamıştır. Ğ. Alişan ve R. Patkanyan’ın 

etkisiyle, halk kökenli şarkılardan ve geleneklerden yola çıkarak yazdığı eserlerin 

yanında vatanseverlik şiirleri de yazmıştır. “Şiirler” (1890 – 1892) adındaki antolojisi 

yayınlandığı zaman Tumanyan şair olarak ünlü olmuştur. Bu çalışmaları esnasında 

ve daha sonraki yıllarda “Pınar”, “Çekiç”, “Başaklar” ve “Ufuk” adlı gazete ve 

dergilerde çalışmıştır.29 Kaynaklarda, Patkanyan ve Alişan’ın etkisinin yanında 

Byron, Shakespeare, Puşkin ve Lermontov gibi büyük yazarlardan da etkilendiği 

belirtilmektedir.30 Tumanyan küçük yaşlardan itibaren Rus kültürüne ve edebiyatına 

özel bir ilgi göstermiştir. Puşkin, Lermontov, Dostoyevski, Gogol, Çehov gibi Rus 

yazarlardan çeviri yapan Tumanyan’ın Schiller, Goethe ve Heine’den de çevirileri 

                                                 
27 Ն. Թումանյան, 1946, s. 48. 
28 Tumanyan kendi özgeçmişinde dayısından dinlediği anlatılardan bahseder. Bkz.: Հովհաննես 

Թումանյան, 1969. ve Ն. Թումանյան, 1946, s. 66. 
29 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 234, c. 1. ve 

В. С. Налбандян, С. Н. Саринян, С. Б. Агабабян, 1976, s. 301. 
30 Kevork B. Bardakjian, A Reference Guide to Modern Armenian Literature, Wayne State University 

Press, Detroit, 2000, s. 180.  http://armenianhouse.org/tumanyan/bio-en.html (08.04.10) (Đngilizce) В. 

С. Налбандян, С. Н. Саринян, С. Б. Агабабян, 1976. 
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bulunmaktadır. “Rusya’nın Bolşevizm’in zaferi kapitalizmi ve emperyalizmi 

yendi”31 diyen Tumanyan’a göre Sosyalist Rusya, insanlık tarihi içinde yeni bir 

dönem açmıştır ve bu yönüyle çok önemlidir.  

 

Yukarıda da vurguladığımız gibi, Tumanyan’ın çalışmalarında “sosyalist” ideoloji 

hissedilir. Tumanyan “Halkın edebiyat ile ilerleyeceğini düşünüyordu: 

“…Tumanyan, şimdiye kadar edebi faaliyetinin başarısına ‘Doğaya doğru, Halka 

doğru, Ermeni yazarlar!’ ilkesiyle hareket ederek sahip oldu. O yalnızca edebiyatla 

doğru [yasa, yöntem ve ahlaka bağlı] bir halk düşünüyordu.”32 Tumanyan eserlerinde 

çoğunlukla köylüleri ya da sıradan insanları yansıtmaya çalışmıştır. Dolayısıyla 

Tumanyan’ın sanatı, eserleri ve dili halka yöneliktir. Burada kaynak olarak 

kullandığımız Ermeni Sovyeti Ansiklopedisi’nde Tumanyan’ın sosyalist yönünün ön 

plana çıkartılması ilginçtir. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi Tumanyan’ın 

geçmişinde “sosyalizm”den ayrılmayan milliyetçi bir yön de bulunmaktadır.  

 

Tumanyan’ın eserleri genel olarak değerlendirildiğinde romantik ve realist ögeler 

dikkat çeker. “1890’lı yıllarda Tumanyan’ın yayınlanan poemaları, şiirleri ve 

balatları geniş bir biçimde Ermeni gerçekliğini yansıtmıştır. Özelikle de köylü 

karakterinin sosyo-psikolojik çatışmalarını halk kültürünün efsanelerini kullanarak 

yansıtmıştır.”33  Bunların yanında “Anuş” adlı poemasında olduğu gibi, bazı 

eserlerinde de romantizmin etkileri görülmektedir.  

 

                                                 
31 В. С. Налбандян, С. Н. Саринян, С. Б. Агабабян, 1976, s. 301 – 302.  

32 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 234, c. 1.  
33 ibid. 
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“Anuş” poeması Ermeni edebiyatının en sevilen eserlerinden birisidir. Bu poemanın 

temeli üzerine A. Tigranyan bir opera yapmıştır (1879 – 1950). Sovyet dönemi 

bitene kadar her yıl Ermeni ulusal operası bu eserle açılış ve kapanış yapmıştır.34 

 

“Anuş”ta, genç bir çobanın (Saro’nun) Anuş adlı kıza olan trajik aşkı anlatılır. Şiir,  

kahramanların manevi zenginliğini, derin duygularını, sonsuz sadakatini ve 

özverisini resmeder. Tumanyan’ın “Yıldızlarla” adlı poemasında ve Ayrılık/Veda 

(«Հրաժեշտ») adlı şiirinde de romantizmin etkisini görebiliriz.35 1902 yılında 

yazdığı “Atalarımız” şiiri Tumanyan’ın romantizmini yansıtması bakımından 

önemlidir. Bunun yanında 1903 yılında yazdığı “Ermeni Dağlarında” («Հայոց 

լեռներում») adlı eseri Ermeni insanın bir yansıması olarak değerlendirilir.36       

 

Tumanyan’ın yaşadığı zamanları resmeden çalışmalarının arasında, “Gikor”  

(«Գիքորը», 1895 – 1907 basım)  adlı hikâyesi ve yukarıda bahsedilen “Anuş” adlı 

poeması vardır. Bu eserler Ermeni edebiyatı için başarılı çalışmalar olarak 

değerlendirilir. Çoğunlukla “Anuş” için Tumanyan'ın şiirinin, “Gikor” için ise düz 

yazısının zirvesi olduğu görüşü yaygındır.37 “Gikor” adlı eser “Yaşamak 

Đstiyorum”38 adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bu eserde Gikor adındaki küçük bir 

çocuğun çalışmak için köyden şehre gönderilmesi anlatılmaktadır. Oldukça dramatik 

                                                 
34 Kevork B. Bardakjian, 2000, 181. 
35 Şiirin çevirisi ve orijinal metin için bkz.: Ek: 5 – Ek: 6 – Ek: 7 
36 Şiirin çevirisi ve orijinal metin için bkz.: Ek: 8 

В. В. С. Налбандян, С. Н. Саринян, С. Б. Агабабян, 1976, s. 303.  
37 http://armenianhouse.org/tumanyan/bio-en.html (08.04.10) (Đngilizce) 
38 Bkz.: Hovhannes Tumanyan, Yaşamak Đstiyorum, Çev.: Yervart Tomasyan, Çocuk Bahçesi 

Kitapları Oda Yayınları, Đstanbul, 1998.  
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olan bu eserde romantizmi ve realizmi birlikte görmek mümkündür. Daha sonra 

Gikor’un bu hikâyesi film yapılmıştır. 

 

Tumanyan’ın yazdığı “Sasunlu Davit” («Սասունցի Դավիթ», 1902) adlı poeması 

Ermeni edebiyatında halk kahramanı destanının en iyi ürünü olarak kabul edilir. 

Bunun yanında “Tımkabert’in Fethi” («Թմկաբերդի առումը», 1902, basım 1905)  

adlı eseri de oldukça önemlidir. Bu eserde ise onur – şeref, kin – nefret, vatanseverlik 

ve hainlik hakkında anlatılan epik bir destandır. 39   

 

Tumanyan’ın temelinde Ermeni efsaneleri ve sözlü gelenekleri bulunan balatları da 

bulunmaktadır. Bu türün en önemli eserleri şunlardır: “Ahtamar” («Ախթամար», 

1892), “Pervane” («Փառվանա», 1903) “Dev” («Հսկան», 1908) “Bir Damla Bal” 

(«Մի կատիլ Մեղրը,» 1909) “Güvercin Manastırı” («Աղավնու վանքը», 1913), 

“Kral ve Çerçici” («Թաքավորն ու չարչին», 1917).  

 

Yukarıdaki balatlara ek olarak Tumanyan 20’den çok Ermeni halk hikâyesi 

yazmıştır. Bunlardan bazıları: “Sahip ve Đşçi” («Տերն ու ծառան», 1908) “Cesur 

Nazar” («Քաջ Նազարը», 1908)  “Altın Küpü” («Ոսկու կարասը», 1908) 

sayılabilir. Bu hikâyelerin dışında Grimm Kardeşler’den, Rus, Hint, Japon, Đtalyan ve 

diğer halklardan birçok hikâye çevirmiştir.  “Köpek ve Kedi” («Շունն ու կատուն», 

1886, basım 1899) “Şanssız Tüccar” («Անբախտ վաճառականներ», 1886, basım 

1899) ve çeşitli düz yazıları çocuk edebiyatının en önemli sayfalarından olmuştur. 

                                                 
39 Sasunlu Davit’ten bir bölüm için bkz.: Ek: 9  
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Tumanyan eğitim amaçlı “Işık Saçan”(«Լուսաբեր») ders kitabının yayımına da 

katkıda bulunmuştur.40 

 

1899’da Tumanyan, kendi girişimiyle oluşturduğu içinde Ğ. Ağacan, Đshakyan, L. 

Şant ve D. Demircyan gibi kişilerin bulunduğu “Üst Kat” («Վերնատուն») isimli 

edebiyat grubunda çalışmıştır. 1912’de ise Tumanyan yeni oluşturulan Ermeni 

Yazarlar Birliği’nin başkanı seçildi. Bu görevine 1921’e kadar devam etti.41  

 

1921 yılında Ermenistan Yardım Komitesi’nin başkanı olarak seçilir ve 

Ermenistan’ın yardım faaliyetlerini organize etmek amacıyla hükümet kararıyla 

Đstanbul’a gider. 1923 yılında Đstanbul’da Tumanyan’ın şiirlerinden oluşan bir 

antoloji yayınlanır. Tumanyan, 23 Mart 1923’te Moskova’da ölür.42       

 

Tumanyan’ın bütün eserleri folklor ile bağlantılıdır. Folklordan birçok konu ve 

karakter çıkartmıştır. Tumanyan folkloru “edebiyata çok yakın ve edebiyatın 

temelinde” 43 görüyordu.  Bundan dolayı Tumanyan Ermeni köylüsünün yaşamına 

yönelmiştir. Köylülerin, “sıradan” halkın hayallerini yansıtmaya çalışmıştır.  Ermeni 

köylü yaşamı ve sınıf farklılıklarını oldukça iyi bir şekilde yansıttığı “Gikor” adlı 

eseri bunu çok iyi bir şekilde gösterilebilir. “Tumanyan, halkının peri masallarıyla, 

meselleriyle ve efsaneleriyle büyüdü. Lori'nin folkloru ve güzelliği, onun işinin 

                                                 
40 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 235, c. 1. 
41 Kısa bir bilgi için bkz.: Ալբերտ Փարսադանյան, Գիտելիքների Շտեմարան, ,ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» 

հրատարակչություն, Երևան, 2003. 
42 Գարնիկ Ստեփանյան, 1978, s. 381.  

43 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 234, c. 1. 
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gerekli bir parçası ve yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. Bu folkloru ve güzelliği 

yazılarında daha sonra yansıtmıştır.”44  

 

Tumanyan’ın “Tmkabert’in Fethi” adlı eserinin konusu Yervand Lalayan’ın 

etnografik koleksiyonunda bulunan “Cavah’ın Kokusu” («Ջավախքի Բուրմունք») 

adlı esere benzemektedir. Ahtamar ise “Hero and Leander”in Ermeni yansımasıdır.45 

“Hero and Leander”,  Hero’nun hikâyesinin anlatıldığı bir Yunan mitidir. Bu 

mitolojide, Afrodit’in rahibesi Hellespont’un kıyısında Sestos’da bir kulede yaşar. 

Diğer tarafta ise Leander adında bir genç yaşar. Leander, Hero’ya âşık olur ve onunla 

birlikte olmak için her gece Hellespont’a yüzerek gider. Hero ise kulenin tepesinde 

lamba yakarak Leander’a yol gösterir. Bu olay sıcak yaz boyunca devam eder. Ancak 

fırtınalı bir kış gecesi dalgalar Leander’ı engeller, rüzgâr Hero’nun lambasını 

söndürür, Leander yolunu kaybeder ve boğulur. Hero ise çok üzülür, kendisini 

kuleden atar ve ölür.46 Tumanyan’ın bu Yunan mitolojisine birebir benzeyen 

Ahtamar adlı eserini hikâye ile karşılaştırmak mümkündür. 

 

Tumanyan, 1909 yılında yazmış olduğu “Edebî Olmayan Önemsiz Bir Eleştiri”47 

(«Ոչ գրական ոչնչությունները քննադատ») adlı yazısında halk anlatılarından 

oldukça yararlandığını anlatmaktadır. Bu yazı R. Drambyan’a cevap olarak 

yazılmıştır. Drambyan, “Đşçi/Rençber” («Մշակ» / No: 162) adlı dergide Hovhannes 

Tumanyan’ı “Serçecik” («Ծտիկը» / «Ծիտը») adlı masalı S. Haykuni’den “aşıran” 

                                                 
44 http://armenianhouse.org/tumanyan/bio-en.html (08.04.10) (Đngilizce) 
45 Kevork B. Bardakjian, 2000, 182. 
46 http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_and_Leander (14.03.09) (Đngilizce) 

47 Հովհաննես Թումանյան, 1969. 
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kişi olarak nitelendirmiştir. Bu eleştiriye karşılık  “Edebî Olmayan Önemsiz Bir 

Eleştiri” adlı yazıyı yazan Tumanyan, Drambyan’ı çok ağır bir şekilde 

eleştirmektedir. Bu yazıda Tumanyan, Haykuni’nin yazmış olduğu masal ile 

kendisinin yazmış olduğu masal arasındaki farklılıkları anlatır. Ancak masalın yapı 

olarak Tumanyan’ın yazmış olduğu masala benzediği görülmektedir – ki Tumanyan 

bu benzerliğin nedenini eserin halk kökenli olmasına bağlar. Tumanyan bu eserin 

“orijinal bir çalışma” olarak yayınlanmadığının altını çizer ve bu eserin kendisine ait 

olmadığını şöyle açıklar: “1907 tarihinde yayınlanan Lusaber’in 98. sayfasında siyah 

harflerle beyaz kâğıt üzerinde Serçecik, Folklorik yazısı bulunmaktadır.”48  

 

Tumanyan halk kültürüne ait olan bu tür Ermenice ve Rusça yayınlardan örnek verir. 

Ermenice verdiği örnekler: “Ğ. Ağayan’ın Masalları” («Հեքիաթներ Ղ. Աղայանի») 

ve  “S. Kamalyan’ın Masalları” («Հեքիաթներ Ս. Քամալյանի»). Rusça verdiği 

örnekler: “Perrault’un Peri Masalları” («Волшебные сказки Перро») ve 

“Andersen’in Peri Masalları” («Норвежские сказки Андерсена»). Bu örneklere ek 

olarak Tumanyan, “Serçecik” adlı masalın yedi varyantını gösterir. Bu masalın 

dışında “Çahçah Kral” adlı eserin de 13 varyantını vermektedir. 

 

Tartışmaya neden olan “Serçecik” adlı bu masalın değişik varyantlarını Türk halk 

edebiyatı içinde görmek mümkündür. Örneğin: Pertev Naili Boratav’ın “Az Gittik 

Uz Gittik” adlı masal derlemesi kitabındaki “Ayağına Diken Batan Karga”49 adlı 

masal “Serçecik”e oldukça benzemektedir. Ayrıca “Ayağına Diken Batan Karga” 

                                                 
48 Հովհաննես Թումանյան, 1969, s. 64 – 65. 

49 Pertev Naili Boratav, Az Gittik Uz Gittik, Đmge Kitabevi, Ankara, 2009, s. 19. 
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adlı masalın Bulgaristan’da dinlenmiş olması ise masalların ne kadar geniş çevreye 

yayıldığını ve masalların milli bir sınırının olmadığını göstermektedir. (Pertev Naili 

Boratav da bu masalın 15 varyantını toplamıştır.) 

    

Sonuç olarak Tumanyan’ın edebiyatını olumlu değerlendirenlerin yanında Yeğişe 

Çarents gibi edebiyatçılar da Tumanyan’ın dilini bazı yönlerden olumsuz 

değerlendirmişlerdir. Çarents, 1930’lu yıllarda Ermeni edebiyatının sembolü olan 

Tumanyan’ın zamanının popüler dilini kullanmasını ve bununla ön plana çıkmasını 

eleştirmektedir. Ancak Çarents, bu kritiği yaparken Tumanyan’a karşı olan saygısını 

yitirmemektedir. Çünkü Tumanyan bu konuda tek değildir.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Detaylı bilgi için bkz.: Marc Nichanian, Writers of Disasters, Armenian Literature in the Twentieth 

Century, Taderon Print, 2002. 
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2.Hovhannes Tumanyan’ın Eserlerinin Bibliyografyası:51  

 

2.1.Çeşitli yazılar ve Hikâyeler  

 

Şiirler (Moskova 1890, 1892) 

Taşnaklar (Tiflis, 1893, 1896) 

Lorili Sako (Tiflis, 1896) 

Şiirler, 1892 – 1899 (Tiflis 1899) 

Hovhannes Tumanyan’dan (1899) 

Şiirler (Tiflis, 1903) 

Hazaran – Blbul [bir çeşit kuş] (Tiflis, 1903) 

Anuş (Tiflis 1904, 1916; Đstanbul, 1921 [Tmkaberd’in Fethi ile], 1922, 1959; New 

York, 1923; Aleppo 1925; Beyrut, 1935 [Tmkaberd’in Fethi ile] 1953; Kahire, 1946; 

Erivan 1952) 

Efsaneler (Tiflis, 1904) 

Sasunlu Davit (Tiflis, 1904) 

Gikor (Tiflis, 1907) 

Kekliğin Şarkısı (Tiflis, 1908) 

Şanssız Tüccar (Tiflis 1909) 

Baş edilmez Horoz (Tiflis, 1909) 

Garnik Kardeş (Tiflis, 1909) 

Bir Küp Bal (Tiflis, 1909) 

Tımkaberd’in Fethi (Tiflis, 1909) 

                                                 
51 Kevork B. Bardakjian, 2000, s. 443 – 444.  
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Serçe (Tiflis, 1909) 

Oğlak (Tiflis, 1909) 

Konuşan Balık (Tiflis, 1910) 

Sahip ve Đşçi (Tiflis, 1910) 

Altın Şehir: Hint Masalı (Tiflis, 1911) 

Keyif Yapanın Keyfi Azalmaz (Doğu anlatısı) (Tiflis, 1911) 

Küçük Balıkçı (Tiflis, 1912) 

Cesur Nazar (Tiflis, 1912) 

Anavatanımla (Tiflis, 1916) 

Dörtlükler (Tiflis, 1920) 

Gezginler (Erivan, 1939) 

Boğos-Petros (Erivan, 1945) 

Sayat-Nova (Erivan 1945) (deneme ve yazılar) 

Pervane (Erivan, 1949) 

Çiçeklerin Şarkısı (Erivan, 1948) 

Çahçah Kral (Erivan, 1957) 

Yalancı (Erivan, 1959) 

Balta Kardeş (Erivan, 1959) 

Altın Küpü (Erivan, 1959) 

Güvercin Manastırı ve Konuşan Balık (Paris, 1970) 

Balta Kardeş (Erivan, 1959) 

Yalancı Avcı (Erivan 1960) 

Altın Küpü (Erivan 1959) 

Đlginç Aşuğ (Erivan, 1969) 
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Akşam (Erivan, 1976) 

Arılar Okulu ( Erivan, 1983) 

 

2.2.Koleksiyonlar: 

 

Şiirler (Đstanbul, 1922) 

Şarkı Antolojisi (Erivan 1926) 

Seçilmiş Yazılar (Erivan, 1926)  P. Makintsyan 

Hikâyeler (Erivan, 1930) 

Poemler (Erivan 1933) 

Sanatsal Şarkılar (Erivan, 1934) Ye. Çarents. 

Efsaneler, Balatlar, şarkılar (Erivan, 1934) 

Sahip ve Đşçi – Diğer Hikayeler (Bükreş, 1934) 

Hikâyeler (Erivan, 1937) 

Şiirler (Erivan, 1938) 

Şarkılar. 5 Kitap (Erivan, 1938) 

Masallar (Erivan, 1938) 

Canlıların Hayatı (Erivan, 1938) 

Şarkı Antolojisi (Erivan, 1940 – 59) S. Sahakyan. 

Seçilmiş Şarkılar (Erivan 1940 – 41) 

Şarkılar, Dörtlükler… Masallar (Venedik, 1944) 

Masallar/Hikâyeler (Erivan, 1944) 

Halk şarkıları, Poemler (Venedik, 1944) 

Çocuk Şarkıları (Erivan, 1945) 
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Hikâyeler ve Masallar (Kahire, 1945) 

Şarkı Antolojisi (Ştutgart, 1947) 

Hikâyeler (Erivan, 1948)  

Seçilmiş Şarkılar (Erivan, 1953) 

Masallar (Erivan, 1967) 

Şarkı Antolojisi (Erivan, 1969) 

Sanat Üzerine (Erivan, 1969) I. Safrazbekyan 

Seçilmiş Şarkılar (Erivan, 1978) 

Şarkılar (Erivan, 1980) 

Şiirler ve Efsaneler (Erivan, 1981) K. Karmenyan 

Şiirler, Dörtlükler, Poemler, Efsaneler ve Balatlar (Erivan, 1986) 

Dörtlükler ve Balatlar (Erivan, 1987) 

Tüm Şarkıların Antolojisi (Erivan, 1988) 

Masallar (Erivan, 1988)  
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II. BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve TARĐHÇE 

 

 

A. HALK BĐLĐMĐ (FOLKLOR) 

 

“Hovahannes Tumanyan’ın Hayatı, Siyasî ve Edebî Kişiliği” başlığı altında 

Tumanyan’ın halk kültüründen yoğun bir şekilde etkilendiği örneklerle açıklanmıştı. 

Dolayısıyla bu etkileşimi anlayabilmemiz için halk bilimine ve halk biliminin bir 

araştırma alanı olan halk edebiyatına değinmek gerekmektedir. 

  

Günümüzde halk edebiyatı, halk bilimin incelediği bir alt disiplin olarak 

değerlendirilmektedir.  Türkiye’deki üniversitelerde halk edebiyatını Türk dili ve 

edebiyatının alt disiplini olarak değerlendiren ve bu çerçevede eğitim veren 

üniversiteler de vardır.52 Ankara Üniversitesi’nde ise halk bilimi bölümü bağımsız 

bir bilim dalıdır. Bölümde hedeflenen çalışmalar için araştırma alanı “belirli bir 

halk” ile veya “halk edebiyatı” ile sınırlandırılmamış ve halkı ilgilendiren bütün 

araştırma alanları bölümün inceleme alanına dâhil edilmeye çalışılmıştır.53  

 

                                                 
52 Halk bilimini Türk dili ve edebiyatının alt disiplini olarak değerlendiren üniversiteler: Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 

Halk Bilimi Anabilim Dalı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi 

Anabilim Dalı vd. Bunların dışında birçok üniversitede halk bilim araştırma merkezi ve kulüpleri 

bulunmaktadır. 
53 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Halkbilim Bölümü. 
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Halk bilimi çok eski bir bilim dalı olmamakla birlikte Batı’da temeli oturmuş bir 

bilim dalıdır. Örneğin: Almanya’da halk bilimine verilen önem oldukça fazladır. 

“Almanlar halk bilimini, halkın kalıbı, ruhu ve türünün topyekûn bilimsel incelemesi 

olarak kabul etmektedirler. Alman üniversitelerinde sosyoloji, psikoloji ve siyasal 

bilimler halk biliminin birer alt dalı veya kolu olarak kabul edilmekte ve eğitim buna 

göre dizayn edilmektedir. Kısaca Almanya’da bugün halk bilimi eğitimi ve öğretimi 

siyasal bilimlerin ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin, sosyal ve kültürel politikanın 

kaynak ve temeli olarak kabul edilmektedir.”54 Türkiye’de ise halk biliminin önemi 

görülmüş, bu doğrultuda Pertev Naili Boratav’ın girişimiyle 1938 yılında Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi’nde “Folklor ve Halk Edebiyatı” adında bir ders verilmeye 

başlanmıştır. Ancak 1948’de folklor ve halk edebiyatı çalışmaları siyasi nedenlerle 

durdurulmuştur. 1960’lı yıllarda ise devlet desteği ile bugünkü adı “Halk Kültürlerini 

Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” olan “Milli Folklor Araştırma Enstitüsü” 

kurulmuştur. 1980 yılında ise Sedat Veyis Örnek tarafından DTCF’de “Halk Bilimi” 

adında bağımsız bir bölüm kurulmuştur. Aynı yıl bu kürsü Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü içine alınmıştır. 1993 yılında Nevzat Gözaydın’ın girişimleriyle tekrar 

bağımsız bir bölüm olmuştur. Ancak 1938’den günümüze çok şey değişmemiş, 

DTCF dışındaki fakültelerde halk bilimi edebiyatla sınırlı kalmıştır. Türkiye’de 

siyasal bilimlerin, uluslararası ilişkilerin, sosyal - kültürel politikaların temeli olmaya 

çalışan halk bilimciler ise yeni yeni ortaya çıkmaktadır.55   

 

                                                 
54 Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları, 

Ankara, 2002, s. 19.  
55 Detaylı bilgi için bkz.: M.Öcal Oğuz (Ed.), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, 

Ankara, 2004, s. 31- 67. Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu, Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat 

Yayınları, Ankara, 2003, s. 317 – 319. Özkul Çobanoğlu, 2002. 
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1. Halk Bilimi Üzerine Yapılan Tanımlar: 

 

Halk biliminin sözlük anlamı; “Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü 

edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, 

halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, 

yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları 

bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat.”56 olarak tanımlanmaktadır. Halk bilimi 

“halkı” ilgilendiren birçok alanla ilgilenmesi bakımından kapsamı oldukça geniştir. 

Bir kültürün halk bilimsel verileri o kültürün bütün ürünlerini gözler önüne 

sermektedir ve bir halkı tanımamız açısından oldukça önemlidir. Bir halkı incelerken 

bütün kültür unsurlarının hepsini birden incelemek oldukça güç olduğundan “ halk 

edebiyatı” veya “halk oyunları” gibi belirli alt birimler oluşturmak gerekmektedir. 

Bu alt birimler bütün halk bilimi çalışmalarında olduğu gibi Ermeni folklor 

araştırmalarında da bulunmaktadır. 

 

Yukarıda yapılan halk bilimi tanımı çok genel bir tanımdır. Halk bilimini 

tanımlamak bu kadar da kolay olmamıştır. Halk bilimini tanımlama konusunda 

günümüzde de devam eden tartışmalar sürmektedir. Öncelikle “halk kimdir?” gibi 

temel sorularla başlayan büyük tartışmalar olmuştur.57 Burada, maddi ve manevi 

olarak ortak değerlere sahip olan kişiler bir halkı oluşturur diyerek genel bir tanım 

yapmak mümkündür. Bu tanımı kısaltarak formüle eden Alan Dundes “Halk kimdir? 

                                                 
56 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=147739 (08.04.10) (Büyük Türkçe Sözlük) 
57 Alan Dundes, “Halk Kimdir”, (Çev.: Metin Ekici), Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, (Haz.: 

Gülin Öğüt Eker, Metin Ekici,  

M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları, Ankara, 2003, s. 28.  
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Diğerleri arasında, biziz!”58 demektedir. Dundes burada bir “halk”ın kendisini, bir 

“başka halk”a göre tanımlandığını belirtmektedir. 

 

Bu çalışma çerçevesinde ülkemizde halk bilimi konularında oldukça başarılı olan 

Pertev Naili Boratav’ın ve Sedat Veyis Örnek’in “halk bilimi” tanımlarını vermek ve 

değerlendirmek gerekmektedir. Boratav’a göre halk bilimi “oldukça genç bir 

bilimdir. Batı ülkelerinde 1846’dan bu yana Đngilizce folk (halk) ve lore (bilim) 

kelimelerinden meydana gelmiş olan “folklore” terimiyle, o tarihten önce bir bilim 

dalı sayılmayan ya da başka bilimlerin alanı içinde kalan birtakım olguları, kendine 

özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim adı olarak tanınmaya 

başladı.”59 Burada dikkat edilecek konu “folklor” kelimesinin halk bilimle eş anlamlı 

olarak kullanılmasıdır. Ancak günümüzde Türkiye’de “folklor”un, yabancı bir 

kelime olması ve halk arasında yanlış olarak “halk dansları” yerine kullanılması 

“halk bilimi” teriminin kullanılmasına neden olmuştur.  

 

“Folklor terimini ilk olarak kullanan Đngiliz William J. Thoms’dur (1803 – 1885). 

Thoms ‘Athenaeum’ adlı dergide yayınlanan mektubunda, dergi yöneticilerine halk 

edebiyatı ve halk “antikite”leri konularındaki ürünlerini inceleyecek bilim dalına ad 

olarak “Folk-Lore” terimini kullanmayı önermiştir.”60 Thoms’un önerdiği kelime 

doğrudan halk edebiyatıyla bağlantılıdır. “folklor” teriminin doğuşu edebiyat ile sıkı 

sıkıya bağlıdır. Folklor ve edebiyat ilişkisi “Folklor ve Edebiyat” bölümünde 

açıklanacaktır. 

                                                 
 
59 Pertev Naili Boratav, Yüz Soruda Türk Halk Edebiyatı, K Kitaplığı, Đstanbul, 2003, s. 13. 
60 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, s. 15. 
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Örnek’e göre halk bilimi, “bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve 

manevi alandaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemleriyle 

derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada da bir bütüne 

vardırmayı amaçlayan bir bilimdir.”61 Halk bilimi sadece geçmişte kalmış olan 

unsurları inceleyen bir bilim dalı olarak değerlendirilmemelidir. Günümüz modern 

toplumunu da inceleme olanağı vardır. Halk bilimi tek kültür üzerine yapılan 

incelemeleri veya başka kültürlerle yapılan karşılaştırmalı incelemeleri de 

kapsamaktadır. Örneğin: Ermeni kültürünü sadece kendi içinde inceleyebileceğimiz 

gibi Kafkas ve Anadolu kültürleri ile karşılaştırmalı incelemesi veya kültürel 

bağlantısı olmadığı Orta Asya kültürleri ile karşılaştırmalı incelemeleri de folklor 

aracılığı ile yapılabilir. Özellikle karşılaştırmalı araştırmalar farklılıkların - 

benzerliklerin ortaya çıkmasını ve bu farklılık - benzerliklerin nedenini anlamamızı 

sağlar. Bu karşılaştırma yöntemi ile kültürler arasında bir bağ kurulabilir. Ermeni 

kültürü üzerine yapılan çalışmalarda folklor aracılığı ile benzerlik ve farklılıkların 

ortaya konması Ermeni ve Türk toplumlarının birbirini daha iyi anlaması ve tanıması 

açısından önem arz etmektedir.  

 

1.1. Halk Biliminin Araştırma Alanları ve Kaynakları 

 

Sedat Veyis Örnek ve Pertev Naili Boratav halk biliminin araştırma alanları 

konusunda geniş bir çerçeve oluşturmuştur.62 Araştırmacıların önerdikleri bu 

çerçeveler genel halk bilimi çalışmalarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu tasnifler 
                                                 
61 Sedat Veyis Örnek, 1995, s. 15. 
62 Bkz.: ibid. s. 17 – 20. 
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Ermeni sözlü kültür çalışmalarında kullanılabileceği gibi diğer kültürlerin 

araştırmalarında da kullanılabilir.  

 

Tezimizde ise halk edebiyatı ürünleri olan destanlar, efsaneler, masallar, hikâyeler 

vd. sözlü kültür ürünleri araştırma dâhilindedir. Bu sözlü kültür ürünleri birbirinden 

farklı olmalarına rağmen birbirinden bağımsız değildir. Dolayısıyla masallar 

incelenirken diğer sözlü kültür ürünleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Folklorun kaynakları 1) Metinler (hammaddeler, malzemeler) 2) bu metinlerin tetkik 

ve mukayesesini [karşılaştırılmasını] kolaylaştıracak eserler olarak tasnif edilir.63 

Boratav’a göre halk biliminin bu kaynaklarını sözlü kaynaklar oluşturur. Bunun 

yanında yazılı kaynaklar da kullanılabilir. Ancak yazılı kaynaklar “ikinci” plandadır. 

Bu çalışmada yazılı kaynaklar da folklorun izleri aranacağı için “ikinci kaynak” 

üzerinden bir araştırma gerçekleştirileceğini belirtmek gerekir. 

 

Günümüzde okuması yapılabilen her türlü metin halk biliminin araştırma alanına 

girmektedir ve analizi mümkündür. Bu metinler tiyatro, sinema, opera, roman, 

hikâye, masal vd. türlere ait olabilmektedir. Bunun mantıksal dayanağı bu metinleri 

yazan kişilerin belirli bir halk kültürü içinde yaşadığı ve eserlerinde “folk” özellikler 

bulunmasının kaçınılmaz olduğu öngörüsüdür.  

 

 

 

                                                 
63 Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri, Tarih Vakfı Yayınları, Đstanbul 2000,  s. 38. 
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2. Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı 

 

Halk biliminin temel araştırma konularından birisi olan halk edebiyatı TDK Güncel 

Sözlükte  “adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, 

destan, hikâye vb. türleri içine alan edebiyat”64 olarak tanımlanmaktadır. Genelde 

yaratıcısı belli olmayan (anonim) eserler halk edebiyatı içinde değerlendirilmektedir. 

Bu tanımda dikkat çeken nokta “adı belli olan” kimselerin de yarattığı eserlerin halk 

edebiyatı içinde değerlendirilmiş olmasıdır.  Halk edebiyatı üzerine araştırmalar 

yapan Şükrü Elçin ise halk edebiyatını “meydana getirenleri belli olmayan (anonim), 

aslen sözlü olduğu için halk arasında dilden dile geçtikçe değişikliklere uğrayan 

edebiyat ürünleridir”65 olarak tanımlamaktadır. TDK’nın güncel sözlüğünden 

verdiğimiz halk edebiyatı tanımı bu tanımla kıyaslayınca “anonimlik” özelliği 

bakımından fark göstermektedir. Şükrü Elçin, halk edebiyatını sadece “anonim” 

olarak değerlendirmektedir ve bu yönüyle sınırlı bir tanım olmaktadır. Bu halk 

edebiyatı ürünlerinin daha çok anonim olduğu düşünülürse yanlış bir tanım değildir. 

Diğer taraftan Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel gibi ismi belli halk 

ozanlarının da halk edebiyatı içinde değerlendirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Halk edebiyatının anonim olup olmadığı halk edebiyatının kaynakları göz önüne 

alındığında daha iyi anlaşılabilir. Halk edebiyatının kaynakları sözlü ve yazılı 

kaynaklar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Burada yazılı kaynaklar “halkın 

içinde” yaşayan belirli kişi ya da kişiler tarafından yazılan eserlerdir. Bu yazılı 

kaynakların yazarlarından bazıları bellidir bazıları ise anonim özellik taşır. Bazı 
                                                 
64 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=147748 (08.04.10) 
65 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. 1. 
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durumlarda ise bu anonim ürünler belirli bir kişi tarafından motif veya epizotlar 

olarak kullanılabilir ve anonim eserler belli bir yazar adına çıkabilir. Örneğin: 

masallarını incelediğimiz Hovhannes Tumanyan’ın anonim eserlerin motiflerinden 

oldukça fazla yararlandığı belirtilmişti. 

 

Masallar, bilmeceler, tekerlemeler, fıkralar, seyirlik oyunlar, ninniler, atasözleri, 

deyimler vd. halk edebiyatının sözlü kaynakları olarak değerlendirilir. Şehrengizler, 

velâyetnameler, zafernameler, seyahatnameler vd. halk edebiyatının yazılı kaynakları 

içinde değerlendirilir.  

 

Tez konumuz Hovhannes Tumanyan’ın anonim eserlerden yararlanarak yazdığı 

masallar olduğu için “masal” konusuna daha çok ağırlık verilecektir. Ermeni 

folklorunun halk edebiyatı ürünleri ise “Ermeni Halk Edebiyatı” başlığı altında 

verilecektir. “Ermeni Halk Edebiyatı” başlığı altında halk edebiyatı ürünleri 

hakkında kısa tanımlamalar da yapılacaktır.  

 

2.1. Halk Edebiyatı Ürünü Olarak Masal           

 

Türkçeye Arapça “mesel” kelimesinden geçen “masal”ın değişik tanımları 

yapılmıştır. TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğünde masal: “Genellikle halkın yarattığı, 

hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, 
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cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî 

türdür.”66  Bu genel bir tanımlama olarak kalmaktadır.  

 

Halkbilim Terimleri sözlüğünde ise “Đnsanoğlunun evren, dünya, yaşam, doğa, 

toplum ve kendisiyle ilgili tarihsel oluşum, düşün, istek ve izlenimlerinin az ya da 

çok değişikliğe uğrayarak ağızdan ağıza geçme yoluyla çağımıza ulaşan geleneksel 

anlatı örnekleri”67 olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan masalın konusunun ne 

olduğu, kaynaklarının sözlü gelenekten geldiği ve nasıl aktarıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Halk bilimi konusunda tanımlamaları ve çalışmaları örnek alınan Boratav’a göre ise 

“masal; nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız 

tamamıyla hayal ürünü gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan 

kısa bir anlatı diye tanımlanır.”68 Burada Boratav, masalın efsane veya mitten farklı 

olan yönüne vurgu yapmaktadır. Çünkü efsane veya mit genellikle kutsal olarak 

değerlendirilir.  

 

Ermenicede ise masala «հեքիաթ» ([hekiat]) denir. Çocuklar için hazırlanmış 

Voskeporik adlı Ermenice ansiklopedide masalla ilgili  şu bilgiler verilmektedir: 

“Masal insanlık kadar eskidir. Hiç kimse, hiçbir uzman henüz masalın yaratıldığı 

tarihi belirleyebilmiş değildir. Çünkü bu dönem çok eski geçmişte, bilinmeyen bir sis 

                                                 
66 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=222262 (20.11.2008) (Güncel Türkçe 

Sözlük) 
67 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=222262 (20.11.2008) (Halkbilim Terimleri 

Sözlüğü)  
68 Pertev Naili Boratav, 2003, s. 95. 
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içinde gömülüdür.”69 Bu tanımlamada zaman konusunda yapılan tespit masal için 

olduğu kadar diğer halk edebiyatı ürünleri için de geçerlidir.  

 

Aynı ansiklopedi masal hakkında klasik bilgiler de sunmaktadır: “Uzmanlar – 

folklorcular masalların çok eski zamanlara ait olan evrensel mitlerin “parçaları” 

olduğunu tespit ettiler. Onlara göre ilk dönemlerde var olan büyük, devasa bir bütün 

olan mit bölündü, parçalara ya da süjelere ayrıldı ve bu yolla masal oluştu.”70 Burada 

verilen bilgilerden yola çıkarak masalların sadece mitlerden türediğini iddia etmek 

doğru olmayabilir. Zira masalların başka kaynaklarının da olduğu bilinmektedir. 

Dolayısıyla masalın efsanelere ve mitlere benzerlikleri köken birliği anlamına 

gelmeyebilir. 

 

Bu noktada masalın, mit ve efsane ile olan farklarına değinmek gerekmektedir. Bu 

farklılıkları William R. Bascom bir tabloyla özetlemeye çalışmıştır.71 Aşağıda 

sunulan tabloyu geçici olarak verdiğini açıklayan Bascom bu türler arasında kesin 

çizgiler çizmekten kaçınmıştır.     

                                                 
69 Ոսկեփորիկ, Մանկական Հնարագիտարան, Երևան, 1996,  s. 242, c. 2.  
70 ibid. 
71 Yaptığı çalışmanın önemi göz önüne alınırsa bu bilim adamı hakkında kısa bir bilgi vermek doğru 

olacaktır. William R. Bascom (1912 – 1981) Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde antropoloji 

profesörü olarak çalışmıştır. Sözlü kültür ürünleri üzerine araştırmalarda bulunmuştur. Bascom’un 

mit, masal ve efsane tanımlamaları genel anlamda birçok halk bilimci tarafından kabul edilmiştir. 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi masal, mit ve efsaneden oldukça farklıdır. Ancak 

temel karakterlerdeki özellikler gibi nitelikler hem mitte hem de efsane 

bulunmaktadır. Tabloyu okurken kesin yargılarda çok fazla bulunulmadığına dikkat 

                                                 
72 William R. Bascom, “Folklorun Biçimleri: Nesir Anlatılar” (Çev.: R. Nur Aktaş, Banu Aktepe vd.), 

Dünyada Halkbilimi Çalışmaları Tarihi, (Haz.: Gülin Öğüt Eker, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir), Milli 

Folklor, Ankara, 2003, s. 471.  

Tablo 1: :esir Anlatıların Temel Özellikleri72 

:ESĐR A:LATI TÜRLERĐ 
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etmek gerekir. Örneğin; masalın geceleyin anlatılması ve geleneksel başlangıcı 

“çoğunlukla var” olarak belirlenmiştir. 

 

Masalların özellikleri, masalların kaynakları ve sınıflandırılması kuramsal 

yaklaşımlara bağlı olarak Kuramsal Çerçeve Bölümü’nde anlatılacaktır.  

 

2.2. Kültürize Masallar 

 

Kültürize masallar sözlü kültüre ait olan eserlerin çağdaş edebiyat tekniklerine göre 

yeniden yazılmış halidir.73 Birsen Karaca yaptığı araştırmalara dayanarak kültürize 

edilmiş masalların edebiyatta bir tür olarak kullanılabileceğinden bahsetmiştir.  

Karaca, L. S. Petruşevskaya ve Öyküleri adlı makalesinde postmodernist geleneğin 

temsilcisi olarak kabul edilen Petruşevskaya’nın masallarını incelerken Rus 

edebiyatına ait bir gelenekten bahseder: Bu gelenek, halk masallarının çağdaş 

edebiyatın anlatım tekniklerine uygun olarak işlendikten sonra okura sunulmasıdır. 

Bu tür eserleri sınıflandırırken yeni bir türden bahsetme gerekliliğine dikkat çeken 

Karaca, Petruşevskaya’nın Baba adlı masalına kültürize edilmiş masal denilip 

denemeyeceği tartışmasını açmıştır.  

 

Kültürize edilmiş masal türünün belirlenmesine paralel olarak Petruşevskaya’nın 

Baba gibi masal özellikleri taşıyan ve herhangi bir masalın edebiyata uyarlanmış hali 

olmayan eserlere ise kurmaca masal denebileceği derslerde Birsen Karaca tarafından 

ifade edilmiştir. 
                                                 
73 Birsen Karaca, “Çağdaş Rus Edebiyatında Kadını Edebiyatın Dili yapmayı Başarmış Bir Yazar L. 

S. Petruşevskaya ve Öyküleri”, Edebiyat ve Eleştiri, Kasım – Aralık 2006, s. 57 – 67.   
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Yaptığımız araştırma sonucunda masalların genel olarak halk masalları, kültürize 

masallar ve kurmaca masallar olarak üçe ayrılabileceği belirlenmiştir. Ancak 

kültürize masal kavramı yerine daha önce bazı araştırmacılar değişik 

kavramlar/tanımlamalar kullanmışlardır. Şöyle ki; “kültürize masallar”  yerine Recep 

Nas sanat masalları başlığı altında “geleneksel biçemi korunarak işlenmiş halk 

masalları” demektedir.74 Ancak bu kullanım geleneksel biçemi kullanılmayan 

masalları kapsamadığı için kültürize edilmiş masallar demenin daha doğru 

olabileceği düşünülmektedir. Hamdi Güleç ise bu tür masallara (Andersen’in yazdığı 

gibi masallara) “yapma masallar” demektedir.75 Bu yapma masal kavramı yapay ya 

da insanlar tarafından benzeri yapılmış anlamları ile kültürize edilmiş masal ile 

anlatılanı karşılamamaktadır.     

  

Dünyada kültürize edilmiş masalların en önemli örnekleri Grimm Kardeşler’e aittir. 

Bu masallar kültürize edilirken olabildiğince orijinal yapısı korunmuştur. Birçok 

varyantı bir araya getirerek oluşturulan Grimm Kardeşler’in masallarında halk 

anlatısının bütün motiflerini görmek mümkündür.76  

 

Grimm kardeşlerin yolunu takip eden Andersen’den de bahsetmek gerekir. 

“Andersen iki farklı anlatı dünyasının arasında yer alıyordu: Sözlü geleneğe dayalı 

eski popüler anlatılarla, kendi zamanında gelişmiş olan, yazarın ön planda tutulduğu, 

                                                 
74 Recep Nas, Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004 s. 190. 
75 Hamdi Güleç, Halk Edebiyatı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002. s. 87. 
76 Ursula Ewig, “Masal, Masal Araştırması ve Masal Derlemesi Üzerine” (Çev.: Zeki C. Arda), 

Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2, (Haz.: M. Öcal Oğuz, Selcan Gürçayır) Geleneksel 

Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 384  
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kitapların ve yazılı edebiyatın revaçta olduğu iki dönemin arasında.”77 Grimm 

Kardeşler’in de Andersen ile hemen hemen aynı dönemde yaşadığı düşünülürse 

neden masalları kültürize ettikleri ve meşhur oldukları anlaşılabilir.  

 

Grimm Kardeşler ve Andersen arasındaki bu ortak noktanın dışında Andersen kendi 

yazdığı masallara çekici bir bulanıklık ve çift anlamlılık yüklemiştir, oysa yaşadığı 

dönemde masallar didaktiktir.78 Bu yönüyle Andersen masallarının kültürize edilme 

sürecinden geçerken daha çok çağdaş edebiyat yöntemlerinin kullanıldığı 

söylenebilir.  

 

Kültürize masallar deyince aslında ilk aklımıza gelmesi gereken yazarlardan birisi 

Charles Perrault’dur. Çünkü Grimm Kardeşler’den ve Andersen’den neredeyse bir 

asır önce yaşamış bir yazardır. Ancak saray mensubu olan Perrault’un amacı halk 

masallarını saray içindeki aristokrat kişilerin zevkine göre yazmaktır.79 Halkı göz 

önüne almayan Perrault, Grimm Kardeşler ve Andersen kadar meşhur olamamıştır. 

 

Türk edebiyatında masal derlemeleri ile ön plana çıkan yazarlardan en önemlisi Ziya 

Gökalp’tir. Đlk masal derlemelerinin Ziya Gökalp’e ait olduğunu belirten Pertev Naili 

Boratav da halk masallarının derlenmesi ve incelenmesi konusunda önemli bir halk 

bilimcidir. Boratav, 2500 masal derlemiş ve Türk Masal Tipleri Katalogu (1953) 

                                                 
77 Hans Christian Andersen, Andersen Masalları, Çev.: Murat Alpar, Türkiye Đş Bankası Yayınları, 

Đstanbul, 2008, s. vi.  
78 ibid, s. xix. 
79 Charles Perrault, Perrault Masalları, Çev.: Derman Bayladı, Say Yayınları, Đstanbul, 2004 
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olarak Almanca yayınlanmıştır. Bu çalışmaya kaynak olan masal ve tekerlemelerden 

bazıları Türkçe olarak da basılmıştır.80      

 

Bir diğer önemli kişi ise Eflatun Cem Güney’dir (1896 – 1981). Güney, bir folklorcu 

olarak Anadolu masallarını derlemiş daha sonra bu masalları kaleme alarak 

yayınlamıştır. Güney’in bu çalışmaları oldukça başarılı görülmüş ve “Danimarka'da 

bulunan Andersen Kurumu; 1956 yılında Açıl Sofram Açıl adlı eseriyle yazara, 

Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi vermiş. Dede Korkut Masalları adlı kitabıyla 

bu ödülü 1960 yılında tekrar kazanmıştır.”81 

 

Naki Tezel (1915  - 1980) de bu konuda önemli bir yazar ve folklor araştırmacısıdır. 

Derlediği Türk masalları ve bilmeceleri ile tanınan Tezel’in, Çocuk Masalları adlı 

eseri de bulunmaktadır.82 

 

Önemli bir folklorcu ve edebiyatçı olan Oğuz Tansel (1915 – 1994) derlediği 

masalların dışında yazdığı şiirlerle de Türk edebiyatı içinde önemli bir yerdedir. Đlk 

şiirleri 1937’de “Servet-i Fünun” ve “Varlık” dergilerinde, ilk yazıları “Halk Bilgisi 

Haberleri”nde yayımlanmıştır. Öğretmenlik, halk kültürü araştırmacılığı ve ozanlığı, 

kişiliğinde birbirinden ayrılmaz öğeler olarak yer almıştır. 1942–1948 yılları arasında 

                                                 
80 Masallar ve tekerlemeler hakkında detaylı bilgi için bkz.: Pertev Naili Boratav, Az Gittik Uz Gittik, 

Đmge Yayınları, Ankara, 2009. Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman Đçinde, Đmge Yayınları, Ankara, 

2007.  
81 http://www.edebik.com/yazar.php?sayfa=ayrinti&yazar_id=427 (09.04.10) Naki Tezel’in şu eserleri 

incelenebilir: “Türk Halk Edebiyatında Masal” Türk Dili Dergisi, sayı: 207, 1968. Türk Masalları 1 – 

2, MEB yayınları, 2001. 
82 http://tr.wikipedia.org/wiki/Naki_Tezel (09.04.10) 



 46 

Amasya’da derlediği masallar, Pertev Naili Boratav ile Wolfram Eberhard’ın 

hazırladığı Türk Halk Masallarının Tipleri Kataloğu’na girmiştir. 1977’de 

masallarına Türk Dil Kurumu’nun Çocuk Yazını Ödülü verilmiştir.83 Tansel’in 

yaşamında edebiyat ve folklor birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla folklor 

ve edebiyatı birlikte değerlendiren araştırmalar için Tansel, önemli bir örnektir.  

 

Her masal yazarının izlediği yöntem farklı olmakla birlikte örnek olması amacıyla 

Tansel’in masalı yeniden yazma sürecine yani masalın kültürize edilme aşamasına 

kısaca değinebiliriz. Kendisini sözlü geleneklerden aldıklarını yazan bir masalcı 

olarak değerlendiren Tansel kültürize etme aşamasını şöyle açıklamaktadır: 

  

“Đşlediğim bu kırk üç masalda, öğretmenim Pertev Zaili 

Boratav’ın verdiği ölçüyü aşmamaya çalıştım. Sözlü gelenekte 

masalı tatlandıran yinelemeleri (tekrarları) attım. Masallarımı bazı 

masalcıların yaptığı gibi, tekerlemelere, yuvarlamalara boğmadım. 

Đlk dört kitapçıktaki dört tekerleme Emine Uyaroğlu’nun, Al’lı ile 

Fırfırı’daki M. Dülger’indir. Evvel zaman içinde, vaktın birinde 

kalıp sözleri yerine, bazı masallarda ‘ilksiz mavi urunda, mavi 

vaktın birinde’ sözlerini kullandım. Yöresel ağız özelliklerinden 

kurtarırken bazı sözcüklerde halk deyişini korudum: ‘vaktin yerine 

vaktı, padişah yerine padışah… gibi’. Yabancı sözcüklerin yerine 

Türkçelerini kullandım. ‘Koydum’ demiyorum çünkü Türkçe 

sözcüklerle tümce kurmak zor olduğunu dil ustaları bilir. 

Masalcının söylediği deyimleri olduğu gibi aldım. Şahnazar, 

Cihanşah gibi masal adlarını değiştirdim, bunu kaynaklarda 

gösterdim. Çekimli fiillerde biteviyeliği bozmamak için zaman 

                                                 
83 Oğuz Tansel, Al’lı ile Fırfırı, Elips Kitap, Ankara, 2009 c. 1. Kitabın başında bulunan Oğuz 

Tansel’in biyografisinden alınmıştır. Oğuz Tansel’in Metin Eloğlu ile birlikte Bektaşi fıkralarını şiir 

formunda yeniden yazdıkları bir çalışma bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bkz.: Metin Eloğlu, Oğuz 

Tansel, Bektaşi Dedikleri, Evrensel Basım Yayın, Đstanbul, 2008.  
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değişikliği yaptım. Böylece masallarımın çatısını bozmadan, halk 

bilimi değerini koruyarak yeniden yazdım. Üstesinden 

gelemediğim, dizmenlerle ortaklaştığımız ağmanlarımı ikinci 

baskıda gidereceğimi umuyorum.”84     

 

Tansel’in uyguladığı yöntemler göz önüne alındığında bir masalın kültürize edilme 

süreci şöyle açıklanabilir: Tekrarın azaltılması, tekerlemelerin kısaltılması ya da 

atılması, bazı kalıplar yerine kişisel bazı kalıpların kullanılması, yöresel ağzın 

kullanılmaması, masal isimlerinin değiştirilmesi, karakterlerin değiştirilmesi, yer 

isimlerinin değiştirilmesi vb.     

 

Halk anlatılarının edebiyata kaynak olarak kullanımı Rus edebiyatında çok eski bir 

geleneğe dayandığı bilinmektedir. Gogol, Leskov, Remizov ve Zoşenko gibi 

yazarların bu geleneğin ilk temsilcileri olduğu bilinmektedir. Puşkin ise daha eski 

olmasına rağmen poema şeklinde yazması nedeniyle ilkler arasında 

değerlendirilmemektedir ve bu geleneği başlatan kişilerden biri olarak kabul edilir.85 

 

Gogol ise halk anlatılarından yaralanan bir yazar olarak Rus edebiyatı içinde ön 

plana çıkmaktadır. “Sözlü halk edebiyatının ürünü olan masalları ve efsaneleri özgün 

şekillerini bozmadan, çağdaş geleneklere uygun olarak yazdığı eserlerinde Gogol 

kadar büyük bir başarıyla yeniden kurgulayabilen, dünya klasikleri arasına girebilen 

ikinci bir Rus yazarını görebilme olanağımız zordur.”86 Gogol’ün yazdığı eserlerdeki 

halk anlatısı unsurlarından bazıları kuramsal çerçevede örnekleriyle incelenecektir.  

                                                 
84 Oğuz Tansel, Al’lı ile Fırfırı, Elips Kitap, Ankara, 2009 s. 183, c. 1. 
85 Birsen Karaca, 2006a, s. 64. 
86 Birsen Karaca, “N. V. Gogol ve Öyküleri”, Eşik Cini, Mayıs /Haziran 2006, s. 135.   
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Ermeni edebiyatında ise kültürize masallar ile ön plana çıkan kişi Hovhannes 

Tumanyan olmuştur. Tumanyan’ın yukarıda bahsettiğimiz Rus edebiyatından 

etkilenerek masalları derlediği ve masalar yazdığı bilinmektedir (Tumanyan 

hakkındaki bilgiler ilk bölümde detaylı bir şekilde verilmiştir). Bu bağlamda Rus 

edebiyatının Ermeni edebiyatı üzerindeki yoğun etkisi kültürize masallar konusunda 

da görülmektedir.  

 

Sonuç olarak halk masallarının kültürize edilme süreci Perrault ile başlamış yazılı 

kültürün ilk evrelerinde sözlü kültürden kopmayan toplum için kültürize edilmiş 

masallar tercih edilmiştir. Bu masallar ise genellikle çocuklara yönelik yazılmıştır. 

Burada belirtilmesi gereken önemli konu halk masallarının belirli bir hedef kitlesinin 

olmamasıdır. Ancak kültürize masallar genelde çocuklara yönelik yazılmıştır. 

Dolayısıyla halk masallarının kültürize edilerek sunulduğu hedef okur kitlesinin 

çocuklar oluşturmuştur. Bu bağlamda kültürize masallar daha çok çocuk edebiyatı 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.    
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B. ERME:Đ FOLKLORU 

 

Halk bilimi hakkında verdiğimiz genel bilgilerden sonra bu başlık altında öncelikle 

Ermeni folklorunun tarihsel süreci incelenecektir. Bu tarihsel süreç Tumanyan’ın 

masallarındaki edebiyat – folklor ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Tarihsel süreçten sonra Ermeni halk edebiyatı ürünleri örnekleriyle incelenecektir. 

Ayrıca bu bölümde Ermeni halk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı ürünlerinin benzer 

yönleri de ele alınacaktır.      

 

1. Đlk Dönem Ermeni Folkloru: 

 

Ermeni kültürü içinde önemli iki dönüm noktası bulunmaktadır: Bunlardan birincisi 

Ermenilerin 301 yılında Hıristiyanlığı kabul etmeleridir. Đkincisi ise 406 yılında 

Ermeni alfabesinin oluşturulmasıdır.  

 

“387 yılında Đran ve Roma’nın yaptığı anlaşma ile Ermeniler Doğu ve Batı olmak 

üzere ikiye ayrılırlar.”87 Perslerin ve Bizans’ın egemenliği altında olan Ermeniler 

baskı altındadır. Nalbandyan’a göre “…yabancı baskıya, asimilasyon ve yok etme 

politikalarına karşı mücadele halkın bilincini yükselten ve halkı bir araya getiren en 

önemli faktörlerden olması gereken milli kültürün korunması ve gelişmesi son derece 

                                                 
87 Birsen Karaca, “Ermeni Toplumunda Üç Tabudan Biri: Ermeni Dili” Ermeni Araştırmaları 1. 

Türkiye Kongresi Bildirileri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü 

Yayınları, Ankara, 2003, c.3, 

http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=YayinIcerik&IcerikNo=143 (09.04.10) 
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önem kazanmıştı.”88 Bundan dolayı Ermeni alfabesi oluşturulması için harekete 

geçilmiş ve Mesrop Maştots tarafından Ermeni alfabesi yapılmıştır (405). Mesrop 

Maştots’un hayatının anlatıldığı “Maştots’un Hayatı” adlı eser öğrencisi Maştots 

Koryun tarafından yazılmış ve bu eser tarih yazıcılığının da ilk ismi olarak 

anılmıştır.89 Ancak Movses Horenatsi’nin yazdığı “Ermenilerin Tarihi” adlı eser ilk 

tarih yazımı olarak kabul edilebilir. Alfabeyi yaptırma girişiminde kilise olduğu için 

milli kültürün oluşmasında kilisenin etkisi açıktır. 

 

Kilisenin milli kimliği oluşturmadaki çabaları uzun yıllar sürmüştür. Bu çalışmalar 

Osmanlı devleti içinde de devam etmiştir. Ancak Osmanlı Devletinin dağılma 

dönemine kadar “milli özellik” gösteren faaliyetler bu dönemden sonra “milliyetçi 

özellik” göstermeye başlamıştır. Ermeni milliyetçi hareketlerinin ortaya çıkmasında 

Rusya ve Batılı devletlerin etkisi oldukça fazladır.90  

 

“Ermeni Folklor Bibliyografyası”nı yapan Anne Avakian’ın çalışmasının 

başlangıcında Ermeni Folklorunun tarihi süreci hakkında kısa bir bilgi 

bulunmaktadır. Folklorcuları ve folklor çalışmalarını tarihsel bir süreç içinde veren 

Avakian, daha çok kişiler üzerinden Ermeni folklor çalışmalarını anlatmıştır. 

Özellikle Osmanlı Devleti’nde çalışmalarda bulunmuş Ermeni folklorcuları 

inceleyen Avakian, dünyada yapılmış Ermeni çalışmaları hakkında ise kısa bilgiler 

vermiştir. Avakian, Ermeni folklorcuları ise milliyetçi çalışmaları nedeniyle 

                                                 
88 Birsen Karaca, 2003. 

89 “ժառանգություն' Պատմագիտություն”, http://www.matenadaran.org/am/heritage/30  

(09.04.10) (Ermenice)  
90 Kilisenin etkisini tarih yazıcılığı ekseninde anlatan bir kaynak için bkz. Aygün Attar, “Ermeni Tarih 

Yazıcılığı”, http://www.politika.dumlupinar.edu.tr/attar/5.doc (09.04.10)  
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tutuklananlar/takip altına alınanlar ve tutuklanmayanlar olarak belirtmiştir. 

Avakian’ın verdiği bilgilere göre ise Osmanlı döneminde tutuklanmayan/takibe 

alınmayan folklorcu yoktur. Tutuklanma/takibe alma nedeni olarak da kişilerin 

yapmış oldukları milliyetçi çalışmaları gösterilmiştir. Avakian’ın çalışmasında 

milliyetçi çalışmaların nitelikleri hakkında ise bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

Avakian’ın bizlere verdiği folklorcu isimleri genel bir Ermeni folkloru 

oluşturmamızda oldukça yardımcı olmuştur.   

 

Đlk “düzenli” Ermeni folklor çalışmaları milliyetçi ideoloji içinde bazı tarafların 

menfaati için kullanılmıştır. Bu milliyetçi folkloru açıklamadan önce Ermeni folklor 

çalışmalarının ilk kaynakları hakkında bilgi vermek gerekmektedir. 

 

Ermeni Sovyet Ansiklopedisine göre, Ermenilerin tarihi ve kültürü hakkındaki ilk 

bilgileri Heredotos, Ksenefon, Pilinios Avag, Takidos gibi antik yazarlar aracılığı ile 

ediniyoruz. Ermeni Ortaçağ elyazmaları da özellikle Agangeğos, Movses Horenatsi, 

Ğazar Parpetsi, Yeznik Koğbatsi, Pavstos Buzand, Movses Kağankatvatsi, Kirakos 

Gandzagetsi, Tovma Artzruni, Mhitar Goş, Ambat Sparapeti ve Ambat Orbelyan gibi 

kişilerin yazılarında Ermeniler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ortaçağ Arap el 

yazmalarında; Đdrisi, Đbn-i Batuta, Abul Hasan, Đbn-i Haukal gibi kişilerin eserlerinde 

ve Marko Polo gibi Avrupalı seyyahların yazılarında ve daha geç dönemde J. Şarden 

ve H. F. Linç’in çalışmalarında Ermeniler hakkında etnografik bilgiler 

bulunmaktadır.91 Bu kaynakları Ermeni kültürü hakkında genel bilgi veren eserler 

olarak değerlendirebiliriz. Bu eserlerin doğrudan Ermeni kültürünü inceledikleri 

                                                 
91 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 104, c. 1. 
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söylenemez. Örneğin Marco Polo’nun seyahatnamesinde Ermenilerin de bulunduğu 

Ağrı Dağı; “Bütün yıl, kar eksik olmuyor tepesinde, hep bembeyaz, bulutlu. Dağın 

etekleri ise yemyeşil, gür otlaklarla çevrili, hayvanların otlatması için bulunmaz bir 

bölge”92 olarak anlatılmaktadır.  

 

Avakian, Movses Horenatsi’nin “Ermenilerin Tarihi” adlı kitabını ilk folklor kaynağı 

olarak değerlendirir: “Bu kitap hakkındaki tartışmalara rağmen önemli olan Movses 

Horenatsi’nin tarihi ve diğer erken dönem çalışmalarının sözlü geleneklerden 

besleniyor olmasıdır.”93 Bu ilk dönemde, her kültürde olduğu gibi Ermeni kültüründe 

de mitler, efsaneler, hikâyeler vd. sözlü kültür ürünleri bulunmaktaydı. Ancak bu 

dönemde “dini yazılar popülerdi, ama daha sonra diğer konular da ortaya çıktı. 

Ortaçağda binlerce elyazması üreten bir grup yazar ve çizer ile Ermeni yazımı gelişti. 

… Bu metinlerin çoğu dini idi, ama bazı süslemeler ve resimler kıyafetleri, 

mobilyaları, çiçekleri, hayvanları, kuşları (bazıları insan başlı); bazıları ise maskeleri 

ve müzik aletlerini gösteriyordu. Bunu tam olarak görsel folklor [visual folklore] 

olarak adlandırabiliriz.”94  

 

Movses Horenatsi’den sonra ortaçağda halk kültürüne ait ürünleri kullanan kişiler de 

olmuştur. “Ermeni Folkloru” adlı çalışmada bu kişilerden iki örnek verilmektedir:  

                                                 
92  Marco Polo Seyahatnamesi, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 21. Aktaran, Şenol Kantarcı, “Ağrı 

Dağı Eteklerinde Yitik Canlar: Iğdır Ovasının Kurbanları” Ermeni Araştırmaları, Sayı 9, Bahar, 2003. 
93 Anne M. Avakian, Armenian Folklore Bibliography, University of California Press, Berkeley, 1994, 

s. xvi. 
94 ibid, s. xvii. 
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“Ermeni kültürünün görkemli iki temsilcisi Mhitar Goş ve Vardan Aygetsi (12. ve 

13. yy.) eski zamanlardaki Ermeni masallarını toplamış ve yazmışlardır.”95   

 

Günümüzde folklorun ilk kaynakları olarak değerlendirilen el yazmalarının çoğu 

Ermenistan’da “Matenadaran”da (Elyazmaları kütüphanesinde) saklanmaktadır. 

Çeşitli dillerde 17000 el yazması bulunan bu kütüphaneden Ermenilerin folkloru 

(yukarıda belirtildiği gibi daha çok görsel folklor) hakkında bilgi edinilebilir. 96 

 

Kaynaklara göre97 19. yüzyılda Ermeni kültürü üzerine yapılan çalışmalar hız 

kazanmıştır.  Bu dönemde Ermeniler kültürlerini korumak ve tanıtmak için okullar 

ve enstitüler kurmuşlardır. Bunlardan en önemlileri Tiflis’te bulunan “Nersesyan 

Okulu” (1770 – 1857) ve Moskova’da bulunan “Lazarevski Enstitüsü” (Lazaryan 

Enstitüsü -1815)’dür. Osmanlı karşıtı ve Rus yanlısı bir edebiyat, tarih ve folklorun 

oluşmasının kökeninde belirtilen bu iki enstitünün rolü oldukça fazladır. 19. yy.da 

oldukça etkin olan bu enstitüler Ermeni folklorunun öncülerini de yetiştirmiştir. Bu 

enstitülere ek olarak Venedik’te Mhitaristler de kültür çalışmaları yapmışlardır. 

Venedik’te bulunan Mhitaristlerin kütüphanesinde Ermenilerin kültürleri hakkında 

birçok eser bulunmaktadır. Milli kimliğin oluşmasında etkin olan Ermeni kiliseleri de 

Ermeni folklor çalışmalarında etkin bir şekilde çalışmışlardır. Ermeni kiliselerinin de 

                                                 
95 Г. Карапетян, ПРЕДИСЛОВИЕ, б кн.: АРМЯНСКИЙ ФОЛКЛОР, Ред.: Д. В. Деопик, М., 

1979, с. 5. 
96 Resim örnekleri ve el yazması örnekleri için bkz. http://www.matenadaran.am/am/ (09.04.10) 

(Ermenice)  
97 Birsen Karaca, Ermeni Edebiyatı Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001. Esat Uras, 

Tarihte Ermeniler, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Yeni Matbaa, Ankara, 1950. 
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birçoğu “Nersesyan Okulu” ve “Lazarevski Enstitüsü” gibi Rus yanlısı çalışmalarda 

bulunmuştur. Bu konudaki bilgiler ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır.           

 

Ermeni Sovyeti Ansiklopedisi’nde verilen bilgiye göre Ermeni folklor çalışmalarının 

19. yy.ın ortalarında başlamıştır. Bu ilk folklor araştırmaları daha önce bahsedilen el 

yazmaları üzerine yapılan çalışmalardır. Bu dönemde çalışmalar yapan M. Emin’in 

“Ermenistan’ın Eski Tarihi”  («Վէպք հնոյն Հայաստանի», 1850) adlı çalışması, H. 

Gatırçyan’ın “Ermeni Elyazmaları Tarihi” («Պատմությիւն մատենագրութեան 

հայոց», 1851) ve S. Palasanyan’ın “Ermeni Edebiyatı Tarihi” («Պատմություն 

հայոց գրականություն», 1865) adlı eserleri ilk folklor çalışmaları olarak 

değerlendirilmektedir.98 

 

Yine bu dönemde folklor çalışmaları da yapılmıştır: Alişan (1852) popüler Ermeni 

şarkılarını kitapçık halinde Ermenice ve Đngilizce yayınlamıştır. St. Petersburg’da, 

Miansarov Miansarian (1868) Ermeni edebiyatı kitabını derlemiş ve küçük bir 

bölümünü şarkılara ve atasözlerine ayırmıştır.99 Miansarian’ın kitabının 

Petersburg’da basılmış olması Ermeni folklor çalışmalarının 1868’lerde Rusya’da 

yapıldığını göstermesi açısından önemlidir.  

 

Ermeni folkloru hakkında yabancılar da çalışmalarında bilgi vermişlerdi. August von 

Haxthausen Transkafkasya seyahatinde Tiflis’te Haçatur Abovyan ile karşılaşır. 

Abovyan, Ermeni geleneklerini ve bazı hikâyeleri Haxthausen’e anlatmıştır. 

                                                 
98 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 268, c. 2. 
99 Anne M. Avakian, 1994, s. xvii. 
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Haxthausen (1856) bunları kendi kitabına eklemiş ve Ermeni folklorunu Alman 

okuyucuya sunmuştur.100 

 

2. 19. yy.da Ermeni Folkloru:  

 

Abovyan, Ermeni folklorunda ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Friderich 

Parrot ile tanıştıktan sonra Parrot’un desteği ile Dorpat (günümüzdeki adı Tartu) 

Üniversitesinde eğitim almıştır. Abovyan, dogmatizme ve formalizme karşı olduğu 

için Ermeni kilisesine ve Ermeni yönetimine de karşı çıkmıştır. Roman, hikâye ve 

öyküler yazan Abovyan, aynı zamanda Ermeni çocuk edebiyatının ilk temsilcisidir. 

En ünlü eseri “Ermenistan’ın Yarası”dır. Bu eserde Rus – Đran savaşında 

Ermenilerin, Đran otoritesinden çektiği sıkıntı anlatılmaktadır. Bu eserde Ermeni 

folkloru hakkında bilgiler bulunmaktadır. Abovyan, doğmuş olduğu Kanaker’in 

köylülerini, geleneklerini ve yaşamını incelemiştir. Bunun yanında Kürt ve Azeri 

folkloru üzerine çalışmalar da yapmıştır. Abovyan, eserlerinde folklor ürünlerini 

kullanarak Hovhannes Tumanyan gibi yazarları etkilemiştir.101 Ermeni 

araştırmacıların Türk ve Kürt kültürü üzerine incelemeler de bulunmuş olması dikkat 

çekmektedir. Örneğin: Sarkis Haykuni (1830 – 1908) adlı bir etnolog – folklorcu, 

halk hikâyelerin yanında Kürt kültüründeki şarkılar üzerine çalışmıştır. 102 

                                                 
100 http://en.wikipedia.org/wiki/Khachatur_Abovian  (12.11.09) (Đngilizce) ve  Anne M. Avakian, 

1994, s. xvii. 
101 Haçatur Abovyan hakkındaki bilgiler 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/60887/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD 

(12.11.09) (Rusça)  http://en.wikipedia.org/wiki/Khachatur_Abovian (12.11.09) (Đngilizce) 

adreslerinden ve Anne M. Avakian’ın çalışmasından yararlanılarak yazılmıştır.  
102 Г. Карапетян, 1979,  Anne M. Avakian, 1994, s. viii. 
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Kaynaklara103 göre Ermeni folklorunun en önemli kişisi Piskopos Karekin 

Hovhannes Sırvandzıtyan’dır. Sırvandzıtyan folklor çalışmalarını sistemli bir şekilde 

toplayan ve inceleyen ilk kişi olarak değerlendirilir. 1840 – 92 yılları arasında 

yaşamış olan Sırvandzıtyan, Hrimyan Hayrig tarafından kurulan Varak Manastır’ında 

eğitim almıştır. Kendisinin Ermeni milliyetçiliğini körüklediği bilinmektedir. Daha 

önce de belirtildiği gibi, Ermeni folkloru üzerine yapılan ilk çalışmalar milliyetçi 

düşünceler içermektedir. Aşağıda sunulan örnekler bu tespitimizi doğrulayacaktır: 

 

“Krimyan Hayrig “Vaspuragan Kartalı”nı yayınlamaya başladı ve Sırvandzıtyan bu 

yayına yardımcı oldu. Hrimyan, yayının devam etmesi için –fon temin etmek için 

Sırvandzıtyan’ı seçti ve onunla Erivan, Eçmiyadzin, Tiflis ve Đran’ın bazı bölgelerine 

gitti. Döndükten sonra da Muş’ta Surp Garabed Manastırına gitti ve ‘Daron’un 

Kartal Yavrusu’104 adında bir gazete çıkartmaya başladı.”105 

 

Yukarıda adı geçen yayınlar yasaklanmıştır. Yasaklanma nedeni Muammer 

Demirel’in “Rusya’nın Ermeni Meselesine Etkisi” adlı yazısında açıklamaktadır: 

“Ermeni basını da Rus yanlısı yayınlar yapıyordu. Ermeni isyanlarının meydana 

gelmesinde Ermeni basını da çok önemli roller oynamıştır. Bunlardan biri olan 

Ardzvi Vaspuragan (Vaspuragan Kartalı) Gazetesi idi. Gazete, sürekli karamsar 

ifadeler kullanıyor ve Ermenileri isyana cesaretlendiriyordu. Gazetede isyana çağıran 
                                                 
103 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 268, c. 2. ve Г. Карапетян, 

1979,  Anne M. Avakian, 1994, s. viii. 

104 1863 yılında basılmaya başlayan ve 43 sayı basılan yayının orijinal adı «Արծվիկ Տարոնո» (Batı 

Ermenice transkripsiyonu: Ardzvig Darono) 
105 Anne M. Avakian, 1994, s. viii. 
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beyanatlar, şu şekilde yer alıyordu: ‘Ağlamayı durduralım, cesaretli olalım ve 

Türklerle savaşalım. Biz adamlarız, biz erkeklerin çocuklarıyız, tavuk değiliz.’”106 

Aşırı milliyetçi ve saldırgan bir politika izleyen Sırvandzıtyan bu nedenlerden dolayı 

Osmanlı Devleti tarafından takibe alınmıştır.  

 

Ermeni folklor araştırmacısı olarak bahsedilen kişilerin bazılarının din adamı olması 

oldukça önemlidir. Bu Ermeni milli kimliğinin oluşturulmasında kilisenin rolünün ne 

kadar etkin olduğunu göstermektedir. Milliyetçi olsa da bazı sözlü geleneklerin 

toplanmış olması önemlidir. 

 

Sırvandzıtyan Đstanbul’da, Muş’ta ve Erzurum’da bulunduğu dönemlerde topladığı 

bilgileri 1874 yılında “Yazılı ve Yazısız” («Գրոց ու բրոց») adında bir kitapla 

yayınlamıştır. Bu ince kitapta Sırvandzıtyan, kilise görevi nedeniyle köyden köye 

“seyahat ederken” duyduğu “Sasunlu Davit ya da Mher’in Kapısı” («Սասունցի 

Դավիթ Կամ Մհերի Դուռ») adlı anlatıları da eklemiştir. 107 Sırvandzıtyan, 

“Sasunlu Davit” efsanesini derleyen ilk kişidir. Efsane dört bölümden oluşmaktadır 

ve Mher adı geçen iki bölüm bulunmaktadır. Bundan dolayı eserin adında “Mher” 

geçmektedir.108 Sırvandzıtyan’ın “Manana” («Մանանա») ve “Lezzetli - Hoş 

Kokulu” («Համով-հոտով») adlı folklorik çalışmaları da bulunmaktadır. Araştırma 

                                                 
106 http://www.tumgazeteler.com/?a=4133828 (09.04.10) 
107 Anne M. Avakian, 1994, s. viii.  
108 Sasunlu David’in dört bölümden oluşan metnini görmek için bkz. : 

http://www.armeniantales.narod.ru/epos.htm (09.04.10) (Rusça) Sasulu Davit’in bölümler: Санасар и 

Багдасар (Sanasar ve Bağdasar), Мгер Старший (Büyük Mher), Давид Сасунский (Sasunlu David) 

ve Мгер Младший (Küçük Mher). 
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sonucunda milli duyguları uyandırmak için köyden köye gezen Sırvandzıtyan arada 

Ermeni folkloru ile ilgili bilgileri de topladığı anlaşılmaktadır. Ermeni Folklor 

Bibliyografyasını hazırlayan A. Avakian ise, tutuklananlara ve takiplere dikkat 

çekerken bahsettiği folklorcuların ve Sırvandzıtyan’ın köyden köye gezmesinin 

altında yatan gerçeklere değinmemiştir.   

 

Bu dönemde Ermeni destanları, efsaneleri ve masalları üzerine yapılan çalışmaların 

yanında Ermeni halk müziği üzerine yapılan çalışmalar da hız kazanmıştır. Ermeni 

halk müziği alanında önemli çalışmalar yapmış olan Komitas’dır. Komitas (1869 – 

1935), Gevorgyan Akademisi’nde eğitim almıştır.  Eçmiyatzin’de bir süre kaldıktan 

sonra müzik üzerine çalışmak için Almanya’ya gitmiştir. Kürt müziği üzerine 

doktora tezi hazırlamış olan Komitas’ın bu çalışması günümüzde bulunmamaktadır. 

Bunun yanında Ermeni, Fars, Türk müziği üzerine araştırmalar da yapmıştır. 

Komitas 4000 civarında şarkı derlemiştir. Günümüzde bu derlemelerin yarısından azı 

yazılı bir şekilde korunmaktadır. 109 

 

Bu dönemde Ermeni atasözleri üzerine araştırmalarda yapılmıştır. 102 adet Ermeni 

deyimi ve atasözü ilk defa 1859 yılında “Ermenistan Arısı” (Pçela Armenii) adlı 

gazetesinde Gr. Ter – Harutyunyan tarafından yayınlanmıştır.110 

 

                                                 
109 Komitas hakkındaki bilgiler http://www.komitas.am/eng/index_eng.htm  (10.12. 08) (Đngilizce) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Komitas_Vardapet (10.12.08) (Đngilizce) internet adresleri ve Avakian’ın 

çalışması göz önüne alınarak yazılmıştır. 
110 Г. Карапетян, 1979, s. 5. 
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Nersisyan Okulun’da eğitim görmüş Tigran Navasardyan (1861 – 1927)’ın 

öncülüğünde 1882 ile 1903 yılları arasında 10 cilt halinde “Ermeni Halk Hikâyeleri” 

yayınlanmıştır. Bu çalışma Navasardyan’ın da dâhil olduğu 40 kişilik bir ekiple 

hazırlanmıştır.111 Bu çalışma ilk sistematik folklor çalışmaları külliyatı olması 

bakımından önemlidir.  

 

2.1. Ermeni Folklor Çalışmaları Đçin Đlk Planlar: 

 

Ermeni folklorcularda da folklor çalışmaları için bir sistem/plan (rehber) oluşturma 

çabası görülmüştür. Bu konuda ilk çalışma yapan Grigor Halatyan (1858 – 1912)’dır. 

Rusya’da Lazaryan Ensitüsü’nde Edebiyat ve Tarih bölüm başkanlığı yapan 

Halatyan, “Ermeni Etnografyası ve Halk Hukuku Gelenekleri Đçin Bir Plan” adında 

etnografik – folklorik araştırmalar için bir rehber hazırlamıştır. Bu plan 10 bölümden 

oluşmaktadır.112    

 

Etnolojik konuların sistemli bir şekilde araştırılması için hazırlanan “plan”ın ilki 

Arbuhi Yeritsyan’a aittir. Ancak bu plan tam değildir; bu sistem sadece hukuki 

geleneği içeriyordu. Daha sonra bu konuda çalışan Halatyan’ın yukarıda adı geçen 

çalışması etnografik çalışma için genel bir sistem oluşturmuştur. Bu sınıflandırma ve 

planlama konusunda çalışan diğer bir kişi de S. Lisitsyan’dır. 1946 yılında 

“Etnografik Araştırma Kitapçığı” adında geniş bir plan oluşturmuştur.113 

                                                 
111 Anne M. Avakian, 1994. 
112 ibid. 

113 «Ազգագրական Հարցարան» “Etnografik Araştıma Kitapçığı” detaylı bilgi için bkz. 

Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 103, c. 1. 
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2.2. Đlk Ermeni Etnoloji - Folklor Dergisi ve Müzesi: 

 

Etnografik dergi, organizasyon ve müze çalışmalarının öncüsü Yervand Lalayan’dır. 

Lalayan Tiflis’te Nersisyan Okulunda eğitim almıştır. Yüksek eğitimi için Cenova ve 

Lozan’a gitmiştir. Viyana’da 1894’te kısa süre Mhitarist toplulukta çalışmıştır. Daha 

sonra Paris’e gidip Antropoloji Topluluğu’nun üyesi olmuştur. 1895’te “Etnografik 

Dergi” adıyla anılan yayını kurmuştur. Bu yayın 1916 yılına kadar devam etmiştir. 

Đlk baskısı Şuşi’de yapılmış ve daha sonraki baskıları Tiflis’te yapılmıştır. 1901 

yılında “Ermeni Etnografya Topluluğu”nu organize etmiştir. Bu organizasyonun 

amacı etnografik, arkeolojik çalışmalar, Kafkas antikitelerini korumak, müze, 

kütüphane kurmak ve ders vermektir. Lalayan kamerayla geziyor resim çekiyor ve 

bu çektiği resimleri Etnografya Dergisindeki bazı makalelerde kullanıyordu. (Bu 

fotoğraf ve kamera çekimleri görsel folkor – etnografya olarak değerlendirildiğinde 

önemlidir.) 1914 – 1915 “Đnciler” adında üç ciltlik halk hikâyeleri kitabı yayınladı. 

Lalayan çalışmalarında, Halatyan’ın etnografik araştırmalarda uyguladığı planı 

benimsemiştir. Ancak bu planın genişletilmesi gerektiğini belirtmiştir.114   

 

                                                 
114 Anne M. Avakian, 1994, s. xxii. 
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Resim: 1  “Etnografik Dergi”nin kapağı (Ազգագրական Հանդէս)115 

 

Redaktörlüğünü ve yayıncılığını Lalayan’ın yaptığı “Etnografik Dergi” Ermeni 

etnolojisinde ve folklorunda önemlidir. 1895 – 1916 yılları arasında yayınlanmış olan 

bu dergi 26 basım yapmıştır. “Etnografik Dergi” “Ermenilerin Etnografik Birliği”nin 

oluşmasına yardımcı olmuş ve Ermeni etnografyasının gelişmesinde büyük rol 

oynamıştır.116 Tarihler göz önüne alındığı zaman Etnografik çalışmaların çok erken 

başladığı görülmektedir.  

 

Ermenistan’ın ilk devlet müzesi “Etnografya - Antropoloji Müzesi ve 

Kütüphanesi”117 adıyla ilk meclisinin aldığı kararla 1919 tarihinde kurulmuştur. 

                                                 
115 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 103, c. 1. 
116 ibid. 

117 Müzenin orijinal adı: «Ազգագրական-մարդաբանական թանգարան-գրադարան»  
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Ermenistan’da Sovyet yönetimi kabul edilince geçici olarak müzenin faaliyetlerine 

ara verilmiştir. 1921 tarihinde Lalayan’ın başkanlığıyla “Ermenistan Merkez Devlet 

Müzesi” adıyla tekrar açılmıştır. Günümüzde müzede 400000 civarında etnolojik ve 

antropolojik koleksiyon bulunmaktadır.118 Ermenistan’ın Sovyetler birliğine 

katılmasıyla birlikte müzede yeni bir düzenlemeye gerek duyulması müzenin milli 

özelliklerinden kaynaklanıyor olduğunu düşündürmektedir. Bu yüzden Sovyet Rusya 

müze çalışmalarını kontrol altına almıştır.  

 

3. Folklor Çalışmalarında Ermeni - Rus ilişkileri, Sovyet Dönemine Geçiş ve 

Son Dönem: 

   

Sovyet Ermeni folkloruna geçiş 1920’li tarihlerden sonra gerçekleşmiştir. Ancak 

Ermenilerin Ruslarla olan kültürel ilişkisi daha eski tarihlere dayanmaktadır. 

“Ermeni Folkloru” adlı çalışmanın verdiği bilgilere göre, ilk Ermeni – Rus ilişkisi I. 

Petro zamanında başlamış, daha sıkı ilişkiler ise 18. yy.da Rusya’ya giden Ermeni 

kolonileri ile kurulmuştur. “Özellikle Petersburg kolonisi en kalabalık olan kolonidir. 

Kolonilerde Ermeni basımevleri kurulmuştur; Petersburg’da 1780’de, Yeni 

Nahçivan’da 1789’da, Astrahan’da 1796’da, Moskova’da 1820’de basımevleri 

kurulmuştur.”119 Buna karşın Rusların Ermeni edebiyatı ile sıkı bağlara sahip 

olduğunu gösteren bir bilgi mevcut değildir.        

 

                                                 
118 Müze hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.mincult.am/am/?module=content&mid=1113 

(05.12.08) (Ermenice) 
119 Г. Карапетян, 1979, s. 21. 
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“Ermeni halkıyla Rus halkının sıkı iletişimi ve birbirlerine ola ilgisi Doğu 

Ermenistan’ın Rusya ile 1828’de birleşmesinden sonra olmuştur.”120 Tarihi olaylar 

da göz önüne alınırsa Ermenilerin Ruslarla ilişkisinin başladığı tarih, Pers – Ermeni 

ilişkisinin sorunlu olduğu tarihe denk düşmektedir. Bunun yanında Ermeni – Rus 

yakınlaşmasının, Osmanlı Devleti’nde Ermeni sorununun ortaya çıkmaya başladığı 

döneme rastladığı da görülmektedir.121  

 

1815 yılında Moskova’da açılmış olan “Lazarevski Enstitüsü” Ermeni kültürünün 

Rusya’da tanınması için çalışmalarda bulunmuştur. “19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Rusya sınırları içersinde yaşayan Ermeni edebiyat adamları kültürlerini 

tanıtmak amacıyla yoğun bir çaba içersine girerler.” 122 Birsen Karaca’nın yapmış 

olduğu araştırmalar sonucunda bu dönemde yapılan çalışmaların Ermeni edebiyatının 

varlığını gösterme çabaları olduğu anlaşılmakta ve Rusya’da bu döneme kadar 

Ermeni kültürünün çok fazla bilinmediği görülmektedir.123       

 

19. yüzyılın ilk yarısında Rusya’da Ermeni basını da gelişmeye başlamıştır. Đlk 

Ermeni Gazetesi “Arevelyan Tsanutsmuk” (Doğu Haberleri) olduğu bilinmektedir. 

Bu gazete K. Şevardyan’ın yönetiminde Ermenice ve Rusça olarak yayınlanır. 1846 

                                                 
120 Г. Карапетян, 1979, s. 21. 
121 1774 yılında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca antlaşmasından sonra 

Rusya, Osmanlı Devleti içinde yaşayan Hıristiyanların koruyucusu durumuna gelmiştir. Bu tarihten 

sonra Rusya Osmanlı Devleti içinde bulunan Hıristiyanları kullanarak sıcak denizlere inmeye 

çalışmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeniler de Hıristiyan bir halk olarak 

Rusya’nın hedefi olmaya başlamıştır. Rusya’da 1780’lerden sonra hızla faaliyete geçen Ermeni 

basımevlerinin kuruluşunun 1774 tarihinde imzalanan Küçük Kaynarca antlaşmasının tarihine çok 

yakın olması dikkat çekicidir.     
122 Birsen Karaca, 2001, s. 7. 
123 ibid. 
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yılında “Kovkas” (Kafkas) 1850 – 1851 yıllarında ise “Ararat” (Ağrı) adlı gazeteler 

yer alır.124 Bu yayınlarda Ermeni folkloruyla ilgili bilgilerin olup olmadığı ise 

incelenmesi gereken önemli konulardan birisidir.   

 

Sovyet Ermeni folkloru içinde Manuk Abeğyan önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Abeğyan, Almanya’da, Yena Üniversitesinde “Ermeni Halk Đnançları” üzerine 

doktora yapmıştır. Daha sonra Ermenistan’a dönen Abeğyan Gevorgyan Đlahiyat 

Okulu’nda ve Tiflis’te Nersisyan Okulunda öğretmenlik yapmıştır. Ermeni dili 

üzerine yapılan çalışmalarda yer almıştır. Ermenistan’ı gezmiş ve folklor ürünlerini 

derlemiştir.125 

 

Abeğyan âşık geleneği ile ilgilenmiştir. Movses Horenatsi’nin Tarihi’ne ilgi duymuş, 

Abeğyan bu eserdeki Goğtan şarkıcılarını, hikâyelerin şarkıcıları olarak kabul 

etmiştir.126 “Eski Gusan Halk Şarkıları” (Drevniye Gusanskiye Narodnıye Pesni) 

folklor çalışmaları içinde önemli bir yere sahiptir.127 Sasunlu Davit destanı üzerine 

araştırmalarda bulunmuş olan Abeğyan 1936 yılında Melik Ohancanyan ile bu epiğin 

değişik versiyonlarını derlemiştir. Bu derlenen folklor ürünleri 1944 ve 1951 

yıllarında yayınlanmıştır.128 Abeğyan’ın öğrencisi olan Aram Ğanalanyan ise 1830 

ile 1982 yılları arasında yapılan folklor çalışmalarının bibliyografyasını 

                                                 
124 Birsen Karaca, 2001, s. 9. 
125http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF_%D4%B

1%D5%A2%D5%A5%D5%B2%D5%B5%D5%A1%D5%B6 (05.12.2008) (Ermenice) 

126 Goğtan şarkıcıları (Գողթան Երգիչներ) Goğtan çevresinde daha önce belirttiğimiz vipasankları 

(destanları) şarkı formunda söyleyen kişiler için kullanılır.  
127 Г. Карапетян, 1979, s. 5. Gusan: “Ermeni kültüründe halk ozanı, anlatıcı ve aktör, aşuğ” anlamına 

gelmektedir.. 
128 Anne M. Avakian, 1994, s. xxii. 
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oluşturmuştur. Abeğyan döneminde Ermeni folklor çalışmalarından Sovyet Ermeni 

folklor çalışmalarına geçiş sağlamıştır. 

 

Abeğyan’ın başlıca folklorik çalışmaları şunlardır: “Milli Roman/Efsane” (1889 -

1890), “Ermeni Halk Đnançları” (1898, Almanca), “Movses Horenatsi’nin [eseri] 

Ermenilerin Tarihi’nde Ermeni Halk Efsaneleri” («Հայ ժողովրդական 

առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմության մեջ», 1899), “Ermeni Halk 

Romanı/Efsanesi” («Հայ ժողովրդական վեպը»,  1906 – 08) “Eski Gusan Halk 

Şarkıları” (1927 – 1930), “Ermeni Epik Sözlü Geleneği” (1966).129 

 

1920’den sonra Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak SSCB içinde yer 

alan Ermenistan’ın folklor çalışmaları sosyalizmle sınırlandırılmıştır. SSCB’de 

(Sovyet Ermenistan’ında da) bütün bilimsel çalışmalar sosyalist ideolojiye göre 

yapılmıştır ve folklor çalışmaları sosyalist ideolojiyi yaymak için bir araç haline 

getirilmiştir. 

 

“1920’lerden beri Sovyet Rusya folklorcularının çalışmaları folklorun kaynağı ve 

göçü gibi meselelerden ziyade folklorun sosyal yararını vurgulamışlardır. Bu 

hikâyeler, ucuz popüler baskılarla her tarafa dağıtılarak dinsizlik propagandalarını 

kuvvetlendirmekte kullanıldı. Sokolov, asillerle ilgili hiciv derlemeleri de yayımladı. 

                                                 
129 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 268, c. 2. 
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Özellikle Razin ve Pugacev tarafından yürütülen ihtilalci başkaldırı ile ilgili halk 

geleneklerini A.N. Lozanova ve B.M. Blinova derleyerek yayımladılar.”130 

 

Folklor, Sovyetler Birliğinde her şey halk için görüşünü destekleyen bir bilim dalı 

haline gelmeye başlamıştır. “Folklor kitlelerin yüreklerine yakındı ve özellikle büyük 

propaganda değerine sahip olduğundan sonuçta geniş çaplı olarak bunun için 

kullanıldı. Bu gerçek Sovyet folklorcuları tarafından kuvvetle vurgulandı. Rusya’nın 

bütün tarihinde sözlü şiir Sovyet döneminde olduğu kadar geniş ve güçlü olarak 

sosyal amaçlara hizmet etmedi. Sovyet folklorcuları, folklorun heyecan vericiliğinin 

ve propagandaya katkılarının önemini açıkladılar. Sovyet folklorculuğu sosyal 

hayatın pratik görevleriyle kendisini sımsıkı birleştirdi.”131 Halktan beslenen bu 

bilim dalı, halkı yönlendirmek için kullanıldı. Geçmişte milliyetçiliği uyandırmak 

için kullanılan folklor, Sosyalist dönemde komünist ve sosyalist düşünce için 

kullanılmıştır. Bu ise folklorun ne kadar ince bir politik çizgi üstünde olduğunu 

gösterir. 

 

                                                 
130 Felix J. Oinas, “Rusya’da Folklor Faaliyetleri” (Çev.: Umay Günay), Dünyada Halkbilimi 

Çalışmaları Tarihi, (Haz.: Gülin Öğüt Eker, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir), Milli Folklor, Ankara, 

2003, s. 113. Rusya’daki folklor çalışmaları (özellilke Sosyalist Rusya’daki folklor çalışmaları) 

hakkında detaylı bilgi için bkz.: Yuri M. Sokolov, Folklor: Tarih ve Kuram, (Çev.: Yerke Özer) 

Geleneksel Yayıncılık, Ankara, 2009.  
131 Felix J. Oinas, 2003, s. 116. R. Dorson, sosyalist ideolojinin folklora yansımasını ideolojik 

kuramlar çerçevesinde ele almaktadır. Đdeolojik folklor kuramları hakkında detaylı bilgi için bkz.: 

Richard Dorson, Günümüz Folklor Kuramları, (Çev.: Selcan Gürçayır, Yeliz Özay), Geleneksel 

Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 25 -32.  
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Sovyetler Birliği’nde folklor popüler konulardan biri olmuştur. Özellikle 1934-35’ten 

itibaren folklor ürünleri mahalli gazete ve dergilerde yayımlanmaya başlanmıştır.132  

Avakian, Rus devriminden sonra Sovyet Ermenistan’ında sınırlı sayıda folklor 

materyalinin basıldığını düşünmektedir. Dönemin çalışmaları incelendiğinde folklor 

çalışmalarının sınırlı olduğu söylenemez. Ancak Avakian şunu belirtmektedir: 

“Sasunlu Davit”in ilk baskısı 1936 yılında, ikinci baskısı ise 1944’te yapılmıştır. 

1939’da ise “Sasunlu Davit”in metinleri bir araya getirilmiş ve yayınlanmıştır. 

1950’lere kadar ise çok az çalışma yapılmıştır.”133 Rus devriminden sonra milli 

bilinci oluşturabilecek her unsur ikinci plana alındığı için folklor çalışmalarında 

azalma görülmesi doğaldır. Folklor çalışmalarında 1934’ten sonra bir hızlanma söz 

konusudur. 

 

1934’ten sonra folklor konusunda bir hareketlenmenin olmasının nedeni “Sovyetler 

Birliği Birinci Yazarlar Kurultayı”nın aldığı kararlar olmuştur. “1934 yılında 

Moskova’da yapılan Sovyetler Birliği Birinci Yazarlar Kurultayı’nda folklorun 

fonksiyonu, kitleleri yönlendirmedeki etkisine dikkat çekilmiştir. Yazar Maksim 

Gorki’nin bu kurultayda öne sürdüğü görüşler taraftar bulmuştur. 1936 yılında 

yayımlanan “Şura Edebiyatının Vazifeleri” adlı bildirisinde Gorki, folklor 

yaratıcılarının ağır hayatlarına, şahsi hayatlarına bakıp ön yargılı davranılmaması, 

folklorda bedbinliğin yerinin olmadığını belirtmiş, folklorun önemi üzerinde 

durmuştur. Kurultay sonrasında folklordaki sistemsiz veya yarı sistemli çalışmalar 

yerini planlı, sistemli çalışmalara bırakmıştır. Öte yandan Komünist Partisi’nin parti 

                                                 
132 Felix J. Oinas, 2003, s. 118 
133 Anne M. Avakian, 1994, s. xxiv. 
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ideolojisini yaymak yolundaki çabaları hep sürmüştür.”134 Bu kurultay folklor 

çalışmalarının faydasından bahsetmiştir ancak belirtildiği gibi folklor sosyalist 

ideolojiden ayrı düşünülmemiştir. 

 

1930’lardan sonra da yapılan çalışmalar sosyalist ideoloji çerçevesindedir. Bu 

sosyalist ideoloji, çalışmaların isimlerinden de anlaşılabilir. Bu dönemdeki başlıca 

folklor çalışmaları şunlardır: Melik – Ohanyancan’ın “Ermeni Folklorunda Lenin” 

(1936), H. Orbel’in “Ermeni Kahramanlık Eposu” (1940) “Sasunlu Davit’te Mitra – 

Mihır” (1946), A. Ganalanyan’ın “Ermeni Köylü Çalışma/Đş Şarkıları” (1937), 

“Abovyan ve Halk Folkloru” (1941), “Ermeni Atasözleri” (1951) “Av. Đsahakyan’ın 

Eserlerinin Halk Kaynakları” (1953), “Sayat – Nova’nın Eserlerinin Halk 

Kaynakları” (1963). A. Nazinyan’ın “Sovyet Ermeni Edebiyatı ve Halk Folkloru” 

(1954), “Ermeni Halk Masalları” (1959 – 67 Redaktör Nazinyan), A. 

Mınatsakanyan’ın “Ortaçağ Ermeni Halk Şarkıları” (1956), G. Grigoryan’ın “Ermeni 

Halk Kahramanlık Eposu” (1960), “Sovyet Ermeni Epiği ve Tarihi Şarkı Folkloru” 

(1965), A. Harutyunyan’ın “Ermeni Halk Bilmeceleri” (iki kitap: 1960 – 1965), M. 

Mıkırtiçyan’ın “Ermeni Halk Gurbet Şarkıları” (1961), R. Grigoryan’ın “Ermeni 

Halk Ninnileri ve Çocuk Şarkıları” (1970).135 Çalışmalar Sovyet ideolojisine göre 

düzenlendiği için genellikle “halk folkloru” olarak adlandırılmış “milli folklor” 

kavramından uzak durulmuştur. 

 

                                                 
134 Samir Kazımoğlu, Ali Abbas Çınar, “Azerbaycan’da Folklor”, Dünyada Halkbilimi Çalışmaları 

Tarihi, (Haz.: Gülin Öğüt Eker, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir), Milli Folklor, Ankara, 2003, s. 131.   

135 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1974, s. 268, c. 2. 
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1950’den sonra folklor çalışmalarında bir değişim gözlenmiştir. Bu konuda sistemli 

çalışmak üzere 1959 yılında “Ermeni Bilimler Akademisi”nin altında “Arkeoloji ve 

Etnografya Enstitüsü” kurulmuştur. Bu enstitü özellikle arkeoloji, etnografya, 

folklor, etno-sosyoloji, antropoloji ve epigrafya üzerine çalışmalar yapmak üzere 

kurulmuştur. Günümüzde de aynı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

1959’da “Ermeni Halk Hikâyeleri” adında olan çalışmaların ilk cildi yayınlanmıştır. 

Bu 13 ciltten oluşan çalışmanın en son cildi 1985 yılında basılmıştır.136 Bu 

çalışmalara Stith Thomson’un “Halk Edebiyatında Motif Đndeks” ve A. Aarne – Stith 

Thomson’un “Halk Hikâyelerinin Tipleri” adlı çalışmaları temel olmuştur. Bunların 

dışında halk anlatıları başta olmak üzere folklorun diğer alanlarında da çalışmalar 

yapılmıştır. 

 

A. T. Ganalanyan tarafından sistemleştirilen 40 bin atasözünden oluşan “Ermeni 

Atasözleri” (“Armyanskiye Poslovitsı”, 1960) Ermeni kültürü içinde önemli bir yer 

teşkil etmektedir. En güzel folklor materyali ise birkaç bin masal türüne sahip olan 

“Ermeni Halk Masalları” (“Armayanskiye Narodnıye Skazki”)’dır. 1970’li yıllara 

gelindiğinde Karabağ folkloru üzerine yapılmış çalışmalar göze çarpmaktadır. 1971 

yılında basılmış olan “Dağlık Karabağ Folkloru” (“Folklor Nagorno Karabaha”) adlı 

eser önemlidir.137   

 
                                                 
136 Anne M. Avakian, 1994, s. xxiv. Başka bir kaynağa göre ise “Ermeni Halk Hikâyeleri”nin basımı 

1959 değil 1958’dir ve 1958 – 1985 yılları arasında Ermenistan’da “Ermeni Halk Hikâyeleri” adında 

çeşitli hikâyeler içeren bir dizi kitap basıldığı belirtilmiştir. Bkz.: Ոսկեփորիկ, Մանկական 

Հանրագիտարան, Երևան, 1996,  s. 242, c. 2. 
137 Г. Карапетян, 1979, s. 6. 
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Folklor ürünleri arasında bulunan bilmeceler üzerine yapılan çalışmalar ise diğer 

çalışmalara göre oldukça geç bir döneme rastlamaktadır. “Ermeni Halk bilmecelerini 

bir araya getiren ve sistemleştiren S. Harutyunyan’dır. 1965 yılında çıkan kitabında 

iki bin bilmece vardır.”138  

 

Masal konusunda önemli diğer çalışmalar 1980’lerde yapılmıştır. 1980 yılında 

“Güneşli Masal” adında Ermeni hikâyelerini içeren bir toplu eser çıkmıştır. 1981 

yılında ise “Ateşli At” başlığıyla çok eski masallar, bilmeceler, atasözleri ve özlü 

sözler içeren bir koleksiyon yayınlanmıştır.139 

 

1990’lardan sonra tekrar aşırı milliyetçi politika izleyen Ermenistan’da sosyal 

bilimler milliyetçi ideolojinin dar çerçevesi içinde kalmıştır. Özellikle tarih 

çalışmaları dikkate alındığında milliyetçiliğin boyutları en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. “Soykırım” merkezi etrafında yaşayan bir Ermenistan inşa edilmiş. 

Dolayısıyla Türkiye ve Türklerden hiç olumlu bahsetmeyen çalışmalarda Türkler 

olabildiğince ötekileştirilmiştir. Ermenistan’ın tek seslilik politikası sosyal 

bilimlerdeki çalışmaların da tek sesli olmasına neden olmuştur. 

 

Verjine Svazlian gibi araştırmacıların kitapları yukarıda bahsettiğimiz milliyetçi 

çalışmalara iyi bir örnek teşkil etmektedir. Devlet tarafından çalışmaları nedeniyle 

ödüllendirilen Svazlian Türkiye aleyhine sözlü kültür çalışmaları ile tanınmaktadır. 

Svazlian devlet bünyesinde “Ermeni Soykırımı Müze – Enstitüsü”nde çalışmakta ve 

çalışmaları desteklenmektedir.  

                                                 
138 Г. Карапетян, 1979, s. 6. 

139 Ոսկեփորիկ, Մանկական Հանրագիտարան, Երևան, 1996,  s. 242, c. 2. 
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Günümüzde Karabağ ile ilgili çalışmaların da milliyetçi ideoloji üzerinde ilerlediği 

görülmektedir. Dağlık Karabağ’ın adının “Artsah” olarak kullanılmaya çalışılması ve 

bölgede eski bir Ermeni kültürü olduğunu gösterme çabaları milliyetçi bir ideoloji ile 

yapılan kültür çalışmalarıdır.140 

 

Yukarıdaki bilgilerin dışında internette, Ermeni folkloru taraması yapıldığında ilk 

olarak karşımıza halk dansları ile ilgili “BERT Dans Asamblesi” çıkmaktadır.141 Bu 

internet sitesinin dışında güncel folklor çalışmalarını içeren düzenli bir internet 

kaynağının bulunmaması ise dikkat çekmektedir. 

 

4. Ermeni Halk Edebiyatı:  

 

Ermeni halk edebiyatında daha önce belirtildiği gibi inanç sistemi önemli bir 

unsurdur. “Hristiyanlıktan evvel çok eski zamanlarda ‘Gusan’ denilen destancılar 

kasabalarda dolaşır, kıssa, masal, manzum destanlar atasözleri söylerlerdi. Horenli 

Movses, eserinde Kogten destancılarından, şairlerinden bahsediyor. Bu halk 

şairlerinin bir kısmı da düdüklerle, sazlarla masallar nakleder, oyun havaları 

çalarlarmış. Fransız araştırmacı Delaurier, Kogten destanları daha ziyade 

Medyalılara ait eski bir menakıbın naklinden ibarettir, diyor”142  

 

                                                 
140 http://www.karabagh.am/eng/firstpage.htm (12.12.08) 
141 Ermeni halk dansları için bkz. http://www.bert.am/index_armenian.htm (12.12.08)  
142 Esat Uras, 1950, s. 110 – 111. 
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Ermenilerin Hıristiyanlığın kabulünden sonraki dönem için Esat Uras şöyle 

demektedir: “Hıristiyanlığın kabulünü müteakip bütün bu rivayetler bilhassa Krikor 

Lusavuriç tarafından ortadan kaldırılmış eski putperestlik devirlerine ait eserler, 

mabetler, bu devirlerin bir daha avdet edilmemesi için tamamıyla tahrip 

olunmuştur.”143 Bu sözleri değerlendirecek olursak inanç sistemini putperestlik 

olarak sınırlandırmak doğru olmayabilir. Buna paganizm demek daha doğru olabilir.  

Paganizm zaman zaman Türkçe putperestlik sözcüğü de geniş bir şekilde aynı 

anlamda kullanılır, dini esas anlamında monoteizmden uzak olan ve çok farklı 

uygulama ve ibadetler içeren dinleri kapsayan geniş bir din bilimleri terimidir. 

Ayrıca yoğun bir kutsal sembolizm vardır ve bu çoğunda kendisini puta tapım yani 

daha belirli anlamıyla putperestlik olarak göstermiştir.144 Paganizm putperestlikle 

sınırlandırılamayacak kadar geniş bir kavaramdır bundan dolayı burada paganizmden 

kastımız animatizm, animizm, şamanizm, politeizm gibi monoteist inanç sistemi 

öncesidir.  

 

Esat Uras’ın söylediği gibi bu “putperest” dönem özellikleri tamamıyla tahrip 

edilmemiştir bu konuda bazı örnekler bulunmaktadır. Örneğin; Birsen Karaca’nın 

çevirisini yaptığı “Ermenistan Efsaneleri” buna iyi bir örnek olabilir.145 Efsane pagan 

özellikler içerirken efsanenin kahramanı çocuklar bir keşişle karşılaşırlar. Efsanede 

birden inanç sistemi değişir ve Hıristiyanlık devreye girer. Mircea Eliade pagan 

özelliği olan ve Hıristiyan özellikler barındıran efsaneler için şöyle bir açıklama 

                                                 
143 Esat Uras, 1950, s. 111.  Aynı görüşü benimseyen farklı bir kaynak için bkz.: Robert Arnot, 

“Special Introduction”, Anonymous, Armenian Literature, (Ed: Alfred Aghajanian), Indoeuropean 

Publishing, Los Angeles, USA, 2007, s. 1 – 9.   
144 http://www.birseyogren.com/hakkinda/paganizm/ (10.04.08) 
145 Birsen Karaca, 2001, s. 117 – 191. 
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yapmaktadır: “Gerçek güçlükler daha sonra, Hıristiyan misyonerlerinin özellikle orta 

ve batı Avrupa’da yaşayan dinlerle karşı karşıya geldiklerinde ortaya çıktı. Đster 

istemez sonunda kökü kazınamayan kutsal figürler ve pagan mitleri 

Hıristiyanlaştırıldı. Çok sayıda tanrı, ya da ejderha öldüren pek çok kahraman, Aziz 

Georges kimliğine büründü; Fırtına tanrıları Aziz Eli’ye dönüştü, sayısız bereket 

tanrıçası Meryemle ya da azizlerle bir tutuldu.”146 Eliade bölge olarak Avrupa’dan 

bahsetmiştir ancak diğer yerlerde yaşayan halklarında inanç sistemindeki değişim 

aynı şekilde olmuştur. Pagan inancının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bu örnekler 

Hıristiyanlığın kolay bir şekilde yayılmadığının göstergesidir.  

 

“Movses’in kitabında naklettiği (Vahakn) Ara – Şamran, Dikran – Astiyag, Ardaşes 

– Satenig, Ardaşes – Ardavaz hurafeleri bu kabuldendir [Yukarıda bahsedilen 

Kogten destanları grubundandır.] Bu masalların nereden geldiği, kimler tarafından 

tertip edildiği malum olmamakla beraber, tarih kısmında görüldüğü vehiçle 

tamamıyla Hint, Đran, Asur, Yunan mitolojisinden alınma şeyler olduğu ve 

Ermeniliğe geçirildiği muhakkaktır.” Uras burada eserlere masal, hurafe ve destan 

gibi çeşitli isimler vermiştir. Bu türlerin birbirinden farklı olduğunu belirtmek 

gerekir. Uras’ın da belirttiği gibi bu anlatıların başka kültürlerde örneğinin olduğu 

bilinmektedir. Etkileşim sonucunda bu tür benzer türlerin olması olağandır.  

 

Bu konuda “Vahagn’ın Doğuşu” («Վահագնի ծնունդ») etkileşim sonucunda 

Ermeni kültürüne geçmiş bir mit olarak gösterilebilir. “Vahagn’ın Doğuşu adlı mit V. 

                                                 
146 Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Simavi Yayınları, Đstanbul, 1993, s. 159.  
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Yüzyılda yazıya geçirilmiştir, şiir formundadır ve dokuz mısradan oluşur “Vahagn’ın 

Doğuşu”nda mitolojik Fırtına tanrısı Vahagn doğuşu anlatılır.”147  

 

Uras’a göre bu efsanenin kahramanı Vahagn yiğitlik tanrısıdır. “Ermeni mitolojisine 

göre bu mabut, Asur kralı Arşam’dan bir kış günü saman çalmış ve kaçarken saman 

parçaları gökyüzüne dökülerek Samanuğrusu yolunu vücuda getirmiştir. Ermenilerce 

Vahakn, (kuvvet, kudret tanrısı) tarihte ejderle dövüşen Dikran’ın oğludur. Vahakn, 

Hint’te ve Đran’da ateş mabudu olan Agni’den başka bir şey değildir. Esasen Vah: 

getiren, Akni: ateştir. Şu halde Vahakn da ateş getiren demektir.”148 “Vahagn” mitte 

görüldüğü gibi ateşten çıkmaktadır. Uras’ın kökenle ilgili yapmış olduğu bu 

değerlendirme nispeten isabetli gözükmektedir.  

 

“Ermeni Folkloru” adlı eser de Vahagn ateşten doğan fırtına tanrısı olarak 

adlandırılmakta ve Vahagn hakkında Horenatsi’nin sözlerine yer veriliyor. 

Horenatsi’in görüşü şöyledir: “Vahagn hakkında söylenenler Heraklos’un 

kahramanlığıyla benzerlik taşıyor.”149 

 

“Manuk Abeğyan’ın verilerine göre Vahagn bir sanem olarak Ermenilere Đranlılardan 

geçmiştir. Vahagn’ın Doğuşu” adlı efsanedeki Vahagn Đran mitolojisindeki benzer 

zafer tanrısı Veretrana’dır”150   

 

                                                 
147 Birsen Karaca, 2001, s. 27. Bkz.: Ek: 10 
148 Esat Uras, 1950, s. 117 – 118. 
149 Г. Карапетян, 1979, s. 1. 
150 Birsen Karaca, 2001, s. 27. 
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Ermenilerin kökeniyle ilgili Hayk ve Aram’ı anlatan efsaneler de bulunmaktadır. Bu 

efsanelerin etkisi Ermeniler üzerinde oldukça fazladır. Ermeniler “Hayk” adlı 

efsaneden dolayı kendilerine “Hay” ülkelerine “Hayatsan” derler. 

 

Ermenilerin başlangıç tarihi Hayk ve Aram efsaneleriyle ilişkilidir. Hayk – dede, 

reis, halkını yabancı istilacılara karşı ve zorba hükümdarlara karşı savaşarak koruyan 

Ermeni kabilelerinin önderi Aram Ermeni topraklarının sınırlarını koruyan halkının 

özgürlüğü için savaşan efsanevi liderdir.151  

 

Birsen Karaca çalışmasında, Ermeni halk edebiyatında bir başka tür olan 

“vipasankların şarkıları” hakkında da bilgi vermektedir. “Vipasank sözcük olarak, 

epik öykülü şarkıları derleyen anlatan ve söyleyen kişiler için kullanılır. Tahminlere 

göre, M. Horenatsi ‘Ermenistan’ın Tarihi’ne kaydettiği yukarıda adı geçen eserlerden 

fragmentleri de büyük olasılıkla ‘vipsanklardan’ dinlemiştir.152 Karaca’nın yaptığı 

araştırmaya göre Manuk Abeğyan vipasankların şarkılarını epos olarak 

değerlendirmektedir. Bu çalışmada “epos”u destan olarak nitelendirebiliriz. Karaca 

mitlerle destanların hacimsel olarak farklı olduğunu ve ikisinin aynı anlamda 

kullanılamayacağını belirtir.  Bu tür için “Pers Savaşı” adlı Ermeni halk destanı 

örnek verilebilir.153  

 

Yukarıda bahsedilen destanların ve mitlerin yanında tür olarak Ermeni efsaneleri de 

bulunmaktadır.  Bu efsaneler çoğunlukla kutsal kişiler, önemli yerler ve kiliseler 

                                                 
151 Г. Карапетян, 1979, s. 1 
152 Birsen Karaca, 2001, s. 30. 
153 Bkz.: Ek: 11 
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hakkındadır. Örneğin: Verjine Svazlian’ın çalışmasında154 “Burgaz Adası Surb 

Hovhannes Kilisesi” hakkında kısa bir efsane bulunmaktadır.    

Halk edebiyatı ürünlerinin en yaygın olanı masallardır. Ermeni edebiyatında 

masalların uzunlukları oldukça değişiktir. Çok kısa olabileceği gibi uzun da olabilir. 

Genel olarak olağanüstü, gerçekçi ve zincirleme masallar olarak ayrılabilir.155 Bunun 

yanında Ermeni halk edebiyatı içinde değerlendirilen ve Birsen Karaca’nın çevirdiği 

“Papaz Slik”156 ise olağanüstü masallara örnek olarak verilebilir.  

Bu gerçekçi ve olağanüstü masalların dışında hayvan masalları da vardır. Bu 

masallar sadece hayvanlar arasında geçebileceği gibi insanlar ve hayvanlar arasında 

da geçmektedir. Bu türdeki masallar uzun değildir. Amacı en kısa yoldan ders 

vermektir. Bu masallardaki hayvanlar insan özellikleri taşır.157  

Halk edebiyatının içinde olan ve genelde eğlendirmek amaçlı olan gelenekselleşmiş 

halk anlatıları da bulunmaktadır. Bu anlatılarda konu şiir şeklindedir. Ermeni 

edebiyatında da bu türü görmek mümkündür. Bu türe örnek verirken Ermenice Harfli 

Türkçe bir eserin nasıl olabileceğini de gösterme imkânımız olacaktır.  

                                                 
154 Վերժինե Սվազլյան, «Պոլսահայոց Բանասիրությունը» (Verjine Svazlıyan, Đstanbul 

Ermenilerinin Sözlü Gelenekleri), Գիտություն, Երևան, 2000. Verjine Svazlian’ın “Đstanbul 

Ermenilerinin Sözlü Gelenekleri” adlı çalışması halk edebiyatı türlerinin çoğunu ihtiva etmektedir. 

Batı Ermenice kaynağa çevrimiçi ulaşmak için bkz. http://www.cilicia.com/armo_bolis_folklore.html  

(08.04.2010)  
155 Ermeni halk edebiyatından “gerçekçi masallar” içinde değerlendirebileceğimiz “Mutlu Đnsan” 

masalını okumak için bkz.: Ek: 12 
156 Birsen Karaca, 2001, s. 59 – 64.  
157 Ekteki Ermeni masalı bu türe iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bkz.: Ek: 13.  
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Türkçenin yazımında Ermeni alfabesi 14. yy.dan itibaren el yazmanlarında, 18. 

yy.dan itibaren basılı eserlerde kullanılmıştır. Ermenice harfli Türkçenin kullanım 

amacı Türkçe konuşan fakat Ermenice bilmeyen/az bilen Ermenilere hitap etmektir. 

Bu yöntemle yazılı edebiyat içinde önemli eserler bulunmaktadır.158  

Halk edebiyatının bir başka türü fıkra, eğlence amaçlı ve konusu genelde hayattan 

çıkan nesir türündeki sözlü kültür ürünleridir. Zaman – mekân çoğunlukla yoktur, 

kişiler hayattan ama belirsizdir ve kısa bir anlatımı vardır. Günlük yaşamdaki gülünç 

olayları veya çatışmaları konu edinen bu tür bazen ders vermek amaçlı da 

kullanılabilir. 159 

Düz yazı formunda belirli bir kişi hakkındaki hikâyeler (fıkralar) Ermeni halk 

edebiyatı içinde önemli bir yerde bulunmaktadır. Burada belirli kişiler hakkındaki 

fıkralardan kastedilen Türk halk edebiyatındaki Nasreddin Hoca hakkındaki fıkra 

veya anlatılara benzer türleri içermektedir.  

“Karabağlı Pıl – Pugi’de eğlenceli hikâyeler bir kahraman üzerinde yoğunlaşmış ve 

bütün olaylar Pıl – Pugi etrafında meydana gelmiştir. Öyle ki Pıl – Pugi’nin şöhreti 

Nasrettin Hoca’nın şöhreti ile eşdeğerdir.”160 Türk kültüründe nasıl Nasrettin 

Hoca’nın gerçekten yaşadığına inanılıyorsa Ermeni kültüründe de Pıl – Pugi’nin 

Melik Şahnazar döneminde Karabağ’da yaşadığına inanılmaktadır.  

                                                 
158 Bu tip bir eser için bkz.: Ek: 14. ayrıca bu konuda detaylı bilgi için bkz.: Kevork Pamukciyan, 

Ermeni Harfli Türkçe Metinler, Aras Yayıncılık, Đstanbul, 2002. 
159 Ermeni fıkrası için bkz.: Ek: 15. 
160 Г. Карапетян, 1979, s. 7 - 8 - 9. 
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Pıl- Pugi hakkında kısa bir örnek verebiliriz: Pıl – Pugi’nin Üzüntüsü adlı fıkrada 

Melik Şahnazar’ın kuyruksuz eşeği doğunca, Pıl – Pugi üzülür ve “eğer bir gün eşek 

çamura düşerse neresinden tutup onu çamurdan çıkartacağız?” der. Pıl – Pugi 

hakkında bu ve buna benzer birçok fıkra bulunmaktadır.161 

Halk anlatılarının kökeni hakkında daha önce verdiğimiz bilgilerden farklı olarak 

Ermeni Folkloru adlı çalışmada değişik bir görüş bulunmaktadır. “Masal - bilmece 

türünün konuları bilmecelere, fıkraların konuları ise atasözlerine dayalıdır.”162 

denmektedir. Halk edebiyatı türleri arasında benzerlikler olması olağandır. Bu 

benzerlikler her kültürde de bulunmaktadır. Ancak konularının doğrudan birbirlerine 

dayandığını söylemek her zaman doğru olmayabilir. Birbirleri arasında paralel bir 

ilişki olduğu bilinmektedir.  

Bilmeceler sayesinde de bir halkın kültürü hakkında birçok bilgiye sahip olabiliriz. 

Ermeni bilmecelerinden bir örnek vererek konuyu açıklayabiliriz: “Gelirim bağdan / 

Ses verdi dağdan / Sakalı etten /Ağzı sümükten.” (Cevap: Horoz). Bu bilmeceden 

yaşanılan bölgede dağ ve bağ olduğu anlaşılabilir. Bu konudaki örnekler 

çoğaltılabilir. Ancak konumuz çerçevesinde bu örnek yeterli görülmektedir. 

Deyimler ve atasözleri de Ermeni kültüründe önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu 

deyim – atasözlerinin benzer örneklerini Türk kültürü içinde de görmek mümkündür. 

Yüzyıllar boyu aynı topraklarda yaşanılmış olması bu benzerliklere neden olmuştur. 

Örneğin: “Denizde boğulan köpüğe sarılır.” Ermenilere ait; “Denizde boğulan 

yosuna tutunur.” Gürcülere aittir. Anadolu’da ise “Denize düşen yılana sarılır.” sözü 

                                                 
161 Г. Карапетян, 1979, s. 9. 
162 ibid, s. 17. 
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çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu örnekleri genişletebiliriz: Sözden pilav 

pişmez. Pirinç ve et gerek deyimi Ermenilere aittir. Lafla peynir gemisi yürümez. 

Geminin yürümesi için kömür ve yağ lazım Türk kültürü içinde sıkça kullanılan 

deyimlerdendir. Bunun bir başka örneği de Rus kültüründe bulunmaktadır: Laftan 

lahana çorbası pişmez, lahana ile et gerek. 163 

Yukarıda bahsedilenlerin dışında kısa, özlü, güldürücü anlatılar vardır. Halk 

edebiyatı içinde anekdot olarak adlandırılan bu türün Ermeni kültüründe önemli bir 

yer teşkil etmektedir. Buna örnek olarak, “aşığı eve sokmamışlar, ‘sazımı nereye 

koyayım?’ demiş” anekdotunu verebiliriz.164 

Burada Ermeni halk edebiyatı içinde nesir türünde olan başlıca halk edebiyatı 

ürünleri örneklerle açıklanmıştır. Bunların dışında tekerlemeler, çocuk şarkıları, uzun 

hikâyeler vb. türler de bulunmaktadır.165  

 

 

 

                                                 
163 Atasözü ve deyimler G. Karapetyan’ın çalışmasından alınmıştır. Ermeni atasözleri ve deyim 

örnekleri için bkz.:Ek: 16. 
164 Anekdot örnekleri için bkz.: Ek: 17. 
165 Diğer halk edebiyatı ürünlerini görmek için. bkz.: Anonymous, Armenian Literature, (Ed: Alfred 

Aghajanian), Indoeuropean Publishing, Los Angeles, USA, 2007.  

Mary Kilbourne Matossian, Susie Hoogasian Villa, Anlatılar ve Fotoğraflarla 1914 Öncesi Ermeni 

Köy Hayatı, Aras Yayıncılık, Đstanbul, 2006, s. 321 – 332. Վերժինե Սվազլյան, 2000.  

http://www.cilicia.com/armo_bolis_folklore.html (10.04.10) (Batı Ermenice). 

http://www.armenianheritage.com/lafairy.htm  (10.04.10) (Đngilizce) 

http://www.armeniantales.narod.ru/epos.htm (10.04.10) (Rusça)  
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5. Ermeni Halk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı Đlişkileri:  

Ermenilerle Türkler arasındaki etkileşim Selçuklular döneminde başlamaktadır. 

Yüzyıllar boyu aynı topraklar üzerinde yaşayan Türkler ve Ermeniler birbirinden o 

kadar etkilenmiştir ki bazı Ermeni saz şairleri Türkçe şiirler söylemişlerdir. Fikret 

Türkmen bu konuya örnek olarak Erzincanlı Bluz Hovhannes’in 13. yüzyılda 

Ermenice yazdığı şiirler arasında 20 mısralık Türkçe beş dörtlüğü göstermektedir. 

Burada ilk dörtlüğü örnek olarak verebiliriz:  “Sensin arı gız Meeriem/ Yazıklarıma 

derman/ Tanrıdır senden doğan”166    

16.yy.dan sonra ise Ermeni halk edebiyatı ile Türk halk edebiyatı arasında büyük bir 

etkileşim görülmektedir. 16. yy.dan önce adı “ozan” olan Türk saz şairleri bu tarihten 

sonra “âşık” olarak adlandırılmıştır. Türk kültürüyle etkileşim sonucunda Ermeni saz 

şairleri de “aşuğ” («աշուղ») adı ile anılmaya başlamıştır.   

“Ermeni aşuğları da 16. yüzyıla kadar Ermeni saz şairleri varsak, gusan ve mutrib 

ismi ile anılmışlar, daha sonra aşuğ adını almışlardır. Manuk Abeğyan ‘Gadim 

Gusan Halk Nağmeleri’ isimli eserinde gusan kelimesinin kendi eserlerini çalıp 

söyleyen âşıklar için, varsak kelimesinin ise daha çok kadın şairler için kullanıldığını 

söylemektedir. Abeğyan, bu aşuğların söylediği şiirlere hayren veya hayeren 

dendiğini hay kelimesinin Ermeni; hayeren kelimesinin ise Ermenilere ait demek 

olduğunu yazmaktadır.”167 Türkmen, bu bilgiden yolla çıkarak Türk ve Türkî – Türkü 

kelimeleri arasındaki bağı Hay ve Hayeren kelimeleri için de kurmuştur. Aynı 

                                                 
166 Fikret Türkmen, “Türk – Ermeni Halk Edebiyatı Đlişkileri”, Ermeni Araştırmaları, 1. Türkiye 

Kongresi Bildirileri, ASAM Yayınları, Ankara, 2002, c. 3,  s. 50. 
167 ibid, s. 50. Daha detaylı bilgi için bkz. Fikret Türkmen, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne 

Tesiri, Đzmir, 1992.  



 81 

topraklarda yaşayan iki kültürdeki bu benzerlikler aslında iki halkın kültürel olarak 

birbirinden çok farklı olmadığını göstermektedir.  

Türkmen, Ermeni halk edebiyatı üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonucunda aşuğ 

adının ilk kez Ahtamarlı Grigor tarafından kullanıldığını belirtmiştir.  

Ermenilerin en ünlü saz şairi Sayat – Nova (Arutin Harutyun) da eserlerinde Türkçe 

kelimeleri ve Türkçeyi şarkılarında kullanmıştır. Sayat – Nova “Kafkas halklarının 

kutsal arenasında çeşitli dillerdeki eserleri ve çalışmaları ile büyük rol oynadı….”168 

Sayat – Nova’nın 1742 yılına ait ilk eserlerinin Azerice (Türkçe) olduğu ise 

kaynaklarda belirtilmektedir.169  Sayat – Nova’ın Türkçe söylediği bir dörtlük 

şöyledir: “Gavvas olup deryalara dalmışam/ Ferhat gibi âşık gayası delmişem/ 

Mecnun gibi Leyla deyip kalmışam/ Gözüm kalmış nazlı yârin yolunda”170  

Anadolu’da âşık mektepleri olduğu gibi Ermenilerin de üç âşık mektebi 

bulunmaktadır. Birinci mektep Đran mektebidir. Bu mektebin en önemli temsilcisi 

Gul Artun (Haro)’dur Gul Egaz, Mıgırdiç, Gul Serkis, Gul Arzumi, Emiroğlu, 

Bahıroğlu diğer önemli saz şairleridir. Bu şairler Türkçe, Ermenice ve Farsça eserler 

bırakmışlardır. Đkinci mektep ise Đstanbul merkezli Đstanbul mektebi / Türk – Ermeni 

mektebidir. Artin ve Rumanî bu mektebin kurucuları ve en önemli temsilcileridir. 

Hem hece ölçüsüyle hem de aruzlu şiirler yazmışlardır. Üçüncü mektep Gürcü 

                                                 
168 Պ. Հակոպյան, Սայաթ – Նովա, Հայ Մշակույթի Նշանավոր Գործիչներ,V- XVII Դարեր, 

խմբագրությամբ Էդ. Աղայանի, Էմ. Ա. Պիվազյանի, Հ. Գ. Ժամկոչյանի, Երևանի 

Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 1976,  s. 560.  
169 Պ. Հակոպյան, 1976, s. 564.  
170 Fikret Türkmen, 2002, s. 52. 
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mektebidir. En büyük temsilcisi Sayat – Nova’dır. Bu mektep de üç dillidir. Sayat – 

Nova’nın Gürcüce, Türkçe ve Ermenice eserleri vardır.171  

Türk – Ermeni arasında bulunan halk şiirlerindeki bu benzerlik halk hikâyelerinde de 

görülmektedir. Yukarıda bahsedilen aşuğlar 18. yüzyıldan sonra Türk halk 

hikâyelerini anlatmaya başlamışlardır. Bu konuda özellikle Kerem ile Aslı 

hikâyesine dikkat etmek gerekir. Çünkü bu hikâyede Kerem Müslüman, Aslı ise 

Hristiyan Ermenidir (Bu masalın varyantlarının hepsinde de Aslı Hristiyan/Ermeni 

değildir). 

“Kerem ile Aslı’ya Gazaros Ağayan ve Hovhannes Tumanyan gibi yazarlar roman ve 

hikâyelerinde yer vermiş; hikâyeyi millileştirme görevini Civanî yerine getirmiştir. 

Hikâyenin bize ait varyantlarında Aslı’nın milliyet itibariyle Ermeni din itibariyle 

hristiyan olması Ermenileri ilgilendiren başlıca sebeplerdir.”172   

Ermeni halk edebiyatı üzerine çalışan belirli kişiler; Fikret Türkmen ve Zeynel 

Abidin Makas, Köroğlu destanın, Âşık Garip, Şah Đsmail ve Gülizar ve Dede Korkut 

hikâyelerinin de Ermeni kültüründe bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu gibi 

benzerliklerin olması aynı coğrafyayı paylaşmaktan ileri gelmektedir. Bu hikâyelerin 

varyantlarını Fars kültüründe ve Arap kültüründe de görmek mümkündür.  

 

 

 

                                                 
171 Detaylı bilgi için bkz.:Fikret Türkmen, 2002. Fikret Türkmen, 1992. 
172 Zeynelabidin Makas, “Türk Halk Hikâyelerine Ermenilerin Bakış Açıları”, Ermeni Araştırmaları, 

1. Türkiye Kongresi Bildirileri, ASAM Yayınları, Ankara, c. 3, s. 123.  
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C. ÇOCUK EDEBĐYATI 

 

Đnsanlık tarihi boyunca çocuğun toplum içindeki statüsü her zaman aynı olmamıştır. 

Özellikle Rönesans’a kadar çocuk yetişkinin küçük bir örneği olarak görülmüştür. 

Rönesans’tan sonra çocukluk kavramının ön plana çıkmasıyla çocuk edebiyatının da 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan çocuk edebiyatı ürünlerinin 

de halk kültüründen etkilendiği görülmektedir. Örneğin, Charles Perrault ve La 

Fontaine halk masallarından yararlanmış ve bu halk masalları edebileştirilerek 

çocuklar için yayınlanmıştır. Dolayısıyla Hovhannes Tumanyan’ın halk kültüründen 

esinlenerek yazdığı masalların örnekleri yüzyıllar önce birileri tarafından 

düşünülmüş ve yapılmıştır. Bu bağlamda çocuk edebiyatı çerçevesinde 

değerlendirdiğimiz Tumanyan’ı daha iyi değerlendirebilmek için çocuk, çocukluk, 

çocuk edebiyatı ve tarihine genel olarak bakmak gerekmektedir.      

 

1. Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı: 

 

Çocuk edebiyatını açıklamadan önce “çocuk kimdir?” konusuna değinmek daha 

doğru olacaktır. TDK’nin sözlüğünde çocuk; “Bebeklik çağı ile erginlik çağı 

arasındaki gelişme döneminde bulunan insan.”173 olarak tanımlar. Bu tanımlamada 

yaş sınırlaması yoktur. Ancak Hasan Güleryüz “Çocuk kimdir?” sorusuna verdiği 

cevapla çocuğa yaş sınırlaması getirerek “çocuk 2–16 yas arasındaki kız ya da 

erkeklere verilen ortak ad olarak açıklanabilir”174demektedir.  

 
                                                 
173 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=78044 (12.01.09) 
174 Hasan Güleryüz, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegema Yayıncılık, Ankara, 2002, s.5. 
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Çocukluk ise TDK’nin sözlüğünde “Đnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki 

dönemi” olarak ifade edilmektedir. Bu dönemdeki her olay gelecekteki yaşamı 

etkilediği için oldukça önemlidir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklar genelde 

yetişkinlerin eğitimi altındadır ve onların yönlendirmesi ile hayatı yaşamaya 

başlarlar. Anne – Baba çocuğuna hangi kitabı alırsa onu okur, televizyonda hangi 

kanalı açarsa onu izler. Eğitilmesi gereken – “yönlendirilmesi gereken” varlıklar 

olarak görülen çocuklar aslında yetişkinlerden farklı çalışan zekâları ile yetişkinlerin 

öğrenmesi gerektiği konuları su üstüne çıkartır ve yetişkinlerin eğitimine de katkıda 

bulunur diyebiliriz.   

 

Çocuğun ve çocukluğun ne olduğu konusunu açıkladıktan sonra edebiyat ve çocuk 

edebiyatı kavramlarını irdeleyelim. Gürsel Aytaç’a göre çocuk edebiyatı “çocuklar 

için, onlara hitap eden konuları onların anlayabileceği bir üslupla kaleme almış 

edebiyat”tır.175  

 

“Çocuk kitapları denince 2 – 14 yaşları arasındaki kimselerin ihtiyacını karşılayan ve 

bir alana yönelik yazılan kitaplar anlaşılmaktadır. Çocukluk çağında bulunan 

kişilerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı eserler çocuk kitabı 

kapsamına girer.”176 Bu doğrultuda çocuk edebiyatı da “Çocukların büyüme ve 

gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve duyarlılıklarına, zevklerine, eğilirken 

                                                 
175 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, Đstanbul, 2003, s. 333. 
176 Ferhan Oğuzkan, Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Emel Matbaacılık, 

Ankara, 1987. 
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eğlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çocuksu bir edebiyat”177 

biçiminde tanımlanabilir.  

 

Bunların yanında “çocuk edebiyatı, çocukların ruh ve beden gelişmelerine uygun, 

onların hayal dünyalarına hitap eden, bayağılıktan ve çirkinlikten uzak, çocuğun 

anlama, kavrama ve yorumlamasına imkân tanıyan; çocuğu eğitirken eğlendiren 

sözlü ve yazılı verimlerin tamamıdır.”178 Bu tanım sözlü ve yazılı kaynakları genel 

olarak değerlendirilmesi bakımından kapsamlı bir tanım olarak değerlendirilebilir.  

 

Yukarıdaki tanımlar incelendiği zaman çocuk edebiyatının edebiyattan farklı bir alan 

olduğunu görebiliriz. Ancak edebiyat ve çocuk edebiyatı arasındaki farkın sadece 

“doz” farkı olduğunu ve çocuk edebiyatının çok farklı olmadığını söyleyen Çehov’un 

görüşleri oldukça önemlidir. Çehov; “ Büyükler ve çocuklar için ayrı ilaçlar var mı? 

Dozları değişir yalnızca” demektedir. 

 

Yukarıda bahsedilen çocukluk ve çocuk edebiyatı kavramları aslında çok eski 

değildir. “Çocukluk” kavramı Rönesans ile ortaya çıkmıştır. Matbaanın 

bulunmasından sonra çocuklarla ilgili kitaplar basılmaya başlanmıştır.  

 

Çocuk edebiyatı çalışmalarıyla ön plana çıkan Atalay Yörükoğlu’na göre “Ortaçağda 

bugünkü anlamda çocukluk yoktu, çocuğu anlatan sözler bile yoktu dahası çocuğun 

üzerinde babasının kesin, tartışmasız egemenliği vardı; cezalandırılabilir, 

                                                 
177 M. Ruhi Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, Đstanbul,  s.9. 
178 Gıyasettin Aytaş, “Çocuk Edebiyatı Etrafında”, 

http://w3.gazi.edu.tr/web/giyaytas/cocukedebiyati.htm (18.01.09)   



 86 

sakatlanabilir, satılabilir, öldürülebilirdi. Eski Yunanistan’da ve Roma’da da 

böyleydi.”179 Tabiî ki “çocukluk” yoktu ama yetişkinlerin işlerini yapabilecek düzeye 

gelene kadar bu çocuklara gündelik yaşamda çok fazla iş verilmemekteydi. Kürşat 

Bumin’in değerlendirmesine göre de bu durum böyledir. Racep Nas, “çocukluk” 

üzerine çalışmalar yapan Kürşat Bumin’in görüşlerini aktarmaktadır: “Çocuklar 

yetişkinlerin dünyasına yedi yaşından sonra giriyorlardı, öyle ki çocukların 

kendilerine özgü giysileri, oyunları, oyuncakları yoktu. Çocuklar yetişkinlerle aynı 

oyunları oynarlar, aynı oyuncakları paylaşırlar, aynı masalları dinlerlerdi. Çocuk 

yetişkinin küçük örneğiydi ‘küçük’ adamdı.”180 Konumuzla bağlantılı olarak 

masalların da çocuklar için ayrı versiyonlarının olmadığına dikkat çekmek gerekir. 

Sözlü kültürde masalın sadece çocuklara yönelik olmadığını daha önce belirtmiştik.      

 

Aydınlanma döneminde düşünürler, yazarlar, eğiticiler çocuk anlayışına, çocuğun 

eğitimine ilişkin yeni görüşler ortaya koydular. Böylece çocuk bilimsel çalışmaların 

konusu, öznesi olmaya başladı; “çocukluk” anlayışı oluştu. Çocuk yetişkinlerden 

ayrıldı. Kısacası çocuk edebiyatı araştırmacılarının değerlendirmelerine göre 

çocukluk Rönesans ile gün ışığına çıkıyor. Aydınlanmayla birlikte bugünkü anlamına 

kavuşuyor.181  

 

“Çocuklar belli gelişim dönemlerinden geçerek yetişkin olmalıydılar. Bunun içinse 

okumaları, öğrenmeleri gerekiyordu. Đşte edebiyat, bu aşamada çocukların eğitimine 

                                                 
179 Recep Nas, Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004, s. 2. 
180 ibid, s. 2. 
181 ibid, s. 10. 
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bir araç olarak kullanılmaya başlandı”182 Aydınlanma döneminde sanayileşme ve aile 

yapısındaki hızlı değişim çocukluğun da gelişimini sağlamıştır. Çocuğun doğuştan 

günahkâr olarak düşünüldüğü (her kültürde çocuk günahkâr değildir) Batı’da büyük 

bir değişim başlamıştır. Artık çocuğun ne iyi ne de kötü olduğu düşünülmeye 

başlanmıştır. Onun çevre tarafından iyi ya da kötü olarak yetiştirilebileceği düşüncesi 

gelişmiştir.  

 

2. Çocuk Edebiyatının Tarihçesi: 

 

Çocuk edebiyatı denildiği zaman ilk önce Đngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya gibi 

ülkeler ön plana çıkmaktadır. Bu ülkelerin içinde ise Đngiltere’nin ayrı bir yeri vardır. 

Çünkü bağımsız bir çocuk edebiyatı hareketinin başlaması ve gelişmesi konusunda ilk 

adımlar Đngiltere’de atılmıştır. 

 

Eski yüzyıllarda çocuklar küçük yetişkinler olarak kabul edildikleri için, onlara göre 

ayrı kitapların olması gerekliliği göz önünde tutulmuyordu ve çocuklar için uygun 

görülen kitaplar yalnızca ders kitaplarıydı. Ders dışında yetişkinlerin kitaplarını 

okumaları hoş karşılanmıyordu, özellikle de hayal ürünü kitapların çocukların 

eğitimini olumsuz yönde etkileyeceği görüşü egemendi.  

  

15. yüzyılda Đngiliz matbaacı Caxton ilk defa “büyükler” için küçük cep masalları 

basmıştır. Heyecan ve macera içeren bu kitapları Đngiliz toplumu tarafından büyük 

                                                 
182 Recep Nas, 2004, s. 4.  
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bir ilgiyle karşılanmıştır.183 17 yy. da ise Đngiltere’de çocuklara serbest okuma 

ihtiyaçlarını gidermek için eserler yayımlanmaya başlanmıştır. 

  

Çocukların ders kitapları dışında kitaplar okumalarının sakıncalı olduğunu savunan 

görüşe paralel olarak eğlendirici kitapların yanında, çocukların aynı zamanda önemli 

sayılan belli ahlâk ilke ve kurallarını öğrenmelerine yardımcı olmak amacını güden 

birtakım eserlerin de yayımına başlandığı görülmektedir.184  

 

“Bu tür girişimlerin asıl amacı, küçük çocukların aşk, serüven ve benzeri konuları 

içeren zararlı yayınlardan uzaklaştırmaktı.”185 Bu dönemde çocukların bu 

nedenlerden dolayı daha çok fabllar okuması yönlendirildiği düşünülebilir. 

 

John Locke’un Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler (1893) adlı eserinde “Çocukların 

doğal merakından birer uyarcı olarak yararlanılmasını önerir.”186 Bu öneriyle Locke 

geçmişin dogmatik çocuk anlayışı değişmeye ve çocuk edebiyatının ayrı bir dal 

olarak ilerlemeye başlamıştır. John Locke’un bu eserinde vermiş olduğu önerilerle 

Đngiliz çocuk edebiyatı hızla gelişmiştir. Đngilizce konuşan bir diğer ülke Amerika’da 

ise durum Đngiltere’den çok farklı değildir. Amerikalı yazarlar Đngiliz çocuk 

edebiyatı yazarlarından oldukça çok yararlanmıştır. 

 

                                                 
183 Dünya çocuk edebiyatı hakkında kısa bir yazı için bkz.: 

http://www.lfmasalevi.com/content/turkish/lafontaine/tarihce_dunya.asp (12.02.09) 
184 A. Ferhan Oğuzkan, 1987, s. 261. 
185 ibid, s. 261 – 261. 
186 ibid, s. 262.   A. Ferhan Oğuzkan, “Dünyada ve Bizde Çocuk Yazınının Gelişmesine Toplu Bir 

Bakış”, Türk Dili, Nisan 1979, s. 331. 
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Fransa ve çocuk edebiyatı denilince ilk akla gelen La Fontaine’in fabllarıdır. Ancak 

Fransız çocuk edebiyatının La Fontaine’den önce başladığını söyleyebiliriz. Charles 

Perrault’un 14. Lui döneminde klasik peri masalları yazdığı bilinmektedir. Bu 

dönemde Charles Perrault çocuk kitaplarının babası olarak anılmaktaydı. Halk 

ağzında dolaşan masalları toplayıp, kısaltarak çocuklar için 1697 yılında basmıştır. 

Bunların içinde Kül Kedisi, Parmak Çocuk, Mavi Sakal, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli 

Kedi, Uyuyan Güzel gibi eserler vardır. Perrault ile birlikte ilk kez Fransız çocukların 

kendilerine ait kitapları olmuştur.187 

 

Đngiltere’de çocuk edebiyatı konusunda farklı görüşlerin oluşmasını sağlayan 

Locke’un görevini Fransa’da Rousseau üstlenmiştir. “Rousseau, çocuk sorunlarının 

karşılanması ve onlara içinde bulundukları yaşama ortamının tanıtılması, öğretilmesi 

gereğine inanıyordu.”188  

 

Rosseau’nun “Emil” adlı eseri çocukluk için önemli bir adım olarak 

değerlendirilmektedir. “Çocuk aile içersinde ve toplumda XVII. Yüzyılın başlarında 

önem kazanmaya başlar. Ancak bu dönemde çocuğa gösterilen ilgi, ona henüz 

ailenin merkezi olacak kadar ayrıcalıklı bir yer verildiğini göstermez. Ancak 1760’lı 

yıllarda Rousseau’nun “Emil” adlı yapıtı yayımlandıktan sonra, modern aile, yani 

anne sevgisi üzerine kurulu aile kavramı yerleşmeye başlar.”189  

 

                                                 
187 http://www.lfmasalevi.com/content/turkish/lafontaine/tarihce_dunya.asp (12.02.09) 
188 A. Ferhan Oğuzkan, 1987, s. 270 
189 Necdet Neydim, Çeviri Çocuk Edebiyatı, Bu Yayınevi, Đstanbul, 2003a, s. 23. 
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Oğuzkan’ın değerlendirmelerine göre uzunca bir süre Fransız çocuk yazını salt 

eğitici nitelikler taşıyan bir yazın görünümünde kalır ve bu tutum 19. yüzyıla kadar 

Fransız çocuk yazınında varlığını gösterir. Fransız çocuk yazınının canlanması 19. 

yüzyıl sonlarını bulmaktadır. Ancak 20. yüzyılın ortalarında artık salt öğretici tutum 

neredeyse tamamen terk edilmeye başlanmıştır.  

 

Đngiltere ve Fransa’da çocuk edebiyatı bu yönde gelişirken Almanya’da da çocuk 

edebiyatı konusunda önemli gelişmeler olmuştur. “Bunun da başlıca nedeni, 

Almanların çocuğun kimliği ve gelişmesi üzerine nesnel ve kesin bilgileri birçok 

ulustan daha önce edinmiş olmalarıdır.”190 Almanya’da da ilk dönem çocuk 

kitaplarında “sadece öğretmeye” yönelik eserler verilmiştir. Sadece öğretime yönelik 

kitaplar 18. yy. sonlarında değişmeye başlamış 19 yy. ise bu özellik büyük ölçüde 

kalkmıştır. 

 

 “Rus yazını genel olarak 1917’den önce dünyanın ilgi ve beğenisini çeken büyük 

gelişmeler göstermiştir. Ancak çocuk yayınları bakımından da benzeri bir durumun 

varlığı söylenemez… Rusya’da çocuklara özgü kitap yayımı gereksinimi Batı 

Avrupa ülkelerine göre oldukça geç duyulmuş bulunuyordu.”191 1917 devriminden 

önce Đvan Krilov’un yazdığı fabllar ve Tolstoy’un yazdığı öyküler Rus çocuk 

edebiyatında ön plana çıkmaktadır.   

 

Rusya’da devrimden sonra çocuk edebiyatı daha önce bahsettiğimiz folklor 

çalışmaları gibi Sovyet ideolojisinin yayılması için aracı olarak kullanılmıştır. Sovyet 
                                                 
190 A. Ferhan Oğuzkan, 1987, s. 271. 
191 ibid, s. 273 – 274. 
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Rus çocuk edebiyatının uzunca yıllar etkisinde kalan Ermenistan ise Sovyet 

politikasından etkilenmiştir. Bu konu daha sonra “Ermeni Çocuk Edebiyatı” başlığı 

altında incelenecektir. Sovyet Rus çocuk edebiyatında Maksim Gorki’nin adı ön 

plana çıkmaktadır.  Maksim Gorki Sovyet çocuk edebiyatı içinde çocukların hayal 

gücüne önem verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Gorki’nin çocuk edebiyatı ve 

diğer edebî eserleri incelendiğinde de hayal gücüne önem verdiği görülmektedir. 

Gorki’den sonra Sovyet çocuk edebiyatında Yuri Kazakov, Samuel Marşak, Sergey 

Mihalkov, Korney Đvanoviç Çukovski ve Eduard Uspenski önemli isimler olarak ön 

plana çıkmaktadır.  

 

3. Tarihi Süreç Đçinde Çocuk Edebiyatı Üzerine Yapılan Eleştiriler: 

 

Araştırma süresince çocuk edebiyatı üzerine yapılan eleştirel çalışmaların çok az 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmalar daha çok çocuk edebiyatının ne olduğuna ve çocuk 

edebiyatının özellikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak yetişkin edebiyatında olduğu 

gibi çocuk edebiyatının eleştirel olarak incelenmesi gerektiğini Necdet Neydim de 

Çocuk Edebiyatı192 adlı eserinde belirtmektedir. Neydim’e göre “çocuk ve gençlik 

edebiyatının genel edebiyatın içinde kendine bir yer bulamadığı dahası bir edebiyat 

alanı olarak görülmediği için kendine yüklenen işlev bu anlayışla (eğitimin bir 

parçası anlayışıyla) sınırlı tutulmuştur.”193 Bu nedenle de çocuk edebiyatı eleştirisi 

gelişmemiştir. Günümüzdeki durum düşünülürse hala çocuk edebiyatının eğitimdeki 

rolünün tartışıldığı görülmektedir. 

 
                                                 
192 Necdet Neydim, Çocuk Edebiyatı, Bu Yayınevi, Đstanbul, 2003.  
193 Necdet Neydim, 2003b, s. 9. 
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Eleştiri kavramı ülkelere göre farklı anlamlar kazanmaktadır.  

 

“Anglosakson dünyasında “criticism” deyince, sanat eserlerini 

ve tekniklerini açıklayıp değerlendiren mantıklı ve sistematik, 

kamuoyuna karşı sorumlu bir inceleme anlaşılırken Almanya’da 

farklı bir anlayış egemendir: Edebiyat uyarılarına doğrudan 

tepki anlamındadır eleştiri ve merkezinde eleştirmenin 

duyarlılığı, deneyimi ve değerlendirmesi yer alır. Eleştirmenin 

duyarlılığı, deneyimi ve otoritesinin hedefi, okur kitlesini 

etkilemek ve edebiyat hayatının gelişimini aynı zamanda stratejik 

bir biçimde yönlendirmektir.”194 Biz burada hem 

Anglosakson anlayışını hem de Alman anlayışını birlikte 

ele alacağız.         

 

Edebiyat eleştirisi 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çocuk edebiyatının yeni doğduğu bu 

tarihlerde çocuk edebiyatına yapılan eleştiriler ise pedagojik (eğitim bilimsel) bakışla 

sınırlıdır. 19. yy.dan 20.yy’a geçerken çocuk edebiyatında farklı açılımlar olur. 

Wolgast Çocuk Edebiyatımızın Zavallılığı başlıklı yazısında çocuğa göre bir 

edebiyatın olmayacağını yani adrese yönelik edebiyatın kabul edilemeyeceğini 

söyler.195 Wolgast, doğrudan çocuğa yazılan eserin sanatsal değerinin olmayacağı 

görüşündedir. 

 

                                                 
194 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, Đstanbul, 2003, s. 249. 
195 Necdet Neydim, 2003b, s. 12 
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18. ve 19. yy.da eğitim ve ahlak gibi konular öncelikli yer alırken çatışmalardan 

kaçınma, politik ve sosyal düşüncelerden uzak durma eleştirinin temelinde yer 

almıştır. Bu tür eleştiriler ise çocuğun sadece eğitilebilir bir varlık olarak 

görülmesinden kaynaklanmış, çocuğun hayalleri, duyguları çok fazla 

önemsenmemiştir.  

 

Dönemin siyasi akımları çocuk edebiyatının gelişmesinde ise büyük rol oynamıştır. 

Örneğin Sosyalistler çocuk edebiyatına sosyalizm çerçevesinde incelemişlerdir. 

Romantizme karşı çıkan sosyalistler sınıfsal farklılıklar üzerine kurulu bir çocuk 

edebiyatından bahsetmişlerdir. 1945’lerden sonra – ki bu dönem savaş sonrası dönem 

olarak değerlendirilebilir dünyada büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. 

Bu dönemde yine Wolgast’ın düşüncelerine dönüş olmuştur. Frankfurt Okulu ve 

sosyalizasyon eleştiri kuramları ön plana çıkmıştır. 1960’lı yıllarda yazınsal (estetik), 

pedagojik ve psikolojik eleştirinin yanında toplumsal – ideolojik eleştiri de 

görülmeye başlanmıştır. 1970’ten sonra ise alımlama araştırmaları ve çocuk tarihi 

araştırmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde psikolojik incelemeler ön plana 

çıkmıştır.196  

 

Çocuk edebiyatı eleştirisinin nasıl olması gerektiğini Ruhi Şirin şöyle 

açıklamaktadır: “Çocuk edebiyatı eleştirisi edebiyat kuramları, edebiyat eleştirisi ve 

çocuğun gelişim evrelerine dayalı alanları kapsayan bütüncül bir yaklaşım 

içermelidir.”197 Şirin bu görüşüyle çocuk edebiyatı eleştirisi yapanın edebiyatçı 

özelliğinin yanında eğitimci bir özelliği de taşıması gerektiğini belirtmektedir. Şirin, 
                                                 
196 Detaylı bilgi için bkz.: Necdet Neydim, 2003b, s.12 – 13. 
197 M. Ruhi Şirin, Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 34. 
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burada çocuk edebiyatının sadece eğitim için olmadığını belirtmekte ama çocuk 

edebiyatının eğitimin bir parçası olduğunu unutmamamız gerektiğini göstermektedir.  

 

Bunların yanında Şirin’in çocuk edebiyatının bilimsel olabilmesi için önerisi oldukça 

önemlidir. “Çocuk edebiyatı eleştirisi, eserin, öykü ve söylem düzleminde okunması, 

çözümlenmesi, yorumlanması, metin dilinin, gönderme alanlarının, anlamsal 

boyutunun ve katmanlarının, iletisinin, metinde kullanılan imgelerin, motiflerin ve 

eğretilemelerin göz önüne alınarak yapılması durumunda bilimsel boyuta ulaşır.”198 

Bu unsurların göz önüne alınması gerçekten zahmetli bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Bütün boyutların birden ele alınması zor olsa da olabildiğince çok unsurun 

değerlendirmeye tabii tutulması gerekmektedir.   

 

Zehra Đprişoğlu, çocuk edebiyatı eleştirisinin iki biçimde yapılabileceğini söylüyor:   

 

Birincisi yorum bilimsel yaklaşımdır. Yorum bilimsel 

yaklaşımın özelliği incelenen eserin yazıldığı tarihsel ortam, 

koşullar ve bağlantıları göz önüne alınarak anlama 

doğrultusunda kuşatılmaya çalışılmasıdır. 

Đkinci olarak alımlama estetiği ve bugünün koşulları 

göz önüne alınarak alılmama odaklı bir bakışın 

benimsenmesidir.199  

 

                                                 
198 M. Ruhi Şirin, 2007, s. 34. 
199 ibid, s. 34 – 35. 
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Aşağıda çocuk edebiyatında kullanılabilecek eleştiri yöntemlerine örnekler 

verilecektir ve yöntemler ilerleyen bölümlerde Tumanyan’ın eserleri incelenirken 

göz önünde bulundurulacaktır. 

 

Neydim, eleştirilerin nasıl yapılabileceğini dört kuram çerçevesinde kısaca 

açıklamıştır. Ancak bu dört kuramın dışında birçok kuram bulunmaktadır. Bütün 

kuramların burada bahsedilmesi mümkün olmadığından Neydim’in de bahsettiği 

önemli kuramlar aşağıda değerlendirilmiştir: 

 

1) Psikanalatik eleştiri: Bu eleştirinin temelinde Frued’un psikanalatik görüşleri 

bulunmaktadır. Psikanalitik eleştiri ile yazarın psikolojisi, eserdeki kişilerin 

psikolojisi, okuyucunun psikolojisi ve davranışları yorumlanabilmektedir. 200 Halk 

masalları ve kurmaca masallarda psikolojik alt yapı birbirinden çok farklı olmadığı 

için bu yönde incelenmesi kolay olacaktır. 

 

2) “Sosyolojik eleştiride edebiyatın tek başına var olmadığı toplum içinde doğduğu 

ve toplumun bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket edilir.”201 Halk masallarından yol 

çıkarak toplumun yaşamış olduğu olaylar ve toplumsal yapısı hakkında bilgi ediniriz. 

Bu masallar bize toplumun yapısı hakkında sözlü kaynak olurlar. Hatta bu 

anlatılardan yola çıkarak sözlü bir tarih yazılabilir. Kurmaca metin ise yazıldığı 

dönem içindeki toplumsal yaşam hakkında bilgi verir. Bu eserler de yakın tarihin 

yazılı kaynakları olarak toplumun bir ifadesidir denilebilir.  

 
                                                 
200 Detaylı bilgi için bkz.: Gürsel Aytaç, 2003, s. 172 – 181. 
201 Necdet Neydim, 2003b, s. 16 
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3) “Marksist eleştiri ekonomik koşulları ve toplumdaki sınıf çatışmalarını esas alır ve 

olayı bunlarla açıklar. Bu alanı sosyolojik eleştiriden ayıran en önemli özelliklerden 

biri de olayların oluşumunun açıklanmasının yanında yargılanmasıdır.”202 Marksist 

eleştiri ile kurmaca ve halk masallarını incelenirse toplumsal sınıfların varlığını 

görmemiz mümkündür. Özellikle incelediğimiz kültür Sovyet ideolojisi ile 

yönetilmişse bu eleştiri türünün özellikle ön plana çıktığı görülür.  

 

4) Bir başka eleştiri türü ise alımlama estetiği ve okur merkezli eleştiridir. “Okur 

merkezli eleştiride okur ve metin eşitliğinden söz edilir. Bu anlayışa göre metin, 

ancak okur tarafından ele alındığında ve okuma süreci başladığında anlam 

kazanır.”203  Yazılmış bir metin okuyucu tarafından bir anlam kazanır ve her 

okuyucu farklı yorumlar. Bu eleştiriler dışında çocuk edebiyatı birçok kuram 

çerçevesinde analiz edilebilir. Edebiyat kuramları çerçevesinde çocuk edebiyatı 

ürünleri olarak masalların incelenmesi oldukça az görülmektedir. Đlerde yapılacak 

olan analizlerde edebiyat kuramları da göz önünde bulundurulacaktır.    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
202 Necdet Neydim, 2003b, s. 16 – 17. 
203 ibid, s. 17. 
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D. ERME:Đ ÇOCUK EDEBĐYATI 

 

Hovhannes Tumanyan yazmış olduğu şarkılar, şiirler, poemalar, masallar ve 

öykülerle Ermeni çocuk edebiyatı içinde ön plana çıkmaktadır. Tabii ki her türde ve 

her yaşa yönelik eserler veren Tumanyan’ı sadece Ermeni çocuk edebiyatı içinde 

değerlendirmek mümkün değildir. Ancak tezimiz çerçevesinde Tumanyan’ın 

masalları incelenmektedir, Tumanyan’ın masalları ise genelde çocuklar tarafından 

okunmaktadır. Bundan dolayı Tumanyan, Ermeni çocuk edebiyatı bağlamında 

düşünülmüştür.  

 

Ermeni çocuk edebiyatı 1850’li yıllardan sonra Đstanbul’da ve Tiflis’te gelişmeye 

başlamıştır. Bu süreç içinde Hovhannes Tumanyan da önemli edebiyat 

merkezlerinden biri olan Tiflis’te çocuk edebiyatına katkıda bulunmuştur. Sovyet 

dönemine geçince de Ermenistan’da çocuk edebiyatı alanında büyük bir değişim 

yaşanmıştır. Bu başlık altında Ermeni çocuk edebiyatındaki bu gelişim ve değişim 

tarihi süreç içinde ele alınacaktır.  

 

1. Ermeni Çocuk Edebiyatının Tarihçesi: 

 

Bütün dünyada olduğu gibi Ermeni çocuk edebiyatı da sözlü halk edebiyatı ile 

başlamaktadır. Ermeni çocuk edebiyatı çocuk gazetelerinin basımıyla başlamıştır. Đlk 

Ermeni çocuk edebiyatı yayını 1851 ve 1854 yılları arasında Đstanbul’da yayınlanan 

“Kutsal Sahakyan Çiçek Bahçesi” («Բուրաստան Սուրբ Սահակյան») ve 1854 – 
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1855 yıllarında Đzmir’de basılan “Ermeni Papağan” («Թութակ Հայկազյան») adlı 

yayınlardır.204  

 

Osmanlı Devleti’ndeki ilk çocuk edebiyatı yayınları göz önüne alındığında Ermeni 

çocuk edebiyatının biraz daha erken başladığı söylenebilir. Osmanlı devletindeki ilk 

çocuk gazetesi “Mümmeyiz” 1869’da Tanzimat döneminde yayınlanmaya 

başlamıştır. Daha sonraki yıllarda “Sadakat” (1875) -sonra adı “Etfal” olur- adlı 

çocuk gazetesi çıkartılmıştır. Bu dönemde çocuk dergileri de çıkartılır. “Bahçe” 

(1880), “Çocuklara Kıraat” (1882), “Vasıta- i Terakki” (1882), “Çocuklara Arkadaş” 

(1882), “Çocuklara Talim” (1887), “Çocuklara Rehber” (1896), “Çocuk Bahçesi” 

(1904) aralıklarla yayımlarını sürdüren çocuk dergileridir.”205 Đlk dönemde Osmanlı 

Devletinde Osmanlıca çocuk gazetelerinin çok az olmadığını söyleyebiliriz. Ancak 

Ermeni çocuk gazeteleri Ermeni nüfusu düşünüldüğünde oldukça fazladır. Örneğin 

19. yüzyılın sonlarında Đstanbul’da “Yeryüzü” («երկրագունդ» 1870 – 71), “Đyi 

Haberleri Đlan Eden Çocuklar Đçin” («Ավետաբեր տղայոց համար» 1872 – 78), 

“Çocukların Çiçek Bahçesi” («Բուրաստան Մանկանց» 1882 – 93), “Çocukların 

Tiyatro Dostu” («Թատրոն Բարեկամ մանկանց» 1876 – 78) isimli gazeteler 

yayınlanmıştır.206  

 

Ermeni edebiyat merkezlerinden biri olan Tiflis’te de çocuk edebiyatının geliştiği 

gözlenmektedir. 1883 – 1918 yılları arasında Tiflis’te “Pınar” («Աղբյուր») ve 1882 – 

                                                 
204 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1981, s. 231, c. 7. 
205 http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2275/unite12.pdf (12.02.09) 
206 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1981, s. 231, c. 7. 
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1890 yılları arasında “Başaklar” («Հասկեր») adlı çocuk gazetesi basılmaya 

başlanmıştır. Tiflis’te, H. Abovyan’ın ve N. Nalbantyan’ın eğitim öğretim faaliyetleri 

göz önüne alınarak yapılan bu çalışmalar önemlidir. Bu çalışmalar Ermeni çocuk 

edebiyatının realist bir çizgide gitmesini sağlamıştır.207  

 

Tiflis’te Ermeni çocuk edebiyatının gelişmesinde katkısı çok fazla olan H. Abovyan 

ilk Ermeni çocuk edebiyatı yazarı olarak bilinmektedir. Abovyan’ın çocuklar için 

yazdığı ilk eserler; “Boş Zaman Oyuncağı” («Պարապ վախտի խաղալիք», yazımı 

1838 – 41 yayınlanması 1864)  ve “Eğitimin Küçük Yolu” («Նախաշավիղ 

Կրթության» yazımı 1837 – 40, yayınlanması 1862) adlı toplu eserleridir.208 

 

Osmanlı devleti içinde Osmanlıca ilk çocuk edebiyatı eser ise Şinasi’nin 1859’da La 

Fontaine'den yaptığı fabl çevirileridir. Bu çeviriler “Tercüme-i Manzume” adlı 

kitabında yayınlanmıştır. Kayserili Doktor Rüştü adlı bir kişi 1859’da “Nuhbetü'l-

Etfâl” isimli Arapça alfabe kitabının sonuna eklediği çocuk hikâyeleri, fabl 

tercümeleri ve kısa hayvan hikâyeleri bulunmaktadır. Yusuf Kamil Paşa'nın François 

de Salignac de la Mothe Fenelon'dan 1859'da çevirdiği “Telemak” (“Tercüme-i 

Telemak”) adlı roman da önemli çalışmalar arasında bulunmaktadır. 209 Çocuklara 

yönelik ilk telif eserlerse Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı “Hâce-i Evvel” (1870) ve 

“Kıssadan Hisse” (1871) adlı eserlerdir. Meşrutiyet döneminde ise Alaattin Gövsa 

                                                 
207 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1981, s. 227, c. 7.  
208 Խաչատուր Աբովյանը http://hayeren.hayastan.com/english/poets.php?pr=abovyan.html 

(21.01.09) (Doğu Ermenice) 
209 Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Yıl: 9, Sayı 104 – 105, Ağustos – Eylül 2005, s. 94 – 

95. 
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Çocuk Şiirleri (1911) Ali Ulvi Elöve “Çocuklarımıza Neşideler”, Tevfik Fikret 

“Şermin” (1914) adlı çocuk kitapları önemlidir.210   

 

1920’li yıllarda Ermeni çocuk edebiyatında büyük bir değişim başlamıştır. Sovyetler 

Birliğine dâhil olan Ermenistan çocuk edebiyatında da Sovyet ideolojisini 

benimsemiş ve bu yönde eserler vermeye başlamıştır. Daha önceki bölümlerde de 

belirttiğimiz gibi “edebiyat” Sovyet ideolojisinin yayılması için bir araç olarak 

kullanılmıştır. Küçük çocuklara, çocuk edebiyatı aracılığı ile sosyalist ve komünist 

düşünceler aşılanmaya çalışılmıştır. Çocuk edebiyatının ideolojik olduğu sadece 

dergilerin ve kitaplarının adından anlaşılabilir. Bu dönemde basılan gazeteler ve 

dergiler şunlardır:  

 

“Genç Komünist” («Պատկոմ», 1923. Bu dergi 1925’den itibaren “Piyoner”, adıyla 

Erivan’da basılmıştır.) “Kızıl Filizler” («Կարմիր ծլեր» 1923 – 39; “Ekim Nesli”, 

«Հոկտեմբերյան սերունդը» 1939 – 1941, Tiflis) adlı aylık çocuk dergileri ve 

“Piyoner Sesleniş/Çağrı” («Պիոներ Կանչ» 1925, Erivan) adlı gazete Sovyet Ermeni 

çocuk edebiyatının ilkeleri ve gelişimine oldukça fazla yardımcı olmuştur.211 

 

D. Demircyan, Ye. Çarentsi, M. Zoryan ve M. Arazu, Sovyet döneminin önemli 

çocuk edebiyatı yazarları arasında bulunmaktadır. “Hınko Aper (Honkoyan) ve H. 

Hayrapetyan Sovyet Ermeni çocuk edebiyatının temsilcileri oldular. Hakop Ağabab 

                                                 
210 Detaylı bilgi için bkz.: Hece Dergisi, 2005. ve 

http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2275/unite12.pdf (12.02.09) 

211 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1981, s. 231, c. 7. 
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da bu faaliyetlerde yer aldı. Bu yazarların açık, cazip ve figürsel - süslü şiirleri ün 

kazandı. Çocuk edebiyatının konusunun ve türlerin sınırları genişledi.”212 Çocuk 

edebiyatının konusu ve türleri çeşitlendiği söylenebilir ancak bütün çalışmaların eser 

isimlerinden de anlaşılabileceği gibi sosyalizm ve komünizmin izlerini taşıdığını 

görülmektedir.  

 

Sovyet edebiyatının 1930’lu yıllarda tam anlamıyla Ermeni edebiyatına hâkim 

olduğunu söylenebilir. Bu dönemdeki önemli çocuk edebiyatı yazarları Armen, 

Ağayan, V. Taylan, V. Vardanyan, R. Garibyan, M. Koryun ve A. Darbni’dir. 

 

Ermeni Sovyet Ansiklopedisi’nde verilen bilgilere göre, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

bütün dünyada olduğu gibi Sovyet Ermeni çocuk edebiyatında da büyük bir değişim 

yaşanmıştır. Bu dönemde nesir türünde değişik eserler verilmeye başlanmıştır. 

1950’lerden sonra Gyulnazaryan’ın eserleri ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Gyulnazaryan’ın “Günlerin Yolu” («Օրերի ճանապարհը», 1962), “Đyi Yol 

Arkadaşları” («Լավ ճանապարհորդները», 1953), “Altın Arayanlar” («Ոսկի 

որոնողները», 1964), “Onur Taşı” («Պատվո քարը», 1970), “Đlginç Masallar” 

(«Զարմանալի հեքիաթներ», 1974), “Henüz Okula Gitmiyorum” («Դեռ դպրոց 

չեմ գնում», 1978) adlı eserleri okurlarca zevkle okunmuştur.213 

 

Elimizdeki veriler fantastik çocuk edebiyatının da II. Dünya Savaşından sonra 

geliştiğini gösteriyor. Bilim kurgu çocuk edebiyatının öncüsü Aşot Şaybon’dur. Aşot 
                                                 
212 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, Երևան, 1981, s. 227, c. 7. 
213 ibid. 
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Şaybon’un, “Beyaz Hayaletler Dünyasında” («Սպիտակ ստվերների 

աշխարհում», 1951), “Geceleyin Gökkuşağı” («Գիշերային ծիածան», 1954) ve 

“Kozmik Okyanus’un Kaptanları” («Տիեզարական օվկիանոսի 

Կապիտանները», 1955) eserleri önemlidir. K. Simonyan da bilim kurgu türünde 

özgün yazılar yazdı. Simonyan’ın önemli çalışmaları: “Gezen Gezegen” 

(«Թափառող մոլորակը», 1961) ve “Eczacı Nerses Majan” («Ներսես Մաժան 

դեղագործը», 1974)’dır. 

  

Türkiye Ermenileri günümüzde Batı Ermenice “Tebessüm” («Ժպիտ») çocuk dergisi 

ve kısa çocuk hikâyelerinden oluşan kitaplar yayınlamaya devam etmektedirler. 

“Tebessüm” çocuk dergisini birinci el kaynaklardan aldığım bilgilere göre emekli 

Ermeni öğretmenler veya bu konuyla ilgili kişiler hazırlamakta ve ayda bir 

yayınlanmaktadır. Dergiler içerik olarak genel çocuk dergileriyle aynı özellikleri 

taşımaktadır. Bu dergi; hikâyeler, bilmeceler, bulmacalar, el yeteneklerini 

geliştirecek alıştırmalar, resim boyama, şarkılar ve şiirler gibi eğlenceli bölümlerden 

oluşmaktadır.214 Ayrıca son dönemde halk hikâyelerinin ve çocuk hikâyelerin 

toplandığı “Tebessüm: Hikâyeler ve Anlatılar” («Ժպիտ՝ Հէքեաթներ և 

Պատմութիւններ») adında bir dergi yayınlanmıştır.215   

 

                                                 
214 Çevrim içi bir örnek için bkz. http://www.teao.org/index01.htm (14.11.08) (Batı Ermenice)  

215 «Ժպիտ՝ Հէքեաթներ և Պատմութիւններ», Թրքահայ Ուսուցչաց Միութեան 

Հրատարակչութիւն, Ստանպուլ, [t.y.] (2008 Temmuz ayında T.E.A.O. Başkanıyla yapılan 

görüşmede bu derginin 2008 yılında çıktığı ve devamın basılacağı söylenmiştir.) 
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2. Türkiye’de Yayınlanan Ermenice Çocuk Edebiyatı Yayınları: 

 

Türkiye’de Ermenice çocuk edebiyatı yayınları “Aras Yayıncılık” veya “Türkiye 

Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı” tarafından 

yayınlanmaktadır.   

 

Aras Yayıncılığın Çıkartmış Olduğu Batı Ermenice Çocuk Edebiyatı Eserleri 

(Sadece hikâye – masal türündeki eserler):  

 

Anahid Oşagan Vosgeriçyan’a ait olan “Ölümsüzlüğün Pınarı” («Անմահութեան 

Աղբիւրը»)216 ve Serkey Vartanyan’a ait olan “Ayçiçeği” («Արեւածաղիկ»)217 adlı 

eserler kısa hikâyelerden oluşmaktadır. Vosgeriçyan’a ait “Kendini Beğenmiş 

Yarasa” («Հպարտ Չղջիկը») 218 değişik kültürlerden ve Ermeni kültüründen 

hikâyeler içermektedir. Bunların yanında bu eserde Hans Andersen’e ait bir hikâye 

bulunmaktadır. Vosgeriçyan’a ait olan “Altın Çömlek” («Ոսկի Պտուկը»)219 adlı 

eser de değişik kültürlerden alınmış hikâyelerden oluşmaktadır. Bu eserde en son 

hikâye ise Hovhannes Tumanyan’a aittir.  

 
                                                 
216 Անահիտ Օշական Ոսկերիչեան, «Անմահութեան Աղբիւրը» (“Ölümsüzlüğün Pınarı”), 

Արաս Հրատարակչութիւն, Ստանպուլ, 2008.  
217 Սերգէյ Վարդանեան, «Արեւածաղիկ», (“Ayçiçeği”), Արաս Հրատարակչութիւն, 

Ստանպուլ, 1994. 
218 Անահիտ Օշական Ոսկերիչեան, «Հպարտ Չղջիկը» (“Kendini Beğenmiş Yarasa”), Արաս 

Հրատարակչութիւն, Ստանպուլ, 2007.  
219 Անահիտ Օշական Ոսկերիչեան, «Ոսկի Պտուկը», Արաս Հրատարակչութիւն, 

Ստանպուլ, 1999.  
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Türkiye Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı’nın çıkartmış 

olduğu Batı Ermenice çocuk edebiyatı eserleri:220 Aşağıdaki Batı Ermenice 

eserlerden yedi tanesi Hovhannes Tumanyan’a aittir. 

 

«Կաթիլ Մը Մեղր» Hovhannes Tumanyan 

«Շունն ու Կատուն» Hovhannes Tumanyan 

«Անբախտ Վաճառականներ» Hovhannes Tumanyan 

«Քաջ Նազար» Hovhannes Tumanyan 

«Առակներ» Hovhannes Tumanyan 

«Անուշ» Hovhannes Tumanyan 

«Փառւանա» Hovhannes Tumanyan 

«Մոգական Բազկաթոռը» Պր. Պրաուն 

«Ճամբու Ընկերը» Andersen  

«Տասներորդը» Anonim 

«Թմբահակար Տղան» Anonim 

 «Հազարումէկ Գիշերներ» Anonim 

«Դէպի Անջրպետ» Anonim 

«Ուրիշին Հորը Փորեց Ինք Մէջը Ինկաւ» Anonim 

«Ոսկի Իլիկը» Anonim 

                                                 
220 Türkiye Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı’ın çıkartmış olduğu diğer 

yayınları görmek için bkz.  http://www.teao.org/index01.htm (14.11.08) (Batı Ermenice) T.E.A.O’nun 

yayınladığı bu küçük masal – hikâye kitaplarının yayın tarihi yoktur. 
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«Արհեստը Ոսկի է» Anonim 

«Փիսիկն Ու մոյկերը» Anonim 

«Մատնաչափ Փոքրիկը» Anonim 

«Սպիտակ Իշխանուհին» Anonim  

«Անմահական Խնձորը» Anonim 

«Բախտաբեր Կղզին» Anonim 

 «Արեգնազան» Anonim 

«Անտառի Քնացած Իշխանուհին»  
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III. BÖLÜM 

 KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

A. FOLKLOR, EDEBĐYAT ve HALK EDEBĐYATI 

 

1. Folklor ve Edebiyat 

 

Bu başlık altında folklor teriminden “sözlü kültür”; edebiyat teriminden “yazılı 

kültür” olarak bahsedilmektedir. Yazılı kültür’ün temelinde sözlü kültür 

bulunmaktadır. Sözlü kültür toplumlarında da dil bilgisi kuralı olduğunu, sistematik 

bir dile ve sözlü bir edebiyata sahip olduklarını görebiliriz. Sözlü kültürün sahip 

olduğu bu unsurlar ile yazılı kültür oluşmaktadır; söz, yazılı kültürde 

somutlaştırılmaktadır. Ong, yazının sözü görselleştirdiğini şöyle belirtmektedir: 

“Yazı, özünde sözlü, konuşmaya dayalı olan kelimeyi görsel mekâna yerleştirmiştir. 

Matbaa ise kelimenin mekâna yerleşmesini daha da sağlamlaştırmıştır.”221  

 

“Yazı hiçbir zaman sözlü nitelikten bağını koparamaz,”222 diyen Ong, yazılı kültürün 

sözlü kültür olmadan var olamayacağını; ancak sözlü kültürün yazısız da kendini var 

edebildiğini belirtmektedir. Gerçekten de günümüz toplumları düşünüldüğünde sözlü 

kültür aşamasından geçmeden yazılı kültüre geçmiş bir toplum görmemiz mümkün 

değildir.  

                                                 
221 Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, Đstanbul, 2007, s. 146. 
222 ibid, s. 20.  
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Yazılı edebiyata geçildiğinde halkın sahip olduğu sözlü kültür ürünlerinin özellikleri 

oldukça fazla kullanılmıştır. Örneğin: Roman türünün ilk örnekleri arasında 

değerlendirilen Boccacio’nun “Decameron” ve Chaucer’in “Cantebury Hikâyeleri” 

gibi eserlerin anlatı temelleri, açıkça masal kurgusuna dayanmaktadır. Bu durumun 

Türk edebiyatındaki örnekleri ise Emin Nihat Efendi’nin “Müsameretnamesi” ve 

Aziz Efendi’nin “Muhayyelat” adlı eserleridir.223 Bu eserlerin anlatı temelleri sözlü 

kültür ürünlerine dayanmaktadır. Ancak bazı eserlerde tamamıyla sözlü kültür 

ürünlerinin anlatı yapısını görmek mümkündür.  

 

Boratav sanat ve folklor arasındaki ilişkiyi iki şekilde açıklamaktadır. Birinci olarak 

folklor ve sanat arasında bir köken ilişkisi bulunmaktadır.  Đkincisi ise karşılıklı 

etkileşim ve birinin ötekine geçişiyle başlayan ilişkidir. Edebiyat ve folklor arsındaki 

etkileşime Grimm kardeşleri örnek olarak gösterebiliriz. Boratav, Grimm kardeşlerin 

yapmış olduğu çalışmaları folklor ürününü “güzelleştirmek” olarak 

nitelendirmektedir.224 Bu açıklamadan folklor ürünlerinin güzel olmadığı anlamı 

çıkmamalıdır. Güzelleştirmek yerine yazılı edebiyata uygun hale getirmek demek 

daha doğru olabilir. Folklor ürünleri sözlü olduğu için sade olmak zorundadır. Yazılı 

edebiyata geçerken daha yoğun ve karmaşık bir hale gelmesi/edebîleşmesi olağandır. 

Çünkü sözlü olarak akılda kalmak zorunda değildir.   

 

                                                 
223 Gonca Gökalp Alpaslan, “Masaldan Romana Uzanan Çizgi”, 

http://www.ozgurpencere.com/tr/mods.php?go=Articles&p=wa&aid=139 (23.04.2010)  
224 Pertev Naili Boratav, 2000, s. 33. 
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Folklor sadece esin kaynağı da olabilir. Bu konuda Goethe’nin “Faust” adlı eserini 

örnek gösterebiliriz. Araştırmacılar bu eserin halk hikâyeciliğinin ve halk 

tiyatrosunun konularından etkilendiğini belirtmektedir. Bunun yanında 

Maeterlinck’in halk şarkıları şeklindeki şiirleri de halk edebiyatından esinlenmiş 

eserlerdir.225 

 

Boratav, sanat ve folklor arasındaki görüşlerini anlatırken “Her milletin edebiyatında 

bu, halk edebiyatıyla yüksek edebiyatın karşılıklı tesiri hadisesini görürüz.”226 

demektedir. “Yüksek edebiyat” kavramını sık kullanan Boratav’ın bu kavramı yazılı 

edebiyat için kullandığı anlaşılmaktadır. Boratav’a göre yazılı edebiyat ve halk 

edebiyatı farklı yerlerde olduğu için birinin diğerinden yüksek olması mümkün 

değildir.  

 

Folklor ürünlerinin çok farklı sanat dallarında kullanıldığını görebiliriz. La 

Fontaine’den sonra hayvan masallarının “Micky Mouse” olarak ve peri 

masallarından “Pamuk Prenses” ve “Yedi Cüceler” gibi anlatıların sinemada 

kullanılmasını halk anlatılarının ekranlara taşınarak farklı alanlarda nasıl 

kullanılabileceğini göstermiştir.227  

 

                                                 
225 Pertev Naili Boratav, 2000, s. 34. 
226 ibid, s. 34. 
227 Pertev Naili Boratav “Milli Sanatın Kaynağı Olarak Folklor”, Folklor ve Edebiyat I, Adam 

Yayınları, Đstanbul, 1991, s. 22.  
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“Romantizm akımını ‘romantik’ yapan özelliği, geçmişe ve halk kültürüne duyulan 

ilgidir.”228 Romantizm ile edebiyatta sözlü kültür ürünleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Folkloru, edebiyatta oldukça etkin bir şekilde kullanmış romantikler ise şöyle 

sıralanabilir: Đskoçyalı James Macpherson, Đngiltere’de Thomas Percy, Almanya’da 

Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşler, ABD’de Francis James Child. 

  

Halk edebiyatının yazılı edebiyatta kullanımına baktığımızda öncelikle Đskoçyalı 

James Macpherson dikkat çekmektedir.229 Halk şiirlerinden ve Kelt ortaçağ destan ve 

menkıbelerini kullanan Macpherson kendine özgü şiirler yazmıştır. Bu şiirleri takma 

ismi Ossian ile yayınlayan Macpherson çalışmalarında o kadar etkilidir ki 

“Ossiancılık” adıyla anılan bir akıma neden olmuştur. Macpherson’un Ossian adlı 

halk ozanının şiirleri olarak yayınladığı “Fingal ve Şiirler” (1760) adlı eser büyük 

önem taşır.230  

 

Boratav, doğrudan folklor ve edebiyat konusuyla ilgilendiği için daha erken 

dönemdeki sözlü kültür ürünlerinin yazılı kültüre geçirilmesinden bahsetmemiştir. 

Ancak Ong, bu konuda bazı bilgiler vermektedir. “Ortaçağda bitki ve çiçekler 

hakkında her türlü bilgiyi derleyen araştırmacılardan Erasmus’a (1466- 1536) 

Vicesimus Knox’a (1752 – 1821) ve daha sonrakilere kadar tüm okuryazarlar, sözlü 

                                                 
228 Walter J. Ong, 2007,  s. 29. 
229 James Macpherson hakkında detaylı bilgi için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Ossian (12.01.09) 

(Đngilizce) “The Poems of Ossian” adlı esere çevrimiçi ulaşmak için bkz. http://www.sacred-

texts.com/neu/ossian/index.htm (12.01.09) (Đngilizce) 
230 Yuri M. Sokolov, 2009, s. 50. 
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gelenekten kaynaklanan deyişleri kağıda dökmüştür…”231 Kâğıda dökülen bu folklor 

ürünleri edebi değildir ancak ilk olmaları nedeniyle önemlidir.   

 

Halk edebiyatının Avrupa edebiyatları üzerindeki etkisi Homer ile başlamıştır.232 

Homer de halk edebiyatı ürünlerini çok değiştirmiş ancak eserlerinde folklorik iz 

kaybolmamıştır. Herder onu halk şairi olarak nitelendirmiştir. Macpherson’den sonra 

önemli bir kişi ise Percy’dir. (1729 – 1811 Đngiltere). Üç ciltten oluşan “Religues of 

Ancient English Poetry” adlı eser Percy’in en önemli eserleri arasında yer alır.  

Chatterton da (1752 – 1770) Macpherson gibi eski bir şair olan Rowley’den aldığı 

eserleri tercüme ederek ün kazanmıştır.233 Folklor ürünlerini Chatterton gibi 

doğrudan aktaranlar olduğu gibi Macpherson gibi işleyerek sunanlar da olmuştur. Bu 

bilgilerden yola çıkarak ilk aklımıza gelen Grimm kardeşlerden çok daha önce 

başlayan bir halk edebiyatı ve edebiyat ilişkisi mevcut olduğunu görebiliriz.  

 

Yine bu dönemlerde Alman Klasizmi içinde değerlendirilen Friederich Gottlieb 

Klopstok ve Göttingen ekolü içinde bulunan Bürger de halk edebiyatını kaynak 

olarak kullananlar arasında önemlidir. “Bürger bu ekolde  ‘halk şarkıları’ türünün en 

kuvvetli temsilcisi olarak göze çarpar. Bu itibarla biz onu gerçek anlamıyla halk 

edebiyatı tesirinde Alman edebiyatının ilk mahsullerini vermiş şahsiyet olarak 

görebiliriz.”234  

 

                                                 
231 Walter J. Ong, 2007, s. 29. 
232 Pertev Naili Boratav, “Halk Edebiyatı ve Edebiyat Münasebeti”, Folklor ve Edebiyat I, Adam 

Yayınları, Đstanbul, 1991, s. 41. 
233 Detaylı bilgi için bkz.: ibid, s. 41- 42. 
234 ibid, s. 44. 
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Herder ise şiirin kaynağı olarak Homer’i ve Tevrat’ı gösterir. Örneğin Tevrat’taki 

şiirlerin ve şarkıların halk şiiri ve şarkısı olduğunu düşünür. Tevrat’ı kutsal bir kitap 

olarak değil halkın kitabı olarak değerlendirir.235 

 

“Jena” edebiyat gazetesinde Armin ve Brentano da “Halk Şarkıları Külliyatı”nı 

inceleyen yazısında halk şarkılarını tespit edenlerin onları işlemesini konusunda 

serbest olduklarını belirtmişlerdir. 236  

 

Buraya kadar ismi geçen kişilerin halk edebiyatında kullandığı türler göz önüne 

alınırsa çoğunlukla halk şiiri ve şarkısı olduğu dikkat çekmektedir.   

 

Bu bilgilerden sonra halk edebiyatı ve edebiyat ilişkisinde önemli bir yere sahip olan 

Grimm Kardeşler’den bahsetmek gerekmektedir. Grimm Kardeşler daha önce 

değindiğimiz gibi, halk edebiyatının edebiyata kaynak olarak kullanılmaya 

başlamasında önemli rol oynayan romantizm akımı içinde değerlendirilmektedir. 

 

“Romantik terimi, etimolojik yönden ele alındığında, 

eski Fransızca’daki romanz, romant, roman kelimeleriyle 

akrabadır ve halk dilinde (lingua romana) yazılmış manzum 

destanlara verilen adla, roman sözüyle ilgilidir. Edebiyat 

ürünlerinin Latince yazıla geldiği devirlerde Fransa’da halk 

                                                 
235 Detaylı bilgi için bkz.: Pertev Naili Boratav, 1991.   

Romantizm dönemi kültürbilim çalışmaları (Herder, Schiller, Schlegel, Grimm Kardeşler ve Dilthey) 

hakkında detaylı bilgi için bkz.: Gürsel Aytaç, Edebiyat ve Kültür, Hece Yayınları, Ankara, 2005, 13 -

26.  
236 Detaylı bilgi için bkz.: Pertev Naili Boratav, 1991, s. 48. 
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diliyle yazılan destanlara roman denirken, romanla ilgili, 

romanlardaki gibi, romanlara yakışır niteliği ifade etmek için 

romantik sıfatı kullanılmıştır. Rasyonalist 18. yüzyıl boyunca 

da bu sıfatı hissedilir bir anlam düşmesi ve anlam kayması 

geçirerek gerçek dışı, hayali duygusal yerine kullanılmıştır. 

Alman edebiyatında romantizm, 18.yüzyılın son yıllarını ve 19. 

yüzyılın ilk otuz yılını kapsar.”237  

 

Romantizm kendisinden önce var olan klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. 

Romantizm iki dönemden oluşmaktadır. Đlk dönem Janaer romantik olarak 

tanımlanmaktadır, ikinci dönem ise Heidelberg romantik olarak tanımlanmaktadır. 

Đkinci dönem halka dönüktür, Brentano, Arnim ve Grimm kardeşler bu dönem içinde 

değerlendirilir.238  

 

“Heidelberg Romantikleriyle birlikte anılan Grimm Kardeşler Heidelberg’de 

yaşamadılar ama Alman kültürünü canlandırma ve halk edebiyatını yenileştirme 

çabalarını da desteklediler.”239 Jacob Grimm halk masalını (Volksmärchen) asıl 

edebiyatın eski şekli ve özü sayarken, romantiklerin sanat masal (Kunstmärchen) 

türünün de kesinlikle ayrı tutulması gerektiğini belirtmiştir. Jacob Grimm’in ele 

almış olduğu eserleri: Alman dili ve dil tarihi hakkında “Deutsche Grammatik” 

(1819–1837), Die deutsche Rechtsaltertümer (1828), Die deutsche Mythologie 

(1833)dir. Wilhelm Grimm kendisini tamamen efsane araştırmalarına vermiştir. 

                                                 
237 Gürsel Aytaç, 1992, s. 215 – 216.  
238 Detaylı bilgi için bkz.: Gürsel Aytaç, 1992, s. 215 – 216. Gürsel Aytaç, 2003, s. 285 – 298. Gürsel 

Aytaç, 2005, s. 13 - 26  
239 Gürsel Aytaç, 1992, s. 251. 
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Kaleme aldığı eseri: Die Deutsche Heldensage’dir (1829). Kardeşiyle birlikte “Die 

Deutschen Sagen” adı altında ilki 1816 ikincisi 1818 yıllarında olmak üzere iki kitap 

halinde Alman efsanelerini yayımlamışlardır. Bu eserin önsözünde masal ile efsaneyi 

birbirinden ayırırlar.”240 

 

Jacob Grimm edebiyatın kökeninde eski halk anlatılarını görür. Özellikle de 

efsanelerin/mitolojilerin, günümüz edebiyatına temel olduğunu söyler. Grimm 

Kardeşler “Çocuk ve Ev Masalları” (Kinder und Hausmärchen) kitabını yazarlar. 

1812’de “Kinder- und Hausmärchen” 1.cilt, 1815 yılında da 2.cildini yayınlarlar. Bu 

çalışmada toplanan eserlerde hiçbir değişiklik yapmamaya dikkat ederler.241   

 

2. Folklor ve Çocuk Edebiyatı Đlişkisi (Halk Masalları ile Kurmaca ve Kültürize 

Masallar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar): 

 

Çocuk edebiyatı üzerine araştırmalar incelendiği zaman çocuk edebiyatına kaynak 

olarak folklor ürünlerine değinildiği görülmektedir. Örneğin, M. Ruhi Şirin, 

çalışmasında Kaynaklardan ve Gelenekten Yaralanma242 başlığı altında aslında 

çocuk edebiyatının folklordan yararlandığını veya yararlanması gerektiğini 

anlatmaktadır. Recep Nas ise Örneklerle Çocuk Edebiyatı adlı çalışmasının Masal 

Çeşitleri243 bölümünde masalı, halk masalları ve sanat masalları olarak ikiye ayırır. 

                                                 
240 Gürsel Aytaç, 1992, s. 252 – 253.  
241 Pertev Naili Boratav, 1991, s. 50  
242 Ruhi Şirin, 2007, s. 59.  
243 Recep Nas, 2004, 159 – 255. 



 114 

Nas, “sanat” masallarından önce halk masallarının var olduğunu ve halk masallarının 

“sanat” masallarına kaynaklık ettiğine değinir. 

  

Nas, geleneksel biçemi korunarak işlenmiş masalları ve çağdaş (yazınsal) masalları, 

“sanat” masalları içinde değerlendirmektedir. Folklor ve edebiyat ilişkisi daha çok 

geleneksel biçemi korunarak işlenmiş masallarda ön plana çıkmaktadır. Ancak 

çağdaş masallarda da bu ilişkiyi eserin özüne inildiği zaman görmek mümkündür. 

 

Öncelikle halk masallarının özellikleri hatırlanacak olursa bunların kurmaca 

masallarda veya geleneksel biçemi korunarak işlenmiş halk masallarında olduğu 

görülmektedir. Halk masallarının özellikleri daha önce detaylı bir şekilde verilmiştir. 

Bundan dolayı burada tekrar açıklanmayacaktır.  

 

“Sanat” masalları ve halk masalları arasındaki ortak yönleri genel olarak özetlersek 

şöyledir: 

1. Anlatı yoğun ve kısadır. 

2. Geçmiş, geniş veya şimdiki zaman kullanılır. 

3. Olayların zamanı belirsizdir. 

4. Çevre belirsizdir. 

5. Masal kahramanları insan, hayvan veya doğaüstü varlıklardır. 

6. Olaylar genelde olağan dışıdır. 

7. Eğitici öğretici ve ahlakidir. 

8. Düzyazı formatındadır. 
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Bu sayılan özelliklerin her zaman iki türde de var olduğunu söylemek doğru 

olmayabilir. Halk masalları, kültürize ve kurmaca masallar arasındaki en önemli fark 

halk masallarının anonim olması; kültürize ve kurmaca masalların ise bir kişiye ait 

olmasıdır. 

 

Bu ortak noktaların yanında Gonca Gökalp’in Masaldan Romana Uzanan Çizgi244 

adlı çalışması halk ve kurmaca masal ilişkisini açıklamamız konusunda yön gösterici 

olabilir. Roman ile masal arasındaki benzerlikleri ortaya koyan Gökalp’in verileri 

genişletilerek, halk masalı ile kurmaca masal arasındaki benzerlikleri belirlememize 

yardım etmektedir.  

 

Gökalp, masal ve roman konusunu öncelikle tarihsel açıdan incelemiştir. Biz de halk 

ve kurmaca masallarını tarihsel açıdan incelemekle başlayabiliriz. Öncelikle “sanat” 

masallarının da tarihsel olarak halk masallarıyla başladığı genel olarak kabul 

görmektedir. Buradan çocuk edebiyatının türü olan kurmaca masal ile halk anlatıları, 

kökeni bağlamında bir ortak nokta bulunmaktadır.  

 

Gökalp’e göre “Tarihsel açıdan bakıldığında, toplumların kurmaca bir gerçekliğin 

anlatısını oluşturma ve sürdürme gereksiniminden doğan ve gelişen ilk edebi 

türlerden biri olarak masalla karşılaşılır.”245 Halk masalları halkın, kurmaca bir 

gerçekliği anlatma isteğinin sonucu ortaya çıkmaktadır. “Sanat” masallarında ise 

aynı şekilde bir kurmaca anlatma isteğinden yola çıkılmaktadır. Ancak bu istek, 

“sanat” masallarında adı belli bir kişi tarafından (yazar tarafından) yapılmaktadır. 
                                                 
244 Gonca Gökalp Alpaslan, ibid. 
245 ibid. 
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Ortak nokta, var olan bu dünyada var olmayan bir dünya kurulmasıdır. Fark ise bu 

kurmaca dünyayı kuranın kim olduğudur. Özellikle belirtmek gerekir ki geleneksel 

biçemi korunarak işlenmiş masallarda hem yazarın kurmaca dünyasını hem de halkın 

kurmaca dünyasını görmemiz mümkün olabilmektedir.  

 

Tarihsel açıdan farklı değerlendirmelerde bulunan Gökalp, “…masalların, bir ulusun 

gizli tarihine tanıklık ettiklerini söylemek çok yanlış olmaz. Çünkü onlar, tarih 

kitaplarının yazmadığı bir şey içerirler: bir ulusun hayalleri!” demektedir. Kurmaca 

masallar içinde geleneksel biçemi korunarak işlenmiş masallarda ulusun hayallerini 

görmek çağdaş masallara nazaran daha kolay olmaktadır. Çağdaş yazınsal masallar 

ise Gökalp’in roman için yaptığı değerlendirmeden yola çıkarsak yakın tarihimizin 

bir kanıtı niteliğindedir. Görüldüğü gibi halk ve kurmaca masallar toplumun tarihini 

yansıtma bakımından büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.  

 

Halk masalları da kurmaca masallar da toplumların bir şeyleri insanlara anlatma 

ihtiyacından doğmuştur. Bu “şeyler” her iki türde de genelde ahlaki ve eğitici 

unsurlardır. Halk masallarında anlatım belirli bir topluluğa yapılmaktadır. Kurmaca 

masallar da bazen belirli bir topluluğa yapılmaktadır. Özellikle kreşlerde verilen 

eğitimlerde masallar grup halindeki çocuklara anlatılır. Anlatılma nedeni çocukların 

okuma yazma bilmiyor olmasıdır. Burada kişi, masal anlatıcısına bağlıdır. Halk 

masalı anlatıcılarında da masal anlatıcısına bir bağlılık söz konusudur. Ama sözlü 

kültür içinde bu bağ ömür boyu devam ederken, yazılı kültür toplumlarında bu yedi 

yaşından sonra sona ermektedir. Okuma yazma öğrenen çocuk artık bireysel olarak 
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masallar okumaya başlar. Masalın tek merkezden çok kişiye anlatılma dönemi biter, 

masalın tek merkezden tek merkeze (kişiye) ulaşması sağlanır.  

 

Gökalp, masalları toplumun bilinçaltı olarak değerlendirmektedir. 246  Aslında yazılı 

veya yazısız her kültür ürünü toplumların bilinçaltını oluşturmaktadır. Bu toplumsal 

belleğin oluşumunda da etkili olan anlatılar sözlü kültür toplumlarında bireylerin 

belleklerinde kalırken yazılı kültür toplumlarına geçildiğinde belleklerin saklandığı 

yerler artmaya başlar. Bu bellek mekânları kayda geçirilmiş her türlü metnin mekânı 

olabilmektedir.  

 

Halk ve kurmaca masalların gerçek olmadığı bilinmektedir. Birçok masal türü “bir 

varmış bir yokmuş…” cümleleri ile başlar. Bu ise anlatılacak olanın bir kurmaca 

olduğunu okuyucuya daha başlar başlamaz belirtilir. Gökalp, Boratav ve Günay’dan 

aktararak şunları belirtmektedir.  

 

Boratav’a göre, masal başı tekerlemeleri “dinleyici 

gerçeküstü ve gerçek dışı havaya alıştırmak için bir giriş, (…) 

hayal oyunlarıyla yalanın perdesi arkasından gerçeği görmeye 

davettir”; ara tekerlemeleri ise Umay Günay’a göre “anlatılan 

hikâyenin gerçekten farklı bir kavrayış dile getirdiğini 

hatırlatarak dinleyicileri yabancılaştıran, yaşadıkları hayattan 

koparmalarını, kendilerini masal dünyasına kaptırarak hayal 

ufuklarında kaybolmalarını engelleyen unsurlardır.247  

                                                 
246 Detaylı bilgi için bkz.: Walter J. Ong, 2007.  
247 Gonca Gökalp Alpaslan, ibid. 
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Bu değerlendirmelere göre halk veya kurmaca masalının gerçek olmadığı; hayal 

ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu hayalin halk ve kurmaca masallarda hemen 

hemen aynı oranda olduğunu da söyleyebiliriz.   

 

3.Masalların Özellikleri, Kaynakları ve Sınıflandırmaları:  

 

3.1. Masalların genel özellikleri:  

 

Bu bölümde masalın evrensel özellikleri incelenirken Ermeni masallarının 

özelliklerini Türk masallarının özellikleri ile karşılaştırma imkânı olacaktır.  

 

a- Anlatı kısa ve yoğundur; hayvan masallarında özellikle fıkralarda bu kısalık 

ve yoğunluk oldukça fazladır. Olağanüstü ya da gerçekçi uzun masallarda 

olayların çokluğuna ve olayların geçtikleri zamanın uzunluğuna bakarsak 

anlatının kısalığı ve yoğunluğu göze çarpacak ölçüdedir. 248 Özellikle 

olağanüstü ve uzun gerçekçi masallarda üçleme önemli bir yer tutar. Olaylar 

önemlerine göre sıralanarak üç süreli bir düzen içinde geçer, kişiler 

önemlerine göre üç bölüğe ayrılır. Bu özellikler masallarda evrensel özellik 

taşıdığı için Ermeni masallarında da anlatı kısa ve yoğundur, üçleme tekniği 

ise sıklıkla kullanılır.  

 

 

                                                 
248 Pertev Naili Boratav, 2003, s. 95- 96. 
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b- Masalların bazı dil özellikleri vardır. Masalar hızlı, kısa ve yoğun anlatım ile 

bağlantılı olarak Türk sözlü geleneğinde masalda belirsiz geçmiş zaman ile 

şimdiki zaman ya da geniş zaman kullanılır. 249  Ermeni dili yapısı itibarı ile 

Türkçeyle tam örtüşmediği için  (Örneğin; Ermenicede şimdiki zaman ve 

geniş zaman ayrımı yoktur.) masal zamanı konusunda uyum göstermez. 

Masallarda zaman olarak belirsiz geçmiş zaman yerine Ermenicede şimdiki 

zaman ve belirli geçmiş zaman kullanılabilir. Örneğin Türkçede belirsiz 

geçmiş zaman “Bir varmış bir yokmuş” cümlesiyle başlayan masalların 

başlangıç cümlesi Ermenicede “şimdiki – geniş zaman” (ներկա ժամանակ) 

ile başlayabilir. Bunun örneği aşağıda c. maddesinde gösterilmektedir. 

 

Pertev Naili Boratav’ın yukarıda belirttiği iki özelliğin (a - b maddelerinin) yanında 

Hamdi Güleç’in belirlediği özellikler de belirlenmiş ve aşağıda sıralanmıştır.250 Bu 

özelliklerin Ermeni masallarında da olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

c- Masallarda zaman belirsizdir. Olayların ne zaman olduğu bilinmez. 

Masalların çoğunun “bir varmış bir yokmuş” gibi cümlelerle başlaması 

anlatılan masalın zamanını daha da belirsiz hale getirmek içindir. Ermeni halk 

edebiyatında ise “bir varmış bir yokmuş” (լինում է չի լինում – կար չկար) 

şeklinde başlayan birçok masal vardır.  

 

                                                 
249 Pertev Naili Boratav, 2003, s. 95- 96. 
250 Detaylı bilgi için bkz.: Hamdi Güleç, 2002. 
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d- Masallarda çevre belirsizdir. Masallarda çevre; “bir köyde…” veya “yerin 

yedi kat altında” vb. belirsiz cümlelerle tarif edilir.  Bunun yanında bazı 

masallarda geçen coğrafi isimler gerçekte var olan yerler değillerdir. Örneğin: 

masalda “Kafdağı’nın ardında” gibi gerçek olmayan ama belirli adı olan 

çevreden bahsedilebilir. Nadir olmakla birlikte masallarda şehir isimleri ve 

ülke isimleri de geçmektedir.  

 

e- Masal kişileri insan, hayvan ve doğaüstü varlık olarak üçe ayrılabilir. 

Masallar bu üç tür kahramanı içerebileceği gibi sadece birini de içerebilir. Bu 

kişilerin rollerinde bazı kalıplaşmış özellikler bulunur. Örneğin: “kurt” birçok 

masalda “kötü” karakter rolündedir.  

 

f- Masallarda olay genellikle olağan dışıdır. Örneğin: masallar, hayvanların 

insan gibi davranması veya tanrının konuşması gibi olağan dışı özellikler 

barındırır. Ancak bütün masallar olağanüstü özellik taşımayabilir. Sadece 

insanlar arasında geçen masallar da bulunmaktadır. 

 

g- Masallar eğitici-öğretici ve ahlakidir. Masalın bu eğitici-öğretici özelliği 

sadece çocuklara yönelik değil yetişkinlere de yöneliktir. 

 

h- Masallar düzyazı formatında anlatılır. Ancak masalın başında, ortasında veya 

sonunda tekerleme olabilir.    
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3.2. Masalların kaynakları:  

 

Bir masalın kaynağı aslında bir kişidir. Ancak kişinin oluşturduğu bu masal yıllar 

boyunca dilden dile geçer ve değişir. Bu süreç içersinde masala o kadar eklemeler ve 

çıkartmalar yapılır ki masalı ilk oluşturan kişiden iz kalmaz ve masal anonimleşir.  

 

Araştırmacılar ilk aşamada masalların dünyanın neresinde yaratıldığını ve dünyaya 

nasıl yayıldığını incelemişlerdir. Masalların yaratıldığı yer ve yayılması konusunda 

da ilginç sonuçlara varmışlardır.  

 

Erken dönem halk bilimi kuramlarının temelinde diffüzyonizm yer aldığı için 

masalların belirli bir yerden yayıldığı düşünülmüştür. Bu kuramlar içinde 

değerlendirilen Mitolojistler Hint – Avrupa masalları üzerine yaptıkları araştırmalar 

sonucunda masalın mitlerden çıktığını ileri sürmüşlerdir. Mitolojistlerin en önemli 

temsilcisi Max Müller’dir. Max Müller ve diğer mitolojistler Aryan kabilesinin 

zengin bir mitolojiye sahip olduğunu savunmuştur.  Mitolojistler içinde 

değerlendirilen Hindolojistler, J. Grimm’den başlayarak, Adalbert Kuhn, Schwartz, 

Max Müler ve Teodor Benfey’i içine alan gruptur.251 “Özellikle halk anlatılarına dair 

edebiyatı göz önünde bulunduran bu grup esas olarak Hindistan’ın Batı dünyasının 

anlatı sanatının temeli olduğunu ileri sürmüştür. Bu kabulün temelinde Batı 

dünyasının geleneksel anlatılarının varyantlarının eski Hint edebiyatında bulunmuş 

                                                 
251 Benfey’in teorisi Adalbert Kuhn, Schwartz ve Max Müler’e benzerlik gösterse de ödünçlenme 

teorisiyle farklılaşmaktadır. Benfey’e göre masallardaki benzerlikler halkların akrabalığından değil; 

aralarındaki tarihi kültürel bağların ödünçlenmesinden kaynaklanmaktadır. Benfey daha çok 

Doğu’dan masal ödünçlenmesi olduğunu iddia eder. Bkz.: Yuri M. Sokolov, 2005, s. 73 – 74.    

Ödünçlenmeye tepki Joseph Bedier tarafından yapılmıştır. Bkz.: Yuri M. Sokolov, 2005, s. 81 – 82. 
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olmasında yatmaktadır.”252 “Hindolojist”lerin bu tek merkezli anlayışıyla aynı 

özelliğine sahip olan ve Mısırın merkez olduğunu düşünen G. Eliot Smith gibi 

“Mısırolojist”ler de bulunmaktadır.    

 

Esas itibarıyla yayılmacı kuram karşıtı (anti-diffüzyonist) Alman halk bilimci Adolf 

Bastian (1826 – 1905) tarafından ileri sürülen “Çok Merkezli Yaratma Kuramı” 

(Polygenesis) olarak adlandırılan ve insan zihninin birbirine benzer sosyokültürel, 

fiziki ve psikolojik şartlar altında aralarında ilişki olmamasına rağmen benzer şeyler 

düşünüp üretebileceğini ileri sürerek farklı kültüler arasındaki benzerlikleri 

açıklamaya çalışan kurama karşıdır.253 “Tek Merkezli Yaratma Kuramı”na 

(Monogenesis’e) karşı çıkan bu ekol her masalın tek merkezden çıktığı iddiasını 

eleştirmek konusunda başarılı görülmüştür. Ancak bazı masalların kültürel temaslarla 

başka bir kültüre geçtiği bilinmektedir. Bundan dolayı “Çok Merkezli Yaratma 

Kuramı” da eleştirilmiştir. Đkisinin de eksik yönlerinin olması nedeniyle kuramlar 

birbirini tamamlayacak yönde kullanılması mümkündür. 

 

Mitoloji ekolünü takiben Finlandiya, Đsveç, Norveç ve Danimarka’da masalların 

sınıflandırılması ve varyantlarının incelenmesine başlanmıştır. Kaarle Krohn “Fin 

Ekolü”nün bilimsel temellerini oluşturmuş; von Sydow ve Axel Olrik ile birlikte 

Uluslarası Folklor Federasyonu’nu kurmuştur. Fin ekolünde genelede masalların 

                                                 
252 Özkul Çobanoğlu, 2002, s. 109. 
253 ibid, s. 109 -110.  
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varyantları ön plana çıkmaktadır. Ekolün amacı masalın ilk tarihi biçimini ve ana 

vatanını bulmaktır. 254  

 

Antropoloji ekolüne / evrimsel halk bilimi teorisine göre ise masallar ayrı kültür 

seviyesindeki insanların ortak inanç ve adetlere sahip olduğunu, kültürün aynı 

düzeyde paralel olarak gelişmesi sonunda masalların ortaya çıktığını iddia ederler. 

Bu ekolün en önemli temsilcilerinden Tylor’a göre, bütün ulusların gündelik hayat, 

karakter, dinî ve şiirsel (edebî) kavramları arasında benzerlikler mevcuttur. Bu 

benzerliklerin nedeni de insan tabiatının, zihninin ve düşüncesinin temeli ile insanlık 

kültürünün geçirdiği gelişme yollarının benzerliğidir.255  

 

Masalların kaynağı konusundaki yorumlardan yapılan çıkarıma göre masalların 

belirli bir kişiden ve belirli bir yerden çıktığını söyleyebiliriz. Ancak belirli bir yere 

ait masalların fiziki ve psikolojik şartlar altında benzerinin başka bir yerde 

olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bunu örneklendirecek olursak;  

Arap yarım adasında çölde yaşayan bir kültüre ait masal ile Afrika’da çölde yaşayan 

kültürün masalında geçen kişiler, mekânlar, olaylar vd. masal özellikleri hemen 

hemen aynı olacaktır. Bunun yanında masallardaki benzerliğin kültürel etkileşim ile 

gerçekleşebileceğini de bilmek gerekir. Bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan 

benzerliklere Türk masalları ile Ermeni masalları arasındaki benzerlik örnek 

gösterebiliriz.        

 

                                                 
254 Yuri M. Sokolov, 2005, s. 83. Fin ekolü “Tarihi - Coğrafi Kuram” olarak da adlandırılmaktadır. Bu 

kuram hakkında detaylı bilgi için bkz.: Richard M. Dorson, 2006, 11 – 18.  
255 Yuri M. Sokolov, 2005, s. 87.  Özkul Çobanoğlu, 2002, 147. 
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3.3. Masalların Sınıflandırılması: 

 

Sınıflandırma bir araştırmanın sistemli ve doğru olması için gerekli olan ilk 

adımlardan birisidir. Halk bilim çalışmalarında da masal sınıflandırmalarına masalın 

birçok türü olması nedeniyle ayrı bir önem gösterilmiştir. Ancak halk bilimcilerin 

yaptığı sınıflandırmalar tartışmalara neden olmuştur.  

 

Masal çalışmaları konusunda önemli bir şahsiyet olan Propp da masalların 

sınıflandırılması konusuna oldukça önem vermekte ve çalışmasında bu konunun 

önemini şöyle belirtmektedir: “Masallar son derece çeşitli olduğuna ve açıkça bunları 

bütün çeşitlilikleri içinde hemen inceleyemeyeceğimize göre, bütünleyici birçok 

bölüme ayırmak, bir başka deyişle, sınıflandırmak gerekir. Doğru bir sınıflandırma,  

bilimsel betimlemenin ilk adımlarından biridir. Yapılacak incelemenin doğruluğu, 

sınıflandırmanın doğruluğuna bağlıdır.”256 Propp’un dediği gibi sınıflandırmak 

bilimsellik ve doğruluk açısından oldukça önemlidir. Ama masal sınıflandırma 

işlemleri aslında oldukça zordur. Bundan dolayı yaptığımız araştırmada incelenen 

yirmi civarındaki Ermeni masalının sınıflandırmaya tabii tutulduğunda birçok 

bölüme ayrıldığı görülecektir.  

 

Araştırma sonucunda masalları genel olarak olağanüstü masallar, gerçekçi masallar 

ve hayvan masalları olarak ayırmak mümkündür. Ancak olağanüstü masallarda 

geçen hayvanlar veya hayvan masallarında geçen olağanüstü olaylar işin içine girdiği 

                                                 
256 Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi, Om Yayınevi, Đstanbul, 2001, s. 21. 



 125 

zaman bu üçlü sınıflandırmanın da çok fazla geçerliliğinin olmadığı görülür. Propp 

da aynı şekilde masalların sınıflandırılması konusundaki karmaşayı belirtir. Ancak 

bütün bunlara rağmen araştırmacılar masalları sınıflandırmaya çalışmış ve uzun 

masal sınıflandırma listeleri oluşturmuşlardır.   

 

Sınıflandırmalara genel olarak bakacak olursak Wundt, halkların ruhbilimi üstüne 

yazdığı ünlü yapıtlarında, şu bölümlemeyi önerir257; 

 

1. Mitolojik fabl masallar (Mythologische Fabelmaerchen). 

2. Katışıksız olağanüstü masallar (Reine Zaubermaerchen). 

3. Biyolojik masallar ve fabllar (Biologische Marchen und Fabeln). 

4. Katışıksız hayvan fablları (Reine Tierfabeln). 

5. Soy sop masalları (Abstammungsmaerchen). 

6. Gülmeceli masallar ve fabllar (Scherzmaerchen und Scherzfabeln). 

7. Ahlak fablları (Moralische Fabeln).  

 

Propp bu masal sınıflandırmasının bazı kategorilere göre bölümlenmesiyle ilgili 

olduğunu ayrıca masalların konularına göre de ayrım yapılabileceğini belirtir. Ancak 

olağanüstü masalların konularına göre bölümlenmesinin yapılamayacağını özellikle 

vurgulamıştır. Olağanüstü masallar üzerine çalışan Propp’un bu konudaki tutumu 

oldukça kesindir. Eğer masallarda bölümleme yapılabiliyorsa olağanüstü masallarda 

da ayrımlar yapılabileceği düşünülmelidir. 

 

                                                 
257 Vladimir Propp, 2001, s. 23.  
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Volkov da 1924 yılında yayınlanan kitabında sınıflandırmayı masal kahramanın 

kişiliğine, sayısına vd. konulara göre sistemsiz bir sınıflama yapmıştır ve bu da 

Propp tarafından eleştirilmiştir. Volkov olağanüstü masalın on beş konu 

içerebileceğini söyler. Bu konular şöyle sıralanır258: 

 

   1. Hırpalanan suçsuzlar. 

   2. Aptal kahraman. 

   3. Üç erkek kardeş. 

   4. Ejderha ile savaşan kahraman. 

   5. Nişanlı kızın aranması. 

   6. Akıllı bakire. 

   7. Büyünün ya da kaderin kurbanı olan kişi. 

   8. Tılsımı elinde bulunduran kişi. 

   9. Büyülü nesneleri elinde bulunduran kişi. 

 10. Aldatan kadın, vb. 

 

Sınıflandırma konusunda Anti Aarne, Fin okulunun temsilcisi olarak başarılı bir 

çalışma yapmıştır. Aarne, masalların listelenmesi konusunda çalışmaya 

başlandığında öncelikle masalların sınıflandırılması gerektiğini görür. Bunun 

sonucunda bir sistem oluşturur. “Bu sistemde de Fin masallarının yanı sıra 

Danimarkalı Grundtvig ve Grimm kardeşlerin yayınladığı masal katalogunu kullanır. 

                                                 
258 Vladimir Propp, 2001, s. 24. 
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Aarne’nin oluşturduğu tasnif sisteminde (1910) her masal tipine bir numara 

verilmiştir ve muhtevasına dair kısa bir özet yer almaktadır.”259  

 

Aarnenin aşağıda verilen sınıflandırması Stith Thomson tarafından geliştirilmiş ve 

kullanılmıştır. Günümüzde bu sınıflandırma masal araştırması yapan kişiler 

tarafından hala kullanılmaktadır. Đleride inceleyeceğimiz masalların 

sınıflandırılmasında aşağıdaki metottan yararlanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
259 Özkul Çobanoğlu, 2002,  s. 118. 
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Tablo1: Aarne’nin masal sınıflandırması (Daha sonra Thompson tarafından 

genişletilen haliyle)260   

I.Hayvan masalları II. Asıl Masallar 

 

1–99 Vahşi hayvanlar 

100–149 Vahşi ve evcil hayvanlar 

150 – 199 Đnsan ve vahşi hayvanlar 

200 – 219 Evcil hayvanlar 

220 – 249 Kuşlar 

250 – 274 Balıklar  

275 – 299 Öteki hayvanlar ve nesneler 

 

 

300 – 749 A. Sihir Masalları 

 300 – 399 Tabiatüstü (mucizevî) 

düşmanlar 

 400 – 459 Tabiatüstü veya büyülenmiş 

koca, hanım vd. akrabalar. 

460 – 490 Tabiatüstü görevler 

500 – 559 Tabiatüstü yardımcılar 

560 – 649 Sihirli eşyalar  

650 – 699 Tabiatüstü güç veya bilgi 

700 – 749 Diğer tabiatüstü masallar 

750 – 849 B. Dini masallar 

850 – 999 C. Kısa hikaye tarzındaki 

masallar 

1000 – 1199 D. Aptal ve dev masalları 

 

 

 

 

 

                                                 
260 Özkul Çobanoğlu, 2002,  s. 118 – 119.  
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Tablo 2: Aarne’nin masal sınıflandırması (Daha sonra Thompson tarafından 

genişletilen haliyle) 

III. Fıkralar 
IV. Zincirlemeli 

Masallar 

V. 

Sınıflandırmaya 

girmeyen masallar  

 

12000 – 1349 Mankafa fıkraları 

1350 – 1439 Evli çiftlere dair 

fıkralar 

1440 – 1524 Bir kadın veya kıza 

dair fıkralar 

1525 – 1874 Bir adam veya erkek 

çocuğa dair fıkralar 

1525 – 1639 Kurnaz adam  

1640 – 1674 Şanslı tesadüfler 

1675 – 1724 Aptal adam 

1725 – 1849 Papaz ve dini 

tarikatlara dair şakalar 

1850 – 1874 Diğer halk 

gruplarına dair anekdotlar 

1875 – 1999 Yalan masalları 

 

 

2000 – 2199 Zincirlemeli 

masallar 

2200 – 2249 

Yakalamacılı masallar 

2300 – 2399 Diğer türler  

 

 

2400 – 2499 

Sınıflandırmaya 

girmeyen masallar  
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Aarne’nin yapmış olduğu bu sınıflandırma hemen hemen dünyada bütün masal 

araştırmalarında kullanılmaktadır. Her masalın bir numarası vardır ve masallar 

tiplerine göre ayrılır. Numaralandırma değerlendirme yapılırken kolaylık 

sağlamaktadır.  

   

Yukarıdaki sınıflandırma bir kişinin görüşüne göre yapıldığı için Propp tarafından 

eleştirilmiştir. “Söz konusu okulun çalışmaları içgüdüsel bir öncüle dayanır. Bu 

öncülere göre, her konu başka konular yığınından ayırabileceğimiz ve tek başına 

inceleyebileceğimiz organik bir bütündür.”261 Bu değerlendirme doğru sayılabilir 

ama sınıflandırma yapmak gerektiğini belirten Propp, Aarne’nin yapmış olduğu bu 

sistemin çok eksiği olduğunu düşünür. Hatta daha önce değerlendirdiğimiz 

Volkov’un sınıflandırmasındaki hataların bu sınıflandırmada da olduğunu söyler.262 

Bu eleştirmelere rağmen Propp olağanüstü masalları incelerken sınıflandırmayı 

Aarne’nin kataloguna göre yapmıştır.  

 

Türkiye’de de yukarıdaki tablo esas alınarak masal sınıflandırmaları yapılmıştır. 

Boratav, Uluslararası Masal Kataloğu’da -Antti Aarne ve Stith Thompson’un “The 

Types of the Folktale” adlı çalışmasına uygun olarak masalları dört bölüme 

ayırabileceğimiz ve bu sınıflandırmaya uygun Türk masalları bulabileceğimizi 

belirtmiştir.263     

 

                                                 
261 Vladimir Propp, 2001, s. 26.  
262 ibid, s. 28. Masalın sınıflandırılma sorunu üzerine değil masalın betimlenmesi sorununa değinen 

Veselovski ve J. Bedier gibi araştırmacılar da olmuştur ancak gereken ilgiyi görmemişlerdir. Detaylı 

bilgi için bkz. Vladimir Propp, 2001. 
263 Pertev Naili Boratav, 2003, s. 98.  
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Literatürde yapılan araştırma sonucunda Antti Aarne’nin bu masal sınıflandırmasının 

dışında çok değişik sınıflandırmalar bulunmamıştır. Sınıflandırma çalışmalarına 

temel olarak Aarne’nin sınıflandırması alınmıştır.264  

 

4. Masal Analizinde Kullanılan Halk Bilimi Kuramları ve Metotları: 

 

4.1. Tarihi Coğrafi Fin Ekolü: Axel Olrik  

 

Đlk etapta halk masalları, kültürize ve kurmaca masallar anlatı yapısı bakımından da 

benzerlik gösterirler. Tezimizde Hovhannes Tumanyan’ın masal analizlerini 

yaparken kullanmayı planladığımız Axel Olrik’in epik yasalarını inceleyebiliriz. Bu 

epik yasaların birçok masalda yoğun bir şekilde bulunduğu görülmektedir.  

 

Danimarkalı Axel Olrik’in (1864–1917) yayınladığı pek çok çalışma içinde yer alan 

“Halk Anlatılarının Epik Yasaları” adlı bu çalışması, başlı başına bir teori “Epik 

Kanunlar Teorisi” olarak adlandırılacak kadar halk bilimi çalışmaları içinde çok 

önemli bir yere sahiptir.265  

 

Axel Olrik’in hikâye geleneğinin oluşumunda etkin olan halk edebiyatının epik 

yasaları ile ilgili araştırması bize ek ölçütler sunmaktadır. Bu yasalar kısmen edebi 

üretimde evrensel geçerliliği olan konunun birliği, yoğunlaşma, yapı ve mantık gibi 

genel kurallardır. Taslağın sunulması, tekrar ve eksik olanı, önceden gerekli olan 

bilgiyi telafi etmek için yönlendirmenin tekliği halk edebiyatının daha ayırıcı 
                                                 
264 Detaylı bilgi için bkz. Hamdi Güleç, 2002, s. 69 – 74.  
265 M. Öcal Oğuz (Ed.),  2004, s. 91 – 92. Özkul Çobanoğlu, 2002, s.114. 
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özellikleridir. Başlangıç ve bitiş değişmez yasasına, içeriğin açık olmasına özel bir 

önem verilmesi gerekir.266 

 

Olrik tarafından sunulan halk anlatılarının epik yasalarının sadece masallar için 

geçerli olmadığını özellikle belirtmek gerekmektedir. Bizim halk anlatıları olarak 

nitelendirdiğimiz tür yerine Olrik, “sage” demektedir. Bu “sage”ler mitleri, türküleri, 

efsaneleri ve destanları kapsamaktadır.267 

 

“Sözlü kültürdeki kalıplarla düşünme ve anlatım biçimi, bilincimize ve bilinç dışına 

derinden işlediği için insanın eli kalem tutar tutmaz yok olmaz”268 bu kalıplarla 

düşünme ve anlatım çağdaş edebiyatta etkisini hala sürdürmektedir. Özellikle bu 

kalıplarla düşünme çocuk edebiyatının bir türü olarak masallarda sürmektedir. (Diğer 

çocuk edebiyatı türlerinde bu kalıplaştırma ayrıca incelenmelidir.) Bu nedenle 

Olrik’in bize sunduğu bu “yasa”lar sözlü kültürün kalıpları olarak düşünülebilir ve 

bu “yasa”lar halk masallarına, kültürize veya kurmaca masallara uygulanabilir.  

 

Aşağıda “Halk Anlatılarının Epik Kuralları” adlı makaleden alınan epik yasalar 

gösterilmektedir. Bu epik yasaların günümüzde yazılı kültürde özellikle de 

masallarda olduğunu görebiliriz. Bunun yanında her masalda her “yasa”nın olduğunu 

iddia etmek de doğru olmayabilir. 

 

                                                 
266 Özkul Çobanoğlu, 2002, s.115. 
267Detaylı bilgi için bkz. Axel Olrik, “Halk Anlatılarının Epik Kuralları”, Halkbiliminde Kuramlar ve 

Yaklaşımlar, Milli Folklor Yayınları, Ankara, 2003.   
268 Walter J. Ong, 2007,  s. 40. 
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4.1.1. Giriş ve Bitiriş Kuralı (Das Gesetz des Einganges/Abschlusses): Halk 

edebiyatında masallar hemen başlamaz ve hemen bitmez,  belirli bir giriş vardır. 

Ancak bu kural kesin değildir. “Sage birden bire başlamaz. Sage durgunluktan 

coşkunluğa doğru giderek başlar ve çoğu zaman başlıca kişilerden birinin başına 

gelen felaketi içeren sonuç olayından sonra coşkunluktan durgunluğa giderek 

biter.”269 Günümüzde kurmaca eserler incelendiği zaman bazı eserlerde kendimizi 

birden olayın içinde bulabiliriz ya da sondan başlayan olaylarla karşılaşabiliriz. Bu 

yönüyle çağdaş edebiyat ürünleri çok çeşitlilik göstermektedir. Ancak birçok eserin 

bir başlangıcı ve bitişi vardır ve bir de gerginliğin arttığı belirli bir nokta vardır. Bu 

anlatı mantığı geleneksel edebiyat ürünlerinde özellikle tezimizin analiz bölümünde 

incelenen kültürize masallarda belirgin bir şekilde görülmektedir. Örneğin; 

Tumanyan’ın masalları genellikle “bir varmış bir yokmuş…” sözleriyle başlar ve 

masal kahramanlarının hakkında belirli bir bilgi verilir, gelişme bölümünde masalda 

gerginlik artar ve olaylar masalın sonunda sonuca bağlanır. Ancak çağdaş çocuk 

edebiyatı yazarlarından Sergey Vartanyan’ın eserlerinde olaylar birden 

başlayabilmektedir.270 Bununla birlikte Vartanyan’ın hikâyelerinde de bir gerilim 

noktası ve bitiş bulunmaktadır.  

 

4.1.2. Yineleme kuralı (Das Gesetz der Wiederholung): Sözlü kültür ürünlerinin 

en önemli özelliği yinelemedir. Şuan her ne kadar yazılı olarak elimizde bulunsa da 

sözlü kültürde akılda kalıcı olması için olaylar ve kişilerin adları gibi unsurlar 

yinelenir. “Edebiyatta yinelemeden başka konuya önem kazandıracak birçok araç 

                                                 
269 Axel Olrik, 2003,  s. 178. 

270 Սերգէյ Վարդանեան, «Արեւածաղիկ», (“Ayçiçeği”), Արաս Հրատարակչութիւն, 

Ստանպուլ, 1994.  
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vardır. Örneğin bir şeyin boyutları ve önemi o şeyi ayrıntılara inerek anlatma 

derecesine göre verilmeye çalışılır. Buna karşılık halk anlatıları bu tam anlamıyla 

ayrıntılara inme tekniğinden yoksundur…”271 Yazılı kültürde yineleme akılda kalıcı 

olması bakımından önemli değildir. Çünkü her zaman açıp bakabileceğimiz bir yazı 

bulunmaktadır. Ancak bunların yanında bütün edebiyat türlerinde tekrarın olmadığını 

ve halk edebiyatının yazılı edebiyattan bu şekilde ayrılabileceğini söylemek doğru 

olmayabilir. Günümüzdeki çocuk edebiyatı öyküleri ve kurmaca masallar incelendiği 

zaman verilen bilgilerin çocuğun aklında kalıcı olması içi olayların tekrarlandığı 

görülmektedir. Örneğin: Sergey Vartanyan’ın “Tartışma” adlı kısa hikâyesi kurt ve 

tilkinin çekişmesini anlatmaktadır ve kurt avcılardan kurtulmak için tilkiye kaçmaları 

gerektiğini sürekli tekrar etmektedir.272   

 

4.1.3. Üçler kuralı (Das Gesetz der Dreizahl): Bu kural Hint masallarında “Dörtler 

Kuralı” olarak geçmektedir. Gerçek halk anlatılarında veya daha açıkçası geleneksel 

olarak üç sayısının etkisi altında olan anlatılar evreninde bu kural yıkılmaz 

egemenliğini sürdürür.273 Örneğin; halk anlatılarında bir olay üç kez tekrarlanır, üç 

kişiyle karşılaşılır ya da üç armağan alır. Ancak bu üçler kuralı her anlatıda 

görülmemektedir. Olrik bunun nedeni olarak, zamanla bu kuralın anlatıcılar 

tarafından arka plana alındığını söyler. Kurmaca eserlerde de bazı olayların 

tekrarlanması görülebilir ancak bu sayı ile yani üç veya dört ile sınırlı değildir. Olrik, 

“Hiçbir şey halk anlatılarını çağdaş edebiyattan ve gerçeklerden üç sayısı kadar 

                                                 
271 Axel Olrik, 2003, s. 180. 

272 Detaylı bilgi için bkz.: Սերգէյ Վարդանեան, 1994, s. 7 – 9.  
273 Axel Olrik, 2003, s. 180. 
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ayıramaz”274 diyerek çok kesin bir ifade kullanmaktadır. Bu ifadenin çok kesin 

olmadığı günümüz yazılı eserleri göz önüne alındığında görülmektedir.    

 

4.1.4. Bir sahnede iki kuralı (Das Gesetz der Scenischen Zweiheit) : Bu kurala 

göre bir sahnede anlatı boyunca sadece iki kişinin aynı sahneye çıkmasıdır. Bu zıtlık 

kuralını tamamlamak için kullanılır.275 Çağdaş edebiyatta bu durum pek böyle 

değildir. Aynı sahnede birçok kişi bulunmaktadır; hatta o kadar çok kişi 

bulunmaktadır ki bazen tekrar okuma ihtiyacı duyabiliriz. Ancak çocuk edebiyatında 

sahnede bulunan sayısı azalır; hatta halk anlatılarında olduğu gibi kurmaca 

masallarda da bir sahnede karakter sayısı iki kişi olabilmektedir.  

 

4.1.5. Zıtlık kuralı (Das Gesetz des Gegensatzes): Halk anlatısında her zaman 

kutuplaşma vardır. Bu zıtlık kuralı anlatıda gerginliği sağlar. Olrik’e göre anlatıda 

zıtlık kuralı genç ve ihtiyar, büyük ve küçük, insan ve canavar, iyi ve kötü şeklinde 

görülmektedir.276 Bu zıtlıkları güzel – çirkin, iyi – kötü, yaşam – ölüm, dev – cüce 

vb. şekilde genişletebiliriz. Halk anlatılarında olan bu zıtlığı günümüz kurmaca 

eserlerde bulmak mümkündür. Örneğin: Tolstoy’un “Savaş ve Barış” adlı romanı 

ülkeler arasındaki savaşla, kişiler arasındaki aşk ve barışın anlatıldığı bir zıtlığı 

içermektedir. Bunun yanında zıtlığı çocuk edebiyatında oldukça fazla görmek 

mümkündür. Özellikle, iyi - kötünün çatışması ve iyinin kazanması çocuk 

masallarında her zaman ön plandadır. Örneğin: Vartanyan’ın “Ayakkabılar” adlı 

                                                 
274 Axel Olrik, 2003, s. 180. 
275 ibid, s. 180. 
276 ibid, s. 182. 
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hikâyesi ayakkabıların kişileştirildiği bir masaldır. Bu masalda sağ ve sol ayakkabı 

arasındaki çekişme anlatılmaktadır.277  

 

4.1.6. Đlk ve son durumun önemi kuralı: “Bir sürü kişi veya nesne peş peşe ortaya 

çıkınca en önemli kişi öne gelir. Buna rağmen sonuncu gelen kişi anlatının 

duygudaşlık doğurduğu kişidir.”278 Halk anlatılarına kişilerde bir sıra söz konusudur. 

Konu belirli bir sıra içinde gider ve geçmişe atıflar yapılmaz. Olaylar birbirini 

tamamlayarak devam eder. Olrik’e göre ilk ve son durumdan herhangi biri anlatıda 

ağırlık kazanır. Çağdaş edebiyat ve bunun içinde çocuk edebiyatı düşünüldüğünde de 

ilk ve son durumun ön plana çıktığı görülmektedir. Genellikle bir öykü ya da masalı 

okurken “sonunda ne olacak?” sorusunu sorarız. Olaylar genellikle sonuçta bağlanır; 

çocuk edebiyatında da olaylar bir ders vererek son durum önem kazanır.    

 

4.1.7. Anlatıda tek entrika kuralı (Die Einheit der Handlung): “Halk anlatısı bir 

olay çizgisini bir başkasıyla karıştırmaz; halk anlatıları her zaman tek çizgilidir. 

Eksik kalan kısımları tamamlamak için geriye dönüş yapmaz. Eğer daha önceki 

olaylar hakkında bilgi vermek gerekiyorsa, bu bir diyalog veya konuşma içinde 

verilir. Tek olay çizgili halk anlatısında resim sanatının perspektif kavrayışı 

yoktur.”279 Tek entrika en iyi şekilde anlatı ile edebi eser karşılaştırılınca 

anlaşılmaktadır. Halk anlatılarından masallarda, türkülerde ve yerel efsanelerde tek 

                                                 
277 Detaylı bilgi için bkz.: Սերգէյ Վարդանեան, 1994, s. 15 – 17. 
278 Axel Olrik, 2003, s. 184. 
279 Özkul Çobanoğlu, 2002, s.117. Axel Olrik, 2003, s. 186 
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entrika kuralı güçlüdür.  Ancak mitlerde ve kahramanlık destanlarında tek entrika 

kuralı daha az güçlüdür.280 

 

“Çağdaş edebiyat – bu terimi en geniş anlamıyla kullanıyorum- çeşitli entrika 

çizgilerini birbirine karıştırmaktan hoşlanır. Buna karşılık halk anlatıları tek 

çizgilidir.”281 Örneğin Tolstoy’un “Savaş ve Barış” adlı eserinde olaylar çeşitli 

entrika çizgileri karıştırılarak anlatılmaktadır. Çocuk edebiyatında da çeşitli 

entrikalar birbirine karıştırılabilir ancak bu entrikadaki karışıklık çocuğun 

anlayabileceği düzeydedir. Örneğin; Uspenski’nin “Fedor Amca”282 adlı eseri içinde 

farklı entrika çizgileri bulunmaktadır, ancak bu entrika yetişkinlerin okuduğu bir 

eserdeki entrika çeşitliliğini içermemektedir.  Halk edebiyatında ise entrikadaki tek 

çizgililik akılda kalıcı olabilecek düzeydedir. Günümüz halk masalları, çocuk 

edebiyatı ürünleri ve kurmaca masallar arasında ortak noktalardan biride entrikanın 

sade olmasıdır.    

 

4.1.8. Kalıplaştırma kuralı (Die Schematisierung): “ Aynı çeşitten iki insan veya 

durum elverdiği ölçüde değişik değil, elverdiği ölçüde birbirine benzerdir. Hayatın 

böyle katı üsluplaştırılmasının kendine özgü bir estetik değeri vardır. Gereksiz olan 

her şey atılmış ve sadece gerekli olanlar göze çarpıcı bir durumda ortaya 

çıkartılmıştır.”283 Çağdaş edebiyatta bu kalıplaştırma çok fazla kullanılmamaktadır. 

Örneğin; bir romanda birçok kişi bulunmaktadır, “gereksiz” gibi görünen karakterler 

                                                 
280 Axel Olrik, 2003, s. 186 
281 ibid, s. 184. 
282 Edvard Uspenski, Fedor Amca, Çev.: Birsen Karaca, Beyaz Balina Yayınları, Đstanbul, 2006. 
283 Axel Olrik, 2003, s. 184. 
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de romana dâhil edilebilir. Bu bağlamda değerlendirebileceğimiz “Savaş ve Barış” 

adlı eserde kalıplar yoktur. Ancak çocuk edebiyatında “gereksiz” olan birçok şey 

masaldan veya öyküden çıkartılır; sade bir şekle getirilebilir.   

 

4.1.9. “Sage”nin mantığı (Logik) kuralı:  “Anlatının kendine has bir mantığı 

vardır. Ortaya koyulan temaların konunun ana hatlarını etkilemesi gereklidir ve 

üstelik bu etki temaların anlatı içindeki ağırlığı ile doğru orantılı olmalıdır. Anlatının 

mantığı her zaman doğal dünyanın mantığı ile ölçülemez. Animizme ve hatta mucize 

ve büyüye olan eğilim onun temel kuralıdır. Her şeyden önce onun kabul edilmesi 

büyük ölçüde olay örgüsünün iç tutarlılığına dayanır. Akla sığabilirlik pek seyrek 

olarak dış gerçeklikle ölçülür.”284 Bu mantık günümüzde çağdaş edebiyatta 

görülmektedir. Örneğin, Gogol’ün “Cinler Padişahı” adlı öyküsü doğaüstü güçleri 

içermektedir. Cadıların ve doğaüstü güçlerin olduğu bu eserden bir bölüm örnek 

olarak gösterilebilir: “Bu efsunların arkasından kilisede bir rüzgâr esmeye başladı, 

havada birçok kanadın çırpınışını andıran bir hışırtı duyuldu. Bunun arkasından bu 

kanatların dışarıdan kilisenin camlarına, demir panjurlarına çarptığını ve sert tırnaklı 

pençelerin demiri tırmaladığını duyuyordu. Bilinmeyen bir kuvvet kapıyı sarsıyor 

içeri girmek istiyordu…”285 Görüldüğü gibi Gogol’ün de sözlü anlatılardan 

yararlanarak masal yazdığını söyleyebiliriz.  

 

Çocuk edebiyatında ise çocuğun hayal gücünü geliştirmek amacıyla fantastik ya da 

doğaüstü olaylar oldukça fazla anlatılmaktadır. Bunun yanında hayvanların ve 

                                                 
284 Axel Olrik, 2003, s. 186. 
285 Nikolay Gogol, Eski Zaman Beyleri, Çev.: Nur Nirven, Bordo Siyah Yayınları, Đstanbul, 2008,  s. 

91. 
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nesnelerin konuşturulması sıkça görülen bir uygulamadır. Bu yönüyle sözlü kültürün 

mantığı yazılı kültürde hala devam etmektedir. 

 

4.1.10. Dikkati başkahraman üzerine toplama kuralı (Konzentration um eine 

Hauptperson): “Halk anlatı geleneğinin en büyük kuralı dikkati başkahraman 

üzerine toplamaktır. “Anlatıda tarihsel olaylar anlatılıyorsa dikkat kahramanın 

üzerine toplanır.”286 Çağdaş edebiyatın ürünleri olan epik eserlerde de belirli kişiler 

ön plana çıkabilir. Ancak bu kural bütün sözlü kültür ürünleri için 

genellenemeyeceği gibi bütün yazılı kültür ürünleri için de genellenemez. Fakat 

çocuk edebiyatında özellikle de masallarda belli bir kahraman vardır.  

 

4.1.11. Đkizler kuralı (Das Gesetz der Zwillinge): “Đkizler kelimesi burada geniş 

anlamda ele alınmalıdır. Bu hem gerçek ikizler hem de aynı rolde aynı olan iki kişi 

anlamına gelebilir.” Olrik, bu kuralı “Hansel ve Gretel” masallarını örnek vererek 

açıklamaktadır. Đkili masallar günümüz çocuk edebiyatı içinde bulunmaktadır. Fakat 

çalışmamız sonucunda elde edilen bilgiler ışığında sözlü kültür ürünlerindeki bu 

ikililik çocuk edebiyatında çok fazla görülememiştir. 

 

4.1.12. Büyük tablo sahneleri (Hauptsitatuationen plastischen Art): Bu sahnede 

bütün anlatı kahramanları bir araya gelir. Bu sahne birçok anlatıda bulunmaktadır. 

Bütün karakterlerin bir araya geldiği an genelde anlatıda gerginliğinin arttığı 

noktadır. 

 

                                                 
286 Axel Olrik, 2003, s. 187. 
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4.2. Yapısal Analiz Yöntemi: Vladimir Propp 

 

Vladimir Propp (1895 – 1970) Rus halk bilimcisidir. En önemli eseri 1928 yılında 

yayınlanan Masalın Biçimbilimi (Morfologiya Skazki)’dir. Bu çalışma 1958 yılında 

Morphology of Folktale adıyla basılınca masal ile ilgilenen bütün çevrelerin dikkatini 

çekmiş ve disiplinler arası çalışmalarda kullanılmıştır. Propp bu çalışmasıyla 

masalları yapı özelliklerine göre analiz etmiş ve masallarda sabit ve değişken 

unsurlar olduğunu ortaya koymuştur. Propp’a göre masalların sabit unsurları 

şahısların icra ettikleri hareketler veya aksiyonlardır. Propp bunları fonksiyon olarak 

adlandırmıştır. Ona göre masal kahramanlarının eylemleri aynıdır.287  

 

Masalların ortak noktaları olarak masal kişilerini yedi başlık altında toplar: 

 

1. Düşman 

2. Bağışçı 

3. Büyülü yardımcı 

4. Aranan nesne 

5. Yönlendirici 

6. Arayıcı kahraman 

7. Sahte kahraman 

 

Masallarda yukarıdaki yedi kişinin katılan olarak bulunduğunu belirleyen Propp’un 

yapısal çözümleme yöntemi otuz bir maddeden oluşur. Örneğin bunlardan ilki: 

                                                 
287 Bkz.: Vladimir Propp, 2001. 
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“aileden biri evden uzaklaşır” [(tanımı: uzaklaşma, simgesi B)] maddesidir. 

Masalların herhangi bir mekândan uzaklaşma ile başladığını belirleyen Propp’un 

belirlediği bu otuz bir madde her masalda olmak zorunda değildir. Ancak 

“uzaklaşma” birçok masalın başlangıcıdır. Örneğin: Kırmızı Başlıklı Kız hikâyesinde 

kız, büyükannesine gitmek için uzaklaşır. Çalışmamızın hacmini artırmamak için bu 

otuz bir maddeyi detaylı açıklamayacağız ancak Propp’un halk masalları ile ilgili 

söylediği şeylerin yazılı edebiyatta da var olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

 

Gökalp bu konuyu şöyle açıklamaktadır:  

 

“Örneğin masallardaki temel işlevlerden biri olan yolculuk, 

eksikliği duyulan bir nesneyi elde etmek üzere evden uzaklaşan 

masal kahramanının karşılaştığı engelleri, onun bu engelleri 

aşma, güç işleri başarma ve eksikliği duyulan nesneyi elde etme 

sürecini, sonunda da eve dönüşünü, evlenişini ve tahta çıkışını 

içerir. Şu halde yolculuğa çıkış, anlatının, yatay ve dikey 

doğrultuda yani mekânda ve zamanda hareket edişini başlatıcı 

etkendir. Bu açıdan bakıldığında, BUTOR, her türlü kurmacanın 

içinde yaşadığımız mekâna bir yolculuk olarak girdiğini ve 

romanların ana tema'sının yolculuk olduğunu düşünür. Fakat 

onun kastettiği yolculuk, anlatı aracılığıyla başka bir mekâna ve 

zamana gidip dönen 'okurun yolculuğu'dur…”288  

 

                                                 
288 Gonca Gökalp Alpaslan, ibid.   
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Bu değerlendirmeleri yapan Gökalp, halk anlatısından modern anlatıya geçişte – ki 

biz buna sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş diyebiliriz, çok fazla bir şey 

değişmediğini anlatmaktadır. Özellikle araştırmamız çerçevesinde çocuk edebiyatı 

düşünüldüğünde bir yerden uzaklaşma ve serüvenin başlaması oldukça yoğun bir 

şekilde kullanılmaktadır. Đlerleyen bölümlerde masal analizi yaparken Propp’un 

yapısal metin analizi yöntemine değinilecektir. Ancak analiz yaparken temel 

aldığımız nokta Propp’un uyguladığı yönteme tam anlamıyla uymamaktadır.  

 

 

5. Anlatı Analizi Modelleri: 

 

Bu başlık altında öncelikle “anlatı” (narrative) tanımı yapılacak daha sonra anlatı 

üzerine incelemeler yapmış modeller karşılaştırmalı bir şekilde açıklanmaya 

çalışılacaktır. Bu bu modeller açıklanırken tezimizin analiz bölümünde kullanılacak 

olan modeller ya da yöntemler üzerine daha detaylı durulacaktır. 

 

Anlatı analizinde birçok model bulunmaktadır. Bu modellerin en önemlileri aşağıda 

sıralanmıştır: 

a- Sosyolojik ve sosyolinguistik model 

b- Psikolojik model 

c- Edebi model 

d- Antropolojik model 
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Bu anlatı modellerinin her biri kendi içinde belli bölümlere ayrılmaktadır. Ancak bu 

bölümlerden araştırmamıza uygun olan kısımlar incelenecektir. Öncelikle  

“konuşma”yı ön plana alan sosyolojik ve sosyolinguistik model ve genelde sözlü 

kültür anlatılarını inceleyen antropolojik modelin anlatı analiz yöntemleri 

gösterilecektir. Bu modellerin yanında sözlü - yazılı metinlerin analizinde kullanılan 

psikolojik model ve edebi modelin anlatı analiz yöntemleri açıklanacaktır. Sonuç 

olarak bu modeller aracılığı ile sözlü kültür anlatıları ile yazılı kültür anlatılarının 

yapısının benzerlikleri bulunmaya çalışılacaktır. Bu benzerliklerden yola çıkarak 

çalışmanın analiz bölümünde kullanılacak olan kuramlar açıklanacaktır 

 

Anlatı (Zarrative): Metin, resim ya da oyun yoluyla ya da bunların birleşimi ile bir 

hikaye anlatan ya da sunan şey.289olarak tanımlanmaktadır.  Bu tanımı genişleterek 

bizlere bir “hikâye” anlatan metinlerin hepsini anlatı olarak değerlendirebiliriz. Bize 

bu “metin”leri sunan unsurlar görsel, işitsel ve yazılı olabilir. Bundan dolayı 

incelenecek olan modellerin birçok alanda analiz tekniği olarak kullanıldığını 

göreceğiz. 

 

Anlatının Sosyolojik ve sosyolinguistik modeli 1960’larda gelişmeye başlamıştır. 

Öncelikle “konuşma”nın (conversation) bir anlatı olarak analizini (Conversational 

Analysis) yapan bu model konuşmanın sekanslarını (dizilerini) belirlemiştir. Daha 

sonra anlatıların yeniden anlatımı olarak Goffman’ın çerçeve analizi (Frame 

Analysis) ön plana çıkmıştır. Bu analiz yöntemi etnometodolojiden oldukça fazla bir 

                                                 
289 Anlatı Bilimi Terimleri, Manfred Jahn; A Guide to the Theory of Narrative. http://www.uni-

koeln.de/~ame02/pppn.htm (Çevirisi http://www.ege-edebiyat.org adresinde bulunmaktadır. Çev: 

Soner Akşehirli) (05.06.09) 
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şekilde etkilenmiştir. Bu modeller arasında konumuzla oldukça bağlantılı olan ise 

Labov’un anlatının gelişim modelidir. Labov’un anlatı analiz modeli sosyolinguistik 

bir yaklaşıma sahiptir ve anlatının yapısını analiz eder. Labov yapısal analiz 

yaparken fonksiyonel analizle anlatının iki tane de sosyal fonksiyonun olduğunu 

ortaya koyar. Bunlar; referans/veri ve değerlendirme fonksiyonlarıdır. Referans/veri 

fonksiyonu dinleyiciye anlatıcının özetlediği anlatıyla bilgi verilmesidir. Labov’a 

göre konuşmacılar değişik raporlar veririler ve konuşmacılar olayları 

değerlendirirler. Bu ise değerlendirme fonksiyonunu olarak görülür.290 

Labov’a göre kişisel deneyimlerin sözlü anlatısı altı farklı yapıdan oluşur: 

Tablo: Labov’a Göre Anlatının Yapısı291 

 

Bu bölüm zorunlu değildir. Bu bölüm olduğunda önemli noktalar 

ve genel durumlar açıklanır.  Bu bölümün sorusu: “Bu konuda ne 

oldu?” 

 

Bu bölümde zaman, kişiler yer ve durum hakkında genel bilgiler 

verilir. Sorusu: “Kim? Ne zaman? Ne? Nerede?” 

 

 

 

                                                 
290 Detaylı bilgi için bkz.: Martin Cortazzi, Zarrative Analysis, The Flamer Pres, London, Washington 

DC, 1993, 25 – 49. 
291 Martin Cortazzi, 1993, s. 45. 

1. 

Özet 

(Abstract) 

2. 

Yönelme 

(Orientation) 
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Bu bölümde anlatının sebepleri – nedenleri geçmiş zamanda 

anlatılır (bazen geniş zaman da kullanılabilir) ve olayların 

bölümleri verilir. Bu bölümler bazen belli bir sonuçla bitirilir. 

Sorusu: “Sonra ne oldu?” 

 

Bu bölümde anlatı açıklığa kavuşur. Anlatının neden 

anlatıldığından bahsedilir. Burada bazı benzer anlatılardan da 

bahsedilebilir. Bu kısım genellikle sonuç bölümünden önce gelir. 

Sorusu: “Öyleyse ne?” 

 

Belirli bir sonuca veya çözüme varılır. Sorusu: “Sonuçta ne oldu?” 

 

 

 

 

Sonuç olarak “Đşte Böyleydi” gibi bir cümleyle bitiş yapılır. Bu ise 

anlatının geçmişte olduğunu ve durumun şimdi böyle olmadığını 

gösterir. 

 

 

Bu yapıya ek olarak Labov anlatının değerlendirme araçlarını da iç değerlendirme 

ve dış değerlendirme olarak ikiye ayırmaktadır. Ancak çalışmamız kapsamında 

yukarıda verilen anlatı yapısı yeterli olmaktadır. 

 

3. 

Zorluk/Karmaşa 

(Complication) 

4. 

Değerlendirme 

(Evaluation) 

5. 

Sonuç 

(Result) 

6. 

Bitiş 

(Coda) 
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Anlatının Psikolojik Modelleri anlatıyı, bilişsel yapı ve süreçleri hatırlama ve 

özetleme anlayışı içinde ele almaktadır. Psikolojik modeller içinde de farklı teoriler 

bulunmaktadır. Bu teorilerden en önemlisi Şema Teorisidir. Şema teorisi üzerine 

incelemeler 1970’lerde başlamıştır. Bu şema teorisi sözlü anlatılardan çok kurgusal 

(fictional) yazılara yönelmiştir. 292 

 

R.C. Anderson isimli bir eğitim psikologu tarafından geliştirilen şema teorisi 

psikoloji alanında tam olarak şöyle açıklanmaktadır: bilgilerini uzun süreli bellekte 

olaylar, insanlar veya nesneler hakkındaki bilgileri örgütleyen ve yorumlayan 

bilişsel yapılar halinde, yani birer şema olarak saklandığı teorisidir.293 Psikolojide 

bu şekilde tanımlanan şema teorisi anlatı analizinde de aynı mantıkla 

uygulanmaktadır. Anlatının da belirli bir şeması vardır ve anlatı aklımızda bu şema 

ile saklanmakta, hatırlanmakta ve anlatılmaktadır. 

 

Anlatının Şema teorisi deyince ilk olarak Kintsch, van Dijk, P. W. Thorndyke, N.S. 

Johnson, J. M. Mandler gibi şema teorisyenleri ön plana çıkmaktadır. Bu 

teorisyenlere göre anlatı çerçeve ve epizotlardan (dilimlerden/bölümlerden) oluşur. 

Bu anlatının çerçevesini ortam, karakterler ve anlatının bulunduğu mekân (yer) 

oluşturur. Epizot bölümü ise olayların tetiklenmesi, olayların yanıtlanması, 

planlanması ve uygulanmasından oluşur. Uygulama denilen bölüm anlatıda girişimin 

olduğu ve belirli bir sonuca varıldığı noktadır. Bu şema teorisinin yapısını aşağıdaki 

formülde daha sade bir şekilde görebiliriz. 

 
                                                 
292 Detaylı bilgi için bkz.: Martin Cortazzi, 1993, s. 60. 
293 http://www.termbank.net/psychology/6691.html (09.06.09) 
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Formül: 294 

AZLATI: “ÇERÇEVE + EPĐZOT(LAR) 

ÇERÇEVE: ORTAM, KARAKTER(LER), YER 

EPĐZOT (Bölüm): TETĐKLEME + [YAZIT + PLAZ] + UYGULAMA 

UYGULAMA: GĐRĐŞĐM/TEŞEBBÜS + SOZUÇ(LAR) [+ TEPKĐ] 

 

Şema teorisyenlerinin yukarıdaki anlatı yapısı Labov’un yapısal analizi ile 

karşılaştırıldığında büyük benzerliklerin olduğu görülür. Şema teorisyenlerinin 

çerçeve olarak nitelendirdikleri kısım Labov’un yapısal analizinde yönelme 

bölümüne, epizot bölümü zorluk bölümüne, uygulama bölümü ise değerlendirme, 

sonuç ve bitiş bölümlerine benzemektedir. 

 

Psikolojik anlatı modeli içinde anlatının üst yapısını analiz eden modeller de 

bulunmaktadır.  Anlatının üst yapısını analiz eden bu model “Makro – Analiz 

Modeli” içinde bulunmaktadır. Makro analizi, Kintsch ve van Dijk geliştirmişlerdir 

ve bu analiz yöntemi sözlü - yazılı her türlü anlatıya uygulanabilmektedir. Bu modele 

göre en üstte anlatının üst yapısı bulunmaktadır ve bu üst yapı anlatının organizasyon 

şeklini gösterir. Makro yapı ise semantik (anlamsal) içerikten oluşmaktadır. Makro 

                                                 
294 Les schémas narratifs, “Schémas narratif d’apres Stein et Glenn”,  

http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-2001.htm (23.01.09) (Fransızca)  

Fransızca çevirileri yapan Ankara Üniversitesi DTCF Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Araş. 

Gör. Doğanay Eryılmaz’a yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 
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yapı ile mikro yapı arasında makro kurallar yer alırken mikro yapı ile tümceler 

arasında mikro kullar bulunur.295 

 

Tablo: Makro Yapı Modeli296 

 

Organizasyon şekli  

 

Semantik içerik 

        Makro kurallar/standartlar 

Mikro yapı 

Mikro önermelerin seviyesi 

                                                              Mikro kurallar/standartlar 

Tümceler 

Anlatıda doğrusal dizi 

 

Araştırmamızda ise metin analizi yapılırken üst yapı analizi ön plana alınacaktır. Üst 

yapı analizi anlatının genel bir yapısını belirlemeye yardımcı olmaktadır ve bu genel 

yapıyı anlamamızı sağlarken küçük semantik (anlamsal) mikro yapıyı da göstermeye 

yardımcı olur. Bu üst yapı analizi Labov’un gelişim modeline ve şema teorisine 

oldukça benzemektedir. Bu benzerliği aşağıdaki tabloyu inceleyerek görebiliriz. 

                                                 
295 Martin Cortazzi, 1993, s. 67 - 72. 
296 ibid, s. 71. 

Anlatının Üst yapısı 

Kalıp/Geleneksel anlatı kategorileri 

Makro Yapı 

Makro önermelerin seviyesi 
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Tablo: Anlatının Üstyapı Modeli297 

Anlatının Üstyapısı 

Çerçeve/Eğilim 

ya da yönelim 
Zorluk Çözüm Değerlendirme 

 

Ders 

(Sonuç) 

(Kıssadan 

Hisse) 

 

 

Yukarıdaki üst yapı modeline benzer bir model ortaya koyan Rıza Filizok  “Yapısal 

Metin Analizi” adlı makalesinde semiyotik analiz yöntemlerinden bahsetmektedir ve 

semiyotik analizin yüzeysel ve derin seviyede olmak üzere iki tür analizinin mümkün 

olduğunu belirtmektedir. Filizok’un kullandığı “yüzeysel seviyede analiz” kavramı 

“genel analiz” anlamını taşımamaktadır. Filizok’un açıklamaya çalıştığı şeyin daha 

çok “yüzey”, “dış yapı” ya da “üst yapı” olduğu anlaşılmaktadır. Bu analiz türüne 

“üst yapı analizi” demenin daha doğru olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yüzey 

yapılar iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Hikâyeleştirme unsuru ve anlatı 

unsurudur. Hikâyeleştirme unsuru hikâyeyi yaratan hallerin, olayların sırlanışı ve 

zincirlenişinden oluşmaktadır. 

 

                                                 
297 Martin Cortazzi, 1993, s. 71. 
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Aşağıda Rıza Filizok’un verdiği tabloda görüldüğü gibi anlatı dört bölümden 

oluşmaktadır. Kurgusal yapı (la structure narrative),  temel işin (performance) 

çevresinde kurulur. Anlatının dönüşümleri bu temel işin etrafında düğümlenir. Bu 

merkezî eksenin etrafında anlatının mantıkî bir modeli kurulmaya çalışılır. Her temel 

iş etrafında şöyle bir tablo ile gösterilebilecek bir kurgusal dizilişi (séquence 

narrative) vardır:298 Aşağıdaki tablonun şema teorisinde bahsettiğimiz üst yapı 

analizi modeline çok benzediğini görebiliriz. Araştırmamızın analiz bölümünde 

Filizok’un yapmış olduğu aşağıdaki tablodan da yararlanılacaktır. Bu tablodan 

yararlanırken yukarıda bahsedilen anlatı modelleri de göz önünde bulundurulacaktır. 

 

Tablo: Anlatının bölümleri:299 

 

YÖNLENDĐRME 

Manipulation 

GÜÇ (yeterlik) 

Competance 

ĐŞ, ĐCRA 

Performance 

TAKDĐR 

Sanction 

 

Filizok’un yapmış olduğu bu şema daha önce bahsettiğimiz üst yapı analizi 

yöntemiyle birlikte değerlendirilirse şöyle bir sonuç ortaya çıkar: Đlk önce olayın 

gerçekleşmesi için bir manipülasyon (güdümleme) gerekir. Bu ilk bölümde özne bir 

iş gerçekleştirmek için yönlendirilir. Bu işi gerçekleştirmesi için öznenin yeterliliğe 

sahip olması gerekir. Çünkü özne bir zorlukla karşılaşır. Bu zorluk bir performans 

                                                 
298 Rıza Filizok, “Yapısal Metin Analizi”, http://www.ege-

edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=69&mode=nocomments&order=0&thold=0 

(25.01.09) 
299 ibid. 
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gösterilerek çözülür. Ve sonuçta bir değerlendirmede bulunulur. Anlatının en 

sonunda ise kıssadan hisse çıkartılır. 

 

Rıza Filizok, yukarıda bahsedilen anlatı dizilişini “tahkiye unsuru” (composante 

narrative) olarak semiyotiğin yüzeysel seviyedeki analizi olarak değerlendirir. 

Yüzeysel seviyede analiz yöntemlerinden bir diğeri de anlatıda figürlerin sıralanışı 

ve bunlar arasındaki etkileşimdir. Bu figürler arası ilişkiyi analiz etmeye “anlatı 

unsuru” (composante discursive) denmektedir.300 Araştırmamızda anlatı unsuru da 

incelenecektir ancak figür analizine geçmeden önce araştırma analizinde kullanılacak 

olan bir diğer şema teorisi açıklanacaktır. 

 

 

Paul Larivaille’ın Anlatı Şeması 

 

Anlatının analizinde şema teorisi denildiği zaman yukarıdaki bilgilere ek olarak 

herhangi bir kurama ve ekole bağlı kalmayan bir isim ön plana çıkmaktadır; Paul 

Larivaille. Larivaille’ın yöntemi eğitim sırasında anlatının analizinde oldukça fazla 

kullanılmıştır. Larivaille’ın oluşturduğu şema daha sonra Brémond ve A. J. Greimas 

tarafından geliştirilmiştir.301 Greimas ve Brémond ise yapısalcı ekol içinde 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme Larivaille’ın da yapısalcı ekol içinde 

düşünülmesine neden olmaktadır. Ancak Larivaille hakkında kısa bir bilgi veren 

                                                 
300 Bkz.: Rıza Filizok, ibid. 
301 Les schémas narratifs, “Schémas narratif d’apres Larivaille”,   

http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-2001.htm (25.01.09) (Fransızca)  
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kaynak Larivaille’ın şema teorisinin (bu teoriye beşli teori de denilmektedir) 

herhangi bir ekole dâhil olmadığını belirtmektedir.302 

 

Larivaille’ın beşli teorisi aşağıdaki gibidir:303 

 

1. Đlk durum (Situation initiale) 

2. Tetikleyen unsur  (Élément déclencheur) 

3. Olay (Péripéties) 

4. Çözüm unsuru (Élément de résolution) 

5. Son Durum (Situation finale) 

 

Bu anlatı şemasını daha öncede belirttiğimiz gibi birçok alana uygulamak 

mümkündür. Örneğin kaynak olarak kullandığımız bir çalışma Larivaille’in 

yöntemini müzik metni incelemesinde kullanmıştır. Bu çalışmada Larivaille’ın anlatı 

yapısında gerilimin arttığı üst nokta müzik metinleriyle kıyaslanarak verilmiştir. Biz 

bu gerilimin arttığı noktayı masal analizinde kullanacağız. Larivaille’ın şemasına 

göre gerilimin arttığı nokta üçüncü aşama olay bölümüdür.304 Bu noktada gerilim en 

üst seviyeye ulaşır. Daha önce bahsettiğimiz Axel Olrik’in epik yasalarında da anlatı 

da “gerilimi” içeren bir kuraldan bahsedilmiştir. Bunun yanında şimdiye kadar 

yapılan yazılı ve sözlü anlatı analizleri içinde giriş, gelişme ve sonucun olması Axel 

Olrik dâhil anlatı üzerine çalışan bütün modellerde bulunmaktadır. 

                                                 
302 Bkz.: http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-2001.htm (25.01.09) (Fransızca) 
303 http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-2001.htm (25.01.09) (Fransızca) ve Eduard Miranda, 

Compusing music with Computer (Music Technology), Bath Press, Great Britain, 2004, s. 16. 
304 Eduard Miranda, 2004, s. 18.  
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Tablo: Gerilimin artışını gösteren basamaklar: 

Yüksek bir amaç istek ve arzu…………..> Sona erme……………………………> 

 Olay  
 

Tetikleyen unsur  Çözüm unsuru 
 

Đlk durum    
Son 

durum 

 

Larivaille’ın yapmış olduğu bu beşli teori daha çok öykü, hikâye ve masal analizinde 

kullanılmaktadır. Beşli teori masal, öykü veya hikâye’de olayın akışına - gözlemine 

odaklanmıştır. Öncelikle metin üç bölüme ayrılmıştır. Đkinci bölüm ise kendi içinde 

üçe ayrılmıştır.305 

 

 

1. Önce (avant). Önce, ilk durumdur. 

2. Şimdi (pedant), Şimdi, dönüşümün gerçekleştiği üç bölümden oluşur. 

a. Tetikleme/Provakasyon 

b. Olay/aksiyon/hareket/ 

c. Çözüm/icra 

3. Sonra (apres). Sonra, son durumdur. 

 

 

                                                 
305 www.intellego.fr/uploads/3/0/30803/files/Recit%20Ecole.doc (25.01.09) (Fransızca) 
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Bu beşli şema aşağıdaki gibi tablo haline getirilmiştir:306 

 

I 

ÖNCE 

II 

ŞĐMDĐ 

Dönüşüm (Hareket veya Zarar) 

Dinamik bir süreç 

III 

SONRA 

Đlk Durum 

Denge 

1 

Provakasyon 

(Tetikleyen) 

2 

Olay 

(Hareket/ 

Aksiyon) 

3 

Đcra 

(Çözüm 

unsuru) 

4 

Son 

durum 

Denge 

5 

  

Yukarıdaki tablo incelendiği zaman şema teorisinde üst yapı analizinde kullanılan 

modele oldukça benzemektedir. Bu şema her ne kadar semiyotik içinde 

değerlendirilmese de anlatının üst yapı analizi bölümüne dâhil etmek mümkün 

görülmektedir. 

 

Anlatının Edebi Modelleri 1970’lerde gelişmeye başlamış bir yöntemdir. Bu analiz 

modeli çalışmalarını öncelikle roman ve kısa hikâye üzerine yoğunlaştırmıştır. Bazı 

edebiyat teorisyenleri ise anlatının temel problemlerini anlamak için sözlü hikâyeleri 

incelemiştir.307 Bu teorisyenler içinde Brémond, Greimas ve Todorov gibi kişiler 

bulunmaktadır. Bu edebi modele göre anlatı minimum üç bölümden oluşmaktadır. 

 

 

                                                 
306 www.intellego.fr/uploads/3/0/30803/files/Recit%20Ecole.doc (25.01.09) (Fransızca) 
307 Martin Cortazzi, 1993, s. 84.  
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Tablo: Minimum Anlatı308 

 

Ön biçim                                        Biçim             Yeni Biçim/ Yeniden biçimlendirme 

                                                                                       Evinim, Son verme 

Başlangıç Durumu ---------------- Orta Eylem ----------------- Son Durum 

             Zaman…………………..} Zaman……….…} Sebep sonuç ilişkisi....} 

 

Edebi modele göre anlatının bazı kriterleri vardır bunlar: Zamansallık, sebep (olay), 

ve beşeri ilgidir. Zamansallık/geçicilik kavramı belirli bir düzen içinde olayların 

sekansını (bölümlerini) belirlemek için kullanılır. Bu özellik her anlatıda mutlaka 

vardır. Bu özellik Aristoteles’in başlangıç, orta ve son olarak belirlediği yapıdır. 

Sebep anlatı için gerekli ikinci şarttır. Orta hareketten son duruma geçiş bu sebebe 

bağlıdır. 

 

Brémond, Greimas ve Todorov gibi teorisyenlerin ortak beş düşüncesi vardır:309 

 

a. Naratoloji ayrı bir disiplindir. 

b. Hikâye (story) ve söylem (discource) arasında fark vardır. 

c. Derin ve yüzeysel yapı kavramlarını ön plana çıkarırlar. (daha önce derin ve 

üstyapı analizi olarak bahsedilmişti.) 

d. Anlatıya katılanları ve fonksiyon tiplerini açıklamaya çalışmışlardır. 

e. Naratolojistler anlatı birimlerinin hiyerarşisine, birleşimine ve sekansına 

önem vermişlerdir. 
                                                 
308 Martin Cortazzi, 1993, s. 85.  
309 Bu beş madde hakkında detaylı bilgi için bkz.: ibid, s. 87 - 90. 
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Bu çerçevede değerlendirilen Brémond ve Greimas daha önce bahsedilen Propp’un 

yapısal analizinden yola çıkarak yeni teoriler üretmişlerdir. 

 

Brémond (1929) Fransız semiyolojisi içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 1973 

yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Đleri Araştırmalar Okulu’nun başkanlığını 

yapmıştır. Geleneksel anlatıların semiyotiği üzerine incelemelerde bulunmuştur. 

Çalışmaları genellikle folklor incelemeleri üzerinedir.310 

 

Brémond’un öne sürdüğü teorinin temelinde Propp’un yapı ve fonksiyon anlayışını 

açıkça görebiliriz. Brémond, Propp gibi anlatıyı üç bölümde inceler anlatıda olası bir 

gelişme olur bu gelişme ya ilerler ya başarıya ulaşır ya da gerçekleşmez başarısızlığa 

uğrar. Aşağıdaki tablo bunu çok iyi bir şekilde özetlemektedir. 

 

Tablo:311 Brémond, Propp’un aşağıdaki görüşünü destekler. 

 

�  Gerçekleşme Süreci (ilerleme)  �  Başarı (amaca ulaşma) 

Olası gelişme 

(amacı tanımlanmış) 

� Gerçekleşmeme (ilerleme yok) � Başarısızlık (amaca 

ulaşılmaz) 

 

                                                 
310 http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bremond (Fransızca) 
311 Shlomith Rimmon – Kenan, Zarrative Fiction, Taylor & Francis e –Library, 2001, s. 22.  
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Brémond’un modeli Propp’a göre uygulanması daha kolaydır çünkü Propp’un 

yapısal analizi sadece masallara (çocuklar için yazılmış eserlere) 

uygulanabilmektedir. Ancak Brémond’un modeli bütün anlatılara uygulanabilir 

niteliktedir. Brémond modelinin uygulama alanın genişliğini gösteren örnekler 

çoktur. Örneğin bu modeli “enteraktif dramanın yapısal analizi” için uygulayan bir 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada anlatı: bilgiler, etkiler, kararlar, hareketler ve 

takdir bölümlerinden oluşmakta ve bu bölümlerde kendi içinde ayrılmaktadır.312 Bu 

çalışmanın yanında bu modelleri Đncil’de anlatılan hikâyelere uygulayan çalışmalar 

da Brémond modelinin başarılı olduğunu göstermektedir.313 

 

Brémond’un ve Propp’un yukarıda verilen anlatı yapısı Larivaille’ın ve diğer anlatı 

modelleri ile karşılaştırıldığında gerçekleşmeme ve başarısızlık unsurları ile farklılık 

göstermektedir. Araştırmanın analiz kısmında bu gerçekleşmeme ve başarısızlık gibi 

unsurlar göz önünde bulundurulacaktır. 

 

Araştırmamızıda yukarıdakilere ek olarak Algirdas Julien Greimas’ın geliştirdiği 

(Propp’a benzer) anlatıya katılanlar listesi kullanılacaktır. 

 

Greimas (1917 – 1992) Letonyalı bir dil bilimcidir.314 Semiyotiğin yapısını oluşturan 

Greimas’a göre anlatının altı katılanı ve üç ekseni vardır. Bu eksenlerden ilki “istem 

ekseni”dir. Bu eksende birinci süje, ikinci objedir. Süje, bir objeye doğru neyin 

                                                 
312 Nicolas Szilas, “Structural Models for Interactive Drama” 

www.cosignconference.org/downloads/papers/szilas_cosign_2002.pdf (07.06.09) (Đngilizce) 
313 Bkz.: Daniel Marguerat, Yvan Bourquin, How to read Bible Stories, (Trans.: John Bowden), 

Paperback, England, 1999.   
314 http://en.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas (29.01.09) (Đngilizce)  
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yöneltildiğidir. Süje ve obje arasında kurulan ilişki kavşak noktası olarak adlandırılır. 

(Örneğin: Prens Prensesi ister.[istem ekseni olarak değerlendirilmesinin nedeni 

budur]) 

 

Đkinci eksen ise “güç ekseni”dir. Bu eksende yardımcı ve muhalif (rakip) vardır. 

Yardımcı süje ve obje arasındaki istenen bağı kurmaya yardım eder. Rakip ise bunu 

engeller. Üçüncü eksen “geçiş ekseni” (Greimas’a göre bilgi ekseni). Bu eksende 

gönderen (yönlendiren) ve kabul eden kişi(ler) vardır. Gönderen süje ve obje 

arasındaki bağın kurulmasını isteyen öğedir. (Örneğin; Kral Prensesi kurtarması için 

Prense sorar.) Kabul eden kişi ise geçişin teşebbüs ettiği öğedir.315 

 

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde bir anlatıda altı kişi belirlenmektedir: 

 

1. Özne (Süje) 

2. Nesne (Obje) 

3. Yardımcı 

4. Muhalif 

5. Gönderen 

6. Kabul eden 

 

Greimas’ın yapmış olduğu bu sınıflandırma genel olarak anlatılara uygulamak 

içindir. Sözlü ya da yazılı anlatılar olarak ayrım söz konusu değildir. 

 
                                                 
315 Louis Hébert, “The Actantal Model”, http://www.signosemio.com/greimas/a_actantiel.asp 

(29.01.09) (Đngilizce) 
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Tablo: Anlatıya katılanlar arasındaki ilişki aşağıdaki tablodaki gibidir.316 

 

Gönderen 

(Yönlendiren) 

---------------� Obje 

(Nesne) 

---------------� Kabul eden 

(Yararlanan) 

  
 

  

Yardımcı -----------------> Süje 

(Özne) 

<---------------- Rakip (Muhalif) 

 

Greimas’ın “anlatının katılan modeli” göz önüne alındığı zaman halk edebiyatının ve 

yazılı edebiyatın birbirine “anlatıya katılanlar” bağlamında çok benzediği 

görülecektir. Bu tablo da analiz bölümünde kullanılacaktır. 

 

Araştırmanın bir kolu sözlü kültüre dayandığı için son olarak Anlatının antropolojik 

modellerinden de bahsetmek gerekmektedir. Antropologlar “söylemi” konuşmanın 

bir yolu veya konuşmanın etnografisi olarak görürler ve genellikle mitleri, halk 

hikâyelerini, efsaneleri vd. sözlü kültür ürünlerini incelerler. 1970’lerin sonu 

1980’lerin başında gelişmeye başlayan bu alanda “Longacre’ın Modeli” yaptığımız 

araştırma çerçevesinde önemlidir. Longacre’in modeli de diğer modellerle büyük 

benzerlikler göstermektedir. Özellikle Labrov’un gelişim modeli ile aynı yapıya 

sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

                                                 
316 Louis Hébert, ibid.,  Martin Cortazzi, 1993, s. 89. 
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Tablo: Longacre’ın Anlatı Yapısı Modeli317 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doruk notaya ulaşma 

 

 

 

 

Bitiş 

 

Bu tablo şöyle açıklanmaktadır: Giriş bölümü olabilir ya da olmayabilir. Sahneleme 

bölümünde yer, zaman ve katılanlar hakkında bilgi verilir. Epizot bölümünde bir olay 

tetiklenir ve bir çatışma ortaya çıkar ve doruk noktasında ise çatışmanın çözümü 

sunulabilir. Oluşum/ortaya çıkış gerginliğin ve zıtlığın artması bakımından çok 

önemlidir. Sonuçlandırma bölümünde opsiyonal bir bitişten önce anlatıcının 

yorumları yer alır. “Đşte böyleydi” şeklinde bitiş bölümü ile anlatı sonlanır. Tablo 

                                                 
317 Martin Cortazzi, 1993, s. 104. 

Açılış/Giriş 

Sahneleme 

Epizotlar: 

- Hareketin tetiklenmesi 

- Çatışmanın gelişmesi 

- Doruk 

 

Oluşum/Ortaya çıkış 

Sonuçlandırma 
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karşılaştırıldığında Labov’un gelişim modeliyle aynı yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Bu ise antropolojik yaklaşımla sosyolojik yaklaşımın yapı 

bakımından birbirine çok benzediğini göstermektedir. Yine bu modelde Larivaille’in 

gerilimin arttığı nokta burada doruk noktası olarak belirlenmiştir. 
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IV. BÖLÜM 

MASAL A:ALĐZĐ 

 

 Bu bölümde incelediğimiz masallar, okurun yaptığımız araştırmayı daha iyi 

değerlendirebilmesi için önce Türkçeye çevrilmiş ardından bu çevirler üzerinden 

analiz edilmiştir. Çeviriler ise “Kuramsal Çerçeve” bölümünde anlatılan şema teorisi 

ve minimum anlatı yapısı ile birlikte verilmiştir. Masalı okurken sağ tarafta 

minimum anlatı bölümleri olan ön biçim, biçim ve yeni biçim gösterilmiştir. Ayrıca 

tablonun sağında ve solunda daha önce şema teorisinde bahsettiğimiz anlatı şeması 

da kullanılmıştır. Kuramsal bölümde bahsettiğimiz gibi şema teorisine göre anlatı 

çerçeve ve epizotlardan oluşur. Anlatının çerçeve bölümü yer, karakter ve zamandan 

oluşmaktadır. Bu çerçeveye ait olan unsurlar analizde kısaltılarak baş harfleriyle Y, 

K ve Z şeklinde verilmiştir. Tablonun solunda ise epizotlara ait olan unsurlar 

verilmiştir. Bu epizotlar tetikleme, yanıt - plan, uygulama bölümlerinden 

oluşmaktadır. Uygulama ise girişim, sonuç veya tepki’den oluşmaktadır. Ancak biz 

araştırmamızda uygulama başlığı altındaki unsurları ayrı bir bölümde ele almadık. 

Şema teorisini daha sade bir şekilde göstermeye çalıştık. (Yapılan bu tablo ile analiz 

şekli araştırma sürecinde ortaya çıkan bir yöntemdir. Bu yöntem diğer kısa anlatı 

analizlerinde de kullanılabilir bir yöntem olabilir. Bu tablo kendi içinde 

geliştirilebilir. Ancak araştırmamızın amacı dâhilinde bu yeterli görülmektedir.)     

 

Şema teorisinden sonra halk anlatılarının analizinde kullanılan epik yasalar 

Hovhannes Tumanyan’ın halk anlatılarından yola çıkarak yazdığı masallara 

uygulanmıştır. Konu tekrarı olmaması için Axel Olrik’in belirlediği epik yasaların 
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sadece başlıkları verilerek incelenen masala uygunluğu gösterilmiştir. Halk anlatısı 

analiz yöntemi olan Axel Olrik’in epik yasalarından sonra Wlater Ong’un sözlü 

kültür anlayışına göre değerlendirmeler de yapılmıştır.  

 

Masalların çerçevesini oluşturan unsurlardan karakterler de inceleme alanımıza 

girmektedir. Karakterler incelenirken karakterler arası ilişkiler tablo halinde 

gösterilmiştir. Bu analiz yapılırken Greimas’ın ve Propp’un teknikleri kullanılmıştır.  

 

Anlatının üst yapı analizinde kullandığımız tablo “Kuramsal Çerçeve”de üst yapı 

modeli olarak verdiğimiz tablo ile Rıza Filizok’un verdiği tablo değerlendirerek 

oluşturulmuştur. Bu tablo okunmasının kolay olması ve sayfa düzenin düzgün olması 

amacıyla daha önceki tablolar gibi yatay değil dikey olarak verilmiştir. Ayrıca üst 

yapı analizine benzeyen Larivaille’ın analiz yöntemi de kullanılmıştır. Larivaille’ın 

tablosunda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş yatay olan tablo okunması kolay 

olması amacıyla sadece dikey hale getirilmiştir.  

 

Son olarak analizlerde gerilim noktası ve anlatının başarıya ulaşıp ulaşmaması gibi 

unsurlar anlatı analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kullanılan dil gibi özellikler 

analiz edildikten sonra çocuk edebiyatı açısından değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

 

Đncelenen masallar dâhil oldukları sınıflara - türlere göre seçilmiştir. Bu nedenden 

dolayı öncelikle doğaüstü durumlara örnek olabilecek olan Konuşan Balık adlı masal 

seçilmiştir. Daha sonra Balta Kardeş masalı seçilmiştir. Bu masal sadece insanlar 

arasında geçmektedir. Ancak balta da bir karakter olarak değerlendirilebilir. 
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Sadece hayvanların kişileştirildiği ve fabl türüne örnek olabilecek Gezginler adlı 

masal da incelenmiştir. Bu masal fabl özelliğinin yanında Tumanyan’ın masallarının 

en kısasıdır. Đncelenen Kikos’un Ölümü adlı masal ise zincirleme masallardan 

seçilmiştir. Bu masalın zincirleme yapısı nedeniyle karakterler arasındaki ilişki 

gösterilememiştir. Son olarak aptal masallarına dâhil edebileceğimiz Akılsız Aptal 

adlı masal incelenmiştir.   

 

Uzmanların görüşleri doğrultusunda masal analizine doğrudan başlamanın mümkün 

olmadığı, öncelikle belirli bir sınıflandırma yapılması gerektiği daha önceki 

bölümlerde ön plana çıkartılmıştı. Bundan dolayı incelemeye öncelikle Tumanyan’ın 

masallarının sınıflandırması ile başlanmıştır. 

 

 

1. Đncelenen Masalların Sınıflandırılması: 

 

Tumanyan’ın yazmış olduğu masallar sınıflandırılmaya çalışıldığında masallar 

arasında kesin çizgiler çizmek mümkün olmamaktadır.  Ancak araştırmanın belirli bir 

düzen içinde olması için incelenen eserlerin en uygun şekilde hangi sınıfa ait olduğu 

belirtilmeye çalışılmıştır. Đlerleyen bölümlerde ise tablo halinde masalların genel 

özellikleri verilmiştir. 

 

Bu bölüm için yirmi iki masal incelenmiştir. Bu masallar sınıflandırılırken Aarne’nin 

masal sınıflandırma tablosu göz önüne alınmıştır. Her durumda Aarne’nin masal 

sınıflandırmasını birebir uygulamak mümkün olmamıştır. Đncelenen eserler 
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doğrultusunda değişiklikler ve eklemler yapılmıştır. Tumanyan’ın masallarını Akıllı 

ve aptal masalları, doğaüstü olayları içeren masallar, zincirlemeli masallar, hayvan 

ve nesnelerin kişileştirildiği masallar olmak üzere genel olarak dört bölümde 

sınıflandırabiliriz.  

 

 

1.1.Akıllı ve aptal masalları: Bu bölümde Aarne’nin sınıflandırmasında mankafa ve 

aptal adam fıkraları olarak adlandırdığı türler bulunmaktadır. Aşağıdaki bazı 

masallarda doğaüstü olaylar da söz konusudur. Bu tür masallar doğaüstü özellik 

taşıyanlar sınıfında da yer almaktadır. Ancak temel özellikleri bakımından bu bölüme 

aittirler.  

 

Sahip ve Đşçi 

Apukurya318 

Akılsız – Aptal 

Akıllı ve Aptal 

Cesur Zazar 

 

 

1.2.Doğaüstü olaylar içeren masalları: Aarne’nin daha önce bahsettiğimiz 

sınıflandırmasında doğaüstü olayları içeren masallar “asıl masallar” olarak ayırması 

dikkat çekicidir. Bu tanımlamadan diğerlerinin asıl masal olmadığı anlamı 

çıkmamaktadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi birçok masalda doğaüstü 

                                                 
318 Et kesimi. Hristiyanlıkta büyük perhiz öncesi günlere verilen isim. 
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olaylar az da olsa bulunmaktadır. Bu durum bazılarında daha fazla 

görülebilmektedir. Tumanyan’ın yazdığı masallarda da bu durum aynı şekildedir. 

Bazılarında doğaüstü durum ön plana çıkarken bazılarında arka planda bir doğaüstü 

durum söz konusudur.    

 

 Tumanyan’ın doğaüstü özellikler içeren masalları: 

Altın Küpü 

Konuşan Balık 

Akılsız – Aptal 

Akıllı ve Aptal 

Đşi Yarım Bırakan Panos 

Yalancı Avcı 

Cennet Çiçeği 

 

 

1.3.Zincirleme – Çok tekrarlı masallar: Bu tür masalları Aarne’nin “zincirlemeli 

masallar” başlığı altında topladığını belirtmiştik. Zincirlemeli masalların karakterleri 

genelde hayvanlardır ama bazen karakterler insan ve nesne de olabilmektedir. Bu 

masalları hayvan masallarından ayran en büyük özellik zincirlemeli masalların daha 

çok eğlence amaçlı olmasıdır. Amaç öncelikle ders vermek değildir. Bu tür 

masallarda bazı olaylar peş peşe verilir ve olaylar belirli bir mantık çerçevesinde 

birbirine bağlıdır. Kısadır ve hızlı bir tempoda anlatılır. Bu bütün özellikler 

Tumanyan’ın eserlerinde de aynı şekilde bulunmaktadır. 
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Tumanyan’ın Baş Edilmez Horoz ve Kuyruksuz Tilki adlı masalları tam olarak 

zincirleme masal sınıfına dâhil edilebilir. Serçe, Kikos’un Ölümü ve Oğlak adlı 

hayvan masalları ise tekrar özellikleri ile zincirleme masallara dâhil edilebilir.  

 

1.4.Hayvanların veya :esnelerin kişileştirildiği masallar: Bu tür de Aarne’nin 

yapmış olduğu sınıflandırmadan yola çıkarak belirlenmiştir. Aarne’nin 

sınıflandırmasında nesnelerin kişileştirilmesi başlığı yoktur ancak “hayvan masalları” 

başlığı bulunmaktadır. Ancak burada sınıflandırırken nesnelerinde kişileştirilmesini 

dâhil etmekteyiz. Tumanyan’ın masallarında da hayvanlar insan özellikleri 

taşımaktadır. Amaç ders vermektir. Bazıları ise zincirlemeli masallara macera 

yönünün ağır basmasıyla benzemektedir. 

 

Tumanyan’ın Konuşan Balık, Akılsız – Aptal, Serçe, Çahçah Kral, Gezginler, Oğlak 

adlı masallarında hayvanlar kişileştirilerek ders verilmektedir. Bunlardan Serçe ve 

Oğlak macera yönünün ağır basmasıyla zincirlemeli masallara çok benzemektedir.  

Balta Kardeş ise nesnenin kişileştirilmesine benzemektedir. Ancak bu masal da Balta 

tam olarak bir karakter değildir.  

 

Masalların içerikleri ve yapısının daha açık bir şekilde görülmesi için aşağıdaki tablo 

hazırlanmıştır. Bu tablonun hazırlanmasında Tumanyan’ın masallarında bulunan 

özelliklerinden yola çıkılmıştır. Masallar, karakterlerine, doğaüstü özelliklerine, 

Akıllı/aptal masalı oluşuna, zincirleme yapısı ve içeriğindeki tekerleme gibi unsurlar 

göz önüne alınarak tablo haline getirilmiştir.   
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Tablo:  

 

Masalın adı 1. 

Oğlak 

2. 

Gezginler 

3. 

Serçe 

4. 

Kuyruksuz 

Tilki 

5. 

Balta 

Kardeş 

6. 

Konuşan 

Balık 

Karakter: 

Hayvan 
+ + + + _ + 

Karakter: :esne 

– Bitki 
_ _ + + + + 

Karakter: 

Đnsanlar:  
_ _ + + + + 

Karakter: kutsal 

kişi -doğaüstü 

varlık veya 

yaratıklar 

_ _ _ _ _ + 

Aptal – akıllı 

motifi  
_ _ _ _ _ _ 

Kurnaz – 

yalancı motifi 
_ _ _ _ _ _ 

Yapı: 

Zincirleme yapı 

(Çok tekrarlı 

yapı)  

+ _ + + _ _ 

Masal içinde 

Tekerleme, 

şarkı, şiir, ağıt. 

+  

Her 

bölümde 

_ 

+  

Masal 

sonunda 

_ _ + 
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Tablo:  

Masalın adı 7. 

Çahçah Kral 

8. 

Akılsız Aptal 

9. 

Kikos’un 

Ölümü 

10. 

Baş edilmez 

Horoz 

11. 

Sahip ve Đşçi 

Karakter: 

Hayvan 
+ + _ + _ 

Karakter: 

:esne - Bitki 
_ + _ _ _ 

Karakter: 

Đnsanlar 
+ +  + _ + 

Karakter: 

Kutsal kişi -

doğaüstü 

varlık veya 

yaratıklar 

_ + _ _ _ 

Aptal – akıllı 

motifi 
_ +  _ _ +  

Kurnaz -  

yalancı 

motifi 

_ _ _ _ _ 

Yapı: 

Zincirleme 

yapı (Çok 

Tekrarlı)  

_ _ _ + _ 

Masal içinde 

tekerleme, 

şarkı, şiir, 

ağıt. 

_ _ 

+  

Ağıt 

_ _ 
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Tablo:  

Masalın adı 12. 

Altın 

Küpü 

13. 

Yalancı 

14. 

Apukurya 

15. 

Akıllı ve 

Aptal 

16. 

Tembel 

Panos (Đşi 

Yarım 

Bırakan 

Panos) 

17. 

Keyif 

Yapanın 

Keyfi 

Azalmaz 

Karakter: 

Hayvan 
_ _ _ _ _ _ 

Karakter: :esne 

- Bitki 
_ _ _ _ _ _ 

Karakter: 

Đnsanlar 
+ + + + + + 

Karakter: kutsal 

kişi -doğaüstü 

durum veya 

yaratıklar 

+ _ _ + +  _ 

Aptal – akıllı 

motifi 
_ _ + + _ _ 

 Kurnaz veya 

yalancı motifi 
_ + _ _ _ _ 

Yapı: 

Zincirleme yapı 

(Çok Tekrarlı)  

 

_ _ _ _ _ _ 

Masal içinde 

tekerleme, şarkı, 

şiir, ağıt. 

_ _ _ _ _ _ 
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Tablo: 

 

Masalın adı 18. 

Cennet 

Çiçeği 

19. 

Tembel 

Huri 

20. 

Yalancı 

Avcı 

21. 

Cesur 

:azar 

22. 

Kolsuz 

Kız 

 

Karakter: 

Hayvan 
_ _ _ + -  

Karakter: :esne 

- Bitki 
_ _ _ _ -  

Karakter: 

Đnsanlar 
+ + + + +  

Karakter: kutsal 

kişi -doğaüstü 

durum veya 

yaratıklar 

+ _ + + +  

Aptal – akıllı 

motifi 
_ _ _ + -  

Kurnaz-yalancı 

motifi 
_ _ _ _ -  

Yapı: 

Zincirleme yapı 

(Çok Tekrarlı)  

 

_ _ _ _ -  

Masal içinde 

tekerleme, şarkı, 

şiir, ağıt. 

+  + _ + -  
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Yukarıdaki tablolar incelendiği zaman öncelikle karakter olarak insanın birçok 

masalda olduğunu görebiliriz. Tablodaki masallardan yirmi tanesinde insan karakteri 

bulunmaktadır.  Đkinci sırada ise hayvanların karakter olarak kullanıldığı 

görülmektedir; on masalda hayvan karakteri görülmektedir. Daha sonra kutsal 

varlıkların ve doğaüstü varlıkların kişileştirildiği sekiz masal bulunmaktadır. 

Bitkilerin veya nesnelerin kişileştirildiği masallar diğerlerine göre azdır. Tabloda 

gösterilen altı masalda bitki ve nesne karakter olarak kullanılmıştır. 

 

Tumanyan’ın beş masalında akıllı - aptal insan motifi ve bir masalında kurnaz – 

yalancı motifi bulunmaktadır. Beş masal ise zincirleme yapıya sahiptir. Đncelenen altı 

masalın içinde şarkı, şiir türü bulunmaktadır. Bir tane masalın içinde ise sık 

tekrarlanan bir ağıt bulunmaktadır.   
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 MASAL A:ALAZĐ 1: 

Masalın adı: Konuşan Balık319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Հովհաննես Թումանյան, Հեքիաթներ, «Սովետական Գրող» Հրատարակչություն, 

Երևան, 1978, s. 43. 
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K, Y, Z  

(K=Karakter 

Y=Yer 

Z= Zaman) 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konuşan Balık 

 

1 

 

Bir varmış bir yokmuş, fakir bir adam 

varmış. Bu fakir adam her gün bir balıkçıya 

yardımcı olmaya gidermiş. Günlük birkaç 

balık için çalışır, evine götürür, bununla kendisi 

ve karısı yaşarmış. Bir defasında balıkçı 

sevimli bir balık tutmuş, balığı saklaması için 

yardımcısına vermiş ve kendisi de suya geri 

girmiş. Yardımcı ırmağın kenarına oturarak bu 

sevimli balığa bakmış ve şöyle düşünmüş:  

 

“Tanrım bu da bizim gibi nefes alan bir canlı, 

bunun da bizim gibi anne ve babası, arkadaşları 

var, dünyadan bir şey anlıyor, seviyor ya da acı 

çekiyor değil mi?”  

 

Adam tam bunu düşünürken balık birden dile 

gelmiş. “Dinle insan kardeş, arkadaşlarımla 

dalgaların içinde oynuyordum. Mutluluktan 

 

 

 

 

 

 

 

Ön biçim 

 

Tetikleme 
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K 

 

 

 

kendimi kaybettim, dikkat etmedim ve 

balıkçının ağına düştüm.  

 

Şimdi kim bilir annem – babam beni nasıl 

arıyordur ve ağlıyordur. Şimdi arkadaşlarım 

üzülmüştür. Görüyorsun ben de nasıl acı 

çekiyorum, suyun dışında nefesim kesiliyor. 

Geri gideyim, yaşayayım ve onlarla soğuk ve 

temiz sularda oynayayım istiyorum. Böyle 

işte… Gel hadi özgür bırak beni, bırak 

gideyim…” Balık, kuruyan ağzını açıp 

kapayarak acı çok acı bir sesle işte böyle 

seslenmiş. 

 

Yardımcı vicdana gelmiş, balığı almış ve 

ırmağa geri atmış. 

Yardımcı “Git sevimli balık, hadi annen – 

baban ağlamasın, arkadaşların üzülmesin. Git 

hadi ve oyna onlarla.”demiş. 

 

Bu durumu gören Balıkçı, yardımcısına çok 

sinirlenmiş ve “Ey ahmak! Burada suyun 

içinde ıslanarak balık tutuyorum, sen ise benim 

tuttuğum balığı alıyor da suya geri mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön biçim 

Tetikleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K, Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

K, Z 

 

 

 

atıyorsun? Hadi git, yok ol! Gözüm görmesin 

seni! Bugünden sonra yardımcım değilsin, git 

açlıktan öl!” demiş.  

 

Yardımcı adam bohçasını almış ve yola 

düşmüş. “Şimdi nereye gideyim, ne yapayım, 

nasıl yaşayayım” diyerek endişeli, üzgün ve boş 

bir şekilde evine dönüyormuş. 

 

2 

 

Bu üzgün ve düşünceli anında yolda 

karşısına insana benzer bir canavar çıkmış. 

Canavarın önünde güzel bir inek varmış. “Đyi 

günler kardeş, bu ne dalgınlık, ne 

düşünüyorsun?” diye sormuş Canavar. Fakir 

adam başından geçenleri; şimdi nasıl işsiz ve 

çaresiz kaldığını, karısına ve kendisine nasıl 

bakacağını bilmediğini anlatmış.  

 

“Dinle dostum!” demiş Canavar. Bu süt 

veren ineği sana üç yıllığına vereceğim. Bu 

inek her gün o kadar süt verecek ki karın da sen 

de doya doya yiyecek ve yaşayacaksınız.  Üç 

 

 

      

 

 

Ön Biçim  

Tetikleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girşim  

 

 

 

 

 

 



 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

yıl dolunca, işte tam o gece geleceğim ve soru 

soracağım. Eğer sorumu cevaplarsanız ineğim 

sizin olur. Eğer yanlış cevaplarsanız, ikiniz de 

benimsiniz, sizi götüreceğim ve ne istersem 

yapacağım. Kabul mü?”  

 

Fakir Adam “Öyle bir şey ki, bunsuz da 

açlıktan öleceğiz.” diye düşünmüş ve “Đneği 

götüreceğim, üç yıl yaşayacağım, üç yıl dolana 

kadar da Tanrı bizi bağışlar, bir yerden kapı 

açılır ya da belki doğru cevap veririz, kim 

bilir…”demiş kendi kendine. 

 

“Kabul ediyorum” demiş ve ineği önüne almış 

eve götürmüş.  

 

3 

 

Üç yıl dolmuş, kadın ve adam bol bol 

yemişler ve yaşamışlar. Onlar üç yılın nasıl 

geçtiğini anlamamışlar ve işte canavarın soru 

sorması için belirlenen gün gelmiş. Adam ve 

kadın akşamın son ışıkları altında kapıya 

oturmuş canavara ne cevap vereceklerini ya da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim  

 

Uygulama 

 

Girişim 
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Z, K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cevabı kimin bilebileceğini, canavarın ne 

soracağını, canavarın aklından geçeni kimin 

bileceğini düşünüyorlarmış.  

 

“Đnsan canavarla anlaşma yaparsa, onunla 

hesabı olursa, canavardan iyilik kabul ederse 

nasıl dışarı çıkar…” diyerek pişman oluyormuş 

adam ve kadın; ama zaman geçmiş başka yol 

kalmamış. Artık korkunç gece yaklaşıyormuş.   

 

Tam o sıralarda genç güzel bir delikanlı 

onlara doğru yaklaşmış.”Đyi akşamlar, Ben 

yolcuyum, karanlık çöküyor, yorgunum, 

evinizde bugün misafir kabul eder misiniz?” 

demiş. 

 

“Neden olmasın yolcu kardeş, tanrı misafirisin. 

Ancak bu gece bizi tehlike bekliyor. Biz bir 

canavardan bir şartla inek aldık. Şart ise şöyle: 

Üç yıl ineği sağıp yiyip içeceğiz, üç yıl sonra 

canavar gelip bize soru soracak. Eğer doğru 

cevaplarsak inek bizim olacak. Eğer 

cevaplayamazsak, bizi esir alacak. Şimdi vakit 

doldu. Bu gece gelecek ama ne cevap 
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vereceğimizi bilmiyoruz. Şimdi bize ne yapar 

bilmiyoruz, öyle ki sana da zarar verebilir” 

demiş adam.  

 

“Hiçbir şey olmaz, siz neredeyseniz, ben de 

oradayım” diye cevaplamış yabancı. 

   

Yabancıyı kabul etmişler ve misafir kalmış. 

Gece yarısı kapı gümbürdemiş.  

“Kim o?” diye selenmiş içerdekiler. 

Canavar “Ben geldim! Hadi cevap verin” 

demiş. 

Ne cevabı, kadının ve adamın korkudan dili 

tutulmuş ve yerlerinde taş kesilmişler. 

“Korkmayın, ben sizin yerinize cevap veririm” 

demiş delikanlı misafir ve kapıya doğru gitmiş. 

Canavar kapının arkasından “Ben geldim!” diye 

seslenmiş. 

Misafir “Ben de geldim” diye içerden cevap 

vermiş. 

 

“Nereden geldin?” 

“Denizin üzerinden.” 

“Ne ile geldin?” 
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“Sivrisineğin üstüne oturdum geldim.” 

“Öyleyse deniz çok küçük.” 

“Ne küçüğü! Kartal bir ucundan diğer ucuna 

uçamaz.” 

“Öyleyse kartal yavruydu.” 

“Ne yavrusu! Kanatları şehri kaplar.” 

“Öyleyse şehir çok küçük” 

“Ne küçüğü! Tavşan bir ucundan diğer ucuna 

varamaz!” 

“Öyleyse tavşan yavru.” 

“Ne yavrusu. Derisinden yetişkin bir adama 

yetecek kadar bir kürk ve bir şapka çıkar.” 

“Öyleyse adam cüce.” 

“Ne cücesi! Dizinin dibinde bir horoz ötse sesi 

kulaklarına varmaz.”  

“Öyleyse adam sağır.” 

“Ne sağırı! Adam uzak dağlarda otlayan bir 

karacanın sesini duyar.” 

Canavar şaşırmış, dili tutulmuş. Đçeride her 

şeyi bilen, cesaretli ve yenilmez bir güç 

olduğunu anlamış. Ne söyleyeceğini bilememiş 

ve gecenin karanlığında kaybolmuş. 
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Kadın ve adam çok sevinmişler. Delikanlı gün 

ağarınca çıkmak için hazırlanmış.  

Adam ve kadın “Bırakmayız, bırakmayız” 

diyerek delikanlının önünü kesmişler. “Sen 

bizim hayatımızı kurtardın, söyle bu iyiliği 

neyle ödeyelim…” 

 

“Hayır, bu imkânsız bir şey, ben yoluma 

gitmeliyim” demiş Delikanlı.  

 

“Madem iyiliğinin karşılığını geri 

ödeyemiyoruz, bari adını söyle, kime dua 

edeceğimizi bilelim…”  

 

“Đyilik yap suya at, kaybolmaz. Ben o yaşamımı 

bağışladığın konuşan balığım…” demiş yabancı 

ve şaşkın adam ile kadının gözleri önünden 

kaybolmuş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Biçim 

Sonuç 
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Masalın Kahramanları:  

 Đnsanlar: Fakir Adam (Balıkçı’nın yardımcısı),  Balıkçı ve Fakir adamın 

karısı   

 Kutsal kişiler: Đnsana benzeyen canavar (Canavar)      

  Hayvanlar: Balık. Balık, masalın ilerleyen bölümlerinde mucizevî bir şekilde 

insan olur. 

Masaldaki mekânlar: 

 Geniş mekân: Belirli bir ülke ve yer ismi yok. 

Dar Açık mekân: Irmağın kenarı, yol. 

Dar kapalı alan: Ev. 

 

Masalda yer alan söz kalıpları, söylem ve ünlemler: Bir varmış bir yokmuş fakir 

bir adam varmış. Ne yapayım, ne edeyim nasıl yaşayayım… Bir defasında…, vay…, 

ay…,    

 

Masaldaki düğümler: Balıkçının tuttuğu balığın konuşması, Đnsana benzeyen bir 

yaratıkla karşılaşma, yaratığın fakir adama ineği üç yıllığına vermesi. Üç yıl sonra 

insana benzer yaratığın gelip sorular sorması ve Konuşan balığın insan olması. 

 

Verilen toplumsal mesaj: Đyilik yapan karşılığını alır. Masalın sonu iyilik yap suya 

at kaybolmaz sözüyle bitiyor ve masalda verilen mesaj özetlenmiş oluyor.   
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Masalın Axel Olrik’in Epik Yasalarına Göre Analizi: 

 

a- Giriş ve Bitiş kuralı:  Masal, giriş cümlesi olarak şu sözlerle başlar: “Bir 

varmış bir yokmuş fakir bir adam varmış. Bu fakir adam balıkçıya 

yardımcı olmaya gidermiş. Günlük birkaç balık için çalışır, evine götürür, 

onunla kendisi ve karısı yaşarmış…” bu cümle giriş cümlesi olarak halk 

anlatılarının kurallarına uymaktadır. Giriş cümlesinde hemen zaman ve 

başkahraman belli olmaktadır. Tumanyan tarafından yazılan bu masalın 

halk anlatısındaki giriş kuralı korunmuştur. Sonuç ise ders verir 

niteliktedir. “Đyilik yap suya at kaybolmaz” sözü masalı özetlemektedir. 

Bu masalın entrika örgüsünde giriş ile bitiş arasında sıkı bir bağ vardır. Đlk 

başta yakalanan balık masalın sonundaki genç adamdır.  

 

b-  Yineleme kuralı: Bu masalda konunun yinelenmesi söz konusu değildir. 

Ancak masalda yaratıkla genç adam arasındaki soru cevap kısmı 

zincirlemeli olarak birbirine bağlıdır. Bu bölümden bir parça gösterecek 

olursak şöyledir: 

 

“Zereden geldin? 

Deniz üzerinden.. 

Ze ile geldin? 

Sivrisineğin üstüne oturdum geldim. 

Öyleyse deniz çok küçük. 
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Ze küçüğü! Kartal bir ucundan diğer ucuna uçamaz. 

Öyleyse kartal yavruydu. 

Ze yavrusu! Kanatları şehri kaplar. 

Öyleyse şehir çok küçük…” şeklinde masalın bu bölümü karşılıklı diyalog 

şeklinde devam etmektedir.  

 

c- Üçleme kuralı: Masal üç bölümden oluşuyor ancak bu durum olayların 

üç kez tekrarı anlamına gelmemektedir. Đneğin üç yıl süreyle verilmesi de 

üç sayısının masallardaki önemini gösterir niteliktedir. 

 

d- Bir sahnede iki kuralı: Masalda Fakir adam – Balık, Balıkçı – Fakir 

Adam, Fakir Adam - Doğaüstü varlık ve Fakir Adam – Fakir adamın 

Karısı arasındaki diyaloglar bir sahnede iki kuralına uymaktadır. Sahneler 

daha çok iki kişi arasında geçmektedir. 

 

e- Zıtlık kuralı: Balıkçı, konuşan balığı suya geri atarak patronunu 

kızdırmış ve kovulmuştur. Masalın başında iyi niyetli fakir bir adamla 

acımasız bir adam arasındaki zıtlık söz konusudur. Bu zıtlıktan yola 

çıkarak masal oluşmaktadır. 

 

f- Đkizler Kuralı: Bu masalda ikizler kuralı bulunmamaktadır. 

 

g- Đlk ve son durum önemi kuralı: Art arda gelen kişilerin sonunda eve 

gelen Genç Adam anlatının en önemli kişisi konumundadır. Bu gelen 
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adam masalın başında konuşan balık olduğu için ilk durum ve son durum 

birbirine bağlıdır. 

 

h- Anlatımda tek çizgililik: Anlatı tek çizgide gitmektedir. Üç bölümde üç 

önemli olay anlatılır. Bu ise konunun daha sade ve anlaşılır olmasını 

sağlamaktadır. 

 

i- Kalıplaştırma kuralı: Masalda detaylardan uzak gerekli olan karakterler 

kullanılmıştır. Olay, iyi ve fakir olan bir adam çerçevesinde sade bir 

şekilde anlatılmıştır. 

 

j- Büyük tablo sahnesi: Bütün kahramanlar, insana benzeyen yaratık 

soruları sormaya geldiğinde bir araya geliyor. Masalda anlatının heyecanı 

bu sahnede artmaktadır. 

 

k- Anlatı mantığı kuralı: Masalların genelinde olduğu gibi bu masalda da 

anlatı mantığı gerçeklikle örtüşmemektedir. Balığın konuşması ve 

doğaüstü bir varlığın gelmesi anlatının kendi mantığı içinde tutarlıdır. Bu 

durum doğal dünyanın mantığı ile karşılaştırılamaz. 

 

l- Olay örgüsünde anlatı birliği kuralı: Masalda olay örgüsü birbirine 

bağlıdır. Örneğin masal anlatılırken Balıkçı veya Fakir adamın karısının 

başından geçen başka bir olay anlatılmamaktadır.  
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m- Dikkati başkahraman üzerine toplama: Masalın başlangıcında 

olayların kimin başından geçeceği belli olmaktadır. Dikkatler 

başkahraman olarak Fakir Adam’a yönelmektedir.  

 

Axel Olrik’in epik yasaları göz önüne alındığında masalın oldukça yoğun bir şekilde 

halk anlatılarına benzediği görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 

Tumanyan’ın bu masalları yazarken halk anlatılarını kullanmış olmasıdır. Bu masal 

epik yasaların yanında sözlü kültüre ait olan diğer özellikleri de içermektedir.  

 

 

Greimas ve Propp’a göre Karakterler ve Karakterler Arası Đlişkinin Analizi:  

 

Karakterler, Propp’un masal kahramanları ve Greimas’ın Anlatıya katılanlar listesi 

göz önüne alınarak incelenecektir.  

 

Greimas’ın katılanlar listesine göre sıralama yapılırsa şöyledir: 

 

1. Özne (Süje): Bu masalda özne – başkahraman Fakir Adam’dır. 

2. :esne (Obje): Fakir Adam’ın karnını doyurmak için ulaşmak istediği yemek.  

3. Yardımcı: Fakir Adam’a yardımcı olan Konuşan Balık – Genç Adam . 

4. Muhalif: (Düşman) Balıkçı’dır. Balıkçı fakir adamı balığı suya geri attığı 

için kovar. Bu karakter Propp’a göre düşman olarak nitelendirilebilir.  

5. Gönderen: (Yönlendiren) Fakir Adam’a yol gösteren ona üç yıllığına ineği 

veren insana benzeyen Canavar. 
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6. Kabul eden: (Yararlanan) Fakir Adam’ın karısı da durumdan yararlanan kişi 

olarak değerlendirilebilir.  

 

Masaldaki karakterlerin aralarındaki ilişkiyi aşağıdaki tabloda gösterebiliriz: 

 

Gönderen 

(Yönlendiren)  

Doğaüstü 

varlık 

Canavar 

-----------------> Obje 

(Nesne) 

 

Karnını 

doyurmak 

için 

yemek 

(İnek) 

----------------->  Kabul eden 

(Yararlanan) 

Fakir Adamın 

Karısı 

       

 

 

 

      

 Yardımcı  

Konuşan Balık 

----------------->  Süje  

(Özne) 

Fakir 

adam 

<-----------------  Rakip (Muhalif) 

Balıkçı 

 

             Greimas’a göre değerlendirildiğinde bir anlatının altı katılanı vardır. Bu 

katılanlar Konuşan Balık adlı masala uygulandığı zaman Greimas’ın katılanlar 

listesinin başarılı olduğu da görülmektedir. Anlatıya katılan kişilerden Balıkçı tam 

bir rakip – muhalif – düşman olmamakla birlikte masalın kendi içindeki düzenini 

bozduğu için muhalif sınıflandırılmasına alınmıştır. Özne olan Fakir Adamın aç 
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kalması ve yemek arayışı ilk olarak istem ekseni olarak değerlendirilebilir. 

Greimas’a göre de özne – nesne arasındaki ilişki istem ekseni olarak değerlendirilir.  

Doğaüstü varlık Fakir Adam’ın karnını doyurması için obje ve süje arasındaki 

ilişkiyi kurmaktadır. Bu bölüm güç eksenidir. Üçüncü bölüm geçiş ekseninde geçişi 

engelleyen rakip yoktur. Fakir adam nesneye ulaştığında bunu kabul eden de yoktur. 

Ancak burada Fakir adamın karısı nesneyle bağlantılı olduğu için yararlanan olarak 

değerlendirilebilir.  

 

 

Masalın Üstyapı Analizi: 

 

Anlatı bölümleri analizi beş bölümden oluşmaktadır. Yönlendirme, zorluk, güç iş – 

icra, değerlendirme ve en son bölümde değerlendirme söz konusudur. Masalın üst 

yapı analizi incelendiği zaman bu beş ayrı özelliğin de bu masalda olduğu 

görülmektedir.  

 

1. 

YÖNLENDĐRME 

Öncelikle Fakir adamın yönlendirilmesi söz konusudur. Fakir 

adamın yöneldiği nokta karnını doyurmaktır.  

 

2. 

ZORLUK 

Ancak Fakir adam zorlukla karşılaşır. Öncelikle tuttuğu balığı 

suya attığı için kovulur daha sonra aç kalır ve ne yapacağını 

düşünür. Kendini bir “güçlük” içinde bulan fakir adam 

doğaüstü varlıkla karşılaşır. 
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2.  

GÜÇ/YETERLĐK 

 Ancak bu güçlük atlatılmış değildir. Çünkü bu yaratık üç yıl 

sonra gelip sorular sorup, soruların doğru cevabını alınca 

ineğin sürekli onda kalacağını belirtir. Bu süreç içersinde 

karnını doyurup yaşayan adam ve karısına genç bir adam 

misafir olur.  

3.  

ĐŞ, ĐCRA ve 

ÇÖZÜM 

Üç yıl sonra gelen yaratığın sorularına bu Genç Adam cevap 

verir. Bu genç adam ineğin bu fakir çiftte kalmasını sağlar. 

4. 

DEĞERLENDĐRME 

Genç adam, Fakir Adam’ın daha önce suya attığı balıktır. 

Đyiliğin karşılığı aradan zaman geçse de görülmüştür. 

5.  

SONUÇ (kıssadan 

hisse) 

Masal; “iyilik yap denize at” sözüyle bitmektedir. 
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Larivaille’ın Anlatı Şemasına göre Analizi:  

 

Kuram bölümünde belirttiğimiz gibi önce, sonra ve şimdi masaldaki üç ana zamanı 

belirlemektedir. Bu zaman giriş gelişme ve sonuç bölümüyle paralellik gösterir. Bir 

masalın başında (girişte) ve sonunda (sonuçta) genellikle bir denge söz konusudur. 

Dönüşüm masalın gelişme bölümüne aittir. Đncelenen masalda bahsedilen bütün bu 

unsurları bulmak mümkündür. Larivaille ve Longacre’ın modellerine göz önüne 

alındığında anlatıda gerilimin “olay” bölümünde doruk noktaya ulaştığını bu masalda 

da görebiliriz.    
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I 

Ö:CE 

 

ĐLK DURUM 

DE:GE 

. 

Fakir Adam zor da olsa balıkçıkçıya yardımcı 

olarak karnını doyurmaktadır. Denge söz 

konusudur 

Provokasyon 

(Tetikleyen) 

Fakir Adam’ın  birgün  tuttuğu balık konuşur ve 

balığı suya atar. Patronu onu kovar. Denge 

bozulur. 

Olay 

(Hareket) 

Fakir Adam nasıl karnını doyuracağını düşünür. 

Tam bu sırada insana benzeyen canavar gelir. 

Fakir Adama üç yıl sonra geri gelmek şartıyla 

karnını doyurması için bir inek verir. Masalda bu 

bölümde hareket başlar. 

II 

ŞĐMDĐ 

Dönüşüm 

(Hareket veya 

zarar) Dinamik 

bir süreç. 

 

Đcra 

(Çözüm 

Unsuru) 

Fakir Adam nasıl karnını doyuracağını düşünür. 

Tam bu sırada insana benzeyen canavar gelir. 

Fakir Adama üç yıl sonra geri gelmek şartıyla 

karnını doyurması için bir inek verir. Masalda bu 

bölümde hareket başlar. 

III 

SO:RA 

 

SO: 

DURUM 

DE:GE 

 

Fakir Adam artık karnını doyurabilecektir. 

Geçmişteki denge tekrar kurulur.      
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Brémond ve Propp’ün modeleri göz önüne alındığında masal aşağıdaki 

açıklamaya uygundur:  

Olası gelişme �  Gerçekleşme Süreci (ilerleme)  �  Başarı (amaca ulaşma) 

 

Đncelenen Masalın Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirmesi, Diğer 

Özellikleri ve Varyantları: 

 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirmesi: Sosyalist olduğu bilinen Tumanyan’ın 

masallarının genelinde olduğu gibi bu masalda da Marksist ideolojiyi görmek 

mümkün değildir. Genel insanlık değerlerinden “iyilik yapan karşılığını bulur” 

fikrinin ön plana çıkarıldığı ve belirli bir ders verme niteliğinde olduğu 

görülmektedir. Masal konusu, kullanılan dili ve kurgusu itibarıyla sadece çocuklar 

değil yetişkinlerinde okuyabileceği düzeydedir. Çocuk edebiyatı için yazılıp çocuksu 

– sıradan ya da basit bir hale getirilmemiş bir metindir. Đçeriğinde doğaüstü 

varlıkların bulunması çocuğun hayal gücünü geliştirmesi bakımından önemlidir.  

 

Masalın Diğer Özellikleri: Masalda sade bir dil kullanılmıştır. Ancak günümüz 

Ermenicesinden farklı olarak hala Grabar (Yazı dili) dönemine ait kelimeler 

kullanılmaktadır. Örneğin:  

Էս (Այս) 

Հիմի (Հիմա) 

էնպես (այնպես)  

էսպես (այսպես)  

էստեղ (այստեղ)  
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էնքան (այնքան)  

իրիկուն (երեկո)  

էնտեղ (այնտեղ)  

Ընչով (ինչով)  

ձեն (ձայն)  

հասնիլ (հասնել) 

 

Masalda yer ve mekân kesin olarak belli değildir. Karakterler ise detaylı bir şekilde 

tasvir edilmemiştir. Tarafsız bir anlatım görülmektedir. Konu açıkça ele alınmıştır. 

Zaman olarak genellikle geniş – şimdiki zaman kullanılmıştır. Sanatsız sade bir 

anlatım söz konusudur. Masalların genelinde olduğu gibi daha çok hareket bildiren 

eylemler kullanılmıştır. Masalda diyaloglar çok azdır. Masalın genelinde “o” anlatı 

görülmektedir. Didaktik bir özellik taşımaktadır.  

 

Masalın Varyantları: Yapılan araştırma boyunca Konuşan Balık masalına birebir 

benzeyen bir örnek ile karşılaşılmamıştır. Ancak sözlü kültür ürünleri içersinde 

konuşan balık motifinin olduğu görülmektedir. Örneğin: Rus sözlü kültüründe 

konuşan balık motifine sahip Altın Balık320 adında bir masal bulunmaktadır ve bu 

masalın ilk bölümü Konuşan Balık adlı incelediğimiz masala oldukça benzemektedir. 

Bunun yanında konuşan balık motifine sahip olan La Fontaine’in Küçük Balıkla 

                                                 
320 http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-0862.htm (14.07.09) ЗОЛОТАЯ РЫБКА  
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Balıkçı321 adlı masalının başlangıç bölümü karşılaştırıldığında benzerlik 

göstermektedir. 

 

Oğuz Tansel’in yazmış olduğu Balıkçı322 adlı masalın da giriş ve sonuç bölümündeki 

motifler Konuşan Balık adlı masala benzemektedir. Ancak gelişme bölümü büyük 

farklılıklar göstermektedir.  

                                                 
321 Jean de La Fontaine, Masallar, Çev.: Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, 

Đstanbul, 2007, s. 178 - 179. 
322 Oğuz Tansel, 2009, s. 145 – 152.  
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MASAL A:ALĐZĐ 2:  

Masalın adı: Balta Kardeş323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
323 Հովհաննես Թումանյան, 1978, s. 73. 
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K, Z, Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

Bir adam çalışmak için bir köye gitmiş. Bu köyde 

insanların elleriyle odun kırdıklarını görmüş. 

 

"Kardeşler", demiş, “Niçin elinizle odun kırıyorsunuz? 

Sizin baltanız yok mu?" 

"Balta nedir?” diye sormuş köylüler. 

Adam belinden baltasını çıkartmış, ağacı kesmiş ve bir 

tarafa yığmış. Bunu gören köylüler köye doğru 

koşmuş: 

"Hey gelin! Gelin ve Balta Kardeş’in ne yaptığını 

görün!" demiş. 

Köylüler, baltanın sahibi çevresinde toplanmış. Ona 

yalvarmışlar baltayı almak için değerli mallarını 

vermişler ve ondan baltayı almışlar. 

Baltayı kendi odunlarını kesmek için almışlar. Đlk gün 

köyün muhtarı almış. Balta düşer düşmez ayağını 

kesmiş. Acıyla bağırarak köye doğru koşmuş. 

"Buraya gelin… Gelin... Balta Kardeş beni çok 

sinirlendirdi ayağımı ısırdı.” Köylüler gelmiş, 

toplanmışlar, odunları almışlar, baltayı dövmeye 

başlamışlar. Vurmuşlar ama hiç bir şey olmadığını 

görmüşler. Odunları üzerine yığmışlar ateşe vermişler. 

 

Ateş yükselmiş dört tarafı sarmış. Ateş sönünce 

 

 

Ön Biçim 

Tetikleme 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Girişim 

Uygulama 

 

 

 

 

 

 

Tepkiler 
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Y 

 

 

 

 

yaklaşmışlar açmışlar ve baltanın kızardığını görmüşler 

ve bağırmışlar:  

Vaaay!  Balta Kardeş kızmış. Bakın nasıl da kızarmış. Bu 

bizim başımıza bir felaket getirecek. Ne yapalım? 

Düşünmüşler, düşünmüşler ve baltayı bir yere kapatmaya 

karar vermişler. 

Götürüp köyün muhtarının ambarına atmışlar. 

Ambar samanla doluymuş ve atar atmaz alev almış, ateş 

yükselmiş. 

 

Köylüler korkuyla baltanın sahibinin peşinden koşmuşlar 

“gel tanrı aşkına ve Balta Kardeş’e bir şey söyle.” 

demişler. 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Girişim 

Uygulama 

Tepkiler 

 

 

Yeni Biçim  

   Sonuç 
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Masalın Kahramanları:  

 Đnsanlar: Bir Adam, Köylüler, Muhtar.   

 

Masaldaki mekânlar: 

 Geniş mekân: Belirli bir ülke ve yer ismi yok. 

Dar Açık mekân: Köy. 

Dar kapalı alan: Muhtarın ambarı 

 

Masalda yer alan söz kalıpları, söylem ve ünlemler: Hey gelin! gelin… gelin…, 

vaay…., düşünmüşler, düşünmüşler….  

 

Verilen toplumsal mesaj:  Düzenli bir şekilde yaşamına devam eden insanların 

yeniliklerle bazen sorun yaşabileceği ve bundan dolayı eski düzenin daha iyi 

olabileceği mesajı verilmektedir. 

 

Đncelenen masalda halk anlatılarının epik yasaları: 

 

a- Giriş ve Bitiş kuralı:  Masal, giriş cümlesi olarak şu sözlerle başlar: “Bir 

adam çalışmak için bir köye gitmiş…” Doğrudan kahramanın bulunduğu 

mekândan ayrılışı ile başlayan masal bu yönüyle dikkat çekmektedir. “Bir 

varmış bir yokmuş…” gibi masal kalıplarını içermese de masalda 

hikâyeye doğrudan başlanmamıştır. Bitiş kuralı ise halk masalı kurallarına 

göre düşünüldüğünde büyük farklılık göstermektedir. Masalın sonu belirli 

bir sonuca bağlanmadan açık bırakılmıştır.        
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b- Yineleme kuralı: Bu masalda konunun yinelenmesi söz konusu değildir. 

Masalda baltanın insanlara verdiği zarar iki örnekle anlatılmıştır. Kısa 

masallarda yineleme kuralının çok fazla olmadığı bu masalda da 

görülebilir.   

 

c- Üçleme kuralı: Masalda üçleme kuralı bulunmamaktadır.  

 

d- Bir sahnede iki kuralı: Masalın sahneleri, Adam - köylüler ve muhtar – 

köylüler olarak düşünüldüğünde bir sahnede iki kuralının olduğu 

söylenebilir.    

 

e- Zıtlık kuralı: Bir adam baltasıyla balta olmayan bir köye gitmiştir. 

Dolayısıyla entrika baltası olanla olmayan arasındaki zıtlık üzerine 

temellendirilmiştir. 

 

f- Đkizler Kuralı: Bu masalda ikizler kuralı bulunmamaktadır. 

 

g- Đlk ve son durum önemi kuralı: Baltayı bilmeyen bir köye balta getiren 

adam köyün düzenin bozulmasına neden olmuştur. Đlk durumda düzenli 

hayatına devam eden köylülerin son durumda hayatlarında bir karışıklık 

söz konusudur.  
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h- Anlatımda tek çizgililik: Anlatı tek çizgide gitmektedir. Entrika sadece 

“balta” çerçevesinde ilerlemektedir. 

 

i- Kalıplaştırma kuralı: Masalda detaylardan uzak gerekli olan karakterler 

kullanılmıştır. Olaylar baltası olan bir adam ve baltası olmayan köylüler 

arasında geçmektedir. Masalın kalıpların dışına çıktığı görülmemektedir. 

 

j- Büyük tablo sahnesi: Bütün kahramanlar, Baltalı adamın köye 

gelmesiyle bir araya gelmektedir. Đkinci kez ise köylüler ve muhtar bir 

araya gelir ancak baltalı adam bu sahnede yoktur.  Son olarak da Balta 

Kardeş’e seslendikleri sahne’de büyük tabloyu görebiliriz.  

 

k- Anlatı mantığı kuralı: Bu masalda da anlatı mantığı gerçeklikle 

örtüşmemektedir. Baltayı bilmeyen bir halkın baltaya bir canlıymış gibi 

davranması gerçeklikle uyuşmamaktadır.  

 

l- Olay örgüsünde anlatı birliği kuralı: Masalda olay örgüsü birbirine 

bağlıdır. Masalda olayların yaşanma nedeni “Balta Kardeş”tir, başka bir 

olay söz konusu değildir. Anlatı farklı olay örgüleriyle 

genişlememektedir.  
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m- Dikkati başkahraman üzerine toplama: Başkahraman olarak köylüler 

ön plana çıkmaktadır. Baltanın ise cansız karakter olarak kullanıldığı 

görülmektedir.  

 

 

Axel Olrik’in epik yasalarının uygulandığı bu eserde de masalın halk masallarına 

büyük ölçüde benzediği görülmektedir. Masalın başlangıcında ve sonunda halk 

masallarındaki kalıplaşmış “yasa”ları görmesek de diğer özellikler masalda 

bulunmaktadır. Giriş ve bitiş kuralının uymaması ise yazarın yapmış olduğu 

değişikliklerden kaynaklanmış olabilir. Bunların yanında bu masalda üçleme ve 

ikizler kuralı da bulunmamaktadır. 

 

 

Greimas ve Propp’a Göre Karakterler ve Karakterler arası ilişkilerin analizi  

 

Greimas’ın katılanlar listesine göre sıralama yapılırsa şöyledir: 

 

1. Özne: (Süje) Bu masalda özne köylülerdir. 

2. :esne: (Obje) Köylülerin elde etmek istediği baltadır.  

3. Yardımcı: Köylülere baltayı veren adam. 

4. Muhalif: (Düşman) Masalda objeye ulaşmayı engelleyen bir muhalif yoktur.  

5. Gönderen: (Yönlendiren) Köylüleri baltayı bulmak veya edinmek için 

yönlendiren bir kişi yoktur. 



 202 

6. Kabul eden: (Yararlanan) Masalda baltanın edinilmesiyle baltayı ilk 

kullanan muhtar yararlanan olarak değerlendirilebilir.  

 

Masaldaki karakterlerin aralarındaki ilişkiyi aşağıdaki tabloda gösterebiliriz: 

 

Gönderen 

(Yönlendiren) 

 _ 

-----------------> Obje 

(Nesne) 

 

Odunları 

kesmek 

için 

“balta” 

 

(Balta 

Kardeş) 

----------------->  Kabul eden 

(Yararlanan) 

Muhtar  

       

 

 

 

 

  

   

 Yardımcı  

Baltayı getiren 

adam 

----------------->  Süje  

(Özne) 

 

Köylüler 

<-----------------  Rakip (Muhalif) 

_ 
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Balta Kardeş masalı Greimas’a göre değerlendirildiğinde katılanlar listesinin 

bu masala birebir uymadığı görülmektedir. Ancak bu birebir uyuşmamazlık bu 

listenin bu masala uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir. Greimas’ın belirttiği 

gibi bu masalda da özne – nesne arasında sıkı bir ilişki vardır. Yardımcı olarak 

Baltayı köye getiren adam, özne olarak köylüler, nesne olarak “balta” ve yararlanan 

olarak muhtar bu masalda görülmektedir. Köylülerin, baltayı istemeleri istem ekseni 

olarak değerlendirilir. Baltayı elde etmeleri zor olmadığı için bir güçlük 

yaşanmamaktadır ancak baltanın ele geçmesiyle bir karışıklık yaşanmaktadır. Bu 

karışıklık nesneye ulaşmakla ilgili değildir. Dolayısıyla nesneye ulaşmada bir güç 

ekseni bulunmamaktadır. Baltanın köylülerin eline geçmesi geçiş ekseni olarak 

değerlendirilebilir. Bu geçiş ekseninde nesnenin geçişini engelleyen bir rakip 

(muhalif) bulunmamaktadır. 

 

Masalın Üstyapı Analizi: 

 

Masalda belirlediğimiz üstyapı özelliklerinden güç/yeterlilik ve zorluk bölümleri 

birlikte düşünülmüştür. 
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1. 

YÖNLENDĐRME 

Greimas’ın istem ekseni burada yönlendirme olarak 

değerlendirilebilir ve köylülerin baltaya sahip olmamaları 

onları baltaya yönlendirmektedir. 

2. 

ZORLUK 

2. 

GÜÇ/YETERLĐK 

Balta köylülerin ellerine kolay geçmediğini “Ona rica ettiler, 

yalvardılar, baltayı almak için değerli mallarını verdiler ve 

ondan baltayı aldı.” Sözlerinden anlayabiliyoruz. Ancak 

baltanın ellerine geçmesine engel olan bir güçlük söz konusu 

değildir. Sorun baltanın köylülerin eline geçmesiyle başlar. 

 

3.  

ĐŞ, ĐCRA ve 

ÇÖZÜM 

Baltayı alan muhtar ağaçları keser, ancak ayağını da yaralar. 

Bu durumda köylüler ayaklanır. Baltaya çok kızarlar. 

4. 

DEĞERLENDĐRME 

Baltayı köye getirene bir şükran söz konusu olmadığı gibi bir 

şikâyet vardır. Köye zarar getiren bu baltayı yok eden ve eski 

duruma dönüşü sağlayan bir olay yaşanmadığı için takdir kısmı 

açık bırakılmıştır. 

5.  

SONUÇ (kıssadan 

hisse) 

“Eski köye yeni adet olmaz” düşüncesi okurun kafasında 

oluşur. 

 

 

 



 205 

Larivaille’ın Anlatı Şemasına göre Analizi:  

 

Masal, Larivaille’ın anlatı şemasına göre analiz edildiğinde “denge” unsurunun ilk 

durumda olduğu görülmektedir. Ancak son durumda herhangi bir denge 

bulunmamaktadır. Köylülerin baltayı bir daha kullanmayacağı düşünüldüğünde 

dengenin sağlandığı söylenebilir. Ancak kargaşa ortamı bitmediği için “denge” 

kurulmadığı belirtilmiştir. Larivaille ve Longacre’ın modeli düşünüldüğünde 

gerilimin “olay” bölümünde arttığı görülmektedir. Longacre’ın tanımıyla anlatı olay 

bölümünde doruk noktaya ulaşır. 
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I 

Ö:CE 

 

ĐLK DURUM 

DE:GE 

. 

Köylüler, köylerine balta gelmeden önce hayatlarına 

dengeli/normal bir şekilde devam etmektedirler. 

Provokasyon 

(Tetikleyen) 

Köye Baltalı bir adam gelir. bu adam köylülere ağacı 

baltayla kesmeyi öğretir. Ancak baltayla odun kesen 

köyün muhtarı ayağını keser. 

Olay 

(Hareket) 

Bu durumda muhtar ve köylüler panik olur baltaya 

kızarlar. 

II 

ŞĐMDĐ 

Dönüşüm (Hareket 

veya zarar) Dinamik 

bir süreç. 

 

Đcra 

(Çözüm Unsuru) 

Baltaya kızan köylüler kızdıkları için baltayı 

döverler ve bunun etki etmediğini görünce ateşe 

atarlar. Ateşte sapı yanar ama demir kısmı kızarır. 

Ambara atarlar yangın çıkar. Bu masalda 

dengeleyen kuvvet bulunmamaktadır. 

III 

SO:RA 

 

SO: 

DURUM 

DE:GE 

 

Sonuç olarak halk eski günlere dönmek ister, 

herşeyin düzelmesi için baltayı getiren adamın 

peşinden koşarlar. Denge arayışı ile masalın sonu 

açık bırakılmıştır.  
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Brémond ve Propp’un daha önce bahsettiğimiz modeli bu masalda kendini 

göstermektedir. Bu modelde Bremon ve Propp olası gelişmenin gerçekleşmeme 

ihtimalini de belirtmişlerdir. Bu masalda olası gelişme sağlanmıştır. Ancak ilerleme 

kaydedilememiş; sonuç başarısızlıkla bitmiştir. Aşağıdaki formül bu durumu 

özetlemektedir: 

 

Masalın gelişim aşaması: Olası gelişme � Gerçekleşmeme (ilerleme yok) � 

Başarısızlık (amaca ulaşılmaz). 

 

Đncelenen Masalın Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirmesi, Diğer 

Özellikleri ve Varyantları: 

 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirmesi: “Balta Kardeş” çocuk edebiyatı 

bağlamında değerlendirildiğinde halk edebiyatı unsurlarından uzaklaşmıştır ve 

konusunun farklılı olması bakımından da değişiklik göstermektedir. Tumanyan, bu 

eserde de masalı sadece çocuklara yönelik yazmadığını göstermektedir. Masalın 

kısalığı ve kullanılan dilin yalınlığı konuyu basitleştirmemektedir. Baltaya kızılması 

çocuksu bir tavır olarak gözükse de hikâyeleştirmenin bu kısmı yetişkinlerce ince bir 

espri olarak kabul edilebilir niteliktedir. Masalın sonu açık bırakılmış, sonuç okurun 

hayal gücüne kalmıştır. Bu özellik ise Tumanyan’ın eserlerinde çok fazla ön plana 

çıkmamaktadır.  
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Masalın Diğer Özellikleri: Masalda yer ve mekân kesin olarak belli değildir olaylar 

bir köyde geçmektedir. Karakterler ise detaylı bir şekilde tasvir edilmemiştir. 

Tarafsız bir anlatım görülmektedir. Konu açıkça ele alınmıştır. Zaman olarak 

genellikle geçmiş zaman kullanılmıştır. Sade bir anlatım söz konusudur. Masalların 

genelinde olduğu gibi daha çok hareket bildiren eylemler kullanılmıştır. Masalda 

diyaloglar bulunmaktadır. Masalın genelinde “o” anlatı görülmektedir. Didaktik bir 

özellik taşımamaktadır.  

 

 

Masalın Varyantları: Đncelenen Balta Kardeş masalına benzer bir masal 

bulunmamıştır. Ancak baltanın masallarda konuyu anlatmak için aracı nesne olarak 

kullanımı görülmektedir. Örneğin Aisopos masallarından birisinin adı Yolcular ile 

Balta’dır.324 Ancak bu masal içerik ve yapı bakımından incelediğimiz masala 

benzememektedir. Yine nesne olarak balta La Fontaine’in yazdığı bir masalda 

bulunmaktadır. Bu masalın adı Oduncuyla Hermes’tir.325 Bu masal da Balta Kardeş 

masalına yapı ve içerik bakımından benzememektedir. Oduncunun Çocukları adlı 

masalda Baba karakteri çocukları kandırmak için balta imgesini kullanmıştır. Ancak 

bu imge de yapı ve içerik bakımından incelenen masala benzememektedir.      

 

 

 

 

 

                                                 
324 http://www.1de1.com/eglence/imagesmasallar/masallar07.htm (30.04.10) 
325 Jean de La Fontaine, 2007, s. 173 – 175.  
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MASAL A:ALĐZĐ 3:  

Masalın adı: Gezginler326 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
326 Ս. Բ. Ղալթախյան, Ջ. Հ. Գյուլամիրյան, Լ. Ա. Բառնակյան, Այբբենարան Ընթերցարան, 

Լույս, երևան, 1989, s. 187 – 188. Հովհաննես Թումանյան, 1978, s. 32.  
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Gezginler: 

 

Horoz bir gün dünyayı görmek için çatıya 

çıkmış. Boynunu uzatmış ama bir şey 

görememiş, karşısındaki dağ engel olmuş.  

Horoz “Köpek kardeş, dağın arkasında ne 

olduğunu biliyor musun?” diye bahçede 

yatan köpeğe sormuş.  “Ben de bilmiyorum” 

diye cevaplamış köpek. Bu durumda, ne 

zamana kadar böyle kalacağız? Hadi gidip 

görelim dünyamızda ne var ne yok? 

Köpek de kabul etmiş. Konuşmuşlar ve yola 

çıkmışlar. Gitmişler, gitmişler, akşam bir 

ormana varmışlar. Bir gece orada 

kalmışlar. Köpek bir çalılığın altına 

yatmış, horoz da yakındaki bir ağaca 

çıkmış, uyumuşlar. Gün ağarınca horoz ü-

ürüü-üüü diye bağırmış. Bir tilki horozun 

sesini duymuş. Tilki, “Aaa! Bu ses nereden 

geliyor, ne güzel bir kahvaltı” diye 

düşünmüş ve koşmuş. “Günaydın horoz 

kardeş ne yapıyorsun burada?” diye sormuş, 

tilki. “dünyayı görmeye geldik” diye 

cevaplamış horoz. “Ooo! Ne iyi bir şey 

 

 

 

 

 

Ön Biçim 

Tetikleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girişim 

Tepkiler 
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düşünmüşsün” demiş tilki. “ Ne zamandır 

ben de iyi bir arkadaş arıyorum gezecek. Ne 

iyi olmuş. Eee! Hadi in! Gezmeye 

başlayalım. “Ben hazırım” demiş horoz. 

“Eğer arkadaşım da hazırsa gidelim.”  

“Nerede arkadaşın”  

“Çalılığın altında” 

Tilki “onun arkadaşı da başka bir horoz 

olmalı, o da benim yemeğim” diye düşünmüş 

ve çalılığın yanına koşmuş.  

 

Birden dışarıya bir köpek çıkmış. Tilki 

kaçmış.   

Horoz, “Dur! Tilki kardeş, biz de geliyoruz. 

Böyle arkadaşlık olmaz.” diye seslenmiş 

ağacın tepesinden. 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girişim 

Tepkiler 

 

 

 

 

 

Yeni Biçim 

Sonuç 
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Masalın Kahramanları:  

 Hayvanlar: Horoz, Köpek ve Tilki.  

 

Masaldaki mekânlar: 

 Geniş mekân: Belirli bir ülke ve yer ismi yok. 

Dar Açık mekân: Bahçe, Orman. 

Dar kapalı alan: - 

 

Masalda yer alan söz kalıpları, söylem ve ünlemler: Gittiler, gittiler… ü-ürüü-üüü, 

Aaa!, Ooo!,  Eee!, Hadi in!, Dur!. 

 

Masaldaki motifler: Horoz ve köpeğin bilmedikleri bir yere gitmeleri. Hayvan 

masallarında olduğu gibi kurnaz tilki motifi vardır.  

 

Verilen toplumsal mesaj: “Düşmanların saldırdığı zaman eğer güçlü değilsen daha 

güçlü olanın yardımını al.”  

 

Đncelenen masalda halk anlatılarının epik yasaları: 

 

a- Giriş ve Bitiş kuralı: Masal kısa olduğu için olayların giriş, gelişme ve 

sonuç kısmı olabildiğince kısadır. Bu kısalığa rağmen masalda olay 

doğrudan başlamaz Horozun dünyayı görmek için çatıya çıkması ve 

dünyayı görme merakı ile başlangıç söz konusudur. Sonuç ise halk 
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masallarındaki gibi belirli bir sonuca bağlanmıştır. Horoz tilkiden 

kurtulmuştur.      

 

b- Yineleme kuralı: Masal oldukça kısa olduğu için yineleme söz konusu 

değildir.   

 

c- Üçleme kuralı: Masalda üçleme kuralı bulunmamaktadır.  

 

d- Bir sahnede iki kuralı: Masalın sahneleri, Horoz – Köpek, Horoz – Tilki 

ve Köpek – Tilki arasında geçmektedir. Dolayısıyla bu kurala uymaktadır.  

 

e- Zıtlık kuralı: Horozun ve köpeğin karşısında Tilki kötü karakter 

kimliğindedir.  

 

f- Đkizler Kuralı: Bu masalda ikizler kuralı bulunmamaktadır. 

 

g- Đlk ve son durum önemi kuralı: Dünyayı görmeye çıkan Horoz ve 

Köpek masalın sonunda tehlike olan kurtla karşılaşmış. Masalın başındaki 

Horoz – Köpek dostluğu masal sonunda pekiştirilmiştir. 

 

h- Anlatımda tek çizgililik: Anlatı tek çizgide gitmektedir. Hikâye horoz ve 

köpeğin dünyayı görme isteği çerçevesinde sınırlandırılmıştır. 
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i- Kalıplaştırma kuralı: Masalda halk masallarındaki kalıplaştırmalar 

kullanılmış. Horoz, köpek ve kurnaz tilki halk masallarında kullanılan 

“kalıp” karakterlerdir.  

 

j- Büyük tablo sahnesi: Bütün kahramanlar masalın sonunda doğru bir 

araya gelir. 

 

k- Anlatı mantığı kuralı: Bu masalda da anlatı mantığı gerçeklikle 

örtüşmemektedir. Horoz, köpek ve tilkinin insan özellikleri taşıdığı 

görülmektedir. 

 

l- Olay örgüsünde anlatı birliği kuralı: Masalda olay örgüsü birbirine 

bağlıdır. Olay örgüsündeki anlatı tektir; dünyayı görmeye giden horoz ve 

köpeğin başından geçen tek bir olay anlatılır.  

 

m- Dikkati başkahraman üzerine toplama: Başkahraman olarak horoz ön 

plana çıkmaktadır. Masalın başlangıcında “Horoz bir gün dünyayı görmek 

için çatıya çıkmış” sözüyle hemen başkahraman tanınmaktadır.  

 

 

Bu kısa eser Axel Olrik’in epik yasaları çerçevesinde incelendiği zaman yineleme 

kuralı,  üçleme kuralı ve ikizler kuralı bulunmamaktadır. Ancak diğer kurallar 

bulunmaktadır. Bu ise epik yasaların bu kısa masala uygun olduğunu dolayısıyla halk 

masallarının özelliğini oldukça çok taşıdığını göstermektedir.   
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Greimas ve Propp’a Göre Karakterler ve Karakterler arası ilişkilerin analizi  

 

Greimas’ın katılanlar listesine göre sıralama yapılırsa şöyledir: 

 

1. Özne: (Süje) Bu masalda özne horozdur. 

2. :esne: (Obje) Horozun görmek istediği dağın arkası (Dünyayı tanıma).  

3. Yardımcı: Horoza yolda eşlik eden arkadaşı köpek yardımcı olarak 

değerlendirilebilir. 

4. Muhalif: (Düşman) Masalda objeye ulaştıklarında onları oradan 

uzaklaştıracak olan Tilki. Objeye ulaşmalarını engellememiş, ulaştıktan sonra 

tehlike oluşmuştur. 

5. Gönderen: (Yönlendiren) Horozu dağın arkasına gönderen bir kişi yoktur. 

Horoz kendi kendini yönlendirmiştir. 

6. Kabul eden: (Yararlanan) Köpek aynı zamanda yararlanan olarak da 

değerlendirilebilir.  
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Masaldaki karakterlerin aralarındaki ilişkiyi aşağıdaki tabloda gösterebiliriz: 

 

Gönderen 

(Yönlendiren) 

 Horozun dağın 

arkasını merak 

etmesi (Horozun 

kendisi olarak 

değerlendirilebilir) 

---------------> Obje 

(Nesne) 

 

Dağın 

arkası 

ulaşılacak 

yer 

--------------->  Kabul eden 

(Yararlanan) 

[Köpek] 

       

 

 

 

 

  

   

 Yardımcı  

Köpek 

--------------->  Süje  

(Özne) 

 

Horoz 

<---------------

--  

Rakip (Muhalif - 

Düşman) 

 Tilki 

 

Dağın arkasına ulaşmak isteyen horozun bu isteği istem ekseni olarak 

değerlendirilir. Horoz bir şekilde objeye ulaşır. Ulaşma sırasında herhangi bir 

düşmanla karşılaşmaz ancak ulaştığı yerde tilki düşman olarak kendini gösterir. 

Bunu güç ekseni olarak değerlendirmek doğru olamayabilir. Horozun istediği 

yere ulaşması ise geçiş eksenini oluşturur.  
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Masalın Üstyapı Analizi: 

 

Bu kısa fabl türünde de anlatının üstyapı modeli birebir uygulanabilmektedir. 

Anlatının kısa olması üst yapısının değişmediğini göstermesi açısından önemlidir. 

 

1. 

YÖNLENDĐRME 

Horozun çevreyi merak ederek dağın arkasına gitmek istemesi 

yönlendirme olarak değerlendirilebilir. 

2. 

ZORLUK 

Horoz arkadaşı köpekle birlikte dünyayı görmeye çıkarlar. 

Burada karşılarına güç / tehlike olarak tilki çıkar. 

2. 

GÜÇ/YETERLĐK 

 

Tilkiyle karşılaşan horoz arkadaşı köpeği çağırır. 

3.  

ĐŞ, ĐCRA ve 

ÇÖZÜM 

Köpeği gören tilki kaçar. 

4. 

DEĞERLENDĐRME 

Tilki kaçar. Horoz ise arkadaşlığın kaçmak olmadığını teyit 

eder. 

5.  

SONUÇ (kıssadan 

hisse) 

“Bilmediğin yerlerde tehlike olabilir.” düşüncesi dolaylı olarak 

anlatılır. 
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Larivaille’ın Anlatı Şemasına göre Analizi: 

 

Larivaille’ın anlatı şemasında göstermeye çalıştığı denge unsurunun bu masalda açık 

bir şekilde olduğu görülmektedir. Kuramsal bölümde Larivaille’ın gerilimin “olay” 

bölümünde arttığını belirtmiştik. Bu masalda da olay bölümünde gerilim artmaktadır. 

Gerilimin arttığı nokta “olay” bölümü Longacre’ın modeline de uymaktadır.  
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I 

Ö:CE 

 

ĐLK DURUM 

DE:GE 

. 

Horoz ve köpek yaşadıkları yerde huzurludur. 

Tehlike yoktur. 

Provokasyon 

(Tetikleyen) 

Horoz etrafı merak eder. Köpekle birlikte 

bulundukları mekandan uzaklaşırlar. Horozu yemek 

isteyen kurtla karşılaşırlar. 

Olay 

(Hareket) 

Kurt saldırma planları yapar. Bu masalda hareket 

fiilen gerçekleşmez. 

II 

ŞĐMDĐ 

Dönüşüm (Hareket 

veya zarar) Dinamik 

bir süreç. 

 

Đcra 

(Çözüm Unsuru) 

Köpek ortaya çıkar. Dengeleyen kuvvet olarak kurdu 

kaçırır 

III 

SO:RA 

 

SO: 

DURUM 

DE:GE 

 

Baştaki denge kurulur. Horoz ve köpek huzurludur. 

Tehlike yoktur. 
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Bremon ve Propp göz önüne alındığında anlatıda olayda bir ilerleme kaydedildiği ve 

sonuçta belirli bir amaca ulaşıldığı görülmektedir. Masal aşağıdaki gibi formule 

edilebilir: 

 

Masalın gelişim aşaması: Olası gelişme �  Gerçekleşme Süreci (ilerleme)  �  

Başarı (amaca ulaşma) 

 

Đncelenen Masalın Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirmesi, Diğer 

Özellikleri ve Varyantları: 

 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirmesi: “Gezginler” adlı eser çocuk edebiyatı 

bağlamında değerlendirildiğinde halk edebiyatı unsurları ile hem anlatı yapısı hem de 

karakterleri açısından büyük benzerlikler göstermektedir. Eserin konusu ve dili göz 

önüne alındığında masalın doğrudan çocuklara yönelik yazıldığı ve masalın içinde 

fazla “çocuksuluk” olduğu söylenemez. Ancak yetişkinler okurken bu çocuksuluğu 

hissedebilir. Bu ise masalın halk kültüründeki yalınlığından kaynaklanmaktadır. 

Bütün bunların yanında karakterlerin hayvanlar olması çocuklar tarafından zevkle 

okunmasını sağlamaktadır.   

 

Masalın Diğer Özellikleri: Masalda yer ve mekân kesin olarak belli değildir. Bahçe 

ve orman gibi mekân isimleri geçmektedir. Karakterler hayvandır ve bu karakterler 

ise detaylı bir şekilde tasvir edilmemiştir. Tarafsız bir anlatım görülmektedir. Konu 

açık ve oldukça kısa bir şekilde ele alınmıştır. Zaman olarak genellikle geçmiş zaman 

kullanılmıştır. Masalların genelinde olduğu gibi daha çok hareket bildiren eylemler 
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kullanılmıştır. Masalda diyaloglar bulunmaktadır. Masalın genelinde “o” anlatı 

görülmektedir. Didaktik bir özellik taşıdığını söylenebilir.  

 

Masalda günümüz Ermenicesinden farklı olarak konuşma dili ve Grabar dönemine 

ait bazı kelimeler kullanılmaktadır. Örneğin:  

 

Էս (Այս)   

էն(այն)  

իրիկուն (երեկո)  

էնտեղ (այնտեղ)  

 

Masalın Varyantları: Araştırmamız boyunca Aisopos masalları içersinde bu masalın 

varyantıyla karşılaşılmıştır. Masalın adı “Horoz, Köpek ve Tilki” aşağıda metni 

verilen masalın incelediğimiz masala büyük ölçüde benzediği görülmektedir.  

 

“Bir köpek ile horoz arkadaş olmuş, birlikte yola koyulmuşlar. Gitmişler, gitmişler, hava 

kararınca horoz bir ağaca tünemiş. Köpek de ağacın dibindeki kovuğa girmiş, kıvrılıp 

uyumuş. Ama horozun adetidir, daha ortalık ağarmadan başlamış ötmeye. Ötmesini öteden 

bir tilki duymuş, koşup gelmiş : “ Aman ne tatlı sesin varmış senin! Hele gel de seni bir 

bağrıma basayım! “ diye türlü diller dökmüş. Horoz: “ Kapıcı ağacın dibinde yatıyor, sen 

onu uyandır, kapıyı açsın, ben de inerim.” demiş. Tilki inanmış horozun sözüne; kapıcıyı 

bulup da bir konuşayım derken köpek uyanmış, üzerine atılıp paramparça etmiş.” 
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Düşünceli kimseler, üzerlerine düşmanlarının saldıracağını gördüler mi, onları kandırır 

daha güçlüsüne ısmarlarlar. Bu masal işte onun için söylenmiş.”327 

 

Masalın karakterler ve olay örgüsü bakımından birebir benzediği görülmektedir. 

Yine bu masalın başka bir varyantını La Fontaine’in çevirilerini yapan Sabahattin 

Eyüboğlu’nun yazmış olduğu bir yazıda bulabiliyoruz. Đlginç olan Sabahattin 

Eyüboğlu bu masalın varyantını çok samimi arkadaşı olan Aşık Veysel’den 

dinlemiştir. Aşık Veysel’in anlatım tarzıyla veren Eyüboğlu, masalın samimi dilini 

yansıtmaya çalışmıştır. Masal şöyledir: 

 

“Çil horozunan ak tazı dımişler, gidek yad elde bir köy şeneldek… Bir dağın koyağına 

eğlenmişler… Horuz çıkmış (adını unuttuğum bir ağacın) doruğuna, edirafı kişiflemeğe… 

Tazı yatmış gıllı bir dikenin dibine… Tülkü demiş ufuktan, sen ne aran bu yanda… Birlik 

gurak sizin köyü… Bizim köyün muftarı şu kafılın dibinde… Tazı kapmış koparmış tülkünün 

kuyruğunu… Zor şeneldirsiniz bu köyü, demiş tülkü…”328 

 

Görüldüğü gibi aynı konu çerçevesinde ve aynı kişilerle anlatılan masal yüzyıllardır 

süregelen sözlü gelenek sayesinde Aisopos’tan günümüze kadar gelmiştir. 

Aisopos’tan önce de anlatının çok eskiye dayandığı düşünülürse - ki bu tarih 

Aisopos’un yaşadığı yıllar olan MÖ. 7. veya 6. yüzyıldır – sözlü geleneğin gücü 

ortaya çıkmaktadır. 

 

                                                 
327 Masallar, Aisopos’un Düetleri, http://www.1de1.com/eglence/imagesmasallar/masallar04.htm 

(11.07.09) 
328 Jean de La Fontaine, 2007, s. xx, xxi.   
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MASAL A:ALĐZĐ 4:  

Masalın adı: Kikos’un Ölümü329 

 

 

                                                 
329 Հովհաննես Թումանյան, 1978, s. 80. 
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K, Z 

 

 

K 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kikos’un Ölümü 

 

Bir zamanlar karısı ve üç kızıyla birlikte 

yoksul bir köylü yaşarmış. Bir gün, baba 

tarlada çalışırken çok susamış ve su için en 

büyük kızını pınara yollamış. Kız testiyi 

almış ve pınara gitmiş. Pınarın yanında 

büyük bir ağaç varmış. Kız bu ağaca 

bakınca kendi kendine düşünmüş: "Şimdi 

ben bir adama varsam ve bir oğlum olsa ve 

adını da Kikos koysam. Kikos gitse bu ağaca 

tırmansa ve yere düşse, taşa çarpsa, ölse, vay 

Kikos can vay!" 

 

 

Kız ağacın altında oturmuş ve bağırarak ağıt 

yakmaya başlamış: 

 

Bir adama vardım,                                                                   

Bir çocuğum oldu, 

Başında başlık, 

Adı Kikos. 

Ağaca tırmandı, 

Taşa düştü, 

Vay Kikos can, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Biçim 

Tetikleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girişim 

Tepki 
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K 

 

K 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vay oğul can... 

 

Annesi bekliyor, bekliyor, bakıyor ama 

gelen yok. Artık ortanca kızı yollamış.  

Anne; “Kızım bir git bak kız kardeşine ne 

oldu. Kız kardeşin niye geç kaldı.”demiş. 

 

En büyük kız, kız kardeşinin uzaktan 

yaklaştığını gördüğü zaman daha yüksek 

sesle bağırmaya başlamış. 

“Gel, gel! Talihsiz teyze! Senin Kikos'a ne 

olduğunu gör!” 

“Kikos kim?” 

“Ah! Demedim mi?” 

 

Bir adama vardım,                                                                                 

Bir çocuğum oldu, 

Başında başlık, 

Adı Kikos. 

Ağaca tırmandı, 

Taşa düştü, 

Vay Kikos can, 

Vay oğul can... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girişim 

Tepki 
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Z 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vay Kikos can, vay!” diye bağırmış, ortanca 

kız. O da büyük kızın yanına oturmuş ve 

birlikte ağıt yakmaya başlamışlar.  

 

Annesi bekliyor, bekliyor, bakıyor ama 

gelen yok. Artık küçük kızı yollamış.  

Anne; “Kızım bir git bak kız kardeşlerine ne 

oldu. Gittiler geri gelmediler.”demiş. 

Hemen küçük kız gitmiş, gitmiş ve iki kızı da 

pınar başında oturmuş ağlıyor görmüş. “Aaa 

neden ağlıyorsunuz?” demiş.   

Büyük kız cevaplamış: “Ah, söylemedim 

mi?” 

 

Bir adama vardım,                                                                                 

Bir çocuğum oldu, 

Başında başlık, 

Adı Kikos. 

Ağaca tırmandı, 

Taşa düştü, 

Vay Kikos can, 

Vay oğul can... 

 

“Vay teyzesi, Kikos can, vay!” deyip küçük 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girişim 

Tepki 
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Z 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kız da başlarına geçmiş, diğerlerinin yanına 

oturmuş ve bağırmaya başlamış.  

Anneleri bekliyor, bekliyor, kızlara bakıyor 

ama kızları gelmemiş. Kendisi gitmeye karar 

vermiş. 

Uzaktan annelerini görür görmez üç kız da 

bağırmaya başlamış. 

“Gel, gel bahtsız nine, gel gör! Torunun 

başına ne geldi. 

“Ne torunu ay kızlar, ne söylüyorsunuz?” 

demiş Anne.  

Büyük kız cevaplamış: “Ah söylemedim mi 

ay anne? 

 

Bir adama vardım,                                                                                 

Bir çocuğum oldu, 

Başında başlık, 

Adı Kikos. 

Ağaca tırmandı, 

Taşa düştü, 

Vay Kikos can, 

Vay oğul can...” 

 

“Vay torunum, ninesinin gözü Kikos can!”. 
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Anneleri de dizlerine vurmuş, kızların yanına 

oturmuş ve başlamış onlarla ağıt yakmaya. 

 

Çocukların babası yolları gözlüyormuş. 

“Kadın da kızların arkasından gitti, o da 

gelmedi. Bir gideyim bakayım ne oldu da 

birbirlerinin peşinden gittiler pınarda 

kaldılar.” demiş adam ve kalkmış, gitmiş.  

Karısı ve kızları adamın başını uzaktan 

görünce bağırmaya başlamışlar. 

“Gel, gel! Bahtsız dede, gel gör senin 

Kikos’un başına ne geldi… Vay senin 

Kikos’a…” 

“Kikos kim? Ne diyorsunuz” demiş ve 

şaşırmış adam.  

Büyük kız cevaplamış: “Söylemedim mi 

yoksa ay baba?” 

 

“Bir adama vardım,                                                                                 

Bir çocuğum oldu, 

Başında başlık, 

Adı Kikos. 

Ağaca tırmandı, 

Taşa düştü, 
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Vay Kikos can, 

Vay oğul can..”. 

  

“Vay Kikos can!” demiş ve diz çökmüş; bu 

arada anne ve kızları ağıt yakıyorlarmış. 

 

Aralarında akıllı olan babaları olmuş ve 

demiş ki: 

 

“Ey aptallar, neden burada oturuyorsunuz ve 

ağıt yakıyorsunuz. Ne kadar ağıt yakarsanız o 

kadar ağlarsınız; ama Kikos da canlanmaz. 

Kalkın, evimize gidelim. Đnsanları çağıralım, 

tören yapalım, Kikos’un ölüm yemeğini 

verelim. Ağlayarak ne yapabiliriz? Dünyanın 

düzeni bu, nasıl geldiyse öyle gider.” 

 

Onların varı yoğu bir öküzmüş ve tozlu da 

bir sepet unları varmış. Eve gelmişler öküzü 

kesmişler, bir sepet unla da ekmek yapmışlar. 

Herkesi çağırıp bir tören yapmışlar, Kikos’un 

ölüm yemeğini vermişler. Böylece yine 

huzurlu yaşamaya devam etmişler. 
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Masalın Kahramanları:  

 Đnsanlar: Yoksul bir köylü, köylünün karısı ve üç kızı.   

 

Masaldaki mekânlar: 

 Geniş mekân: Belirli bir ülke ve yer ismi yok. 

Dar Açık mekân: Köy, tarla, pınar başı.  

Dar kapalı alan: Ev.  

 

Masalda yer alan söz kalıpları, söylem ve ünlemler: Bir zamanlar karısı ve üç 

kızıyla birlikte yoksul bir köylü yaşarmış….  Masaldaki ünlem cümlelerinin çokluğu 

ise dikkat çekmektedir. Masalda bulunan ünlem örnekleri şöyledir: “Ah zavallı küçük 

Kikos! Vay Kikos can, Vay oğul can... Gel, gel! Talihsiz teyze! Senin Kikos'a ne 

olduğunu gör! Vay Kikos can, vay! Aa neden ağlıyorsunuz? Vay teyzesi, Kikos can, 

vay! Gel, gel bahtsız nine, gel gör! Vay torunum, ninesinin gözü Kikos can! Vay 

senin Kikos’a… Ey aptallar…” 

 

Masaldaki düğümler: Evin büyük kızının olamayan bir çocuğu için – Kikos için 

ağıt yakılması. Kikos’un teyzesi, dedesi ve ninesi olduğu düşünülen kişilerin de 

büyük kıza uyarak ağıt yakmaları.  

 

Verilen toplumsal mesaj: Çok tekrarlı yapısı ile masalın ilk bakışta eğlence amaçlı 

olduğu düşünülebilir. Ancak masal, bireylerin davranışlarının birbirini etkileyerek 

belirli bir grup psikolojisi oluşturduğunu, bu durumun da kişilere zarar verdiğini ve 

kişilerin bundan haberdar olmadığını göstermektedir.   
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Đncelenen masalda halk anlatılarının epik yasaları: 

 

n- Giriş ve Bitiş kuralı:  Masal giriş cümlesi olarak halk anlatılarının giriş 

cümlelerine benzemektedir. Masalın ilk cümlesi “Bir zamanlar karısı ve 

üç kızıyla birlikte yoksul bir köylü yaşarmış.” şeklindedir. Girişte bütün 

masal kahramanları verilmiştir. Ve masal zamanı olarak “Bir zamanlar” 

gösterilmiştir. Bitiş cümlesi olarak da bu kurala uymaktadır. “Böylece 

yine huzurlu yaşamaya devam etmişler.” şeklindeki bitiş cümlesiyle de 

masal epik yasaların bitiş kuralına uymaktadır.        

 

o- Yineleme kuralı: Bu masalda çok tekrar göze çarpmaktadır. Olay beş kez 

tekrarlanmıştır. Her tekrarda ağıt aynı şekilde verilmiştir.    

 

p- Üçleme kuralı: Masalda üçleme kuralı bulunmamaktadır. Üç kız vardır. 

Masallarda üç sayısının önemi göz önüne alındığında üç kızın olması 

dikkat çekicidir.  

 

q- Bir sahnede iki kuralı: Sahnedeki diyaloglar sürekli iki kişi arasında 

geçmektedir. Masalın sonuna doğru pınar başında ağıt yakanlar çoğalsa 

da diyaloglar yine iki kişi arasında geçmektedir. Bir grup konuşması söz 

konusu değildir.     
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r- Zıtlık kuralı: Çocuğu olmayan bir kişinin çocuğu olduğunu düşünmesi 

ve gerçekten ağıt yakması.  

 

s- Đkizler Kuralı: Bu masalda ikizler kuralı bulunmamaktadır. 

 

t- Đlk ve son durum önemi kuralı: Đlk durumda masalda insanlar 

yaşamlarına normal bir şekilde devam etmektedir. Masal sonunda bu 

düzen tekrar sağlanmaktadır.   

 

u- Anlatımda tek çizgililik: Kikos’un ölümüne odaklanmış bir anlatı söz 

konusudur. Masal içersinde başka entrika çizgileri görmek mümkün 

değildir.  

 

v- Kalıplaştırma kuralı: Üç kız kardeş annesi ve babası dışında bir karakter 

kullanılmamıştır. Olay bu beş kişinin başından aynı şekilde geçmektedir. 

Kalıplaştırma özelliğini oldukça açık bir şekilde görülmektedir.  

 

w- Büyük tablo sahnesi: Masalın sonunda doğru yas tutan kardeşler ve 

annenin yanına babanın da gelmesiyle herkes bir araya gelmektedir.  

 

x- Anlatı mantığı kuralı: Bu masalda da anlatı mantığı gerçeklikle 

örtüşmemektedir. Olmayan bir çocuğun ölümüne yas tutulmaktadır. Bu 

yas sadece bir kişi tarafından değil ailenin bütün fertleri tarafından 

tutulmaktadır.  
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y- Olay örgüsünde anlatı birliği kuralı: Masalda olay örgüsü birbirine 

oldukça bağlıdır. Aynı olay bir başka karakterin gelmesiyle aynı şekilde 

tekrarlanmaktadır. Anlatıda Kikos’un ölümü dışında başka bir konu 

anlatılmamaktadır.  

 

z- Dikkati başkahraman üzerine toplama: Olay büyük kızın hayal 

kurmasıyla başlar ve ağıtı hep o yakar.    

  

Bu masalda Axel Olrik’in epik yasaları incelendiği zaman üçleme kuralı ve ikizler 

kuralı bulunmamaktadır. Ancak diğer kurallar açıkça bulunmaktadır. Bu ise epik 

yasaların bu masala uygun olduğunu dolayısıyla halk masalı özelliğini taşıdığını 

gösterir niteliktedir.   

 

 

 Greimas ve Propp’a Göre Karakterler ve Karakterler arası ilişkilerin analizi  

 

Bu masal incelendiği zaman Greimas ve Propp’un karakter analizine uymamaktadır. 

Bu ise masalın zincirleme yapısından kaynaklanmaktadır. Ulaşılması gereken nesne, 

bu nesneye ulaşmayı engelleyen muhalif, özneye yardımcı olacak kişi ve nesneden 

yararlananları bu masalda görmek mümkün değildir.     
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Masalın Üstyapı Analizi: 

 

Zincirleme yapıya sahip olan bu masalda karakterler arası ilişkiyi göstermemiz 

mümkün olmadı. Ancak masalın üst yapısını gösterme imkânımız olmuştur. Bu ise 

masalların üst yapısının hemen hemen aynı olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan 

dolayı zincirleme yapının üst yapı analizinde etkisi bulunmamaktadır.  

 

1. 

YÖNLENDĐRME 

Baba, kızını su getirmesi için pınara yollar kız pınar başında 

hayal kurmaya başlar. 

2. 

ZORLUK 

Kızın hayalinde bir çocuğu olur. Bu çocuk ölür. 

 

2. 

GÜÇ/YETERLĐK 

  

Bu ölüm karşısında çaresiz olduğunu düşünür ve yas tutar. 

3.  

ĐŞ, ĐCRA ve 

ÇÖZÜM 

Evin babası akıllı çıkar. Baba, yasın daha fazla sürmemesi 

gerektiğini söyler ve eve gidip ölü yemeği verilir. 

4. 

DEĞERLENDĐRME 
Eski huzurlu günlerine dönüldüğü belirtilir 

5.  

SONUÇ (kıssadan 

hisse) 

“Sürü psikolojisi ile hareket etme!” düşüncesi dolaylı olarak 

verilir. 
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Larivaille’ın Anlatı Şemasına göre Analizi: 

 

Greimas’ın katılanlar listesine uymayan bu masal Larivaille’ın anlatı şemasına 

birebir uymaktadır. Özellikle “denge” unsuru göz önüne alındığında ilk durumda ve 

son durumda dengenin sağlandığı görülmektedir.   

 

I 

Ö:CE 

 

ĐLK DURUM 

DE:GE 

. 

Karısı ve üç kızıyla birlikte yaşayan fakir 

bir köylü vardır. kızını suya yollar. Kızı 

pınar başına gittiğinde hayal kurmaya 

başlar. 

Provokasyon 

(Tetikleyen) 

Bozguncu kuvvet ya da provakasyon olarak 

nitelendiremeyeceğimiz ancak masalın 

gidişatınındaki dengeyi bozan durum ortaya 

çıkar: Büyük kız hayal kurmaya başlar. 

Hayalinde çocuğu olur ve bu çocuk ağaçtan 

düşer ve ölür. 

II 

ŞĐMDĐ 

Dönüşüm 

(Hareket veya 

zarar) Dinamik 

bir süreç. 

 

Olay 

(Hareket) 

Bu ölümün ardından masalda “hareket” 

başlar. Ölen çocuğun arkasıdan ailenin 

bütün üyeleri ağıt yakmaya başlar 
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Đcra 

(Çözüm 

Unsuru) 

Evin babası ağıt yakarak bir yere 

varılamayacağını söyler. Eve geri gidip 

tören yapmayı önerir. 

III 

SO:RA 

 

SO: 

DURUM 

DE:GE 

 

Sonuç olarak ölen kişi için bir tören yapılır 

ve herkes eski huzurlu günlere geri döner, 

denge sağlanır. 

 

 

Đncelenen Masalın Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirmesi, Diğer 

Özellikleri ve Varyantları: 

 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirmesi: “Kikos’un Ölümü” adlı eser çocuk 

edebiyatı açısından değerlendirildiğinde çocuklara dolaylı yoldan “ders” vermesi 

açısından olumlu değerlendirilebilir. Ermenistan’da Tumanyan’ın bu eseri çocuklar 

için önerilmektedir. Bunun yanında Ermenistan’da çocuk oyunu olarak gösterimleri 

de yapılmıştır. Çocuk edebiyatı açısından masalın dili değerlendirildiğinde sade ve 

anlaşılır bir dile sahiptir. Ancak günümüz çocuk edebiyatı ürünlerine göre çok fazla 

tekrar söz konusudur. Bu ise eserin halk edebiyatı ile olan sıkı bağını göstermektedir.    
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Masalın Diğer Özellikleri: Masalın zamanı ve yeri belli değildir. Masalda mekân 

olarak, köy, tarla, pınar başı ve ev geçmektedir. Karakterlerin hepsi insandır. Zaman 

olarak geçmiş zaman kullanılmıştır. Daha çok hareket bildiren eylemler 

kullanılmıştır. Ayrıca masalda oldukça fazla diyalog da bulunmaktadır. Masalın 

genelinde “o” anlatı görülmektedir. Dolaylı olarak didaktik bir özellik taşımaktadır.  

 

Masalda Grabar döneminden ve konuşma dilinden kalan bazı özellikler 

bulunmaktadır.  

 

Հեր (հայր) 

Հիմի (հիմա)  

Ընչի (ինչի / ինչու)  

Գընացի (գնացի) 

Ընչի՞ եք լաց ըլում: (ինչու՞ եք լաց լինում)   

Էս (այս) 

Ասիլ (ասել) 

Ձեն (ձայն) 

Քու (քո) 

Էստեղ (այնտեղ) 

Էնպես (այնպես) 
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MASAL A:ALĐZĐ 5:  

Masalın adı: Akılsız Aptal330 

  

                                                 
330 Հովհաննես Թումանյան, 1978, s. 11. 
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K, Z 

 

 

 

 

 

 K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K, Z 

 

 

 

 

 

 

 

Zamanın birinde fakir bir adam varmış, ne kadar 

çalışsa da, ne kadar didinse de yine aynı fakirliği 

devam edermiş. Yine ümitsiz bir gün kalkmış

“gitmeliyim, tanrıyı bulmalıyım, görmeliyim ve 

kurtulmalıyım bu fakirlikten” demiş.  

 

Adam yolda bir kurtla karşılaşmış. 

“Đyi yolculuklar insan kardeş, nereye gidiyorsun?” 

diye sormuş. 

“Tanrıya gidiyorum. Derdim var onu 

anlatacağım” diye cevaplamış fakir adam. 

“Tanrıya gidiyorsun madem, söyle aç bir kurt var, 

gece gündüz geziyor dağı ve vadiyi yiyecek bir 

şey bulamıyor. Sor ne zamana kadar aç 

kalacağım, neden yiyecek vermiyor?”demiş. 

“Tamam” demiş fakir ve yoluna devam etmiş… 

  Az gitmiş uz gitmiş bir sevimli kızla 

karşılaşmış. 

“Nereye gidiyorsun kardeş?” diye sormuş sevimli 

kız. 

“Tanrıya gidiyorum” 

“Tanrıyı gördüğünde söyle; öyle bir kız var ki 

genç, güzel, zengin ama mutlu olamıyor; şanslı 

 

 

Ön biçim 

Tetikleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biçim 

Uygulama 

Girişimler 
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K, Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

hissedemiyor kendini. Ne çare olacak onun 

derdine?” diye dert yanmış sevimli kız. 

“Söyleyeceğim” demiş fakir, yola düşmüş ve 

gitmiş.  

Yolda bir tane ağaç görmüş. Ağaç, suyun 

kenarında olmasına rağmen kuruymuş. 

“Nereye gidiyorsun ey yolcu?” diye sormuş kuru 

ağaç.  

“Tanrıya gidiyorum” demiş fakir. 

“Dur bakalım! Ben de bir iki söz söyleyeceğim, 

Tanrı’ya sor bu nasıl bir şey, bu temiz suyun 

kenarında yetiştim ama yaz – kış kuruyum. Ne 

zaman yeşilleneceğim?” demiş kuru ağaç. 

 

Bunu da dinleyen fakir adam yoluna devam etmiş. 

O kadar gitmiş ki tanrıyı bulmuş. 

Tanrı, yüksek bir kayanın ortasında aksakallı 

insana benzer bir şekilde oturuyormuş. 

“Đyi günler” demiş fakir adam ve tanrının önünde 

durmuş.  

“Hoş geldin” diye cevaplamış ve “Ne istiyorsun” 

demiş Tanrı. 
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“Şunu istiyorum; bütün insanlara eşit gözle 

baksan, birisini mutlu diğerini mutsuz etmesen, 

Ben o kadar çabalıyorum, çalışıyorum ama 

karnımı doyuracak ekmek bulamıyorum. Diğerleri 

ise benim yarım kadar çalışıp zengin ve rahat 

yaşıyorlar” demiş.  

“Hadi git şimdi zengin olacaksın, senin kaderin 

yazıldı, git onun tadını çıkar” demiş tanrı. 

Bir şey daha söyleyeceğim Tanrım!” demiş fakir 

adam ve aç kurdun, sevimli kızın ve kuru ağacın 

söylediklerini anlatmış.  

Tanrı hepsini cevaplandırmış ve fakir adam 

teşekkür etmiş, uzaklaşmış. 

Fakir adam tekrar kuru ağaçla karşılaşmış.  

“Tanrı benim için ne söyledi?”  diye sormuş kuru 

ağaç. “Senin altında altın var, bu altını köklerinle 

ulaşıp çıkartana kadar yeşillenemezsin, dedi 

Tanrı” 

“Nereye gidiyorsun, hadi altını çıkart, sana da 

bana da yarar, sen zengin olursun, ben 

yeşillenirim” demiş kuru ağaç. 

“Hayır, vaktim yok, acele etmeliyim” diye 

cevaplamış fakir adam. Tanrı benim kaderimi 

yazdı, ben hemen gitmeliyim kendi kaderimi 
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Yanıt  
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Tepkiler 
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K, Z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K,Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bulmalıyım, onu yaşamalıyım” demiş ve gitmiş 

fakir.    

 Daha sonra sevimli kız ortaya çıkmış ve 

yolcunun önünü kesmiş. 

“Benim için ne haber getirdin?” diye sormuş.  

“Tanrı dedi ki; kendin için bir hayat arkadaşı 

bulmalısın, işte o zaman mutsuzluktan 

kurtulursun, mutlu ve mesut olursun.” 

“Öyleyse hadi benim hayat arkadaşım ol!” dedi 

yolcuya, sevimli kız. 

“Hayır, seninle arkadaş olacak zamanım yok, 

Tanrı benim kaderimi yazdı, gitmeliyim kendi 

kaderimi bulmalıyım, onu yaşamalıyım” dedi 

fakir adam ve uzaklaştı. 

Yolda ise aç kurt bekliyormuş, uzaktan görür 

görmez yolcuyu, gitmiş yolcunun önünü 

kesmiş. 

“Tanrı ne dedi?” 

“Kardeş, tanrıya giderken senden sonra bir 

sevimli kız ve kuru bir ağaçla karşılaştım. Kız 

neden mutlu olamadığını, ağaç ise neden yaz – kış 

kuru olduğunu sordu. Tanrı bunları cevapladı, 

kıza söyle kendisi için bir hayat arkadaşı bulsun; 

mutlu olacak. Ağacın da altında altın var, bu 
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altına ulaşmalı, kökleri ona ulaşınca yeşillenecek. 

Geldim onlara tanrının sözlerini söyledim. Ağaç 

dedi ki; hadi gel altını çıkar; kız da ben arkadaş 

olarak seni seçiyorum. Dedim ki hayır! Kardeş 

yapamam, Tanrı benim kaderimi yazdı, gidip 

kendi kaderimi bulmalıyım ve onu yaşamalıyım.”  

“Öyleyse Tanrı benim için ne dedi?” diye sormuş 

kurt.  

“Senin için de dedi ki; bir aptal insan bulana kadar 

aç gezeceksin, bulunca yiyip, doyacaksın”  

“Senden daha aptal adamı nereden bulayım 

yemek için” demiş kurt ve aptal fakiri yemiş.  
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Masalın Kahramanları:  

 Đnsanlar: Fakir adam ve Genç Kız 

 Kutsal varlık: Tanrı 

 Hayvan: Kurt 

 :esne veya bitkiler: Kuru Ağaç 

Masaldaki mekânlar: 

 Geniş mekân: Belirli bir ülke ve yer ismi yok. 

Dar Açık mekân:  Yol, ırmağın kenarı, ağacın altı ve kayalık. 

Dar kapalı alan:  -  

 

Masalda yer alan söz kalıpları, söylem ve ünlemler: “Bir zamanlar fakir bir adam 

varmış…” sözleri kalıplaşmış masal girişidir. “Tanrıya gidiyorum” sözü 

tekrarlanmıştır. Söyle! Zeden? Đyi! Yerine git! Sahip (Tanrı)! Hadi! Hayır! gibi 

ünlem cümleleri kullanılmıştır.      

 

Masaldaki düğümler: Fakir bir adamın Tanrı’ya gitmek istemesi. Fakir Adam’ın 

Tanrı’ya giderken “üç” kişi ile karşılaşması. Fakir Adam’ın sırasıyla karşılaştığı 

kişiler: Kurt, kız, ağaç ve Tanrı (Genelde masallarda kullanılan canlı – cansız ve 

doğaüstü varlıklar birlikte kullanılmıştır).   

 

Verilen toplumsal mesaj: Kişinin karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesi 

gerektiği ve kaderin kişinin elinde olduğu mesajını içermektedir. 
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Đncelenen masalda halk anlatılarının epik yasaları: 

 

a- Giriş ve Bitiş kuralı: Masalın ilk cümlesi şöyledir:“Bir zamanlar fakir 

bir adam varmış…” bu kurala göre masalın zamanı ve başkahramanı 

masalın başında öğrenmekteyiz. Aptal masallarında genelde sonuç 

“olumlu” bitmediği için aptal fakir adam kurt tarafından yenilmiştir. 

Başkahramanın masal sonunda zarar görmesi ise aptal masallarının 

bitişine uymaktadır. 

 

b- Yineleme kuralı: Masalda olaylar benzer bir şekilde tekrar edildiği gibi 

sözler de aynı şekilde tekrar edilmiştir. Örneğin: “Nereye gidiyorsun?” 

sorusu ve cevabı “Tanrı’ya.” Aynı şekilde kullanılmıştır. 

 

c- Üçleme kuralı: Fakir adam tanrıya giderken üç kişi ile karşılaşmaktadır. 

Bundan dolayı olayın üç kez tekrar ettiğini söyleyebiliriz.   

 

d- Bir sahnede iki kuralı: Köylü tanrıya giderken karşılaştığı kişilerle 

kurduğu diyaloglar hep iki kişi arasında geçmektedir.   

 

e- Zıtlık kuralı: Bu masalda zıtlık bulunmamaktadır.  

 

f- Đkizler Kuralı: Bu masalda ikizler kuralı bulunmamaktadır. Ancak fakir 

adamla aynı durumda sorunları olan ve tanrıdan yardım isteyen üç kişi 

daha vardır. 
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g- Đlk ve son durum önemi kuralı: Masalın başlangıcında fakir adam 

hayatından memnun değildir. Fakirlikten kurtulmak için tanrıya ulaşmak 

ve derdini anlatmak ister. Bu ilk durum masalın ana konusunu 

oluşturmakta ve olaylar bu konu çerçevesinde devam etmektedir. Son 

durumda Fakir Adam karşısına çıkan fırsatları değerlendirmediği için kurt 

tarafından yenir. Đlk karşılaştığı kişi kurttur; son karşılaştığı kişi de kurttur 

bu açıdan da masalın entrika yapısında ilk ve son durum birbirine 

bağlıdır.    

 

h- Anlatımda tek çizgililik: Fakir adamın başından geçen olaylar sırası ile 

anlatılmıştır. Hayatından memnun olmayan ve tanrıya dileklerini ileten 

karakterlerin dışında başka bir konu anlatılmamıştır. 

 

i- Kalıplaştırma kuralı: Kurt, kız, ağaç ve fakir adam hayatlarından 

memnun değildir. Farklı karakterlerin aynı özelliği taşıması nedeniyle 

kalıplaştırma kuralına uymaktadır.  

 

j- Büyük tablo sahnesi: Masalda büyük tablo sahnesi bulunmamaktadır. 

Ancak fakir adamın Tanrı’yla karşılaştığı sahnede bütün karakterlerin adı 

ve durumu anlatılıyor. Bu sahne masalda “gerilim”in en üst düzeye 

ulaştığı noktadır. 
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k- Anlatı mantığı kuralı: Bu masalda da anlatı mantığı gerçeklikle 

örtüşmemektedir. Doğaüstü durumlar söz konusudur. Fakir adamın 

tanrıya gitmek istemesi, tanrıyla konuşması, kurtla ve ağaçla konuşması 

anlatı mantığı kuralına uymaktadır. 

 

 

l- Olay örgüsünde anlatı birliği kuralı: Masalın başından ortaya çıkma 

ihtimali olan olaylar kestirilebilmektedir. Olaylar sırasıyla ilerler, kurdun 

olduğu bu masalda sonucun ne olduğu kestirilebilir.  

 

 

m- Dikkati başkahraman üzerine toplama:  Fakir Adam başkahraman 

olarak hep olayların başındadır. Okuyucu Fakir Adam’a odaklanmaktadır. 

  

Greimas ve Propp’a Göre Karakterler ve Karakterler arası ilişkilerin analizi  

 

Greimas’ın katılanlar listesine göre sıralama yapılırsa şöyledir: 

 

1. Özne: (Süje) Fakir Adam. 

2. :esne: (Obje) Tanrıya ulaşarak fakirlikten kurtulma isteği.  

3. Yardımcı: Fakir Adam’a bu masalda yardım eden yoktur. 

4. Muhalif: (Düşman) Kurt düşman olarak çıkar. 

5. Gönderen: (Yönlendiren) Fakir Adam’ı gönderen bir kişi yoktur; Fakir 

Adam kendi kendini yönlendirmiştir. 
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6. Kabul eden: (Yararlanan) Sevimli Kız ve Kuru ağaç durumdan yararlanan 

olarak ön plana çıkar. Kurt ise ilk başta yararlanan olarak gözükür ancak 

masal sonunda düşman olduğu anlaşılır.  

 

Masaldaki karakterlerin aralarındaki ilişkiyi aşağıdaki tabloda gösterebiliriz: 

 

Gönderen 

(Yönlendiren) 

Adam 

fakirliğinden 

dolayı tanrıya 

gitmek ister 

gönderen 

kendisi. 

-----------------

> 

Obje 

(Nesne) 

 

Tanrıya 

ulaşarak 

Fakirlikten 

kurtulma 

isteği 

-----------------> Kabul eden 

(Yararlanan) 

Sevimli kız 

Kuru ağaç 

[Ve Kurt ] 

 

       

 

 

  

   

 Yardımcı  

Yardımcı yok 

-----------------

>  

Süje  

(Özne) 

 

Fakir 

adam 

<----------------- Rakip (Muhalif - 

Düşman) 

 Kurt 
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Adamın fakirlikten kurtulmak istemesi istem ekseni olarak değerlendirilir. Adam 

bir şekilde tanrıya ulaşır. Tanrıya ulaşmada herhangi bir zorlukla karşılaşmaz. 

Güç ekseni tanrıya giderken yoktur. Adamın tanrıya ulaşması geçiş ekseni olarak 

değerlendirilir. Masalın bu bölümünden sonraki kısmında adamın tekrar evine 

gitmek ve kaderini beklemek istemesi de istem ekseni olarak düşünülebilir. 

Burada güç ekseni olarak karşısına kurt çıkar. Evine ulaşamayan fakir adam 

geçiş eksenini dönüşte tamamlayamamıştır.  

 

 

Masalın Üstyapı Analizi: 

 

Bu bölümde güç / yeterlik bölümü ile iş, icra ve çözüm bölümünün yeri 

değiştirilmiştir. 

 

1. 

YÖNLENDĐRME 

Fakir adamı tanrıya gitmeye yönlendiren içinde bulunduğu 

durumdur. 

2. 

ZORLUK 

Köylü fakir olduğu için bir zorluk yaşamaktadır. Tanrıya 

giderken herhangi bir zorluk yaşamamaktadır. 

3.  

ĐŞ, ĐCRA ve 

ÇÖZÜM 

Fakir adam Tanrıya ulaşır ona derdini anlatır. Adam kendi 

kaderini bulmak için geri dönerken en son kurtla konuşur. 

Fakir adam başına gelebileceklerden habersizdir.   
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4. 

GÜÇ/YETERLĐK 

 

Köylü tanrıya giderken herhangi bir zorluk ile karşılaşmaz. 

Ancak tanrıyı gördükten sonra dönüşte kurt ile karşılaşır onu 

geçemez. Yeterliliğe sahip değildir. 

5. 

DEĞERLENDĐRME 

Kurt aptal adamı yer. Bu olayla birlikte fırsatların 

değerlendirilmesi gerektiği teyit edilir.   

6.  

SONUÇ (kıssadan 

hisse) 

“Önüne çıkan fırsatları değerlendir. Her zaman tanrı yardımcı 

olamaz kendi aklını kullanman gerekebilir”   

 

 

Larivaille’ın Anlatı Şemasına göre Analizi: 

 

Larivaille’ın anlatı şeması göz önüne alındığında bu masalın “aptal” masalı olması 

nedeniyle dengenin sonda sağlanmadığını görüyoruz. Ancak masalın içinde 

dengeleyecek unsurların özneye sunulmuş olduğu da dikkat çekmektedir. Yine 

Larivaille ve Longacre’ın modeli uygulandığında hareket bölümünde anlatıda 

gerginliğin arttığı görülmektedir. 
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I 

Ö:CE 

 

ĐLK DURUM 

DE:GE 

. 

Bir adam hayatını fakir bir şekilde idame 

etmektedir. 

Provokasyon 

(Tetikleyen) 

Terikleyen bir kuvvet olarak 

değerlendirebileceğimiz bir durum ortaya 

çıkar: Fakir adam tanrıya gitmeye karar 

verir. 

Olay 

(Hareket) 

Fakir adam tanrıya gitmek için yola çıkar. 

Yolda Kurt, sevimli bir kız ve kuru bir 

ağaçla karşılaşır. Sonuç olarak adam tanrıya 

ulaşır. 

II 

ŞĐMDĐ 

Dönüşüm 

(Hareket veya 

zarar) Dinamik 

bir süreç. 

 

Đcra 

(Çözüm 

Unsuru) 

Tanrı onun kaderini yazdığını geri gitmesi 

gerektiğini söyler. (Dengelenmeye çalışılır)  

Fakir adam yolda karşısına çıkan fırsatları 

değerlendirmez. (Fakir adam dengeleyen 

kuvveti algılayamaz) 

III 

SO:RA 

 

SO: 

DURUM 

DE:GE 

 

Sonuç olarak ölen kişi için bir tören yapılır 

ve herkes eski huzurlu günlere geri döner, 

denge sağlanır. 
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Brémon ve Propp modeline göre masalın gelişim aşaması:  

 

Olası gelişme � Gerçekleşmeme (ilerleme yok) � Başarısızlık (amaca 

ulaşılmaz). 

 

Đncelenen Masalın Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirmesi, Diğer 

Özellikleri ve Varyantları: 

 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirmesi: “Akılsız Aptal” adlı bu masal çocuklara 

ve yetişkinlere önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi öğütlemektedir. Didaktik bir 

özelliği olan bu masalın dili sadedir. Soyut düşünmeye iten bu eser çocuğun hayal 

gücünü geliştirmeye katkısı olabilir. Konusu ve dili bakımından masal yetişkinlerce 

de okunabilir niteliktedir.  

 

Masalın Diğer Özellikleri: Masalda zaman ve yer belli değildir. Zaman olarak 

geçmiş zaman kullanılmıştır. Daha çok hareket bildiren eylemler kullanılmıştır. 

Masalda diyaloglar da bulunmaktadır. Masalın genelinde “o” anlatı görülmektedir. 

Didaktik bir özellik taşımaktadır. 

 

Masalda geçen kelimelerden sadece “Կանաչիլ” (Կանաչել) kelimesi günümüz 

Doğu Ermenicesinden farklıdır. “Կանաչիլ” “–il” ile biten bir eylem olarak 

kullanılmıştır. Konuşan Balık adlı masalda geçen “հասնիլ” (հասնել) kelimesi de 

aynı özelliğe sahiptir. 
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Günümüz Doğu Ermenicesinde mastar eki “–il” («-իլ») ile biten eylem 

bulunmamaktadır. Bu Grabar dönemi/Batı Ermenice özelliği olarak 

değerlendirilmektedir. (Batı Ermenice de eylemler “–el” («-ել»), “-al” («-ալ»), “-il”  

(«-իլ») ve “-ul” («-ուլ») ile biterken günümüz Doğu Ermenicesinde eylemlerin 

mastar eki “-el” («-ել») ve “-al” («-ալ») dır.)  

 

Masalın Varyantı: Araştırmamız boyunca bu Akılsız Aptal adlı masala birebir 

benzeyen bir masal ile karşılaşılmıştır. Bu masalın adı Bir Aptalın Hikâyesi olarak 

geçmektedir.331 Masal incelendiği zaman yapı olarak ve içerdiği motifler açısından 

Akılsız Aptal adlı masala çok benzemektedir. 

 

Đncelediğimiz eser Papaz Slik332 adlı masala da benzerlik göstermektedir. Papaz Slik 

masalı bir papazın cennete gitmek için eşini çocuklarını ve bütün eşyalarını alarak 

yola koyulmasıyla başlar. Papaz Slik incelediğimiz masaldan farklı olarak yolda 

kutsal kişilerle karşılaşır. (Bunlar sırasıyla Adem, Matos Aga, Zuh Dede, Đbrahim, 

Musa, Davut Peygamber, Melek Gabriel ve son olarak Đsa Mesih’tir. Bu kişiler 

sırayla Papaza ölmeden önce cennete gidilemeyeceğini söyler. Ama Papaz bu kutsal 

kişilerin “işlemiş olduğu günahlara rağmen” cennete gitmiş olması nedeniyle 

kendisinin de cennete gitme hakkı olduğunu düşünmektedir.) 

                                                 
331 http://www.kebir.net/bir_aptalin_hikayesi.htm (30.04.10) 
332 Burada özel isim olarak kullanılan “slik” sözcüğünün Türkçe karşılıkları “tez canlı, atik, çevik, 

acar”dır. Bkz. Birsen Karaca, 2001, s. 59. 
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SO:UÇ 

 

Ermeni edebiyatını ve folklorunu birlikte ele aldığımız Hovhannes Tumanyan’ın 

Masalları /Halk Edebiyatının Çocuk Edebiyatındaki Yansımaları” adındaki tez 

çalışmamızda genelde folklor ve edebiyat arasında var olan yoğun ilişki, özelde halk 

edebiyatının çocuk edebiyatındaki yansımaları gösterilmeye çalışılmıştır.  

 

Türkiye’de ilk kez bilimsel bir çalışmaya konu olan Hovhannes Tumanyan’ın hayatı, 

edebi ve siyasi kişiliği tezimizde bir bütün içinde değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler sonucunda Tumanyan’ın halk kültüründen özellikle de halk 

anlatılarından etkilendiği görülmüştür. Tumanyan’ın kendisinin de belirttiği gibi 

yazdığı masalların kökleri halk masallarına dayanmaktadır. Çalışmamızda 

Tumanyan’ın masalları ile Anadolu ve Kafkas coğrafyasında anlatılan masallar 

arasındaki benzerlikler olduğu da görülmüştür. Bunun nedeni ise Ermenilerin 

yüzyıllar boyu yaşadıkları coğrafyayı farklı kültürlerle paylaşmış olmalarıdır.  

 

Halk kültüründen esinlenen Tumanyan’ın eserlerinde romantizmin ve realizmin 

izlerini görmek mümkündür. Halk anlatılarına yönelimin romantizm akımıyla 

başladığı düşünülürse Tumanyan’ın da romantik akım etkisiyle halka/halk 

anlatılarına yöneldiği söylenebilir. Buna bağlı olarak da yazarın, eserlerinde daha çok 

“sıradan” insanları (halkı) anlattığı ve yalın bir dil kullandığı görülmüştür.  
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Tumanyan, edebi alanda olduğu kadar siyasi arenada da kendisini göstermektedir. 

Tumanyan’ın siyasi görüşlerinin dönemin şartlarına göre milliyetçilikle sosyalizm 

arasında gidip geldiği anlaşılmaktadır. Bu duruma bağlı olarak çalışmamızda 

Tumanyan, “sosyalist - milliyetçi” olarak değerlendirilmiştir. Yazarın siyasi 

görüşlerinin bazı eserlerine yansıdığı görülmektedir. Ancak doğrudan inceleme 

alanımıza giren masallarda siyasi bir ideoloji tespit edilmemiştir.  

 

Çalışmamızda halk kültüründen oldukça yoğun bir şekilde etkilenen Tumanyan’ı 

anlayabilmemiz için halk bilimine ve halk biliminin bir araştırma alanı olan halk 

edebiyatına değinilmiştir. Avrupa’da, özellikle Đngiltere’de, halk kültürünün maddi 

ve manevi unsurlarının incelenmesi “halk bilimi” (folklor) denilen bir bilim dalının 

doğmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde halk bilimi çalışmaları belirli bir 

düzen içinde yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de halk biliminin henüz gelişme 

aşamasında olduğu belirtilmiştir. Dünyada ilk folklor çalışmalarının sözlü kültüre 

dayanan masal, bilmece, fıkra, türkü gibi anonim eserleri incelemiş olması folklorun 

sözlü kültüre yoğunlaşmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde folklor sözlü 

kültür ürünlerini inceleme özelliğinden kurtulup başka alanlara yönelirken 

Türkiye’de bu değişim yeni yeni gerçekleştiği görülmüştür. 

 

Bu çalışmada dünyadaki bu değişime paralel halk kültüründen esinlenerek masallar 

veya hikâyeler yazan Hovhannes Tumanyan gibi yazarların halk bilimi çerçevesinde 

ve halk edebiyatı içinde de değerlendirilebileceği belirlenmiştir. Çünkü günümüzde 

halk edebiyatı kaynakları içersinde yazılı veya yazanı belli eserler de bulunmaktadır.  
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Halk edebiyatı ve çağdaş edebiyat çerçevesinde değerlendirdiğimiz Hovhannes 

Tumanyan’ın halk kültüründen esinlenerek yazdığı masallar tezimizde ön plana 

alınmıştır. Masallar, halk edebiyatı ürünlerinin en önemli kaynakları içinde yer alan 

düz yazı formatındaki anlatılar olarak kabul edilmiş ve masal, efsane ve mit gibi halk 

edebiyatı ürünlerini tanımlamak için William R. Bascom’un görüşleri 

değerlendirilmiştir.  

 

Hovhannes Tumanyan’ın, tarih itibarı ile Ermeni folklor çalışmalarının başladığı ve 

bu çalışmaların hız kazandığı bir dönemde yaşadığı görülmektedir. Bu dönemin en 

önemli özelliği milliyetçiliğin ön plana çıkması ve folklor çalışmalarının milli 

kimliği oluşturmak için kullanılmasıdır. Bu milliyetçi akım içinde Tumanyan’ın 

folklor çalışmaları (masal derlemeleri) yaptığı bilinmektedir. Derlediği folklor 

ürünleri ile Ermeni halk kültürünü çok iyi yansıtmış ve “milli” bir edebiyat 

oluşturmakta öncü olmaya çalışmıştır. Bu çalışmalarında “milliyetçi” bir özellik 

görülmese de tezimizde gösterdiğimiz belgeler Tumanyan’ın yaşadığı dönemde 

popüler olan milliyetçi akımın içinde yer aldığını göstermektedir.  

Folklor çalışmalarında Ermeni – Rus ilişkileri başlığı altında Ermenilerin Rusya’ya 

olan yakınlıkları gösterilmiştir. Ayrıca Tumanyan’ın da Rus yanlısı olduğu 

belirtilmiş ve bu göz önüne alındığında Tumanyan’ın dönemin siyasi görüşünü 

desteklediği, kurtarıcı olarak Rusya’yı gördüğü; Osmanlı Devleti’ne ve Đran’a karşı 

olumsuz düşünceler beslediği saptanmıştır. Yaşadığı dönemde “Vernatun” isimli bir 

organizasyon kuran Tumanyan’ın bu kurum aracılığı ile kültürel çalışmalar yaptığı 

ve Ermeni folkloruna da katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Tumanyan’ın edebi ve 
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siyasi görüşü Ermenistan folklor çalışmalarının siyasî ideolojisiyle paralel gittiği 

anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmamızda Sovyet dönemine geçişle birlikte Hovhannes Tumanyan’ın 

“sosyalist” yönünün ön plana çıktığı görülmüştür. Tumanyan’ın Ermenistan’da tam 

olarak meşhur olması ise 1930’lu yıllara, Sosyalizmin yerleştiği döneme tekabül 

etmektedir. Tumanyan’ın bu siyasi görüşü/görüşleri (sosyalizmi/milliyetçiliği) ise 

ayrıca araştırma konusu olabilecek özelliktedir.  

Tumanyan’ın içinde yaşadığı Ermeni kültürü Türk, Yunan, Đran ve Kafkas 

kültüründen özellikler taşımaktadır ve bu özellikler doğal olarak halk edebiyatına 

yansımıştır. Bu sentez kültür içinde halk edebiyatı ürünleri de bulunmaktadır. 

Tumanyan’ın bu ürünleri olabildiğince iyi değerlendirdiği görülmüştür. Bulunduğu 

bölgenin dışındaki kültürlerin halk edebiyatı ürünlerinden de yararlanan 

Tumanyan’ın, özellikle Rus kültürüne/edebiyatına yöneldiği tespit edilmiştir. 

Yaptığımız araştırma sonucunda halk edebiyatının bir türü olarak masallar üzerine 

birçok çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Ancak masal türleri konusunda yapılan 

sınıflandırmalarda bazı sorunların olduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı 

çalışmamızda masal türleri konusunda yaşanan sorunların çözümü için yeni bir 

sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre masallar halk masalları, kurmaca 

masallar ve kültürize masallar olarak üçe ayrılmıştır. Yeni bir kavram olan kültürize 

masal bir kişi tarafından yazılı kültüre geçirilen halk masalları olarak kabul 

edilmiştir. Kültürize masalların sözlü kültür özelliklerini yoğun bir şekilde taşıdığı 

görülmektedir. Halk masallarının kültürize edilerek sunulduğu hedef okur kitlesini 
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çocukların oluşturduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda kültürize masalların daha çok 

çocuk edebiyatı çerçevesinde değerlendirildiği tespit edilmiştir. 

 

Araştırmamızda çocuk edebiyatı tanımında Çehov’un görüşü benimsenmiş ve çocuk 

edebiyatı çocuklar için “dozu çocuklara uygun olan edebiyat” olarak tanımlanmıştır. 

Çocuk edebiyatının Avrupa’da gelişmiş bir tür olduğu görülmüştür. Çünkü 

Đngiltere’de John Locke ve Fransa’da Rousseau gibi kişiler çocuk – çocukluk ve 

çocuk edebiyatı üzerine düşünceler üretmişlerdir. Almanya ise “sıkı Alman eğitim 

sistemi” içinde çocuk edebiyatına önem vermiştir. Rusya’da ise çocuk edebiyatı 

sosyalist dönemde siyasi bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Wolfgast’ın belirttiği gibi adrese yönelik edebiyat kabul edilebilir nitelikte değildir. 

Đncelemelerimiz sonucunda Tumanyan’ın yazmış olduğu masalların adrese yönelik 

yazıldığı söylenemez. En kısa ve yalın masalından en uzun masalına kadar yazarın 

bütün eserleri yetişkinler tarafından da okunabilir ve yetişkinler tarafından da farklı 

dersler çıkartılabilir nitelikte olduğu görülmüştür. Zaten halk kültüründen etkilenerek 

yazan Tumanyan’ın adrese yönelik masal yazması mümkün değildir. Çünkü halk 

anlatıları adrese yönelik değil, halkın kendisinin ürettiği sözlü eserlerdir. Tumanyan 

ise bunu yeniden işleyerek sunmuştur. Sunarken yaptığı değişiklikleri ise bulmak 

oldukça zordur. Çünkü bir halk masalının birçok versiyonunu inceleyerek masal 

yazdığı belirlenmiştir. 

 

18. ve 19. yy. da eğitim ve ahlak gibi konulara değinilirken genel olarak çocuk 

edebiyatında politikadan ve siyasi düşüncelerden uzak durulmuştur. Bu dönemde 



 259 

yaşayan biri olarak Tumanyan’ın da politikadan ve siyasi düşüncelerden uzak olan 

halk anlatılarını yeniden işlemek üzere seçmesi olağan karşılanabilir. Ancak 

Tumanyan’ın bazı masalları üstü örtülü bir şekilde yönetim ve halk arasındaki 

zıtlıkları da ortaya koymaktadır. Birçok masalı ise fakir köylü halkı anlatmaktadır. 

Bu özellikler ise halk masallarının genel özellikleri arasında yer almaktadır. 

Osmanlı devleti içinde yaşayan Ermenilerin çocuk edebiyatı yayınlarına erken bir 

tarihte, 1851’de Đstanbul’da başladığı görülmektedir. Diğer bir gelişim merkezi ise 

Tiflis olmuştur. Tiflis ve Đstanbul’da gelişen edebiyatın ilk dönemlerde milli ve dinî 

bir özellik taşıdığı bilinmektedir. Bundan dolayı çocuk edebiyatının da milli ve dini 

bir özellik taşıdığı tespit edilmiştir. 1920’li yıllardan sonra Sosyalist düşüncenin 

etkin olduğu Ermenistan’da çocuk edebiyatının da bu ideoloji ile şekillendiği 

görülmektedir. Tumanyan da milliyetçilikten sosyalizme geçişte yaşamış bir yazar 

olarak iki dönemde de çocuk edebiyatı alanında ön plana çıkmıştır. Özellikle Tiflis’te 

yapmış olduğu yayınlarla Ermeni çocuk edebiyatı tarihine katkıda bulunmuştur. 

Sosyalist dönemde ise sosyalizm öncesi dönemde yazmış olduğu eserler yayınlanmış 

ve Tumanyan’ın edebi bir idol olması sağlanmıştır. 1850’li yıllarda çocuk edebiyatı 

yayınlarına başlayan Đstanbul Ermenileri de Tumanyan’ın eserlerini okuyuculara Batı 

Ermenice olarak sunmaya devam ettiği görülmektedir.     

Tezimizde Hovhannes Tumanyan’ın masallarının analizinde kullanılan Tarihi - 

Coğrafi Fin ekolünün üyesi Axel Olrik ve halk anlatılarının yapısal analizini yapan 

Vladimir Propp ve anlatı analizi modelleri incelenmiştir. Axel Olrik de dâhil olmak 

üzere anlatı analizi yapan bütün modeller ve herhangi bir ekole dâhil olamayan 

Larivaille’ın yaptığı çalışmalarda bir anlatının giriş, gelişme ve sonuç bölümünün 
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olduğu belirlenmiştir. (Olrik de gelişme bölümünden bahsedilmemektedir ancak 

büyük tablo sahnesi gelişme olarak değerlendirilmiştir.) Anlatının belirli bir yer, 

zaman ve mekânda gerçekleştiği birçok teori tarafından gösterilmiştir. Đlk durum, ilk 

durumu tetikleyen bir unsur, bir çatışma ve bu çatışmanın çözülmesi sonucunda 

takdir, bahsedilen teorilerde farklı şekillerde dile getirilmiştir. Brémond ve Propp 

çatışmanın çözülemeyebileceğini ve anlatının orada bitebileceğini belirterek diğer 

teorilerden ayrılmaktadır. Bazı teoriler gelişimden/dönüşümden bahsetmemiştir ve 

olayların olduğu zaman gelişim evresine denk düşmektedir. Anlatılarda gelişme 

bölümü ile sonuç bölümü arasında sebep sonuç ilişkisi görülmüştür. Dolayısıyla ilk 

durum son durumdan farklıdır. Anlatının sonucunda bir ders çıkartılabilir. Anlatı 

zamanı olarak genelde geçmiş zaman kullanılmıştır. Longacre, Larivaille ve Axel 

Olrik anlatının gerilim noktasını belirlemişlerdir. Bu gerilim noktası anlatının gelişim 

bölümündedir. Anlatı belirli bir çizgi doğrultusunda gitmektedir. Farklı anlatılarında 

katıldığı durumlar söz konusudur ancak belirli bir ana konu vardır. (Burada sözlü 

kültür ürünlerinde faklı bir konunun anlatılmadığı olabildiğince tek çizgide gittiği 

belirtilmelidir.)  

 

Anlatıda Propp ve Greimas’a göre belirli figürler vardır ve figürler arasında belirli 

bir ilişki vardır. Özne ve nesne arasında sıkı bir bağ vardır. Bu figürler arasındaki 

ilişki anlatının hikâyeleştirme unsuruyla sıkı bir biçimde bağlı olduğu görülmektedir. 

Sözlü ve yazılı kültür ürünlerini inceleyen bütün bu teoriler “anlatı mantığı” 

çerçevesinde hemen hemen benzer bir yapı/üst yapı olduğunu göstermiştir. Bu da 

sözlü kültürün yazılı kültürden kopmadığını ispatlamaktadır. 
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Yukarıda bahsettiğimiz kuramlar çerçevesinde Hovhannes Tumanyan’ın masalları 

analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:  

 

Đncelenen masallar anlatı analizi yöntemlerinden şema teorisine göre 

değerlendirildiğinde çerçeve ve epizotlar bakımından yazılı ve sözlü anlatı şekline 

uymaktadır. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçtiğimizde anlatı çerçevesi ve 

epizotlarının değişmediği sadece bu yapının karmaşık bir hale geldiği 

anlaşılmaktadır. Ancak çocuk edebiyatında bu yapının hala basit bir şekilde var 

olduğunu yaptığımız araştırmadan çıkartabiliriz. 

 

Đncelenen masalların belirsiz bir zaman, belirsiz bir yer ve karakterler arasında 

geçtiği görülmektedir. Bu belirsizlik, zaman, yer ve karakterlerin olmaması anlamına 

gelmemekte; masalda kesin bir tarih, belirli bir şehir ismi veya belirli bir karakter 

ismi geçmemesi anlamına gelmektedir. Bu yazılı masallarda bulunan çerçevedeki 

belirsizlik (Yer, zaman ve karakterlerdeki belirsizlik) sözlü kültürün özelliği olarak 

devam etmektedir. Ancak yer, zaman ve karakterlerin bütün yazılı veya sözlü 

anlatılarda var olduğu görülmektedir. Yer, zaman ve karakter üçlüsündeki değişimin 

sözlü kültürden yazılı kültüre geçerken geliştiği – belirli bir hal aldığı 

anlaşılmaktadır. Bunun nedeni ise yazılı kültürde insanların var olan yer, zaman ve 

karakter isimlerini kuşaklara aktarmak için zihinde tutma çabası göstermemesidir. 

Bütün bunların yanında yazılı kültürün bir parçası olan çocuk edebiyatı türü 

masallarda yer, zaman ve mekân unsurlarının sadeliği dikkat çekmektedir. Bu ise 

anlatının çocukların zihninde kalıcı olmasından (veya konunun daha ön plana 
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çıkmasından) ve belki de çocuklara uygun dozajların böyle olmasından 

kaynaklanmaktadır.    

 

Minimum anlatı çerçevesinde değerlendirildiğinde incelenen masalların giriş 

bölümünde bir ön biçime, gelişme bölümünde biçime ve sonuç bölümünde yeni bir 

biçime sahip olduğu görülmektedir. Yine minimum anlatı çerçevesinde 

değerlendirildiğinde bu masallardaki giriş, gelişme ve sonucun sıralı yapısı dikkat 

çekmektedir. Yazılı kültüre geçtiğimizde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin 

yerlerinin değiştiği görülebilir ama bu üç unsur sözlü ve yazılı kültürde varlığını bir 

şekilde korumaktadır. Özellikle çocuk edebiyatı ürünlerinde bu sıralı yapının dikkat 

çektiğini söyleyebiliriz. Günümüzde çocuk edebiyatında az da olsa bu sıralamanın 

değiştiği eserler bulunmaktadır. Ancak incelediğimiz eserlerden yola çıkarsak halk 

edebiyatından beslenen eserlerde bu yapının çok fazla değişmediği yargısına 

varabiliriz.      

 

Axel Olrik’in epik yasaları göz önüne alındığında incelenen masalların büyük ölçüde 

epik yasalara uyduğu görülmektedir. Ancak dikkat çeken nokta Olrik’in belirlediği 

“ikizler kuralı”nın masallarda bulunmayışıdır. Burada analizini yaptığımız 

masalların yanında diğer masallarda da bu ikizler özelliğini bulmak oldukça güçtür. 

Bunun yanında özellikle giriş ve bitiş kuralının bütün masallarda var olduğu 

görülmektedir. Ancak Balta Kardeş masalının girişinin ve bitişinin farklı olduğu 

dikkat çekmektedir. Bu masalın orijinalinin giriş ve bitişinin muhtemelen 

Tumanyan’ın yazdığı masal gibi olmadığını eldeki veriler ışığında söyleyebiliriz. Bu 

değişim sözlü kültür üzerinde yazılı kültürün etkisini göstermesi bakımından dikkat 
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çekmektedir. Bu araştırma sonucunda günümüz yazılı edebiyatının parçası olan 

çocuk edebiyatında Axel Olrik’in epik yasalarının var olduğu yargısına varabiliriz. 

Ancak bu epik yasaların bütün çocuk edebiyatına genellemenin yanlış olacağı da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu araştırmayla birlikte çocuk masallarının halk edebiyatı 

analiz yöntemleriyle incelendiğinde başarılı olduğu da görülebilir.  

 

Greimas’ın ve Propp’un karakter analizinde kullandığı yöntemin başarılı olduğu 

görülmektedir. Karakterler arasındaki ilişkiyi gösterdiğimiz tablo ile masalın genel 

yapısı hakkında bir bilgi edinebiliriz ve daha önce şema teorisinde çerçevenin içine 

dâhil olan karakterleri daha iyi anlayabiliriz. Bu karakter analizlerinden yola çıkarsak 

her masalda ulaşılması gereken bir somut veya soyut nesnenin var olduğu 

görülmekte ve özne - nesne arasındaki sıkı bağ bulunmaktadır. Bu bağlamda 

Tumanyan’ın masallarının çoğunda bu özellik açık bir şekilde bulunmaktadır. Halk 

edebiyatı ürünleri olan bu masallara uygulanması kolay olan bu tür karakter analizi 

yöntemlerini günümüz yazılı edebiyatına uygulamak oldukça zordur ama imkânsız 

değildir. Özellikle günümüz çocuk edebiyatında karakter analizinde 

kullanabileceğimiz bir yöntem olarak ön plana çıkabilir. Çünkü çocuk edebiyatındaki 

karakterlerin sadeliği (karmaşık olanlar da vardır) halk anlatılarına benzediği için 

Greimas’ın ve Propp’un analizini uygulamak kolay olabilir. Özellikle halk 

masallarından beslenen masallarda bu tür karakter analizlerinin başarılı olduğu 

sonucuna da varabiliriz. Ancak zincirlemeli masallarda bu yöntemin başarılı 

olmadığı görülmektedir. 
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Masal analizlerini üst yapı analizi çerçevesinde incelediğimizde bu analizin bizlere 

masalın kurgusal dizilişini verdiğini görebiliriz. Bu yönüyle tüm anlatılarda var olan 

bu kurgusal yapı halk anlatılarında kalıplaşmış bir sıra ile bulunmaktadır. 

Tumanyan’ın eserlerinde de bu kurgusal sıralama halk anlatıları ile birebir 

uymaktadır. Tumanyan’dan yola çıkarak bu sırlamanın günümüz yazılı edebiyatının 

bir türü olan çocuk edebiyatında da görüldüğünü iddia edebilir ve oluşturduğumuz bu 

üst yapı analizi tablosunun bu çocuk edebiyatı ürünlerinin analizinde 

kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 

 

Daha önce bahsettiğimiz teorilere göre kurgusal sıralamaya göre anlatıda son durum 

ilk durumdan farklıdır. Bu özelliği, halk edebiyatından beslenen Tumanyan’ın 

eserlerinde açık bir şekilde görebiliriz. Ayrıca Tumanyan’ın masallarında ilk durumu 

tetikleyen bir unsur, bir çatışma ve bu çatışmanın çözümlenmesi sonucunda (bazen 

çözümlenmemesi sonucunda) belirli bir sonuca varıldığı görülmektedir.  

 

Anlatıda çatışmanın çözümlenmemesi konusu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Balta Kardeş gibi masal örneklerinde olduğu gibi çatışmanın çözüme ulaşmadan 

bitmesi mümkündür. Ancak çocuk edebiyatı bağlamında düşünüldüğünde genel 

olarak masallardaki çatışmanın çözüme kavuştuğu görülmektedir. Dolayısıyla 

Tumanyan’ın masallarında, çocuklar için yazılan eserlerde ve halk anlatılarından 

esinlenen eserlerde çatışmanın genelde çözüldüğü sonucuna ulaşabiliriz.  

 

Şema teorisine benzeyen ancak bu teori içinde yer almayan Larivaille’ın oluşturduğu 

tablo halk masallarındaki dönüşümü ve özellikle “denge” unsurunu göstermesi 
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açısından önemlidir. Tumanyan’ın masallarına uygulanan bu tablonun denge 

unsurunu göstermesi açısından uygun olduğu görülmektedir. Ancak Tumanyan’ın 

çok az masalında “dengesizlik” söz konusudur. Örneğin incelediğimiz masallardan 

Balta Kardeş adlı eser denge ile bitmemektedir. Bu yönüyle halk anlatılarının en 

önemli özelliği olan dengenin yazılı kültüre geçerken bazen bozulduğu sonucuna 

varılabilir. Ancak incelediğimiz diğer masallarda belirli bir dengenin var olduğu 

görülmektedir. Tumanyan’ı göz önüne aldığımızda Larivaille’in tablosu, halk 

masallarından beslenen çocuk edebiyatı ürünlerine uygulandığında başarılı bir analiz 

yöntemi olarak görülmektedir.  

 

Longacre, Larivaille ve Axel Olrik’in gerilim noktası olarak belirlediği nokta gelişim 

bölümündedir. Tumanyan’ın incelediğimiz masallarında gerilimin gelişim 

bölümünde olduğu görülmektedir. Masallar belirli bir konu çerçevesinde 

ilerlemektedir. Farklı konuların anlatıldığı durumlar söz konusudur ancak bu konular 

ana konuya bağlıdır. Tumanyan’ın eserlerinde de bu bir konu çerçevesi göze 

çarpmaktadır. Halk edebiyatının özelliği olan bu bir konu çerçevesi sözlü kültürde 

anlatıcının aklında kalması için önemlidir. Çocuk edebiyatında ise konunun çocuğun 

aklında kalması açısından gereklidir. 

 

Sonuç olarak Hovhannes Tumanyan, yazdığı masalları halk anlatılarından aldığını 

açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla halk anlatılarının da bir analizi sayabileceğimiz bu 

çalışmadan incelenen masalların yazılı kültüre geçerken çok fazla bozulmadığı ve 

halk anlatıları özelliklerini yoğun bir şekilde koruduğu görülmüştür. Halk 

edebiyatının bir türü olarak masalların çağdaş edebiyata(çocuk edebiyatına) kaynak 



 266 

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çağdaş edebiyatın üzerinde etkisini gördüğümüz 

halk masallarının işlevsel ve üst-yapısal/yapısal özellikleri günümüz çocuk 

edebiyatında varlığını devam ettirmektedir. 
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ÖZET 

 

“Hovhannes Tumanyan’ın Masalları/Halk Edebiyatının Çocuk Edebiyatındaki 

Yansımaları” adlı tez çalışmamızda genelde folklor ve edebiyat arasında var olan 

ilişki özeldeyse halk edebiyatının çocuk edebiyatındaki yansımaları Doğu Ermeni 

edebiyatının temsilcilerinden Hovahnnes Tumanyan’ın masalları aracılığı ile 

gösterilmiştir.  

 

Tezimizde Hovhannes Tumanyan’ın hayatı, siyasi ve edebi kişiliği bir bütün olarak 

ele alınmış ve araştırmalarımız sonucunda Tumanyan’ın edebi kişiliğinin 

oluşmasında halk kültürünün / halk edebiyatının etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca 

Tumanyan’ın dönemin siyasi ideolojisini savunduğu ve aktif olarak politikanın 

içinde bulunduğu da tespit edilmiştir. 

 

Tumanyan halk anlatılarını derleyerek yirmi iki masal yazmıştır ve bu masallar 

çocuk edebiyatı içinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla halk anlatılarından 

esinlenerek masallar yazan Tumanyan halk bilimi çerçevesinde ele alınmış ve 

tezimizde buna bağlı olarak halk bilimi ve halk edebiyatı konularına değinilmiştir. 

Araştırmamız esnasında masal türleri konusunda yapılan sınıflandırmalarda bazı 

sorunların olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı çalışmamızda yeni bir 

sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre masallar halk masalları, kurmaca 

masallar ve kültürize masallar olarak üçe ayrılmıştır. Kültürize masalların halk 

edebiyatından çocuk edebiyatına geçişte köprü işlevi gördüğü belirlenmiştir.   
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Çalışmamızda halk bilimi ve halk edebiyatı hakkında yapılan değerlendirmelerden 

sonra Ermeni folkloru ve halk edebiyatı ele alınmıştır. Ermeni folklorunun ilk 

dönemlerinde milliyetçi ideolojinin, Sovyet döneminde sosyalist ideolojinin daha 

sonra ise tekrar milliyetçi ideolojinin etkisi altına girdiği tespit edilmektedir. 

Tumanyan’ın iki dönemde de yaşayan bir yazar olarak hem sosyalizmden hem de 

milliyetçilikten etkilendiği görülmüştür.  

 

Folklor ve halk bilimi üzerine yapılan değerlendirmelerden sonra çocuk edebiyatı 

tanımları ve tarihçesi ele alınmıştır. Bu bağlamda Batı’da ve Rusya’da çocuk 

edebiyatının gelişmiş olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda çocuk edebiyatı “dozu 

çocuklara uygun olan edebiyat” olarak kabul edilmiştir. Ayrıca çocuk edebiyatı 

eleştirisinin veya kuramlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği 

belirlenmiştir.   

 

Ermeni çocuk edebiyatının Ermeni folkloru gibi aynı siyasi süreçlerden geçtiği 

görülmüştür. Fakat üzerinde inceleme yaptığımız Hovhannes Tumanyan’ın 

masallarında siyasi bir yön tespit edilmemiştir. Ayrıca Tumanyan’ın masalları çocuk 

edebiyatı açısından değerlendirildiğinde “adrese yönelik” olarak görülmemiştir. 

 

Tumanyan, halk kültüründen etkilenen bir yazar olduğu için edebiyat ve folklor 

ilişkisi incelenmiş ve edebiyat - folklor arasında sıkı bir ilişki olduğu örneklerle 

açıklanmıştır. Folklor ve edebiyat arasında köken ilişkisi bulunduğu anlaşılmış ve bu 

ilişkinin karşılıklı etkileşim ile devam ettiği belirlenmiştir. Tezimizde folkor - 
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edebiyat etkileşiminin en fazla olduğu tür olarak ise kültürize masallar ön plana 

alınmıştır.  

 

Analiz bölümünde kullandığımız Axel Olrik, Vladimir Propp, Greimas, Larivaille ve 

anlatı analizi modelleri üzerine yapılan karşılaştırmalı incelemeler sonucunda sözlü 

veya yazılı analiz yöntemlerinin birbirinden çok farklı olmadığı, temelde birbirine 

benzediği görülmüştür.    

 

Hovhannes Tumanyan’ın masalları, Axel Olrik’in anlatının epik yasaları 

çerçevesinde, Greimas ve Propp’un karakter analizine ve Larivaille’ın anlatı 

şemasına göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Axel Olrik, Greimas, Propp ve 

Larivaille’a göre yapılan incelemeler sonucunda Tumanyan’ın masallarının halk 

masallarından izler taşıdığı gösterilmiştir. Üst yapı ve anlatı analizi yöntemleri ile 

halk anlatılarının analizinde kullanılan yöntemler desteklenmiş ve benzerlikler ortaya 

konmuştur.  Çocuk edebiyatı ve dili açısından değerlendirilen masalların ayrıca 

varyantları da araştırılmıştır. Đncelenen masalların Türk halk edebiyatında benzer 

örnekleri bulunmuştur. 

 

Đncelemeler sonucunda Tumanyan’ın sözlü kültürden aldığı masalların biçimsel 

yapısı, içeriği, üst yapısı ve karakterleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiş ve bu 

analizler sonucunda masalların halk edebiyatı özelliklerini büyük ölçüde koruduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak Tumanyan’ın sözlü kültürden aldığı masalları kültürize 

etme sürecinde çok az değiştirdiği anlaşılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

The relationship between folklore and literature in general, and reflections of folk 

literature on children’s literature by Hovahnnes Tumanyan who is one of the 

representatives of East Armenian literature in particular is shown in our study named 

“Hovhannes Tumanyan’s Tales/Reflections of Folk Literature on Children’s 

Literature”. 

 

Hovhannes Tumanyan’s life, political and literal personality are discussed as a whole 

and concluded that folk culture / folk literature had influence on Tumayan’s literal 

personality. Moreover it’s determined that Tumanyan had argued the political 

ideology of the period and had been in politics actively. 

 

Tumanyan has written twenty two tales by listening to the folk narratives. And those 

tales are considered as children’s literature. So in parallel to that, Tumanyan who has 

written tales by getting inspired of folk narratives is discussed in the frame of folk 

science. And folk science and folk literature are referred in connection with that 

frame in our thesis. It’s determined that the classification of the tale kinds has some 

problems. Due to that, a new classification is suggested in our study. According to 

this study, tales can be classified to three groups which are folk tales, fictional tales 

and culturized tales. It’s also determined that culturized tales has a function as a 

bridge from folk literature to children’s literature. 
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After the assessment about folklore and folk literature, Armenian folklore and folk 

literature are approached. It’s determined that the Armenian folklore came under the 

influence of a nationalist ideology in the first period, then socialist ideology during 

the Soviet period and then nationalist ideology again. Tumanyan as a writer who 

lived in both periods had come under the influence of both socialism and nationalism 

is seen.  

 

Definitions and history of children’s literature has been approached after the 

assessments about folklore and folk science. In this context, it’s determined that 

children’s literature has been developed in West and in Russia. Children’s literature 

is accepted as “the literature which has a proper dose for children” in our study. It’s 

also determined that critics or theories about children’s literature have to be taken as 

a whole.  

 

It’s seen that Armenian children’s literature has gone through the same political 

periods with Armenian folklore. However it’s determined that there’s no political 

aspect on the tales of Hovhannes Tumanyan who has been studied. Besides, when 

Tumanyan’s tales are criticized as children’s literature, they haven’t been seen as 

“for a specific address”.  

 

Tumanyan is a writer who is influenced by folk culture. So the relationship between 

literature and folklore is studied and the strong relationship between literature and 

folklore is revealed with some examples. It’s understood that there is a basic 

relationship between folklore and literature and also it’s determined that this 
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relationship continues interactively. Culturized tales as the kind which there can be 

seen the interaction between folklore and literature are taken over.  

 

The comparative examinations on narrative analyses of Axel Olrik, Vladimir Propp, 

Greimas, Larivaille showed that oral or written analyze methods do not differ very 

much and they look like each other basically.  

 

Hovhannes Tumanyan’s tales are examined comparatively according to Axel Olrik’s 

epic rules of narrative, Greimas and Propp’s character analyses and Larivaille’s 

narrative schema. It’s shown that Tumanyan’s tales have some impressions of folk 

tales in consequence of the examinations according to Axel Olrik, Greimas, Propp 

and Larivaille. The methods which are used in analyze of folk narratives are 

supported by superstructure and narrative analysis and the similarities are exhibited. 

The variants of the tales which are considered from children’s literature and language 

are also researched. There has been found some similar examples in Turkish folk 

literature with the studied tales.  

 

After the research, Tumanyan’s tales’ which he has taken from oral culture, formal 

structure, content, superstructure and the relationship between the characters are 

analyzed. And in consequence of the analysis it’s seen that those tales largely keeps 

their folk literature characteristics. It’s understood in conclusion that Tumanyan has 

changed the tales from oral culture only a little. 
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EK: 2 

    

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍ  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻՆՆՆՆ 

 

     Սիրելի' Անդրանիկ, 

 

     Ահավոր մոմենտի առջև ամեն մարդ պետք է ընդհանուր սեղանին բերի 

ինչ – որ ունի և կարող է` թե' վերահաս վտանգը կանխելու և թե' բաղձալի 

խաղաղությանը հասնելու համար: 

     Ես չորս տղա ունեմ, չորսն էլ երկրի կառավարության, Ազգային 

Խորհրդի և Քո տրամադրության տակ են, իսկ չորս աղջիկս էլ 

պատրաստակամ գնում են թիկունքի աշխատանքներին` ինչի որ ընդունակ 

կլինեն: Ես էլ, անշուշտ, սրանցից թանկ ոչինչ չունեմ, հետևաբար ոչինչ չեմ 

խնայի, միայն թե կարողանանք բոլոր ազնիվ ժողովուրդների և ազատասեր 

հոգիների հետ միասին ետ մղել վերահաս վտանգը և պաշտպանել 

ամենքիս սրբազան իրավունքներն ու ազատությունը: Ես անսասան 

հավատում եմ Քո` շատ փոթորիկների մեջ ձեռք բերած փորձությանը, վառ 

հայրենասիրությանն ու ազատասիրությանը, այլև բնական 

մարդասիրությանը ու զինվորական բարձր տաղանդին, և պատրաստ եմ 

գալու, երբ և ուր կկոչի Քո եղբայրական ձայնը: 

 

Համբուրում եմ հերոսական ճակատդ, 

Միշտ Քո 

Հովհ. Թումանյան 

 

Հ. Գ. - Սրա հետ միասին, որովհետև ես էն կարծիքին եմ, որ ամեն Հայ այժմ 

պետք է իրեն դնի կամավոր տուրքի տակ, պարտավորվում եմ ամսական 

հարյուր ռուբլի տալ էս նպատակով մեր ընդհանուր գանձարանին: 
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Metnin Türkçesi: 

 

HOVHANNES TUMANYAN’IN ANDRANĐK’E GÖNDERDĐĞĐ MEKTUP 

 

Sevgili Andranik 

 

Bu korkunç anın [momentin] karşısında her insan her neye sahip ve ne yapabiliyorsa 

gelecek tehlikeyi önlemek ve arzulanan barışa ulaşabilmek için umumi bir çatı 

altında toplanmalı. Benim dört oğlum var, dördü de hükümetin, milli fikirin ve senin 

isteğinin altındadır, her ne yapabilirlerse dört kızım da destek çalışmalarına gitmeye 

hazır. Ben de şüphesiz onlardan değerli hiçbir şeye sahip değilim. Dolayısıyla 

hiçbirşeyi esirgemem, sadece bütün onurlu halklarla [halkımızla] ve özgürlük sever 

ruhlarla [ruhumuzla] birlikte beklenen tehlikeyi engelleyebiliriz, hepimiz mukaddes 

haklarımızı ve özgürlüğümüzü savunabiliriz. Ben sarsılmaz bir şekilde senin birçok 

fırtına içinde baş ettiğin çilelere, parlak vatanseverliğine, özgürlük severliğine bunun 

yanında doğal [içten] insan severliğine ve yüksek askeri yeteneğine inanıyorum, 

senin kardeş sesin ne zaman ve nereye çağırırsa gelmeye hazırım.  

 

Kahraman alnından öpüyorum 

Her zaman senin  

Hovhannes Tumanyan 

 

Not: Bunlarla birlikte, benim görüşüm şudur ki her Ermeni şimdi kendini gönüllü bir 

haracın altına koymalıdır. Ben bu amaçla bizim umumi hesabımıza her ay yüz ruble 

verme taahüdünde bulunuyorum.  
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EK: 3 

 

ПОТУШИТЕ ПОЖАР! 

 

Война сама по себе дикое и варварское явление. Если кто-то захочет поспорить с 

этим, то мы, армяне и турки, имеем неоспоримое доказательство нашего варварства и 

нашей дикости, когда мирные жители встают друг против друга, часто в 

сопровождении жен и детей, грабят и убивают самым жестоким образом. Это армяно-

турецкие столкновения. И явление становится более ужасающим от того, что видим, с 

каким безразличием наблюдает за ним интеллигенция, которая часто сама становится 

первопричиной и участницей этого. 

 

Раньше я думал, что только турки способны на варварство, время и события пришли 

бесповоротно доказать, что мы, к сожалению, не отстаем друг от друга и более того, 

стараемся превзойти друг друга... 

 

И в то время, как темные силы лихорадочно стараются, чтобы народы с еще большей 

свирепостью пошли друг против друга, с другой стороны мы видим, как мало тех 

людей, что возмущаются этим ужасным сокрушительным и позорным явлением и 

выступают против него. 

 

Думаем: где сейчас то множество людей, которые еще вчера воинствовали во имя 

народа? 

 

Вынуждены кричать: где вы, друзья народа, социалисты и не-социалисты всякого рода 

и всяких партий? Неужели не замечаете, этот пожар, пожирающий ваш народ? 

Неужели не знаете, что народу прежде всего нужна его жизнь? И неужели не знаете, 

что вывести его из огня, более высокое и честное дело, чем любая революция и 

демократия? 

 

Надо выйти и общими усилиями потушить этот возрастающий день ото дня огонь! 

 

Давайте объявим поджигателей врагами всех кавказских народов, врагами свободы 

прежде всего, и начнем общую войну против них. 

 

Выполним миссию гуманности и самообороны. 

 

Вообразим, что и наши родные, и наши жены и наши дети в том огне, и так поспешим. 
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И мы должны быть уверены, что если опоздаем, мы сами, и наши родные, станем 

жертвами этого гигантского пожара, проклиная нашу революцию и нашу свободу. 

 

"Кавказское слово", N70, 1918 
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EK: 4 

 

МОИ ОТВЕТЫ ЛЕВАНУ КИПИАНИ 

 

Мой дорогой друг, мой душевный друг, Леван Давидович. 

 

В открытых письмах Вы делаете мне предложения и задаете вопросы, и насколько 

занимают и интересуют меня ваши предложенияи вопросы, во много раз больше 

очаровывает меня искреннее и доброе сердце, что вижу в Ваших строках, тот честный 

поэтический дух, которым проникнуты Ваши статьи. 

 

И такой человек еще спрашивает, что мы должны сделать, чтобы стать ближе друг к 

другу? Я скажу Вам – нужно иметь такое сердце. 

 

Видите, что оно есть у нас? И я знаю где еще можно найти множество таких же 

сердец. Ну конечно, Вы не видите свое сердце, и не берете его в расчет, как все 

подобные Вам, подобно тому как дети, не имеющие представления о своей 

невинности, не придают ей большого значения. 

 

Вы тоже со страхом смотрите в пропасть, что создали между нашими народами наши 

правящие круги. Но ведь время дает миру новый лозунг в подобных случаях: 

отвернуться от правителей и посмотреть на простой народ, на общность каждого из 

народов, - и сразу же Ваш страх пройдет.  

 

Вы особенно говорите об армянском и грузинском народах. Посмотрите на простых 

людей. Я Вам приведу конкретный случай из последних злочасных армяно-грузинских 

столкновений. Так рассказали очевидцы. В Лорийском ущелье есть мост. На одном 

краю этого моста поставили армянского постового, на другом – грузинского. Они оба 

стоят, с ружьем за плечами, упорно смотрят друг на друга. Оказывается они друзья, 

много лет воевали вместе, вместе страдали, вместе радовались, вместе ели и спали. 

Теперь их привели и поставили друг перед другом как врагов, и с ружьем за плечами 

они стоят и упорно смотрят друг на друга. И вот обращаются они к крестьянам, просят 

разузнать, есть ли начальство поблизости, следят ли за ними или нет. Когда узнают, 

что можно, бегут к середине моста, целуются, обнимаются и опять бегут обратно на 

свои места и продолжают упорно смотреть друг на друга. 

 

Такова, мой бесценный Леван Давидович, вражда, что создана между нашими 

народами. Она искусственна, а любовь и братство естественны и более сильны, чем 

нам кажется.  
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Народу чужды мелкосердечие политикана, сидящего в кабинете, и болезненная 

нервозность правителей, живущих секундами. Простые люди живут в природе, 

сливаясь с природой, и руководствуются опытом, и жизнью, прожитой веками. Вот 

почему они могут так противостоять тому яду, что вводят в их измученное тело 

правители и руководители всех мастей – под прикрытием идей или прямо – по 

варварски.  

 

Скажу больше. Не только между нашими народами есть эта живительная и 

спасительная сила, она есть во всех народах. Возьмите турок и армян. Я Вам могу 

рассказать столько трогательных историй, и много-много случаев из отношений турков 

и армян, о таком сердечном братском отношении и со стороны турок, и со стороны 

армян, что Вы удивитесь. И это в то время, когда вражда и резня поощряется и 

разжигается с разных сторон, а делать друг другу добро запрещено, запрещено иногда 

под страхом смерти.  

 

Да, дорогой друг, настало время, чтобы появились и приступили к делу защитники и 

носители этих светлых чувств. 

 

Вы правильно заметили, что ими должны стать поэты. Я согласен. И они уже начали. 

Они уже пришли на середину моста. Обнимаются и целуются навиду у всех народов, и 

их объятия должны стать всеобщими. 

 

Вы особенным видите мой долг. Я был бы счастлив, если бы своими стихами смог что-

то сделать на этом поприще. Мне кажется нам будет удача. Потому что с одной 

стороны - совершенное вдохновение и светлое единство наших поэтов, и с другой - 

огромное стремление наших народов оставить мечи и вражду и сблизиться, связаться 

узами мира и братства. 

 

Недавно, во время празднования моего 50-летия я более уверился, что нужно 

действовать. Я видел, что представители других национальностей пришли не не 

только из уважения к литературе соседнего народа, их прежде всего привело то 

обстоятельство, что я сторонник дружбы народов.  

 

И наше армянское общество никогда не аплодировало столь бурно моим 

стихотворениям, как слову моему в пользу моего этого чувства и братства народов. 

Наша новая молодежь в воодушевлении овациями встретила обращенное к ней слово, 

которое я как наследство просил принять. Просил оставить старую дорогу, взять уроки 

из прошлого опыта, и во имя всеобщего счастья, наладить братские связи с соседними 
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народами. И надо видеть, как воодушевляется наше общество, когда рядом со своими 

поэтами перед ним предстают поэты соседних народов. Этим наши народы указывают 

нам путь и приказывают идти по нему.  

 

Настало время, чтобы наши правящие круги тоже поняли веление времени и народа, и 

стали бы немножко поэтами, и вместе с простыми людьми и поэтами пришли на 

середину моста для братских объятий. Иначе уготована им будет судьба плохих 

правителей, которые терпят крах и пропадают с проклятиями под ногами народа, 

несущего знамя братства. 

 

С этим убеждением и с этим чувством мы соберемся вместе, и с нами все те, кто 

душою поэт. С большим размахом и согласием приступим к нашему светлому и 

спасительному делу. 

 

"Кавказское слово", 1919, N66 
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EK: 5  

Anuş Fragmanından Örnek:333  

 

Ey eski dostlar, ey yeşil dağlar, 

Đşte sizi gördüm ve hatırladım, 

Önceleri geçen mutlu günleri, 

Güzel günler ki şimdi yoklar, 

Nasıl geçti çiçeklerin açma zamanı gibi,  

Ama geçen yaz yamacınızdaydı, 

Geçti başınızdan, geçen yılın karı gibi, 

Ama geldim, onlara sesleniyorum. 

Hayatımın ilk anıları, selam size! 

Öksüz ruhum selam verir size, 

Uçar, dağ ve vadileri ararım hasretle, 

Çağırırım törene büyülü bir sesle, 

Bir daha çıkın mezarlarınızdan, karanlıktan, 

Çıkın, göreyim, seveyim, dinleyeyim, 

Hayatı teneffüs edin, yaşayın yeniden, 

Doldurun şairin zevkini büyüyeyim… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
333 Հովհաննէս Թումանեան, Անուշ և Թմկաբերդի Առումը (Պոէմ), A.B.C Matbaacılık ve 
Neşriyat, İstanbul, 1959, s. 5. 
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EK: 6 

Yıldızlarla adlı poem:334 

 

Işık saçan yıldızlar 

Gecenin gözleri, 

Işıldar ateşli, 

Siz öyle parlak gülümserdiniz. 

Ben sevimli ve canlı 

Bir çocukken 

Parlak özünüz gibi 

Sıçrayıp oynayacaktım 

Gamsız. 

Bugün parlıyorsunuz, 

Ne vakit zayıf ve gri olursunuz 

Ben dert ile ağlarım 

Yitirdiğim inancım için. 

Siz yarın parlayacaksınız 

Benim kabrimde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334 http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Hovhannes_Tumanian:_With_the_Stars (20.04.10) 
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EK: 7 

ՀՐԱԺԵՇՏՀՐԱԺԵՇՏՀՐԱԺԵՇՏՀՐԱԺԵՇՏ335    

Այստեղ ահա կըբաժանվենք. 
Մնաս բարյավ, սիրելի. 
Այսպես ես չեմ ցավել երբեք 
Դառնությունով սիրտս լի։ 

Այստեղ ահա քեզ թողնում եմ 
Եվ չգիտեմ, ուր կերթաս. 
Կասկածներից ես դողում եմ... 
Թող պահպանե քեզ աստված։ 

Ա՛խ, առանց քեզ տխուր կյանքիս, 
Օրը տարի կդառնա, 
Բայց ուր լինիս, դարձյալ հոգիս 
Շուրջդ պիտի թրթռա։ 

Մնաս բարյավ, բայց միշտ հիշիր, 
Որ քեզ շատ եմ կարոտել. 
Եվ տեսության ժամի համար 
Չըմոռանաս աղոթել։ 

1891 

AYRILIK 
 

Đşte burada ayrılalım, 
Selametle kal sevgilim, 
Böyle acı hiç çekmedim 
Kederli kalbim. 
Đşte burada bırakıyorum seni 
Ve nereye gideceksin bilmiyorum, 
Korkudan titriyorum… 
Tanrı korusun seni. 
Ah sensiz kederli hayatım, 
Gün yıl geçer, 
Ama nerede olursan, yine ruhum 
Yanında titrer. 
Selametle kal ama hep hatırla 
Seni çok özlediğimi, 
Ve karşılaştığımız zaman için 
Unutma dua etmeyi. 

                                                 
335 http://armenianhouse.org/tumanyan/poems-am/poems.html#3 (20.04.10) 
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EK: 8EK: 8EK: 8EK: 8    

ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ 336                                                                                                                                                                Ermeni(lerin) Dağlarında Ermeni(lerin) Dağlarında Ermeni(lerin) Dağlarında Ermeni(lerin) Dağlarında          

Մեր ճամփեն խավար, մեր ճամփեն գիշեր,   Yollarımız ağır, yollarımız kara 
Ու մենք անհատնում                                           Ve biz tükenmeyiz 
էն անլույս մըթնում                                              Bu ışıksız karanlıkta. 
Երկա՜ր դարերով գընում ենք դեպ վեր            Uzun yıllardır çıkarız yükseklere  
Հայոց լեռներում,                                                   Ermeni dağlarında,  
Դըժար լեռներում։                                                 Zorlu dağlarda.  

Տանում ենք հընուց մեր գանձերն անգին,      Biz eski hazinemizden taşırız ebedî 
Մեր գանձերը ծով,                                              Bizim hazinemiz bir deniz gibi,  
Ինչ որ դարերով                                                  öyle ki yıllarca   
Երկնել է, ծընել մեր խորունկ հոգին               Yaşam buldu, doğdu derin ruhumuz     
Հայոց լեռներում,                                                 Ermeni dağlarında,                                                   
Բարձըր լեռներում։                                             Yüksek dağlarda.  

………………....                                                      ………………….. 

1902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336 http://armenianhouse.org/tumanyan/poems-am/poems.html#2 (20.04.10) 
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EK: 9 

 

Sasunlu Davit Destanın ilk bölümü: 

 

“Efsanevi şanlı Aslan Mher, 

Kırk yıl hüküm sürdü; 

Kudretiyle hüküm sürdü ve onun gününde 

Kuş bile Sasun’un yalçın dağlarından geçemedi.  

Sasun’un dağlarından çok ama çok uzaklara 

Onun kudretli ismi yayıldı, 

Onun şöhreti, cesur hareketleri konuşuldu 

Bin ağızda, tek isim Aslan Mher.”337 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
337 http://armenianhouse.org/tumanyan/epics-am/sasuntsidavid.html (20.04.10) 
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EK: 10 

 
Aşağıda şiir formatında olan bu mitin ses uyumunun gösterilmesi için 

transliterasyonu verilmiştir. Dikkat edilecek olursa aynı seslerin sürekli bir tekrarı 

söz konusudur. 

                                                 
338 http://forum.hayastan.com/lofiversion/index.php/t3319.htm  (18.04.10) 
339 Birsen Karaca, 2001, s. 53. 

Doğu Ermenice 
Batı Ermenice Metnin 

Transliterasyonu 
Türkçesi 

ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒՆԴԸ 338 

Երկնում էր երկինքը, երկնում 
էր երկիրը, 

Երկնում էր և ծովը ծիրանի, 

Երկունքը բռնել էր ծովում 

Նաև կարմրիկ եղեգնիկին: 

Եղեգնի փողով ծուխ էր 
ելնում, 

Եղեգնի փողով բոց էր ելնում 

Եվ բոցից դուրս էր վազում 

Մի խարտեաշ պատանեկիկ: 

Նա հուր մազեր ուներ, 

 Բոց մորուք ուներ, 

Եվ աչքերն էին արեգակներ:    

VAHAGNĐ TZNUNDI 

 

Yerknum er yerkinkı, yerknum er 

yerkirı. 

Yerknum er yev tzovı tzirani, 

Yerkunkı bırrnel er tzovum 

Nayev karmrik yeğegnikin. 

Yeğegni poğov tzuh er yelnum, 

Yeğegni poğov bots er yelnum 

Yev botsits durs er vazum 

Mi harteaş patanekin. 

Na hur mazer uner, 

Bots moruk uner, 

Yev açkern eyin aregakner.    

    

VAHAGN’IN DOĞUŞU339  

Doğum sancısı çekiyordu yer, 

doğum sancısı çekiyordu gök, 

Doğum sancısı çekiyordu 

erguvani deniz de,  

Doğum sancısı vardı kızıl kamışın 

da. 

Kamışın ağzından duman çıktı, 

Kamışın ağzından alev çıktı, 

Ve ateşten koşarak çıktı bir 

delikanlı, 

Ateş saçları vardı, 

Alevden sakalı, 

Ve gözleri ve kaşları vardı. 
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EK:11 
 

Örnek Epos: Pers Savaşı 

Ve gördüler ordusunu Perslerin,  

Saymak olanaksızdı sayılarını, 

Sayıları, gökteki yıldızlar 

Deniz kıyısındaki kumlar kadar çoktu, 

Sayısız fillerle, 

Sayısız Savaşçıyla gelmişlerdi. 

Ve onlar (Ermeniler – M. Abegyan) takip ettiler saldırdılar kamplarına… 

Vurdular, parça parça ettiler, yok ettiler onları, 

Đçlerinden birisi bile canlı kalmadı. 

Ve topladılar büyük ganimetler ve fillerini onların 

Ve tüm güçlerini orduları 

   (Buzant)340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
340 Birsen Karaca, 2001, s. 30 – 31.    
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EK: 12 
 

Örnek Masal: Mutlu Đnsan341 

Bir gün kral vezirine şöyle demiş: 

“Git, ülkemi dolaş, derdi olmayan mutlu insan ara. Onun gömleğini al, getir giyeyim ki ben de 
mutlu olayım!” 

Vezir çıkmış gitmiş, evden eve, şehirden şehre dolaşmış, mutlu insan bulamamış. Herkesin de 
derdi varmış.  

Birden tarlada toprağı süren bir çiftçi adam görmüş. Yazın sıcağında alnından damla damla 
ter akıyormuş. Vezir çiftçiye sormuş: 

“Mutlu musun?” 

Adam da cevap vermiş: 

“Allaha şükür mutluyum! Çünkü sağlıklıyım, çalışıyorum ailem var, çocuklarım var…” 

Vezir sonunda mutlu bir insan bulduğu için ve onun gömleğini krala götüreceği için sevinmiş.  

Çiftçiye sormuş: 

“Biliyor musun kral bana mutlu bir insanın gömleğini kendisine getirmem için emir verdi, 
gömleği kendisi giyip kendi de mutlu olacak. 

Çiftçi cevaplar: 

Eee! Üstümde gömlek olmadığını görmüyor musun?   

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
341 http://www.cilicia.com/armo_bolis_folklore-fables_tales.html (18.04.10) 
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EK:13 

 

Örnek Masal: Balık ve Adam342 

Balıkçı bir adam varmış. Karısı da hep onun çamaşırlarını yıkarmış. Barakadan bir evde 
yaşarlarmış.  

Bir gün adam bir balık tutmuş. Balık dile gelmiş ve şöyle demiş: 

“Beni yeniden denize atarsan sana çok iyilik yapacağım.” 

“Aman, senin iyiliğin ne olacak” demiş adam ve balığı tekrar denize atmış. 

Diğer gün adam yeniden denize gitmiş. Yine o balık gelmiş. 

“Ne dilersen yapacağım” demiş balık. 

Adam da “Biz çok fakiriz, evimiz yok, karım da gece gündüz çamaşır yıkıyor. Eğer bir evimiz 
olursa çok mutlu olurum.” demiş. 

Adam bir de ne görsün kocaman bir saray, karısı da hanım gibi içinde oturuyor, hizmetçiler de 
önünde duruyor. 

Onlar bu sarayda mutlu yaşıyorlarmış. 

Bir gün kadın adama “Ben bu evden sıkıldım, denizin ortasında bir ev istiyorum, o balık da 
bize bir dilekte bulunsun, bizim işçimiz olsun!” demiş. 

Adam tekrar denize gider. Balık yeniden gelir. Adam “karım denizin ortasında bir ev ve senin 
de önünde hizmet etmeni istiyor.” demiş. 

Balık “Nankörler size iyilik yaramaz!” demiş. 

Adam bir de ne görsün kendi de kadın da o eski barakadalar.  

 

 
 

 

 

 
                                                 
342 http://www.cilicia.com/armo_bolis_folklore-animal_tales.html (18.04.10) 
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EK: 14 

 

Hagop’un karısının adı Mannig’tir. Bir gün Mannig ölür, Hagop, Mannig’in mezarının 

başına gider ve şunları söyler: 

 
 

Örnek: Taşralı Hagop’un Matemi343 

Ermenice Harfli Türkçe Batı Ermenice Türkçe 

 

Յակոբ կէլդի մէզարըմըն 
պաշընա, 

Քա՛լք տա՝ պիր պա՛ք 
կէօզլէրիմին եաշընա, 

Մաննիկ եաթմըշ 
մէզարընըն ալթընա, 

Քուշլար սըչմըշ մէզարընըն 
թաշընա, 

Յակոբ կելտի մէզարընըն 
պաշընա, 

Քա՛լք տա՝ պիր պա՛ք 
կէօզլէրիմին եաշընա, 

Աննիկ, Մաքրիկ, Սուրբիկ 
տուտու, հէփիսի 

Աճի-աճի աղլըյօրլար սէնին 
իչին: 

 

 

Յակոբ եկաւ գերեզմանիդ 
գլուխը, 

Ելի՛ր եւ տես իմ աչքերուս 
արցունքը, 

Մաննիկ կը քնա նայ 
գերեզմանին տակը, 

Թռչուններե Կ'աղտոտեն 
գերեզմանին քարը: 

Յակոբը եկաւ գերեզմանիդ 
գլուխը,   

Ելի՛ր եւ տես իմ աչքերուս 
արցունքը, 

Աննիկ, Մաքրիկ, Սուրբիկ 
տուդուները 

Քեզ համար աղի արցունք 
կը թափեն: 

 

Hagop geldi mezarının 
başına, 

Kalk da bir bak gözlerimin 
yaşına, 

Mannik yatmış mezarının 
altına, 

Kuşlar sıçmış mezarının 
taşına 

 

Hagop geldi mezarının 
başına, 

Kalk da bir bak gözlerinin 
yaşına, 

Annig, Makrig, Surbig dudu, 
hepisi 

Acı acı ağlıyorlar senin için. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
343 http://www.cilicia.com/armo_bolis_folklore-custom_tales.html (18.04.10) 
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EK: 15 
 

Örnek Fıkra: Hâkim ve Suçlu344 

Hâkim suçluya son kez sorar: 

— Yalan söylersen nereye gideceğini biliyor musun?   

Suçlu cevaplar: 

      — Cehenneme. 

Hâkim tekrar sorar: 

— Ya doğruyu söylersen? 

Suçlu cevaplar: 

— Yine gidecek yerim cehennem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
344 http://www.cilicia.com/armo_bolis_folklore-humorous_tales.html (18.04.10) 
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EK: 16 

 

Aşağıda Ermenilere ait atasözlerinden ve deyimlerden örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerin 

benzerlerini başta Türk kültüründe olmak üzere başka kültürlerde de bulmak mümkünüdür. 

Örnek Atasözü ve Deyimler: 345 

Pınarı kirletirsen suyu nereden içeceksin? 

Her parlayan altın değildir. 

Đyi iş suda da batmaz. 

Her kap kendine kapak bulur. 

Ak akçe kara gün içindir. 

Sahip, kurdun götürdüğü koyun için; kurt ise bıraktığı koyun için üzülür.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
345 Г. Карапетян, 1979, s. 20. 
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EK: 17 

 

 

Örnek Anekdotlar: 346 

 Fakir yılan yemiş açtır; zengin yemiş ilaçtır demişler.  

Kambura kız vermiyorlar, kaynanam güzel mi diye soruyor. 

Eşeği düğüne davet etmişler, herhalde su taşınacak demiş. 

Kurt açlıktan dağa çıkamayınca karnım tok dermiş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
346. Г. О. Карапетян, 1979, s. 160 – 162. 


