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Gertrud Palotay: Les Elements Turcs-Ottomans des Broderies Hongroises (Bibliotheca Humanitatis Historica VI.) Büyük
kdada 145 sayfa, 184 resim. Budapest 1940, Magyar Törteneti Museum
Macar Müzesi memurlar~ ndan Palotay Gertrud, Türkiye Maarif Vekaletinin
muzaheretiyle 1939 da Türkiyeye gelerek Türk i~lemeleri üzerine tetkikatta bulunmu~~ve Ankara Halkevinde bir konferans ta vermi~ti. Macarca - frans~zca
olarak yukardaki unvanla inti~ar eden ve Macar i~lemelerindeki Türk unsurlardan bahseden de~erli eserin muhteviyat~~ ~unlard~r:
Tarihi k ~ s ~ m: Türk kültür tesirleri, Türk istilas~ndan önceki rab~talar,
Türk-Macar harpleri, silah ve at tak~mlar~, kaftan ve malzemesi, di~er Türk
elbiseleri kuma~!, hah, Türk tacirleri, Türk «textil» emtias~, Türk i~leme ipli~i,
üsküfe, Türk i~ lemeleri, yagl~klar, gündelik elbise ve gecelikler, elbise üzerinde
Türk i~lemeleri, Türk i~lemecileri, mabet tak~mlar~~aras~ndan Türk i~lemeleri,
Garp Türk tesiri, Garpte Türk i~lemelerinin tesiri.
Tasviri k ~ s ~ m: Türk i~lemeleri, Türk istilinde yap~lm~~~Macar i~lemeleri, süslerin tanzimi, tezyin, telvin, teknik.
Hulasa ve resimlerin izah~ .— Büyük bir say mahsulü olan bu eser birçok
bak~mdan bizi alakadar etmektedir.
H. K.
Macar Maarif Naz~r~~Homan Balint'in Berlindeki Konferans~~
Geçen 1940 senestnin sonlar~ na dogru Macar Maarif Nazan Homan Balint
Alman-Macar Cemiyetinin daveti üzerine Berlini ziyareti s~ras~nda Berlin Üniversitesi «aula» s~nda kalabal~k dinleyici kütlesi ve hükümet mümessilleri önünde
bir konferans vermi~ti. Pe~te Üniversitesinin sab~k tarih profesörü ve Büyük
Macar Tarihi müellifi Homan Balint bu konferans~nda Türklü~iin eski tarihine de
temas etmi~tir. Ehemmiyetine mebni bu k~s~mlar~~Magyar Nemzet gazetesinin
14/X11/1940 tarihli say~s~ndan iktibas ediyoruz:
Homan Balint, ba~lang~çta kavimlerin tarihi talihini tayin eden ve tarihi
yapan muhtelif amillerden bahsettikten sonra, manevi kuvvetlerle birlikte ~rk ve
topra~a temas ederek ~unlar~~söylemi~tir :
«Te~kilatç~l~k istidad~~olm~yan iptidai kavimler hatta ~rklar vard~~ve bugün
de mevcuttur. Baz~~kavimler mahsur bir tarzda hayat sürmeleri ve «passiv» likleri
hasebiyle küçük siyasi birlikler kurmakla kal~rlar. Bunlar yabanc~~idaresinde,
yabanc~~ ~rktan gelen anas~rla kar~~ ma ve dillerini hakim tabakaya kabul ettirme
sayesinde ancak halk kütlesi halinde te~kilatlanarak milli devletlerini kurabiliyorlar.
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«Tarihi manada iptidal ve «passiv» ruhlu halklara mukabil gerek ferdi, gerek
cemiyet halinde müte~ebbis, muharip, terakkiye müstait, idare kabiliyetli, devlet
kurucu ~rklar ve halklar da vard~r. Mi ve Altay zümresine mensup halklar bu
cümledendir.
«Millet yaratan ve devlet kuran Altay ~rk~na mensup Türklerin Fin ve do~udaki Türk unsurlariyle ço~alan bat~~kolunu, Macarlar te~kil eder.»
H. K.
Freda Kretschmar t Hundestammvater und Kerberos. 2
K~s~m. Stuttgart 1938 XV +230 ; VII +292 sayfa
Bu kitap yaln~z köpek mitolojisine bir bak~~~de~il, ayni zamanda bütün
memleketlerde bütün devirlerdeki kurt mitolojisine de bir bak~~t~ r. Bu iki hayvan
mitolojisinin Iç Asyadan, prehistorik zamanlarda Avrupaya, garbi, cenubl, ~ark~~
Asyaya ve Amerikaya yay~lm~~~oldu~u görülür. Mümkün oldu~u kadar aç~k bir
~ekilde hudutlar~~tesbit edilen mevzular~~ara~t~ rmak ve bu surette ihatal~~monografiler yazmak iyi neticeler verir. Zira dünya tarihinin bilgisi için, yukarda
zikredildi~i gibi, Avrupa, garbi, cenubl, ~arki Asya ve Amerikada bulunan herbir tarihçi için bu malzemenin ihtiva etti~i oldukça geni~~malamata bizzarure
ihtiyaç vard~r. Mütehass~slar (Sinolog, Indolog, Türkolog v. s.) bu türlü bulasa
edilmi~~kitaplarda noksanlar bulacaklarsa da, yine de böyle geni~~bir malümata
muhtaçt~rlar. Haddi zatinde kim bütün kültür sahalar~n~~ bugün tam manasiyle
kavram~~t~r? Bu noksanlar~ n mütehass~slar taraf~ndan tamamlanmas~~ ile en iyi
bir kritik meydana gelmi~~olacakt~r.
Kitab~n 25 sayfadan ibaret zengin bibliyografyas~, muhteviyat~n~n da zenginli~ini gösteriyor. Fakat kitab~n okunmas~~insana zevk vermiyor, çünkü muhtelif
mevzular kafi derecede aç~k bir ~ekilde biribirinden tefrik edilmiyor. Mesela:
Köpek ve kurdun (Amerikada Kjote, Hindistanda Çakal) biribirinden tefriki.
Kendi efsanevi fonksiyonlar~~ tasvir edilen kurt için toplanm~~~materyaller 1) nazar~~
itibare al~n~rsa ~u görülür ki kurt:
Eski Altay Türklerinde (I, 210; nereden al~nd~~~~kaydedilmemi~), Uygurlarda (I,8), Mogollarda (I, 10, 192) ve Amerikahlarda (I, 193) bir kabilenin ecdad~~
olarak görülüyor. Bu kadim totemist 2) mitoloji motifi daha sonra garpte uzaklarda, yani Danimarka (1,138), Farö adalar~ nda (143) Irlandal~lar (146) ve Wallonlar (147) da bugüne kadar iki istikamet aras~nda bir münasebeti göstermeksizin
masal motifi olmu~tur 3).
Di~i bir kurdun insan olan bir kabile kahraman~n~n süt anas~~olarak
Hsiung-nu (I,6) ve Tu-kiu (I, 7 ; 210) Yunan ve Roma Anti~inde ve Wolfdietrich'in Orta Ça~~Alman destan~nda ve bundan ba~ka garbin masal mevzuu olarak
~imall Almanya (I. 153), Estonya (126) Bavyera (152) masallar~nda vard~r 4). Buna
~u ilave edilmelidir ki, kurtlar taraf~ndan büyütülmü~~çocuklara ait buna benzer
hikayeler hakiki vak'alar gibi Hindistan gazetelerinde s~k s~k yaz~lmaktad~r
5) Fakat Orta ça~~Alman kroniklerinde bu motife de raslamaktay~z. Ve netice
itibariyle diyebiliriz ki bunlar Alman masallar~na «Rotkappchen» ismiyle girmi~tir 6).
3.—Kurdun muharebe seferleri esnas~nda bir kabilenin önderli~ini yapt~~~m.
Orta Asya hikayelerinde s~k s~k raslanmaktad~ r (I, 209; 10: Mogollar). Burada
O~uz Han~ n hikayesini zikredebiliriz 7). Bu motifin Türkistan 8), Rusya, Ukrayna,
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Kafkas, Yunanistan ve Almanya 9) ve bundan ba~ka Finlandiya, Isveç ve Sicilya
10) hikayelerinde daha önce tesbit edilmi~tir.
4.— K~rg~ zlarda (II, 14) bazan cehennemin köpe~i yerine Hindistanda da
(II, 82, 84) oldu~u gibi cehennem kurdu yer almaktad~r. Kafkasyal~lar (11,54, bak:
56) ve Finler (142) ölümle kurt meThumunu biribirinden ay~ rmazIar. Sibiryan~n
Koryekleri kurtlar~~kurban ederler ve kurt maskelerini takarak oynarlar. Herodot,
Noyr Türkleri taraf~ ndan kudurmu~~kurtlar~n tasvir edildi~ini söyler, bunu Macarlarda (165) ve Avrupada da görüybruz.
Bu kurt mitolojisi esas itibariyle kendisinin ekseriya çok benzeri olan köpek mitolojisinden daha eski olmal~d~ r (I, 212; II, 241 ; 254) ve bir kabilenin ceddi
ve bir kad~n~n kocas~~ ~eklindeki kurt mitolojisi, bir di~ i kurdu, bir insan kahraman~n~ n (II, 260) süt annesi alan telakkisinden daha eskidir. (Bu mitolojinin
en eskisi di~i geyik ve kurt mitolojisidir). Bu suretle oldukça geni~~bir sahada,
fakat buna ra~men takriben ayni sahada inti~ar etmi~~olan köpek mitolojisinden
daha nadir oldu~unu izah etmek tecrübesi yap~ labilir (yaln~z cenubu ~arki A syada
kurt mitolojisi hiç yoktur). Elin köpek taraf~ndan vah~i kurt, mitoloji sahas~ndan
ç~kar~lm~~t~r. Bunun sebebi bilhassa sosyolojide aranmal~ d~r. Radloff, Castren ve
Schiefner taraf~ndan tercüme edilmi~~olan Türk destanlar~nda köpek kahramanlarca hiçbir ehemmiyeti haiz de~ildir. Bu destanlarda k~yamet köpe~inden
(II, 14) sarf~ nazar edilecek olursa hemen hemen hiç yahut ehemmiyet kesbedecek bir mitoloji ~eklinde geçmemektedir. Buna mukabil Iran-Tibet'in büyük
Asya da~l~ k arazisinde bulunan koyun sürülerinin bekçisi olarak büyük bir
ehemmiyeti haizdi ve Himalayadaki koyun çobanlar~~vas~tas~~ile Hindistan~n mitolojisine nakledilmi~~bulunmaktad~r 11). Köpe~in üçüncü sahas~~olarak orta Hind
ve Hindi Cinide ya~~yan fakir köylü ve g~dalar~n~~tabiatten topl~ yan basit insan
kütleleri te~kil etmektedir. Dördüncü bir m~ntaka Sibiryadaki Avc~lar~n köpekleri
te~kil etmektedir. Bu izahattan dolay~~Avrupa-Asya k~t'alar~n~n heyeti umumiyesini
bir kül olarak, fakat ayni zamanda tali baz~~ k~s~mlara ay~rabilecek bir ~ekilde
telakki etmek ve bunlara tetabuk edecek ~ekilde - nekadar yak~nl~k mevcut olursa
olsun - mitoloj ileri sarahatle biribirinden tefrik etmek ~ayam tavsiyedir. Ayni
~ekilde, kurdun ~ayan~~takdir bir ceddin hayvan~~ veya cesetleri yiyen bir hayvan veya cehennem kurdu ~eklinde hakikatte ayni ve bir tek saha ve kültürden
ç~ k~ p ç~kmad~~~~mühim bir sual te~kil eder. Analoji olarak maymun, Hind mitolojisinde bir yandan mukaddes bir hayvan olarak takdis edildi~i ve di~er yandan
da bir cin olarak nefret edildi~i görülür 12). Buna mukabil Amerikada bir adam~~
bir çukurdan kurtaran iyi bir kurttan bahsediliyor (II, 105), fakat Türkler buna
mukabil olarak bir adam taraf~hdan kurtar~lm~~~bir kurt kendisini kurtaran
adama kar~~~bir ~ükran borcu beslemedi~inden bahsederler 13). Bu Türk hikayesi
hayvan ve insanlar~n minnettarl~~~~ve nankörlü~ünden bahseden Hind masallarma dayan~r.
Yahut ta di~er bir mesele: Asya k~t'as~n~n garp kenar~nda, yani Lap (II,145)
lar, Balt (151) lar, /slav (153, 157,159, 162) lar ve Balkan (173) larda ~eytan~n Allaha
rekabet ederek kurdu yaratmak istedi~i hakk~nda bir hikaye vard~r 14): Kurdu meydana getirdikten sonra onu Allah taraf~ ndan ö~renilmi~~olan sihir sözü ile <~eytan~~
ye» sözü ile, canland~rm~~t~r. O bu sözü söyledikten sonra canland~rd~g~~ vah~i
hayvandan güçlükle kaçm~~t~r. - Bu gülünç mevzu yine gülünç olan ve buna çok
benziyen eski H~ndistandan ç~km~~~bir hikayeyi hat~ rlat~r : Bir sihir ç~ra~~~kendisi
menedildi~i halde ölü bir kaplan~~canland~r~ yor. Bu canlanan kaplan derhal onu
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yiyor ; zira sihirbaz yaln~z vah~i hayvan~~eanland~racak olan sihrin yaz~s~n~~biliyordu, halbuki kaplan~~yeniden öldürecek olan sihri bilmiyordu (Jataka 150).
Muahhar Hind metinlerinde bu hikaye biraz de~i~tirilmi~ tir; Dört sihir wa~~ndan
üç «bilgi» lisi içlerinden biri taraf~ndan yeniden eanland~r~lm~~~olan aslan taraf~ndan yutuluyorlar, 4 iinün en az bilgili olan~, fakat f~traten müstait olan~,
kendini bir a~aca ç~karak kurtar~yor (Pancatantra V, 4). Yahut: dördü de aslan
taraf~ndan yeniyor 15) Acaba bu kadim orta zaman Hindistamnda mevcut olan
hikayeler ~arki Avrupaya m~~ geçmi~tir? 16). Paneatantran~n garp Pars, Arap,
Türk tereümelerinde ve VetalapâneavimsaWnin Iç Asya, Mo~ol, Tibet tereümelerinde maalesef bu mevzu ~imdiye kadar görülmemi~tir. Halbuki ~ilahi anane
~eklinde bu hikaye, kurt mitolojisinin bulundu~u saha olan garbe geçmi~~olmas~~
ve buradaki kurdun, bu hikayeden Hind kaplan ve aslan~~ atm~~~olmas~~ve orada
iyi ve fena halik~n rakibi olan eski ve Iç Asya motifi ile birle~mi~~olmas~, mümkündür. Yahut bu iki hikâye h~ ristiyan garbe ve Hinde çok eski iç Asya mitolojisinden gelmi~~ve bu Iç Asya mitolojisi bu iki eihete yay~lm~~t~r. Bu suretle
bu kitab~n ortaya koydu~u meseleler bu ve buna mümasil meselelerdir, bilhassa
Türkologlar, fakat di~er mütehass~slar da, bundan daha fazla malzeme bulabilirler, o takdirde bu kitap, ilmin terakkisi için faydal~~olan bir kitap olur.
1) Bu küçük tenkit içinde kurt üzerinde biraz durmak isterim. 2) Kurt çarp~~mas~~ve Hindistandaki muhtemel kurt totemizmi hakk~nda birkaç materyali
Kri~an, Wien 1940. adl~~kitab~mda toplad~m s. 82 3). Kurt bu hikayelerde «Amor
ve Psyche» ismiyle (I, 10) uzaklara yay~lm~~~olan masalda, gündüz hayvan
~eklinde ya~~yan bir koca rolünü alm~~t~r. 4) Bak: Smith Thompson, Motiv-Index
of Folk-literature, Helsinki 1932-6 : B. 535. Bak: Dergi de (1941) Dede Korkut
hakk~ndaki mü~ahedelerime. 5) Max Müller : Wolfehildren: Essays II, 1881, 236
s. H. Hutton, Wolfehildren, Folklore LI, 1940, 1.31. 6) A. Wesselski, Versuch einer
Theorie des Mârchens, Reichenberg 1931, 19. 7) Bak: Dede Korkut hakk~ndaki
mü~ahedelerim 11, 4. 8) G. Jungbauer, Mârehen aus Turkestan und Tibet, Jena
1923 s. 44. 9) ayni yerde s. 302. 10)Thompson, The types of the Folklore, Helsinki
1928: 428. 11) Bhairave mitolojisi; Mahabharata destan~= sonunda. 12) Ruben,
Kri~an 208. 13) Radloff, Proben der Volksliteratur •
vs. 247; Bolte - Polivka,
Anmerkungen zu den Kinder - und Hausmârchen der Brüder Grimm II, 474;
480. Ruben, Krisha 229. 14) evvela Dühnhard taraf~ndan tabiat hakk~ndaki ersanelerde toplanm~~t~r : Natursagen. Leipzig 1904-12, I, 147. Thompson Motiv G 303.
17. 3.3; 303. 25 1; A, 1883, 1751: Dâhnhard taraf~ndan toplanm~~~olan malzemeden
ba~ka masallar yoktur. 15) Vetalapkncavimsati 22; Benfey Mârchen, Halle Saale
1897, 145 ; Penzer the ozean o story VII, London 1927, 258. 16) Benfey ve Penzer
bunun için yeniden eanlanan bir inek hakk~ndaki Iran hikayelerinden Bahar Danish efsanesini ileri sürüyor; fakat maalesef, tamamen ba~ka bir Hind mitolojisinden ç~km~~~olan bu efsane mevzuubahs olamaz (Gopinath Rao, Elements of
Hindu Iconography II, 1 Madras 1916 s. 2 : Varahapurana'da bulunan bir mitoloji.
W. Rub en (Ankara)

