~K~~KARDE~~MASAM
Prof. Dr. WAL TER RUBEN (Ankara)
Biri iyi, öteki fena olan iki karde~~yahut geziciden bahseden
bir masal vard~r; bunda fena olan~ , iyisinin gözünü oyar. Bu masal,
1915 tenberi masal ara~t~rma ilminin en ziyade münaka~a olanlar~ndan
biridir. Bir zaman önce, Bolte-Polivka, Grimm karde~lerin 107 numaral~~ve «~ki seyyah» [1] ba~l~kl~~masal~~hakk~ndaki mülâhazalar~nda,
ilkönce ancak tibetçe'den bildikleri Hind hikâyesini bu masala variant olarak göstermi~lerdi. Ertesi y~ l Christiansen, bu masal~n Hind
men~eli oldu~unu isbat için bütün bu malzemeyi bir monografyada
ara~t~rd~~[2]. Buna kar~~~bilhassa Wesselski, 1925 te sava~t~~[3]. Halbuki masal ara~t~rmas~ nda Fin mektebinin ba~~~olan K. Krohn, 1931
de Christiansen'i müdafaa etmi~tir [4]. Bir y~ l sonra Wesselski hücumlar~m tekrar etti [5]. Böylece bu masal ~u iki mektep aras~nda:
a~~zlarda ya~ayan masallar~~etnolojik usullerle i~leyen Fin mektebi
ile, her ~eyden ziyade eski masal metinlerine dayanan edebiyat tarihi
mektebi aras~nda, bir sava~~konusu haline girdi. Son y~ llarda, Handwörterbuch des deutschen Mârchens'de [6) - halk edebiyat~~indeks'i
alt~nda [7]- ba~ka bir tak~m malzemeye i~aret edilmi~tir. Fakat bugün
bir hindolo~un bu malzemeyi yeniden ele al~p i~lemesi zarur~dir;
çünkü buna imkan vard~r; böylece, bu masal~n uzun tarihi ve ba~~
motifi olan <kör etme, hakk~nda bir fikir elde edilebilir.
J. Bolte u. G. Polivka, Anmerkungen zu den Kinder-und Hausmürchen
der Brüder Grimm, cilt II, Leipzig 1915, S. 481.
R. Th. Christiansen, The tale of the two Travellers or the blinded man
FFC 24. Helsinki 1916.
A. Wesselski, Mürchen des Mittelalters, Berlin 1925, S. 202 ff.
K. Krohn, Uebersicht über einige Resultate der Mürchenforschung, FFC
Helsinski 1931 S. 68 ff.
A. Wesselski, Versuch einer Thorie des Mürchen, Reichenberg i. Er. 1931.
S. 138 ff.
Handwürterbuch des deutschen Mürchens, Bolte u. L. Mackensen, I. Band,
Berlin 1931 - 33 S, 650, 27 ilh...
Smith Thompson, Motif-index of folk-literature, FFC 106-9 116-7, Helsinski
1932-6, bilhassa Motif : sa. 165.
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I inci masal:
Yaz~~âleminde, bu masal~ n en eski ~ekli, hindçede [8], tibetçede [9],
çincede [10], uygurcada [11] ve pek benzer bir sekilde olmak üzere
farsçada [12] meydana ç~kar~lm~~t~r.
Bu en eski ~ekil ~u üç ba~~motifi ihtiva etmektedir:
~ ki karde~, uzak bir adada bulunan bir müeevheri getirmek
üzere deniz seyahatine ç~kar. ~ki karde~in küçü~ü iyi, büyiiü kötüdür. Her ikisi, bu vas~flar~na i~aret eden birer ad ta~~ r: «iyilik eden»
ile «kötülük eden» adlar~n~. Küçük karde~in sonsuz ve hesaps~zca sa~a
sola para da~~ tmak için mücevhere ihtiyac~~ vard~r.
Küçük, müeevheri, denizler üstünde
Mücevher adas~ ndan dönerken
geçen uzun ve efsanevi bir seyaiki karde~~deniz kazas~na u~rar.
hatten sonra, y~lanlar padi~ah~=
Küçük, büyü~ü kurtar~r. [14]
yan~ nda bulur. Dola~t~ktan sonra,
bir aral~ k deniz kazas~na u~ram~~~
olan karde~ine raslar. [13]
Fena karde~, k~skançl~ ktan, iyisi uyurken onun gözünü kör
eder, mücevheri çalar. Memlekete dönüp babas~na karde~ini kaybetti~ini haber verir.
E. Waldschmidt, Die budhistische Spatantike in Mittelasien v. Le Coq, cilt
VI, 1928. S. 46, Not. 3, ilk olarak Bodhisattvavadanakalpalata. No 45e i~aret etmi~tir. Wesselski, Marchen des Mittelalters 206, Not, Leumann'~ n Avasyaka hikayelerine i~aret etti~ini ilh... hat~ rlatmaktad~ r. Daha önce Bolte- Polivka Kathakosa'y~~
hat~ rlatm~~lard~ , bunun hikayesi Wesselski'de mevzuubahis olan ba~ka Jaina masallar~~ gibi bizim VI. numakah masal~m~ za daha ziyade uymaktad~r.
J. Schmidt, der Weise und der Tor, 261-282. Schiffner Tibetische Erzahh~ ngen No 16 ilh... (Bolte-Polivka 481) Mukayese ediniz: Maria Leitner, Tibetanische Marchen, Berlin, sene i~areti yok, S. 41 dev. Dschinpa tsch'enpo'nun deniz seyahati. Bu hikayenin ba~~~uygurca ~ekline uymaktad~ r. Gene mukayese ediniz
T'ung Pao 474 dev. (bak~ n~ z altta not 10.) fakat burada fena karde~le kör olma
sahneleri mefkuttur. Onun yerine baba T'ung Pao'da oldu~u gibi kör olmaktad~ r.
(bak~n~ z a~a~~da not 21 ile 40).
[101 E. Chavannes, 500 contes du Tripitaka chinois, Paris 1910-34. No. 381 ve
T'ung Pao'da XV 1914, 469 dev. Son ~ekil uygurcadaki ~ekle bilhassa yak~nd~r.
[11] Pelliot, T'ung Pao XV, 1914, 225 ff. Hüseyin Nam~k Orkun, iki karde~~
hikayesi, Ankara 1940, W. Bang Keleti Szemle XVII, 159 ff. (bak~n~z Waldschmidt,
Chavannes).
1121 Bizzat Grimm karde~ ler, eserlerinin III üncü cildinde 107 nci say~~münasebetiyle Nizamiyi zikretmi~lerdi. (Bolte - Polivka 481, Krohn 69, Wesselski,
Mittelalter 203)
[131 Uygurca ~eklinde böyledir; T'~~ ng Pao.
[14] Chavannes No. 381 de böyledir.
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C) ~yi olan genci, karde~inin fenal~~~~hakk~nda, uygurcada demon
nevinden bir veli, çincede bir a~aç demonu tenvir eder [15] ve insanlara do~ru sevkeder ; iyi karde~e çobanlar bakarlar (çincede: Yusufun
kaç~r~lmas~~ve iftiraya u~ramas~~epizod'u vard~r [16]). ~yi karde~~elde
bir ud, dilene dilene memlekette yol al~r.
Evvelce kendisine vûdedilmi~~olan
ni~anl~s~ na eri~ir. Ni~anl~s~, tam
o s~ rada, onunla evlenmek istiyen
bir tak~ m kimseler aras~ndan bir
güveyi aramak üzeredir [17].

Kör çocuk, tan~yamad~~~~ni~anl~s~ n~n babas~n~n bahçesindeki
meyvalar~~ ku~lara kar~~~korumak üzere, bahç~van olur [18].
Her a~aca bir ç~ng~rak kor. Ong~raklar~ n hepsini elinde tuttu~u iplerle çalar. Böylece ni~anl~s~~onu görür [19].

K~z onu kendine güvey olarak seçer, fakat onu tan~maz. Sonra,
gözlerinden birini, söyledi~i bir sözle iyi eder: körhi~üne, sefaletine
ra~men sevece~ine ve kendisine sad~k kalaca~~na dair onu temin eder.
Bunun üzerine delikanl~, <iyilik eden» prens oldu~unu, fena karde~ine
kar~~~bir garaz~~olmad~~~n~~söyler. Bu söz ile de ikinci gözü aç~l~r.
Sonra dü~ün ve vatana dönü~.
Masal~n bir Çin ~ekli ~unu ilûve etmektedir: bir ku~, çocu~un annesine, iyi o~lunun ya~amakta oldu~unu bildirir [20]; uygurcada da
buna benzer bir motif herhalde mevcuttu [20]. Vatana dönen iyi karde~, aradan geçen zamanda kederden kör olmu~~olan ana ve babas~n~n
gözlerini bir sözle iyi eder [21].
Bu hik5.ye tipik budist bir hikâyedir. Durmadan para da~~tmak,
mücevher adas~na uzun deniz seyakati, k~ymetli ta~~n sahibi y~lanlar
padi~ah~, ni~anl~mn verdi~i vait, güveyin seçimi, ilâç olarak sarfedilen sözler, iyi karde~in fena karde~ine kin ba~lamamas~yla beliren
sonsuz âlicenapl~~~~; i~te bütün bunlar, budist masallarda çok defa
geçer [22].
T'ung Pao 489
Chavannes No 381.
Bunu takip eden ne varsa uygurcada noksand~r.
Chavannes No 381.
T'ung Pao.
[201 T'ung Pao; bak~n~z masal II de k~ rk~zca variyanta.
[21] Bak~ n~z yukar~da not 9 ile not 40.
1221 mesehl deniz seyahati Chavannes No. 39 ilh... Radloff Proben III, 622.
Taranatha in: Indian historical Quarterly VI, 1930, 338.
Belleten C. V F. 34
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Burada, Milattan önce a~a~~~yukar~~100 y~l~na do~ru Dioyavadana'
da [23] tasvir edildi~i ~ekilde, Kunala'n~ n hikayesini hat~rlatal~m: ya~ad~~~, tarihçe kabul olunan Imparator Asoka'n~n alicenap o~lu Kunâla'ya (t~pk~~Yusufla Süleyhada oldu~u gibi) üve~i anas~~sata~m~~t~~;
reddolunan fena kad~ n, Kunâla uzaklarda bulunurken, bir kurnazl~kla
onun iki gözünü oyduruyor ; bu gözler Kunala ku~unun gözleri kadar
güzelmi~, onun içindir ki prense bu ad konmu~. Gözlerini kaybeden
prens, bir ud al~ p memleketi dola~~ yor ve nihayet dilenci çalg~c~~olarak babas~n~n saray~na var~yor; orada onu tan~yorlar. Prens, fena
kad~na kar~~~garaz duymad~~~n~~söylüyor ve bu sözle gözlerine, eski
güzellikleriyle, yeniden nail oluyor.
~üphe götürmiyen bir hakikat ~udur ki, uzakta fena bir akraba
taraf~ ndan kör edilme, kör olan~ n ud çalan bir dilenci olarak vatana
dönü~ ii, bir sözle tan~ lma ve iyi olma motiflerini ihtiva eden budist
efsanesi, daha yeni olan iki karde~~masal~n~ n temelinde bulunan unsurlar aras~ndad~r. Bunun d~~~nda masal~ n temelinde daha ne vard~?
Yoksa, bu muahhar masal, Kunâla efsanesi ile para vermek, deniz
seyahati, mücevher ilh. gibi harc~alem fikirlerden ba~ka hiç bir ~ey
kullanmam~~~olan bir ~airin tam budist bir icad~~olmas~n? Masalda,
dedi~imiz gibi, Kunâla efsanesinden ba~ka ~u motifler bulunmaktad~r,
karde~ler k~ymetli bir ~eyi ararlar, seyahate ç~ karlar, ikisinden biri
aranan~~ bulur, öteki onu k~skançl~ ktan kör edip k~ymetli ~eyi çalar,
kör olan ni~anl~s~m bulur ve iyi olur. Bu motiflere, a~a~~daki masalda rasgelinmektedir; önce Grimm'in 57 say~l~~masal~n~n [24] bir
Türkistan varyant~n~~zikrediyoruz:
~kinci masal: Üç karde~~alt~n ku~u bulmak için yola ç~ kar; bu
ku~~babalar~n~ n bahçesinden muayyen bir meyvay~~çalarm~~. Karde~ler ayr~~ayr~~seyahat ederler. Küçü~ü, bir tak~m sergüze~tlerden sonra
ku~u bulur. Bu i~te onun tan~~mânasiyle Türk tarz~ nda bir yard~mc~s~~
vard~r: bir kurt [25]. Kurt ~ekil de~i~tirir; kendini, hikayenin kahraman~mn dü~manlarma teslim ettirir, tekrar kurt olur, ve t~pk~~Hindli
Winternitz, History of indian Litterature II Calcutta 1933, S. 288; Oldenberg, Buddha 340; Chayannes No 30; Penzer, The ocean of story X S 6; III, 18.
Masal tipi 550 (Aarne - Thompson, The types of folktale, FFC. 74, Helsinki 1928) Jungbauer. Mörchen aus Turkestan und Tibet, Jena 1923 No. 4, Masal
Motifi S. 165 te zikredilmemistir.
Mukayese ediniz: O~uz efsanesi: Bang-Rachmati, Die Legende von Oghuz
Qaghan, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1932, 693 ff. Radloff, Proben IV.,
148 Kretschmar, Hundestanmmyater und Kerberos, Stuttgart 4938, I, 209 fr.; 10;
Jungsbauer S. 302 ; Masal tipi 428
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sihirbaz ç~ra~~~gibi [26] üç defa kahraman olur; kahraman, ku~la
birlikte ni~anl~s~ m da bulur. Vatana dönerken, muvaffak olamam~~~ve
sefalete dü~mü~~iki karde~i bulur, onlar~~kurtar~r, fakat k~skançl~k
yüzünden onlar taraf~ ndan gözleri oyulur ve terkedilir. Bir veli ona
sihirli bir p~ nar buldurmak suretiyle, iyile~mesine yard~m eder. Kurt
onu vatan~na götürür ; hiç bir ~eyden haberi olm~yan ni~anl~s~~ tam
o s~rada sadaka da~~tmaktad~ r ; en büyük karde~i ile evlendirilmesi
kararla~m~~; fakat k~z dilenciyi tan~ r, onunla evlenir; baba, her iki
fena karde~i öldürtür.
Bu masal, Ta~kentte yani Uzbeklerin ~ehir halk~~aras~nda i~te bu
~ekilde anlat~lmaktad~r. K~ rg~zlar~n yani garp Türkistan~~Bozk~r
halk~n~n [27] malûm olan bir varyant~, ancak parça (fragment) halinde
ve ~u ~ekildedir :
Üç karde~, babalar~n~n rüyada gördü~ü bir bülbülü aramak üzere
yola ç~kar; yolda ayr~l~rlar. Bunlar~ n en genci olan Hâmra rûyada
[28], gayet güzel bir k~z~ , peri Korluk'u, görür, neticede onu bulur ve
onunla bahtiyar ya~ar. Nihayet ödevini hat~ rlar. Perinin bir hizmetkar~~Hâmra'y~~ bülbüle götürür; bu da bülbülü elde eder. Konuk, güzel kahraman~n kime kalaca~~ na dair k~z karde~i ile kavgaya giri~ir.
Hâmra memlekete döner; Korluk ona, arkas~ndan gelme~i vâdeder.
O arada muvaffak olamam~~~ve sefil dü~mü~~karde~lerine raslar ve
onlar~n kar~nlar~n~~ doyurur. Fakat onlar k~skançl~ ktan Hâmra'mn
gözlerini oyar, bir kuyuya atar ve bülbülü babalar~na getirirler. Baba, o~lundan ötürü a~lay~ p s~ zlar; bülbül de cinayeti ona bildirir.
Hikâye tam ana ve baban~n ah ve figan~nda kesilmektedir.
Bu hikaye Tatarlarda da, karde~lerin fenal~~~~ve kör etme k~s~mlar~~eksik olmak üzere, anlat~ lmaktad~r [29].
Bu Türkistan hikâyesinin Hind hikâyesi ile ve k~skanç karde~ler
taraf~ ndan kör edilme ile benzerli~i büyüktür. Fakat burada karde~ler
art~k iyi ve fena adlar~n~~ ta~~mamaktad~ rlar. Deniz seyahati yerine
burada bir kara seyahati mevzuubahstir ki, bu nokta Türkistan için
kolayca anla~~l~r. Ba~lang~ çta bulunan üç o~lun s~ra ile baban~n meyvas~n~~ku~a kar~~~korumalar~~motifi, kör olan~ n bir meyva bahçesine bakmas~na dair Çin varyant~ na tekabül etmektedir, (Çin varyant~~umumiyetle Uygur ~ekline çok benzemektedir; demek ki bu motif eski TürW.Ruben, Kristina, Wien 1941, S. 165. Bolte-Poliyka II, 61.
Radloff. Proben III. 518 ft
Bak~ n~z Melek Shah; halk kitaplar~nda rüya s~ k geçer: O. Spies, Zwei
volkstümliche Liebesgesehichteu aus dem Orient, FFC. 127 Helsinki 1939, S. 123.
Radloff IV. 146 ff.
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kistanda da mevcuttu) para vermek ve bu i~~için elzem olan k~ymetli
ta~~gibi budist motiflerin yerine, sihirli bir ku~, iki yerine üç karde~~
mevzuubahstir; iki ve üç adetlerinin böylece biribirinin yerine geçmesi
yine bunlara karabeti olan ba~ka masallarda da geçer. Meselâ, a~ag~da
zikrolunan 2 seyyah masahn~ n (VI inci masal~ n) Irlanda varyant~nda,
yahut ta gizli hazineyi çalan sahtekârda ( a~a~~ya bak~n~z ), oldu~u
gibi.., kör olan Peygamber Muhammet taraf ~ ndan iyi edilir; uygurcada
Veli k~ yafetine girmi~~bir tanr~ n~n, kötü karde~inin fenal~~~~hakk~nda
tenvir etmesi gibi. Söylenen sözün sihri kuvveti hakk~ndaki tam mânasiyle Hinde has olan tasavvuru, Türkistanl~~«masalc~» kullanmam~~t~ r [30], çünkü bu, Türkistanda anla~~lmazd~. Kahraman ni~anl~s~na
kör edilmeden önce nail oluyor, sonra da dü~ününde tekrar buluyor.
Bununla Türkistanl~~ ni~anl~n~ n çocukluk ça~~nda yapm~~~oldu~u vâdi
yerine getirmi~~oluyor — bu da tipik bir Hind âdetidir. Bir ku~~
ana ile babay~~cinayetten haberdar ediyor (bak~ mz: Çin varyant~ na,
Uygur ~eklinin de böyle olmas~~muhtemeldir): demek ki ba~~motif ler,
kuvvetli de~i~melere ra~men bugünkü Türkistan hikâyeleriyle eski
Hind hikâyelerinde ayn~d~r [31].
Buna dayanarak, Hind hikâyesinin budizm vas~tasiyle Uygurlara
eri~ti~i, sonra da Türkistanda, a~~zdan a~~ za nakledilerek canl~~kald~~~~
kabul edilebilir.
Bu Türkistan masallar~, en ziyade yay~ lm~~~olan 550 say~l~~masal
tipine girerler; maamafih bu tipte ba~ ka hiçbir yerde kör etme motifine raslamay~z. Onun yerine, iyi karde~i fena karde~ler, yukar~daki
K~rg~ z varyant~ nda tesbit edildi~i gibi, bir kuyuya atarlar [32]. Bu
masal~ n pek çok adette varyant~~bütün Avrupada, Afrikada ve iç Asyada toplanm~~t~ r; modern Hindistanda da keza, lâkin eski Hind
~ekilleri bugüne kadar bulunmam~~t~ r. O halde bu muahhar garp
masal~n~, eski Hind iki karde~~masallar~ndan i~ tikak ettirmek do~ru
mudur? Yoksa 3 karde~~masal~~ yaln~z a~~zdan a~~ za muhafaza olunan
eski bi müstakil garp masal~~olup, kör etme motifinin budist 2 karde~~
masal~~ tesiri alt~ nda bunun içine girmi~~olmas~~da mümkün de~il
midir? 3 karde~~masal~~asl~ nda Avrupa"' olup, Türkistanda bu masal~n
garp sahas~~ile, 2 karde~~masal~n~ n Hind sahas~~ biribirini katetmi~~
Wesselski, Theorie 134 ilh...
Bolte-Polivka I, 503 ff. Motif: Kahraman hazineyi ve gelini cehennemden
(dünyan~n alt~ndan) getirir; ~amanist ilk efsane olarak tellIkki olunmaktad~r; mukayesi ediniz: Greklerin Argonot efsanesi, Krishna efsanesinin Syamantaka epizodu
(Ruben. Krishna 35, Meuli'ye nazaran).
Meselâ Binbir Gece 23, 18 7ff. (Henning'in almanca tercümesi) Bolte-Polivka 514: Yusuf hikâyesinden. Handwörterbuch 342. Benfey, Pancatantra I, 71, ilh...
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olmas~n? Yahut ta acaba daha eski Hindde bu 3 karde~~masal~~yaln~z
a~~zdan a~~za dola~~ r bir halde bulunuyordu da budistler buna
Kun-Ma efsanesinden kör etme motifini sokarak 2 karde~~masal~n~~m~~
kurdular?
Avrupada (Bolte — Polivka'ya göre) 3 karde~~masal~n~n tesbit
edilmi~~en eski ~ekli, 1250 y~l~ ndanberi mevcut bir Hollanda ~övalye
destamd~r; bunun da men~ei, kaybolmu~~bir frans~zca esere kadar geri
gider: Kral Artus, bir hazineyi kendisine getirmek için bir ~övalyeyi
gönderir ~övalye hazineyi bir tilkinin yard~m~~ile bulur. (Yukar~da
<kurt» a bak~n~z!), ayn~~zamanda bir de prenses bulur ki, bu prenses
onu daha önceden rüyada görmü~~(bak~mz, yukar~da: Hâmra) demek
ki burada karde~ler ve onlar~n fenal~klar~~mevcut olmad~~~~gibi, neticede, fena karde~lerden biri, bir de sahte ni~anl~~ile izdivaç esnas~nda
memlekete dönü~~yoktur. Bundan sonra 480 y~l~ ndan kalma en eski
vesikada da karde~lerin fenal~klar~~ilh.... mefkuttur. [33], Grimm karde~ler de bu neviden k~sa bir varyanttan haberdar olmu~lard~r. [34]
Acaba, bu k~ sa metinlerin Avrupai üç karde~~masal~n~ n ana ~eklini
alm~~~olduklar~n~~ve sonradan budist olan kör etme ile zenginle~tirildiklerini kabul etmek mi icap edecektir? Yoksa bu k~sat~lm~~~~ekiller,
birer fakirle~mi~~~ekil midir?
Uygurcadaki ~ekil, X uncu as~rda yaz~lm~~~ise, biraz daha yeni
olan Avrupa ~ekli kolayl~ kla oradan i~ tikak ettirilebilir. Uygurlar~,
masal nâkili ve ya~ad~c~s~~ s~ fatiyle Hindistanla garp aras~ na sokmak
~imdiye kadar âdet olmam~~t~ r. Fakat bu irfanl~~kavmin budist hikâyelerin garba geçmesinde vas~ta olmu~~olmas~, Benfey'in iddia etmek
istedi~i gibi (vak~ a bu iddia da Cosquin'denberi reddedilmektedir),
Mo~ollar~ n bn i~i görmü~~olmas~ ndan daha akla yak~nd~r. Bu masallara, yaln~ z Iran ile Anadoluya de~il, Türkistana do~ru da bir yolun
aç~k bulunmu~~oldu~unu tahmine ~ neyletmekteyim. 3 karde~~masal~n~ n
Avrupai k~sa ~eklinde bir ana ~ekil yahut ta k~salt~ lm~~~bir ~ekil
oldu~una dair ~üphe götürmez bürl~anlar bulmak güç olacakt~r. Fakat
~una dikkat etmek gerektir ki, tam o s~ ralarda, yâni II inci as~rdanberi,
birçok Avrupa masallar~ , modern ~ekillerini alm~~~olup tam o za~ nanlarda Avrupaya Hind masallar~n~n ak~n~~hissedilir derecede
olmu~tur. [35].
Wesselski; Mittelalter No 28.
Bolte-Polivka I, 503 f.
[35J Mukayese ediniz: Rubel': Tercüme mem-Intas', 4. S. 396; Fr. Ranke,
ehenforschung, Deutsche Vierteljahrssehrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, XIV, IIalle 1936. S. 289 ff. Wesselski, Theorie 195.
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Fakat bundan ç~ kan netice, bu masal~n asl~nda budist oldu~udur
ki bunu Benfey, biraz m~lbaltt~a ile ço~u masallar için kabul etmi~tir.
Bugün art~k masallarm bu tek tarafl~~men~eine inan~lm~yor. Ama
budist ~eklinden önce, 2 yahut 3 karde~~masaliyle k~yas kabul edecek
bir masal~ n Hindde mevcut oldu~u da kesin olarak isbat edilemiyor. Masal~n men~edeki ~ekillerinden biri muhakkak budistler taraf~ndan uydurulmu~tur.
Dü~ünelim ki budistler, Sibi efsanesini de anlat~rlard~~ hatta,
(499 Maka) kral Sibi olarak kendisini kurban etmek istedi~i vakit,
o zaman Tanr~~indra, kral~n samimili~ini tecrübe etmek için bir
brahman ~eklini ald~~ve kraldan gözünü istedi. Kral, gözünün ç~kar~lmas~ na müsaade etti, hatta ikinci gözünü bile verdi. Sonra saray~ndan
ç~k~ p gitti ve indra, bir söz sayesinde görü~ünü tekrar elde etmesini
ona sâl~ k verdi. Kral, ancak sahavete olan meylinden ötürü gözünü
verdi~ine dair teminat verdi. Bunun üzerine tekrar görür oldu [36].
Brahmanlar da, vaktiyle Tanr~~Vi~nu'nun Tanr~~Siva'n~n kendi gözünü
nas~l oydu~unu anlat~rlard~~[37] Demek ki kurban olma~a bu gönüllülükten, fena üvey ana ile fena karde~e do~ru bir hat gitmektedir
ki, bu hatta, edebiyat tarihi bak~m~ndan, tarihi bir tekâmül göziyle
Buna, bilhassa, 2 karde~~masal~ndaki [38] seyahat ve ni~anl~n~n
sahte güve~i ile dü~ünü âmnda avdet motifleri ilave olunmaktad~r. Bu,
Odysseus'un Turovadan geri dönmesinde görüldü~ü gibi birçok masal
tipine girmi~~bulunan fevkalâde eski bir motiftir [39] Demek oluyor
ki 2 karde~~masal~n~n budist muharriri, — elimizdeki vesikalarla
tesbit edebilece~imiz mikyasta söyliyebilece~imiz veçhile,— eski efsaneyi geni~letmek için motifler kullanm~~sa da, masal tipleri kullanmam~~t~r. Fin mektebi vâk~a bu edebiyat tarihi usulüne dayanarak
hüküm vermiyor, bilâkis bugün ya~amakta olan masallar~~temelde ele
al~ p, bunlara dair hilkümlerini etnolojik usullere göre veriyor- Bundan
<itürüdür ki bu mektep, budist masaldan önce biraz ba~ka bir ~ekilde
bir <iki karde~~masal~» bulundu~una ve bu masalda kör olma motifinin
mevcut oldu~una inan~yor. Bu nazariyeye tekrar avdet edece~iz. Önce,
Waldschmidt S. 15, Türkistanda pek sevilen bir hiküye.
Ruben: Eisenschmiede und Dümonen in indien. Leiden 1939, S.205; Gupte,
Hindu holidays and ceremonials, Calcutta 1919 218 ; Stutterheim, Ramalegenden,
München 1925, 86: P.avana kendi gözünü kurban ediyor.
Wesselski, Mittelalter, S. 208, Motif tahlilinde bu motifi hariçte b~rak~yor.
Motif No 681. Bundan maada: Dede Korkut, Bey Böyrek. Bak~n~z Not 9.
Radloff 1,4 2.
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içinde <k~skançl~ktan canice kör etme» motifinin bir rol oynad~~~~bir
kaç masal tipi mütalaa edelim :
Üçüncü masa): Desise ile zifafa sokulan yanl~~~ni~anl~~tipindeki
1401 bir Türk masal~nda ~unu görüyoruz: bir Yemen prensi rüyas~nda
bir k~z görmü~ ; k~z güldii~ii vakit yana~~nda güller açarm~~~; a~lay~nca da gözlerinden inci daneleri döküliirmil~. Prensin anas~~uzakta
bulunan bu k~z~~aratm~~, buldurmu~. Prense gitmek üzere k~z~n sütninesi, bu k~z ve kendi k~z~~ile birlikte bir gemiye binmi~. Yolda
k~z susam~~~(bak~mz, a~a~~da VI:) sütnine ona bir ~artla, gözlerinin
oyulmas~na müsaade etmek ~artiyle, su vermi~~[41]. Sonra k~z~~karaya
ç~karm~~~ve sütnine k~z~n~ , rüyada görülmü~~k~z diye prense götürmü~. Bir kervan seyahatinden sonra k~z prensin bulundu~u ~ehre
gelmi~, yana~~nda biten güllere kar~~l~k olarak gözlerini fena sütnineden sat~n alm~~. Sütnine k~z~~sihirli bir uykuya dald~rm~~~(Alaman
masal prensesi Dornröschen gibi), nihayet prens onu uyand~rm~~,
onunla evlenmi~~ve iki fena kad~n~~öldürmü~.
Bu masal bugünkü Hindistanda, ermenicede, küçük rusçada, Balkanda ve bütün Akdeniz sahas~nda tesbit edilmi~tir; hatta içinde kör
etme motifi bulunmamak üzere, bütün Avrupada ya~amaktad~ r [42].
Bu masal~, 2 karde~~masal~~ile mukayese edersek, görürüz ki burada
da bir deniz seyahati ile sonda bir dü~ün varsa da önce, 2 karde~~
masal~nda oldu~u gibi as~l kahraman kör edilip yerine sahte bir güveyi geçmiyor; gerçek ni~anl~~k~z kör ediliyor ve onun yerine bir
sahtesi geçiyor; tabildir ki k~zlar, iki erkek karde~~gibi hazine arama~a ç~kamazlar ; demek ki bu son motifin ~imdi mütalaa edilen masal tipinde bulunmamas~~icap eder. Gözler, t~pk~~I. II. IV ve VI masal tiplerimizde oldu~u gibi, dü~üne giderken kör ediliyor. O halde,
bu masal~ n iki karde~~masal~~ile olan benzerli~i o kadar büyüktür
ki, bunun, 2 karde~~masal~mn tersine çevrilmesinden ibaret oldu~u
nazariyesi ileri sürülebilir. Bahusus ki, baz~~ ~ekillerinde, mesela Comparetti de [43] iki k~z karde~, ba~ka bir çoklar~nda ise iki üvey k~z
karde~~[44] masal~n kahramanlar~d~r.
Masal tipi 533, Billur Kö~k, ~stanbul 1933. No 6: Murad~na nail olm~yan
dilber. Fr. Giese Türkische Mârchen, Jena 1925, S. 54 ff. Bolte -Polivka II, 282 ff,
Konos'a nazaran. ~stanbul S. 29-Ungarische Revue 1889, 208, grekçedekine pek
benzer.
Mukayese ediniz: Handwörterbuch S. 27 I; 274.
Bolte-Polivka II, 278 dev. Grimm No 89.
Bolte-Polivka 278 Handwörterbuch 271 Not 18.
Bolte-Polivka 280 dev.
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Bu masal~n men~ei meselesi henüz ayd~ nlat~lmam~~t~ r. Bunu, do~ru
diye kabul ettirilen sahte ni~anl~~ k~z~~— Grimm No. II, ve No. 135
gibi — benzer masallarla mütalaa etmek gerektir. ~arkta — Gûve~inin,
dü~ünden evvel gelini göremedi~i ~arkta — böyle sahte gelinin zifafa
sokulmas~~herhalde s~k s~ k vaki olacak. Mukayese edilebilecek ba~ka
masallarda vak~ a umumiyetle kör etme motifi geçmemekte ise de, bunu
No. 135 Grimm'in tûrkçe bir varyant~ nda görüyoruz («siyah gelinle
beyaz gelin») hem de, yine Dornröschen'in uykusu motifi ile beraber
olarak [45].
Öyle farzolunuyor ki bu masallarm nilvesi, Berta efsanesi: Frank'lar~n ba~~~Pipin'in kar~s~~Berta'ya dayanan ve ta 1200 y~l~na do~ru
edebiyatta tesbit olunan efsanedir [46]. Fransa—Ispanyan~n bu efsane
ve masal sahas~n~n içine, görünü~e göre ~ark Akdeniz alan~ndan bu
kör etme motifi girmi~tir ; herhalde mütenaz~n ~imdi gördü~ümüz 2
gelin masal~~olan 2 karde~~masal~= tesi~i alt~ndad~r; öyle ki masal~n
ne zaman, nerede ve nas~l katt ~eklini ald~~~~ ~imdilik daha kesin surette tesbit edilemez [47].
IV iindi masal: Daha uzak olmak üzere, ~u masal ele al~nabilir:
bir k~z, bir cad~~taraf~ ndan bir kulede mahbus tutulmaktad~r ; fakat
bir prens k~za kadar gitmek yolunu bulmu~. Cad~~prensi meydana
ç~kar~r, k~z~~koyar. Prens kuleden a~a~~ya atlar, dikenler üzerine dü~er ve bu yüzden kör olur. Ormanda serserice dola.~~r, sonunda sevgilisini bulur; sevgilinin ya~lar~~gözlerini iyi eder [48].
K~z~~kulede sakl~~tutmak motifi ta eski Hind efsanesinde geçer; bunu Türk masallar~ nda da tesbit kabildir ; o halde yava~~yava~~a~-azdan a~~za geçerek Avrupaya kadar gelmi~~olmas~~mümkündür
[49]. Belki de körlûgün,
' tekrar bulunan ni~anl~~ k~z~n göz ya~lariyle
iyi olmas~, kör olan~n ni~anl~ m= sözü ile iyile~mesi hakk~ndaki asl~~
Hind motifin muahhar garbi bir hat~ras~d~r. K~z~n anas~n~n gebelik
iste~i — ki bu masal~n alamanca varyantlar~mn ba~~nda bulunur— de
Hind çe~nisini ta~~ maktad~r [50].
Bu masal da, eski metinlerde tesbit edilmemi~~oldugu gibi ~ark,
Hind, ön Asya masal mecmualar~nda bulunmamaktad~r.
Bolte—Polivka III, 93; ayn~~94: Kabilcede de (~imal Afrikas~) buna benzer.
Ayn~, II, 284 f; III 86
Masal tipi 310; Grimm No. 12; Bolte-Polivka I, 97.
Masal motifi F. 952 I.
Ruben, Krishna S. 248: Ji.taka. Masal motifi T 381 Billur Kö~k S. 1.
Ruben, in Acta Orientalia XVIII, S. 202.
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V inci masal: hem Kunüla efsanesinde, hem sahte gelin masal~ndaki göz oyan fena üvey anay~~ ~u masal hat~rlatmaktad~r [51]. Ana
ile o~ul (rüyada görülen ni~anl~y~~aramak maksadiyle) beraber seyahat ederler. Bir deve vas~ l olurlar; ana deve ü~~ k olur; o~lunun yolunun üzerinden çekilmesini ister, bunun için güç sergûze~tler pe~ine
yollar. O da bütün sergüze~tlerden galip ç~kar; ana o~lunu kör eder
ve koyar, çocuk, evvelce ba~~ndan geçen maceralar esnas~ nda harami'erin ellerinden kurtard~~~~bir k~za gider ve ku~lar~n ötii~lerini dinlemekle (bak~n~z a~a~~da VI) körlii~ü iyi olur. Anas~ ndan ve devden
intikam~n~~al~r. Sonra, rilyas~nda gördü~ü k~z~~ arama~a ç~kar ve onu,
tam ba~ka birine gelin edilecek iken bulur. Fakir bir ~ark~c~~ k~yafetine girmi~~olarak görünür ve k~z~~ kendine kazan~r, çünkü rakibi,
~ark~~ bak~m~ndan ondan a~a~~~ç~km~~t~r.
Böylece l~iküye (k~zlar~ n adedinin iki olmas~~yüzünden) oldukça
mufaqsal bir ~ekilde Melik ~ah ve Güllü Hân halk kitab~nda anlat~lmaktad~ r. [52] Ba~ka varyantlarda dev prensi kör eder ve prensin sad~k arkada~~~olar aslan, bir p~nar~ n suyu ile onu iyi eder (bu masal~n
ilk ~ekli henüz bulunmam~~t~ r, eski vesikalar mefkuttur). Tatarca bir
varyant'ta kahraman, anas~n~n ü~~k~~taraf~ndan öldürülür ve bir k~z
taraf~ ndan yeniden diriltilir [53]. K~rg~ zca bir varyantta, fena bir k~z
karde~i anamn yerine geçmi~~olup sevgilisi ile evlenmek için kahraman~~kamalar [54]. Fakat üç genç k~ z onu diriltir; bir kel k~yafetine
girerek k~z karde~inin dü~ününe gelir; dü~ünde ok me~kedilir ; o da
bu suretle intikam al~r.
Von der Leyen, fena ana yahut k~z karde~~motifini, bir eski Hind
budist motifi olan sadakats~z zevce motifinden i~tikak ettirmi~tir [55];
bu sadakats~z zevce, kocas~n~n dü~man~ na, kocas~~aleyhine yard~m eder.
O halde, bu motif bir Hind motifi ise, kör etme de bir Hind motifidir.
Fakat Melik ~ah~ n halk kitab~ nda, körlük, ayr~ca bir motifin yard~ m~~
ile iyi edilmektedir : kahraman. sevdi~i bir k~zla bir a~ac~n alt~nda
oturur ve üç güvercinin konu~malar~ n dinler; ku~lar, hayvan dilinden anlayan dinleyiciye, üzerinde oturduklar~~ dal~n iki yapra~~~sayesinde iyi olabilece~ini böylece bildirmi~~olurlar. (Ayni zamanda ku~lar ona, tü Yemende bekleyen Güllü Hân~~hat~rlat~r, anas~ndan ve devden öç almas~n~~akl~ na korlar.) Bu motif de, Bolte-Polivka'
Masal motifi 590. Grimm 121. Bolte-Polivka I., 551; III, 2.
O. Spies, Tiirkisehe Volksbileher, Leipzig 1929, S. 50 ff.
Radloff, I, 268 f.
Radloff III, 321 ff.
F. von der Leyen, Das M5.rehen, Leipzig 1911 S. 106; 1925. S. 115.
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danberi (1915 ; bak~n~z yukar~ya) iki karde~~masal~~ile ilgili olarak
gösterilmektedir [56].
VI %m~~masal: Iki gezici bir ormanda dola~~ r ; bunlar, iki arkada~ tan birinin yeme~ini tamamen yerler; öteki de iyi kalpli olan
arkada~~ na, yeme~ini iki gözünü vermesine mukabil terkeder [57].
Kör olup ormanda terkedilmi~~olan bir kaç ku~un (yahut hayvan~n,
yahut ta cinin) konu~mas~n~~ i~idir, mucize kabilinden bu hayvanlar~n
dilinden, nas~l iyi olabilece~ini (bir p~ nar~ n suyu, yahut k~ ra~,~~
ile), bir hastay~~nas~ l iyi edebilecegini (yahut bir ölüyü nas~l yeniden
diriltebilece~ini), ve bir hazineyi nas~ l bulabilece~ini (yahut kurumu~~
bir çe~meyi nas~l ak~tabilece~ini) ö~renir. Böylece kör iyile~ir, zengin
olur ve iyi olmu~~bir prensesle (yahut iyile~mi~~bir zenginin k~z~~ ile)
evlenir. Sonra fena arkada~~n~~bulur, onu affeder, ona ba~~ndan geçenleri anlat~ r. Bu da ormana çekilir ; kendilerini biri dinledi~inden
ötürü gazaba gelen hayvanlar yeniden gelir ve kötü dinleyiciyi öldürürler (yahut kör ederler).
Burada, Hindli karde~ler, «gezici> olmu~lard~ r; bunlar~n adedi
bazan iki de~il üçtür [58]; bazan, iyi yahut kötü ad~n~~ muhafaza
ederler; meselâ k~rg~zea bir ~eklinde oldu~u gibi [59]. K~rg~zlarda,
karde~ler de~il, geziciler meyzuubal~st~r; o halde K~rg~ zlar bu masal~~
do~rudan do~ruya uygurcadan almam~~~olsalar gerek. Yahut ta masalda karde~ten geziciye geçi~~Türkistanda m~~vaki olmu~tur? (A~a~~ ya
bak~n~ z: Çin!) sonra, K~rg~ zlarda üç hayvan~ n söylediklerinin dinlenmesi mevzuubahst~ r: kaplan~ n, kurtun ve tilkinin; bunlar, Kafkasyaya
ait bir varyant~ n hayvanlar~ na: ay~, kurt ve tilkiye, benzerler [60] ;
ayn~~zamanda bir Frans~ z [61] ve bir Çin varyant~na da benzerlik
vard~ r. Malüm varyantlar aras~ nda Kafkas (Osset) varyant~~ K~rg~zla.
r~ nkine en çok benzeyenidir [62]. — Deniz seyahati yerine, 2 geziei
masal~ nda, II de oldu~u gibi karada dola~ madan bahis vard~r. Mütalâa
edilen bütün masal tiplerinde oldu~u gibi, bir prensesi elde etmek
motifi muhafaza edilmi~tir. Ancak, art~ k prenses iyi etmeyip, aksine
olarak kör olan, prensesi (yahut babas~n~, yukar~da I e bak~n~ z) iyi
156] Masal tipi 613; Grimm 107.
Bunun yerine, bu masal~ n ba~ka ba~lang~çlar~~da vard~r, bak~n~z a~a~~ ya.
K. Müller-Lisowski, Irische Volksmürchen Jena 1923 No. 18
Radloff III, 343
160] Dirr, Kaukasische Mürchen, Jena 1920 No. 28.
Tegethof, Französische Volksmürchen, Jena 1923, II, 42.
Bolte -Polivka II, 479. Fakat burada sehven Motif C 3 (kurumu~~p~nar),
C 3 (hazineyi meydana ç~ karma) yerine bu K~rg~z variantm~ n diye gösterilmi~tir.
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eder. Iki karde~~masal~ ndaki, muhakkak eski olan hazine arama motifi
yerine, masal~ n sonunda, iyile~me ile ilgili hazine bulma motifi geçmi~tir. Ama bu hazine bulma motifi ancak ~arkta, Hindistanda,
K~rg~zlarda, ~ark Avrupas~ nda, Balkanlarda, Rusyada ilh... görülür [63];
bunun d~~~nda çe~me motifi onun yerine geçmi~tir [64].
Bu masal~~Hind masal~ ndan (I) ve (Melik ~ah müstesna) kör
etmeyi ihtiva eden ba~ka masallardan ay~ ran, iyi etmenin kendine
has olan tarz~d~ r. Bunun nereden geldi~i Üzerinde münaka~a edilmektedir. Pek çok okumu~~olan Wesselski, ~imdiye kadar görülmil~~en
eski vesikay~~13 üncû asr~ n bir Yahudi hikâyesinde buluyor [64] ;
fakat burada ancak üç ~eytan~ n dinlenmesini ve fena mukallidi
ba~ ka bir durumda, yani <kör olma» siz olarak cezaland~r~lm~~~görüyoruz. Bir yahudi ile bir pagan dinlerinin hangisinin daha yüksek
oldu~u üzerinde kavga eder ve üç hakem ça~~rma~a karar verir. Üç
defa ~eytan görünür ve pagana hak verir. Bunun üzerine yahudi
pagana bütün mal ve mülkünü verme~e mecbur olur. Fakat yahudi
gece üç ~eytamn konu~ma= dinler ve nas~ l aldat~ld~~m~ , imparatorun k~z~na, güç olan do~~~munda nas~l yard~ m edilebilece~ini, kuru bir
çe~menin nas~l ak~t~labilece~ini ö~renir. Böylece zenginle~ir. Fakat
pagan, fena bir mukallit s~fatiyle ~eytanlar taraf~ndan öldürûlür.
Wesselski ~u noktaya i~aret etmi~tir ki hayvanlar~~ yahut cinleri
dinleme, bütün k~ talara ait birçok masalda geçer, Hindde de pek eski
zaman, hattü budistten önceki zaman için tesbit edilmi~tir [65].
Fakat Hindistanda eski metinlerde fena mukallidin cezaland~r~lmas~~
hiçbir zaman geçmez. Bu Yahudi hiküyesine benzer hiküyelere orta
ça~~Hind edebiyat~nda ~ahit oluyoruz, fakat bunlar~n sonlar~~ba~kad~ r.
Wesselski ~öyle netice ç~kar~ yor: O halde, 2 karde~~masal~n~n Hindistanda de~il, ancak Ön Asyada bu neviden tedavi ve cezalanma ile
teçhiz edildi~i ve bu ~ekilde Avrupaya geçti~i kabul edilmelidir.
Fakat son zamanlarda Çinde de bir gezici masal~~ tam olarak ve
birçok varyantlar~~ile bulunmu~tur: Burada, iki erkek karde~~mevzuubahst~r, birinin ad~~namuslu, ötekinin ad~~namussuzdur [66] (fakat
burada namuslu, büyük karde~tir, halbuki her yerde oldu~u gibi
Çinde de umumiyetle küçük karde~~k~skanç olan büyük karde~ten
daha iyidir). Bu ba~lang~ç, esasen çinceye çevrilmi~~olan 2 karde~~
[631 Bolte-Polivka, 477 ff : Motif C 5.
Mukayese ediniz: bizim II nci masal~m~ z: Kör etme yerine kuyu.
Benfey I 370; WessAski, Mittelalter 203; Penzer III 60 f.; 164: Bloomfield.
166] W. Eberhard, Typen chinesischer Volksmiirchen, FFC. 120 Helsinki 1937
No 28. Buna ilöveten zeyl. 1941.
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masal~ na pek benzemektedir. Fakat bundan sonra, tamamen 2 gezici
masal~~üslübunda devam etmektedir: Yolda iki gezici, namuslunun
yeme~ini yer; namaslu, biraz sonra ötekinden yeme~
inden biraz rica
edince, o hiddetle namuslunun gözlerine vurup kör eder. Kör olan, bir
a~açta ay~, kurt ve tilkiyi dinler (bak~n~z, yukar~
ya) bir iyi olma
vas~tas~n~~ (p~ nar suyunu) sonra, bir prensesin yard~m~
na nas~l ko~ulabilece~ini (bak~ m, yukar~ ya) ve bir hazineyi nas~
l bulabilece~ini
ö~renir. Böylece bahtiyar olur: fakat fena karde~
i, onu taklit ederken,
gazaba gelen hayvanlar taraf~ ndan öldürülür.
Bu masal~ n «eski bir ~ekl»i olarak, a~aç cinlerinin kutsal bir a~ac~~
kesmenin zorluklar~~ hakk~ ndaki konu~ malar~ n' (kör etmesiz, 2 karde~siz, mukallitsiz) dinleme keyfiyetine i~aret edilmi~
tir. Bu <eski
~ ekle., Çinde 4 üncü as~ rda raslan~ l~ r. Fakat bu, yaln~
z «dinleme> yi
ihtiva etti~i gibi, bizim masal ~m~z~ n do~rudan do~ruya«eski ~ekli>
olmas~ nda, yahut «biricik eski ~ekli> olmas~ nda zaruret yoktur ve
e~er bu kadar k~sa bir eski ~ekil kabul edilecek olursa, muhteva bak
~m~ ndan bizim masal~m~ za çok daha yak~ n olan japoncadaki ~ekil
bu
hususta daha uygundur [67]; daha do~rusu, bu Çin varyant~nda, 2
karde~~masal~~ile 2 gezici masal~n~ n mezci yahut bunlar~ n birinden
ötekine geçi~i kimse inkâr etmiyecektir.
Bu geçi~in Çinde vukua geldi~ini kabul etmek gerek midir?
Yoksa masal bu halinde Çine Hindden mi, yahut ön ~arktan m~~
gelmi~ tir? Türkistanda 2 karde~~~nasal~ ndan 2 gezici masal~na geçi~~
vuku bulmu~~mudur? E~er öyle ise, geçi~~~ekli Çine, fakat yaln~z
«iki gezici» ~ekli (3 karde~~masal~~ ~ekli gibi) garba yay~lm~~~olabilir
mi? Böyle olursa, Yahudi hikâyesi, içinde baz~~ ~eyin de~i~ti~i bir
koldur; fakat k~ymeti ~undad~ r ki, 13 öncü as~ rdan olup, ön ~arkta,
Törkistanda, belki de Hindistanda, k~saca Çin ile garp aras~nda, orta
ça~~ n ilk zamanlar~ nda vukua gelen geçi~in farazi ~eklini ifade eder.
Yahudi hikâyesine pek benzer bir ba~lang~ca da, 2 gezici masal~n~n baz~~varyantlar~ nda, hem Hindde, hem Avrupada, ~ahit olmaktay~ z. Sonra, her iki gezici aras~nda münaka~a edilen meseleler: Do~ruluk mu, yoksa e~rilik mi [68], Millik Ini, adaletsizlik mi [69] iyidir?
meseleleri mevzuubahst~r. ~ yi adam, bahsi kaybeder ve gözleri oyulur,
üç ~ahidin beklenmedik, makiavelist tarzdaki hükmü: E~rilik tercihe
~ayand~ r. Grek ve Hind safsatas~ nda [4 ] bu mesele ortaya at~ lmakta ve
F. Rumpf, Japanisehe Volksmrehen, Jena 1938 No 51.
Masal motifi No. 61
Krohn 68; Handwörterbueh 605, Not 61.
[*] Sophistik kars~l~~ idir. — Rilgisilik de denebilir (Afütercim~.
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dü~manlara ve fenalara kar~~~e~rili~in tercih edilmesi lâz~m geldi~ine,
binaenaleyh do~rulu~un kay~ ts~z ~arts~z bir k~ymet ifade etmedi~ine
hükmedilmektedir[70]. Budistler bu gev~ek, realist ahlâk~~tabii reddetmi~lerdir [71], fakat Hind masallar~nda, bilhassa buna benzer bir
mesele: Minnettarl~k yahut nankörlük meselesi, böyle kötümser bir
mânada cevapland~r~lmaktad~r. ("~nsanlar daima nankördürler>) Buradan da ba~l~~ba~~na bir masal tipi olarak Asyaya ve Avrupaya geçmi~tir [72].
Yahudi masal~n~n Hind yahut Grek safsatac~l~~~ndan tesir alm~~~
olup olmad~~~~meselesi ~imdilik kesip at~lacak durumda de~ildir. Avrupan~n 2 gezici masal~n~n içine bu motifin «dinleme> ve «kötü mukallidin cezaland~r~lmas~» ile birlikte girmesinde bu Yahudi hikâyesinin
men~e olabilece~inden hakkiyle ~üphe edilebilir, çünkü Yahudi hikâsinde kör etme motifi mevcut olmad~~~~gibi, bu hikâye yeni bir yaratma mahsulü olmaktan ziyade mevcut bir hikâyenin bir kolu olarak
görünmektedir. Avrupan~n 2 karde~~masal~ndaki bu safsatac~~ba~lang~ç, kör etme ve dinleme ile birlikte olmak üzere, Hindde oldu~u gibi
Avrupada da ancak yeni diye tesbit edildi~inden, ama Hindde bu
~notifler, yaln~z ve bu son ba~lant~~ile beraber olmamak üzere, pek
eski olarak tesbit edildi~inden, bu masal tipine olan ba~lant~ y~~(Fmn
mektebi ile birlikte) Hindden i~tikaka meyledilmektedir. Bu masal~n
(Finlerce kabul edildi~i gibi) Hindde, 2 karde~~masal~ndan daha eski
olmas~~mümkündür; fakat bunun kesin olarak isbat~~bugüne kadar
kabil olmam~~t~r. Elimizde, iki ba~lang~çl~~- ve iki sonlu - kör etme
merkezi motifi var. Herhalde, Fin mektebi de masal~n ba~~ ndaki bu
safsatac~~ iddiay~~155 numaral~~ masal tipinden nisbeten yeni bir zamanda al~nm~~~bir ~ey addetmektedir [73]. Her ne kadar Finler, sonu,
dinlemekle iyi olmak' ve fena mukallidin cezaland~r~lmas~n~~«halk masal~n~n destani kanunlarpndan ötürü [74] masal~n budist masaldan
önce mevcut, ilk ~ekli olarak ileri sürüyorlarsa da, buna kar~~~Wesselski, bu gibi estetik mülâhazalar~n afaki de~il, ancak enfüsi bürhan
mahiyetinde olduklar~na i~aret etmektedir [75]. Bizim Ku~J.la efsanesine i~aretlerimiz de Wesselski'nin itiraz~na kuvvet vermektedir: ne
budist 2 karde~~masal~nda, ne 3 karde~~masal~ n~n Türkistan varyanRuben, in Zeitschrift fûr Indologie und Iranistik VIII 1931, 96, Krishna 228.
Chavannes No 44.
Ruben, Krishna 229. Radloff VI. 247. Benfey I, 113, Bolte -Polivka II,
420. masal tipi 155; Eberhard No. 15. Tibetanische Miirchen S. 211 ff.
Krohn 69.
[741 ayn~~71.
[75] Theorie 159.
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t~nda, ne de sahte ni~anl~~masal~= ~ark varyantlarmdaki tersine
çevirmelerde -hele fena ana masal~mn varyantlar~ndan sarf~nazar (fakat yukar~ya bak~n~z: Melik ~ah) dinleme ilh... vard~r. Iyi eden kâh
ni~anl~~ k~z, kah pmar suyu getiren aslan gibi bir hayvand~r, kâh
p~nar~~bildiren bir velidir ; yahut ta iyile~me, kaybolan gözlerin geriye sat~n almmasiyle vaki olur. Demek ki hiç olmazsa ~u denebilir
hayvanlar~~dinleme motifi olmaks~z~n kör olma, budist masaldan ç~k~p
bir çok masal tiplerine girerek uzun mesafelere yay~lm~~t~r. Tabildir
ki bu keyfiyet eski Hindde, hayvanlar~~dinleme ile birlikte kör olma
motifinin henüz mevcut olam~yaca~~n~~isbat etmez. Finlerin faraziyeleri bugüne kadar ne sa~lam olarak isbat edilebilmekte ne de çürütülebilmektedir. Kesin hükümler verdirecek malzemeyi beklemek gerekiyor. Bugün ancak ~u kadar söylenebilir ki, bu gibi budistten önce
bir masal~n mevcudiyetini kabule zaruret yoktur. ~imdiye kadarki
mütalaalar~n bize ö~retti~i, motiflerin bir masal tipinden di~erine
geçmi~~olmas~d~r.
Budistten önceye ait bu farazi masal~n Hindde ba~ka sekillerde
varl~~~n~~muhafaza edip etmedi~i soru~turulabilir. Mesela Pancatantra'
n~n Berlin el yaz~s~nda ~öyle anlat~lmaktad~r [76]: Bir ~ehzade tenbelli~inden ötürü azar i~itmi~, bunun üzerine o babas~n~~terkediyor
ve iki arkada~iyle Roha-na da~~ndan k~ymetli ta~lar getirmek istiyor.
Bu üçü ta~~~ buluyor, haramilere kar~~~muhafaza ederek vatana getirebilmek için yutuyorlar, fakat bunlar~~mü~ahede etmi~~olan bir kimse
onlarla beraber geliyor; maksad~~gece kar~nlar~n~~de~ip k~ymetli ta~lar~~
çalmakt~r. Fakat her dördü de vah~iler (Bhiller) taraf~ndan yakalamyor. Bhil'lerin kabile reisi, ku~lar~ n dilinden anlad~~~~için bunlar~n
k~ymetli ta~lar ta~~d~klar~n~~haber al~yor ve bunun için kar~nlarm~~
de~mek istiyor. Önüne ilk kurban olarak h~rs~z geliyor [77]; tabii
onun karn~n~~beyhude yere ara~t~rm~~~oluyor; bunun üzerine di~er
üçünü serbest b~rak~yor; bunlar da, k~ymetli ta~larla bir krall~k
kuruyorlar.
Bu hikâyede kör etme, seciyeye i~aret eden adlar, ni~anl~~ k~z,
kahraman~n dönü~ü, fena mukallide ceza motifleri yoktur. Fakat dola~ma, hazine arama, k~skançl~ktan soymak isteme, ku~lar~n dilini
anlama motifleri 2 gezici masahm hat~rlatmaktad~r. Denebilir ki buraBenfey II, 150 ff. ; J. Hertel, Pancatantra, Leipzig 1914, S. 13 Pürnabhadra, 1199 y~h civar~nda; sonra iki adet halita ~ekil, ki bunlar~n biri (S. 71) belki
Pürnabhadra'dan biraz daha eskidir.
Alicenap haraminin kendini kurban etmesi hakk~nda, mukayese ediniz.
Dolopathos'tan hikaye; Wesselski, Mittelalter No 29, ki muhakkak Hindistan meselesidir.
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da fena adam, yolda arkada~lara kat~lan ile Bhil kabile reisi aras~nda
taksim olmu~tur; yolda kat~lan kötü niyetinden vaz geçiyor ve hayat~n~~prense feda ediyor: bu, her halde nisbeten eski bir iki karde~~
masal~n~n daha yeni, sofuca, belki de jainist bir tâdilinden ibarettir.
Bir varyantta [78], fena arkada~, k~ymetli ta~lar~n üstüne oturmak
için onlar~~sakl~yor. Bu motif Pancatantra I, 19 (bak~n~z: a~a~~ya)
daki masalla mukayese edilebilir. Fakat bu masal~ n eskili~i tesbit
edilmemi~, binaenaleyh Pancatantra'mn eski mevcudundan de~ildir.
Kör etme, hayvanlar~n dilini anlama, intikam gibi motifler, büsbütün ba~ka bir münasebetle eski bir budist Jataka da [416] geçer
fakat bunun 2 karde~~masal~~ile do~rudan do~ruya bir ilgisi isbat
edilemez.
Iki karde~~masal~n~n as~l nüvesi, fena ad~n~~ta~~yan karde~in fenaligi, onun k~skançl~~~~ve kör etme hâdisesidir. Sanki k~skanç bir kar
de~in bir ~air taraf~ndan ya~anm~~~ve ~ekillendirilmi~~görü~ü, pek çok
adette masalc~ya ilham vermi~. Ilk masal~~yazan~n bu malzemeyi nereden ald~~~n~~(Kunala efsanesi müstesna!) henüz kafi olarak tesbit edemeyiz. Kör etmeler, baz~~eski efsanelerde, mesela fena Polyphem'de
(Dede Korkudun Tepegözü), sonra alicenap Simson'da, Köro~lunda
ilh... geçer.
Erkek karde~ler, kâh iyi olarak, yard~ma haz~r olarak [80], kâh
fena olarak, iptidal kavimlerin masallar~nda, hatta bazen daha Mythos'
luk kademesi gibi en eski durumda, tesbit edilmektedir. Bunun için
Habil ile Kabili akla getirmek kifayet eder: büyük karde~~küçü~ü
k~skan~yor ve onun için onu öldürüyor [81]. Zarathustra dilinde, iki
Tanr~~vard~r, karakteristik adlar~ : «iyi ruh» ile «kötü ruh» olan bunlar iyilik ve fenal~klar~n yarat~c~lar~~ikiz karde~lerdir. Iyi Tanr~~ s~~~r~,
yaratköpe~i, insanlar~~ilh... yaratm~~t~r: fenas~, kurdu, akrepleri
m~~t~r. Buna pek benzer hikayeler Laponlar, Baltlar, Balkanl~lar taraf~ndan [82] anlat~lmaktad~r. Daha bugün bile buna pek benzer bir
Sukasaptati 52.
Buna benzer olarak: Radloff IV, 323.
Handwörterbuch: karde~ler S. 338 ff. M~s~r iki karde~~masaliyle onun
Hind varyantlari ve Dede Korkut ve Grimm ile olan ilgileri hakk~nda bak~n~z:
benim Dede Korkut hakk~ndaki müli~ hazalar~m: Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 1941.
Ruben, Krishna S. 59 f.
Kretschmar, Hundestammvater II, 145; 151; 151; 153; 157: 159; 162; 173;
DAhnhard, Natursagen'e göre, Leipzig 1904- 12 I, 147 ff. Masal motifi G 303. 17.
3. 3; 303. 25. 1 ~~A. 1833; 1751. Bunu ~u Hind muzhikesi hat~rlatmaktad~r: JAtaka
150, Pancatantra V, 4 Vetalapancavimasati 22; Benfey I, 488 f.; Von der Leyen,
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düalizme ~imdiki ~imali garbi Amerikal~lar~nda, (yani ~amanizmin cesim sahas~n~n öte kenar~nda) [83] ~ahit oluyoruz. Burada, iki dü~man karde~~hakk~nda uzun bir efsane muhafaza edilmi~tir. Bunlar
iki kültür kahramamd~rlar, biri insana iyilikler yarat~r, öteki ise bu
iyilikleri mahvedip kendi fenal~~~ndan ötürü insan~~berbat etme~i
dü~ünür ; sonunda fena karde~, iyi karde~i öldürmek için arar; fakat
iyisi taraf~ndan öldürülür. Melanezyag~lar da buna benzer bir hikaye
anlat~rlar [84] ; Geri-Hindlilerin, kabilelerini iki karde~ten i~tikak ettirmelerinin ve bunlara göre ak~ll~~karde~ten medeni olanlar~n, ak~ls~z~ndan daha az medeni olanlar~n geldigini söylemelerinin bu keyfiyetle ilgili olmas~~muhtemeldir. Çinde [85] ve Japonyada [86], fena
karde~in, iyi karde~e gelen herhangi bir fevkalâde bahtiyarl~~~~k~skanarak onu taklide sava~mas~~ve bu k~skançl~k' yüzünden, bahtiyarl~k~~
bedbahtl~~a çevrilmek suretiyle cezaland~r~lmas~, bilhassa s~k görülmektedir. Acaba burada k~skançl~kla taklidi ihtiva eden ve I inci masaldan daha eski olan müstakil bir masal tipi mi, yoksa, I'in fakirle~mi~~bir bakiyesi mi mevzuubahst~r? I den daha eski vesikalar bugüne
kadar bulunamam~~t~r.
Muhtelif masal tiplerinde, karde~ler aras~nda ekseriya büyüklerin
fena karde~~olmalar~~basit hayat tecrübesinden, ayn~~zamanda eski
sihri dü~ünü~ten ne~et etmi~~olabilir 1871; fakat. benim bildigime göre,
bu efsane ve hikâyelerdeki kör etme motifi bugüne kadar temellendirilememi~tir. Ve nihayet, budist 2 karde~~masahmn bir hususiyeti
de, her iki karde~in seeiyelerine uygun birer ad ta~~malar~d~ r. Iptidailerin, çocuklar~n~~nazardan, taliin k~skançl~~~ndan korumak için,
onlara ho~~olm~yan adlar koyduklar~~s~k s~k görülür. Bir ailede fazla
çocuk ölmü~~olursa, ya~ayan çocuklardan birine, mesela pislik ad~~
korlar ki ~eytamn fena kudreti onu k~ymetli addederek al~p götürmesin. Fakat ahlâki bir tezat çifti olan iyi ile kötf~'nf~n hiç bir pratik
adland~rmada geçmemesi, ve bunlar~n birer ~airane bulu~~olmas~~
muhtemeldir ; belki de bunlar masal temas~~olarak yukar~da zikrolunan Iran efsanesi ile; yâni Örasyan~n preistorik düalizmiyle : iyi ve
kötü tanr~~ikili~i ile, ilgilidir.
Indische Marchen, Halle 1888 ; 145; Penzer VII,169 dev. fakat Penzer ile Benfey
taraf~ndan mevzuubahis edilen Acem hikayesi ba~ka bir Hind efsanesinden gelmektedir (Copinath Rao Elements of Hindu iconography II, 1 Madras 1916 S. 2.
Varahapurana'ya nazaran).
[83] Kricheberg, Indische Marchen aus Nordamerika, Jena 1924, 92 ff.
[94] Hambruch Südseemarchen, Jena 1921, 51.
Eberhard No 26-30; 20-25; 65: k~skanç kom~ular: masal motifi No 471.
F. Rumpf No 29, 35, 47, 48, 53-6, 81 (masal tipi 565) 122-4.
Masal motifi K. 2211.
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Herhalde, bu masal motifinin dahi, pek eski bir zamanda mevcut
oldu~u tesbit olunmu~tur. Malûm oldu~u gibi bir klasik Eti masal~~
vard~ r ki, bunun Hurrilere ait bir tasavvura kadar geri gitmesi muhtemeldir ; i~te bu masaldan bu adlar zikrolunmaktad~r. Maalesef bu
masal o kadar «fragment» ~eklinde bize kadar gelmi~tir ki, muhtevas~n~n yeniden kurulmas~ na imkan olmad~~~~gibi, bizce bilinen 2 karde~~
masal~~ile ilgilendirilmesine de imkan yoktur. Muhtevas~, meslekda~~m
Güterbock taraf~ndan bana ~u ~ekilde bildirilmektedir [881:
Iyi ve fena insanlar hakk~ nda, mükafat ve ceza hakk~nda bir giri~ten sonra, imtisal nümunesi olarak ~u hikaye anlat~l~yor: denize
yak~n ~udul ~ehrinde (deniz seyahati?) bulunan bir zenginin çocugu
olmuyordu. En ya~l~~kimseler bu adam~ n yan~nda topland~lar, yeme~e oturdular.
Çocuk do~umunda adet oldu~u gibi hediyeler getirdiler. Fakat ad~~
Apu olan zengin bunlara ikram etmedi ve aya~~nda çizmeler oldu~u
halde, kar~s~~da giyimli oldu~u halde beraberce gidip yatt~lar. Apu
güne~~Tanr~s~~için bir kuzu ald~. Güne~~Tanr~m gökten indi ve ona
ne istedi~ini sordu; ona kan~nc~ ya kadar içip sonra kar~siyle yatmas~n~~sa~l~k verdi. Apu böyle hareket etti. Güne~~Tanr~m muvaffakiyetinden memnun gö~e geri döndü. 9 ay sonra bir o~lu oldu. Apu ona:
«fena» ad~n~~takt~~ve bunu ~öyle izah etti: «Tanr~lar do~ru yolu tutunca (tutmaymca) ona fena ad~n~~vermek laz~md~r.» Kad~n bu sefer
bir ikinci o~lan (ikiz?) do~urdu. Sütnine de bu çocu~a, biraz öncekine
benzer bir sebeple, «iyi» ad~n~~takt~. Erkek karde~ler büyüdüler ; birer
erkek oldular; (baba öldü?) ev y~k~ld~. «Fena» [88 a] ~öyle dedi: Tanr~lar~n ayr~~oturmas~, mesela Güne~~Tanr~s~mn S~par da oturmas~~gibi...
ayr~~otural~m. S~~~r, bo~a, inek, koyun... gibi miras~~payla~ma~a ba~lad~lar. Güne~~Tanr~m, inek bilyüsün ve do~ursun (?) diye vaitte bulundu.
Bir Çin masal tipinde iki erkek karde~~miras~~aralar~nda taksim
eder: büyük karde~, biricik ine~i kendine al~koymakla küçük karde~ini
zarara sokar ; buna ra~men küçü~ü muvaffakiyetli olur [89]. Binbir
Gece'de, Iranda, Tatarlarda [90] iki karde~~en küçük karde~lerini, miras
i~inde aldat~r ; ama bunlar sefalete dü~erler, iyi olan en küçük karde~~
taraf~ndan arka arkaya bir kaç kere kurtar~hrlar ve ondan hediyeler
[08] Keilschrifturkunden aus Bo~azköy XXIV No 8 de ç~kar~lm~~t~r.
[88 a.] Bu hateme, Friedrich taraf~ndan Orientalia'da da tercüme edilmi~tir.
Roma N. S. IX, S. 207, Not 1.
Eberhard No 30, mukayese ediniz: 26 1.
Radloll IV, 250 ff. A. Christensen, Miirchen aus Iran, Jena 1939 No 34;
Chauvin V, S. 6.
Belleten C. V F. 35
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al~rlar; fakat her defas~nda karde~leri, k~skançl~ktan onu mahvetmek
isterler, onu hapse atar, bir deniz seyahatinde bo~ma~a te~ebbüs ederler, ilh... Nihayet en küçük karde~, onu karde~leri taraf~ndan yaralanm~~, bir bahçede yatar gören bir prenses taraf~ndan kurtar~ l~r (mukayese ediniz: I deki sahne) prenses o karde~leri köpe~e kalbeder. Karde~ler aras~nda miras taksimine dair bu Eti, modern Çin ve Ön Asya
motiflerinin birbiriyle karabet ta~~mas~na zaruret yoktur; ~imdiye
kadar, arada bulunmas~~icap eden vas~ta parçalar tamamen mefkuttur.
Fakat bu iki karakteristik ad, ba~ka bir Hind hikâyesinde de geçmektedir [91]; <fena niyetli» ve «iyi niyetli» adlar~n~~ ta~~yan iki dost,
vatana bir hazineyi getirir ve onu mü~tereken bir yere gömer. Sonra
fena niyetli, hazineyi çalar, iyi niyetli ile hazinenin gömülü oldu~u
yere gider ve iyi niyetliyi, hazineyi çalmakla itham eder. Bunu mahkeme huzurunda bir tanr~~hükmü ile isbat etmek ister ve babas~n~,
bo~~bir a~aç içinden bir ses ç~kararak tanr~~sesini taklit etme~e ve
böylece kendi taraf~n~~iltizama sevkeder. Ama iyi niyetli a~aça ate~~
verir ve baba yakalan~r — malûm oldu~u üzere, iki gezicide de bir
hazine rol oynamaktad~r ; fakat bu orta ça~~Hind muzhikesi, — karabet arzetse bile — I yahut VI ile ancak uzaktan akrabad~r.
~ki karde~~masal~n~n modern bir Hind ~eklinde iki kahraman
tam i~te bu adlar~~ta~~maktad~r. Bu masalda bahse giri~, kör etme, kad~n tanr~~eliyle iyi olma motifleri bulunmaktad~r [92]. Fakat bu, sahtekârlar hikâyesinin iki karde~~masal~~ ile karabetini isbat için kâfi
Sanatkâr motifi, daha ziyade, merkez motifi zekâ provas~~olan
hikâyedeki üç karde~e benzer. Öte yandan da, toprak adamc~~~~
n~n bir Çin varyant~nda, bir <namuskr> ile yolda~~~"hissiz„ ,
geçer: namuskâr, prensesi kurtar~r, öteki taraf~ndan kuyuya at~l~r,
fakat bir cinin yard~m~~ ile vaktinde vatana döner ve prensesle evlenir [95] ve nihayet, bu gibi ad çiftleri asl~~Khotan'da bulunan budist
bir Çin hikâyesinde mevcuttur. Bir baban~n iki o~lu oluyor, "iyi
ç~km~~„ ile "kötü ç~ km~~„ çünkü anne gebe iken birinde iyi birinde de
fena hevesler ta~~m~~, her ikisi seyahate ç~k~yor ve yanlar~ndaki
yiyecek bitmek üzere iken bir a~aca geliyorlar ve ~imal, cenup, ~ark
[91] Pancatantra I, 19; Benfey I, 275. Sukasaptati 50. Winternitz, Geschichte
der indischen Literatur. III, Leipzig 1920. S. 345.
[921 Bolte-Polivka II, 480 Natess Sastri'ye göre.
Wesselski, Mittelalter No 37. Radloff III, 389; Binbir Gece (Henning 23,5)
Eberhard 122, masal tipi 301.
"herhalde Ming zaman~~için ispat~~ mümkün,, Eberhard. Fakat ne zamandanberi her iki ad~ n teferruat~~ tesbit edilebilir?
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ve garktaki dallar~ ndan s~ra ile su, yemek. elbise ve ziynetli e~ya
topluyorlar. Fena olan küçük karde~~a~aca biraz daha geç geliyor ve
h~rs~ndan a~ac~ n kökünü kesmek istiyor: o zaman 500 demon meydana
ç~k~yor, onu ve arkada~lar~n~~öldürüyor.
Bu, Jataka 493 'ün bir yarvant~d~r : bir tak~m tüccarlar böyle bir
a~ac~~yollar~~üzerinde buluyorlar; dört daldan atiyeleri al~yorlar, kökleri kesmek istiyorlar, fakat alicenap kervanc~lar~~onlara yapmamalar~n~~söyliyor. Bir demonlar sürüsü a~açtan geliyor, kibar kervanc~dan
maada hepsini öldürüyor. Çin, Khotan, yahut ta aslen Hindli olan bu
masal, bu Jâtaka'y~~iki karde~~motifi ile birle~tirmektedir, onun içindir ki Chavannes onu No. 381 in yan~na koymu~tur. (cilt IV, s. 190 f.;
Hsien - yü - ching=Taisho Trip, 4, 416 b -c) Pancatantra'n~n biraz önce
zikredilmi~~olan sahtekâr masal~ , gene Jainist tarzda tadil edilmi~~bir
varyant~~hat~rlatmaktad~ r: 2 birader vatana döner, herbiri ötekini k~skançl~ktan öldürmek ve soymak ister; fakat her ikisi de pi~man olur
ve bu pi~manl~k duygusu ile paras~n~~suya atar. Paray~~ bir bal~k
yutar, bal~k iki karde~in k~z karde~lerinin kar~~s~na ç~kar~l~r ve bu
k~z karde~, hizmetçisi taraf~ndan k~skançl~ktan öldürülür [96].
Böylece bir masal tipinden ötekine götüren münferit motifler vard~r. Öyle ki, masal ara~t~ rmas~~(mesela Cosquin'in Contes indiens
et l'Occident'i gibi), asl~na bak~l~ rsa, hiçbir zaman bir sona eri~emez.
Fakat: "k~skançl~k yüzünden bir yolda~~yahut bir karde~~taraf~ndan
kör edilme„ [97] için ~imdiye kadarki toplama ve icmal bir dereceye
kadar kifayet eder kanaatindeyiz.
Hiç olmazsa ~u denebilir : bugünkü vas~talarla bunlara ba~lanabilecek masallar henüz bulunmam~~t~r. ~u kadar~n~n vuzuhla meydana
ç~kt~~~n~~ümit ediyoruz: yaln~z budist 2 karde~~masal~n~~Avrupai 'iki
gezici masal~~ile mukayese etmek kâfi de~ildir. Bize kadar muhafaza
edilmi~~bütün masal ve motiflerin basit bir ~eceresini kurmak ta
mümkün de~ildir, Ancak daha geni~~surette gerilmi~~bir çerçeve
içine motiflerin muhtelif mâsal tiplerine, muhtelif ~ekilleriyle
geçmesi keyfiyeti bir dereceye kader vuzuhlu bir tarzda gösterilebilir. Finlerin tasavvuruna göre VI, Pin kayna~~~iken biz netice
olarak, a~a~~daki takribi ~emay~~çizme~o ve bunun daha fazla tetkikini teklif etme~e meyyaliz.
Leumann. Zeitschrift der Deutschen Morgenlündischen Gesellschaft 41,602.
Handwörterbuch I, 271, VI. ve III numaral~~ masallar~, aralar~ ndaki
ilgiyi nazar~~itibara olmaks~z~ n mütalea etmektedir. Masal motifi S. 165 bizim III,
IV, A, VI numaral~~masallar~m~ z~~münaka~a etmeden saymaktad~ r.
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A) 2 karde~, bunlar~n adlar~~
(belki de k~skanç mukallit
motifleri)

B) Kör etme

C) Dinleme

V

II 4-

