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Bir varm~~~bir yokmu§ .... Genç bir k~z, anas~ n~n bahçesinde
fesle~en yeti~tiriyormu~; biti~ik evde bir Bey oturuyormu~; bu
Beyin o~lu, k~z~~bahçede görmü~~ve ona a~~k olmu~. Ona tak~larak ~öyle sormu~ : fesle~enin yaprak' kaçt~r? O da ona, cevap
yerine cilve ile sormu~ : sen söyle kibar bilgin, gökte y~ld~z
kaçt~ r ? Böylece, delikanl~~ ma~lüp olmu~. - K~z bal~k severmi~,
Beyzade bunu bildi~inden bir bal~kç~~ k~yafetine girmi~~ve k~za
bal~ k satm~~, fakat ancak bir buseye kar~~l~k olarak. Ertesi sefer,
delikanl~~ k~za, çiçeklerinin yapraklar~ n~, k~z da ona gökteki y~ld~zlar~~ sordu~u zaman, delikanl~ : utan! biriki bal~ k için beni öptün,
diyerek, k~za bask~n ç~km~~, Genç k~z~n can~~ s~k~lm~~; o da ölüm
mele~i Azrailin k~yafetine girerek, gece yar~s~~ Beyzadenin odas~na
usulca girivermi~; delikanl~~ çok ürkmü~; k~z ondan can~n~~ istemi~;
o da a~lay~p s~zlam~~. K~z, k~ç~na vurmama müsaade edersen
senin can~ n~~ almamaga raz~~ olurum, demi~; ve k~z, delikanl~ n~n
arkas~na, kanay~ ncaya kadar vurmu~. Ertesi sefer delikanl~~çiçe~in
yapraklar~na, k~z da gökteki y~ld~zlara telmih edince, k~z, yedi~i
dayaktan ötürü onunla alay etmi~. O~lan~n bu defa da can~~ s~ k~lm~~, ve öyle can~~ s~k~lm~~~ki k~zla evlenmekten ba~ka bir çare
bulamam~~. Ancak bu suretle k~z~~ hükmü alt~na alabilmi~~ve onun
efendisi olabilmi~. Delikanl~~ k~za annesini göndermi~~ve neticede
dü~ün yap~lm~~. Fakat zifaf gecesinden bir gün önce delikanl~~ k~z~~
bir kuyuya atm~~; bal~ klardan ötürü k~zla alay etmi~; k~z da, dayaktan ötürü delikanl~~ ile alay etmi~; bundan böyle kuyuda kalacaks~ n, diye, galip ç~ kt~~~ n~~ ona anlatarak hayk~rm~~. Fakat k~z
* Bu konferans, Türk Tarih Kurumu'nun 29.X1.1941 tarihli ilini toplant~ s~ nda
verilmi~tir.
Belleten C, VII, F: 8
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~srar etmi~, sen benim kocams~ n, günün birinde benim papuçlar~ m~~ ta~~ yacaks~ n, demi~. - Bir gün, delikanl~~ kuyunun ba~~na gelip k~ za, ~ama gidece~ini ve orada güzel k~zlar~~ sevece~ini
istihza ile dolu bir dille bildirmi~. K~ z iyi seyahatler dilemi~, gizlice kuyudan ç~ k~ p erkek elbisesi giymi~, kocas~ n~ n pe~ine koyulmu~~ve ~amda çad~ r~ n~~ onunkinin yan~ na kurmu~. ~ ki delikanl~~
satranç oynama~a ba~lam~~lar. Erkek k~yafetine girmi~~olan k~ z,
oyunu kaybederse, delikanl~ya gece bir cariye gönderece~ini söylemi~. Oyunu mahsus kaybetmi~, cariye k~ yafetine girip geceyi
delikanl~ n~ n yan~ nda geçirmi~, sonra memleketine dönüp tekrar
kuyuya girmi~; delikanl~~ k~za, bekledi~i çocuk için bir saat hediye
etmi~; onun da art~ k ba~ka k~zlarda gözü kalmam~~; bir zaman
sonra da bir erkek çocuk dünyaya gelmi~. - Günün birinde delikanl~~ M~s~ ra, bir üçüncü defa da Elif memleketine seyahate ç~ km~~;
gene k~z kocas~ n~n pe~ine koyulmu~~ve bir defas~ nda bir erkek
çocu~a, bir defas~ nda da bir k~z cocu~a gebe kalm~~; kocas~~ onu
hiç tan~mam~~~ve bir kere bir hançer, bir kere de s~ rma i~lemdi
bir çevre vermi~. - Üç y~ l daha geçmi~, Beyzade annesini, ba~ka
bir kad~ n arama~a yollam~~. Bu defa da dü~ün yap~lmak üzere
iken k~z, üç çocu~unu, tan~ ma i~aretleri olarak ellerinde babalar~n~ n hediyeleri oldu~u halde dü~ün yerine göndermi~; babalar~~ da
onlar~~ tan~ m~~, henüz gelmi~~olan yeni gelini hemen geri gönderip
fesle~enci k~zla yeniden evlenmi~; delikanl~, k~z~~ kucaklay~ p gelin
arabas~ ndan indirmek istedi~i vakit, k~z, mahsus, dikkatsizlik yüzündenmi~~gibi papuçlar~ n~~ dü~ürmü~; erkek de onlar~~ k~z~ n arkas~ ndan
gelin odas~ na ta~~m~~. Böylece k~z~ n ko~tu~u ~art yerine gelmi~;
onlar da, çocuklariyle birlikte murad~ na ermi~, biz de erelim.
Bu masal~, Macar türkolo~u Kunos, bundan k~ rk y~ l önce
Adakalede a~~zdan a~~za dola~an ~eklinde kaydetmi~ tir '; bu zat
ayn~~ masal~ n daha k~sa bir ~eklini ~ stanbulda bulmu~ tur 2. Bu, sade
bir halk masal~ d~ r. Bunun güzelliklerini anlamak ve hususiyetini
karakterlendirmek istedi~imiz taktirde, bu hususta elimizde bir
Hind, bir Italyan, bir de ~ ngiliz mümasili mevcuttur.
Hind mümasili ile ba~l~yal~ m:
J. Kunos, Türkische Volksmaerchen aus Adakale. Leipzig-New-York 1907,
No. 21.
2 J.

Kunos, Türkische Volksmaerchen aus Stambul, Leiden 1905, No. 21.
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Türkçede Karagöz, Almancada Till Eulenspiegel gibi Hindcede de Müladva bir ~akac~~ olarak me~hurdur3 . ~u hikâye ondan
bahsetmektedir: Mülad~va, Uccayn'da ya~arm~~; bir gün, Pâtaliputra'hlar~ n pek ince ve keskin zekâl~~ olduklar~n~~ duymu~. Bunu
tecrübe etmek için, dostu Sasin ile oraya gitmi~, ve ba~ka birçok
~ey meyan~nda, Mango a~açlar~n~ n bulundu~u bir ye~illikte, Mango
toplayan bir genç k~z görmü~. Bu k~za, kendisine bunlardan bir
kaç tane verip vermiyece~ini sormu~; k~z, cevap yerine ona sormu~ : s~cak m~~ olsun yoksa so~uk mu? Oda, k~z~n ne kasdetti~ini
anlamadan her ikisinden istemis. K~z yemi~lerden birkaç tane yolun tozuna atm~~; o bunlar~~ kald~ r~ p üzerlerinden tozu üfürmü~;
k~z da gülerek demi~~ki: görmiyor musun, bunlar ne kadar s~cak!
üfleyip duruyorsun. Sonra, "so~uk„ yemi~lerden, birkaç tane
eline atm~~. Müladva, yani ~akac~lar~n ba~~, böylece genç k~za
ma~lüp olmu~tu [45]; onu yenmek için onunla evlenmek istiyordu.
Müladva, kast~ na bak~l~ rsa, bir Brahman'd~; k~z da bir Brahman~n
k~z~~ idi; Müladva k~z~n babas~ na gider ve ilim tahsil etmek için
geldi~ini söyler. Baba, dört ay yan~nda okumalar~ n~~ iki gençten
rica eder; bunlar, ~u garip ~art alt~nda raz~~ olurlar: hocalar~~ bu dört
aydan sonra, kendisinden ne isterlerse onu hediye edecektir; ihtiyats~ z hoca kabul eder; dört ay geçtikten sonra Müla&va'ya k~z~n~~ vermege mecbur olur. Zifaf gecesinin tam ba~~ nda Müladva,
geline s~cak Mangolar~~ hat~ rlat~ r ve onu hemen terketmek hususunda yemin eder. Fakat k~z cevap olarak ondan bir erkek çocu~u
olaca~~n~~ ve bu çocu~un onu kendisine (yani k~za) geri getirece~ini, gururla söyler. Sonra k~z arkas~n~~ döner ve uykuya dalar.
Müladva yüzü~ünü k~z~ n parma~~na takar ve, k~z~n kurnazl~~~ n~~
denemek için onu terkedip uzakla~~r. K~z babas~na, terkedilmi~~bir
kimse olarak Hacca gitmek istedi~ini söyler. Uccayn'n~ n yolunu
tutar. Kibar, bilgili yüksek bir a~ifte (Heter) k~yafetine girer ve
Uccayn'da muhte~em bir saraya yerle~ir. Müladva bu yeni a~ifteyi denemek için dostu Sasin'i gönderir. Sasin, saray~ n ilk kap~s~nda hamama girme~e, ikinci kap~da kendini süsleme~e; üçüncü
kap~da yemek yeme~e mecbur k~l~n~r ve a~iftenin kap~s~~ önüne
gelince gece geçmi~~oldu~undan d~~ar~ya at~l~ r. (Mukayese ediniz:
Tasa Ku~u) bütün a~~ klar~n hep ayn~~ ~ey ba~~ndan geçer; fakat
3 Bloomfield, Journal of the American Oriental Society LXIII; Penzer (bak.
a~a~~da, not 5) VII, Sa: XII.
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Müladeva, kap~~ bekeilerine rü~ vet para verir ve nihayet a~ ifteye
kadar var~ r'. Müladeva onu tan~ maz fakat o Müladevay~~ tan~ r. A~k~ n
verdi~i bahtiyarl~ k içinde beraberce nefis bir vakit geçirirler, nihayet k~z gebe kald~~~ n~~ hisseder. O zaman kral~ ndan, geri dönmesi için bir mektup ald~~~ n~~ ileri sürerek kalkar gider; Müladeva
k~ z~ n pe~ inden gitmez çünkü onun, uzaktaki kral~ n~~ sevdi~ini
san~yordu. On iki sene sonra, do~urdu~u çocuk, babas~n~ n kim
oldu~unu haber al~ r 5. Babas~ n~~ aray~ p annesinin sözünü yerine
getirmek için seyahate ç~ kar ve Müladevay~~ oyunda ma~lüp eder;
geceleyin yata~~ n' vücudunun alt~ ndan çalar 6 ve pazara sat~l~~a ç~kar~ r. Müladeva yata~~~sat~ n almak istiyordu, fakat çocuk para
istemiyordu. Pazarl~ k edip ~öyle uyu~urlar: r~ilüladeva gayet güzel
yeni bir masal söyliyecekti; çocuk masal~ n as~l manas~ n~~ anlad~~~~
takdirde, yata~~~al~ koyacakt~; anlamad~~~~takdirde yata~~~Müladevaya verecekti. Müladeva esatirt bir tak~ m tasvirlerle asl~ nda
gayet basit bir cümle söyler, fakat zeki o~lan bütün o kar~~~ k,
dolambaçl~~ sözleri anlar'. Müladevaya, öc al~ nak imkân~ n~~ vermek
için, çocuk bu gibi bir masal söyleme~i teklif eder; Müladeva anlad~~~~takdirde, yata~~~ona geri verecekti; anlamazsa çocu~un kölesi
olacakt~. Çocuk da asl~ nda iyice tan~ nm~~~bir efsaneyi esrarl~~ if adelerle anlat~ r; öyle ki Müladeva anlamaz 8 ve çoçu~un pe~inden
gitme~e mecbur olur. Ondan sonra uzun zaman çocu~un annesiyle bahtiyar ya~ar.
Bu hikâye bir halk masal~~ de~ildir. Hindin en büyük
4 Benzer bir sahne, Tasa ku~u hakk~ ndaki Türkçe ~ nasalda geçmektedir.
Mukayese ediniz: Adakale, No. 48, Sa. 343, devam~ ; ~stanbul 185 ve dev.; F. Giese, Türkischc Maerchen, Jena 1925. Grimm: «Marienkind», Tasa ku~u masal~ n~ n
de~i~tirilmi~~bir ~eklidir. No. 3; masal tipi: 710 (Aarne-Thompson The types of
the folktale, TTC 74, Helsinki 1928).
S Eski bir motifi kar~~ la~t~ r~ n~ z: Penzer: The ozean of story IX. 82; note;
Ruben, Krishna 1941, 421; kar~~ la~t~ r~ n~ z: Stith Thompson, Motif Index of Folkliterature, TTG, 106 ff. Helsinki 1932-1936, Motif T 649, tan ~ lm~ yan baba; H.
1216 Ana tan~ mad~~~~babas~ n~~ bulmak üzere, o~lunu gönderiyor.
6 Motif I 2672: çal~ n~n ~~~yorgan; motif K 301: usta h~ rs~ z (yavuz h~ rs~ z)
7 Bu cümle. Vishnu'rl~ n tarihile al~ikal~ d~ r: Krishna s. 182
8 Milladöva, m~ sra 228 de ~öyle diyor:
Bu yalan ! Ayni sözleri görüyüruz : Motif H. 342.1 olarak, 852 numaral~~
masal tipinde, kar~~ la~t~ r~ n~ z: H. 507.2 : Kral ~unu sorma~a tahrik ediliyor:
bunun ~nanas~~ nedir? Mukayese ediniz : 851 numaral~~ masal tipindeki bilmece
ile 1920 numaral~~ ~nasal tipindeki : Yalan söylüyorsun ! ( Motif : 905.1, X ).
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~airlerinden biri olan Söma&-va, bunu "hikâye nehirleri Okyanusu„ nun son hikayesi olarak yazm~~t~ r; bu "Okyanus„ Hindde,
Arap âleminde Binbir Gece ve Avrupada Dekamerone kadar me~hurdur. Hind masal~~Milattan sonra 1000 y~l~na do~ru tesbit edilmi~tir: "hikâye nehirleri Okyanusu„ , muhtemel olarak, Imparator
Ekber zaman~nda, yâni 1600 y~l~ na do~ru Farscaya çevrilmi~tir 9.
Fakat hikâye, Italya'da Boccaccio'da, yani 1350 de, Shakespeare'de de 1600 y~l~ na do~ru geçer. Bu yüzden Türkçe ~eklinin
herhalde Boccaccio'dan, yâni Ekberden önce mevcut olmas~~laz~m
gelir ve ihtimal ki bundan 6 as~ r önce yani Selçuklar zaman~nda
a~~zdan a~~ za geçerek Hindden Tuna sahas~ na kadar gelmi~tir ".
Hem bu, Türklerin Hind masallar~ n~~ Avrupada da, bu kadar ilerilere kadar getirmelerinin biricik misali de~ildir. Hind ve Türk
masallar~~ birbiriyle mukayese edilirse ~ u görülür: Ana motif ayn~d~r; kahraman cilveli bir k~ za, güzel bir bahçevana rasl~yor; k~ z
kahramanla alay ediyor; o da intikam almak için k~ zla evlenmek
istiyor " ve k~z~~ zif af gecesi terkediyor. Buna ra~men k~z~ n, kurnazl~k' sayesinde, kendini tan~tt~ rmadan, ondan bir çocuku oluyor;
erkek, ba~ka birini sevdi~ini san~yor, fakat gerçekte kendi kar~s~n~~ seviyor; baba çocu~u tan~yor ve hikaye iyi bitiyor.
Fakat hikâyelerdeki teferruat birbirinden kuvvetle inhiraf etmektedir; bu da Hind ve Türk muhitlerinin farkl~~ olmas~~ dolay~sile
tabitdir. Hindde yahut klasik Yunanistanda olduku gibi, Türk
âleminde bu gibi a~ ifteler (Heterler) yoktur. O halde bir a~ifte
yerine ba~ka bir insan~ n k~yafetine girmek laz~ m geliyordu; bu
masal~~ besliyen Türk de bunun için k~z~~ bir delikanl~~ k~yafetine
sokmu~tur; bu delikanl~~ ba~ka masallarda da geçer; mesela
Tasa Ku~u hakk~ ndaki Türk hikayesinde. muhakkak surette
Hindden gelmi~~olan bir motif serisinde oldu~u gibi 12 . . . .
Böylece delikanl~~ k~ yafetine girme keyfiyetini Türk hikâyeci üç defa
Ethe, Neupersische Literatur ( Grundriss der iranischen Philologie Il).
10 Bak~ n~ z : Yukar~ da, not 4; a~a~~da not 12; ( Kunos, Adakale No. 6;
Giese No. 11 — Kathüsaritsügara 27; 163 ff — 104,1 ff — Bhavabharnin :
lati ve Müdhava adl~~ dram~.
Aksi bir hal, yani zeki bir k~ z~ n, fena bir erkekten, hakaret etti~i kad~nlar~ n intikam~ n~~ almak için o erkekle evlenmesi hali, Binbir Gecede geçer.
( Henning'in Almanca tercümesi XXIII, 132 ve devam~~ )
12 Not 10 da zikredilen masalda; bir de Grimm 67=884 tipli masalda.
9
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tekrar etmi~tir; bu, tipik olarak masalvârldir; bu üç epizod'a dü~ünden önceki ~u üç epizod tekabül etmektedir: Yapraklar~ n say~lmas~,
bal~ klar~ n at~lmas~~ ve dayak. Yapraklar~ n say~lmas~~ gene Hind masal~ na, yani Mango'lardan isteme k~sm~ na, oldukça benzer, di~er ikisi
ba~ ka hikâyelerde benzer bir ~ekilde mevcuttur. Bir ~eyin buseye
kar~~l~ k olarak sat~lmas~ , Binbir Gece hikâyelerinde görüldü~ü gibi
bir Avrupa hikâyesinde de 13 mevcuttur. Ölüm mele~i ise, Dede Korkut hikâyelerinden Deli Dumrul'dan her Türke malümdur "; Binbir
Gecede, Hikâye Nehirleri Okyanusu'nun Hind hikâyelerinde, çok defa
bir kahraman~ n yapt~~~~gibi, k~z dü~man~ n~ n odas~ na gizlice giriveriyor ", Hindcede Mülaclva zifaf gecesi geline, yüzükün üzerinde
ad~ n~~ okusun diye yüzü~ünü veriyor Bu, me~hur Hind klâsik
dram~~ Sakuntâlâ'n~n taklididir; bu dramda da bir kral~ n yüzü~ü,
benzer bir rol oynar ". Fakat Türkçede, erkek sahte cariyeye, geçirdikleri a~ k gecesinden sonra, bekledi~i çocuk için bir hediye verir;
çocuk k~ z olursa, bununla annesi ona cihaz tedarik edecektir;
çocuk erkek olursa onu boynuna asacakt~ r. Burada, hediyenin tan~ nma i~ areti vazifesi görece~i söylenmemekte ise de, bu, ba~ka
hikâyelerde aç~ kça ifade edilmektedir 'H. O halde bu noktada da Türk
hikâyesi Hind hikâyesinden daha masalvâridir (bak. not 45). Hindç ede o~ul babas~ n~~ bulup eve getirir; okul bundan da daha kurnazd~ r; Japon hikâyelerinde de yükü buna benzer bir tarzda cereyan eder Fakat Türk hikâyesinde tan~~ma keyfiyeti, kahrama13 Henning XXIII, 44 ve devam~ : bir genç k~ z, bir delikanl~ ya,
bilse
rnukabilinde bir horoz tasvirini sat~ yor ve delikanl~ y~~ ~ s~ r~ yor; bu yüzden, delikanl~ n~ n ni~anl~s~ na sadakatsizligi ispat edilmi~~oluyor. Andersen'n~ n, sihirli
çörnlegini, bir prensese, buseye kar~~ l~ k veren domuz çoban' masal~ . Kar~~la~t~ r~ n~ z Grimm 114 — masal tipi 850: Prenses, ecir olarak kendisini ç~ plak
göstermek mecburiyetindedir. Kar~~ la~t~ r~ n~ z: Mülada'n~ n paza , ilgi masala
kar~~~yatak.
14 Bu hususta benim Arkeologya dergisinin gelecek say~s~ nda bir makalem ç~ kacakt~ r.

Henning XI, 106, 108 f. 186; Kathsaritsögara, 49, 68 ff. 124, 25 ff.
Masal tipi: 304; motif : H. 81.1; kahraman, uyuyan k~ z~ n yan~ nda, tan~ lmak i~areti olarak yüzük b~ rak~ yor.
17 Kar~~ la~t~ r~ n~ z: benim, Yücel dergisini 76 say~ l ~~ nüshas~ nda (1941; s. 180)
ç~ kan Hind dram~~ hakk~ ndaki makalem.
18 Masal tipi 873; motif 645.
19 F. Rumpf, Japanische Volksmaerchen: Jena 1938 Ne. 86 f. Kar~~ la~t~ r~ n~ z Grimm 68, sihirbaz ç~ rag~ , ustas~ ndan daha ak~ ll~~ ç~ k~ yor.
13

18
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n~n tam ba~ka bir kad~nla evlenmek istedi~i anda vukubulmaktad~r; bu da Dede Korkuttaki iki karde~i, Bey Böyrek'i 2° yahut Penelope ba~ka bir a~~kla evlenmek üzere iken Odysseus'un vatana
dönü~ünü hat~rlat~r ve en me~hur masal motiflerinden birini te~kil
eder. Türkçede her iki a~~k kom~udur; Hindçede ilkönce k~z
delikanl~y~~ görür, fakat babas~~taraf~ndan tayin olunan güveyiyi
ancak zifaf gecesi tan~r; bu keyfiyet Hind örflerine uygun oldu~u
gibi, Türk örflerine de pekala uygundur. Fakat Adakalede, köye
benzer bir muhitte, delikanl~~ ile k~z, genç ya~lar~ndan itibaren
birbirine tak~l~r. Tuna üzerinde bulunan bu adan~n ye~il bahçelerinde bu sakin muhitin tasviri, bu ~airane masal~n kendine has
füsununu te~kil eder ve onu Hind masal~ndan ay~r~r. Hind
masal~ nda bir a~k hikâyesi de~il, fakat bir ~akan~n denenmesi mevzuubahistir. Ancak kad~n bir yüksek a~ifte
s~fatiyle erke~e yakla~t~~~~zamand~r ki, her ikisi aras~nda
derin bir a~k alevleniyor. Erkek kad~nla, öc almak maksadiyle
evlenmek istiyor.- Fakat Türkçede erkek daha ta ba~lang~çta, a~~k
oldu~u için kad~na tak~lmaktad~r. Hindcede, bu hikâye, iyi kad~nlar~n fazileti için bir örnek arzetmektedir. Bu Hind Masal Dergisinde, çok kere, iyi kad~nlar var m~d~r, yok mudur, konusu üzerinde münaka~a edilmekte ve Derginin sondan bir önceki hikâyeside
bu, katt olarak inkar olunmaktad~ r. Bunun üzerinedir ki kad~n~n da
bazan iyi, yani sad~k ve vazifesine ba~l~~oldu~unu göstermek için
bu son hikâye anlat~l~r. Erkek, kar~s~n~, kurnazl~~~ndan ötürü de~il,
vazifesine sad~kl~~~~dolay~siyle örnek olarak göstermektedir: Kendisine bir~ey sorulmadan kad~n ona verilmi~tir; O da kad~ n~, öc
almak iste~i ve kurnazl~~~~yüzünden alm~~t~r; fakat kad~n kendisi
ile evli oldu~undan sad~kt~r, onun için de kendili~inden ~öyle istekte bulunmaktad~r: Kad~ n, ondan bir çocu~u olmas~n~~istemektedir. öyle bir çocuk ki, ileride babas~n~, anas~n~n yan~na tekrar
getirsin. Buna kar~~l~ k olarak Türk masal~n~ n karakteri büsbütün
ba~kad~r. Vak~a burada da kad~n Hindli k~z gibi küstah, ~akac~~
ve gururludur, fakat erkekten zorla bir çocuk istemek için fazla
ahlakl~d~r. Hind masal~ ndaki yemin yerine burada, k~ z, erke~in,
günün birinde onun terli~ini giymesini, yani gözü önünde erke~in
20 Bak~n~z : Yukar~da, not 14; kar~~la~t~r~n~ z : Grimm 198 (masal tipi 870)
ikinci gelin, birincisi gelir gelmez, hemen terkediliyor; Grimm 67 de buna
benzer.
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küçük dü~mesini istemektedir. Türkçedeki k~z~n fahi~e olmamas~~ da
ayn~~ahlâkl~l~ktan ileri gelmektedir. Vâk~a delikanl~, yabanc~~ülkelerdeki güzel k~zlara gitmek istedi~ini söyliyor; fakat kad~n~~ hiç
ziyaret etmiyor; tan~mad~~~~kendi kar~s~~ ile bir a~k gecesi geçirdikten sonra, üç defa geri dönüyor.
Hindce masalda Pâtaliputral~~ gururlu k~z, yabanc~~ile istihza
ediyor ve gülerek: I~te biz, büyük ~ehirliler, köylüleri böyle evirip
çeviririz, demek istiyor. Fakat gerçekte, Müladva bir B~rahmand~r,
bu alaya susma~a mecbur oldu~undan dolay~~ da o nisbette utanmaktad~r. Türkçe masalda ise, k~z sa~duyulu güzel bahçevan k~z~d~r ve okumu~~beyzade ile alay etmektedir. Istanbuldaki ~ekilde,
Adakale ~eklinde o kadar aç~ kca söylenmiyen gayet mühim bir
nokta aç~kca ifade edilmektedir: Beyzade zengindir; genç, annesinden fakir bahçvan k~z~n~~istedi~i vakit, sosyal bir meseleye i~aret
edilmi~~oluyor, ki bu nokta, masal~ n tarihçesinde pek önemli bir
mana k azanacakt~r.
Gerçekten de, meselâ Boccaccio'da, k~z ile delikanl~~ aras~ndaki
sosyal fark, hikâyenin ba~l~ca unsuru olmu~tur. Delikanl~, bir
Frans~z ~övalyesidir; ad~~Giletta olan genç k~z~ n babas~~ise, delikanl~n~n babas~n~n hekimidir. Her iki taraf~n babas~~ ölmü~tür. Delikanl~, Pariste Kral~n saray~na gitmek zorundad~r. Hekim k~z~~ Giletta onu seviyor, fakat erkek, k~z~n, as~lzade olmamas~ndan dolay~~
ona hiç ehemmiyet vermiyor. O s~ralarda k~z ö~reniyor ki, Ki al,
hekimlerinin hiç birinin iyi edemedi~i bir hastal~ ktan muztarip;
k~z da Kral~n saray~na gidiyor, Kral~~ iyi ediyor. Mükâfat olarak,
Kral~n ona, kendisinin gösterece~i erke~i koca olarak vermesini
istemi~tir. K~z, genç ~övalyeyi seçiyor. Delikanl~~ reddediyor; Kral
onu itaate zorl~yor. Delikanl~, dü~ün töreninin yap~lmas~na mani
olm~yor ama zifaf gecesinden önce Floransa'ya kaç~p orada
orduya giriyor. Genç kar~s~, delikanl~n~n ihmal etti~i mal ve
mülkleri, örnek olacak derecede iyi idare ediyor. Erkek, kad~na
~u haberi gönderiyor: Kendinden olmu~~bir çocukla sihri kuvvetinden dolay~~ elinden hiç ç~karm~yaca~~~bir yüzü~ii gösterirse,
ancak o zaman onu kendi kar~s~~olarak tan~yacak. Giletta cevab~nda, onun yüzünden vatan~ndan uzak durmamas~n~, kendisinin
ortadan kaybolmak, bir hac~~ s~fatiyle hayat~n~~sof uca seyahatlerle
doldurmak istedi~ini bildiriyor. Böylece genç kad~n kalk~p gidiyor,
yan~na kâfi miktarda para al~yor, Floransaya var~yor ve orada,
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erke~in ileri sürdü~ü ~artlar~~ yerine getirme~e u~ra~~yor. Floransaya var~nca, misafirhane sahibi bir kad~n ona, genç Frans~z
kontunun fakir bir kom~u k~z~n~, a~k ilânlariyle takip etti~ini, fakat
k~z~n onu bâkirce reddetti~ini bildiriyor. Genç kad~n o bâkirenin
anas~~ ile tan~~~yor, durumunu ona anlat~yor ve ondan yard~m dileyor. Genç k~z~n, ~övalyeden, a~k~ n~n bir rehinesi olarak, elindeki
yüzü~ü istemesini ve a~k gecesinde, me~ru zevcenin, genç k~z
yerine geçmesini talep ediyor. Bu namusluca hizmete kar~~l~k bol
mükâfat verece~ini söyliyor. Böylece ~övalye yüzü~ü veriyor ve
karanl~ k gecede, sevgilisinin yan~na gidiyor. Me~ru kar~s~n~ n yan~nda yatt~~~= da fark~ na varm~yor. Bu a~k geceleri üst üste bir
kaç kere tekrar olunuyor; nihayet Giletta gebe kald~~~ n~~ hissediyor. Giletta, ~övalyeden birçok hediye alm~~t~r; onlar~~ hep
namuslu, fakir k~za veriyor. Sonra da ortadan kayboluyor; ~övalye
yurduna dönüyor; bir bayram tertip ediyor; tam o s~ rada genç
kar~s~~ gelip ona yüzü~ü ve bir çocu~u de~il, iki ikiz çocu~u gösteriyor. Bunun üzerine ~övalye, kad~n~~ kendi me~ru kar~s~~ olarak
tan~yor.
Bu da bir halk masal~~ de~il, bir sanat eseridir. Hem de pek ince
bir eser. Yazan~~ en ziyade tahrik etmi~~olan ~ey, sahte gelinle a~k
hikâyesidir. Esas~ nda, sahte bir gelinin, zifaf gecesi, hiç bir ~eyin
fark~ nda olmiyan güve~inin koynuna konmas~, pek yay~lm~~~ bir
masal motifidir 21 . Yakup bu ~ekilde aldat~lm~~t~. Fakat Boccaccio,
Türk masalc~dan esasl~~ surette ayr~lmaktad~ r; onda sevi~en çift,
karanl~ kta, gizlice memnu bir a~k~n hazIar~n~~ tadarak bir kaç kere
bulu~uyor. Kahraman da yap~lan sahtekârl~~~n fark~na varm~yor.
21 Motif : K 1843.2; masal tipi 870 ( Grimm 198 — ). Motif : H. 1831, tip
533; Grimm; 89 1200 y~ l~~ civar~ ndan kalma Bertha efsanesinden; kar~~ la~t~ r~ n~ z:
benim, iki karde~~hikâyesi hakk~ ndaki makalem; « Belleten » de ( say~~ 20 ); tip
403 ( Grimm 13 ); tip 450 (Grimm 11 ) Penzer , I. 162.

Kad~ n, kocas~ n~ n sevgilisi ile yerini deki~tiriyor, maksad~ , kocas~ n~~ kurtarmakt~r, f. 50, XXIII Henning: Güzel han~ m, kendi yerine geçmek üzere
~eyhül-islâm~ n çirkin k~ z~ n~~ çvlenme~e sevkediyor ve aldat~ lm~~~güvegiyi, kurnazl~ k' sayesinde kurtar~ yor: Henning X, 172 f. Koca bir a~ifte ar~ yor, fakat
kendi kar~ s~~ üstüne dü~üyor, kar~ s~~ da o esnada bir a~~ k' beklemekte; bu
Sindbad masal~ , Sukasaptiti 2 nin bir ~ekline zeyl gibi ilave edilmi~tir, bu
sonuncu ise Kadiri'nin Tutinâmesinde (No. 48) de görülmektedir. Kar~~ la~t~ r~ n~ z Motif K. 1813 k~ yafeti deti~tirmi~~olan zevc, sadakatsiz kad~ n~ n sevgisini kazan~ yor
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Boccaccio, ahlak hocas~~ tavriyle de~il, aç~ k saç~ k anlat~yor. Bütün
kitab~~ ve hattâ ya~ad~~~~as~ r gibi aç~ k saç~ k.
Hindli ~akac~~ ve Türk masal~ n~ n ç~lg~ n Beyzadasi yerine burada kahraman, bir ~övalyedir: Cenkte cesur, her güzel k~za a~~ k,
asil ~eceresinden ma~rur ve hekimin k~z~ na yukar~dan a~a~~~bakar.
Bu k~z ne kadar güzel ve ak~ ll~~ olursa olsun 1 . . . Bu kahraman,
kral~ n ve cebri izdivac~n bask~s~ndan kaç~yor ve sava~a gidiyor;
hattâ mal ve müikünü ihmal ediyor, kar~s~ n~ n evde olmad~~~n~~
duyunca sadakatsizce sevgilisini terkedip vatana dönüyor. Kral da
ona hekimin k~z~ n~~ vermekte biran tereddüt ediyor; fakat kral
aç~ k fikirli ve se~~ best dü~üncelidir; burjuva fakat güzel ve ince
zekâl~~ kar~siyle, as~lzade bir kad~ nla geçirece~i hayattan daha
ho~ unu geçirece~ini söyliyerek, isyan eden ~övalyeyi teselli
edriyor.
Görülüyor ki burada sosyal mesele bütün kuvvetiyle, kikâyenin merkezinde bulunuyor; fakat Kral meseleyi biraz hafifçe ele
almaktad~ r; dolay~ siyle Boccaccio da. Zira Boccaccio Ortaca~~italyas~ na mensuptur ; o zamanlar, burjuva s~ n~ f~, ~ehirlerde eski as~lzadelere, derebeylere kar~~ , gururla ba~~n~~ kald~ rma~a ve onlar~~
ma~lüp etme~e ba~lam~~ t~. Burjuvalar ~ehirlerde yeni bir as~lzade
tabakas~~ te~kil etmi~ lerdir. Para ile yeni asalet ayn~~ derecede
kuvvetli birer rol oyn~ yordu; ilim ile ilim adamlar~~ da hakir görülmiyorlard~ ; böylece, bu fevkalade k~z, zengin ve burjuva bir
hekim ailesinden olup ~airin gözünde ~övalye ile hemayard~ r.
Fakat ~air vakay~~ uzak Fransaya koyuyor: o zamanlar, eski derebeyi aileleri Fransada muas~ r~~ ~talyadakinden çok daka mühim bir rol oyn~ yordu; o zaman en yüksek hükümdar olan ve
kendine tâbi bir ~övalyeyi istedi~i ~eye mecbur k~ labilen bir
Kral vard~. ~ talyada ise ancak Papa, belki böyle bir rolü oyrnyabilirdi. Dikkate ~ayan olan bir nokta, hem ~ talyada hem Hindde
k~z~ n hacca gitmek istiyormu~~gibi yapmas~ d~ r. Gene dikkate ~ayan olan bir nokta da hem Hind hem Italyan masal~ nda, k~z~ n,
arzulu olm~ yan kocas~ ndan bir çocuk do~urmas~~ ~art~ mn ileri sürülmesidir. Vak~a bu ~art~~ Hindistanda kad~ n, ~talyada erkek ko~ uyor; fakat gene bu üç mühim nokta da, Hind ve Italyan ~ekilleri
birbirine uyuyor; Türk ~eklinin de, evvelleri buna benzer oldu~unu kabul etmek lâz~ md~ r 22. Öte taraftan, ~ talyanca ~eklinde ma22

Bizim masal~ m~ z~ n hikayesi daha kar~~~ kt~ r! Bak~ n~ z: a~a~~ ya.
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sal~n ba~~~yoktur: bahçede gördü~ümüz cilveli k~ za, burada büsbütün ba~ka bir karakter verilmi~tir: k~z, a~~k fakat konu~m~yan
ve hüsnühal sahibi bir kad~n olmu~tur: a~k~ n~~ itirafa cesaret
etmiyor; erkek de ona hiç ald~rm~yor. K~ z, babadan miras t~p
ilmini metbu Kral üzerinde deneyebilece~i günü bekliyor, böylece
sevgili delikanl~ ya layik olmak istiyor: bu Boccaccio'da yenidir;
ve modern dü~ünülmü~~olup burjuva tabakas~n~n fikri durumunun
bir neticesidir; bu durum da biliriz ki sonralar~~ modern garp
Avrupas~~ irfan~ mn temeli olmu~ tur. Bujuva tabakas~n~ n, - modern
garp Avrupas~~ irfan~n~ n temeli olmas~~ mukadder olan, - zihni durumunun bir neticesidir 23. Baccaccio'da hikayenin sonu Türk masal~ n~~ hat~rlat~yor: ba~ka biriyle masalvarf evlenmenin yerinde yaln~z
bir tören baki kalm~~t~r; fakat Hind ~ekli çok inhiraf etmektedir:
o~lun babay~~ eve geri getirmesi, belki yaln~z Sömadva'n~ n masala ilave etti~i bir motiftir. Bu masal~ n da ondan önce Hindistanda halk masal~~olarak anlat~ld~~~n~~tahmin etmemiz laz~ m gelecektir.
Bu Hind masal~n~ n Türk masal~~ ile, Türk masal~ n~n da
Boccaccio'nun masal~~ile ilgili oldu~u ~imdiye kadar bilinmiyordu.
Fakat epey 7amand~ r biliniyor ki Shakespeare, "I~in sonuna bakmal~ ,, adl~~ komedyas~n~ n malzemesini Boccaccio'dan alm~~t~r 24.
Boccaccio'nun hikayeleri 1567 de W. Painter taraf~ndan Palace of
Pleasure ( zevkler saray~ ) ~nda ~ ngilizceye tercüme edilmi~tir "5.
23 Kar~~la~t~ r~ n~ z: Masal tipi 434 (Motif K 1825. 1. 2. Hekim k~
yafetine
girmi~~olan fakir k~ z, saray hekimi oluyor: ~ spanyolca!); Masal tipi: 712 :
Creseentia (Motif K 1837; erkek k~ yafetine girmi~~kad~ n). Henning XXIII 108 f.
S~ k~~~ k duruma dü~mü~~Prenses, bir pa~ay~~ bir çorba ile iyi ediyor ve
onunla evleniyor. Bolte - Polivka, Anmerkungen zu den Maerchen der Briider
Grimm II, 356 : Eski bir Rus hikayesi : Hekim olarak genç k~ z : 94 Grimmin
bir ~eklinde (Bak~ n~ z, a~a~~ da. not 38).
24 Penzer IX, 77 ; Bolte-Polivka IV, 254, not 1 motif K. 1814. K ~ yafet de~i~tirmi~~k~ za, sadakatsiz kocas~~ a~~ k oluyor. Basile, Pentamerone V, 6 ve Gonzenbach : Sizilische Maerchen; Basile'de, Boccaccio'daki sosyal mesele yoktur;
genç k~ z, delikanl~ y~~ dövüyor ; intikam fikriyle erkek k~ zla evlenmek istiyor, ona
kötü muamele ediyor, kötü yemekler veriyor, k~ z seyahate ç~k~ yor, tebdili k~ yafette iken ona üç çocuk do~uruyor; ba~ka bir kad~ nla dü~ün oluyor; nihayet:
bar~~ma. Görüldü~ü gibi, bu masal, Adakale masal ~ na pek benzemekte ve bu
masal~ n, ~talya'da Boccaccio'ya ra~men 1630 y~ l~ na kadar ya~ad~~~ n~~ göstermektedir. - Bizim masal~m~ z~ n ~eceresi meselesinde ehemmiyetli de~ildir.
25 The Arden Shakespeare, All's well, that ends well. Ed : W. O. Brigstocke, London 1929. S. XVI ff de bas~ lm~~t~ r.
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Shakespeare, bütün malzemeyi hemen hemen hiç de~i~tirmeden
alm~~~ve sosyal esas meseleyi daha keskin bir ~~~k alt~ na koymu~tur. Shakespeare'de k~ z yaln~z burjuva de~il, ayn~~ zamanda
- Türkçede oldu~u gibi - fakirdir ve ~övalyeye ancak a~k~ n~, faziletini, akl~ n~~ verebilecek durumdad~ r. Kral, ~övalyeyi evlenmek
hususunda zorlamak isteyince k~ z vaz geçiyor; fakat bu defa da
Kral verdi~i sözü muhakkak surette yerine getirmek istiyor. K~z,
Italyan mümasili gibi, pratik bak~mdan o kadar usta de~ildir;
uzakta olan ~övalyenin mal ve mülkünü idare etmiyor. Bilakis,
~övalyenin hayat~ n~ n sava~ta tehlikede bulunmas~ nda kendini kabahatl~~ görüyor, onu eve geri getirtmek ve kendinden kurtarmak
istiyor ve ~övalye taraf~ ndan ko~ular~~ ~artlar~~ yerine getirme~i
deneyebilece~ini dü~ünmeden, hacca ç~ k~ yor: yani Shakespeare'de
k~z, Boccaccio'dakinden daha kad~ nd~ r. Fakat hacca ç~ karken beraberinde çok para götürmesi dikkati çekiyor: art~ k hikayeye
uymad~~~~halde bunu Shakespeare ba~ka ~ eylerie beraber Boccaccio'dan alm~~t~ r. Ancak bir tesadüf eseri olarakt~ r ki Floransa'da kocas~ na yakla~mak imkan~ n~~ görüyor ve Türkçe ~eklinde oldu~u gibi aralar~ nda geçen tek a~ k gecesinde hemen gebe kal~yor; Shakespaare, tekerrür eden a~k gecelerinin Boccaccio'daki
biraz fazla ~ ehvetli tasvirini, bir taneye indiriyor; tabidir ki bunu
Shakespeare bu piyesi yaTürk halk masal~ ndan alm~~~
zarken bizim gibi filoloji tetkikleri yapmam~~t~ r. Mesele daha
do~rusu ~u ~ekildedir: bu noktada, Hind ve Italyan ~ekillerinde
~ ehvetli bir eda. hakimdir; halbuki Ingiliz ve Türk ~ekilleride
ölçülü bir ahlakl~ l~ k hakimdir; bu, halk psikolojisi bak~ m~ ndan
dikaate lay~ kt~ r. Bu hikayeain Binbir Gece hikayeleri aras~ na al~ nd~~~ n~~ tasavvur edelim; o zaman bunda, a~k muhakkak Hindistanda ve Boccaccio'da oldu~u gibi daha büyük bir rol oyn ~yacakt~. Shakespeare a~ k gecesini tasvir edece~i perdeye muvazi bir
yaka ilave ediyor; hikayeye, kaba bir asker, cebin ve cakac~~ bir
insan olan Parol;es'in tipini ilave etmi~ tir '": bu adam ~övalyeye
daima refakat etmektedir. Tam a~k gecesi ~övalye a~k~ n~ n visalini ya~amakla kal~n~ yacak, ayn~~ zamanda, dostlar~ n~ n yard~m~~ ile
bu daimi refikin fena taraflar~~ hakk~ nda bilgi edinecektir. Bu iki
26 Arden S. XXXIV: Parolles, ~iivalyenin bir hastaligl gibidir. Nükteli bir
mülfthaza fakat kad~ n., k~ raim hastallg.:n~~ iyi etti~i gibi, onun kar~ s~~ bu hastal~ g~~
iyi etmemi~tir.
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nokta, hayat~ n~ n dönüm noktalar~d~r. Zira, ak~ll~~ ve faziletli kar~s~n~ n kadrini ne kadar budalaca bilmiyorsa, bu cakac~y~~ da o
kadar budalaca yanl~~~tan~yor. O, derebeyvari dü~ünen, abdalca
gururlu bir ~övalye ve kötü bir insan tan~y~c~s~d~r. Dram muharriri Shakespeare bu muvazi vakay~~ ilave etmekle bu k~sa hikâyeyi
dramatik bir ~ekilde inki~af ettirmi~tir. Budala ~övalye, ancak bu
kötü refiki~~~ ne oldu~unu aulad~ktan sonra hattâ bu herif sonda
adalet tevzi eden Kral~n önünde ~övalyesi aleyhinde ~ehadet
edince ak~llan~yor; i~te bu yalanc~d~r ki piyesin sonunda, Kral~ n
önünde Floransa'da geçen a~ k gecesinden bahseder. - Kral, bu
a~k hikâyesinin arzetti~i meselenin Avrupada temelinde bulunan
sosyal tabakalar meselesini uzun uzad~ya mevzubahs ediyor 27; Kral
münevver bir mutlak hükümdar gibi konu~ uyor. Hem Floransaya
hareket etmek üzere olan ~övalyeyi, cenup k~zlar~ndan gelecek
tehlikeler hakk~nda ikaz ediyor: Onda art~ k, Boccaccio'da oldu~u
gibi, asil olm~yan bir k~z~~ ~övalyey e vermek hususunda tereddüt
yoktur; bilâkis k~z~~ hemen as~lzade s~ n~f~ na yükseltme~e haz~rd~ r.
Fakat i~~buraya varm~ yor; eserde bu noktaya ancak i~aret edilmektedir. E~er bu i~~yap~ lm~~~olsayd~~ yaka ba~l~ca meselesinden mahrum olurdu.- ~övalye de Boccaccio'da oldu~undan çok daha fena
olarak tasvir edilmi~tir. Sövalye sava~a kaçarcas~ na gidiyor ve
teçhizat~n~~ Kral~n k~za verdi~i d~ rahuma ile sat~ n al~ yor. K~za yalan söyliyor. Sert ~artlar~ n~~ ancak yaz~~ ile bildirme~e cüret ediyor
ve saray~~ neden böyle birdenbire ve gizlice terketti~ini, bizzat
k~z~n Krala anlatmas~n~~ istiyor.- Shakespeare bilhassa hikâyenin
sonunu de~i~tirmi~tir. Buras~~ ayn~~ zamanda dü~ün tören yeri ve
Kral önünde bir nevi mahkeme duru~mas~d~ r. ~övalye, metbuu
Krala dönüyor; kar~s~n~ n ölümü haberi üzerine bir as~lzade ona
kendi k~z~n~~ vermek istiyor. O esnada Floransal~~ k~z geliyor ve
evlenme yüzünden ~övalyeyi dava ediyor. Iddias~ n~, ~övalyenin
kendisinden bir yüzük ald~~~n~, kendisinin de ~övalyeden bir yüzük ald~~~n~~ söylemekle isbat ediyor. Demek ki Shakespeare,
yüzük motifini çift olarak almaktad~ r. Oyunun ba~~nda, kendisini
iyi eden k~za te~ekkür borçlu Kral da yüzük vermi~ti; k~ z da onu
~övalyeye vermi~ti. ~imdi Kral o yüzü~ü ~övalyenin parma~~nda
27 BrigStOCke S. XXXII, eski Gervinus'a kar~~~mücadele etmektedir; delilleri ayr~ ca kuvvetli de~ildir. Gervinus, bir «Alman » s~ fatiyle, bu komedyan~ n
ihtiva etti~i sosyal mesele üzerinde kuvvetle duruyor.
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tan~yor. ~övalye bir tak~m yalanlar içinde bocal~ yor; ancak o zaman kar~s~, çocuk ve yüzükle birlikte görünüyor; ~övalye de bu
suretle mahcup oluyor. Kral ve kad~ n, ~övalyenin bütün budalal~ klar~~ ve ç~lg~ nca gururuna göz yumuyorlar; kad~ nla ~övalye bahtiyar bir istikbaie do~ru yürüyorlar.- ~unu da kaydedelim ki Türkçe
~eklinde oldu~u gibi burada da, erkek tam ba~ka bir kad~ nla evlenmek üzere iken as~l kad~ n~ n görünmesi motifi mevcuttur: demek ki Shakespeare, burada, Türk masalc~s~~ gibi, gerçek bir masal
duygusu ile bu sevilen motifi kullanm~~t~ r,Öte yandan, Hindçe masalla Shakespeare aras~ nda yaln~ z bir
tek çocu~un mevzuubahs olmas~~ mü~terektir. Türkce ~ekil, sihri
üç adedini alm~~, Boccaccio, ikizleri ~övalyenin ~artlar~na üstün ç~ karmak için tabiatin verdi~i bir imkân~~ kullan~yor. Fakat hem Shakespeare'de, hem Boccaccio'da çocuk,
bir süt çocu~u olarak gösterilmektedir. Türkce ~ekilde, çocuklar
biraz büyümü~~olup, babalar~ n~~ kendi sözleri ile ikna etmektedirler.
Hattâ Hinçede çocuk 12 ya~~ nda, ve daha o zamandan, babas~ ndan
daha kurnazd~ r. Böyle bir ba~soytar~ n~ n ve bu derece zeki bir
kad~ n~ n o~lu, zekâ örne~i olmak gerek! Fakat Hindliler, umumiyetle bu gibi s~fatlar~ n irsi intikalinden bahsetmezler 2'. Ba~ka küçük
bir nokta: beyzade, k~ zdan, bal~ klara makabil, buseyi elde etti~i
vakit k~ z hiddetlenir. Fakat Shakespeare'de, dü~ünden sonra ~övalye, genç kar~s~~ terketti~i vakit, sevgili kocas~ n~ n bir tek busesi için yalvar~yor; ama o bunu ona reddediyor. Ancak böyle
bir kar~~ la~t~ rmad~r ki, psikolojik tasvirin inceli~ini gösterir.
Shakespeare de, ortaya at~ lan meseleyi, Boccaccio'dan daha
iyi halledebilmi~~de~ildir. Bugün bile fakir bir k~z, as~lzade bir
efendi kar~~s~ nda ayn~~ güçlüklere maruz kal~ rd~. Shakespeare'de
esasl~~ bir sosyal meselenin hakimi s~ fatile ak~ l, muzaffer de~ildir.
Ihtiyarl~~~n hikmeti galiptir. Fakat Snakespeare'de en mühim ~ahsiyet ancak krald~ r. Shakespeare'in bu komedyas~nda, aç~ kça
ac~~ bir ton hissedilmektedir. Bu müellif, genç ~övalyeyi hakir görüyor ve onu hiç sevimli göstermiyor. Onun art~ k faziletli kar~s~ n~~
sevece~'-ine inan~lm~yor. ~övalye, ancak krala itaat etmekle kal~yor.
Shakespeare, üstelik, ~övalyenin ihtiyar annesi ile ba~ka bir ihtiyar
as~lzadeyi sahneye ç~ karm~~t~ r: Eski neslin bu üç mümessili, dalâ28 Kars~ la~t~ r~ n~ z : Ruhen, Krishna S. 17.
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lete dü~en gencli~in kar~~s~ na dikilmektedir 29. Bunlar tü ba~tan itibaren genç kad~n~ n taraf~ n~~ tutuyorlar. Kast hudutlar~ n~ n darl~~~ n~~
seziyorlar. ihtiyarl~~~ n hikmeti ile gençli~in kör kibri aras~ndaki
fark, Shakespeare taraf ~ ndan meseleye, yeni bir unsur olarak kat~lmaktad~ r. Müellifin bizzat kendisi, herhalde kendisini ihtiyar
olarak hissediyor, ve kendinden sonra gelen neslin haline pek
keder ediyor. Böylece, sosyal meseleye. nesiller meselesi kat~lmaktad~ r. Hindde espri'li bir nükte olan ~ey, önce, Türklerde sosyal problem olmu~tur. Türklerde, fakir-zengin z~dl~~~, masala
kat~lm~~t~ r. Boccaccio, bu cepheyi hafiifme~ reb bir tarzda ileri götürmü~tür. Shakespeare ise, meseleyi cezrt bir ~ekilde ele alm~~,
ihtiyarl~~~ n hikmetini ilâve etmi~tir. Böylece, ayni mevzuun bu dört
i~lenme tarz~, milletler psikolojisi bak~m~ ndan ele al~n~ rsa, yüksek
bir geli~ meye mazhar olmu~~dört kültürü gösteriyor, demektir.
Shakespeare'deki k~ z, zavall~~ Heinrich'deki k~z~~ çok hat~ rlatmaktad~ r. Bu hikâyede, serbest bir köylünün k~z~~ olan faziletli ve
â~~k bir k~z, hayat~n~~ feda etmek istiyor; maksad~, kan~ n~ n fedasile, a~~r bir hastal~~a tutulmu~~olan efendisi preasin, o hastal~ ktan kurtulmas~d~ r. 1200 den kalma Hartmann von Aue'nin b~rakt~~~~eski Alman ~eklinde, yani Boccaccio'dan daha evvel, Allah,
bu fedakârl~~~~nazar~~ itibara alarak, prensi iyi ediyor 30. Gerhard
Hauptmann'~ n verdi~i en son ~ekle kadar, mevzuuun ba~l~ca
unsuru, k~z~ n, daha yüksek mevkili prease olan sessiz, vecdli, temiz, sevgisidir. Prens de k~ z ile sonunda evleniyor. Demek ki,
böyle serbest dü~ünen prenslerin te~ kil etti~i istisna, eserin mevzuu
olmu~tur.
Bilhassa, Griseldis adl~~ eski Alman halk kitab~ ndaki hikâye,
mevzuubahs etti~imiz Türk masal~~ ile kar~~la~t~ r~ labilir. Gerhard
Hauptmann, Griseldis mevzuunu da fazla de~i~tirmeden modern
bir dram haline sokmu~tur. Bu hikâyenin en eski ~ekli, Boccaccio'
nun en son hikâyesini te~kil etmektedir 31. Bir kont, bir köylü
k~z~n~~ seviyor. Kont, k~z~~ çoban olarak görmü~. Kont k~ zla evleniyor, çünkü tabileri onu zorluyorlar; yani kont cebine evleniyor.
29 Charlton, Shakespearian Comedy, London, 1938, 219 ff. de de böyledir.
Hasta bir efendi için bu çocuk kurban~ , kuvvette Hind intiba~~ b~ rak~ yor.
Vetölapancavimsüti XX; titareyabrühmana Vi!, 13-8 ; F. W. K, Müller, Uigurica III, 34ff. Penzer VII, 252.
31 Masal tipi: 887 ; motif : H. 461.
3°
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Fakat k~z~ n itaatini denemek için, iki k~z çocu~unu çal~yor ve yalanc~ktan k~z~~kovuyor; sonra, ba~ ka bir kad~ nla dü~ün haz~ rl~klar~ na ba~l~yor, ama ba~ ka birile evlenece~i yerde, faziletli köylü k~z~~ ile
yeniden birle~iyor. Demek ki, kont, bahçevan k~z~n~~ seven beyzadeye
tekabül etmektedir. Boccaccio'da oldu~u gibi kont, k~zla zorla
evleniyor. Fakat öc almak için de~il; itaatini denemek için ona
fena muamele ediyor 32. Çocuklar~~ sakl~ yan burada, çe~me ba~~ndaki kad~ n de~il, kontd~ r 33. Sonunda da ba~ka birile yap~lan dügün sayesinde bütün dü~ümler çözülüyor.
Giletta'n~ n, Griseldis'in hikâyelerini ve ba~ka bir kaç hikayeyi
~öylece tasavvur edebiliriz: Türkce masaldan-ki as~rlarca, Avrupan~n cenubu ~arkisinde ya~am~~t~ r- bir yandan Boccaccio'nun Gilettas~, öte yandan da Griseldis ne~et etmi~tir. Türk masal~ n~ n
(bugünkü Türkce masal~ n de~il, onun, Hind ve Italyan ~ekillerine
daha yak~ n olan asit ~eklinin, motifleri, o tarzda taksim olunmu~tur ki, evlat ve yüzük talebi Giletta'ya, köylü k~z~~ (bahçevan k~z~),
itaat denemesi (öc alma yerine) ve ba~kasile evlenme motifi Griseldis'e geçmi~tir.
Sonra, cad~ n~ n yola getirilmesi 34 ile kabasakal kral~ n 3'; hikâyelerini, mevzuubahs etti~imiz masaldan i~ tikak ettirmek, akla yak~nd~ r. Bunlarda, pek çapk~ n ve cilveli bir k~ z (fakat kibar bir k~z!)
evlenmeden sonra, kocas~~ taraf~ ndan, itaatli bir zevce haline zorla
sokuluyor. Bu, Hindden pek uzak bir tasavvurdurl Birinci hikâyenin ilk vesikas~ , Juan Manuel dir 3'. Ikinci hikâyeninki ise 1300
y~ llar~ na ait Fransadan gelme Lâtince bir manzumedir ". Demek ki
zaman itibarile, bunlar~ n her ikisi de fesle~enci k~z~ ndan gelebilir.
Bir de, zeki köylü k~zile evlenen k~ ral~ n hikâyesi 3' bizim
Türkce masal~ m~z~ n kaba bir taklidi olarak pek alâ tasavvur edileMukayese ediniz: Tasa ku~ u masal~ ; bak~ ma, yukar~ da not: 4.
Gene Tasa ku~unu ve masal tipi: 712, Crescentia'y~~ mukayese ediniz.
34 Masal tipi: 901 ; Wesselski, Maerchen des Mittelalters, 216: Fakir bir
erkek, zengin bir kötü kad~ nla evleniyor. Buradan Shakespeare'in komedyas~.
32

33

35 Masal tipi 900 ; Grimm: Prens, fena bir prensesle evleniyor ve onu
terbiye ediyor. Mukayese ediniz: Radloff, Proben der Volksliteratur der törkischen Staemme Südsibiriens, St. Petersburg 1866, ff. III, 374 ; IV. 434 f.
36 Wesselski 216 ; demek 1300 y~ l~ na dogru!
37
38

Bolte-Polivka I, 445.
Masal tipi: Grimm 94 , 475.
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bilir. Kral, k~z~ n haddinden fazla kurnazl~~~ na k~z~yor; onunla evleniyor (fakat öc almak için de~il, k~za hayran oldu~u için !), k~z~~
kovuyor, çünkü i~ in sonunda k~z, kurnazl~~~~sayesinde halk~~ krala
kar~~~isyana sevkediyor. Kral, k ~za en sevdi~i ~eyi beraberinde
almas~ na müsaade edince k~z, kral~ n kendisini s~ rt~na al~yor, öyle ki
neticede k~z, bu sad~ k sevgisi yüzünden kralla tekrar bar~~~yor.
Bu masal, Giletta ile Griseldis'in masallar~~ yan~ nda, eski Türkçe
~eklinden i~ tikak ettirilmeye de~er. Mesela, Türkistan~ n Taranc~~ hikâyesi, ~u ~ekli arzetmektedir 39.
Bir Padi~ah, vezirine bir bilmece veriyor. (Sfenksin Oidipus'a
verdi~i bilmeceye benzer bir bilmece). Vezir k~z~~ bilmeceyi çozüyor. Kral, k~ zla evlenmek istiyor; k~ z, kraldan beyaz bir fil ile
tasas~ z, kedersiz bir insan istiyor; beyaz fil bir y~l sonra bulunuyorsa da, tasas~z insan bulunam~ yor. Evlendikten sonra, Padi~ah
kar~s~ n~~ terkediyor ( ihtimal, öc almak için olacak; çünkü k~z ona
çözülmesi imkans~ z bir mesele yüklemi~ tir ) ve k~ zdan ~unlar~~
istiyor: 1) mühürlü bir sand~~~~alt~ nla doldurmas~ , 2) bir k~sra~~~
ay~~ ra çekdirmesi, 3) ondan bir evlad~~ olmas~, bu çocu~u yeti~tirmesi, o k~sra~~n tay~~ ile birlikte kendisine göndermesi. K~z, delikanl~~ k~yafetine girmi~~olarak, Padisah~~ takip ediyor, onunla çad~ r~ nda dama oyn~ yor, böylece onun at~ n~~ ve mühürlerini oyunda
kazan~ yor, k~sra~~~çekdiriyor, sand~~~~doldurup tekrar mühürleyor. Ertesi gün Padi~ahla k~ z tekrar oyn~ yor; bu defa k~ z kaybediyor ve Padi~aha, cariye olarak geliyor; böylece ondan bir
erkek çocu~a gebe kal~ yor. Dokuz sene sonra k~z, o~lan~~ babas~ na gönderiyor. Görülüyor ki bu masal, Adakale masal~ na pek
benzemeketdir - bu masal~ n Arapça bir ~ekli de baz~~ karabetler arzetmektedir: Bir erkek, ni~anl~s~ ndan zifaf gecesinin hemen ertesi
günü, kendisinden olmu~~bir çoçu~u göstermesini istiyor 4°.
Taranc~ lar, Adakale tipindeki masala bunu ilave etmi~lerdir:
öyleki, ak~ll~~ vezir k~z~ , neticede, bir Hind masal~ ndan gelmektedir "; k~z, Kraldan, tasas~ z bir insan bulmas~n~~ istiyor. Kral,
Radloff vi, 191 ; Bolte-Polivka II, 354.
40 (Grimm 94 hakk~ nda) Bolte-Polivka II, 355.
41 Sukasaptkiti 5. Bu zeki vezir k ~ z~ , iffetsiz bir padi~ ah kar~ s~ n~ n s~
rr~ n~~
biliyor, demek ki Tarane~~ masal~ na benziyor. Zeki köylü k~ z~~masal~ n~ , Benfey (Kleine
Sehriften III, 156,) elimizdeki malzemeyi tan ~ maks~ z~ n Hind'den i~tikak ettirmektedir. Bolte-Polivka II, 373 onu tenkit ediyorlar: Kad~ n~ n kovulmas~~ avrupaidir, diyorlar. Bolte-Polivka, Midad-eva-Fesle~enci k~ z~~ masal~ n~~ da ele alm~~~de~illerdir.
39

Benden C. VII, F: 9
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üç y~l ara~t~ rd~ kdan sonra, görünü~ te bahtiyar bir kral buluyor:
fakat bu ikinci kral, birinciye kötü kar~s~n~~ gösteriyor: kad~ n
bir devi seviyor; kad~n~ n devden çocuklar~~ oluyor; kad~ n devle
birlikte, deyin saray~ nda ya~~ yor. - Bu motif'i bir Iran masal~ ndan biliyoruz 42, bu masal Türkistan'a kadar gelmi~tir'. Bir
prenses, Gül'ün, Sanavar'a ne etti~ini anlamak üzre, â~~k~ n~~ yola
ç~kar~ yor. Gül, Sanavar'~~ bir devle aldatan prensestir. Iranl~~
prenses fenad~ r; fakat Türkistan'~~ prenses iyidir ve Gül'ün verdi~i misal yüzünden, evlenmek fikirlerinden â~~k~n~ n yaz geçmesini istemektedir. Taranc~ lann vezir k~z~n~ n da belki böyle bir
niyeti vard~ r. K~z~ n neden tasas~ z insan~~ istedi~i aç~ kca ifade
edilmektedir 44. O halde, Taranc~lar'~n bu masal~ n~ n, bir Iran - Türkistan hikâyesi ile, bizim mevzuubahis etti~imiz Türkçe masaldan
- fakat bugünkü Adakale ~ekliyle de~il, eski ~ekliyle - bir halita
olmas~~ muhtemeldir.
~imdi art~ k masal~m~z~n ~eceresini tamaml~yabiliriz:
1 — Hind masal~~ " 2 — Hind, Italyan, Adakale, Taranc~lar
Benfey taraf ~ ndan tercüme edilmi~ tir. Pancatantra I, 445 ff.
Türkistan masal~ ndan, Ülkü dergisinin 1941 may ~ s nüshas~ nda, S. 258-268,
bahsettim. Bu masal, G. Jungbauer, Maerchen aus Türkistan und Tibet, Jena
1923, No. 11 nach Ostroumoff, Skarski, Sartov, Taschkent 1906 de bulunmaktad~ r. Bu iffetsiz padi~ah kar~ s~~ hakk~ nda en eski vesika, Jâtaka 536 da; ihanet
eden kad~ n hakk~ nda, Jâtaka 193 de, Khâtasaritsâgara 65, 3 ff, Pancatantra
IV, 5 de, Dasakumaracarita da ilâh... bulunur; nankör kad ~ n hakk~ nda ise,
42

43

Jüt. 374 de, Pancatantra I, 4 ilâh... da bulunur. Radloff VI, 164 ff. de de bir
z masal gibi- ~ ranTaranc~~ masal~~ vard~ r; bu masal~ n - t~ pk~~ bizim ele ald ~~~ m~
cadan (Kadiriuin Tutinâmesi, No. 16, 17 ve 20) ve Hindceden i~tikak ettirilmesi
gerektir.
" Eski buddhist bir hikaye, o~lunun ölümünden dolay ~~ tazallum eden bir
na kendisine, içinn~~
kad~ Buddha'n~ n nas~ l teselli etti~ini anlat~ r. Buddha, kad~
yeniden dirilte~lunu
den hiç ölü ç~ kmam~~~bir evden hardal taneleri getirirse, o
ini
söyler.
(Winternitz,
a
history
of
Indian
literature
Il,
Calcutta
193 4, 193f.,
ce~
58, 418) Hindin bu teselli hikayesi, Arapcaya, Yahudiceye, Irancaya, ilah... - hem
de Iskenderlin destan ~~ içinde - geçmi~tir. Taranc~ larda bu, yerine getirilemiyecek
bir i~ e misal olarak geçmektedir.
n Prabanthacintâmani'sinde
43 Ele ald~~~ m~ z Hindce bir ~ekli, Merutunga'n~
(tercüme eden : Tawney, Calcutta 1899, S. 80) bulunur: Karnata'n ~ n, sof u fakat
çirkin prensesi, Gujarat'~ n, Karna adl~~ kraliyle evlenmek istiyordu ; maksad ~~
onun üzerinde, iyi ve sofuca tesir b~ rakmakt~ . Fakat kral, k~ z~ n babas~ n ~ n bu
talebini reddetti. K~ z, buna re~men, kendi seçti~ i kocas~ na gitti (zira. Hind örf
ve aklak~ , asilzadelere bunu müsaade ediyordu).
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masallarmda mü~terek motifleri ihtiva eden ve bizim kurmam~z
gereken bir masal; bu masal Hindce, Iranca, Uugurca, Türkçe,
Arapça, Suriyece, Yahudice olmu~~olabilir; 3 ile 7, ondan ne~et
etmektedirler. 3 — Tara nc~~ ile Adakale masallar~nda mü~terek ne
varsa hepsini ihtiva eden ve sonradan kurulmas~~ icap eden bir masal; bundan, 4 den 6 ya kadarki masallar ne~et etmektedir. 4 —
Adakale. 5 — Istanbul, 6 — Taranc~. 7 — Boccaccio (Basile). 8 —
Shakespeare
Fakat Karna onu hor görüyordu. K~z, kendini öldürmek istiyordu, ama
Karna'n~n anas~ , ( Mukayese ediniz : Shakespeare ), k~ za ' yard~ m etti; Karna
de k~zla evlendi, fakat k~ z~~sevmiyordu. Bir vezir, Karna'n~ n a~a~~~kasttan bir
k~ z~~ sevdi~ini görür. Mayanalladeyai'yi a~k gecesi, erke~in koynnna gizlice sokar; böylece k~ z gebe kald~ ktan mada Kral~ n yüzü~ünü parrna~~na takar;
ertesi sabah Kral, i~ledi~i ~iinaha : kendinden a~a~~~bir k~ zla dü~üp kalkmak
giinah~ na, pi~man olur; vezir de her ~ey'i izah eder.
Burada, ileri sürülen ~art motifi filan . . . yoktur; not 46 da toplanan
motiflerden yaln~z: 3, 5 ve 8 numaral~lar vard~ r; vezir, yeni kat~ lm~~~bir unsurdur, burada, tarihi ~ahsiyetler bahse mevzudur. ( hikaye de, muhtemel olarak
Jinamandana'n~ n Kumarapalacarita's~nda bulunmaktad~ r.
Bu sonuncu maalesef, burada elimde yoktur. 14 iincü asr~n ba~lar~ ndan
kalma bu ~ekilde mühim olan nokta, bütün garp ~ekillerinde oldu~u gibi yüzügün a~k gecesi elde edilmesidir. Yaln~ z Sömadeva bundan ayr~ lmaktad~r. (Bak~ n~ z, yukar~ ya) O, ihtimalki, bu motifi de~i~tirmi~tir. ~unu da kabul etmek do~ru olur: garbe giden ~ekil, Sömad-ava'n~ nki de~il, umumi yüzük motifini
ihtiva eden, onun örne~idir.
Merutunga. Sömadava'n~ n masal~ n~ , yahut onun örne~i olan masal~~ muhakkak tan~ m~~~olacakt~ r. Nükteli kad~ n ve s~ cak ve so~uk Mango yemi~~
motiflerini, ba~ka bir münasebetle, ~u masalda kullanmaktad~ r: Uccaynl~~Kral
Vikra~naditya'n~ n k~z~~ Priyangumanjarl'
nin, hocas~, me~hur gramerci Vararuci
ile nas~ l alay etti~in anlatan masalda (Tawney, s. 5).
46 Bizim masal~ m~ zda ~u 21 motif görülmektedir:
Zeki bahçvan k~ z~~
öç almak için evlenme.
Evlendikten sonra terkedilen kad~ n,
~artlar~ n ko~ulmas~.
Yüzük.
Beyhude Hac.
Büyümü~~erkek çocuk.
Heter, Cariye, dost kad~ n.
Hadiselerin 3 adet olmas~~ (üç çocuk, üç ~art)
Çad~ r ve a~k gecesi,
Ba~ka bir kad~nla dü~ün.
Birçok a~k gecesi
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Adakale masal~ nda, Griseldis'te, zeki köylü k~z~ nda ve zavall~~ Heinrich'te, mevzuubahs olan, yüksek bir kimsenin, halktan
güzel bir k~za tenezzül etmesidir. Fakat Boccaccio'nun Gilettas~~ ile
Shakespeare'de keyfiyet bamba~kad~ r. Bunlarda, a~a~~~tabakadan bir k~z, yüksek adam~~ seviyor; fakat erkek k~z~~ sevmiyor; ancak
kral~ n cebri ile k~z~ n kurnazl~~~, adam~~ evlenme~e sürükliyecek.
Hind ve Türk masallar~ nda bu mesele henüz mevcut de~ildir.
Görünü~e göre ancak Boccaccio gizlice zifaf gecesine sokulan gelin motifini yeniden motifle~tirme~e gayret etmi~, ve bunu
masal~n ba~~n~~ de~i~tirmekle yapm~~t~ r. "öc almak için evlenmek,,
motifini terkedip yerine, k~z~ n, erke~e kendini zorla kabul ettirmek
istemesi, gibi insani bir motifi sokmu~ tur. Her iki muharrir de eski
mevzuu muhafaza etmi~ tir. Mutlak bir hükümdar, münevver bir
insan s~fatiyle, masal~ n iyi bir sona ermesine yard~m etmektedir.
Hafifme~reb diye vas~fland~raca~~m~ z ~artlarda ifadesini bulan ruhu
~övalyenin akl~~ yenmi~~de~ildir (~art~ n, erke~in isteksizli~ine ra~men
ondan bir çocuk istenmesi oldu~u malümdur). Benim bildi~ime göre hiç bir edebi eser, bu meseleye yana~mam ~~t~ r. Boccaccio ile
Shakespeare'de de bu be~eri mesele bir tek kelime ile ifade
edilmemektedir; bununla beraber her iki müellifte de bu, eserlerin
en derin motifini te~kil etmektedir. Kad~ n~ n hemen hemen cebri
olan a~~kâne te~ebbüsünü sevgi ile kar~~l~yacak kadar ruhi mukavemetleri k~ rm~~~erke~e rastlamak için, bizim Peder~ahi kültür
Kuyu, kad~ n~ n hüküm alt~ na al~ nmas~~
Sosyal mesele
Be~eri mesele
Kad~ n~ n hekim olarak görülmesi
Nesiller meselesi
Parolle'yi ele alan müvazi ~nevzu
~kinci yüzük
Zeki Vezir k~ z~~
Gül ile Sanawrar
Bu motiflerle, ~u ~ecre kurulabilir:
Her ~ekilde, as~ ldan al~ nmam~~~olan motifler kere içinde gösterilmi~tir:
1) - (Hindce) 1-8. 2) - (Farazi) 1-8, 12, 14. 3) - (Farazi) 1-4, 7, 8, 9, 10,
14 (5, 6, 12). 4) - (Adakale) 1-3, 8-11, 13, 14 (4, 5, 6, 7, 12). 5) - 5. (Taranc~ )
3, 4, 7-10, 20 21 (1, 2, 5, 6. 11, 12, 13, 13). 6) - (Boccaccio) 3-6, 8, 12,
14, 15, 16 (7. 2. 1). 7) - (Shakespeare) 3-6, 8, 11, 14-19 (12). Bak~ n~ z : Yukar~ da Basile ~ekli hakk~ ndaki nota, bu ~ekil, umumiyet itibariyle 4 e e~tir.
Bak~ n~ z: Merutunga ~ekli hakk~ nda, not 45.
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çevremizden mader~ ahi bir kültür çevresine geçmek lâz~ mgelirdi.
Böylece mesele, sosyal! geçmekte, a~~ r bir insanl~ k meselesi halini almaktad~ r.
Ayn~~ masal~n dört muhtelif ana ~eklini bir araya toplarsak,
görülür ki, her dördü de ayni mevzuun klasik ~ekille~tirilmeleridir;
fakat ~ekiller ba~ka ba~ ka olmak üzere... Hindin sanat eseri masal~~ kar~~s~nda, Türkce halk masal~ n~ , Italyan hikâyesini (nuvel'ini),
Ingiliz komedyas~ n~~ görüyoruz. Her dördü de, edebiyat tiplerinden
birini, nümune olacak tarzda temsil ediyor. Hindcede, Hind ahlâk~ n~ n esas problemi mezuubahistir: Ne olursa olsun, insan sözünde
durmal~~ I bu nokta, masalda, bir nükte ile anlat~ lmaktad~ r. Destanl~ k m~sralarla, ~ehirlilerin Iüksü ve zihni yüksek durumu gösterilmektedir. Türkcede, küçük ~ehir içinde kom~ular aras~nda,
onlar~ n sevinçleri, kederleri ortas~ nda bulunuyoruz. Boccaccio,
~im~ ekli nesri ile bizi ortaça~~italyas~ n~ n zevke dü~kün, güzeli
seven alemine, Shakespeare ise ~imalin ciddiyetine götürüyor.

