
YAYINLAR 

Gesellschaft und Staat in 
C h i n a : Hellmut Wilhelm: (Peking 1944, 
Editions Henri Vetch; 175 sahife). 

Tanınmış Sinolog H. Wilhelm'in bu 
son kitabı bir konferans serisinden mey
dana getirilmiştir. Kitap, Sinologlara hitap 
etmiyor, Çince'yi okuyamıyanlara, şark ve 
garp Sinolojisinin neticelerinden faydala
narak Çin devlet ve cemiyetinin genel 
hatlarını vermeğe çalışıyor. Müellif bu 
gayesine erişememiştir. Bu muvafakkiyet-
sizliğin sebebi, mevcut bilgileri tanıma
maktan ileri gelmiyor; metot kifayetsiz
liğinden geliyor. Müellif, kısmen geçen 
sayımızda tetkik edilen Wittfogel'in teo
risinden, kısmen de M a x W e b e r'den 
çıkan, fakat idealizme doğru giden bir 
teoriden hareket ettiğinden, bizi ikna ede
cek kadar kuvvetli bir eşer yaratamamıştır. 

Birinci konferansta Feodal cemiyetin 
kuruluşu izah edilir. Fakat hâkim züm
renin aslen göçebe olan bünyesini anlı-
yamadığı onu da, tıpkı aşağı zümre 
gibi ziraatçı olarak tasvir ettiği için, bu 
cemiyetin karakterini ve daima içinde 
görülen tevettürleri görememiştir. W i 1-
h e 1 m'e göre, bu cemiyeti bir araya 
getiren prensip sadakat'tır, yani köylü'nün 
küçük beye, küçük beyin büyük beye, büyük 
beyin hükümdara karşı göstermeğe mecbur 
olduğu sadakati. W i 1 h e 1 m, -bu cemi
yetin düalizmini (ikiliğini) görmemiştir: 
hâkim zümre, halktan farklı olan iktisadî 
ve manevî bünyesine istinat ederek, üstün
lüğünü muhafaza edebilmek için, kendini 
sıkı bağlarla bağlamıştır ve gayet şuurlu 
olarak halktan ayrılmıştır. İki ahlâk vardı : 
kendi zümresine ait olanlardan sadakat, 
diğerlerinden itaat isterlerdi. Konfuçyus'un 
gayesi, milletini islâh etmek değil, ikti
sadın değişmesiyle (yeni ziraat âletleri, 
para iktisadının başlaması) çözülen hâkim 
zümreyi yeniden bir araya getirmek, ona 
yeni ülküleri göstermekti, ikinci konfe-
feransında, feodal sistemin ticaret ve para 
iktisadının gelişmesiyle çözülüşünü göster
dikten sonra, W i 1 h e 1 m, üçüncü konferan-

ÜZERİNDE 

sında Gentry cemiyetinin meydana gelmesi
ni izah ettiği zaman, W i t f o g e l'in şark ce
miyeti teorisinden hareket etmeğe başlıyor. 
Fakat esasen Çin'in vaziyetine uymıyan 
bu teoriye yine bu teoriye zıt olan 
başka fikirleri karıştırdığı için, Çin milleti
nin içtimaî hayatında meydana gelen bu en 
mühim safhayı tam olarak anlıyamıyor. 
W i 1 h e 1 m 'e göre, feodal devrin sonunda 
bir Otokrasi (Çin sülâlesi) meydana gel
miştir. Bu Otokrasi'nin yıkılışını müteakip 
muhafazakâr feodal ve ileri olan 'gentry' 
gruplarının savaşlarında, bir köylü tara
fından idare edilen ileri grup zafer kaza
narak, Han sülâlesini kurmuştu (M. ö. 206). 
Han sülâlesinin iktisadî siyaseti bir 'lais 
-şez-faire' siyaseti imiş: hükümet hiç bir 
şeye karışmadığı için, tüccarların elinde 
bulunan sermaye mütemadiyen artmıştır. 
Memleket böylece zenginleşmiş, fakat bu 
iktisadiyatın tabii neticesi olarak da kriz
ler başgöstermiş. Bu izah yalnız kısmen 
doğrudur ; W il h e 1 m, fyelesofların teori
lerinin cemiyet üzerindeki tesirini mübalâğa 
ederek bu yeni cemiyetin esas karakterini* 
anlayamamıştır. 

Bu devirde en mühim olay, yeni bir 
elit zümresinin gelişmesidir. Elbette, Han 
sülâlesinin kurucusu bir köylü idi, fakat 
kısa bir zaman sonra, devlet iktidarı 
büyük arazi sahiplerinin eline geçti. Bu 
arazi sahipleri topraklarını Han zamanından 
evvel, Çin devrinde bir araya getirdiler. 
W i 1 h e 1 m , Çin devrinden hiç bahsetme
diği için bu mühim olayı da zikretmemiş. 
Bu yeni elit zümresine girmeğe yalnız bir 
kaç köylü-daha doğrusu sülâle kurucusu
nun hemşerisi ve yardım edenleri-muvaf-
fak olmuş. Feodal zamanda olduğu gibi, 
şimdi de bu yeni elit zümresi hariçten 
mümkün olduğu kadar kimseye kendi 
aralarına girmek imkânını vermemek için, 
kendilerine has bir ahlâk ve görgü sistemi 
kurmuşlar ki bu sistem konfuçyanism'den 
bir çok kalıplar, klişeler alarak, bunları 
yeni tasavvurlarile doldurmuştur. Üçüncü 
ile dördüncü konferansı arasında hemen 
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hemen altı yüz senelik bir devir W i 1 h e 1 m 

taraf ından unutulmuştur . Bunu yaparak, 

W i 1 h e 1 m, Sinoloji'de eski bir an'aneye 

uymaktadır . Fakat bir kaç seneden beri 

biliriz ki, M. S. 25-220, Çın gentriysi 

için mühim bir devirdi: gentr i bu devirde 

küçülmüşse de birbirine daha sıkı bağlan

mışt ır . M. s- 220-618' arasındaki senelerde 

Kuzey Çin'de eski elit zümresinin üstüne 

daha başka bir g rup gelmişt ir . Çin'i 

feth eden Türk ve Moğol boyları. 

Bütün bu dört asırda fatihler ile gentry 

aras ında bir içtimaî mücadele göre

biliriz. Bu mücadelenin sonunda, T'ang 

devrinin ( M . S . 618-906) başlangıcında 

yepyeni bir elit zümresi meydana gelmiş

t i r . Bu yeni gentri 'nin dünya görüşü, Han 

devrinin gentrysininkinden çok farklıdır. 

W i 1 h e 1 m ise her ikisini bir tutmuştur, 

ve O. F r a n k e 'nin yarat t ığ ı 'Universal-

s t a a t (âlemşümul devlet) ' mefhumu alt ında 

izah etmiştir. 

Sung devrinden (960 - 1278) bahse

derken, W i l h e l m « kalıplaşmaya » giden 

bir devrimden bahsediyor. Yine bu hususta 

eski, klâsik garp Sinolojisi taraf ından mey

dana getirilen klişelere bağlı kalmıştır. 

Sung devrinde çok canlı bir sosyal müca

deleyi, buna muvazi olarak da çok canlı 

bir felsefî hayatı müşahede edebiliriz. 

Gentry 'nin diğer bir grupunun hayat sevi

yesi düşmeğe başladı, iki grup arasında 

büyük çarpışmalar meydana -gelmiştir, fa

kat Moğollar memleketi işgal ettikleri için, 

mücadele sonuna kadar yapı lamadı. Demek 

ki, ne Sung, ne de bundan sonraki devir

lerde bir 'pıht ı laşt ırma' mevzuubahs ola

maz. Yalnız çok uzaktan Çin tarihine 

bakan biri, orada hiçbir tekâmül olmadı

ğını söyliyebil ir; yakından tetkik edersek, 

Çin sosyal tekâmülünün hemen hemen 

Avrupanınki kadar canlı, hararet l i olduğu

nu görürüz. Son on senede Çin tarihini 

yazan hemen hemen bütün Çin Üniversite 

profesörleri daima iktisadî ve içtimaî te

kâmülü ön plâna koymuşlardır. Yazık ki, 

W i 1 h e 1 m onlardan ziyade Avrupalıların 

nazariyelerine bağlı kalmışt ır . Kitap, bir 

çok kıymetli te ferruat ihtiva etmesine 

rağmen, bir bütün olarak 1929 'da çıkan 

K u o M o - j o 'nun 'Eski Çin cemiyeti 

hakkında tetkikler ' ( Çince yazı lmış) ve 

W i 11 f o g e 1 'in 1930 'da çıkan, Çin'in 

iktisadı ve içtimaiyatı ' (Almanca yazılmış

t ır) ndan üstün değildir, yani tam mana

sıyla bugünkü ilmin neticelerini gösterme

mektedir. 
D r . W. E B E R H A R D 

Sinoloji Profesörü 

H i s t o r i a d i l o s A m o r e s de Ba-
y a d y Riyad, u n a C h a n t e F a b l e 
O r i e n t a l en E s t i l o P e r s a , A. R. Nykl 
(Vat. Ar. 368). 

A. R. Nykl'in yayınladığı bu arapça 

hikâye, naşirin önsözünden öğrendiğimize 

göre Mağrip lehçesiyle ve yazısiyle yazıl

mış, tahminen h. 7 (M. 13) yüzyıla ait bir 

metindir. Her halde yazının güçlüğünden 

veya bozukluğundan olacak ki naşir yayın

ladığı bu nüshanın birçok yerlerini okuya-

mamış, bu suret le bu okunamıyan yer

ler metinde boş bırakılmış veya karine 

ile doldurulmuştur, Nykl, hikâyenin orta

çağ «chante fable» leriyle gösterdiği üslûp 

ve konu benzerliklerine işaret ederek ro-

manistlere bir faidesi dokunur düşünce

siyle bu metni neşrett iğini bildiriyor ve 

yer yer fransızca (Aucassın et Nicolette) 

chante fabl'ı ile karş ı laşt ırmalar yapıyor. 

Bizde olduğu gibi Araplarda da umu

miyetle türkülü halk hikâyelerinin mev

zuunu bir «şair - âşık» in hayatı teşkil 

eder. Âşık - şair'in maceralı hayatı hikâ

yenin mensur, muhtelif vesilelerle söyle

diği türküler de manzum kısmını vücuda 

getirir. Araplarda bu tarz hikâyenin te

şekkülüne Leylâ Mecnun hikâyesi güzel 

bir örnek olabilir1 . Bizde ve Araplarda 

zaten ünlü âşıkların şair olması adeta 

elzemdir. Bizzat mevzuumuzu teşkil eden 

Bayâd ve Rıyâd adlı hikâyede de âşıkın 

şair olması keyfiyetine işaret edi lmiş t i r 2 . 

Bu tarz Arap hikâyelerinin birçok 

özelliklerini bizim türkülü halk hikâyele

rimizde de buluyoruz. Bu bakımdan bu 

hikâyenin bir hülâsasını vermeyi faydalı 

bulduk. Bizde bu çeşit halk hikâyelerinin 

eski nüshaları bulunmadığı düşünülürse 

13. yüzyıla ait bu tarz bir Arap hikâye

sinin tetkiklerimiz için önemi bir k a t daha 

belirir. 

«Bayâd Şam'lı bir tacirin oğludur. 

Babası ile birlikte t icaret için RıySd'ın 
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bulunduğu şehire gelir. Babası Bayâd'ı 

burada bırakıp gider. 

Rıyâd devrin haciplerinden birinin 

cariyesidir. Güzelliğinden dolayı hacip ve 

kızı onu son derece sevmektedir ler. Bir 

gün Bayâd hacibin Sarsar nehri kenarın

daki bahçesinde Rıyâd'ı görür ve ona 

aşık olur. Onu elde etmek için Babil'li bir 

kocakarıya müracaat eder. Kocakarı Ba

yâd'a, kendisini hacibin kızının mutat cu

ma eğlencelerinden birinde Rıyâd'la buluş

turacağını v a d e d e r ; ancak böyle bir mec

lise girebilmesi için güzel şiir ve söz söy

lemesi lâzım geldiğini de anlat ır . 

Kocakarı ertesi gün Hacib'in köşküne 

gider, Riyâd'ı bulur, ona Bayâd'ın kendi

sine âşık olduğunu söyler. Rıyâd'da bah

çede kendini gördüğünden beri Bayâd'a 

âşık olduğunu anlat ı r ve orada düşüp ba

yılır. Hizmetçiler koşar onu ayıttırlar, on

lara bu vaziyetini hanımına söylemem ele

rini tavsiye eder. Aynı gün yapı lmakta 

olan cuma eğlenceleri hazırlığı bittikten 

sonra bahçede eğlence başlar, yemekler, 

yenir, İçkiler içilir, şarkılar söylenir. Bir 

aralık hanım galiba bir misafiriniz var der. 

Filhakika o s ı rada Bayâd'ın bir ağaç üze

rinde şarkı söylediğini işitirler. Bayâd'ın 

sesi pek fazla hoşlarına gider. Hanım mi

safiri ağacın üzerinden aşağı indirtir, kim 

olduğunu sorduktan sonra kendisine yemek 

ve içki ikram edilir. Misafir için cariyelerin 

şarkı söylemelerini emreder. Onlar şarkı

larını bitirince Bayâd'ın eline bir ud verir, 

şarkı söylemesini rica ederler, Bayâd'da 

onların bu arzularını yerine getirir. Bundan 

sonra hanım biraz evvel şarkı söylememiş 

olan Rıyâd'a şarkı söylemesini emreder. 

Rıyâd okuduğu şarkılarda Bayâd'a olan 

aşkını ve bulunduğu durumun fenalığını 

anlatmak ister. Bunun üzerine hanım ona 

son derece kızar kendisine, Hâcip işittiği 

takt i rde durumunun fena olacağındın bah

seder . Bu hadiseden sonra meclis dağılır, 

hanım Riyâd'ı bir odaya hapsett ir ir . Art ık 

Rıyâd'ın herşeyden ümidi kesilmiştir. Yiyip 

içmez, uyumaz ve bunların neticesi gittikçe 

sarar ıp solar. Bayâd'da elem içindedir, her 

sabah kocakarının evinden çıkar sahralarda 

yalnız başına ağl ıyarak ve şiir söyliyerek 

dolaşt ıktan sonra bitab bir vaziyette akşam 

eve döner. Nihayet bir akşam Bayâd Ri-

yâd'ın, cariyelerden biri ile kendine gön

derdiği manzum bir mektupla eve gelir 

Kocakarı bu mektubun kendine nasıl vasıl 

olduğunu sorar, O da meseleyi anlatır, 

bunun üzerine kocakarı akrabasından 

birini Bayâd'ın evden çıkt ıktan soraki 

durumunu kontrola memur tayin eder. 

Kocakarı 'nın akrabası her akşam Bayâd'ın 

o günkü yaptıklar ını kocakarı 'ya anlat ı r . 

Birgün kocakarı tekrar Hacib'in köşküne 

gider, hanım ona « böyle giderse Riyâd'ın 

aşktan öleceğini, bunun ise kendisi için 

büyük bir olem alacağını » söyler ve ken

disinden Riyâd'ı tesselli etmesini rica eder. 

Ayrıca ne pahasına olursa olsun Rıyâd'ın 

arzularını yerine getireceği vadinde bu

lunur. Bunun üzerine kocakarı Rıyâd'ın 

odasına gider, onu bitap bir halde bulur. 

Kocakarı durumu anlatınca Rıyâd'ın yüzüne 

renk, dizlerine kuvvet gelir. Giyinir, koca

karı ile birlikte hanımın huzuruna çıkarlar. 

Hanım onu böyle sarar ıp solmuş görünce 

üzülür. B a h ç e d e , eğlence ter t ip edilmesini 

emreder. Yine sofralar kurulur, yemekler 

yeni, içkiler içilir. Fakat Rıyâd ancak ha

nımının verdiği bir kaç lokma yemeği yer, 

sunduğu birkaç yudum şarabı içer ve sar

hoş olur. Hanım Riyâd'ı uyuttuktan sonra, 

meclis dağılacağı s ı rada kocakarıya « sen 

git elçilerim- sana haber getir ir ler » der . 

Kocakarı eve döner. Durumu Bayâd'a an

latır. H e r ikisi yolu beklerler. Fakat arar

d a n iki ay geçmesine rağmen elçiler gel

mez. Rıyâd'ın ölümüne hükmederler. Niha

yet birgün genç bir cariye elinde bir mek

tupla ve arkas ından da Bayâd'ı köşke 

götürmek üzere birkaç cariye gelir. Hepsi 

birlikte köşke giderler. Hanımın her şeyi 

hazırladığını görürler . » 

Hikâye bu tarzda sona eriyor. Naz

mın hikâye çerçevesi içine girmesi bakı

mından bu hikâye bizim halk hikâyelerine 

çok benzemektedir. 

TAHSİN YAZICI 

Farsça Okutmanı 





H A B E R L E R 

Rahmetli Saffet Korkut için 

Rahmetli Saffet Korkut'un ziya
ma karşı yakın bir ilgi eseri olarak, 
"British Council,, in matbuat kısmı 
şefi sayın bay J. Scott Smith'den bir 
mektup aldık. Onun, Oxford Üniver
sitesine girmeden önce "Croydon 
High Schopl for Girls,, de iki yıl 
ingilizce'ye çalıştığını hatırlatan ve 
"Dergi,, mizde hatırasına çıkan ya
zıyı eski bir Üniversite arkadaşı 
sıfatıyla Üniversite kollejinin mec
muasında yayınlamayı düşünen sa
yın J. S. Smith'in, bu vefalı hare
ketiyle rahmetlinin ruhunu ve biz
leri şâdettiğini burada ifade etmek 
isteriz. 

ÜNİVERSİTE'DE 

Prof. Gordon Çhilde'ın konferansı 

Prof. Garstang'ın idare ettiği 
Yümük-tepe kazısında hazır bulun
mak üzere memleketimize gelen 
Londra Üniversitesi Arkeoloji Ens
titüsü Müdürü Prof. Gordon Childe, 
24 ocak 947 de Fakültemizde "Do
ğu ve Batı arasında Anadolu Ar
keolojisi ve bugünkü durumu» 
üzerinde bir konferans vermiştir. 
Dr. Mebrûre Tosun tarafından di
limize çevrilen bu konferansta ta
nınmış bilgin, bilhassa Anadolu'
nun Kalkolitik ve Madenler (bronz) 
çağı üzerinde durarak bu bölge
nin, Batı ve Doğu'ya doğru bir 
yayılma merkezi olduğunu, bazı 

evcil hayvanlarla madenciliğin ve 
"kaplıca buğdayı,, gibi bazı kültür 
nebatlarının anavatanı bulunduğunu 
açıklamış ve Doğu'nun prehistorya-
sına ait ana problemlerin çözül
mesi işinde, Türk bilginlerinin 
çalışmalarının şimdiden semerelerini 
vermeğe başladığını belirtmiştir. 

Konferansta, ve konferanstan 
sonra Üniversite Rektörü Ord. Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu'nun, Prof. G. 
Childe şerefine verdiği çayda, İn
giltere Büyük elçisi ve refikaları, 
"British Council,, mümessilleri, İngi
liz ders ataşesi, Müzeler ve Antiki
teler umum müdürü, Etnografya ve 
Arkeoloji müzeleri müdürleri, Fakül
teler öğretim üyeleri ve öğrenciler 
hazır bulunmuşlardır. 

"Millî kütüphane,, mizin 
kuruluşuna doğru 

Millî kütüphane, hiç şüphesiz, 
bir memleketin belli başlı millî anıt
larından biri ve ilmî hayatının te
melidir. Kuruluşunda büyük masraf, 
emek ve itina ister. Bu işin devletçe 
lâyık olduğu önemle ele alınmış 
bulunmasını ve Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından B. Adnan Ötüken'in 
başkanlığında bir "Millî kütüpha
nenin kuruluşunu hazırlama Büro
sunun teşkil edilmiş olmasını, şüp
hesiz, en ümit verici bir başlangıç 
olarak karşılamak gerekir, bu bü
yük teşebbüste başarılar dileriz. 
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Fakültede İlmî çalışmalar 

1946 Yılı içinde, Fakültemiz Tarih Enstitüsü mezunlarından Himmet 
Akın; Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Asistanlarından Mehmet Tuğrul 
ve Felsefe Enstitüsü mezunlarından Mübeccel Belik, Doktora imtihanların
da başarı göstererek Doktor unvanını almışlardır. Hazırladıkları tezlerin 
konularını, İmtihanları yapan Jüri heyetlerini, Doktor ünvanının verildiği 
tarihleri ve tezler üzerinde Jüri üyelerinin düşüncelerini bildiren rapor
ların önemli kısımlarını aşağıya alıyoruz. Kendilerini tebrik eder, bun
dan sonraki çalışmalarında da başarı dileriz. 

Doktora yapanın Tezinin konusu Doktor ünva- Jüri heyeti 
Adı nının verildiği 

tarih 

H i m m e t A k ı n "Aydın oğullan tarihi 11. 5. 1946 Dekan Prof. 
hakkında bir araştırma,, E. Ziya Ka-

ral 
Prof.Dr.Şina 
si Altındağ 

. Prof. Dr. Be-
kirSıtkı Say
kal 
Prof, Dr. Ak-
des Nimet 
Kurat 

M ü b e c c e l B e l i k "Ankara tüketim norm- 6. 12.1946 Dekan Prof. 
ları üzerinde bir araş- E. ZiyaKaral 
tırma,, 

prd . Prof. 
C. C. Pratt 
Prof. Dr. W. 
Eberhard 
Doç. Dr. Be-
hiee Boran 

M e h m e t T u ğ r u l "Mahmut-gazi köyünün 10.12.1946 Dekan Prof. 
. halk Edebiyatı,, E. Ziya Ka-

ral 
Prof. Pertev 
N. Boratav 
Prof. Dr. W. 
Eberhard 
Prof. Nec
mettin Halil 
Onan 
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H i m m e t A k ı n ' i n t e z i 
h a k k ı n d a : "Tezi hazırlayan aday, 
bu konu hakkında şimdiye kadar 
yayımlanmış olan veya bilinen 
Türkçe ve yabancı dillerdeki çalış
malardan faydalanmış, üstelik ar
şivlerde ve mahallinde yaptığı 
araştırmalarla önemli bazı yeni bel
geler toplayarak bize vermiştir. Bu
güne kadar tanınmayan,bu yeni 
malzemeyi ilim metotlarına uygun 
bir şekilde işliyerek birtakım tarihî 
meseleleri aydınlattığı ve yeni bil
giler verdiği gibi, mevcut kanaat
lerden bazılarının yanlışlığını da 
meydana çıkararak bunları düzelt
miştir.,, (Prof. Dr. Bekir Sıtkı 
Baykal). 

"Uzun bir araştırma ve esaslı 
bir çalışma mahsulü olan bu Dok
tora tezinde ilmî metotlara tama-
miyle sadık kalınmış, bu sahaya 
ait daha evvelce öne sürülen bazı 
görüşlerin doğru olmadığı ispat 
edilmiş, Aydın Oğulları şeceresinin 
yanlışlığı düzeltilmiş, eksik taraf
ları doldurulmuştur. Aynı zamanda 
Aydın - ili toponimisi ve kanunnâ
meleri hakkında da birçok mühim 
ve yeni malûmat verilmiştir,, (Prof. 
Dr. Akdes Nimet Kurat) 

M ü b e c c e l B e l i k h a k k ı n -
d a : "Bu etüt, yapılması çok lüzumlu 
olan içtimaî etütlerdendir; çünkü 
içtimaî topluluk içindeki çeşitli kül
türel ve ekonomik faktörler ara
sında mühim ve gerçek münase
betleri tesbit etmektedir. Hem bu 
etüt, bundan sonra ayni sahada 
araştırmalar yapacaklar için de ha
reket noktası teşkil edebilir.,, (Ord. 
Prof. Dr. C. C. Pratt). 

"Namzet, sosyolojik bakımdan 
çok manalı bir problem seçmiş ve 
doğru bir metotla, sosyolojik araş
tırma tekniği ve kaidelerine riayet 
ederek, ciddî bir çalışma meydana 
getirmiştir. Kendisinin, büyük emek 
sarfiyle, değerli materyel toplamış 
olduğu görülüyor; materyelin esas 
tasnifleri ve cetveller ve bunların 
tahlili de yapılmıştır.,, (Doç. Dr. 
Behice Boran). 

M e h m e t T u ğ r u l h a k k ı n 
d a : "Mehmet Tuğrul'un kitabı, 
intensif metodun sosyolojik grupu-
nun tipik bir misalidir. Müellif, bir 
köyün bütün masallarını toplamış 
ve bunların muhtelif taraflarını, 
fakat bilhassa sosyolojik tarafını 
tahlil etmiş. Türkiye'de masal tet
kikleri henüz başlangıç halinde 
olduğu, yani henüz çok az malû
mat toplandığı için, bu cins tetkik
ler çok faydalı ve lüzumludur. Bu 
sebepten, Mehmet Tuğrul'dan evvel 
masallar hakında yazılan diğer ilmî 
tetkikler hemen hemen hepsi ayni 
metoda göre yazılmıştır. Kanaa
time göre, daha birçok genç folk-
loristleri bu metoda göre yetiştir
melidir ve bu işi Mehmet Tuğrul 
gibi genç âlimler yapabilirler. Fikr 
rimce Mehmet Tuğrul, bu ve bun
dan evvel yazdığı kitaplarla fay
dalı ve iyi bir Doktor olabilece
ğini ispat etmiştir. 

Bu müspet hükmü verdikten 
sonra, bazı noktalara işaret etme
me müsaadenizi rica ederim. Bu 
mütalâalarımla, yukarıda verdiğim 
hükmü bozmak istemiyorum. Bilâ
kis, müellife, ilerideki yolu için 
bazı yardımlarda bulunmak isti
yorum : A - Kitabın hacmi çok bü-
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yük olmuştur. Müellif, kitabın bazı 
kısımlarını tablolar şeklinde ver
seydi, hacmi küçültebilirdi ve ayni 
zamanda okunmasını kolaylaştırabi
lirdi. B- Müellif, bu muazzam mal
zemeden, fazla netice çıkarabilirdi. 
Fikrimce, bazan netice çıkarmak
tan korkar gibi görünüyor. Ben, şu 
suallerin cevaplandırılmasını bek
lerdim: 1- Köy sosyolojisi ile ma
salların sosyolojisi arasında fark 
var mıdır? 2- Fark varsa masal 
sosyolojisi daha eski bir cemiyet 
kuruluşunu gösteriyor mu, yoksa 
farklar neden ileri gelmiştir? 
3- Masallar daha eski bir cemiyet 
kuruluşunu gösteriyorsa, acaba 
hangi asrın sosyolojisini gösteri
yor?,, (Prof. Dr. W. Eberhard). 

"Tez ikiye ayrılıyor: Baştan 270 
sahifelik tetkik kısmı ve 271 ci sahi-
feden sonra 318 sahifelik metinier 
kısmı. 

Tetkik kısmı, "köy hakkında 
genel bilgiler,, ve "köyün Halk Ede
biyatı,, adları altında iki ana bölü

me ayrılmıştır. 46 sahifelik birinci 
bölüm, Mahmut-gazi'nin bütün folk
lorunun incelenmesine bir giriştir ve 
bu bakımdan uzun sayılmaması ge
rekir. Bu giriş bölümü ile ikinci 
bölümün kaynaklar ve malzeme 
hakkında bilgi veren birinci kısmı, 
folklor mahsullerinin geliştiği köy 
muhitiyle, malzemeyi yaşatan ve 
nesilden nesile nakleden canlı kay
makları bize objektif bir şekilde ve 
teferrüatiyle tanıtmak suretiyle, 
memleketimizde bugüne kadar ya
pılmış folklor çalışmalarında eksik
liğini çok defa hissettiğimiz sağlam 
bir tetkik metodunun ilk iyi örne
ğini vermiş oluyor. Böyle bir zemine 
dayanan folklor malzemesinden tez 
sahibi kendi plânı içinde giriştiği 
tahlillerde, sırası düştükçe, tam bir 
emniyetle faydalanmış; ayni zaman
da da, başka araştırmaların, ken
disinin dokunmadığı türlü mesele
lerde eserinden faydalanmalarını 
sağlamış bulunuyor.,, (Prof. Per
tev N. Boratav) 


