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ANADOLU EFSANELERİ BELLEKLERDE YAŞAMAYA
DEVAM EDİYOR
Anatolian Legends Endure in Memories
Legendes anatoliennes durent dans les memoires

Elif AKSOY*
ÖZET

Bu yazıda öncelikle efsane tıınımlal'l ve Türk efsanelerinin gruplandırılınasıyla ilgili çalışmaları kısa·
cıı inceleyeceğiz. Ankara'dn yaşayan Alımct Yılmıız'<lmı dinlediğimiz, Yılmaz' ın Sivas'ın Tıış<lelen beklcsincle
geçirdiği çocukluk yıllann<lan bu yanıı bellei,<inde canlı tuttuğu bazı efsaneleı;n, bunlar arasın<la özellikle
hayvana <lönüşüm efsanelerinin bu g,·uplandınna<laki konumlarını belirlemeye çalışacağız. Son ohınık dn
sözkonusu efsanelerin kültürel antropoloji ekseninde incelenmesinin mümkün olup olımndığını taı'tışaca/;'lz.
Anahtar ICclimeler
Efsane, dönüşüm, veliler.

ABSTRACT

This article starts with n brieflook at the different descriptions ofthe ''legend" and thc classificııtion of
Turkish legends. The major goal ofthe article is to fin<l out the position of ccrtain legen<ls within this classi
fication. The legends to be analysed are thc oııes told by Mr. Alımet Yılmaz, who kept them in his ınenıory
since his childhood in the Taşclelcn rcgioıı of Sivas. The majority of these legeııds has the common thcnıe of
"trıı.nsforınation of men into aniınals". Finally, the article includes n discussion on tlıe possibility of ıı cultu
ral-aııtropology approach to these legends.
Kcy Words
Lcgencl, transfoııııotion, holy pıırsonalites (quasi-saiııts) in lslaın

A. Efsane Tanımları ve Türk Ef
sanelerinin Gruplandırılması
Mitlerin sözlü olarak aktarılarak
halk edebiyatı ürünlerinde yer aldıkları
söylenebilir. Bu edebiyat ürünlerinden
başlıcaları olarak kabul edilebilecek olan
efsaneler, kendilerine inanılma ölçütüne
her zaman bağlı olmaksızın mitleri sözlü
kültürde yaşatmaya devam ediyorlar.
Efsanelerde ve halk inanışlarında yer
alan mitler zaman içinde dönüşüme u ğ 
rayarak da olsa günümüze kadar varlık
larını sürdürüyorlar.
Prof. Dr. Şükrü Elçin efsaneleri,
"insanoğlunun tarih sahnesinde görün
düğü ilk devirlerden itibaren ayrı coğraf
ya, muhit veya kavimler arasında doğup

gelişen: zamanla inanç, adet, anane ve
merasimlerin teşekküllerinde azçok rolü
olan bir çeşit masallar vardır'' (314) söz
leriyle tanımlıyor ve sözlü gelenekte ya
şayan bu anonim masalların efsane ya
da mit olarak olarak adlandırıldığını
(314) belirtiyor. Efsane tanımının içinde
barındırdığı temel ögeleri içermekle bir1 ikte, "masal", "mit" ve "efsane" terimle
rinin içiçe geçtiği bu tanımlamanın, halk
edebiyatında türlerin ayrışması ve bir
çok halk edebiyatı türünde yer alan mit
bileşeninin halk edebiyatındaki rolünün
belirlenmesi bakımından elverişli bir ta
nımlama getirmediğini düşünüyoruz.
Batı dillerinde de mit ve efsane kavram
larına karşılık gelen (myth ve Jegend gi-
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bi) ayn sözcükler bulunması bu kuşku
muzu destekliyor.
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav ise,
100 Soruda Hallı Edebiyatı isimli kita
bında, "efsane deyimiyle Fransızcadaki
']egende' ile Almancadaki 'sage' ve ']e
gende' kavramlarının her ikisini karşılı
yonız'' <98) diyerek, elsanenin, "olağa
ııüsıü olaylara ya da insanüstü güçleri
elinde tutan kişilere anlatısı içinde yer
verme !olanağı]" (98) bakımından masal
ve destanla ortak nitelikleri bulunduğu
nu belitiyor (98). Ancak Boratav, efsane
nin inanış konusu olması, anlattıkları
nın gerçekten olmuş olarak kabul edil
mesi özelliğinin bulunduğunu ve bunun
efsaneyi masaldan ayırdığını vurguluyor
(98). Boratav, inanılma özelliği ile destan
ve hikayeye yaklaştığını (98) söylediği
efsanenin, "kendine özgü kalıplaşmış,
kurallı biçimleri olmayan, düz l�onuşına
dili ile bildirilen bir anlatı türü" (99) ol
duğunu, kısa, nesirle anlatılan ve masal
dan farklı olarak sonunun acıklı bitmesi
olağan olan bi� tür olduğunu (99) belirtiyor.
Boratav ayrıca, 100 Soruda 1'ürlt
Folhlorn isimli yapıtında, inanışların
büyük bölümünün efsanelerle belgelen
diğini ve efsaneler aracılığıyla anlatım
yeteneğine kavuştuğunu (8) söylüyor.
"Yalnız efsaneler değil, halk edebiyatı
türlerinin hemen hepsi: atasözleri, ma
sallar, tekerlemeler, bilmeceler, ama
özellikle efsanelere anlatım olanağı ve
ren türler: halk türküleri, halk hikayele
ri, destanlar ...inançları aktarma araçları
olabilirler (9) diyen Prof. Dr. Pertev Na
ili Boratav, Adana'nın Ceyhan ilçesine
bağlı İmren Köyünde Yörüklerden dinle
diği bir hikayeyi örnek veriyor. Boratav,
Başlıca geçim kaynağı koyunculuk olan
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Yörük toplululuğunun koyunun ve kava
lın kutsal bir kökeni olduğuna ilişkin
inanışlarını bir anlatı kalıbına döktükle
rine işaret ediyor (8).
Muhsine Helimoğlu Yrıvuz'un Di

yarbakır Efsaneleri: Derleme, Araştırma,

İnceleme isimli kitabında efsane ile ilgili
yapılmış çeşitli tanımlamalan inceledik
ten sonra efsanelerin ortak özellikleri ile
ilgili olarak yaptığı saptamaların çalış
mamıza yardımcı olacağını düşünüyo
ruz. Helimoğlu Yavuz efsaneleri özetle,
bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği
olan, çoğunlukla olağanüstülük özelliği
nin ağır bastığı, belirli şekilleri olmayan,
konuşma dilinde sözlü kültürde aktarı
lan anonim kısa halk anlatımlan (10) ve
"bir anlamda mitlerin modernleşmiş şe
killeri (10) olarak tanımlıyor.
Efsanelerin gruplandırılması konu
sunda Muhsine Helimoğlu Yavuz, "Ulus
lararası Halk Anlatısı Araştırmaları
Topluluğu" (International Society for
Folk-Narrative Reseaırch) tarafından
Budapeşte'de yapılan bir kongrede kabul
edilen geçici sınıf1andırmanın, 19631964 ders yılında Fransa'da Türk efsanelerini okutan Pertev Naili Boratav ta
rafından Türk efsanelerine uygun bu
hınmadığını ve Boratav'ın 'l'ürk efsane
leri için bazı alt gruplarla ilgili yeni bir
düzenleme getirdiğini belirtiyor (15). Bo
ratav'ın, 100 Soruda Halit Edebiyatı
isimli kitabında yer alan sınıflandırma
da Budapeşte'de kabul edilen dört ana
gruba bağlı kaldığı, Budapeşte sınıflan
dırmasından sadece alt grupları bakı
mından ayrıldığı Muhsine Helimoğlu Ya
vuz tarafından belirtiliyor (15).
Pertev Naili Boratav'ın 100 Soruda
Türle Halit Edebiyatı isimli kitabında yer
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aldığı şekliyle bu sınıflandırmayı aşağı
da sunuyoruz:
I. Yaradılış efsaneleri. -Oluşum ve
dönüşüm efsuneleri. -Evrenin sonu
(Mahşer ve kıyamet günlerini anlatan)
efsaneler.
II. Tarihlik efsaneler.
III. Olağan-üstü kişiler, varlıklar ve
güçler üzerine efsaneler.
IV. Dinlik efsaneler". (100)
B. Ahmet Yılmaz'dan Derlenen
Efsanelerin Türk Efsaneleri İçinde
ki Konumları
Ahmet Yılma;,;'ın memleketi olan
Sivas'ın (eski adıyla) Koçgiri (şimdiki
adıyla) Taşdelen beldesinde geçirdi(,ri. ço
cukluk yıllarında büyüklerinden öğren
diği ve bize anlattığı efsanelerden bazı
ları Boratav'ın sınıflandırmasında "Ya
radılış Efsaneleri" ana başlığı altındaki
dönüşüm efsanelerine, bazıları Olağa
nüstü Varlıklar ana başlıği altında has
talık ve sakatlık getiren varlıklar ya da
tabiatın bir parçası olan yerler ile hay
vanların koruyucuları alt başlıklarına
giriyor.
Bu yazıda, Ahmet Yılmaz'dan derle
diğimiz efsaneleri yapabildiğimiz ölçüde
Pertev Naili Boratav'ın Türk efsaneleri
ile ilgili gruplandırmalarına göre ko
numlandırarak, bu efsanelerle halkın
yaşayışı arasındaki ilişkileri bir ç_eşit
sosyal antropolojik yaklaşımla kurma
yollarını tartışacağız.
1) Dönüşüm Efsaneleri
Ahmet Yılmaz'ın hafızasında yaşa
yan efsaneler arasında ağırlığı Bora
tav'ın sınıflandırmasında yaradılış efsa
neleri grubunda yer alan dönüşüm efsa
neleri oluşturuyor. Bu durumun bir an
lamda Türk efsanelerinin genel dağılı
mını da yansıttığını Dr. Metin Ergun'un
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7'ürlı Dü.nyası Efsanelerinde Değ·işın.e
Motifi isimli yapıtının birinci cildinden

öğreniyoruz. "Türk efsaneleri arasında
en yaygın olan motif', şekil değiştirme
ınotifidir"(l74) diyen Ergun, efsanele r 
deki şekil değiştirmelerin "Allah tarafın
dan ya da bir velinin, dervişin duası so
nucu gerçekleştiğini" (1.75) belirtiyor. Er
gun ayrıca Anadolu ve Anadolu dışında
ki Türklerin efsanelerinde şekil değiştir
menin nedenlerini incelerken, "farklılık
gösteren bazı tipleri kenara koyarsak şe
kil değiştirme motifinin esas sebepleri
arasında şu ikisini sayabiliriı: Kmtulu�
ve ceıalandırma. Şekil değiştirme iyiler
için bir kurtuluş, kötüler için ise cezadır"
(191) diyor.
Ahmet Yılmaz'ın anlattığı dört dö
nüşüm efsanesinden biri kurtuluş için
ve kız çocuğun dua etmesiyle, diğer üçü
ise cezalandırma olarak ve Hızır'm isteği
sonucu gerçekleşiyor. Hızır'ın isteğiyle
meydana gelen dönüşümlerde "cimrili
ğin cezalandırılması" teması karşımıza
çıkıyor. Ayı, kaplumbağa ve ala karga e f 
sanelerinde Hızır hep birinden bir istek
te bulunuyor. HızııJın yün, buğday ya da
su isteği reddediliyor. Reddeden kişiye
istediği maddeden elinde çok olduğu hal
de vermiyorsa başına kötü işler getirece
ği uyarısında da bulunan Hızır, cimrilik
yapan kişileri, tamah ettikleri maddeler
le ilgil çeşitli hayvanlara dönüştürülü
yor. Ahmet Yılmaz'ın anlattığı şekliyle
bu efsaneler aşağıdadır:
Ayı Nasıl Ayı Oldu?
Herkesin yardımına koşan erenler
den olan Hızır bir gün bir adama gidiyor
ve elindeki yünlerden birazını kendisine
vermesini istiyor. Elinde yeterince yün
olup da vermek istemezse kızacağını
söylüyor. Adam elinde çok miktarda yün
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olduğu halde yalan söylüyor ve hiç yünü
olmadığını söyleyerek Hızır'ı geri çeviri
yor. Buna çok hiddetlenen Hızır, "bu ka
dar yüne tamah ediyorsun madem, her
tarafın yün olsun" diyor ve her tarafını
kılla kaplayarak adamı ayı yapıyor.
Kaplumbağa

Hızır bir gün yine bir adama gidiyor
ve biraz buğday istiyor. Adam buğdayı
olduğu halde Hızır'a "yok" diyor ve ver
miyor. Bunun üzerine Hızır, "eğer buğ
dayın olduğu halde vermiyorsan, gödük
başına geçsin" diyor <Gödük bir buğday
ölçeğine yöresel olarak verilen isim).
Adam yalan söylemiş olduğu için gödük
başına geçiyor ve kaplumbağaya dönü
şüyor.
Ala Karga

Ala karganın sabah ötmesinin pek
hayırlı olmadığına inanılır. Yine inanışa
göre alaca karga daha önce sucuymuş.
Hızır kendisinden su istemiş. Sucu ihti
yacı olduğunu görmesine rağmen Hızır'a
su vermemiş. Onun üzerine Tanrı ceza
landırmış, alaca karga yapmış. Ala kar
gaların Temmuz ile Ağustos aylarında
susuzluktan tüylerinin dökülmesi ve öl
meleri, sayıca azalmaları bundandır de
nir.
Diğer bir dönüşüm efsanes·ini Yıl
maz şöyle anlatıyor:
Guguk Kuşu

Biz buna "Peppo Kekko Hikayesi"
d�riz. Peppo ve Kekko iki kardeştir. Pep
po abladır, Kekko da onun erkek karde
şidir. Bizim oralarda "kenger" denen bir
bitki ya da ot vardır. Şevket-i bostan da
diyorlar bazen. Biz kenger deriz. Bir gün
Peppo ile Kekko birlikte kenger topla
maya çıkıyorlar. Topladıkları kengerleri
abla olan Peppo torbasına dolduruyor.
Ama nice sonra farkediyorlar ki, torba
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delikmiş ve Peppo'nun torbaya atıyorum
sandığı otların hepsi düşmüş gitmiş.
Tam kengerleri bulmaya çalışırlarken
Peppo'nun kardeşi Kekko'yu öldürüyor
lar. Peppo kardeşinin ölümüne çok üzü
lüyor ve kardeşi olmadan geri dönemi
yor, Tanrı'ya "beni öldürmedin madem, o
zaman guguk kuşuna çevir" diye yalvarı
yor. O günden beri guguk kuşunun "Pep
po Kekko" diye öttüğü ve bunun kardeşi
ni arayan Peppo'nun sesi olduğu söyle
nir.
Bir eşyayı kaybeden çocukların dua
ederek kuşa dönmeleri (Ergun I. Cilt
185) ve kenger toplamaya giden çocuk
lardan birinin diğerini öldürmesi motifi
nin yer aldığı efsanelerin, farklı varyant
larıyla Anadolu'nun değişik bölgelerinde
yaygın oldı.ığu anlaşılıyor (Ergun II. Cilt
364) (Ergun I. Cilt 293). Ancak Sivas ci
varında da söylendiği anlaşılan bu efsa
nenin Ahmet Yılmaz tarafından anlatı
lan varyantında kız çocuğun bir çeşit
suçluluk ya da sorumluluk duygusuyla
hareket ettiği anlaşılıyorsa da, oğlan ç o 
cuğun ablası tarafından öldürüldüğü
söylenmiyor. Pertev Naili Boratav'ın yer
verdiği benzeri bir efsanede ise güttükle
ri koyunu kaybeden iki kardeş ana- ba
balarından çok korktuklarından ya taşa
ya kuşa dönmek için Tanrı'ya yalvarıyor
lar. Kız kuş olup uçuyor oğlan taş oluyor
ve ondan sonra kız, erkek kardeşini "Yu
sufçuk" diye çağırarak ararmış (100 So
ruda Türk Halk Edebiyatı 101).

2) Tarihlik Efsaneler / Adları
Belli Yerler Üzerine Anlatılanlar

Boratav'ın sınıflandırmasında "Ta
rihlik Efsaneler" başlığı altında yer alan
bu bölümde dağ, göl gibi adları belli yer
ler üzerine anlatılanlar bulunuyor (100
Soruda Türk Halk Edebiyatı 101). Adem
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Yılmar. memleketindeki üç dağın (Kızıl
dağ, Beydağ, Çengelli) bölgeye bereket
getirdiklerine, bu üç dağın kardeş olduk
larına ve geceleri ışıklı toplar aracılığıy
la birbirleriyle haberleştiklerine inanıl
dığını anlatıyor. Pertev Naili Boratav
"re in eski çağlardan başlayarak, Anado
ltı topraklarında olduğu gibi Türklerin
eski yurtlarında da, dağlara kutlu var
hklann niteliği tanındığını unutmamak
gerekir. Eski 'l'ürk geleneklerinde ilk in
samı döl-yatağı olan mağaranın bulun
duğu Kara-Dağ 1. . . . 1, Ötüken-Dağı kut
lu yerlerdi" diyor (100 Soruda Türh
Fol/dorn 47). Ayrıca Yılmaz'ın anlattığı
bu dağların insanlar gibi birbirleriyle
kardeş olma özelliğine sahip olduklarına
inanılıyor. Dağların bu olağanüstü ko
numları, bu efsaneyi, olağanüstü varlık
ları konu edinen efsaneler başlığı altın
da, tabiatın bir parçası olan yerler kate
gorisine de yerleştirebilir.
3) Tarihlik Efsaneler / Ermiş ki
şiler üzerine efsaneler
Pertev Naili Boratav 100 Soruda
1'ürh Halk Edebiyatı isimli kitabında,
tarihlik efsanelerin büyük bir bölümü
nün ermiş kişiler ya da evliyalar üzerine
anlatılanlar olduğunu belirterek (103)
"ermiş kişilerin Müslüman-Türk top
lumlarındaki özellikleri, onların dinlik
niteliklerinden çok, olağanüstü güçlerle,
alışılmışın dışında işler görmeleridir" di
yor (103). Yine Boratav'ın, ''ryJazıh tarih
ve menkabe kaynaklarında anılmış ol
sun olmasın, gerçekte yaşamış olsun ol
masın, kendilerine tarihlik bir değer ve
rilen ve "ermiş" diye tanınan kişiler"
(100 Soruda 1'ürk Fol/doru 40) olarak ta
nımladığı grupta yer alan olağanüstü
güçleri olan kişilerin halk inanışlarında
yer aldığını görüyoruz. Çalışma konu-

Milli Folklor

muzu oluşturan efsanelerde de dönüşüm
efsanelerinde karşımıza Hızır çıkıyor.
4) Hayvanların Koruyucusu
Olan Kişiler
Boratav'ın
gruplandırmasında
"Olağanüstü Varlıkları Kır •.1 Edinen Ef
saneler" başlıb"l altında l'abiatın Bir
Parçası Olan Yerler ile. Hay anların Sa
hipleri (Koruyucuları) kategorisinde de
ğerlendirebileceğimiz, kutsal sayılan bir
hayvan olan geyiklerle ilgili bir ufsancyi
Ahmet Yılmaz şöyle anlatıyor:
Geyik Çobanı
Şarık- ı şirvan geyik çobanı demek
tir. Geyik çobanı her gün eve süt getiri
yor ama bu getirdiklerini nereden ve na
sıl aldığını karısından saklıyor. Kansı
bunu çok merak ediyot ve bir gün çobanı
takip ediyor. 'l'akip edince görüyor ki,
her sabah çok erken evinden çıkan geyik
çobanı Çengelli Dağı'nda geyiklerin sü
tünü sağıyor. Çobanın eve getirdiği süt
lerin bu geyiklerin sütü olduğunu çoba
nın karısı anlıyor, aynı zamanda imkan
sız sanılan bir durumla, geyiklerin çoba
nın süt sağmasına izin verdikleri anlaşı
lıyor. Çoban, karısına sırrını açığa çıkar
dığı için beddua ediyor. Daha sonra ço
ban ölüyor. Çobanın Bahadun Köyünde
ki mezarını her yıl, öldüğü gün iki geyi
ğin ziyaret ettiğine inanılır. Bunu gözüy
le gördüğünü söyleyen insanlar vardır.
Bunun 50-60 senelik yeni bir mit olduğu
nu sanıyorum.
Boratav, "çağımızda derlenmiş bir
çok efsanelerde geyiklerle düşüp kalkan
kadın, erkek kişilerin olağanüstü halleri
anlatılır. Bunlar bir bakıma geyiklerin
koruyucuları, sahipleri sayılır" (100 So
ruda Türk Folkloru 58) diyor. Yılmaz'ın
anlattığı geyik çobanı efsanesinde de ço
banın gizli gizli geyik sütü sağması, bu-
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nun anlaşılmm;ına kızması geyiklerle ço
ban arasındaki yakın ve tam anlaşıla
mayan ilişkinin kanıtları olarak beliri
yor. Geyiklerin çobamrı mezarını ziyaret
etmeleri de çobanm geyiklerin koruyu
cusu konumunu güçlendiren bir motif
oluşturuyor.

5) Kutsal Taşlar

Yine "Olağanüstü Varlıkları Konu
Edinen Efsaneler" başlı/;,rı altında değer
lendirilebilecek olan "kutsal taşlar" mo
tifi Ahmet Yılmaz'ın anlattığı aşağıdaki
efsanede karşımıza çıkıyor:

Hayvanların Hastalıktan Ko
runmasıyla İlgili Mitler

Gökten inen yedi kutsal taş olduğu
na inanılır. Kış bitiminde, 2 1 Marttan
sonra bu taşlar su içine koyulur. Bir er
kek çocuk bulunur, ama bu çocuk anne
sinin ilk çocuğu olmalıdır ve annesi hiç
boşanmamış, ilk evliliğini yapan bir ka
dın olmalıdır.
Bu iki özelliği taşıyan bir erkek ço
cuk, kutsal taşların içinde beklediği su
yu hayvanların üstüne serper. Serper
ken "ben annemin ilk çocuğu, sende çi
çek hastalığı, kökün kurusun çiçek has
talığı" gibi bir söz söyler. Böyle çiçek has
talığını önleyenlcre çiçek hastalığını ön
leyen anlamına gelen "nıhri" denir.

6) Hastalık Getiren Varlıklar

"Olağanüstü Varlıkları Konu Edinen Ef
saneler" başlığı altında önemli bir yer
turan hastalık ve ölüm getiren varlıklar
Muhsine Helimoğlu Yavuz'un Diyarlıa
lur Efsaneleri: Derleme, Araştırma, İııce
lenıe isimli kitabında da yer alıyor. Muh

sine Hclimoğlu Yavuz'un sözkoııusu ki
tabında loğusaların "Pirabok" ya da kö
tülük yapan cinden yedi gün süreyle ko
runması (] 18) inanışı Anadolu'da yerle
şik bir halk inanışı ve geleneği olarak
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"Albasan" ya da "Albastı" olarak karşı
mıza çıkıyor. Ahmet Yılmaz Albasan ef
sanesini aşağıdaki gibi anlatıyor:

Albasan

Loğusa kadınlarla çocuklarına da
danan Albasan vardır. Albasan'ın çocuğu
ve anneyi öldürdüğü söylenir. Uzun saç
lı bir kadın olduğu bilinen Albasan bo
ğazlarına elini sokar ve öldürür. Allıasan
aynca geceleri ahırlara girip doru atları
kaçırır ve onlara biner. Eğer bir sabah
ahırdaki bir at ter içinde, zor soluk alı
yorsa, gece Albasan'ın bu ata binip onun
la gezdiği anlaşılır. Bir gün Albasan'ı ya
kalamak için ahırdaki atların üstüne ka
ra sakız sürülüyor. Albasan ala binince
üzerine yapışık kalıyor ve yakalanıyor.
Loğusa kadınları albasmasın diye yalnız
bırakmamaya çalışırlar.
Muhsine Helimoğ:lu Yavuz aynca
"Kadın Hastalıklarmda Halk İnançları
nın İşlevi" başlıklı makalesinde de do
ğum yapan kadının ve bebeğinin yatak
larının yedi gi.in boyunca kalın bir iple
çcvirildiğini (36), bu yapılmazsa uzun
boylu ve uzun saçlı bir kadın olan Al Ka
rısı'nın annenin ciğerlerini sökeceği ve
çocuğun üstüne saldıracağına inanıldığı
nı, bu nedenle loğusa ile bebeğinin 7 gün
boyunca yalnız bırakılmadığını (37) söy
lüyor.

7) Dini Efsaneler

Boratav'ın "Dinlik Efsaneler" ola
rak tanımladığı ve İslam tarihinden ko
mılar içeren efsanelere yakın bir örnek
olarak verilebilecek bir efsaneyi Ahmet
Yılmaz kazlarla ilgili olarak anlatıyor.
Yılmaz kazların sabah 03:30-04:00 arası
bağırmalarının sabah namazı sırasında
camide öldürüldüğü söylenen Hz. Ali'yi
uyarmak ve kurtarmak için olduğuna
inanıldığını söylüyor.
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C. EfsaneJcre Sosyal ve Kültürel
Antropolojik Bir Yaklaşım Mümkün
mü?
Efaancler halkın yaşam biçimine,
toplumsal, ekonomik, kültürel özellikle
rine ışık tutar mı? Efsaneler ve halk ina
mşları ile toplumsal ve kültürel özellik
ler arasında ilişki var mıdır? Bu ilişkiler
ortaya çıkanlabilir mi?
Halkbiliıni çalışmalanna uzun yıl
larını vermiş bir araştırmacı Pertev Na
ili Boratav'ın, bu sorulara yanıtının
"evet" olduğunu düşünüyoruz. Boratav
100 Soruda Türh Hallı Edebiyatı isimli
kitabında, "efsaneler halkın çaresizlikle
rini, umutlarını, özlemlerini, dünya gö
rüşlerini bütün öteki halk edebiyatı tür
lerinden daha keskin belirtirler; çünkü
inanış konusudurlar büyük bir bölüğiy
le" (107) diyerek, efsaneleri küçümseme
nin , , ydın kişilerin "halkı anlama, onun
la işbirliği yapma çabasına engellcr çı
karmaktan bı.ışka bir sonuç lvermeyece
ğinil" vurguluyor (107).
Folklor ürünleri ile bunların yara
tıldıkları toplumsal ve kültürel ortamlar
arasındaki bağların araştırılması bizi
kültürel antropoloji çalışmalarına götü
rebilir. R.M. Dorson Giiııümüz Follılor
Jfoı-aınla.ı-ı isimli kitabında kültürel ant
ropogların kuramsal yargılanna dikkat
çeken ve antropologların folklorun işlev
sel değeri ile metnin yanı sıra bağlamla
da ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan
(27) William Bascom'ın çalışmalarından
söz ederek, "özde Bascoın karşılaştırma
lı folklor uzmanınııı folklor ile kültür
arasında ilişki kurarak yepyeni, yararlı
sonuçları olacak bir kuram geliştirebile
ceğini söyleınektediı�· (28) diyor.
Ancak Bascom'ın Amerika Birleşik
Devletleri'nde /ABD) siyahlar arasında
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yaygın olan halk hikayelerinin Afrika
kökenli olup olmadıklarını anlamaya yö
nelik olarak uyguladığı yöntemin Türk
clsaneleri için uygulannıasının güç oldu
ğunu düşünüyoruz. Bascoın Afi-ican
Folhtales in the New W rhl isimli hita
bı.ncla yöntemini özetle. ken, Afrika ve
ABD'de kaydedilen hnlk hikayelerinin
Hint-Avrupa halk hikayelerini büyük öl
çüde kapsayan iki büyük indekste (Aar
ııe ve Thompson ve Thompson'un in
deksleri) yer alıp almadıklarına baktığı
nı, yer almıyorlarsa Avrupa kökenli ola
mayacaklarından Afrika kökenli olımıla
rı gerektiğini kabul ettiğini söylüyor
(xxiv). Afrika kültürü gibi Hint-Avrupa
kültüründen büyük ölçüde ayrı ve coğra
fi olarak da uzak bir kültür olduğu için
anlamlı olabilecek böyle bir yöntemin
Anadolu içinde ve dışındaki Türk efsa
neleri için yeterli bir yönem olamayaca
ğını düşünüyoruz.
Nitekim Muhsine Helirnoğlu Ya
vuz'un Diyarbakır elsmıl'leri ile ilgili ha
zırladığı kitapta yer alan efsanelerin
Stith Thompson'ın Motif lııde:-ı: of" Folh
Literatııre iı:;inıli indekı,inde bir karşılığı
olduğu ve Helimoğlu Yavuz'un bu efsa
nelerin hangi gruba girdiğini de not etti
ği görülüyor. Buradan Anadolu efsanele
rinin Hint-Avrupa folklor ürünlerinde
yer alan motifler taşıdığı sonucuna var
manın yanlış olmayacağını düşünüyoruz.
Bu yazıya konu olan Ahmet Yılmaz'dan dinlediğimiz efsanelerin bir ço
ğunda yer alan temaları, Stith Thomp
son'ın sözkonusu yap�tında bulabiliyo
ruz. Cezalandırma olarak insanın hay
vana değişmesi motifi (Q584.2) <Cilt 5
264), Tanrı'ya ya da Peygambere karşı
gelmekten dolayı insanın hayvanın dö-
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nüşmcsi (Al 715.2) (Ci!L l 250), hayvana
dönüşmüş erkek kardeşine sadık kalan
kız kardeş <P253.2.1 Cilt 5 159) gibi
Thompsun'un sınıflandırmasında yer
alan bazı motifler bu efsanelerde görüle
biliyor.
Öte yandan, William Bascom'ın AJ:
rican Folktales in tlıe New World başlık
lı kitabına yazdığı önsüzde Alan Dundes,
"her bir folkor ürününün kendi özgül
coğrafi varlık alanı bulunduğunu" (vii)
söyleyerek, "folklor ürününün bilinen
bütün versiyonlarını izleyip bulmanın
güçlüğülncJ" (viii) işaret ediyor.
O halde Sivas kökenli olarak derle
diğimiz ve örneklerine bütün Anado1u'da, hatta bazılarına başka coğrafya
larda yaşayan Türk topluluklannda da
rastlanan efsanelerin ve bu efsanelerde
yer alan motiflerin hangileri belirli bir
kültürel ve sosyal olguyu yansıtmakta
dır? Bunların hangileri dünyanın birçok
coğrafi bölgesinde ve farklı kültürlerde
ortak olarak görülen motif1crdir?
Bu soruların yanıtlarının verilebil
mesi bu çalışmanın sınırlarını aşan,
Anadolu ve Türk kültürü üzerine kap
samlı araştırmaları gerektiren bir konu
dur. Ancak yine de kökenleri ne olursa
olsun bu efsanelerin Anadolu kültürün
de üstlendikleri işlevler üzerine bazı
tahminlerde bulunmayı deneyeceğiz.
Örneğin cimriliğin cezalandırılması
motifi, Asya'dan getirilen göçebe kandaş
yaşam biçiminin bir uzantısı, Anadolu
ve Balkanlarda hiraz şekil değiştirerek
bir çeşit "Anadolu feodalizmi" olarak sü
ren malların ortak paylaşımı anlayışının
bir yansıması olarak görülebilir. Bu öge
nin üretim ve doğa koşullarının zorluğu
nu yaşayan, özel mülkiyet koşullarına
sahip olmayan, mal takası ilkesini sür-
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düren bütün tarım toplumlarında karşı
laşılabilecek bir özellik olduğu da akla
gelebilir.
Öte yandan, bir kişinin elinde ne
kadar çok bulunursa bulunsun, emeğiyle
kazandığı ya da ürettiği bir malı karşı
lıksız olarak bir başkasına vermesini
beklemeye hakkımız var mıdır? Üstelik
işlenen bir "cimrilik suçu"nu cezalandı
ran, neden Tanrı değil de Hızır olarak
karşımıza çıkıyor'? Bir insanın kendisine
ait bir maldan vermeyi istememesinin
sonucunda bir hayvana dönüştürülmesi
suç olduğu bile tartışmalı bir davranış
için çok ağır bir ceza değil midir'?
Bu sorular bizi Hızır'ın İslam tasav
vufundaki kimliğine götürüyor. Anne
marie Schimmel, İslamın Mistik Boyut
ları başlıklı kitabında, velilerin manevj
alemini oluşturan kişilerden olan dört
peygamberin arasında saydığı Hızır'ın
(201) "peygamberler arasında yer alan
bir velinin ilkörneği" (203) olduğunu
vurguluyor. Reynold A. Nicholson'ın İs
lam Sufileri isimli kitabında da, Hızır'ın
"gezgin sufilerle konuştuğu ve onlara
kendisindeki Allah vergisi bilgiyi naklet
tiği söylenen, kendisine ölümsüzlük bah
sedilmiş esrarengiz bir bakım" ( 109) ol
duğu belirtiliyor. Nicholson, belirsiz bazı
anlamlar içermesine karşın veli sözünün
sülilerce benimsendiğini, kutsallıklarıy
la Allalı'a yaklaştıklarını ve velıliliğin,
Allah'ın "lütfunun özel belirtileri olarak
kerametlere nail olan şahısların tabii bir
vasfı" (105) olduğunu söylüyor.
Böylece Hızır, bir velı, bir ulu kişi
olarak çeşitli kerametler gösteren ve AJ
lah'a yakın, özel bir konumu bulunan bir
kişilik olarak beliriyor. Annemarie
Schimmel de "keramet hikayelerinde an
latılan bir sfıfı özdeyişi" (206) olarak ni-
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telediği şu sözleri dile getiriyor: "Her
kim Allah'a tamamen itaat ederse, yara
tılmış her şey sözünü dinlemek üzere
ona bağlanır" (206). Kerametlerle kanıt.
lamın kutsallık ve Allah'a yakınlık, in
sanların onların sözlerinden çıkmamala
rı koşulunu getirerek, velilere diğer in
sanlar üzerinde bir konum sağlıyor.
Velilere verilen bu özel konum ve
geniş yetkiler kötüye kullanılırsa ne
olur? Reynold A. Nicholson'ın belirttiği
ne göre, sufılerin inançlarına göre veli
nin "beşer\' tenkıdin üzerinde bulundu
b'll" (110), Celaleddin Rümı'ye atfedilen
bir söze dayanılarak velinin elinin Al
lah'ın eline benzediği ve bu nedenlerle
süfilerin "mutad ahlak ölçüleri[niJ ulu
kişilere tatbikten kaçınl.dıklarıj" (11011) kabul ediliyor. "Mutad ahlak ölçüleri
nin" uygulanmaması, bazı velilerin kim
liklerini kötüye kullanmalarına olanak
sağlayacak bir zemin yaratmıyor mu?
Bu konuda Annemarie Schimmel'in il
ginç bir saptama yaptığını düşünüyoruz,
Schimmel, yanlış uygulandığında bazı
kuramların günlük hayatta veliliğin bo
zulmasına yol açabildiğini vurgulayarak
(203), özetle "Allah'a yakın olanların iyi
likleri Allah'a daha da yakın olan velile
rin kötülükleridir" anlamına gelen " 'cb
rarın hasenatı, mukarreblcrin seyyiatı
dııı " (203) sözünün "ueli'nin dini olarak
öngörülmüş düsturlara son vermesine
yol açabilirdi, açmıştır da"(203) diyor.
Bunun, Kehf suresinde anlatılan yıkıcı
eylemiyle Hızırı akla getirdiğini belirten
Schimmel, bu iddianın güçlü kişilibri ve
kusursuz ahlakı olan kimi veliler bir ya
na, "mutasavvıf doı;tlanna hiçbir faydası
olmayan davranışlarına hikmet atfeden
kişilerin kutsallık iddialarında bulun-
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malanna kolayca neden olabilleccğini I"
(203) söylüyor.
Kimi sufilerin geçim yolu olarak
seçtikleri halktan bir şeyle iı;temek yön
teminin gerekçesi olarak, özellikle Kchf
Suresinde Hazreti Musa ile yolculukla
rında ortaya çıkan yıkıcı eylemleriyle bi
linen Hızırın kullanılmış olmasının dik
kat çekici olduğunu ve bu konunun araş
tırılmaı;mın ilginç sonuçlar verebileceği
ni düşünüyoruz.
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