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BURDURLU HOCA’DAN 
YURT SÖYLENCELERÝ

Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim 
Zeki Burdurlu’nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor.

Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu’nun deðiþik 
yörelerinden söylence örnekleri sunuyor bize. Bunlar, 
benim “Akdeniz söylenceleri” dediðim klasik anlatýlardan 
deðil. Çünkü onlarýn kahramanlarý genellikle tanrýlar, tanrý-
çalar ve tanrýsal kahramanlardýr. 

“Ülkemin Efsaneleri”nin ortak özelliði; yer adlarýnýn, 
Türkçedeki çaðrýþým ve benzeþimlerden yola çýkýlarak 
yazýlmýþ olmalarý:

Diyar-ý Rum’da (Anadolu’da) yurt tutmak amacýyla, 
Horosan ya da Buhara dolaylarýndan uçarak gelen birkaç 
ermiþ vardýr. Onlar tam bugünkü Konya’nýn üzerinden 
geçerken, gaipten bir ses gelir:

– Kon yaa!
Bizim evliyalar konarlar ve Konya’yý kurarlar. 
Ya da bugünkü Burdur’un üzerinden geçerlerken, gaip-

ten gelen ses þöyle der:
– Burda dur, kenti burda kur!
Ya da daha ilginç bir söylenceye göre, ermiþ grubu, bir 

zamanlar adý “Keþiþ Daðý” olan Uludað’ýn üstünden uçar-
larken bir ses duyulur:

–  Cennet burasý. 
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Orada kurduklarý kente “Cennet Bursa” denir...
Öykülerin bir özelliði de akarsu duruluðunda bir 

Türkçeyle yazýlmýþ olmalarýdýr. 
Elbette bunda, Burdurlu Hoca’nýn Türkçe uzmanlýðý 

kadar þairliði de etken olmuþtur. 
Benim Ý. Z. Burdurlu Hoca’yla yakýnlýðým, 42 yýl önce-

lere dayanýr. 
Erken 60’lý yýllarda Ýzmir’de yayýmlanan Ege Ekspres 

gazetesinde ekonomi ve turizm muhabiri olarak çalýþýyor-
dum. Hoca, bu gazetede köþe yazýsý yazýyordu. 

Bir yýlbaþý öncesi, okurlara sürpriz olarak “Ebedi 
Takvim” hazýrlayýp yayýmladý. Takvim, olaðanüstü ilgi 
gördü. Ýyi anýmsýyorum: Çoðumuz o takvimi kesip cüz-
danýmýzda, çantamýzda sakladýk. Sýk sýk o takvimi açar, 
“geçmiþte falanca tarih hangi güne rastlamýþ” ya da “falan-
ca tarih, hangi güne rastlayacak” diye bakardýk.

Yazýk, bendeki kesik, kullanýla kullanýla yýpranýp gitti.
Bir baþka önemli konu da Burdurlu’nun Ege Ekspres’te 

yazdýðý dönemlerde, okurlar ve gazete çalýþanlarý, çözeme-
dikleri soru ve sorunlarý Hoca’ya danýþýrlardý.

Bu kitabýn baþýndaki özgeçmiþ, Burdurlu Hoca’nýn nice 
üretken olduðunu açýkça ortaya koyuyor. 

Elinizdeki eser ise, Ýbrahim Zeki Burdurlu’nun bu üret-
kenliðine önemli bir katkýda bulunuyor. 

Prof. Dr. Þadan Gökovalý
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Efsane, belli bir kiþiyle ya da yerle ilgili olarak kuþaktan 
kuþaða aktarýlan öykü ya da öyküler bütünüdür. Halk masal-
larý gibi doðaüstü varlýklara, mitolojik öðelere ve doðal olay-
larla ilgili açýklamalara yer vermekle birlikte, onlardan farklý 
olarak, belli bir yer ya da kiþiye iliþkin geçmiþ bir olayý anlatýr 
efsaneler. Efsane sözcüðü Farsça’dýr. Latince karþýlýðý “legan-
dus”, Ýngilizce “legend”, Fransýzca “légende” ve “mythe”, 
Almanca “legande”, Ýtalyanca “legganda”, Yunanca karþýlýðý 
ise “mitos” ya da “myth”(mit)tir. Arapça karþýlýðý “üstûre” dir. 
Türkçe karþýlýðý olarak “söylence” kullanýlmaktadýr. 

Efsane ve masal, olaðanüstü olaylara yer verdikleri için 
birbirine benzer; birbirine karýþýr. Efsanelerde anlatýlanlar ger-
çekten olmuþ diye kabul edilir; bu niteliðiyle efsane, masaldan 
ayrýlýr, destana yaklaþýr. Efsaneler; olaylarýn geçtiði yer, kiþiler 
ve zaman kullanýlarak olaylarýn gerçek olduðuna inandýrma 
çabasý içerir. Masallar mutlu bittiði halde efsaneler genelde 
mutsuz bir sonla noktalanýr. Efsaneler, bir taraftan da halkýn 
umutlarýný, özlemlerini, dünyaya bakýþýný gösterir. Efsanelerin 
bu özellikleri onlarýn resim, þiir, tiyatro, roman gibi çeþitli 
sanatlara kaynaklýk etmesini saðlamýþ; yeni versiyonlara kucak 
açmýþtýr.

EFSANELER VE “ÜLKEMÝN EFSANELERÝ”      
ÜZERÝNE
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Bazý efsaneler yalnýzca konu aldýðý kiþiye ya da yere özgü-
dür; ama bunlarýn birçoðu yaygýn halk hikâyelerinin sonradan 
belli bir kiþiyle ya da yerle özdeþleþtirilmesiyle oluþur.   
Örneðin, oðlunun baþýnýn üstüne konan hedefi vurmak zorun-
da kalan usta niþancý hakkýndaki yaygýn halk masalý, sonra-
dan Ýsviçreli kahraman Wilhelm Tell’e baðlanmýþtýr. Kral 
Lear’in öyküsü yine bir halk masalýndan kaynaklanýr. Yerel 
efsanelerin, zamanla baþka yerlere yayýldýðý da olur. Aþaðý 
Saksonya’daki Hameln kentinden kaynaklanan Fareli Köyün 
Kavalcısı, edebiyatta çok iþlendiði için ün kazanmýþtýr; ama 
Avrupa’daki birçok kentin, çocuklarý peþinden sürükleyen bir 
kadýn kavalcýyý anlatan benzer efsaneleri de vardýr. 

Eski Türk efsaneleri de Ýslam dininin kabulünden sonra  
yer yer biçim ve öz deðiþikliðine uðramýþ; yeni inançlarla  
birlikte deðiþerek Türklerin gittiði her yerde yeni yeni  
yaþama alanlarý bulmuþtur. Örneðin Anadolu’da tek baþýna  
ya da grup halinde taþ kesilen kiþilerle ilgili efsaneler pek çok 
yerde görülür. Taþ kesilen gelinlerin, ejderhalarýn, aðlayan 
kayalarýn, Büyük ve Küçük Aðrý daðlarýnýn, Hasan Daðý’nýn, 
boþ beþiðin, Tortum Gölü’nün, ibibik, kumru ve yusufçuk kuþ-
larýnýn, Ferhad ile Þirin’in, Kerem ile Aslý’nýn, Hz. Ali’nin, 
Ýstanbul’un kuruluþunun, Kýz Kulesi’nin… efsaneleri kendi  
türlerine örnek sayýlabilecek öykülerdir.

Anadolu’nun her yerinde; taþýnda topraðýnda; akarsuyunda 
gölünde bir efsane havasý vardýr. Dað baþýndaki çobana su 
içtiði pýnarý, týrmandýðý kayalarý sorduðumuzda, onlarýn içe 
iþleyen, yüzyýllarýn belleðine kazýnan efsanelerini anlatýr bize. 
Anadolu insanýnýn düþ gücü, toplumsal deðerleri ve yaþam 
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algýlamasý, yarattýðý efsanelerde aynen yansýr. Bu topraklar 
düþ üretme yönünden olaðanüstü verimlidir ve bu düþler 
yaþamýn içinde yer aldýðý gibi, ayný zamanda sözlü gelenek 
içinde kuþaktan kuþaða aktarýlarak günümüze kadar gelir. 

Halk edebiyatý ürünleri arasýndaki efsaneler dört ayrý 
bölümde toplanýr: 

1. Yaratýlýþ efsaneleri: Evrenin, dünyanýn yaratýlýþý, canlý 
ve cansýz varlýklarýn oluþumlarý anlatýlýr. Bunlar kutsal kitap-
larýn dýþýnda oluþup geliþmiþtir. Yusufçuk kuþunun efsanesi gibi. 

2. Tarihsel efsaneler: Adlarý belli dað, göl, kent, köy gibi 
yerler ve insanlarýn oturduklarý bölgeler anlatýlýr. Savaþlar, 
fetihler, sosyal düzenin bozukluðuna baþkaldýran kahramanlar 
yüceltilir: Çakýcý Efe, Yalnýz Efe, Köroðlu gibi. Toplumun geç-
miþinde tanýnmýþ bilgin, þair, asker, þeyh gibi kiþiler tanýtýlýr; 
Genç Osman örnek verilebilir. Aþklarýyla ün salmýþ sevgililer de 
bu grupta yer alýr. Aþk efsanelerinde gelenek ve göreneklerin 
etkisi görülür. 

3. Olaðanüstü varlýklarý konu edinen efsaneler: Bu tür 
anlatýlarda kader, ölüm, alýnyazýsý, tekin olmayan yerler, cin, 
peri, ejderha, þeytan gibi gerçek dýþý varlýklar, mitsel nitelik 
taþýyan hayvan ve bitkilerden söz edilir: Boþ Beþik, Aygýr Gölü, 
Çoban Çeþmesi, Kýz Kulesi, Salkým Söðüt, Þehitler Kayasý vb. 
Önceki dönemlerde insanlar düþle gerçeði iç içe algýlýyor ve 
dünyayý ve yaþamý bunlarý birbirinden ayýrt etmeden kuruyor-
du. O dönemlerde insanlarýn yaþamý ve evreni yorumlamasý 
mitler üzerinden gerçekleþiyordu. Bu algýlama ve yorumlama, 
rasyonalist düþüncenin henüz yaþamýn tüm alanlarýný kapsa-
madýðý, hayli uzun bir döneme denk düþmektedir. Ýnsanlar 
yarattýklarý düþlere gerçeklik boyutu kazandýrýyor ve onlara 
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inanarak yaþýyordu. Evren algýlamasý; fantastik, düþsel ve fizik- 
ötesiydi. 

4. Dinsel efsaneler: Bu efsanelerde dinsel inanýþ ve sorunlar 
iþlenir. Tanrý-insan iliþkileri yansýtýlýr. Anadolu’nun her yerinde 
yinelenir. Hacý Bektaþ, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal gibi  der-
viþlerin öz yaþamlarý efsanelere karýþmýþ; onlara, birer ermiþ 
gözüyle bakýlmýþtýr.  

17. yüzyýlda Evliya Çelebi, gezdiði yerlerde dinlediði efsa-
neleri Seyahatname’de ayrýntýlarýyla anlatmýþtýr. Tanzimat 
Dönemi’nde Ahmet Mithat Efendi, Kýssadan Hisse hikâyesi-
nin konusunu bir efsaneden aldý. Ömer Seyfettin de efsane 
konularýný iþledi: Baþýný Vermeyen Þehit, Yalnýz Efe… 
Anadolu insanýnýn yarattýðý efsaneler, dilden dile, yöreden 
yöreye dolaþarak þekillenmiþ ve yerel kültürümüze duyarlý 
yazýn sanatçýlarý tarafýndan hem derlenmiþ hem de dönüþtürü-
lerek motifler halinde yazdýklarý roman ya da öykünün doku-
suna yerleþtirilmiþtir. Efsaneleri tanýmak; Anadolu’yu tanýmak-
týr. Yakup Kadri’nin Ses Duyan Kýz adlý öyküsü halkýn, ermiþ-
liðine inandýðý bir genç kýzý anlatýr. Sabahattin Ali’nin Hasan 
Boðuldu öyküsü, Kazdaðý’nda yörüklerden dinlediði bir aþk 
efsanesidir…

Efsaneleri çaðdaþ anlayýþla yorumlayan, eski halk efsanele-
rine yeni biçimler veren yazarlar ve eserleri arasýnda Fakir 
Baykurt; Yýlanlarýn Öcü, Kemal Bilbaþar; Cemo, Memo, Tarýk 
Dursun K.; Baðrýyanýk Ömer ile Güzel Zeynep, Nazým Hikmet; 
Ferhad ile Þirin, Sevdalý Bulut… sayýlabilir. Ayrýca, Yaþar 
Kemal, romanlarýnýn çoðunda halkýn efsane yaratma gücünü 
sergilemiþtir: Ortadirek, Yer Demir Gök Bakýr, Ölmez Otu, Üç 
Anadolu Efsanesi…
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Doðrudan doðruya efsane derlemeleri arasýnda Hüseyin 
Namýk Orkun’un Türk Efsaneleri (1943), Enver Behnan 
Þapolyo’nun Türk Efsaneleri (1947), Cevat Þakir Kabaaðaçlý’ 
nýn Anadolu Efsaneleri (1954), Ýbrahim Zeki Burdurlu’nun 
Ülkemin Efsaneleri (1966), Necati Sepetçioðlu’nun Türk-Ýslam 
Efsaneleri (1973), Ali Püsküllüoðlu’nun Anadolu Efsaneleri  
sayýlabilir.

Kuþaklar boyunca anlatýlan efsanelerin çevresinde parýlda-
yan düþ hâlesi yüzyýllar geçtikçe geniþleme eðilimi göstermiþ ve 
anlatýlanlar farklý kültürlere de taþýnmýþtýr. Sanatçýlar ve yazar-
lar, gerçekler kadar düþlerden de beslenen kiþilerdir. O nedenle 
dünyada ve ülkemizde birçok sanatçý, yukarýda örneklediðimiz 
gibi, zaman içerisinde efsaneleri yeniden yorumlayarak, onlarý 
dönüþtürerek yepyeni sanat ve edebiyat yapýtlarý oluþturmuþ-
lardýr. Bu, günümüzde de devam eden bir süreçtir. 

Bu baðlamda Ýbrahim Zeki Burdurlu’nun da titiz bir 
araþtýrmacý ve saðlam bir derleyici mantýðýyla bir araya 
getirdiði Ülkemin Efsaneleri adlý yapýtý önemli bir kilometre 
taþýdýr. Yazar, Anadolu’nun farklý yörelerinde yaþayan 
insanlardan derlediklerini güzel, akýcý ve duru bir dille kale-
me alarak çaðdaþ okurun düþ evrenine yepyeni düþler katý-
yor elinizdeki kitapta. Ülkemin Efsaneleri’nde etkileyici ve 
özlü biçimde, bu topraðýn düþlerinden bir demet sunuyor. 
Anadolu’dan esintiler, tatlar, görünümler, izler, yerel tatlar 
ve zenginlikleri içeren bu derlemede yazar, bilinçli bir aydýn 
sorumluluðuyla, genç kuþaðýn, kültürel deðerlerimizi geçmiþten 
günümüze gelen süreçte algýlama ve yorumlamasýna olanak 
saðlýyor. Zaman yolculuðu yaparak geçmiþteki bir savaþa 
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katýlan yaralý bir topu, dipsiz gölün dibindeki derin sevgiyi, 
deli bir pýnarýn baþýndaki güzel gelini, kavuþamayan aþýklarýn 
çilesini, þifa daðýtan gazlý gölü, ölüme çare arayan Lokman 
Hekim’i, genç Kafdaðý’ný dize getiren Aðrý Daðý’ný, zorbalýða 
baþkaldýran Koçyiðit Köroðlu’nu, Kýzýlýrmak’ýn gelin aldýðý 
Allý Gelin’i, Bursa’nýn nasýl Bursa olduðunu, Kazdaðý’nýn, 
Belkýs Tiyatrosu’nun efsanesini… Ülkemin Efsaneleri sayfa-
larýnda ilgiyle okuyacaksýnýz...

Kavuþamayan aþýklarý çaðýran uçurumda esen rüzgârdýr efsane-
ler; daðlarýn doruðu, kayalarýn sessizliði, göllerin dibindeki yansý-
malardýr. Efsane, güzellikler evrenidir; dil þölenidir. Bazen kilim 
motifinde gizli bir sevda olur renk renk konuþur; bazen de bir kuþun 
kanadýna takýlýr özgürlüðe, Kafdaðý’nýn ötesine uçar efsaneler. 
Efsane daðýn taþýn sesi, ýssýzlýðýn yankýsýdýr. Onurlu bir yalnýzlýk-
týr. Bazense aþktýr, yüreðin derin denizlerinde çalkalanan. Efsane, 
zamanýn sonsuzluðuna açýlan ölümsüz bir baþkaldýrýdýr.  Bu top-
raklarda yiðitlik, dürüstlük ve erdemdir efsaneler. Haksýzlýða, ada-
letsizliðe, zorbalýða direnmenin öteki adýdýr.

 Efsaneler Anadolu’nun özü, ruhu, can damarýdýr…

                                                                         
Hülya Soyþekerci

                                                          Editör     

                                                                                
Kaynaklar: 
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