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Halk b�l�m�n�n b�r b�l�m dalı olmasından önce, anon�m halk
edeb�yatı nes�r türler�nden b�r�n� �fade eden “efsane”

ter�m�n�n yer�ne Osmanlı dönem� kültür ortamlarında;

“kıssa”,”h�kâyet” ya da “r�vayet” kel�meler�n�n kullanıldığı
bel�rtm�şt�r.

Türk�ye Türkçes�nde kullanılmakta olduğumuz “efsane”

ter�m� d�l�m�ze Farsçadan geçm�şt�r. Farsça sözlükte
efsane kel�mes�n�n karşılığı: “Masal, h�kâye ve öykü”dür.

TÜRK HALK EDEBİYATINDA EFSANE
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K�ş�, yer ve olayları konu alan, �nandırıcılık özell�ğ�ne sah�p, çoğu zaman
olağanüstülüklere yer veren, bel�rl� b�r üsluba ve şekle bağlı olmayan,

kaynaklarını genell�kle geçm�ş�n der�nl�kler�nden alan kısa, sade,

kulaktan kulağa aktarılan anon�m anlatılardır.

Her toplum bazı olayları açıklamak ya da f�k�r öne sürmek �ç�n bazı
h�kayeler oluşturur.  

Bu h�kayeler�n k�m tarafından ne zaman ortaya atıldığı bell� olmasa da
bu anlatılanlar toplum tarafından ben�msen�r ve çağlar boyunca
anlatılarak gelecek kuşaklara aktarılır ve efsaneler oluşur.
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Anon�m halk edeb�yatı ürünüdür.
Efsaneler sözlü olarak doğmuş ve yüzlerce yıl ağızdan ağıza
anlatılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Efsaneler�n kaynağı kutsal olaylar, olağanüstü özell�kler taşıyan
�nsanlar ve tar�h�n der�nl�kler�nde adı geçen yerlerd�r.
Anlatılanların k�m�n tarafından söylend�ğ� bell� olmadığından
anon�md�r.  Özel b�r anlatıcısı yoktur.
Efsaneler�n konuları, b�r k�ş�ye, b�r olaya ya da b�r yere dayandırılır.
Toplumun yaşam b�ç�m�n�, hayata bakış açısını ve �nanışlarını
barındırır.

EFSANELERİN ÖZELLİKLERİ:
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M�ll� özell�kler göster�r.

Efsanelerde anlatılanların b�r ölçüde de olsa

�nandırıcılık özell�ğ� vardır.

Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar.

Bell� şek�ller� yoktur; b�r üslup ve b�ç�me bağlı

kalmazlar; konuşma d�l�yle anlatılırlar.

Efsaneler�n kısa ve yalın anlatımları vardır.

Efsaneler genell�kle b�r �nanç üzer�ne kurulu

olduğundan çoğunlukla olağanüstü özell�k taşır.

Araştırmacılar �lk dönemlerde çıkan ve �nsanların

büyük b�r oranda �nandığı m�tler�n yer�n� zamanla

efsaneler�n aldığını söylemekted�r.



Efsaneler�n Toplumsal İşlev�

Gelenek görenekler� korur.

Efsaneler topluma yön ver�r, onlara �y� olmayı,

neler�n yapılıp neler�n yapılmayacağını telk�n eder.

Teşekkül ett�kler� yere mana kazandırır.  Koruyucu

ve tedav� ed�c� rolü vardır.



Konularına Göre Efsaneler

✔ Yaratılış ve dünyanın sonu

✔ Tar�h ve meden�yet tar�h�

✔ Doğaüstü varlıklar ve güçler�n anlatıldığı efsaneler

✔ D�n� efsaneler



 Efsanelerde Mot�f

Efsanelerde en yaygın mot�f “taş kes�lme”

mot�f�d�r. Taş kes�lme çeş�tl� sebeplerden
kaynaklanab�l�r. Beddualar neden�yle
lanetlenen k�ş�y� yılan sokar veya o k�ş� taş
kes�l�r. Taş kes�lme bazen ceza bazen
mükafattır. Eğer çok zor durumda kalınırsa dua
ederek ” Ben� taş eyle ya da kuş” den�lerek
mükafatlandırma olarak kullanıldığı
görülmekted�r.



EFSANE VE MİT KARŞILAŞTIRMASI:

- www.edeb�yatnotu.com

M�toloj�k anlatmalar, çok esk� zamanlarda, tar�h�n der�nl�kler�nde
oluşmuşlardır; efsaneler �se daha yen� zamanlarda meydana gelm�şt�r. 
Efsaneler, m�toloj�den daha gerçekç�d�rler.  
M�tlerde hayale, fantez�ye bağlılık güçlüdür; efsanelerde �se gerçekle olan
bağ kuvvetl�d�r.
M�tler�n fet�şler, totemler çok görülmes�ne karşılık, efsanelerde pek fazla
görülmezler.  
M�tlerde tanrı ve yarı tanrılar vardır; efsaneler�n kahramanları �se tar�h�
şahıslardır.
M�tlerde de efsanelerde de fantast�k, hayal� unsurlar fazladır.
Efsanede de m�tlerde de “olağanüstülük” vardır.



EFSANE VE DESTAN KARŞILAŞTIRMASI:
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Destanların oluşab�lmes� �ç�n çok uzun b�r zaman gerek�r; ancak efsaneler
�ç�n böyle b�r durum söz konusu değ�ld�r.
Efsaneler�n varyantları başka m�lletlerde olab�l�r; ancak destanlar m�ll�
oldukları �ç�n benzerl�kler yoktur.
Destanların heps� bell� b�r tar�h� olayı �şlerler. Bu durum efsaneler�n
tamamında görülmez.
Efsanelerde, sess�z, sak�n, �taatkâr derv�ş t�p�; destanlarda, kahraman,

savaşçı t�p� vardır.
Efsane �le destanda anlatılan olayların gerçekl�k payı vardır; ancak
destanlarda anlatılan olayları tar�h k�taplarında bulab�lmem�ze karşılık,

bunu efsane �ç�n her zaman söyleyemey�z.



EFSANE VE DESTAN KARŞILAŞTIRMASI:
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Her �k� türün mekanı yaşadığımız dünyadır; ancak efsanelerdek�
olaylar yakın b�r zamanda gerçekleşm�şt�r.
İk�s� de olağanüstü olay ve kahramanlara yer ver�r.
Her �k� türde de olaylar, günümüz dünyasında, günümüzün
coğrafyasında meydana gel�r.  
Her �k� türün anlatmaları gerçeğe yakın olarak kabul ed�l�r.



Efsane ve Masal Karşılaştırması:
Efsane, çoğunlukla gerçek olarak kabul ed�ld�ğ� halde; masal, hayal
ürünü olarak kabul ed�l�r.
Efsaneler yakın geçm�ş� tems�l ederken, masallarda bel�rl� b�r zaman
yoktur.
Efsanelerde olayın geçt�ğ� yer açık şek�lde ver�l�rken; masallarda bu
açıklık yoktur.
Efsanelerde der�nl�k vardır; masallar, yalın ve soyuttur.
Efsane, olayın neden�n� �rdeley�p açıklar; masalda, olayın neden� öneml�
değ�ld�r.
Efsane �nandırıcı b�r özell�k taşır, masalın �nandırıcı b�r özell�k taşıması
gerekmez.
Efsanelerde kutsallık görülür; masallarda bu özell�k görülmez.
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Efsane ve Masal Karşılaştırması:
Efsanelerde kahramanlar özenle seç�l�r ve toplumca ben�msen�r;
masallarda �se sadece �y� ve kötü güçler vardır.
Bazı efsaneler yaşandığı varsayılan herhang� b�r olay sonucu kalmış
kalıntılar üzer�ne anlatılır, masallar �ç�n bu durum söz konusu değ�ld�r.
Bazı efsaneler acıklı b�r sonla b�ter. Bu efsanelerde topluma ver�len b�r
ders söz konusudur; masallar �se da�ma mutlu b�r sonla b�ter.
Her �k� tür de anon�m olup anlatıcıları bell� değ�ld�r.
Her �k� anlatımda da kahramanlar olağanüstü özell�kler göster�r.
Her �k� anlatım da �nsanın hayal gücünden çıkmıştır.  
Pek çok mot�f ortaktır.
Her �k� tür de genelde nes�r b�ç�m�nded�r.
Her �k� tür de �nsanın hayal b�le edemeyeceğ� her konuyu �şleyeb�l�r. - www.edeb�yatnotu.com



ÜNLÜ TÜRK EFSANELERİ:

-Uygur Efsanes�-Göktürk efsanes�
-Altay Yılan Dağı Efsanes�

-Karacadağ Efsanes�-Pamukkale Efsanes�
-Karacaoğlan Efsanes�

-Tufan Efsanes�
-Yaratılış Efsaneler�

-Leyla �le Mecnun Efsanes�
-Kerem �le Aslı Efsanes�

-Kız Kules� Efsanes�
-Balıkes�r Efsanes�
-Sarıkız Efsanes�

-Ay Atam Efsanes�
-Ferhat �le Ş�r�n Efsanes�
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