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Efsane, bafll›ca niteli¤i inan›rl›¤› olan; kendine has bir anlat›c›s›
ve anlatma zaman› olmayan; üslup kayg›s› gütmeyerek üslubunu ve
malzemesini gelenekten alan; ço¤u zaman ola¤anüstü kifli, kavram ve
olaylara yer veren; her zaman olmasa da genellikle olay›n geçti¤i yer
ve zaman belli olan; milli de¤erlere sahip ama ayn› zamanda baz› ev-
rensel de¤erleri de bünyesinde bar›nd›ran; ifllev bak›m›ndan, ö¤üt ver-
me ve örnek gösterme yöntemiyle toplumsal inanç, kural ve davran›fl-
lar› devam ettirmeye çal›flan; dünya, yüzey flekilleri, insan, di¤er canl›-
lar, vb kavramlar›n kökeni ve ifllevi hakk›nda aç›klay›c› bilgi vermeye
çal›flan; insanlar›n evreni, do¤ay› anlama gayretinin bir sonucu olarak
ortaya ç›kan ve insan›n ak›l erdiremedi¤i olaylar› aç›klayarak o konu-
larda zihinsel rahatlama sa¤layan; genellikle k›sa ve nesir fleklinde olan
bir anonim halk anlat› türüdür.1

“Efsaneler, gizemli bir yap›ya sahiptir, efsaneyle insan, ruhlar, dev-
ler, cüceler, orman-su-rüzgar, hayvanlar, da¤lar, cad›lar, büyücüler gibi
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bilinen ve bilinmeyen fleylerle tan›fl›r. Bu konular efsanedeki as›l ilgi
oda¤›n› oluflturur. Bu ola¤anüstülükler d›fl›nda savafl, insanl›¤›n ilk za-
manlar› gibi gerçekler de bu çerçeve içine s›¤d›r›l›r”2

“Efsanenin bafll›ca niteli¤i, inan›fl konusu olmas›d›r. Onun anlat-
t›¤› fleyler do¤ru, gerçekten olmufl diye kabul edilir. […] Baflka bir ni-
teli¤i de düz konuflma diliyle ve her türlü üslup kayg›s›ndan yoksun,
haz›r kal›plara yer vermeyen k›sa bir anlat› olufludur. […] K›sacas› ef-
sane, kendine özgü bir üslubu, kal›plaflm›fl, kurall› biçimleri olmayan,
düz konuflma dili ile bildirilen bir anlat› türüdür”3

Efsanelerin bir de¤il birden fazla kökü vard›r. Bu kökleri flöyle s›-
ralayabilmek mümkündür: 

1. Mitolojik kökler

2. Tarihî kökler

3. Dinî kökler

4. Hayalî fantastik kökler

Mitolojik kökler, eski inanç sistemlerinden ve leganda teriminin
kapsam› içinde olup sonradan efsaneye dönüflen mitlerden ortaya ç›-
kan anlatmalard›r. Bu tür efsaneleri mitlerden ay›rmak oldukça zordur.
‹nsanl›¤›n bilgi ve düflünce kapasitesi gelifltikçe, eski mitolojik inanç-
lar, yerlerini yavafl yavafl mitolojik kökleri olan efsanelere b›rak›rlar.
Evrenin, dünyan›n, yerin, gö¤ün, y›ld›zlar›n vb. cisimlerin yarat›l›fl›yla
ilgili olan bu efsaneler bütün dünyada görülür ve birbirleriyle benzer-
lik gösterirler.4

Türkçe sözlüklerde “Milletlerin hayal gücüne göre de¤iflik flekil-
lerde tasarlanan, genellikle kanatl›, gövdesi aslana, kuyru¤u y›lana

2 Max Luthi (2006), “Masal›n Efsane, Menkabe, Mit, Fabl ve F›kra Gibi Türlerden
Fark›”, çev. Sevengül Sönmez, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklafl›mlar I, hzl. M.Öcal
O¤uz vd., Geleneksel Yay›nc›l›k, Ankara,s. 350.

3 Pertev Naili Boratav (1995), 100 Soruda Türk Halk Edebiyat›, Gerçek Yay›nevi, ‹s-
tanbul, s. 98-99.

4 Metin Ergun ( 1997), Türk Dünyas› Efsanelerinde De¤iflme Motifi, I. Cilt, TDK Ya-
y›nlar›, Ankara, s. 41.
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benzeyen, a¤z›ndan atefl püsküren korkunç masal kahraman›”5 olarak
tan›mlanan ejderha çeflitli toplumlar›n yaflad›klar› yerler ve inançlar›-
na göre; hatta bir toplum içinde de¤iflik bölgelerde bile farkl› flekiller-
de tarif edilmektedir. Ancak afla¤› yukar› bütün kültürlerdeki ejderha
tasavvurundaki ortak nokta ise onun büyük bir sürüngen oldu¤udur.
Bu sürüngen, bazen a¤z›ndan alevler saçan büyük bir kanatl›, bazen
eline geçirdi¤i her fleyi yiyebilecek kadar doyumsuz, bazen de çok bafl-
l› bir sürüngen olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

‹slamiyet öncesi Türk kültüründe görülen, kayna¤›n› Çin kültü-
ründen ald›¤› konusunda araflt›rmac›lar›n ittifak ettikleri ejderha mo-
tifinin Balkanlar ve Türklük öncesi Anadolu sahas›nda var oldu¤u bi-
linmektedir. Babil ve Sümerler ile Hristiyanl›k dönemi Anadolu saha-
s›nda, özellikle Çorum-Yozgat-Amasya üçgeninde ejderha ile ilgili ef-
saneler mevcuttur.6

Ejderha motifli efsaneler mitolojik kökenli efsanelerdir. Bu ba-
k›mdan Türk kültürü içerisinde ejderha motifine de¤iflik metinlerde
rastlan›lmaktad›r. Ejderha ile ilgili motiflerin ço¤u, hiç flüphe yok ki
Çin kaynakl›d›r. Fakat bu inan›fllar Ortaasya’da zamanla büyük de¤i-
flikliklere u¤ram›fl ve adeta yerli bir karakter alm›fllard›r. Bu sebeple
Türk mitolojisindeki her efsane Çin’den gelmifl de¤ildir. Ortaasya ka-
vimlerine göre, gökte yaflayan bir ejderha, k›fl olunca da¤lar›n tepele-
rine iner ve yuvas›n› da oralarda kurarm›fl.7 Hunlar, kendi baflkentleri-
ne Ejderha fiehri ad›n› vermifllerdir. Halka inildikçe bunun yerini za-
man zaman y›lanlar alm›flt›r. Dede Korkut hikâyelerinden Deli Dum-
rul Hikâyesi’nde evran, gökyüzünde bulunan bir varl›k gibi görünmek-
tedir. Arflta gö¤ün en yücelerinde yaflamaktad›r.8 Dede Korkut Hikâye-
leri’nde evranla ilgili örnekleri ço¤altabilmek mümkündür. 

5 ‹smet Ayverdi (2008), Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealt› Yay›nlar›, ‹stanbul.
6 Ahmet Yaflar Ocak (1983), Bektaflî Menâk›bnâmelerinde ‹slam Öncesi ‹nanç Motifleri,

Enderun Kitabevi, ‹stanbul, s. 172-17.
7 Bahaeddin Ögel (1995), Türk mitolojisi II, Türk Tarih Kurumu yay›nlar›, Ankara, s.

291-292 
8 Age, s. 567.
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Ejderha motifi, Ortado¤u ve Ortaasya anlatmalar›nda çok s›k yer
almaktad›r. Dolay›s›yla bu kültürlerin bir devam› niteli¤inde olan
Türk kültürü içerisindeki efsane, masal, destan, halk hikâyesi, menk›-
be gibi anlat›lar içerisinde de ejderha motifi çok de¤iflik flekillerde kar-
fl›m›za ç›kabilmektedir. Özellikle Bektafli veliler baflta olmak üzere bir-
çok veli menk›belerinde, velinin ejderha ile mücadelesi çok görülen
bir durumdur. Bazen bu mücadele velinin keramet göstermesi fleklinde
olabilmektedir. Mesela Hac›m sultan Menâk›bnamesinin Hac›m Köyü
nüshas›nda “Hac›m Sultan’› çekemeyen baz› dervifller onu ejderhaya
helak ettirmek istedikleri için ejderhan›n bulundu¤u da¤daki yola
gönderirler. Hac›m Sultan ve Dervifl Burhan, da¤daki ormanda ejder-
ha ile karfl›lafl›rlar. Dervifl Burhan korkusundan bay›l›r. Ejderha, üzer-
lerine sald›rmak üzereyken Hac›m Sultan, dehfletli bir nara atar. Ha-
c›m Sultan’›n a¤z›ndan ç›kan alevler ejderhay› yak›p, kavurur.”9

Yukar›da vermifl oldu¤umuz örnek, Denizli il s›n›rlar›na yak›n bir
yerde Uflak iline ba¤l› Sivasl› ilçesi Hac›m Köyü civar›nda anlat›lmak-
tad›r. Denizli’de de, gerek veliler etraf›nda gerekse müstakil olarak, ej-
derha ile ilgili anlatmalara çok s›k rastlamak mümkündür. Bu bölgede
ejderha teriminden ziyade evran ya da evren terimleri kullan›lmakta-
d›r. Evran terimi ço¤unlukla önüne gelen her canl›y› yiyen çok büyük
y›lan anlam›na gelmektedir.

Bu çal›flman›n yap›lm›fl oldu¤u yer olan Denizli’de evranla ilgili
anlat›lan efsanelerden üç tanesini buraya almay› uygun bulduk. Bu üç
efsanede de Ortaasya kavimlerindeki ejderhalar›n da¤lar›n tepelerine
yerleflip oralarda yuva yapmalar›na benzer bir durum söz konusudur. 

Efsaneler k›saca flöyledir:

9 Salih Gülerer (2012), Hac›m Sultan Menâk›bnâmesi Üzerine Bir ‹nceleme, PAU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, yay›nlanmam›fl doktora
tezi, Cilt 1, s. 242.
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Evran Efsanesi I

Eskiden, Tavas ilçesine ba¤l› K›z›lcabölük kasabas›n›n yukar›s›n-
da bulunan Babada¤’da, çok büyük bir evran yaflarm›fl. Bu evran önü-
ne ç›kan her canl›y› yer, kimseye aman vermezmifl. Bafl› Babada¤’›n te-
pesinde olursa kuyru¤u K›z›lcabölük’te, kuyru¤u K›z›lcabölük’te olursa
bafl› Babada¤’da olurmufl. Bir gün k›rk tane kat›r, bu da¤dan geçerek
padiflaha sönmemifl kireç tafl›yorlarm›fl. Her gördü¤ü canl›y› yemeye
al›fl›k olan evran, kat›rlar› s›rtlar›ndaki kireç yükleriyle birlikte teker
teker midesine indirmifl. Sonra, kirecin verdi¤i hararetle Tavas ve K›-
z›lcabölük aras›ndaki Ba¤aras› deresine yanafl›p karn›n› bir güzel de
suyla doyurmufl. Dereden suyu o kadar ifltahl› ve çok içmifl ki derede
afla¤›ya akacak su kalmayarak dere kumufl. 

Biraz sonra midesindeki kireçler, içmifl oldu¤u suyla birlikte yavafl
yavafl tepkimeye bafllam›fl ve evran bir müddet sonra cay›r cay›r yan-
maya bafllam›fl. Bu süre içinde etrafa dayan›lmaz kokular yay›l›yormufl.
Evran’›n yanmas› günlerce devam etmifl. Yanarken ç›kard›¤› dayan›l-
maz kokudan insanlar, bulunduklar› bölgeyi terk etmek zorunda kal-
m›fllar ve uzun süre de evlerine dönememifller. fiimdi o evran›n öldü¤ü
yerde hâla ot bile bitmezmifl. Da¤daki siyahl›k evran›n kan›ndan; be-
yazl›k da yemifl oldu¤u kat›rlar›n s›rt›ndaki kireçtenmifl.

Bu efsanenin bir di¤er efl metni flu flekildedir:

Evran Efsanesi II

Tavas ilçesine ba¤l› K›z›lcabölük kasabas› ve Vak›f köyünün üst
k›sm›nda Evran Da¤› denen bir da¤ vard›r. Bu da¤daki kayal›klar ço-
¤unlukla beyaz mermerden olufltu¤u için da¤ genelde beyaz›ms› bir gö-
rüntüye sahiptir. Ancak, orta yerinde, da¤›n ete¤inden bafllayarak zir-
veye do¤ru flerit halinde ç›kan, toprak bir zemin bulunur. Bu flerit,
uzaktan bak›l›nca büyükçe bir y›lan› and›r›r. Halk aras›nda bu toprak
fleritle ilgili flöyle bir efsane anlat›l›r:

Yöre halk›n›n tabiri ile Avdan da¤›nda, eskiden çok büyük bir y›-
lan, yani evran türemifl. Evran, göle benzeyen büyükçe bir çukurdan
ç›km›fl. Hatta evran›n topraktan ç›kt›¤› yer hala belliymifl.Evran top-
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raktan ç›k›nca bütün insanlar› ve hayvanlar› yiyerek da¤›n zirvesine
do¤ru gidiyormufl. Da¤› afl›p Denizli taraf›na geçerek oradaki insanlar›
ve canl›lar› da yiyecekmifl. Fakat tam zirveye yaklafl›nca Allah taraf›n-
dan, bafl›na büyükçe bir tafl düflürülmüfl ve evran orac›kta ölmüfl. Ölün-
ce kan›, ya¤›, eti oradaki beyaz zemine yay›lm›fl ve orada, evran›n bo-
yu kadar yani da¤›n ete¤inden zirvesine kadar uzunlukta büyük bir si-
yahl›k oluflmufl. ‹flte da¤daki flimdiki o siyahl›k ölen evran›n kal›nt›la-
r›ym›fl. Da¤daki beyazl›k da ondan yay›lan ya¤ tabakas›ym›fl.

Bu iki efsaneye benzeyen ancak co¤rafi konum olarak birbirinden
çok uzak yerlerdeanlat›lan üçüncü bir evran efsanesi de flöyledir: 

Evran Efsanesi III

Çivril ilçesinin kuzeyinde, Uflak s›n›r›ndaki Gürp›nar Kasabas›-
n›n yan›nda Bulkaz Da¤› vard›r. Eskiden bu da¤da yaflayan bir yarat›k;
insan, hayvan ne bulursa yermifl. Bu hayvan, insanlar aras›nda büyük
bir korku salm›fl. Onun korkusundan kimse da¤a, yaylaya ç›kamaz, ra-
hatça hayvanlar›n› otlatamaz olmufl. Hayvan öyle büyük bir hayvan-
m›fl ki deveyi hamutuyla birlikte yuttu¤unu görenler bile olmufl.Da¤da
yaflayan vahfli hayvanlar bile bu devasa yarat›¤a yem olmaktan kurtu-
lamam›fl, nesilleri tükenecek duruma gelmifl. ‹nsanlar›n ve hayvanla-
r›n bu ›st›raplar›n› Allah duymufl olacak ki bir gün gökyüzünde simsi-
yah bulutlar oluflturmufl. Bu bulutlar, canavar›n üzerine öyle güçlü bir
ya¤mur b›rakm›fl ki akan sular› çaylar, dereler almaz olmufl. Ya¤murun
fliddetinden Bulkaz Da¤›’n›n bafl›nda, tafl a¤aç ne varsa afla¤›ya Bulkaz
ovas›na dökülmüfl. Ovada ekili dikili ne varsa sular alt›nda kalm›fl. De-
reler ve ›rmaklar haftalarca boz bulan›k akm›fl. ‹nsanlar haftalar sonra,
sel sular› durulunca, d›flar›ya ancak ç›kabilmifller. Arazilerine ç›k›nca
burunlar›na keskin lefl kokular› geliyormufl. Bu kokunun kayna¤›n›
araflt›r›nca gözlerine inanamam›fllar. Koku, da¤lardan gelen selin için-
de kemikleri sanki bir köprüyü and›ran, o insanlara ve hayvanlara kor-
ku veren devasa hayvan evran›n leflinden gelmekteymifl. 

Köy halk› önce bu kaburgalar›n nas›l bir hayvana ait olabilece¤i-
ni tahmin edememifller ve gidip durumu bir evliyaya sormufllar. O da
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bu kemiklerin Bulkaz Da¤› bafl›nda yaflamakta olan ve herkese korku
salan evrana ait oldu¤unu, Allah’›n bu afeti insanlar› o hayvandan
kurtarmak için verdi¤ini söyleyerek insanlar› rahatlatm›fl. 

“Efsaneler, etraf›nda teflekkül ettikleri yerlere mana kazand›r›rlar.
Tarihi gerçe¤in d›fl›nda halk›n gerçek ve kutsal olarak belli bir yer et-
raf›nda efsane yaratmas›, o yerle birleflmesi anlam›na gelir. Böylece in-
sanlar o yerleri kendilerinden bir parça olarak görüp sahiplenirler.”10

Yukar›daki bu efsanelerde de insanlar›n özellikle da¤lar›n› sahiplen-
diklerini, onu çok iyi tahlil ettiklerini ve onun üzerinde gördü¤ü flekil-
leri belki eski mitlerindeki bir hayvan olan evranla özdefllefltirerek
onun etraf›nda efsaneler ürettiklerini görmekteyiz. Türk anlat› gelene-
¤i içerisinde gördü¤ümüz ejderha ile ilgili anlat›larda ejderha genellik-
le da¤larda yaflamakta ve da¤lar› kendisine mekan olarak seçmektedir.
Bu üç efsanede de gelenekten gelen bu özelli¤i görmekteyiz. 

Bu efsaneler d›fl›nda Denizli yöresinde, ejderha ya da evrana ben-
zer bir flekilde büyük y›lan karfl›l›¤›nda çeflitli anlatmalar ya da inanç-
lar da bulunmaktad›r. Özellikle gizli hazinelerin koruyucusu olarak, te-
kin olmayan yerlerin bekçisi olarak ya da bazen uzak durulmas› gere-
ken yerler için korkutucu bir unsur olarak büyük y›lanlarla ilgili anla-
t›lar hep olagelmifltir. Kanaatimizce bu anlat› ve inançlar›n temelinde
ejderha ya da bu bölgedeki di¤er ad›yla evran motifi bulunmaktad›r. 
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