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ANADOLU EFSANELERİ* 
Büşra ERALTUĞ 

 
Öz: Anadolu birçok medeniyete bağrını açmış, onlara vatan olmuştur. 

Anadolu’nun Türkleşme sürecine kadarki dönemde; İyonlar, Akadlar, 

Asurlular, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve İskender İmparatorluğu bu 

topraklara hükmetmiş medeniyetlerden şüphesiz ilk akla gelenlerdir. Tarih 

boyunca bu coğrafya sürekli gözde bir mekân olmuş ve uğruna sayısız savaş 

yapılmıştır. Nitekim Anadolu’daki yaşantı ve efsaneler; türkülere, şarkılara, 

romanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu ilham kaynağından esinlenerek ortaya 

çıkan eserleri sevmeyen yoktur şüphesiz. Efsaneler ilk bakışta, ilkel zihinlerin 

uydurduğu öyküler gibi görünse de onlar aslında olağandışı olayları 

yorumlayan halk hikâyeleridir. 4  Bu hikâyeler, Edirne’ den Kars’a, 

Karadeniz’den Akdeniz’e asırlardır Anadolu insanının, kendisinden bir şeyler 

katarak anlatıldılar. Belki de bu toprakların insanları atamadıkları çığlıkları 

efsaneleştirdiler. Kim bilir? Haydi bu efsaneleri duymayan insanlara aktaralım! 

                                                           
* Künye: Eraltuğ, Büşra (2021). “Anadolu Efsaneleri”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 29-33.. 
4 Sarı, Eren. "Ülke ve Şehirlere Göre Efsane ve Destanlar." (2016). 
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KARAYAHİT (DENİZLİ) 

Çok eski zamanlarda, güzeller güzeli bir genç kızla köyün çobanı 

birbirlerine sevdalılarmış. Ama talihsizlik bu ya! Köyün beyinin oğlunun 

da kalbi bu kız için atıyormuş. Bu sevdalılar evlilik hazırlığına girişmişler. 

Aşklarını mutlu sona kavuşturmanın hayalleri sarmış dört yanlarını. Bir 

gün bu genç kız sevdalısına yemek götürmek için atına binip yola çıkmış. 

Yoldayken, beyin oğlunun atıyla ona doğru geldiğini görmüş. Kız başına 

gelecekleri anlamış ve korkuyu en derinliklerinde hissetmeye başlamış.  

Çobandan başkasını sevemeyeceği için tüm gücüyle Tanrı’ya yalvarmaya 

başlamış: ‘’Tanrım, taş kesileyim yeter ki beni bu bey oğluna yar etme. ‘’ 

Kızın duası kabul olmuş ve oracıkta atıyla birlikte taşa dönüşmüş. İşte o 

günden beri; evliliğe hazırlanan kızlar, yeni gelinler, Karayahit’teki bu 

kayaya gelerek mutlu bir evlilik sürme isteklerini dile getirirler ve dua 

etmeye başlarlarmış. Bir kişinin aşkı birçok kişinin duasıyla birleşiyor. Ne 

kadar ilginç değil mi? 

KIZLAR SİNİSİ (SİVAS) 

Kızıldağ’da ‘’Bes Gözeler’’ adı verilen pınarın civarındaki Peri 

Bacaları’na benzeyen kayalara “Kızlar Sinisi” denmektedir. 

Efsaneye göre; çok eski zamanlarda bir gelin alayı Kızıldağ yamaçlarından 

geçerken eşkıya saldırısına uğrarlar.  Gelin, eşkıyanın elinden 

kurtulamayacağını anlayınca Allah’a yalvarmaya başlar: ‘’Allah’ım ya 

onları taş kes ya da beni.’’ Düğün alayı o anda Kızıldağ’ın yamacında taş 

kesilir. 

Gerçekten de o yörede, uzaktan baktığınızda dağın yamaçlarına yayılmış, 

bir düğün alayını andıran irili ufaklı kayalar görülmektedir. Hatta bunların 

arasında bir çeyiz sandığı bile vardır. Tabi yürekten bakmayı başarırsanız 

görebilirseniz! Çünkü ‘’Küçük Prens’’ adlı kitapta da dediği gibi bazı 

güzellikler ancak yüreğinizle baktığınızda ortaya çıkar. 
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HAZAR BABA / HAMİLE DAĞ EFSANESİ (ELÂZIĞ) 

Çok eskilerde buralarda yaşayan hamile bir kadın varmış. Kadın bir köye 

gittiğinde mis gibi ekmek kokuları sarmış dört yanını. Üstelik hamile nasıl 

canı çekmesin? Ancak bu ekmeği alabilecek ne gücü ne de parası varmış. 

Dayanamamış oradaki evlerden ekmek istemiş, köy halkı ekmek 

vermemiş. Bunun üzerine kadın elini evlerin eşiğine koyup yüreğinden bir 

ah etmiş. “İnşallah bu köy su altında kalır ben de taş olurum suyun 

üzerinde!” Allah duasını kabul etmiş ve köy sular altında kalmış, kadında 

dağa dönüşmüş. 

Bu efsane aslında bize zamanla anlamını yitiren bir değeri anlatıyor: 

“Merhamet.” Buradan da anlayacağınız üzere Anadolu’nun dört bir 

yanında taş kesilen insanlara dair pek çok efsane anlatılır. 

İnsanlarımızın acıları ve özlemleri dilden dile dolaşarak bu efsanelerde 

hayat bulmuşlardır. 

SARI KIZ EFSANESİ (KAZ DAĞLARI- BALIKESİR) 

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 5 S a y f a  | 35 

 

Sarıkız, küçük yaşta annesini kaybeder. Kaz Dağları’nın eteğindeki bir 

köye gelerek yaşamlarını burada sürdürmeye karar verirler. Burada 

çobanlık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırlar. Köyde çok sevilirler. 

Köyün yaşlıları, gençleri sarıkızın babasına akıl danışırlar. Köylüler onun 

ermiş olduğunu düşünürler.  Sarıkız büyüyüp güzel bir kız olur. Babası 

gittikten sonra; köyün delikanlıları, Sarıkızla birlikte olmak isterler. 

Sarıkız hiçbirine yüz vermez. Onlarda dedikodu yayarak Sarıkıza iftira 

ederler.  

Baba Hac’dan dönünce kimse yüzüne bakmaz, selamını almazlar. Sarıkızı 

teslim ettiği komşusuna bunun sebebini sorduğunda, Sarıkızın kötü yola 

düştüğünü söyler. Baba günlerce düşünür. Köyde yaşayabilmesi için 

namusunu temizlemesi gerekmektedir. Tıpkı günümüzdeki gibi suçsuz bir 

kız, namus temizleme fikri! Fakat çok sevdiği kızını öldürmeye kıyamaz. 

Nasıl kıyabilir ki! O biricik eşinin emaneti. Yanına aldığı birkaç kazla, 

kızını, Kaz Dağı’nın zirvesine götürüp oraya bırakır. Orada yabani 

hayvanlara yem olacağını düşünür. 

Aradan yıllar geçer. Gelen yolcuların dağda yollarını kaybettiklerinde, 

darda kaldıklarında kendilerine sarı bir kızın yardım ettiğini söylerler. Bu 

hikâyeleri dinleyen baba, bunun Sarıkız olabileceğini düşünür. Dağın 

yolunu tutar, vardığında kızını bulur. Sarıkız, babasını gördüğüne sevinir. 

Ona saygı gösterir, hürmet eder. Babası namaz kılmak için abdest almak 

ister. Sarıkız, abdest alması için babasının eline su döker. Babası suyun 

tuzlu olduğunu söyler. Sarıkız aceleden yanlışlıkla denizden aldığını 

söyler. Yeni doldurduğu suyu babasının eline döker. Babası buz gibi tatlı 

suyu tadınca kızının ermiş olduğunu düşünür. O sırada gökyüzünde 

kapkara bir bulut belirir. Sarıkız kaybolur. 

ILICA BALIKLI GÖL EFSANESİ (ERZURUM) 

Balıklı bir göl vardır. Bu gölde Anadolu’nun fethi sırasında buradaki Türk 

Akıncıları savaşta su içerken arkalarından vurularak şehit olurlar ve Allah 

tarafından balık oldukları söylenmeye başlar. 
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Bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve pişirmeye 

başlarlar. Kızaran balıklar tavadan kaybolur. Adam ve karısı gördükleri 

durum karşısında şaşırırlar ve kendilerini korkudan dışarıya atarlar. Göle 

kadar giderler. 

Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde 

yüzmektedirler. O günden sonra hiç kimse bu gölden balık tutmaya cesaret 

edemez. 

 

PAMUKKALE EFSANESİ 

Çok eskiden fakir bir oduncu aile varmış. Bu ailenin kızı çok çirkinmiş.  

Bir gün dağın yüksek bir yerinden kendini boşluğa bırakmış. Fakat büyük 

bir tesadüf ki, kaplıca havuzuna düşmüş. Burada uzun süre suların içinde 

baygın kalmış. O esnada su, çirkin kızı güzelliğe boğmuş. Oduncu, kızı 

atına atıp evine götürmüş. Kız iyileşmiş ve evlenmişler. Belki de onu 

güzelleştiren sevgiydi. Sevginin iyileştiremeyeceği, güzelleştiremeyeceği 

hiçbir şey yoktur. Bu efsane bize sevginin gücünü gösteriyor. 

 


