
�ekil de�i�tirme, bir efsanede yer 
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aynš zamanda dinî, ahlâkî bir karakter 
de ta�šrlar (Ergun 1997 cilt I: 167).

�ekil de�i�tirme motifi içinde en 
çok görülen alt ba�lšk ta� kesilmedir. 
Ta� kesilme, insanšn, hayvanšn, bitkinin 
veya herhangi bir nesnenin ta�a dönü�-
mesidir. Ta�a dönü�menin çe�itli sebep-
leri vardšr. Bazen, ta� kesilmeye bir bed-
dua sebep olur, bazen günah i�leyenler 
Allah•šn gazabšna u�rayarak ta�la�šr. 
Kimi zaman da ta� kesilme, bunu dile-
mekle gerçekle�ir. Zor durumda kalan-
lar, içinde bulunduklarš durumdan kur-
tulmak için Allah•tan kendilerini ta�a 
çevirmesini dilerler. 

Ta� kesilme motifi Türkiye dš�šn-
daki Türkler arasšnda da çok yaygšndšr. 
Her Türk boyunda bu motifle kar�šla�-
mak mümkündür. Hatta Türk boylarš-
nšn sözlü gelene�inde sšk sšk görülen bu 
motif, yazšlš edebiyatta da i�lenmi�tir. 
Eserlerinde bu motifi i�leyen �airlerden 
birisi Saken Seyfullin•dir. Kazak Sovyet 
Edebiyatšnšn kurucusu olan Saken Sey-
fullin, yazmš� oldu�u Kök�etav isimli 
manzumesinde, halk arasšnda yaygšn 
olan efsaneleri dile getirirken, ta� kesil-
me motifini de i�lemi�tir.

Saken Seyfullin(1894-1938) Kazak 
Edebiyatšnšn Sovyetle�tirilmesinde öncü 
rol oynamš� bir �air, yazar ve siyaset 
adamšdšr. Kazak Sovyet Edebiyatšnšn 
ilk örneklerini o kaleme almš�tšr. �iirler, 
hikâyeler, roman, tiyatro eserleri ve ede-
bî incelemeler yazmš�tšr.

Saken Seyfullin•in önemli eserlerin-
den birisi de Kök�etav manzumesidir. 
Kök�etav, Kazakistan•šn kuzeyinde yer 
alan, tabiat güzellikleri ile me�hur bir 
bölgedir. Ayršca, bu bölgeyle ilgili ola-
rak Kazaklar arasšnda pek çok efsane 
anlatšlšr. Halk tarafšndan da önemsenen 

bu bölge Saken•in manzumesine konu 
olmu�tur. Kök�etav manzumesi 1824 
mšsradan meydana gelen bir manzume-
dir. �air eserinde, Kök�etav•šn gö�e eri-
�en çam a�açlaršnš, üstleri karla kaplš 
kayšn a�açlaršnš, gök mavisi buzlaršn 
biran olsun eksik olmadš�š zirvesini, zir-
vesine konan ku�laršnš, misk gibi kokan 
havasšnš terennüm etmi�tir. Ayršca �air, 
•OkcetpesŽ, ŽBuvrabayŽ, ŽCeke BatšrŽ, 
ŽCumbaktasŽ, •Kenesarš Ma�arasšŽ gibi 
yerleri halk arasšnda anlatšlan efsane-
lerden yararlanarak tanštmš�tšr.

Saken•in eserinde dile getirdi�i efsa-
nelerden birisi, Ceke Batšr da�š ile ilgili 
olan efsanedir. �air, bu efsaneye manzu-
mesinde üç dörtlükte yer vermi�tir. Sa-
ken efsaneyi �u �ekilde aktaršr: Eski za-
manlarda Ceke adlš bir bahadšr varmš�. 
Bu bahadšr, bir da�a çadšr kurmu� ve bu 
da�da nöbet tutarmš�. Bir gün nöbettey-
ken uyuyakalan bahadšr, ta� kesilmi� ve 
o günden bu yana da�, onun ismi ile yani 
Ceke Batšr da�š olarak adlandšršlmš�. 
Saken Seyfullin, Ceke Batšr da�š ile ilgili 
olarak ayršntšlš bir bilgi vermemektedir 
fakat aynš efsane Metin Ergun tarafšn-
dan daha ayršntšlš olarak anlatšlmš�tšr 
(Ergun 1997 cilt II: 623-624). Efsaneye 
göre, obanšn birinde hem çok güçlü hem 
de çok iyi bir kahraman varmš�. Bu kah-
raman, halkšnšn çekti�i sškšntšyš, fakirli-
�i görüp üzülürmü�. Bir gün, zengin olup 
halkšnš kurtarmak niyetiyle yola çškmš�. 
Yolda ba�ka kahramanlarla kar�šla�mš�. 
Genç bahadšr, onlarš güçlerini birle�ti-
rip beraber ordu olmaya ça�šrmš�. Tek 
ba�laršna dü�mana yenilmelerinin ko-
lay, beraberken yenilmelerinin ise zor 
oldu�unu onlara anlatmš�. Kar�šla�tš�š 
bahadšrlar onu dinlememi�ler ve herkes 
kendi yoluna gitmi�. Dü�manlarla önce 
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genç kahraman kar�šla�mš�. Ne kadar 
güçlü olsa da tek ba�šna kalabalšk dü�-
man ordusuyla ba� etmesi mümkün de-
�ilmi�. Bir süre sonra gücü tükenmi�, 
oldu�u yere yš�šlmš� ve orada ta�a çev-
rilmi�, ebedî bir uykuya dalmš�. Bu kah-
ramanšn yalnšz ba�šna verdi�i mücadele 
sebebiyle, bu da�a Ceke Batšr adšnš ver-
mi�ler. Kazak Türkçesinde, Ceke Batšr; 
yalnšz bahadšr, yalnšz kahraman anlam-
laršna gelmektedir.

Saken Seyfullin•in Kök�etav manzu-
mesinde yer verdi�i bir di�er efsane Buv-
rabay efsanesidir. Efsaneye göre; akba�-
lš bir bu�ra Kök�etav•š kendine mesken 
etmi�. Burada bulunan bir göle her gün 
gelip, su içer gidermi�. O günden beri 
akba�lš bu�ranšn mesken edindi�i gölün 
adš Buvrabay olarak adlandšršlmš�.

Ak bu�ra yšllar boyunca burada ya-
�amš�. Büyük bir i� olaca�š zaman önce-
den sezermi�. Sanki bu i�i halka haber 
verecekmi� gibi, da�da bö�üre bö�üre 
gezermi�. Millet sava�aca�š zaman, biri-
si ölece�inde ya da bir kahraman do�aca-
�šnda, halk bir felâkete u�rayšp gözya�š 
dökece�i zaman, bu bu�ra Kök�etav•da 
bö�üre bö�üre gezermi�. Bu�ranšn bu 
hâlini gören halk, kurbanlar keser ve 
ileride olacak i�i beklemeye ba�larmš�.

Bu�ranšn kutsal özelli�ini bilen 
halk bu�raya asla zarar vermezmi�. 
Büyükler küçüklere bu�raya zarar ver-
memeleri için nasihatte bulunurmu� ve 
böylece bu�ranšn kutsallš�š nesilden ne-
sile aktaršlšrmš�.

Kazak Hanlaršndan Abšlay Hanšn 
o�lu olan Kasšm Sultan, kanš kaynayan 
bir delikanlšymš�. Kendisi gibi bir grup 
delikanlšyla Kök�etav•a gelmi�. Hepsi-
nin oklarš, mšzraklarš ellerinde at üstün-
de türlü türlü oyunlar sergiliyorlarmš�. 

Kasšm Sultan, bu�radan söz açmš�. Bu 
bu�raya rastlarsa, ni�an alšp onu gö�-
sünden vuracakmš�. O sšrada ak ba�lš 
bu�ra çškagelmi�. Bu�ranšn üstü bem-
beyaz tüylerle kaplšymš�. Kasšm Sultan 
bu�raya ni�an alšp, var gücüyle yayš çek-
mi�. Bu�ra bö�ürmü�, a�zšndan köpük-
ler saçšlmš�. Yaralš bu�ra can çeki�erek 
da�da bö�üre bö�üre gezmi�. Aradan 
günler geçmi�, ak ba�lš bu�ra ortadan 
kaybolmu�. Ak ba�lš bu�ra, ba�šnš kšb-
leye dönüp çökmü�, derin bir dü�ünceye 
dalmš�, gözlerini sšmsškš kapayšp ta� ke-
silip kšpšrdamadan öylece kalmš�. Halk, 
han o�lunun bu�rayš vurdu�unu duyun-
ca, büyük bir felâkete u�rayaca�šnš dü-
�ünmeye ba�lamš�. Çünkü onlar bu�ra-
yš, Kök�etav•šn kutsal bir sahibi olarak 
dü�ünüyormu� ve bu sebeple bu�rayš 
öldüren Kasšm Sultanšn soyunun da dai-
ma felâkete u�rayaca�šna inanmš�lar. 

Bu gün Kök�etav bölgesinde bu 
bu�ranšn adšnš ta�šyan göl ile beraber, 
tšpkš çökmü� bir bu�rayš andšran ta� da 
bulunmaktadšr.

Bu�ranšn ta� kesilmesi ile ilgili 
efsanelere Kšrgšz Türklerinde de rast-
lanšlmaktadšr. Metin Ergun bu efsa-
nelerden ikisini bizlere aktarmš�tšr. 
Bu efsanelerden birisi Bu�ra Bel isimli 
efsanedir(Ergun 1997 cilt II: 582). Efsa-
neye göre; Oysul Ata develerin padi�ahš-
dšr.Yavrusuna söz geçirememektedir. O, 
kendisini güden sahibini šsšršr. Deveci 
daha bu�raya yeti�emeden da�šn belin-
de: • Ta� olup kalŽ diye kargš� eder. Bu-
nun üzerine bu�ra orada ta� kesilir. Bu 
yüzden orasš •Bu�ra BelŽ adšnš alšr.

Metin Ergun•un aktardš�š di�er efsa-
ne ise ŽDeve Ta�Ž isimli efsanedir(Ergun 
1997 cilt II: 608-609). Bu efsaneye göre; 
halkš birlik ve beraberlik içinde ya�a-
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yan, insanlarš birbirine saygšlš olan bir 
yer varmš�. Böyle kendi hâlinde ya-
�ayan halkš, bir gün aniden bir kaygš, 
endi�e kaplamš�. Nereden geldi�i belli 
olmayan bir deve gelip halkšn huzuru-
nu bozmu�. Deve, gözüne ne görünürse 
šsšršp öldürmeye ba�lamš�. Hiç kimse 
bu deveyi yakalamayš becerememi�. O 
yurtta bir aksakal ya�armš�, bu aksakal 
gözünde mührü olan, dilinde siyili olan, 
kargš� edilince kendisine tesir etmeyen 
bir aksakalmš�. Halk toplanšp, deveyi bu 
aksakala kargš�latmaya karar vermi�. 
Aksakal: • Yattš�šn yerden kalkma, ta� 
olŽ diye kargš�ta bulunmu�. Ertesi gün 
bakmš�lar ki deve yattš�š yerde öylece 
ta�a çevrilmi�.

Aktardš�šmšz bu efsanelere bakšl-
dš�šnda, ta� kesilen unsurun insan ve 
deve oldu�u görülmektedir. Hem Ana-
dolu hem de Türk Dünyasš efsanelerinde 
insan ve devenin ta�a dönü�mesine sšk 
rastlanšlšr. Bu bakšmdan Türk efsane-
leri birbirine çok benzemektedir. Ancak 
anlatšlan bu efsanelerde motif ve ta� ke-
silen unsur aynš olsa da bazš farklar da 
mevcuttur. Bu farklar Anadolu•daki ta� 
kesilme motifinin yer aldš�š efsaneler in-
celendi�inde de ortaya çškmaktadšr.

Kök�etav manzumesinde, gerek 
Ceke Batšr efsanesinde gerekse Buvra-
bay efsanesinde ta� kesilmenin sebebi 
açšk de�ildir. Bu iki efsanede ta� kesil-
meye ne bir beddua sebep olmu�tur, ne 
Allah•šn gazabš söz konusudur ne de ta� 
kesilmeyi dileme vardšr. Ceke Batšr dü�-
manla mücadele edemeyecek kadar yo-
rulur ve oldu�u yerde ta� kesilir. Buvra-
bay ise, Abšlay Hanšn o�lu Kasšm Sultan 
tarafšndan vurulunca ta� kesilir. Her iki 
efsanede de ta� kesilmeden önceki ha-
kim duygu üzüntüdür. Ceke Batšr, kar-

�šla�tš�š yi�itleri birlik olmaya ça�šršr, 
onlar bu teklifi kabul etmezler ve Ceke 
Batšr dü�manla tek ba�šna mücadele et-
mek zorunda kalšr. Tek ba�šna kalaba-
lšk dü�manš yenmesi mümkün de�ildir. 
Birlik olup dü�manš ma�lup edemedi�i 
için derin bir üzüntü duyar ve orada ta� 
kesilir. Buvrabay efsanesine baktš�š-
mšzda da han o�lu tarafšndan vurulan 
kutsal bu�ra, büyük bir üzüntü duyar. 
Çünkü bu�ra, halka tesir edecek önemli 
bir durum oldu�unda tšpkš bir baksš gibi 
ba�šra ba�šra dola�šp, halkš uyaršyordu. 
Halkš korumaya çalš�šyordu. Oysa han 
o�lu tarafšndan vuruldu. Bu bir bakšma 
bu�ranšn korumaya çalš�tš�š insano�lu-
nun ona ihanetiydi. Han o�lunun vurdu-
�u bu�ra, büyük bir üzüntü içinde yere 
çöktü ve orada ta� kesildi.

Saken Seyfullin, Buvrabay efsane-
sini aktaršrken, Kazak Hanš Abšlay ve 
onun o�lu Kasšm Sultan hakkšnda rejim 
gere�i olumsuz görü�ler dile getirmekte-
dir. 

Kšrgšzlar arasšnda bilinen Bu�ra 
Bel ve Deve Ta� efsanelerinde ise ta� 
kesilmenin sebebi, insanlar tarafšndan 
yapšlan kargš�tšr. Bu durum Anadolu ef-
saneleri ile Türk Dünyasš efsanelerinde 
görülen bir benzerliktir.

Anadolu efsanelerinde de develerin 
ta� kesilmesine rastlanšlšr. Ancak bu ef-
sanelerde genellikle develer geri planda-
dšrlar. Ta� kesilen develer ya gelin alayš 
içindedirler ya da bir tüccaršn kervanšn-
dadšrlar. Sahiplerinin ta� kesilmesi se-
bebiyle onlar da sahipleriyle beraber ta� 
kesilirler. Bu bakšmdan Kazak ve Kšr-
gšzlardaki develerin ta� kesildi�i efsane-
ler Anadolu•dakilerle farklšlšk gösterir-
ler. Kazak ve Kšrgšzlardaki efsanelerde 
develer asšl kahramandšr.



Millî Folklor, 2008, Y‰l 20, Say‰ 78

http://www.millifolklor.com  113

Sonuç
Türk Dünyasš efsanelerindeki ortak 

motiflerden birisi de ta� kesilme moti-
fidir. Bu motif hemen hemen her Türk 
boyunun efsanelerinde kar�šmšza çškar. 
Türk boylarš bu motifi kendi sözlü gele-
nekleri içinde de�i�ik �ekillerde i�lemi�-
lerdir. Sözlü gelene�e has olan ta� kesil-
me motifi zaman zaman yazšlš edebiyat-
ta da dile getirilmi�tir. Kimi �airler ve 
yazarlar, bu motifi yazdšklarš eserlerde 
i�lemi�lerdir. Bunlardan birisi de Kazak 
Sovyet edebiyatšnšn kurucusu sayšlan 
Saken Seyfullin•dir. Saken Seyfullin•in 
yazdš�š Kök�etav isimli manzumede, 
sözlü gelenekte yer alan ta� kesilme mo-
tifinin yazšlš bir eserde de i�lenmi� oldu-
�unu görüyoruz. Saken•in yazdš�š Kök�e-
tav manzumesi, bu bakšmdan önem arz 
etmektedir. Ayršca manzumede, halkšn 
hafšzasšndaki efsaneler, �airin ustaca 
anlatšmšyla dile getirilmi� ve edebîlik 
özelli�i de kazanmš�lardšr. 

Sonuç olarak, Türk Dünyasšnšn 
ortak bir motifi olan ta� kesilme motifi 
bazš farklarla Saken Seyfullin•in Kök-
�etav manzumesinin iki efsanesinde de 
yer almaktadšr. Bu, halk kültürüne ait 
unsurlaršn gelecek nesillere ta�šnmasš 
açšsšndan önemlidir.
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