MASALLARDA DEV ve YARATILIŞ
DESTANINDAKİ BENZERLERİ*
Yrd.Doç.Dr.Ayşe YÜCEL
Türk masallarında, masal kahra
manları olarak insanlar, hayvanlar ve
gerçek üstü varlıklar yer almaktadır.
Bunlar içinde, baz an insan yapısına ben
zer görünüm ve davranışları ile , bazan
insan üstü, hatta tabiat üstü davranış ve
görünüşleri ile devler, masallların vazge
çilmez varlıklarmdandır. Yarı insan, yarı
hayvan şeklinde olan bu varlıklar B.
Ögel tarafından Statüre defarme (=lnsana benzemeye acaip mahluklar) olarak,
l.Melikof tarafından şekilsiz tanrılar
(Les dieux difformes) diye isimlendiri
lir.1 Bazı Türkçe kaynaklarda Yelbegen
veya Celbegen olarak isimlendirilen dev
Soğd dilinde Yek olarak kullanılıp, Mani
mezhebinde Şeytan karşılığı olarak kul
lanılır. Yek, Türklerin İslamiyet girme
sinden sonra da devam etmiş, Kutadgu
Bilig’de şeytan yerihe kullanılmıştır. Bahaeddin ögel, Yek'in dev karşılığı kulla
nıldığım da söylemektedir.2 Farsça’dan
dilimize geçen olan devin kelime anlamıf Şeytan, muharebe gününde giydikle
ri yünden yapılmış çok kalın ve katı bir
elbise, eğri tabiatlı, fikri bozuk kimse, yü
rekli, bahadır, benzerlerine nispetle iri,
büyük ve kuvvetli olan her şeydir.3 Türk
çe'ye bu anlamda geçen dev, masal, efsa
ne ve destanlarımızda, olağanüstü görü
nüm ve davranışları ile, genellikle kah
ramanın macerasında bir engel olarak
ortaya çıkar. Ancak bazan da zarar ver
mek yerine yardımcı olarak, kahrama
nın başarısına katkıda bulunur. Devler,
fonksiyonu ne olursa olsun, görünüşleri
itibariyle olağanüstü ve korkunç, davra
nışları yönünden insan fıtratına ters
özellikler gösterirler ve çoğu kez birbiri
ne benzerler. Bu benzerlik onların bazı
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standart özellikleridir. Bunlar, yaşadık
ları yer, yaşama biçimleri, fizikî özellik
leri ve davranışları şeklinde gruplandırılabilir. a. Devlerin Yaşadığı Yerler:
Devler genellikle yer altında, karanlık
lar ülkesinde yaşarlar. Bu yönü ile, mitik
Özellikleri olan devlerin, yine mitik yer
lerde yaşadığı dikkatimizi çeker. Er -Sogotox Destanında şeytanla insan arası
olan dev, yaşadığı yerin, dört ülke uzak
ta, Kara İs denilen ülke olduğunu söy
ler.4 Ayı Kulağı masalında Ayı Kulağı,
belinden iple bağlanarak bir kuyuya sar
kıtılır. Orada dev ile karısının yaşadıkla
rım görür. 5 Keloğlan ile Dev isimli
masalda “...neyse öyle gitmiş, böyle git
miş bir delikten içeri girmiş. Girmiş ki
deliğin altı bir mağaraymış, içi hep ko
yun dolu bir dev içeride hem koy unları
sağıyor, hem de süt içiyor” 6îfadesiyle
devlerin yer altında yaşadıkları açıklanmaktadır. Allahın Belası isimli masal
da Sarı Dev isimli bir dev vardır ve bu
dev altı yıllık bir mesafede yer altı kö
yünde yaşamaktadır. Masalda Sarı
Dev’in yeri şöyle izah edilir.”fîw ormanın
içinden bir aylık bir yol gideceksin, önü
ne bir dağ çıkacak. O dağdaki ince yol
dan bir ay gideceksin, dağın arkasına in
diğinde orada derin bir kuyu göreceksin.
Oradan aşağı in, bir ışık göreceksin. Sa
rı Dev’in köyü orasıdır "7 Kırkıncı Oda
masalında dev anasının yaşadığı yer şu
cümleler ile izah edilir:
Şehzade ma
ğaranın yanına yaklaşarak kapısından
içeriye bakmış. Bir de ne görsün koca
man bir dev anası...”8
Devler, yukarıda verdiğimiz kısa
bilgilerden anlaşıldığı gibi yer altında
yaşayan varlıklardır. Destan anlatıcısı,
Millî Folklor

Yıl: 10 Sayı: 39
devler yer altında yaşıyor olmasalar bile,
mafeal içinde bir yolunu bulup onları yer
altına, yani asıl yaşadıkları veya bulun
ması gerektiği yerlere gönderir. Kırk
Oğlan masalında kahraman, devlere
tuzak kurar ve kuyuya düşmelerini sağ
lar, üzerlerini de kayalar ile kapatır.9
Ahmet Turan Mehmet Turan masal
da, Ahmet Turan devi öldürür, bir kuyu
ya atar, üzerine de değirmen taşı kapa
tır.10 Padişahın Üç Kızı masalında,
üç kardeş bir kuyunun başında dururlar
ve küçük kardeş kuyuya iner. Küçük
kardeşin güzel üç kızla karşılaşır ve bu
kızların dev tarafından kaçırılmış padi
şah kızları olduğunu öğrenir.11 Bunun
haricinde devler, kaynak sularında, göl
lerde, insan ayağı değmemiş yerlerde,
dağlarda da yaşarlar. 12 Devler nerede
yaşarlarsa yaşasınlar, yaşadıkları yerler
masal anlatıcısının inisiyatifine bağlı
olarak, ya sıradan mekanlar, ya da saray
ve benzeri ihtişamlı mekanlardır. Dev
ler genellikle çok varlıklı bir hayat sü
rerler. Konaklarda, saraylarda yaşarlar.
Bahçelerinde değişik meyveler, nadide
eşyalar bulunur. 13 Naki Tezel, devlerin
yaşadığı sarayları tasvir ederken, adeta
karanlıklar ülkesini tarifi etmektedir.
Devler, çoğu zaman çevresi yüksek ve ka
lın duvarlarla, dikenli bahçelerle çevrili,
büyük köşklerde kendisine mahsus sa
raylarda yaşarlar. En değerli, hiç kimse
nin ele geçiremeyeceği, fakat herkesin,
hatta padişahların özledikleri dünya gü
zelleri, hiçbir yerde bulunmayan meyve
bahçeleri, sihirli güvercinler, başınıza
geçirdiğiniz zaman sizi hiç kimseye gös
termeyen külahlar, sihirli sarayların ka
pılarını açan anahtarlar, bu devlerin
buyruğu altında veya onların köşklerin
de, saraylarındadır.î4Dev saraylarından
biri şöyle izah edilmektedir. Değirmen
ci ile Tilki masalında devler bir saray
da otururlar.”.. .tilki, bu işleri böyle yapa
Millî Folklor

yapa bir büyük saraya yaklaşır. O sa
rayda da yedi tane dev kalıyormuş'15
Ahmet Şah masalında Ahmet Şah ve
kardeşleri devlerin avda olduğu bir es
nada onların saraylarına girerler.16
b.Fizikî Özellikleri: Masallarda
devler, çoğunlukla, çok iri yapılı insanlar
gibi tanımlanmakla birlikte, zaman za
man da olağanüstü özellikleri ile karşı
mıza çıkarlar? Boyları arşınlarla ifade
edilen, bazan minare boyunda, çok başlı,
çok kulaklı, olağanüstü büyüklükte göz
leri olan, bir dudağı yerde, bir dudağı
gökte, kocaman dişli, ağaç gövdesi kadar
kollan, iri ve uzun bacakları, kıllı elleri
ve uzun tırnakları olan varlıklardır. An
cak, dev hakkında bu tasvirlerin masal
anlatıcısı ve dinleyici konteksinde değiş
tiğini belirtmemiz gerek. Masalın anla
tıldığı mekan ve anlatıcının hitabettiği
çevre ile bilgi birikimi ve anlatma bece
risi tasvirleri şekillendirmektedir.17 Er
Sgotox Destanı’nda dev, derişiz, üç
ayaklı, demir kara atına yan binen, bü
yük don ağacı kadar boylu, büyük kazan
kadar başlı, alnını en ortasında çukur
kadar tek gözlü, kazma kadar büyük sin
cap dişti, göğsünün en ortasından çıkan
tek kürek kadar kulaç kollu, uyluğundan
çıkan direk kadar topaç bacaklı, öaşın
dan ayağına kadar demir elbiseli, demir
yaylı, taş oklu, altın mızraklı, şeytanla
insan arası bir varlık” olarak tanımlanır.
Şeytanla insan arası Buura Doxsun
isimli olan bu dev, kolsuz, bacaksız, kes
kin boynuzlu, sivri kuyruklu, pek çok
halkın sahibi olduğunu belirtir. Bu dev,
ateşten sıcak yazlı, kızaran taş yemekli,
ateş ve alev içecekli, yanmaz etli, ölmez
kişi olarak tarif edilir.18
Ateşkar Oğlan isimli masalda dev,
kırk başlıdır.19 Bey Böyrek masalında
masal anlatıcısı devleri tanımlarken bi
rinci devin dağları delerek geldiğini,
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ikinci devin bundan daha beter olduğu
nu, üçüncü devin kara dumanlar,, kara
bulutlar ile geldiğini, şakırtısının ortalı
ğı aldığını söyler.20 Padişahın Üç Kızı
masalında kuyunun içinde yatan devin
ağzından alevler çıkmaktadır.21
Devlerin fizikî özellikleri en belirle
yici yönleri ağız ve dudak yapılarıdır.
Masallarda kazma başlı, kazan dişli olan
devlerin bir dudakları yerde, bir dudak
ları göktedir. Ya da bir dudakları yeri sü
pürür, bir dudakları göğü. Bu ifadeler,
devlerin ağızlarının büyüklüğüne, ve in
san ve hayvanlar ile her türlü varlıkları
rahatça yiyebileceklerini işaret eder. Ah
met Şah masalındaki devin bir dudağı
yerde, bir dudağı göktedir.22 Kırk Oğ
lan masalında dev, bir dudağı yerde, bir
dudağı gökte, koca dili dışarıda, mağara
kapısı kadar gözleri olan bir varlıktır.
Ağzından alev ve dumanların saçıldığı
dev, bir nefes çekince karşısına gelen her
şeyi yutuyormuş. Kulakları ise bir sini
kadar büyüktür.23
Dev anaları da devler kadar korkunç
görünüme sahiptirler. Ancak devlerden
farklı olarak davranış itibariyle, masal
kahramanına yardımcı olurlar. Dev ana
ları ya da dev kadınlarının bir memeleri
arkalarında, bir memeleri önlerinde ve
ya sağ memeleri sol omuzunda, sol me
meleri sağ omuzunda bulunur, ya da me
melerini arkalarına sarkıtmışlardır. Ma
sal kahramanı bu memelerden emmek
suretiyle dev analarının süt evlatları ve
ya kardeşlikleri olurlar. Bu yolla bazı en
gelleri aşarlar. Kırkıncı Oda masalın
da, dev anası şu cümleler ile anlatı
lır '"...şehzade mağaranın yanma yaklaşarak kapısından içeriye bakmış, bir de
ne görsün kocaman bir dev anası, yanar
dağ gibi gürüldeyen büyük bir ocağın
karşısına oturmuş, tavanda asılı duran
kazandaki yemeği pişiriyor.24 Altın Bül
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bül masalında dev anası, bir çam ağacı
kadar iri gövdeli, ağaçları kırıp kazanın
altındaki ateşi yakan, yerlerden topladı
ğı yılanları çıyanları yiyen bir varlık ola
rak anlatılır. Masal kahramanı Yiğit Oğ
lan, sessizce sokulup dev anasının me
mesini emer ve süt evladı olur 25 Erler
Karısına Koca Olmaya Giden isimli
masalda, “bir dev oturmuş güneşleniyor.
Memelerini de omuzlarına atmış...”26
Sır Saklamayan Padişah Kızı isimli
masalda dev anası memelerini arkasına
atmış ekmek pişirir. Masalda dev anası
nın memesinden emilmesi,emenin dev
anasının çocuğu olmasını sağlar. Dev
anası ile onun kız kardeşi olan varlık, bir
dudağı yerde bir dudağı gökte diye tavsif
edilir.27
c.
Davranışları: Devler masallarda
genellikle olumsuzun temsilcisi olarak
karşımıza çıkmakla birlikte, özellikle
dev anaları ve kadınları sonunda kahra
mana yardımcı olurlar. Çember Tiyar
masalında, kahraman elma yapıp cebine
koyar. Dev evi olan evlerine geldiğinde
devler, burası insan eti kokuyor diye ba
ğırırlar. Çember Tiyar, yemeyeceğinize
yemin ederseniz çıkarırım der. Devler
yemin ederler ve kıza bir şey yapmaz
lar.28 Avcı Mehmet’in Oğlu masalında
dev ile kahraman dost olurlar, dev kah
ramana yardım eder.29 Gülükan masa
lında da dev kahraman ile kardeş olur.
Masal boyunca kahramana yardım
eder,30 Ateşkar Oğlan ve Kotan ma
sallarında devler, kırk kulplu kazanlar
da insan eti pişirip yerler.31 Ağzından
alev ve dumanların saçıldığı dev, bir ne
fes çekince karşısında bulunan her şeyi
yutar, özellikle insan eti ile beslenir.
Devlerin kocaman burunları sayesinde
insan kokusunu alırlar, insanların geçti
ği yerlori bile kokularından anlarlar.
Devlerin bazıları, İnsanî davranışla
Millî Folklor

Yıl: 10 Sayı: 39
ra sahip olup, birer meslek sahibidirler.
Kimi dev güreşçilik mesleğini edinir, ki
mi dev de fakir ve çocukların koruyucu
sudur. Zengin Çocuğu ile Fakir Çocu
ğu isimli masalda, Kara Dev ve San
Dev isimli devler bulunmaktadırlar.
Devlerden birisi iki elinde iki dağ tutar
ki, bunun mesleği güreşçiliktir, devler
den birisi de göldeki suyu elinde tutar ve
fakirin çocuğunu korur.32
Devler, masal içinde yeri geldiğince
şekil değiştirirler. Bazan da şekil değiş
tirtme yetenekleri vardır. İstedikleri ki
şileri elma, portakal, süpürge veya sa
han yapıp ceplerine, kapı arkasına veya
rafa koyarlar. Kendileri zaman zaman
insan, bazan da hayvan kılığına bürü
nürler.33
Devler, bütün bu olağanüstü görü
nümleri, ürkütücü yapılarına rağmen,
kendilerinden güçlü olan insanlar karşı
sında umulmadık bir korkuya kapılır,
korkunun sonunda ya kahramanla dost
olur, ya kaçar, ya da ölürler. Ancak çoğu
kez aptallıklarından dolayı masal kahra
manları tarafından aldatılmak suretiyle
öldürülürler. Ya da dev ile ilgili bilgiler,
devin yakını veya bir bilge tarafından
masal kahramanına verilir, masal kah
ramanı da bu bilgiler ile devin aptallı
ğından yararlanarak onu öldürür. Buna
örnek olmak üzere Kara Dirhem Hok
kası isimli masaldan kısa bir örnek ve
relim: “Kız, benim anam devdir. Seni
parçalar. Ben seni saklıyayım. Annem
çok çirkindir. Ondan korkma. Hamur yo
ğururken arkasından gel, iğneyi memesi
ne sok. O zaman ölür, der. Dev karısı ha
mur yoğurmaya oturunca oğlan koşup
iğneyi batırır. Dev de ölür”34 Yarımca
adlı masalda da devin servetini alıp zen
gin olmak isteyen beş kardeşi dev yutar.
Yarımca bıçağı ile devin başını keser,
karnım yarıp beş kardeşini dışarı çıka
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rır.35
Devlerin, tıpkı insanlar gibi düzenli
bir aile yapıları vardır. Evlerinde eşleri,
çocukları veya kardeşleri ile birlikte ya
şarlar. Bundan başka dev soyundan gel
meyen insanları kendilerine evlat edi
nirler. Masal kahramanı çoğu kez, dev
anasımn süt evladı olur. Bazı masallar
da da devin saflığından istifade eden
kahraman, devden zarar görmemek için
ya da devin servetini ele geçirmek için
uBen senin oğlunum” ya da aben senin kı
zınım” diye devi aldatır ve dev onu evla
dı sayar.36 Ay Kulağı masalında kahra
man kuyuya indiğinde orada dev ile ka
rısının yaşadığım görür.37 Devlerin ba
zan üç, bazan beş, bazan da yedi çocuk*
lan vardır.
Muhtar Avezov, “Gizli dünyalara
ulaşmak için tevekkül edilmeli, güçlük
ler giderilmeli, arzular, istekler,merak
unsurları başlamılıdır. Başı altın, vücu
du geyik olan geyik avcının önünden ka
çar, sonra kılık değiştiren kız, çok güzel
olup yer altında yaşamaktadır. Gencin
rüyasına girer, beni arayıp bul der. Genç,
mekansız yerlere gider. Cümleleri ile
adeta masal dünyasına gidişi, masal
dünyasında varla yok olan arasında bir
dünyayı keşfe çalışır.38 Bu keşif, eski
dönem inanma şekilleri, tayh tecrübesi
ve uzun bir zamamn bilgi birikiminden
istifade etme yollarının keşfidir. Prof.Dr.
Şükrü Elçin, masalı tarif ederken onun
tarihi tecrübe ile meydana gelen, mücerret-müşahhas, gerçek -hayalî , maddîmanevî unsurların varlığının gereğine
işaret eder.39 V.Propp, masalı, sosyo
kültürel evrime bağlı olarak doğmuş ve
gelişmiş inançlarla oluştuğunu, bir ta
raftan örf ve adetler ile din, diğer taraf
tan din ile masal arasında tabii bir iliş
kinin olması kuvvetle muhtemeldir, der.
Buna karşılık dine bağlı inanışlar ve di
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ne bağlı olmayan alışkanlıklar, zaman
içinde kaybolarak muhtevaları masala
dönüşür. 40 Türk masallarında yer alan
olağanüstü unsurların bir çoğu yaşanı
lan hayattan uzak görünse de, muhte
meldir ki, geçmiş dönemin kültürel un
surlarını, inanç umdelerini bünyelerinde
taşırlar. Bu umdeler, toplumlann yaşa
dıkları zaman, yer ve bunlara bağlı ola
rak ortaya çıkan kültürel yapı içinde
farklı fonksiyonlara sahiptirler. Kuzey
ve kuzey doğu sahasında yaşayan Türk
gruplan arasında teşekkül eden inanç
yapısı, efsane ve destanlanna yansımış
tır. Farklı coğrafyada yaşan Türk grup
larının destan ve efsanelerinde bu un
surlar yer almayıp, masallarında görü
lür. Yukanda etraflıca izah ettiğimiz
dev, Kam inancını benimseyen Türk
grupları arasında, daha çok Erlik ismi
ile karşımıza çıkmaktadır. Bizim iddi
amız Erlik’in dev olduğu noktasında ol
mayıp, Erlik ile devin fonksiyon itibariy
le birbirine benzerlik gösterdiği noktaf smdadır. Gök-Tanrı, Şamanizm veya
Kamlık dini diye bilinen inanç sistemin
de erlik ile ilgili çeşitli tasavvurlar var
dır. Bunlar Erlik’in yaşadığı farzedilen
yer, Erlik’in görünüşü, ailesi ve davramşlan şeklinde izah edilebilir.
a.Erlik*in Yaratılışı: ifuvvetli,
güçlü anlamları verilen Erlik kelimesi
nin menşei hakkında bilgi veren Türkologlardan bazıları, bu kelimeyi erklig ke
limesinin bozulmuş şekli olarak ifade
ederler. Yer altındaki karanlık dünyanın
hakimi ve ölüm ruhu olan Yama’ya Erklig Yama denilmektedir. Yama’nın bu sı
fatı Moğolca’ya Erlik ve Yerlik şekillerin
de geçmiştir. Bu kelime Şamanistlere
Erlik şeklinde geçmiştir ve bu kötü ruh
ların başkanı olarak ifade olunmuştur.41
Altay yaratılış destanında Tanrı Ülgen Erlik’in varlığını far keder. Destan
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da bu bahis şu mısralar ile ani atılır '."Yi
ne günlerden bir gün, Tanrı Ülgan deni
z e j Bakarak duruyordu, şaşırdı birden
bire/ Bir toprak parçacıcığı sularda yü
züyordu, / Toprağın üzerinde bir de kül
duruyordu. / Toprak üstündeki şey, dedi
nedir acaba f İnsanoğlu bu olsun, insana
olsun baba. / Görünmeye başladı, insan
gibi bir şekil/.../ Erlik yaratıldıktan
sonra Tanrı ortadan kaybolur. Erlik ara
mak suretiyle Ülgen’i bulur ve onunla
kardeş olur42 Kaynaklar, Tanrı Ülgen
ile Erlik'in aynı anda var olduklarını ifa
de ederler. 43
b.
Erlik’in Yaşadığı Yer: Erlik, yer
altı diyarında , kara çamurdan yapılmış
bir sarayda oturur. Bir rivayete göre de
Erlik’in sarayı kara demirden, etrafı du
varlarla çevrilmiştir. Erliğin yaşadığı
evin mutfağı topraktan, duvar başlan
merdivenlerden, damı siyah demirden
yapılmıştır.44 Karagahı da dokuz ırma
ğın Doymadım Irmağı’na döküldüğü yer
de kurulmuştur. Bu ırmağın suyu insanlann göz yaşlarından ibarettir. Başka
bir rivayet göre de Erlik’in karargahı Ab
ra ve Yutba denilen korkunç canavarlar
la dolu olan Bay Denizin kıyısındadır.
Anohin, Altay şamanizminde yer altında
yaşayan Abra ve Yutba isimli timsaha
benzer iki büyük canavar olduğunu söy
ler.45 Erlik’in yaşadığı dünyada bulunan
Doymadım İrmağı üzerine at kılından
"kurulan köprü, buradan kaçmak iste
yenler için bir tuzaktır.
Erlik’in yaşadığı saraya giden yol
puudak denilen engellerle doludur. Şa
manlar ayin sırasında bu engelleri aşa
rak Erlik’in huzuruna bu yoldan gider
ve onunla konuşmayı başarırlar. Altay
inançlannda üzerinde yaşadığımız yer
hakiki yer (Çin Yer)dir. Bu yerin altında
ebedî karanlığın hüküm sürdüğü diğer
bir yer vardır. Buna altıngı oroon (Altta
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ki mahal) veya alış yer (uzak yer) derler ranlıklar ülkesine gönderilmiştir. Şaki, Erlik’in yurdu burasıdır. Bütün kötü mani arm tasavvurlarına göre ruhlar üç
körmösler de burada yaşarlar. Altay aki dairede yaşarlar. Bunlar yer altı, yer üs
tü ve gök. Yer altı ruhlan körmös adını
delerine göre Erlik ordusunu teşkil eden,
Erlik’in idaresi altında bulunan kötü alır. Körmös kelimesiyle de kara töz de
ruhlar (yaman körmösler) ın asıl vatan nilen ruhlara atıfta bulunulur ki, Erlik
ları yer altındaki dünyadır. Yerin nesne bu zümreye dahildir. 51
si olarak kabul edilirler.46
Erlik insanların canını alıp yer altı
alemine
götürü ve kendisine uşak yapar.
b.Erlik’in Fizik! Yapısı: Fizikî ya
Bu
uşaklar
vasıtasıyla insanlar üzerine
pı itibarıyla Erlik, atlet vücutlu bir ihti
salgın
hastalıklar
gönderir. Altay inancı
yar şeklinde tasvir edilir. Gözleri ve kaş
ları kömür gibi kara, dizlerine kadar na göre tifo, kızamık gibi salgın hastalık
uzanan sakalı çataldır. Domuzun azı lar Erlik’in faaliyetleridir. Dolayısıyla da
dişlerine benzeyen bıyığı kıvrılarak ku onları kurban vermeye mecbur eder.
Eğer Erlik’in istediği verilmezse insan
laklarına asılmıştır. Çenesi tokmağa,
boynuzları ağaç köklerine benzer. Saçla lara başka felaketler de gönderir. Adım
dahi söylemekten sakındıkları küstah,
rı kıvırcıktır.47 Erlik, siyah bir ata biner,
döşeği kara kunduz derisindendir ve öy utanmaz, somurtkan, inatçı diye tanım
le şişmandır ki, kuşak yetmez, göz ka lanan Erlik, zaman zaman da kandırılır.
pakları bir karış büyüklüğündedir. Yüzü,
Altay akidelerine göre, Erlik dikenli
kan gibidir ve saçlan dimdik durur. Hiç çalılardan korkar. Bu bakımdan kamlar
bir kuvvetin kaldıramayacağı şeyleri kurban merasiminde malzemelerini bıtıkaldıracak kadar kuvvetlidir ve yeşil de raklı, dikenli çalıların yanlarına kor
mirden kılıcı vardır.48 Onun yüzü kap lar.52
kara, saçı sakalı uzun, bıyığı memelerin
Kızıl, kanlı yemeklerle beslenen, ci
den, sakalı omuzlarından asar ve asası ğer kam içen Erlik’in yemek zamanı gök
insan kemiğindendir, kara yılandan yüzünün kızardığı zamandır. İnsan eti
kamçısı vardır 49
yer. însan kemiğinden asası bulunur.
c.
Erliğin Tabiatı: Erlik, yaratılış*
Erlik tüfeğini alıp her gece yer yüzüne
tan itibaren kötü tabiatlı bir varlık ola çıkar, insanları öldürür ve canlarını top
rak karşımıza çıkar. O, şeytanın ta ken lar. Güzel kadın ve genç insanları yer
disidir. Kötülük getiren kutsal bir sem veya yaşadığı yere götürerek uşak ola
bol yapısındadır. Erlik, kendi istek ve rak kullanır.53 Erlik’in de dahil olduğu
yaratılışı gereğince kötü şeyleri seçer ve kötü ruhlar, insanları diri diri bir lok
kötü işler yapmayı tercih eder. Bilgisiz,
mada yutarlar.
yıkıcı ve kışkırtıcı olup iyi şeylerin mu
dJlrlik'in Ailesi:f Erlik hakkında
halifidir. Karanlık kuzeyden kopup gelir, bilgi veren kaynaklar, Erlik ailesinden,
iradesiz olup iradesizliğin timsalidir.
Erlik ve çocuklarının varlığını haber ve
rirler. Şamanların tasavvurlarına göre,
Tanrı Ülgen’in yarattığı insanları Tanrı’ya karşı kışkırtır, İsyankar ve haris Erlik’in oğulları kara töslerdir. Bir riva
tir.50 Başlangıçta iyi olarak yaratılan yete göre Erlik’in yedi, başka bir rivaye
Erlik, daha sonra iradesizliği ve kötü hu te göre dokuz oğlu vardır. Bunlar demir
yundan dolayı cezalandırılmış, altında başlı kara oğullar olarak sıfatlandırılır.
ki ak at alınıp kara ata bindirilmiş, ka Bu oğulların, Taş Yürekli Bay Bahadır,
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Bakır Bilekli Kerey Hakan, Uçar Kağan
gibi isimleri de vardır. Yer altı dünyasın
daki gölleri, ırmakları, deniz ve deniz ca
navarlarını idare ederler. Her birinin
otağları vardır. Erlik, bahadır oğullarım
yer yüzüne gönderir ve bunları kötü ruh
ların hücumuna karşı koruması için gö
revlendirir. Her kabile kendisine bekçi
lik eden Erlik oğullarından birin varlığı
na inamr ve onlara karşı saygı gösterir.
Bununla birlikte gazaplarında ve kahır
larından korkarlar.
Rivayete göre Erlik’in dokuz kızı
vardır. Bu kızların belirli bir vazifeleri
yoktur. Zamanlarının çoğunu eğlenceyle,
oynamakla geçirirler. Erlik’in kızlan,
şamanlan ayin esnasında kandırmaya
çalışırlar. Erlik’in kızlarının cilvelerine
aldanan şamanlar, Erlik veya oğulları
tarafından öldürülürler. Bu kızlar, to
puksuz, elastiki vücutlu, kap kara saçlı
ve kara yüzlü, tepe gibi tümsek memeli
dirler.54 Bu kızlar, yer üstüne çıkamaya
cak kadar çirkindirler. Bir dudağı yerde,
bir dudağı gökte, göğüslerini omuzlara
atarak gezerler.55
Erlik, yer altında yaşar ve erlik ile
mücadele eden kahramanlar, yer altına
inerek onunla savaşırlar. Altın Anğ des
tanında, Er Samir Destanında bu motif
leri görmekteyiz. Altın Anğ Destamnda
yer altı alpleri kara benizli ve kara gi
yimlidirler.56 Ural Batır Destanı’nda da
yer altından çıkan ve alplerle mücadele
eden , birçok kişiyi öldürüp yiyen varlık
lar vardır ki, bunlar dev ismi ile anılır.57
Yaratılış Destam’nda geçen Erlik ve
Erlik’in fonksiyonları ile masallarda yer
alan Dev ve fonksiyonları arasında ben
zerlikler vardır. Bunlar, fizikî yapı, dav
ranış özellikleri , yaşadıkları mekanlar
ve yaşantı tarzları ile metin içindeki
fonksiyonları bakımından olan benzer
liklerdir.
Masallarda yer alan dev ile mitlerde
yer alan Erlik, fizikî yapı itibariyle kor
ı
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kunç görünüşlü ve tabiatüstü varlıklar
dır. Bu ihtişamlı rağmen her ikisinin de
mağlup olmaları, kahramanların karşı
sında çaresiz duruma düştükleri görü
lür. Bir farkla ki, masallarda dev öldü
rülürken, Erlik hiçbir zaman öldürül
mez, sadece mağlup edilir.
Erlik ve Dev, yer altında, karanlık
larda yaşarlar. Yaratılışları gereği sade
ce kötülük yapmak istedikleri veya iyi
liklere engel olmak istedikleri zamanlar
da yer yüzüne çıkarlar. Yer yüzünde
fonksiyonlarını tamamladıktan sonra
yeniden ya yer altına gönderilirler, ya da
dev örneğinde olduğu gibi öldürülmek
suretiyle yer altına (kuyuya) atılırlar.
Erlik ve Dev, genellikle olumsuzun
temsilcisi olmalanna rağmen, zaman za
man kendileri, çocukları veya kadınları
diğer insanlara yardımcı olurlar.
İnsanoğlu, hangi kültür çevresinde
yaşarsa yaşasın, korktuğu veya hoşlan
dığı ortak unsurlar vardır. Bunlar kimi
zaman olumlu, kimi zaman olumsuzlu
ğu işaret kabul edilir ve bunlara karşı
bazı inanmalar meydana gelir. Bu inan
malar zaman içinde, yerini başka inan
malara bırakır ve iptidai sayılır. İptidai
sayılan unsurlar, yeni inanma biçiminde
tıpkı masallarda görülen dev tiplemesi
gibi birer masal varlığı olarak, masal
dünyasında yerlerini alırlar. Bizim ka
naatimiz odur ki, eski dönemlerde yaşa
nan Türk inançlarındaki Erlik veya ben
zeri varlıklar, daha sonraki dönemlerde,
özellikle Îslamî inanç içinde dev veya
benzeri masal varlığı olarak yerini al
mıştır.
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