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Coğrafi koşullar, siyasi, ekonomik, kültürel olduğu kadar dini de etkilemektedir. Kuru, çorak 

çalılıkların ve sert rüzgârların hâkim olduğu coğrafyada yaşam oldukça sert geçmekte, 

sosyokültürel yaşantıyı etkilemektedir. Göçebe, yarı-göçebe bir yaşam tarzına sahip Türk 

toplumları hakkındaki yazılı bilgiler, çevre kültürlerden gelmektedir. Ekonomik, siyasi ve 

sosyal sebeplerle, farklı coğrafyalara dağıldıklarından, tarihsel bilgiler oldukça kısıtlıdır. Türk 

toplulukları çoğunlukla içe dönül bir yaşam tarzı benimsediklerinden dolayı inanışları arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu inanış biçimini kendi sınırlarında yaşanan tabii ve beşerî olaylar 

belirlemektedir. 

Sosyo-kültürel yaşam biçimleri tabiatla bütündür. Bu, özellikle dini ve inanca bağlı 

karakteristik öğelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir (Eliade ve Couliano, 1997: s. 259). 

Tüm varlıklar, bir arada yaşamaktadır. Yer, gök, atalar, iyi ve kötü ruhlar ve insanoğlu bir uyum 

içerisindedir. Tüm varlıkların bir arada yaşaması kozmogoni mitoslarında yer alır. İslam öncesi 

Türk kavimlerinde, tek bir yaratılış mitosu, kozmogoni yoktur. Kozmogoni mitosları, kaynağını 

kaos ve karşıtı olan yaratıcı güçlerden alır. Bu, tüm inanç sistemleri içerisinde yer alan eski ve 

kuvvetli başlangıç noktasıdır. Kaos ve düzenin işlevselliği yalnızca dini sistemleri 

düzenlemekte kalmaz; bu ikilem aynı zamanda devlet sistemlerinin de temellerini aldığı en ilkel 

biçimdir. Gök ve Yer kendi içlerinde çoğalmakla beraber yaratılışın önemli ezoterik 

noktalarından birisidir. Yaratılıştan önce evrende birtakım ön varlıklar vardır. Bu varlıkların bir 

şekilde zuhur etmesiyle beraber canlılığa kaynak veren soyut varlıklar yani ruhlar 

bulunmaktadır. Yaratılan Gök ve Yer içlerinde somut ve soyut yaşayanları barındırır. Somut 

bedenlere sahip olanlar duyu organlarının fark edebileceği bir konumda iken soyut olanları 

görebilen özel kimseler bulunurdu. Bazen soyut olan bu varlıklar imgeler ve alametler ile 

varlıklarını diğer canlılara göstermekteydi (Taş, 2002: s. 24). 

Doğada bulunan tüm varlıklar canlıdır. Yaratılıştan önce var olan edilgen ve durağan güçlerin 

birer parçasını içermektedir. Buna göre gök gürlemesi, rüzgâr esmesi, doğan güneş, bir kayanın 

yuvarlanması, bir canlının doğumu yahut ölümü de bu büyük varlıklardan kaynaklanan 

yaşamsal form ile alakalıdır. Çin kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Hun kavimleri bahar 

aylarında kendi atalarına, Gök’e, Yer’e ve ruhlara kurban keserlerdi (Taş, 2002: s. 23). Sabah 



güneş doğarken Güneş’e, akşam ise Ay’a saygı gösterirlerdi. Yeryüzü ve yeraltının devamı için 

yapılan bu ritüeller insanoğlunun devamlılığını olmasındaki en önemli etmendir. 

Türk Kozmogonilerinde genel olarak Gök, Yer, atalar ve ruhlar bütünsellik göstermektedir. 

Gök ve yerden önce genelde su ve Ülgen’in olduğuna inanmışlardır. “Henüz ne Gök ne de Yer 

vardı. Sadece Ülgen vardı. O uçsuz bucaksız deniz üzerinde oradan oraya koşturuyor ve 

dalgalandırıyordu; denizde tutacak sert bir yer de yoktu…” (Taş, 2002: s. 68). Ülgen yaratıcı 

güçtür. Kırgız- Kazak lehçesinde Ülken kelimesinin; ulu, büyük anlamlarına gelmekte; 

Ülgen’in Ulu gün olduğu da savunulmaktadır. A. İnan’a göre Ulu, gün kelimesinin biçimidir 

(İnan, 2015: s. 31-32). Ülgen ya da Kayra Kan, hayati konumdur. Yer, Gök ve ruhlar hayatın 

devamlılığının yapı taşlarıydı. Hun kavimlerinde görülen kurban ritüelleri sembolik olarak 

bütünsellik içermektedir (Eliade ve Couliano, 1997: s. 259). 

Eski Türk toplumlarında dinsel bir katmandan farklı olarak ruhlarla iletişim ve etkileşim hayatın 

devamlılığı oldukça önemli bir gayedir. Yeryüzünde tanrıların iradesiyle hareket eden iyi ruhlar 

bulunduğu gibi kötü ruhlarda bulunmaktaydı. Kötü ruhlar yeraltında yaşamaktaydı (Güngör, 

2010: s. 534- 535). Fakat yeraltında olmaktan çok yeryüzünde bulunur, Güneş ve Ay’la 

mücadele ettiğine inanılırdı. Güneş ve Ay’ın mücadelesi onları, yeraltı dünyasına sürüklediğine 

inanılırdı (İnan, 2015: s. 29). Güneşin ve ayın yeraltına sürüklenişi hiç şüphesiz yaşanan 

tutulmaların sembolik bir anlatımıdır. Tutulmalardan sonra kötü olayların meydana geleceğine 

inanılırdı1. 

Ruhların yeraltına sürüklenmesi, güneş ve ayın geri getirilmesi için dini liderler, şamanlar, 

rahipler; kötü ruhları korkutup kaçırmaya çalışır, bunu en çok davul çalarak yaparlardı. Tutulma 

esnasında kötü ruhların, yeryüzüne zarar verdiklerine inanılırdı. Sadece insanlara değil, 

gökyüzünün kutsal ruhlarına ve tanrılarına da zarar verebilirlerdi. Bu nedenle kötü ruhların def 

edilmesi için tüm varlıklar aynı mücadelede savaşırlardı. Örneğin, fırtına ve yağmurun tanrısı 

yeryüzündeki kötü olayları engellemek için gök gürültüsü ve şimşek kullanılırdı. Gök gürültüsü 

                                                           
1 Genel olarak güneş tutulmalarından sonra felaket geleceğine inanılırdı. Bu inanç yalnızca Orta Asya’ya özgü bir 

inanış değildir. Eskiçağdan günümüze kadar Güneş ve Ay tutulmalarından sonra depremlerin ya da deniz 

taşmalarının yaşanacağına inanılmaktadır. Eskiçağda Yakındoğu’da tanrıların gazabı olarak düşünülen bu olay 

Orta Asya’da cinlerin/kötü ruhların sebep olduğu olaylar olarak düşünülmektedir. Günümüzde ise tek tanrılı 

dinlerde dâhil olmak üzere inanç sistemlerinde tutulmaların, dünya üzerinde felaketlere sebep olan olaylar olduğu 

vardır (Dinçol, 1982: s. 89-90). Bu inanç tutulmalarda meydana gelen çekim ve enerji Dünya üzerinde birtakım 

manyetik dalgalanmalara yol açtığı; levhalar ve denizler üzerinde etkili olmasından dolayı deprem riski 

oluşturması olarak açıklanmaktadır. 



ile dağıttığı kötü ruhlar üzerine yıldırım göndererek onları tutsak etmek ya da yok etmek için 

uğraşırdı. Bu sebepten yıldırım düşen yere kötü ruh giremezdi (Eliade, 1999: s. 112). 

Yaşamsal ve biçimsel formları farklı olan bu ruhlar, kendi aralarında hiyerarşik bir düzende 

bulunmaktaydı. İyi ruhlar, büyücüler tarafından yüceltilir ve onurlandırılırken kötü ruhlardan 

ise korunmak için dikkatli olmak gerekmekteydi (Eliade, 1999: s. 113). Kötü ruhların özel 

isimleri bulunmaktadır. Yek görünüm olarak, hortum, insan eti ile beslenip uygunsuz yerlerde 

bulunan bir kötü ruhtur. Yek, Uygurca’da şeytan demektir. Yakutlar kötü ruhlara Abası 

demektedir (Eliade, 1999: s. 114). Kara töz, habis ruhlar olarak isimlendirilen kötü ruhların 

başında Erlik Kan denilen bir hükümdar bulunmaktaydı. Erlik Türkçede Erklig kelimesinden 

türemiştir. Kuvvetli, güçlü anlamlarına gelmektedir (İnan, 2015: s. 39). Kimi metinlerde Yerlik 

olarak da geçer. Altaylarda ismi Erlik, Yakutlarda ise Arsan Dolay’dır. Uygur Budist 

metinlerinde karanlık dünyanın hâkimi ve ölüm ruhuna Erlig Yama denmektedir. Erlik, 

yeryüzündeki tüm kötü olayların yapan varlıktır. Felaketinden korunmak için insanların ona 

belli aralıklarla kurban vermesi gerekmektedir (İnan, 1976: s. 28). Erlik Kan, yeraltında kara 

çamurdan ve kara demirden bir sarayda yaşadığına inanılırdı. Tahtının da tıpkı sarayı gibi kara 

olduğu inancı hâkimdir (Gömeç, 2011: s. 29).  

Erlik Kan, güçlü, kuvvetli ve dinamiktir. Kozmogoninin başından beri yer almasından dolayı 

yaşlı bir varlık olarak kabul edilse de oldukça kudretli olduğuna inanılırdı. Dizine kadar uzanan 

çatal şeklinde sakalları, yaban domuzuna benzeyen bıyıkları, siyah kaşları ve gözleri olduğuna 

inanılırdı (Gömeç, 2011: s. 29). Erlik’in hegemonyası altında bir takım ruhlar yaşamaktadır. 

Kara nemeler yada yekler denen bu varlıklar, Erlik Kan adına her türlü kötülük ve felaketlere 

neden olurlardı. Hastalıkların ve toplu ölümlerin Erlik yüzünden olduğuna inanılırdı. Erlik’in 

gazabının insan dünyasından uzak tutulmasının tek gayesi ona kurban göndermektir. Ölen 

ruhları, işkence ederek yeraltında cezalandırırdı. Cezalandırılması biten ruhlar kendisinin kölesi 

olurdu. Özellikle sakat ve hasta olanları köle olarak seçerdi. Bu durum dolaylı yoldan sakat ve 

hastalanan kimselerin ölümünü açıklamak için bir gaye olarak görülse de göçebe toplumlarda 

bedensel rahatsızlığı olan kimselerin bir noktada toplum tarafından ötelendiğini de 

göstermektedir (İnan, 2015: s. 40).  

Erlik’in sembollerinden birisi aslandır. Aslan çoğunlukla egemen tanrının, fırtına ile 

ilişkilendirilen tanrıların simgedir. Aslana binip yılanı kamçı olarak kullanma motifi Türk 

mitolojisinde karşımıza çıkan bir sembolik anlatımdır. Aslan, Yakındoğu başta olmak üzere 

genelde mitolojide ve sanatta güç sembolü, evren sembolü, yaratılış sembolü, yiğitlik, mertlik 



ve cesaretin sembolü olarak karşımıza çıkar. Yılan ise yeraltı, kötülük, ikiyüzlülük ile ilişkili 

olduğu gibi güven ve sağlık sembolleri arasında da yer almaktadır. Erlik, aslana veya siyah bir 

ata binip yılanı bir kamçı olarak tuttuğu anlatılır (Çoruhlu, 1995: s. 131). Erlik’in kozmogonini 

büyük güçlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum Türk İnanç Sistemde kötülüğün 

kozmik bir boşluktan ya da kaostan kaynaklanmadığını, olması gereken yaratıcı bir unsur 

olduğunu göstermektedir.  

Erlik’in çocuk sahibi olduğuna inanılırdı, bir ifadeye göre yedi bir ifadeye göre bu sayı 

dokuzdur. Çocukları, yeryüzündeki hastalık, ölüm ve kötü ruhların hepsini yönetmektedir. 

Bunlar Bay Bahadır, Kerey Han, Uçar Han, Yabaş Kan, Kömür Kan, Şedey Kan’dır. Kendileri 

yeraltı dünyası tanrısı Erlik Kan ile büyücülerin ve insanların da aracılığını yapmaktadır. Erlik 

Kan’ın yaklaşık yedi kızı bulunmaktadır. Demir bacaklı ve demir ayaklı olan bu kızların (F. 

Bayat, 2006: s. 70) genellikle büyücüleri kandırıp kurbanlarına el koyup ortalıkta dolaştığına 

inanılmaktadır. Demir bacaklı kızların, ölen kimselerin kırk gün boyunca dünyada dolaşan 

ruhunun bu kızlar tarafından kandırılıp yeraltına götürülmesinden çok korktukları için teleütler, 

aza (Sarıkçıoğlu, 2011: s. 99) dedikleri kurbanları sunarlar. Erkek çocukların doğal afet, 

felaketlere neden olduğu düşünülürken kız çocukları ölümle ilişkilendirilmiştir. 

Hastalık ve kötülük sadece ruhlardan kaynaklanmamaktadır. Hastalıklar ve felaketler, kitleleri 

etkileyecek derecede zarar vermiş ise bunun arkasında ölen bir atanın olduğuna da inanmışlardır 

(Yörükan, 2016: s. 20). Bir obada ölmüş ataların ruhları yılda bir kere toplanır ve obaya geri 

dönerler; o esnada hayatta olan bir kişi onlar ile karşılaşırsa öleceği, onların dünyasına katılır 

inancı hâkimdi. Bu sebepten ata ruhların yeryüzüne indiği günlerde şamanlar özel büyüleri ile 

ataların kendilerine zarar vermelerini engellemeye çalışmıştır.  

Erlik gibi kozmogonide başka büyük ruhlar bulunmaktadır. Ondan farklı olan iyi yaradılışlı 

varlıklara da inanılmıştır. Genel olarak Ülgen olarak geçen ruh, tanrı kozmolojide düzeni temsil 

etmektedir. Ülgen’e Kuday, Kayrakan da denilmektedir. Kayrakan; büyük han demektir (İnan, 

1976: s. 20). Ülgen; Yer’i, Gök’ü, insanoğlunu, tabiatı, hayvanları, bitkileri, ateşi yaratıp hayat 

veren yaratıcı güç, yaratıcı tanrıdır. Yaşamsal fonksiyonların sahibi olan yaratıcı tanrı aynı 

zamanda adaletin de en büyük sağlayıcısıdır. Gökyüzüne egemen olan bu tanrı gök olaylarından 

da ilgiliydi. Yağmur ondan dökülen sulardır. Bu sular sayesinde evren var olmuş, yaşam 

başlamıştır. Yaşamı başlatan bu sıvının Ülgen’e ait olmasını göz önünde bulundurursak 

evrendeki canlı formlarının hepsinde bu kutsallık yer almaktaydı. Ülgen’in birtakım 

yardımcıları bulunmaktaydı. Bu yardımcılar doğada kaosa karşı düzeni koruyarak canlıların 



iyiliği için çalışan çocuklarıydı. Anlatımlara göre onun yedi oğlu ve yedi kızı bulunmaktaydı. 

Yedi oğlun isimleri; Karşıt, Bura-kan, Yaşıl-kan, Burça-kan, Karakuş, Baktı-kan, Erkanım’dır. 

Onlar da gökte yaşadığına inanılırdı (İnan, 1976: s. 21) Ülgen’in yedi tane kızı vardır. Kızları 

özel isim taşımazlar; hepsine birden Akkızlar, kıyan denirdi. Ülgen’in ruh hizmetçileri vardır. 

Hepsi birden insanoğlunun sağlığını korur, ona arkadaşlık yaparlar. Ülgen’in kızlarından başka 

iyi dişi ruhlar vardır, Umay, Ana Maygıl, Aka Ene gibi (İnan, 1976: s. 22). 

Yeraltının ve gökyüzünün hâkimi olan tanrılar ve onların etrafında bulunan ruhlar, tabiatta 

düzen içerisindeydi. Bu düzen kimi zaman habis ruhlar yüzünden kaosa sürüklenmeye 

çalışılmıştır. Evrenin kaosa sürüklenmemesindeki en önemli korumacı güç, ulu Ülgen ve 

çocuklarıdır. Bu hassas noktada insan, ruhlardan etkilenen ve ruhlara sunduğu hizmet, ibadetler 

ile yaptığı ritüellerden dolayı onlara yardımcı olan varlıklardır. Hem düzen hem kaosa kurban 

sunarak kozmogonideki hayatın devamlılığı için önemli bir yapı taşını oluşturmaktaydı. Bu 

kavramsal imgeleme insanın çevresinde iyi ve kötü olan birçok ruhun bir gereklilik içinde var 

olduğunu ve yaşamsal tüm formların canlılığının tüm Türk toplumunda inanıldığını 

göstermektedir. 
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