ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜNDE
EFSUN VE EFSUN TÖRENLERİ - 2 İsmet ÇETİN
(Baş Tarafı 10. Sayıda)
Efsun, ilk dönem lerde şamanlar,
bahşiler, bakıcılar tarafından yapılır
ken Türklerin islâmiyeti kabul etme
lerinden sonra derviş, şeyh ve h oca
lar tarafından
yapılır olmuş, daha
sonraları da ocaklılar tarafından yapılagelmiştir.
Fuat Köprülü, ‘bahşi’ kelim esi için
Budizrnin
kabulünden önce ‘ruhanî,
büyücü, falcı, hekimlik, cerrah ’ mânâ
larında kullanıldığını; Budizmin kabu
lünden sonra da bu kelime ile Budist
rahiplerin ifade edildiğini tahmin et
mektedir.38 T unguzlann ‘şam an’, M o
ğol ve B onyatlann ‘b o’ veya ‘bugie’,
Yakutların ‘oyun’, A ltay Türklerinin
-kam’, Sam oitlerin
‘tatibei’, Binovalarm ‘tietojieo’
(bakıcı), Kırgızların
‘baksı-bahşı’, Oğuzların ‘ozan’ dedikle
ri sâhir şairlerdir. Sihirbazlık, rakkaslık, musikişinaslık, hekim lik gibi bir
çok vasıfları kendilerinde toplayan30
bu kişiler cem iyet içinde büyük yer
edinmişler ,daha sonraları ‘k ök çe’ ke
limesiyle ifâde bulmuş, İslâm dininin
Türkler arasında yayılm ası ile bera
ber Kırgızlar
arasında da geleneği
sürdürenler bazı sihri fonksiyonları
n ı kaybederek sadece korkulan kişi
ler olmuşlar, son dönem de ise müslümanlık cilası altında eski paganizm
kalıntılarını yaşatan büyücü, efsuncu
durum larını m uhafazaya çalışmışlar
dır.-»
Yukarıda
isimlerini saydığımız
inanç veya dinî liderler, sihirbâz he
kimler,
hangi isimlerle
anılırlarsa
anılsınlar, efsun yaptıkları hastalıklar
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ve efsun törenlerine ait birtakım bil
gileri içine alan yazmalardan, seyahatnâmelerden, dinî m etinler ve daha çok
Çin kaynaklarından aktaran araştırı
cı, ilim adamı ve seyyahlar efsun şe
kil ve törenlerini bize kadar ulaştıram ahiyet taşıdığını, dinî ağırlıklı oldu
ğunu, dinî törenler şeklinde icra edil'
diğini tesbit etmiş ve bu konuda fikir
birliğine de varmışlardır. A ncak efsu
nu yapanların fonksiyon ve cemiyet
içindeki yerleri ile kim likleri hakkın
da bazı görüş ayrılıkları bulunm ak
tadır.
A bdulkadir İnan; tabib ile şaman
aynı kişidir,41 derken başka b ir yerde
arbavcılarm şaman yahut bahşı ol
m adıklarını söyler.
Ona göre efsun
yapm ak için bahşı vey a şaman olmak
gerekmez. Ocaklı olan herkes efsunu
öğrenm iş ise okuyabilir.4- İbrahim Kafesoğlu ise sihri kudrete temas etme
yerek, şamanın Hint-İran kaynaklı ol
duğunu, eski Türk kültüründe din adam m a ‘kam ’ denildiğini söylem ekte
dir.43 Üm it Hassan v e Osman Turan’an
göre bunların ismi ‘kam ’44, A bdulka
d ir İnan’a göre
bazan ‘kam ’, bazan
‘bahşı’48, Böyle, Eliade, R ubruck ve
Sedat Veyis Örnek’e göre bunlar ‘şan an ’dı.48 1403 yılında İspanya Kralı ta
rafından Semerkand’a gönderilen elçi
Clavige, bunları âşıklar olarak tanı
tırken47, A bdülkadir İnan M oğol İsti
lasından
sonra b u tür faaliyetlerin
şeyh ve dervişler tarafından icra edil
diğini48. Orhan A cıpayam lı A nadolu ’
d a efsun işini hocaların yürüttüğünü
söylem ektedir.40
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Zam anım ızda ayrı ayrı fonksiyon
ları olan din adamları ile âşıkların,
ozanların çok kısa zamanda ayrıldı
ğın ı düşünm ek ne derece doğru ola
caktır? Ç oğu araştırıcı ve ilim adamı
yukarıda d a söylediğim iz gibi iki tip
icracıyı ilk dönem lerde aynı kişiler
olarak görm üşlerdir.
Beyaz sihir içinde tedavi maksadıyle
yapıldığını söyleyebileceğim iz
efsun, ruh ve sinir hastalıklarına, çe
şitli zehirlenmelere, yanmalara ve ya 
ralar ile yaralanm alara yapıldığı gibi
sebebi bilinm eyen hastalıklara karşı
da yapılırdı. Bu tür vak’alara karşı
yapılan efsunun kaynağı, ana fikri,
kötü ruhların tebelleş oldukları yer
lerden defedılm esi, iyi ruhların ça
ğırılm ası ve iyi ruhlarin gelmesiyle
rahatsızlığın giderilmesidir. Ruhların
çağırılması, efsunu yapanın iyi ruha
veya ruhlara hükmedebilmesi, Tanrı
ile arasındaki
iyi ilişkilere, sürekli
münasebette bulunm a hali ile ilgilidir,
Osman Turan, halkın
müşküllerini
halleden, dertlerine deva bulan kam 
ların, Tanrı ile münasebette bulun
duklarına- dair inançların eski dönem 
de yaşamış insanlarda var olduğunu
söylem ektedir.80
Ruhlar, iyi ve kötü olmak üzere
ikiye ayrılmaktadırlar. îy i ruhlar insa
nın içinde bulunduğunda herhangi bir
şekilde o insana kötülük gelmez. A n 
cak ruh küstürüldüğü zaman bedeni
terk eder ve onun yerine kötü ruhlar
yerleşerek yanlarında birtakım m araz
lar da getirirler. Zaten, insanın için
de yaşadığı m eskenin de bir koruyu
cu ruhu vardır. V olga Türklerinin bu
şekilde ‘O y Öyesi’ diye isimlendirilen
bir ev sahibi vardır iki, bu, insan şek
linde tasavvur edilir ve ev halkının
iyiliğine çalıştığına inanılır. Bu ruh
h er hangi b ir sebeple küstürüldüğü
zaman evi terk eder. Evi terk eden
bu ruh zam an zaman da hastalık ge
tirir.5*
Şamanist Altayların tasavvurları
na göre ruhlar ü ç dairede yaşarlar:
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yer altında, yer üzerinde ve gökte,
Yaratıcı ruhlar ekseriya Körmös, gök
ruhlarını Kuday, yer ruhlarını YerSu yahut Altay olarak isimendirirler.
A ltaylarda bütün ruhlar iki zümreye
ayrılır: 1) Tös (Harfiyyen, esas, m en
şe, nebde dem ektir), 2) Yayan neme
kısaca nem e (harfiyyen: yaradılmış
nesne, mahlûk demektir. Yani sonra
dan vücût bulmuş ruhlar. Bundan son
ra gene ruhlar ‘aru’ (pâk, temiz) veya
‘kara’ (habis) zümrelere ayrılırlar. Bu
na göre r u h la r : 1) arutös, 2) karatös,
3) aruneme, 4) kara neme olarak isim
lendirilirler. Bu son iki zümre, yani aru
nem e ve kara nemelere genellikle bir
isim olarak Körm ös denilir. Bu körmösler gerçekte geçmiş zamanlarda ölmüş
şamanlarm canlarıdır. Bunlar da iki
züm reye ayrılır: 1) O zogı tay adalar
ki anne tarafından
büyük babalar
(dayı atalar demektir. 2) kan atalar
ki baba tarafından olan babalar de
mektir.
Bununla beraber
‘körm ös’
kelimesiyle
ebedî olan 'kara tösler’
isimlendirilm ektedir.51 Sedat
Veyis
Örnek; şamanın bir doktor gibi iş
görm esinin gerekçesi, hastalık nede
ni olarak devlerin, cinlerin ya da kö
tü ruhların hastanın ruhunu alıp g ö
türdüğü inancında yatmaktadır. Bu
nun yanında birtakım cinlerin insan
ların içine girerek onları hasta ettiği
inancını da
belirtmek gerekir... şa
man, Tanrılar y a da ulu ruhlar tara
fından seçilmiş olması sebebiyle her
zam an iyi ve kötü cinlerle ilişki için
dedir. Şaman, zararlı cinlerin etki
siyle bedeni bir süre için terk eden
ruhu bularak hastanın bedenine, k oy
m aya uğraşır, y a da hastalığa sebep
olan cini hastadan
uzaklaştırmaya
çalışır.52
Bu bahsettiğimiz ruhlar sadece in
sanın bedenî veya ruhî iyiliği için de
ğil, geçim kaynağı olan hayvanların
çoğalm ası, emniyet, yağm ur gibi h a 
yatî ihtiyaçlar için de yardım cı ol
m akta veya zarar vermektededirler.
Bu ruhlar A ltaylar’da, dağ, ırmak ve
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göl adları gibi yalnız coğrafi değil
mıntıka ve hatta k aya adı d a olm uş
lardır.54
Bu isim ler zam anım ızda yapılan
efsun törenlerinde, şamanların veya
kamların okudukları efsun veya dua
ve ilahilerde yaşam aya devam etmiş
lerdir.53
Efsun törenlerinden birisini bura
da özetlem eye çalışalım. A ltay Şam anlığında görülen bu efsun tören
lerini kısm en kısaltarak, zaman za
man da başka kaynaklardan aktar
m alar yaprak burada vereceğiz.
Şaman efsun işlemine başlamadan
trans hale gelmesi gerekm ektedir. Bunun için hastalara ve tedavi etm eye ça
ğırılan Y akut şamanı eve girdiği an
dan itibaren üst başa, odanın en say
gılı yerine geçer; boz at derisinden
yapılan pos üzerine
oturur. Bunun
sebebi b oz at derisinin
yakutlarda
kutsal sayılmasıdır. Şamana akşama
kadar türlü
yem ekler ikram edilir,
Kom şular veya soyun büyükleri ça
ğırılır; ziyafetten sonra ayin için her
şeyin h a zır olduğu ilan edilir. Şaman
uzun saçlarını sıvar, hazırlığa ait b a 
zı teferruatın yapılması için em ir ve
rir. A yine katılm ayanların ayine baş
lamadan önce orayı terk etmelerini,
ayin sırasında ayinin yapıldığı yere
h er türlü giriş çıkışın yasak olduğu
nu anlatır. A yin başlam ak üzere iken
şamanda
garip b ir değişiklik olur;
hıçkırık tutar, yüzünün adaleleıi dur
madan hareket
eder, gözleri ateşe
bir nokta üzerine dikilir. Ortada ya
nan ateş yavaş yavaş
sönmektedir.
A yine iştirak edenler çok yavaş k o
nuşurlar. Şaman bayağı giyim lerini
çıkarıp ayin cübbesini, yok sa kadın
entarisi giyer. Eline piposunu tuttu
rurlar, yavaş yavaş dumanını yutâr...
H ıçkırığı
sıklaşır, gözleri
kapanır.
Boz at postu odanın tam orta yeri
ne konur. Şaman post üzerine oturup
biraz su içer. Eline kamçı, kayın ağa
cı ve dalları alır; Postun baş tarafı
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güney yönüne doğrudur. Şaman da
güneye
doğru durur.
D ört yanm a
secde eder, ağzına aldığı suyu etrafa
püskürtür. Ev sahibi ateşe b ir avuç
at kılı atar ve ateşi söndürür. Oda
zifiıi karanlık içindedir. Şam an ba
şını eğm iş m ürakabeye dalan şeyh
gibi, sessiz ve hareketsiz oturur. Her
tarafı derin bir seszizlik kaplar,
Şaman
ilahiler okur, davul ça
lar... Biraz sonra şamanın ancak m ı
rıltıları işitilir, davul durur. Y ine ba
k aç dakika derin sükûnet. Şam an is
tiğrak (ekstaz) haline gelmiştir. Bir
den bire düzgün İlâhiler okuyup da
vul çalm aya başlar. Emegetini, yani
koruyucu ruhunu v e başka tanrıları
çağırır. Bunların çabuk gelm eleri için
yalvarır Bu ruhlar birden bire bas
tırırlar. Şaman
korkusundan bayı
lır ...56 Şaman artık trans hale gelm iş
tir. Bundan sonra; ...şam an yere dü
şer düşmez ilahiler okunm aya başla
nır. Tecrübeli ihtiyarlar şamanı ayılt
m aya çalışırlar. Ruhlar arasında ken
di emegitini gördüğü gibi şam an ayı
lır, neşelenir, sıçram ağa ve dans et
m eğe başlar. Ateş yakılır. Ateşin al
ziyası içinde dans eden şam anın ağ
zından
köpükler sıçradığı
görülür.
G özleri yarı kapalı,
elinde davul,
şeytanî bir dans yapm aktadır. Niha
yet şaman yavaş yavaş tabi durumu
nu almaktadır. D avul düzenli sesler
çıkarm ağa, İlahîler de anlaşılır şekil
de söylenm eğe başlar. Hastanın yata
ğının yanm a g elir...57 Buraya kadar
olan durum, şam anın kendi içindeki
ruhunu bulmasıdır. Kendi cinine m ü
racaat eden şaman-ki cin kendi için
dedir.»68 hastanın başucuna gelerek
ellerini hastanın alnına koyarak et
rafı seyretm eğe başlar. Böylece has
taya musallat olan kötü ruhları arar.
Kötü ruhlardan birini bulunca yeni
den dansetmeğe başlayan şaman, k o
ru yucu
cinin vasıtasıyla hastalığın
asıl sebebini öğrendiği gibi, hastalık
sebebiyle hastanın bedeninden uzak
laşan ruhun yerini de öğrenm iş olur.
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Yine çeşitli dans ve davulla taklitler
yaparak gök yüzüno uçar. Tüm bun
ları m im ik ve davuluyla taklit eder.
Orada bir çok ruhlarla buluşur. Bu
arada başına b ir çok cin toplanmış
olur. Bu cinlerin aracılığı ile hasta
nın bedenine sokulmuş olan cini k o 
valar. Hastanın ruhunu hastanın b e 
denine yeniden koyar. Bu şekilde cin 
leri toplarken ve yardım larını ister
ken çeşitli
pazarlıklar
da yapar.
Hangi hayvanı kurban edeceğine ka
rar verir. Şayet kötü ruhla pazarlıEfsun yapan kişi, sihri haraket
ve dualar ile İlahîlerin y a n ı sıra bir
takım yardım cı malzem elerde kulla
nır. Bunlar kendi vücûdundan m uh
telif organlardır. Taş, öd ağacı, üzer
lik otu, put, tılsımlı kabul edilen şe
killer, kayın ağacı, v.b. Kullanılan bu
malzem elere
tekabül eden büyünün
amacı düşüncesiyle değil, başlıca heyacanlarla ilgilidir.09 Bunlardan taş
hakkm daki inanç takriben 720 yılla
rına kadar uzanmaktadır.
Şamanın veya efsunu yapan g ö 
revlinin, yanm a birtakım m alzem e
ler alarak, trans haline geldikten son
ra tedavi ya rihi hastalığa, ya zehir
lenmeye ,ya da insanın zararına ola
cak daha başka
şeylere uygulanır.
Bunların uygulanış şeklini şöyle sıra
layabiliriz:
Hasta, deri hastalıklarından biri
sinde şikâyetçi ise, onun ateşe karşı
saygısızlık yaptığına inanılırdı.
Bu
hastalğı, kartaldan türediğine inanı
lan şaman, çakmak taşı ile ateş yak
m ak suretiyle tedaviye çalışır.®)
To-balar’da, zehirlenen yere To-ba
im paratoru tükürür ve böy lece tedavi
olacağına inanılırdı.01
R adloff;
«Türkler, ruhlara
taparlar
ve şam anlara inanırlar. Bunların örf
ve ödetleri genellikle Hiung-nu (Hunlu) larınkine benzer.»1®
inan; «VI.
Y üzyılda büyük Türk devletini yeni
den kuran G ök-Türk sülalesi şamanist boyların yetiştirdiği sülale idi.»03
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ve Ümit Hassan; «Doğu Türkistan’ın
müslüman olan kamları hastayı e f
sunla tedavi yoluna giderlerdi.*33 d e
mektedir. Çaölar içinde
günümüze
kadar bu inanç silsilesi içinde İslâmî
bir hüvviyete bürünen efsunun islâmiyete geçişini Osman Turan, budist
inançlardan kaynaklandığını ve Mevaraiinnehir’ çevresinde
bu etkilen
menin oluştuğunu söylemektedir.®0
Şamanî dönemden Îslamî döneme
gelen efsunla ilgili birtakım inanma
lar — hurafe olsalar dahi— günüm üz
de de hâlen yaşamaktadır. Bunlardan
uçuk (Dudaklarda oluşan kabarcık
lar) hastalığına karşı efsun yapılm a
sı, göçürm e (nakletme), eski şamanî
akideye göre insanı hasta eden rûhun kam m arifetiyle başka birşeye
nakledilm esi şeklinde görülür.67
Ö zbekler’de
şaman ayini yapan
ve hastalı tedavi eden bahşilerin b u 
lunması, buna güzel bir örnek teşkil
etmektedir.6S
Îslamî dönem Türk destanların
dan Manas Destanı’nmda, Er M anas’m atı A kkula’n m fazla yağının gide
rilmesi için A lm am bet’i görevlendir
mesi, A lm am bet’in kalmukçu, afsun
lar, dualar, Cince büyüler okuyup su
y a ya d a taşını atması ile yağm ur ve
dolu yağm ası sayesinde hayvanların
zayıflamsaı, bazılarım ı ölmesi, bu ara
da A kk u la’nı
form una
kavuşması;
Bokm urun’un,
nazardan korunm ası
için Köketey Han tarafından başına
puhu tüyünün takılması; A lp Koşay
ile Y alay’ın güreşlerinde yerden kal
kan tozun giderilm esi
için efsuna
m üracaat edilmesi, eski dönem inanç
larından bazılarının, bunlardan efsu
nun islamî dönemde yaşadığına ör
nek teşkil eder.69
Şahıs, herhangi bir hayvan (yı
lan, akrep, karakurt, zehirli örüm 
cek, golondes, tarantula, v.b.) tara
fından zehirlenmişse müslüman türk
ler tarafından efsuncular çağırılarak
okutulurdu.70

Millî Folklor

bazen de zehirli bölge kızgın dem ir
le yakılıp daha sonra okutulur, Şa
man,
cezbe haline geldikten
sonra
bazı zam anlarda zehirli bölgeyi emer
ve zehirlenmiş kanı tükürür. Bunla
rın haricinde Hun Türklerinde hasta
lanan şahıs ateş vasıtasıyla,
Tatar
Türklerinde hastanın başına b ir put
yapılm ak suretiyle efsun yapılır ve
hastanın tedavi olacağına inanılır.71
Başkurtlar, «Tatran kıskuru» de
nilen efsun ile dikkat çekerler. «Tatra», çocukların kulaklarında m eyda
n a gelen akıntı (otorhee) hastalığı
dır. Bu hastalığı, «izinli» b ir ikadm
kıskırırsa, yani tatran haykırırsa, ef
sun okursa tedavi edebilir.7Hastalık ne olursa olsun, ister ze
hirlenme, ister yaralanma, ister ruhi
rahatsızlık, isterse hayvan ve evlere
yönelecek kötülük olsun, efsun psiko
lojik bir telkin usûlüdür Zam an için
de bu tedavi usûlü bazan şamanlan n , bazan kamların, bazan arbavcı
diye isimlendirilen
kişilerin, âşıkla
rın, odacıların ihtisası sahasına gir
mekteydi. Efsunu yapan kişiler teda
vi edecekleri kişi veya kişilerle mut
laka karşı karşıya gelm elidirler. A k
si takdirde yapılan efsun geçerliliği
ni koruyam ayacak veya etkisiz ola
caktır. Yapılacak
sihî işlerden, m u
hatap mutlaka haberdâr olm alıdır,73
Sürekli coğra fya değiştiren Türkler, bulundukları coğrafyada yaşayan
insanların inançlarından m utlaka et
kilendiler. ilk inanç şekillerini veya
ism ini bilm ediğim iz dinî sistemlerin
den en son kabullendikleri Islâm di
nine kadar, Hıristiyanlık,
Budistlik,
Lamacılık,
Yahudilik, Manihaistlik,
Zerdüştlik, Universalistlik g ib i birçok
inanç çevresine girm işlerdi. Bunlar
dan ön gü tleri, Uygurları, Kaşgarları
bazı zam anlar
Hıristiyanlaşmış ola
rak, Gök! Türkleri Zerdüştliğin etki
sinde74, Uygurları,
To-baları Budistleşmiş, Türk Tatarları Lamaistlik çev
resine girmiş olarak görm ekteyiz.73
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Sonuç olarak; îslâmiyetten ön ce
ki Orta-Asya Türklerinin dünya g ö 
rüşünde Üniversalizm, Teoizm ve Uluğ-Kiindü Budist mezhebi gibi inanç
lar tesirli
olm uşlar.70 Bulundukları
çevreye göre
çeşitli
dinlere giren
Türkler, İslâmiyet ve Gök-Tanrı Din i’nin dışındaki
dinlere katıldıkları
dönem lerde
m illi şuurlarını kaybet
miş veya bu tehlike ile karşı karşıya
gelm işlerdir.77 Türklerin mensup o l
dukları bu ve diğer dinler içinde y a 
şayan efsun, Islâmiyeti kabulden son
ra da cem iyet hayatında görülür ve
yaşar olmuştur. Günümüze kadar da
devam etmiştir
Sihrin, b ir inanç veya inanm a y o 
lu ile insanların tatmin duygularını
bastıran bir unsur olduğu açıktır. Bu
konuda Ziya Gökalp’in fikri çok yerindedir. Türk cem iyet hayatında; «Si
hir, şiirin, mûsikînin, raksın kanat
larıyla uçan cevval, tayyâr bir hayat
tır.»75
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