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ÖZ
Bu çalıĢmada ĠslâmlaĢma sürecinde “kam”dan “baksı” ve “emçi”ye dönüĢüm sürecini
aydınlatmak ve söz konusu süreçte ortaya çıkan sosyo-kültürel süreklilik ve değiĢmeleri dünya
görüĢü (worldview) ve halk felfefesi merkezli olarak neden-sonuç iliĢkisi içinde ortaya koymaktır.
Bu nedenle Türkistan ve civarında yapılan alan araĢtırmalarıyla elde edilen verilerin ıĢığında
söz konusu temel kavramlarda meydana gelen dönüĢümler ve bunların mahiyeti ele
alınmaktadır. YaklaĢık üçbin yıllık süreçte Avrasya tarihinin belirleyicisi konumunda olan Türkler,
bugün 250 milyona yakın bir nüfusun pek çok faktöre bağlı olarak 40’a yakın sosyo-kültürel alt
grup halinde organize olmasına rağmen aynı dünya görüĢünü paylaĢtığını söyleyebiliriz. Bu
çalıĢma birlik ve bütünlüğün temelinde yatan olguların baĢında bulunan Türk kültür ekolojisinin
halk hayatı ve dinini baĢlangıçtan itibaren oluĢturan ve kendine has kültürel temeller üzerinde
dönüĢtürerek yaĢatan kurumsal yapının “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüĢmesi üzerine
odaklanmıĢtır. Bu bağlamda her yeni dinin içselleĢmesi tecrübesi dıĢtan gelen ve bir “dıĢ
mesele” olan bir fütühhattan ziyade toplumsal ve sosyal bir “iç mesele” ve kültürel bir
tenevvuata dönüĢür. Yeni dini kabul eden toplumun toplumsal birikimi anlamında kültürü aldığı
sembolleri ve kabul ettiği amentüyü binlerce yıllık yeryüzü tecrübesi ve gündelik yaĢam
pratiğinde yeniden yorumlayarak içselleĢtirir. Kazak halk kültüründe yerel ve hakim sosyokültürel doku olan Türk kültür ekolojisinde de, “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüĢüm
sürecinde de yaĢanan ve ele alınan örneklerden de, çıkan sonuç çalıĢmanın temel iddiasıdır.
Anahtar Kelimeler: Halk dini, Emçi, Kam (ġaman), Dünya GörüĢü, ĠslâmlaĢma
THE TRANSFORMATĠONS FROM KAM TO BAKSI AND EMÇĠ ĠN THE KAZAK FOLK
CULTURE
ABSTRACT
The main purpose of this paper is explanation and evaluation of the transformal
relationships between Islam and the key concepts of the preislamic religion of the Turks. The
key concepts of the preislamic religion of the Turks which are investigated “kam”, “baksı” and
“emçi”. These key concepts are evaluated according to the fieldwork results that conducted
area of Turkestan, a special attention is given to the worldviev and folk philosophy. The Turks,
who are the determinants of the Eurasian history in the course of nearly three thousand years,
can share the same view of the world, despite the fact that nearly 250 million people are
organized in close to 40 socio-cultural sub-groups depending on many factors. This study
focuses on the transformation of the institutional structure of the Turkish culture ecology, which
forms the basis of unity and unity, from the beginning and transforms it on its own cultural
foundations and transforms it from din cam hayatı to ek baksı Türk and g emçi g. In this context,
the experience of internalization of each new religion turns into a social and social dıĢ internal
affair m and a cultural tenevvu, rather than an external ade external affair ü. It accepts the
symbols that it accepts and the avenue it accepts in the sense of the social accumulation of the
society that accepts the new religion and reinterprets it in thousands of years of experience and
everyday life practice. In the Turkish culture ecology, which is the local and dominant sociocultural texture in Kazakh folk culture, the result of the study, which is experienced and
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discussed in the process of transformation from de cam c to ”baksı“ and ”sucker“, is the basic
claim of the study.
Keywords: Folk religion, Baksy, Emchi (Ġslamizated shaman), Kam (Turkish shaman),
Worldview, Ġslamization

Halk dininde (folk religion) yer alan tabakalaĢmalar ve bunların temsil edildiği
inançlar değiĢik düzeylerde kolayca dönüĢebilmektedir. Halk dini (folk religion) ve
inançlarının (folk believes) da ana kaynağını evrensel olarak çok büyük ölçüde bu tür
değiĢim ve dönüĢümlerin oluĢturduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, çalıĢmamızın
konusunu ĠslâmlaĢma sürecinde “kam”dan “baksı” ve “emçi”ye dönüĢüm sürecini
aydınlatmak ve söz konusu süreçte ortaya çıkan sosyo-kültürel süreklilik ve değiĢmeleri
dünya görüĢü (worldview) merkezli olarak neden-sonuç iliĢkisi içinde ortaya koymaktır.
Bu nedenle, Türklerin “eski dini” konusunda yapılan baĢta adlandırma ve bu inanç
siteminde yer alan büyük ruhsal güç veya güçlerin özelliklerine dair her biri baĢlı
baĢına ayrı bir çalıĢmanın konusunu teĢkil edecek tartıĢmalara girmeksizin 1
operasyonel olarak, “Türk Ģamanizmi”ni bir din kabul ettiğimizi söyleyerek2 söze
baĢlamak yararlı olacaktır. Dahası, “Türk Ģamanizmi” Ģemsiye terimi ile ifade ettiğimiz
sosyo-kültürel olgular ve kurgular korpusunun
baĢlangıcı itibariyle neredeyse
Türkçe’nin ortaya çıkıĢına denk bir eskiliğe sahip olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte
milletimizin kabul ettiği Ġslâm dahil bütün dinlerin gündelik hayatta icrasında, yazılı veya
üst kültüre nazaran “halk kültürü” tabakasında, halk dinimizin en önemli inanç
odaklarından birini hatta bazı hâllerde birincisini oluĢturduğunu düĢünüyoruz. Bu
nedenle, Türkoloji’nin tıpkı Hungoroloji gibi çözüm bekleyen pek çok meselesinin
baĢında “ġamanizm”i iyi anlamanın geldiğini ve bu konuda ortaya çıkacak
“aydınlanma”nın diğer karanlık noktaları da daha iyi anlamamıza katkı sağlayacağı son
derece açıktır.
Konuya günümüzde özellikle bulunduğumuz Güney Kazakistan ve Türkistan’da
yer alan “emçi”lerle3 baĢlamak daha yararlı olacaktır. Sovyetler sonrası, bu bölgede
Sovyet zamanında rejimin doğası gereği gizlice yapılan ve bu nedenle de “gelenek
çevreleri” gittikçe daralmaya yüz tutan bazı uygulama ve pratiklerin kökleri üzerinde
güçlenip yeĢererek yeniden canlandıkları ve halk dini hayatında son derece önemli dini
kült ve odak merkezlerine dönüĢtüğü görülmektedir. Bu bağlamda baĢta Hoca Ahmet
1

Türk ve Moğol ġamanizmi’ni bir din kabul eden görüĢler için bkz. (Esin 1959; ġener 2001). Din
kabul etmeyen görüĢler için bkz. (Eliade 1999). ġamanizm hakkında Türk ve dünyadaki
araĢtırmalarla ilgili olarak bkz. (Buluç 1971; Ġnan 1972; Drury 1996; Eliade 1999; Perin 2003;
ġener 2001). Türk mitolojisi ve Ģamanizm iliĢkisi hakkında bkz. (Çoruhlu 2000; Çobanoğlu
2001). Türklerin ve Moğolların eski dini hakkında bkz. (Roux 1994).
2
Konuya aĢina olmayan okuyucu için Ģamanizm hakkında-bütün eksikliklerine rağmen- genel
bir tanım olarak '' Türk-Moğol-Sibirya dini... ġamanizm (Fr. Chamanisme), insanlığın en eski
dinlerinden biridir ve bu yüzden de hemen hemen tümüyle sihir ve büyüye dayanır. Evren gök,
yer ve yeraltı olmak üzere üç bölüm olarak tasarımlanmıĢtır. Gökte iyi ruhlar, yerde insanlar, yer
altında da kötü ruhlar otururlar. Ġyi ruhların baĢkanı Ülgen (Ulu, bir çeĢit tanrı -Gök Tanrı- ) ve
kötü ruhların baĢkanı Erlik (Güçlü, bir çeĢit Ģeytan) tir. Her ikisinin de karıları, çocukları ve
yardımcıları vardır. Orta yerde yaĢayan insanlar bu iyi ve kötü ruhlar arasında denge kurmak
zorundadırlar. ĠĢte Ģaman adı verilen din adamı bu dengeyi kurmakla görevlidir. ġaman, çağdaĢ
medyumlar gibi ruhlarla insanlar arasında aracılık eder. ġamanlığın aĢırı kendinden geçmeye
dayanan çok ilginç büyüsel törenleri vardır... '' (Hançerlioğlu 2000:447) Ģeklindeki tanımlama
verilebilir.
3
Kazak Türkçesi’ndeki söyleniliĢi “emĢi” veya “yemĢi” Ģeklindedir.
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Yesevî Hazretlerinin türbesi (Kesene) ve onu ziyaret edebilmek için önce gidilmesi ve
ziyaret edilmesi Ģart olarak koĢulan Arslan Baba (Bab) Türbesi ayrıcalıklı ve öncelikli
bir yere sahiptir. Bir baĢka ifadeyle yerel geleneğe göre usulünce bir Yesevî ziyareti için
önce Arslan Baba’nın ziyaret edilip sonra Türkistan’a “Kesene”ye (Türbe’ye) gelinmesi
gerekir. Bu birincil ziyaret merkezleriyle doğrudan veya dolaylı olarak iliĢkilendirilen
sadece Güney Kazakistan’da yüzlerce KarasaĢ Ana, Ak Ata, Esen Koca Ata, JolĢı
Baba, Bozdak Ata, Domalak Ana, Beydibek Ata, Koz Ata, Kos Ana, Sunak Ata, Gavher
Ana, Sıpırgı Ata, AyĢe Bibi, TemirĢi Ata, Kız Evliye, DerviĢ Ata, Anar Eje, Jılağan Ata,
Meryem Ana, Nur Ata, UkaĢa Ata, Ġbrahim Ata, Ülken KoĢkar Ata, Mirali Baba, Kajı Ata
gibi adlarla anılan ziyaret merkezi vardır. Aynı durum Sayram, Taraz, Çimkent,
Kızılorda, Mangıstav ve Aktav’da da geçerlidir. Kuvvetle muhtemelen bütün
Kazakistan’da aynı veya benzer bir yapılanıĢ söz konusudur.
Bu dinî Ģahsiyetlerle4 ve onların kabirlerinin temsil ettiği kült merkezleriyle,
“emçi”, “baksı”, “tavip” (tabip), “falbin” (falcı) gibi dinî, sihrî hayata dair pek çok inanç ve
uygulamanın pratisyeni olan “seçilmiĢ” ve “görevlendirilmiĢ insanlar arasında da
doğrudan bir iliĢki vardır. Bu iliĢkinin mahiyeti sayü gayretle kazanılmıĢ bir bilgi ve
yoldan ziyade “soya bağlı” bir seçimle, “vehbi” yani “verilen” ve “lütfedilen” hususi bir
bilgi ve yola bağlıdır. Emçi veya baksı gibi bir pratisyen olma sürecinde, herĢeyden
önce “soy” son derece önemli bir etken olarak karĢımıza çıkmaktadır. Anne veya baba
tarafında bazı hallerde her iki yönde de geçmiĢte yaĢamıĢ “emçi” ve “baksı”ların
olması, bireyin “emçi” veya “baksı” olabilmesi sürecini baĢlatan “ilk çağrı”yı almasında
etkidir. Ölen ataların ruhları ve manevi güçleri “ervak” (ervah=ata ruhları veya ruhsal
varlıkları) bireyin hayatında bazen 13-15 hatta 7 gibi genç yaĢlardan itibaren çeĢitli ağır
hastalıklar veya “ölümden dönme” halleri ve anlarında ortaya çıkar5. Onu “emçi” veya
“baksı” olmaya zorlar. Emçi veya baksı olmayı reddedenler karĢı karĢıya kaldıkları
amansız hastalık ve benzeri durumun bir neticesi olarak öleceklerdir. Bu nedenle
çoğunluk kendisine rüya yoluyla yapılan çağrıyı kabul eder ve yine rüya yoluyla
bildirilen yol ve yönteme göre belli ziyaret yerlerini ziyaret edip kurban kesme ve orada
bir gece geceleme gibi bedenini ve ruhsal arınmasını tamamlayarak “göreve” hazır hale
gelir. Ata ervaklarının yardımıyla arınan ve göreve hazırlanan birey bazen kendisine
yardımcı olan konuyla ilgilenen molla ve benzeri bilgili kiĢilerin nezaretinde “çille”ye

4

Bu adı ve kabri etrafında kült oluĢan “dinî Ģahsiyete” dönüĢenlerin tarihî Ģahsiyetlerinin hepsi
dinî kiĢilikleri ön planda olan insanlar değildir. Bazıları gerçek hayatta yiğit bir ĢavaĢçı “batır”
bazıları bir grubun veya soyun sadece “siyasi lideri” olmakla birlikte zaman içinde yöredeki “atababa geleneği”nin tesiriyle halk veya geniĢ kitleler nezdinde ana kültle iliĢkili ayrı bir kült sahibi
bir “eren” veya “alperene” dönüĢmüĢtür. Bir bireyin ölümünden sonra gerçekleĢen bu tür hayat
kurgulamaları ve bun ait süreçleri değiĢim ve dönüĢümleri aydınlatmanın gereği ortadadır. Bu
tür değiĢim ve dönüĢümler de müstakil bir çalıĢma konusu olacak kadar önemlidir. Özellikle
oluĢan yeni kiĢiliklerin takip ettiği “halk kahraman kalıbı”nın ortaya konulması geleneğin kendini
yenilemesindeki takip edilen yapıyı ve toplumsal Ģuuraltının iĢleyiĢine dair bilgilerimizi
zenginleĢtirecektir. Halk kahraman kalıbı çalıĢmaları için bkz. (Çobanoğlu 1999).
5
Kazak kültüründeki 13, 25, 37 gibi 12 Hayvanlı takvime göre 12-13 yıllık periyodlara istinaden
oluĢan “çağ değiĢim”leri bireyin hayatında önemli değiĢimlere açık zamanlar olarak düĢünülür
ve bu dönümler ciddiyetle kutlanır. Emçi olmak için ervakı olanların büyük bir çoğunluğu en geç
37 yaĢ civarında bu süreci tamamlamıĢ olurlar. 40 yaĢını aĢtıktan sonra “kut” veya fırsatın ya da
ervakın kaçtığı ve emçi olunamayacağı düĢüncesi yaygındır.
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(Ģille) girer6 ve kırk gün kendisi üzerine Kur’an okumak baĢta olmak üzere dua edilir,
yol yordam öğretilerek ve bir nevi “ustaz” kontrolünde “olgunlaĢtırma”ya tabi tutulur.
Bunun sonunda o topluluğun en yetkin kiĢisi olan “ustaz” ki çoğunlukla o da tanınmıĢ
bir baksı veya emçidir- tarafından “bata verilir” yani el verilir, dua edilip kutsanır daha
net bir ifadeyle “emçilik” veya “baksılık” yapmasına ruhsat veya izin verilerek, eğitimi
tamamlanmıĢ, toplumun hizmetine baĢlayabilecek olgunluğa eriĢmiĢ olarak kabul edilip
adeta mezun edilir. Bazı emçi ve baksılar bu süreci tamamen rüya yoluyla –pratisyenler
ısrarla bunun uyku ile uyanık arasında olduğu konusunda ısrar ederler- ve Arslan
Baba gibi büyüklerin nezaretinde tamamlandığını anlatmaktadırlar. Bazı örneklerde her
iki Ģeklin de bir ölçüde karıĢımı olarak bu sürecin yaĢandığı görülür.7
Kısaca bu süreç, “hastalanma”, “çağrı alma”, “çağrıyı kabul etme”, “manevi
olarak temizlenme”, “hizmete hazır hale gelme” ve “yetkinleĢme” gibi alt baĢlıklarla
ifade edilebilecek merhalelere sahiptir. Bilindiği gibi, Mircae Eliade’nin (1999) konuyu
da ilim aleminde meĢhur eden ünlü eseri “ġamanizm”den beri söz konusu merhalelerin
aynen baĢta Sibirya olmak üzere Türk, Buryat, Moğol, Altay hatta Asya Ģamanizm
geleneklerinde mevcut oluĢudur. Dahası, “Ģaman hastalığı”nın, ortaya çıkması, temsilî
olarak “etlerin kemiklerinden” ayrılarak temizlenmesi, kam olacak kiĢinin “yardımcı
ruhlar edinmesi” ve ata ruhları nezaretinde eğitilip yetiĢtirilmesi ve en sonunda bazı
geleneklerde bir koç kurban edilerek topluma Ģaman olarak hizmet etmeye
baĢlamasıyla ilgili çok geniĢ bir literatür mevcuttur8.
Asya ve Türk Ģamanizmine göre kendi geliĢme çizgisinde baĢka dinlerle
karĢılaĢıp etkileĢimi göreceli olarak daha yakınlara kadar sürmüĢ olan Kuzey Amerika
yerlilerinin ġamanist anlayıĢında “kam” olmak toplumda yaĢayan herkesin amacı ve
dini hayatını anlamlandıran uğraĢısıdır (Eliade 1999). Türk veya daha genel anlamda
Asya Ģamanizminde bireyin soyuna bağlı olarak kabul etmesi teklif edilen bir misyon
veya göreve dönüĢmüĢtür, kam, baksı ve emçi olmak. Kendisine soyundaki “ervak”ları
tarafından “kut” verilerek teklif edilen bu görevi kam olmayı reddeden “kam” adayını
“kut-urmakta” ve o kiĢi kudurarak ölmektedir. Baksı veya “emçi” de “ölümle karĢı
karĢıya olduğu bir anda “ervak” tarafından kendisine teklif edilerek verilen görevi kabul
etmemeleri halinde kaderine terk edilerek ölecektir. Ancak, görevi kabul ettiği için
ölümden dönen, pek çok anlatmada ölmeden ölen, ahirete veya öteki dünyaya gidip
gören ve görevi kabul ederek tekrar insanlar arasında “emçi” ve “baksı” olarak yaĢayan
pratisyenlerin aynı kavramsallaĢtırma doğrultusunda tematik, sosyal, kültürel ve
iĢlevsel bir süreklilik gösterdiği açıktır.
Bu bağlamda “kam”lık, “baksılık” ve “emçilik” adeta soya bağlı olarak yaratılıĢla
birlikte dünyaya gelindiğinde devralınan “topluma hizmet etmeyi” ve onu “korumayı”
esas alan bir kutsal özün, “ervak”ın, yeni etözlerde veya bedenlerde, yeni nesilleriyle
toplumuna hizmet etmeye adanmasıdır denilebilir. Bu malum “tenasüh”u çağrıĢtıran
sözlerle kastımız bedenden bedene geçen/göçen bir ruh anlamında “tenasüh” değildir.
Ama, etözle de iliĢkin doğrudan iliĢkili bir kutsal özün nesilden nesile geçen, kendi kökü
6

Kazakistan’da yaygın olan bu geleneğin, Anadolu ve Rumeli’ndeki bazı tarikatlerin “çile
çıkarmak” geleneği ile karĢılaĢtırılmalı olarak ele alınması Türk kültür ekolojisinin bu son derece
dinamik kurumlarını aydınlatmak bakımından fevkalade önemlidir.
7
Rüya görerek “Ģaman” ve “âĢık” olmayla ilgili çalıĢmalar için bkz. (Günay 1986).
8
Bu konuda bkz. (Eliade 1999).
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üstünde biten bir bitki veya bir ocak gibi kendini devam ettirerek ve gittikçe geniĢleyen
bir olguyla karĢı karĢıyayız. Nitekim bu yapıların aynısı Anadolu ve Rumeli Türklüğü
tarafından doğrudan doğruya “ocak” olarak adlandırılmakta ve tanınmaktadır. Bu
seçilmiĢlik sadece toplumsal iĢbölümünün erken ve daha geliĢmiĢ olarak Asya’da
ortaya çıkıĢıyla izah edilemez. Bu bir bakıma diğer dinler karĢısında Türk veya Asya
Ģamanizminin “kut” kavramsallaĢtırmasında bütün insanları eĢitleyen ancak soya bağlı
olarak bazı bireylere görev yükleyerek onların hizmetine koĢan, kamlığı korumacı bir
yapının eseridir. Nitekim, bu haliyle kamlığın çok kolayca Ġslâmiyet’e adapte olması
“baksı” ve “emçi”ye dönüĢerek yaĢaması da bu iddiamızın belki de en somut kanıtıdır.
Dahası, Katolik Kilisesi’nin Güney Amerika yerlilerini ya “su” ile kutsanarak veya “
ateĢ”le yakılıp öldürülerek baptize olarak “Hrıstiyan” olmaya zorlamanın sonucu oluĢan
“mestizo kültür”lerde, Ģamanlığın kolayca tanınamaz bir mistisizme dönüĢmesi veya
yok olması da bir baĢka yönüyle Türk kamlık formunun esnekliği veya elastikiyeti
üzerinde durmamızı gerektiren bir neden olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kanaatimizce,
Türk kamlık formu, Budizm, Taoizm, Hıristiyanlık, Musevilik ve Ġslâmiyet gibi en geliĢkin
ve evrensel öğretilerle karĢılaĢıp etkileĢime girerek dil, iĢlev, yapı ve tematik motifler
olarak kendini koruyan çok çok nadir sosyal ve kültürel bir olgumuzdur. Dahası, Türk
dünyası denilen iki Avrupa büyüklüğünde bir coğrafyada birbirinden bazen binlerce
kilometrelik uzaklıklara ve yaklaĢık 1500 yıllık ayrı tarihsel akıĢ çizgilerine rağmen Türk
boyları veya halkları arasındaki ortak dünya görüĢünün en önemli varlık nedendir. O
ortak dünya görüĢü ve ona zemin oluĢturan kamlık inancı taĢındığı ve taĢıdığı dil ile
birlikte ortak ulusal kimliğimizin de temelidir.
Türk kamlığına bu elastikiyeti sağlayan temel kavramsallaĢtırma tedavi
yöntemlerinin en önde geleni olarak da görülen “göçürme” (köĢürüv) dir. Göçürme,
daha ataların ervakının seçilen ve “ervak sahibi” olduğu düĢünülen bireyin ilk hastalık
ve sıkıntılarla karĢılaĢmasından itibaren çeĢitli ritüel ve pratiklerle yapılan bir
uygulamadır. Bu uygulamalar hastalanan bireyin hastalık nedenini bu bir “kötü ruh”tan,
nazar veya “göz değmesi”ne kadar çeĢitlenmelere uğrasa da, temel olarak “tespit”,
“tahliye” ve baĢka bir canlı veya nesneye “göçürme” yoluyla iyileĢtirmedir 9. Bu üç
aĢamalı iyileĢtirme sürecinde, “tespit” bir anlamda modern tıbbın “müĢahede”
yöntemiyle yaptığı muayeneye veya “teĢhis”e denk gelir. Emçi veya baksı, önce
hastanın yakınlarını daha sonra da doğrudan doğruya hastayı dinleyerek ve bazı
sorular sorarak anlatılanlarda ortaya çıkan belirtilerden hareketle hastalığın nedenini
ve buna bağlı olarak da tedavi yöntemini içerecek Ģekilde “teĢhis” etmektedir.
Hastalığın veya rahatsızlığın durumuna göre bu süreçte bazen “kumalak”, “tespih” veya
baĢka nesnelerle açılan falın da rol oynadığı görülebilir. Çoğunlukla ve asıl etkili olan
ise, “emçi” veya “baksı”nın sahip olduğu gizil güç ve yeteneği ortaya koyacak bir
9

Göçürme’nin (köĢürüvün) bir baĢka yaygın uygulanma biçimi “ĢaĢırtma” (adastıruv) olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Hastlanan kiĢinin üzerine bağlanan bir “kukla bebek” onun teriyle temas
edince veya kesilen kurbanın kanının sürülmesiyle “hasta”yı temsil etmeye baĢlar yapılan
emleme töreni sonrası hastalığın kukla bebeğe geçirildiği inancıyla kukla bebek hastanın
vücudundan alınır ve dağlara taĢlara atılır. Böylece hasta iyileĢtirilir. Bu tipik büyüsel iĢlem
yapıldığında kesilen kurbanın kanı hastanın yattığı odanın ve evin kapısına benzer geçit veya
geçiĢ yerlerine sürülerek mevcut mekanda hedef alına kötü ruh veya ruhların musallatından
emin hale getirilerek temizlenir. Bir baĢka “ĢaĢırtma” uygulamasıysa, hasta kiĢinin bir gece bir
“mezar”da yatırılması ve böylece onu öldürmek için peĢinde olan kötü ruhların onun zaten
ölmüĢ olduğuna inandırılmasıdır.
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Ģekilde, kendisine hiçbir Ģey söylenmediği halde, hastalığı veya rahatsızlığı
sezinleyerek bunu hasta ve yakınlarına söylemesi dahası rahatsızlığın oluĢumuna dair
verdiği bilgilerle onları tedaviye ikna etmesidir.10
Çoğunlukla uygulamalarda bu “tespit/teĢhis” aĢamasıyla “tahliye/tedavi”
aĢamasının birleĢtirildiği görülür. Bu tür uygulamalarda, emçi veya baksı genel bir
karĢılaĢma ve tanıĢma faslından sonra “el aldığı” Ata, Baba veya Ananın yolundaki
uygulamaya bağlı olarak müracaat eden kiĢiyi özel bir döĢek üzerinde ayaklarını
uzatarak oturtmakta ve ellerini yandan salmıĢ olarak oturan bu kiĢiyi “kızılcık ağacı”na
benzeyen ince dalların 15-20 çubuğundan oluĢan ve “tabulgı” denen bu demetle hafif
hafif ama ritmli bir biçimde baĢından baĢlayarak, sağ ve sol omuzlarına, kollarına,
dizlerine ve ayaklarına vurmak ve içinden baĢta, “Fatiha, Ġhlas, Nas, Felâk” olmak
üzere Kur’anı Kerim’den çeĢitli sure ve ayetleri okuyarak muayene ve tedavi etme
seansına baĢlamaktadır. Bu esnada, emçinin, rahatsız olan kiĢinin veya orada
bulunanların esnemesi, geğirmesi, göz, kulak seğirmesi gibi halleri emçi tarafından
“ağırlık basması”, “göz değmesi” gibi nedenlere bağlanırken bunun oluĢumunun
sebepleri de araĢtırılarak yanlıĢ yerde, zamanda yatmak, uyumak, kötü bir Ģeye
basmak ya da bu tür Ģer bir insan veya insanüstü cin benzeri güçlerin hıĢmına uğramak
olarak belirlenmektedir. Buna bağlı olarak “tobılgı”yla devam etmekte olan okuma ve
iyileĢtirme seansı “tobılgı”nın vücudun emçi tarafından var olduğu belirlenen
bölgesindeki “ağırlık”, “korkuluk”11 ve benzerinin adeta süpürgeyle vücuttan
çıkarılırmıĢcasına hareketlerle baĢtan ayağa doğru yapılarak ve okunarak hastanın
hastalıktan arındırılıp temizlenmesi sağalması sağlanmaktadır. Bu en hafif hallerde
yapılan bir uygulamadır. Hasta veya muayene edilen kiĢinin rahatsızlığının daha ağır
olması hallerinde bu sürece baĢ da dahil olmak üzere vücudun emçi tarafından
belirlenen bölgelerine bastırma, sıkıĢtırma hareketleri de içeren Ģekilde masaj
yapılmaktadır. Hastalığın daha ileri derece de olması durumunda yukarıda sözü edilen
“tobılgı”yla yapılan hareketler, “sekiz boğum” tabir edilen ve “sekiz ince” kesilmiĢ sığır
gönü, veya “sinir”in özel bir biçimde örülmesiyle oluĢturulmuĢ ağaçtan yapılmıĢ kuvvetli
bir sapa sahip “kamçı”yla yapılmaktadır.12 Kamçıyla vücuda vurulan darbeler de
rahatsızlığın seyrine ve haline bağlı olarak temsili olmaktan “ağır ruh hastalık”ları
diyebileceğimiz durumlarda fiili olarak can yakacak Ģiddete kadar yükselebilmektedir.
Bu bağlamda “kam” ile “kam-çı” sözcüklerinin etimolojik kökeninin dikkat
çekiciliği ortadadır. Yaygın kullanım ve gündelik yaĢantıda baĢta “at”lar ve benzeri
hayvanların sevk ve idaresinde terbiye edici iĢleviyle karĢımıza çıkan bir araç olarak
“kamçı”nın “kam”lık döneminin izlerinden birisini barındırmakta olduğu kanaatindeyiz.
Muhtemelen, toplumsal iĢ bölümünün ortaya çıkıĢ sürecinde, Morgan’nın meĢhur
ifadesiyle “ilkel sürü”den ilk ayrılan iĢ veya uzmanlaĢma kolu olarak Türk soylu
toplulukların “kam”ları yer almaktadır. Akdeniz çevresi uygarlıklarında dini ve ruhani
10

Bu çalıĢmanın erken bir versiyonunu gözden geçiren bazı eksik noktalara dikkatimi çeken ve
alan araĢtırmalarımda da kaynak kiĢi bulmak ve bazı görüĢmelere bizzat katılarak yardımlarını
esirgemeyen sevgili meslektaĢlarım Aygül Mustafaveya ġemgüm ve Asil ġengüm’e bu vesileyle
tekrar teĢekkür ediyorum.
11
“Ağırlık”, “Korkuluk”, “Ağırlık basması” gibi Geleneksel Türk dini hayatının olağanüstü karakter
ve tiplerin özellikleri ve bunlara dair memoratlar için bkz. (Çobanoğlu 2003).
12
Emçilerin piyasada bulunan turistik eĢya kabilinden kamçıları kullanmamaları ve özel yapılmıĢ
kamçılara rağbet etmeleri dikkat çekicidir.
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reislerin “asa”sını çağrıĢtıran “kamçı” oluĢumu ve adlandırılması yönüyle bu dönemlerin
eseri bir araç gereç olmalıdır. Hiç Ģüphesiz sağaltma, terbiye etmeye yönelik
iĢlevlerinin yansıra Ģiddet ve cezalandırmaya yönelik iĢlevleri de haiz olarak kamçı,
“kemlik” karĢıtı bir var oluĢ temelini çağrıĢtırmaktadır ve baĢlı baĢına bir araĢtırma
konusu olacak kadar önemli görünmektedir.
Kemlik veya rahatsızlık unsurunu nedeniyle birlikte bu tür bir uygulamayla tespit
ve teĢhis eden bir emçi, sözünü ettiğimiz yollarla hastalığa neden olan “kemliği”
vücuttan çıkarıp “dağlara, taĢlara”göçüremezse, “kangdav” denilen “kanlı kurbanı” da
içeren uygulamalara giriĢmektedir. Bu tedavi yönteminde kurban olarak seçilen koç
veya koyun kesilip “ soyul”makta ve kurbanın ak ciğeri sıcaklığını kaybetmeden
hastanın çıplak vücuduna adeta kamçı gibi vurularak kemlik unsuru vücuttan çıkarılıp
hastalık tahliye edilmektedir.13 ĠnanıĢa göre bu iĢlem sonucunda kapkara bir hal alan
ciğerin itler veya köpekler tarafından bile yenilmemesi söz konusu “kemliğin” kötülük
derecesine veya büyüklüğüne yorulmaktadır. Emçilerin “kanlı kurban” yoluyla yaptığı
bir baĢka sağaltma yoluysa, hastanın emçinin nezaretinde çıplak olarak yatırıldığı
yerde bütün vücudunun kesilen kurbanın kanıyla sıvanıp örtülmesi, hastanın 3 gün ile
12 saat arasında değiĢen -belli bir müddet- bu halde yattıktan sonra hastalığının
kurbana “göçürüldüğü” ve böylece iyileĢeceğine inanılmasıdır 14. Bu Ģekilde ve adeta
“cana karĢı kurban edilen canla”, hastanın öldükten sonra tekrar dirilmiĢçesine yeniden
hayat ve sağlık bulması da dahil emçilerin bütün bu uygulamalarda “sihir” ve “büyü”nün
temel prensibi olan “bir kez iletiĢime geçen iki nesnenin sonsuza kadar etkileĢeceği” ve
“birine yapılanın diğerine tesir edeceği” düĢüncesi içinde açıklanabilir.
Bu belli baĢlı Ģaman veya kamların geleneksel uygulamalarının yanısıra
günümüzde Güney Kazakistan’da emçiler, modern tıbbın ön plana çıkardığı “em” veya
“ilaç”la tedaviyle de uğraĢmaktadırlar. TeĢhis edilen hastalığın durumuna göre meselâ
devamlı ağrıyan bir mide için ya da bir “gastrit” hastası için yeni sağılmıĢ “köpüklü
kımız”ın kırk gün akĢam ve sabah içilmesi gibi geleneksel emlerle yapılan tedaviler de
geniĢ bir yer tutar. Dahası ve en önemlisi Kazakistan’da “meĢru” ve “geçerli” bir
sağaltma yol ve yöntemi olarak kabul edilen “emçiler” sanatlarını icra etmeye
baĢladıktan sonra bu konuya hasredilmiĢ bir devlet dairesi tarafından imtihana tabi
tutulmakta ve denetlenmektedir. Bu imtihan ve denetlemelerde baĢarıları kendilerine
verilen çeĢitli sertifika ve diplomalarla da belgelenmektedir. Biraz da buna bağlı olarak
“emçi”lik gittikçe belirginleĢen yeni bir dönüĢüm geçirmekte, sözünü ettiğimiz
geleneksel tedavi yol ve yöntemlerinin yansıra modern tıbbın da bazı uygulama ve
ilaçlarını geleneksel yapıya adeta “göçürmekte” ya da adapte etmektedir. Böylece,
dikkat çekecek ölçüde modern tıp uygulama ve literetürünü bilen modern hastalık
terminolojisine vakıf olmakla birlikte bunu geleneksel dünya görüĢü içinde bir temele

13

Kurban edilen koyunun ciğeriyle hastanın vücudunun adeta kamçılanmasına “kakturuv” adı
verilmektedir.
14
Üç gün veya 12 saat gibi emçinin mensup olduğu yol veya ocağın geleneğine göre uygun
göreceği bir zaman müddetince yüzü ve kulakları dahil kurban kanı sürülmüĢ bir halde yatan
hasta bu zaman dolunca kalkar ve yıkanır ve “gusül abdesti” alarak ritüeli sonlandırır ve böylece
iyileĢeceğine inanılır. Anadolu ve Rumeli’de yaygın olarak gördüğümüz kesilen kurbanın kanının
alna ve yüze sürülmesi geleneğiyle “kangdav” geleneğinin iliĢkisi üzerinde daha derin
araĢtırmalara ihtiyaç vardır.
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oturtarak izah eden bir emçi tipi ortaya çıkmıĢtır ve bu toplumsal olarak da kabul
görmüĢ durumdadır.
Sözünü ettiğimiz modernle gelenekseli harmanlayan emçi tipinin toplumsal
olarak kabul görmüĢlüğü beraberinde hatırı sayılır bir prestiji de beraberinde getirmekte
ve göreceli olarak benzer bir süreci yaĢayamayan “baksılık” uygulamalarını
değiĢtirmese de gittikçe yaygınlaĢan bir Ģekilde kendini “emçi” olarak takdim
etmektedir. Kısaca, günümüzde baksılığın “gelenek çevresi”15 daralırken emçiliğin
gelenek çevresi gittikçe geniĢlemekte ve baksılık, emçilik geleneği içinde erimektedir.
Oysa, baksılık, Türklerin önce Budizmi ve sonra da Ġslâmiyet’i kabul ettikleri dönemde
tam da bugün “emçi”lerin ve emçiliğin yaĢadığı süreci yaĢamıĢtı. Gök Tanrı’nın yerini
Ġslâmiyet’in Allah inancı alır veya ona ınkılâp ederken kamdan, Ģamandan, “ozana” ve
“baksı”ya geçiĢte gerçekleĢmiĢti. Bu süreç en mükemmel örneğini Korkut Ata’nın
Ģahsında gördüğümüz “ata”, “ana”, “baba” ve “dede”leri ortaya çıkardıkça gelenek içten
içe kendini yenileyerek, geleneksel uygulama ve pratikleri yeni dinin amentüsüne
uygun hale dönüĢtürmeyi baĢarmıĢtır. Dahası dönüĢemeyen ve uygun hale gelemeyen
pek çok uygulama ve inanıĢı bile “anlamını boĢal”tarak, sembolik veya simgesel
uygulamalar halinde gündelik hayatta ve ayakta tutmuĢtur. DüĢünsenize, bir kez,
Korkut Ata’nın Hz. Peygamberin sahabesi ve muhteĢem bir evliyası olduğuna
inandıktan sonra onun adına izafe edilmiĢ anlatılardaki
“Ġslâm dıĢı”lığı kim
sorgulayabilirdi ki?
Sonuç olarak, merkezî Avrasya’da son iki yüzyıla kadar üç bin yıldır baĢat
tarihsel aktör olan Türk milletinin iki Avrupa büyüklüğünde bir coğrafyaya yayılmasına
ve bugün 250 milyona yakın bir nüfusun pek çok faktöre bağlı olarak 40’a yakın sosyokültürel alt grup halinde organize olmasına rağmen aynı dünya görüĢünü paylaĢtığını
söyleyebiliriz. Bu adeta mucizevi birlik ve bütünlüğün temelinde yatan olguların baĢında
da, Türk kültür ekolojisinin halk hayatı ve dinini baĢlangıçtan itibaren oluĢturan ve
kendine has kültürel temeller üzerinde dönüĢtürerek yaĢatan kurumsal yapının
“kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüĢebilmesi gelmektedir. Bir baĢka ifadeyle,
Dünyanın nasıl ve ne Ģekilde bir sistem dahilinde iĢlediğine dair genel kanaat veya algı
olarak tanımlayabileceğimiz “dünya görüĢü” (worldview) bir anda oluĢmayacağı gibi bir
anda da ortadan kalkmaz. Dahası bütün dünya görüĢleri Ģu veya bu ölçüde en eski
mitlere kadar giden motif, kahraman, olay, olay örgüsü, inanç, pratik ve uygulamalar
içerirler. Halk düĢüncesi veya felsefesi sözlü kültür ortamının ürünü ve üreticisi olarak
doğasında Claude Lévi Strauss’un (2000) “yap-takçılık” dediği hazır sözel, düĢünsel ve
gündelik yaĢama dair pratik materyalin kullanımını içerir. Bu bağlamda bakıldığında,
insanın doğayla olan mücadelesinde en mübrem ihtiyacı olarak karĢımıza çıkan
“sağlık” konusunda hiçbir din ve dünya görüĢü mevcut ve iĢlevsel yol ve yöntemleri
gözardı edecek kadar cömert, dogmatik veya fanatik davranamayacağı ortadadır. Yeni
din ve onun amentüsünün “mabud” ve “mabed”inin sembolleri kabul edildikten sonra
her yeni dinin içselleĢmesi tecrübesi artık dıĢtan gelen ve bir “dıĢ mesele” olan bir
fütühhattan ziyade toplumsal ve sosyal bir “iç mesele” ve kültürel bir tenevvuata
dönüĢür. Yeni dini kabul eden toplumun toplumsal birikimi anlamında kültürü aldığı
15

“Gelenek çevresi” terimiyle bir geleneği hayata bağlayarak yaĢatan insan topluluğu kast
edilmektedir. Konuyla ilgili olarak bkz. (Alangu 1983).
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sembolleri ve kabul ettiği amentüyü binlerce yıllık yeryüzü tecrübesi ve gündelik yaĢam
pratiğinde yeniden yorumlayarak içselleĢtirir. Kazak halk kültüründe yerel ve hakim
sosyo-kültürel doku olan Türk kültür ekolojisinde de, “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye
dönüĢüm sürecinde de yaĢanan ve ele aldığımız örneklerimizden de, anlaĢılan bu
durumdan baĢka bir Ģey değildir. Türk dünyasının tamamının benzer değiĢim ve
dönüĢümler açısından taranmasının bitirilmesi Türk dini araĢtırmalarının zemini
oluĢturacaktır
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