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Yakut (Saha) şamanizıniRi tetkik eden etnografların ve din tarihçilerinin dikkatini çeken ıstılahlardan biri ijiilf.rl ıstılahıdır, ' Bu kelimenin
harfi harfine manası cana-hayvan» demek olmakla beraber Yakut
şamanİzıninde ne ifade etti~i şimdiye kadar" kesin olarak hallediimiş
de~ildir. Garp alim leri bt! ıstılahı W.L. Seroşevskiy'nin tetkikierinden
öğrendiler. Seroşevskiy Yakut ülkesinde ve Yakut kavminde gördüklerini çok iyi tespit etmekle tanınan bir etnograf isede tur ko log olmadığı
içİn işittiklerini iyi izah edemediği Yakut dili ve diniyyaU mütelıassıs
-larınca iddia edilmektedir ' . 'lie kıl' ı stılahını 'ije kıla' şeklinde tesbit
etmesi de bu iddianın haklı olduğunu gösterecek mahiyettedir. Yakutçada üçüncü şahis mülkiyet eki türkçedeki -i, -si yerin~ -a, -ta olduğuna
göre ije kula" 'hayvan' değil, fakat 'ana hayvanı' demek olur. Bu gibi
yanlıştan olmakla beraber bu ıstılahı ilk. defa tesbit eden ve buna dair
malzeme toplıyarak İzaha çalışan da Seroşevskiy olmuştur. Ona Tüspüt
adlı bir şamanın anlattığına göre jij~ kıl' şamarıın hayvan şeklinde teces'süm eden canıdır. Tüspüt övünerek şöyle demiş: «benim ija IplFıml
kimse bulamaz, o Cigan dağlannqa, taşlıklarda gizlenmiştir, orada
yatıyor~ ' , Rahmetli Zıya Gökalp «Eski Türklerde ietimaı teşkilat. baş
lıklı etüdünde, Seroşevski'ye istinaden, 'ije kıl' hakkında şöyle de~ek
tedir: (Yakutlarda şamanlar nasüti (laique) lerden fazla iki ruha malik
olmakla temayüz ederler. Sirfneisi iye. kila'dir ki ana hayvan, yani ana .
totemi demektirs , ...
ı Mesela, V. LOLLOV, Obzor literatur! po ,,,.rO'tla,,igam gakuto'tl, (Jivaya Stariııa,
19t4, s, ::I t7-B72; bilhana "iili. ımı» hakboda s. 344, H5t- B53) . Ije kıl Yakut telaffuzuoa göre "ioye kııb söyleııir, yazılışı ise iii kul 'dır.
2 V. L. Seroşevs kiy. Yakub, I, Petersburg, 1896, s. 625-626.
S Ziya Gökalp. Eski Türklerde içtimai teşk il at (Milli Tetebbular M ecmuası, I,
ssyı B, s. 450-451). Bu mBkal ~ de , Yskutlsno semiyyeye verdilderi isim sib kelimesi'
di r ki, soy sap kelimesinde ki sop He müt e radiftir~ deoilmekıedir (s, 460). Yakutçada 90Y
manaSIDa geleo böyle bir kelime yoktur ve bulunmasına da imkan yoktur. Eski türkçedeki önses (Aolaut) s yakutçada sıfırd ır (su· u, süt·üı, seo- en gibi), Z. Gökalp, bir zühu!
ese ri olarak, almanca 'Sippe' kelimesini yskutça , sanmış alsa gerek. Bu yaulış $00 yıl
'.arda yaoıılan lise ders kitabıoa kadar girmiştir (Necmettin Sadıık, Soııgoloj!, 19_~ s, 22).
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Biz bu yazımızda 'ije . kıl'ın mahiyetini ve totem kültü ile alakası
olup olmadığını izah etmek iddiasında: de~i1iz j maksadımız, bu meseleyi izaha yardım edebileceğini düşündüğümüz bazı malzemeye işaret
etmekten ibarettir.
Yakut şemaniımini inceleyenlerin (Seroşevskiy, Troçşanskiy İonov,
Pekarskiy, Yastremskiy, Vasilyev v.b) tesbit ettikleri malzeme dikkatle
gözden geçirilir ve başka Türklerin faIklar malzemesiyle mukayese
edilirse bu Yakut ije kılının daha:XI. asırda Mahmud Kaşgari'n' in
kayde.ttiği «peri_ep ve bu günkü Kazar-Kırgızların . arvak~eş) dedikleri ~hayvaIi -ruh) iİe çok yakın ilgisi olabileceğini tahmin etmek
mümkündür.
Yakut/arın inançlarına göre 'ije kıl'ın ölümü şamanın ölümü demektir. İki rakip şamanın ije kll;lan bir biriyle mücadele ederler,
ije kıl'ın başına gelen: şamanın da başına gelir. İje kıh ma~lup olan
şaman rakibine~ mağlup olur. Bu {hayvan-ep ler hakkındaki inanç
Yakutlara mahsus de~ildir. Bu o eş-ruh . lar ve mücadeleleri Sagay
kamlalanndan Topçan adlı bir şamanın Katanov tarafından 1889 yı
lında tesbiti edilen '. menkıbesinde tasvir edilmektedir. Bu menkıbeye
göre e Sır ırma~ında 55 yıl önce Topçan adlı bir kam vardı. Bu kam
bir gün ayin yaparken gördü ki Kezek Ta~ .denilen dağın .tepesinde
biri gök, biri kara boğanın (Kezek Tagdın üstünde pir kök, pir kara
'puga) bir birine tas vurarak kavga ediyorlar. Gök bo~a kara boğayı
son derece yormuştu. Bunu gören Topçan gök boğayı vurdu, gök
bdğ.a yer.e yuvarlandı ve kurt suretine girip şimale doğru kaçtı. Gök
boğa-kam Keeük, kara boğa ise kam Topçan idi 4 . Bu menkıbedeki
iki boğa iki şamanın ,hayvan suretinde teeessüm eden ep leridir ki
Yakut şamanizmindeki 'ije kıl'ın benzeridir. Menkıbenin sonunda Kecük '.
şamanın bu hadiseyi mütaakıp yaralanarak yatağında yattığı söylenmektedir.,
. .
Müslüman Türklerden Kazak-Kırgızlann en son müstekil hanIanndan II. Abılay (1771·1783) ·han menkıbesinde bu · <Xtecesüm eden
ruh-ep efsanesine raslhyoruz. G. Potanin tarafından .tesbit edilen
menkibeye göre c Abilay'ın serdarlarından Ciydebay bahadır Abilay'
ın yaptığı bütün seferle.r.e iştirak ederdi. Askerler h~r zaı;nap. onun
örıünde bir ,kızıl tilkinin : rehbe.rli.k ettiğini görürlerdi . . Bu tilki onun
ear'vag»ı idilS. Bir gün Abılay on~ c~rvagını ban'a göster~' dedi. eiyde4 W. Radloff~Kataooff. Proben, iX, · 30g ~3ıO (metio), 228 (lerc.üme)_
~ Kazako:-a 'aTVak', arapça 'ruh' .un , çemidir.- .Bu kelimenin eski türkçede : af~ uo,
,. !ıihri k;uvv e t , maoasıns .2e1en 'srbag"Jı;elime~ine benzedijti için yayılmış olss gerek; Ka:..ak dili 'ruh' kelimesini bilmez, fakat 'arvsk'ı bilir.
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bay bahadır Abılay'ı bir dağın tepes;ıe çı kardı, kendis.i de aşağı ya
·indi. Abılay dağın aşağısında bir kızıl tilki gördü.' Birdenbire havada
bir kartal peyda olup bu tilkiye saldırd ı ve yere serdi. CiydebiiY bahadır Abılay'a (ne gördün? ' dedi, Abılay gördüklerini anlattı . Ciydebay cişte o tilki benim arvag,m idi, kartal ise senin arvagındır. Senin
arva·gın benimkinde n güçlü » deditl. Bu menkıbeden açık görülüyor ki
eş (ija kıl ) yalnız şamanlara mahsus değil, fakat büyük kimselerde da
bu l unduğuna inanıhrdı.

Mahmud Kaşgari 'eş' kelimesini (eş· sahip (arkadaş) dir; priden
tabii olana dahi 'eşlig' [eş sahibi, eşli] denİp diye izah ettikten sonra
. halk edebiya hndan (her halde bir eski destandan) ş u manzum parçayı
naklediyor :
anıii ışın
eşin

yime

keçür düm
kaçırdım

.

ölüm otın ;çürdüm
içti olup yüzi türi

Yani - onun işini bitirdi.m. Eşini kaçırd ı m . Ölüm zehrini içirdim, yüzü- ·
nü ekşiterek içth. 7
Kaşgarin'nin 'eş' kelimesini)zahı ve naktettiği bu parça bizim ije
· kıl konusu bakımında dikkate değer. Bu izaha göre Xı' asır da doğu
daki müslfiman Türkler, ihtimal ki Kaşgari'nin kendisi dahi, bazı kimselerin cin lerden e·şi olduğuna . inanmışlardır . Ma nzum parça da galip
,kahraman d.üşmanının . eşini kaçırdığı nı » öğünerek söyliyor (~L..:..!?IJ).
Yukarıda naklettiğimi z Topçan ve Abılay menkıbel erindeki boğa, tilki,
kartal unsurlariyle Kaşgarlınin bu kıt'asındaki .kaçırılan eŞ'" in mükayesesi Yakut ije kıl'ını izah etmeye yardım edebilecek mahiyettedir.
Kaşgari'nin ~Çlwı ) kelimesini izahı da dikkate değer: c çı wı-cin
lerden bir bölüktür. Türkler şu na ina nırl ar ki: iki bölük birbiriyle
çarpıştıa-ı zaman bu iki bölüğün vilayetlerinde oturan cin ler dahi kendi vilayetinin halkını kullamak için çarpışı rlar . . Cinlerden hangi taraf
yenerse onlardan yana çıktığı vilayet halkı da yener. Geceleyin ·bu
. cinlerden hangisi kaçarsa onların bulunduğu vi ı ay.etin hakanı da kaçar . . . . .. . Bu Türkler arasında yaygındır, görenekti"r.) 8 Bu efsanedeki her vilayetin _cin ' leri o vilayette yaş ı yan insanların .eşıIeri

j
6 _Jivafa Starina, 1916, s. 66.
7 Di{}(lnü Lügrıt-it Türk, I, 47; B. Atalay tercümui, s. 48: dimlui <eş, arkadaş,
. '.< irenç k~dından eşi bultlna~ kimseye eşllg denir _ diye ter~iime editmiştir. Şüphesiz yanlışt ır .• Cin~ diye tercüme eden Broekelmann haklıdır .
.
a Agn. esr., 111, 171 ; B. Atılay tere., i . 225.
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olsa -gerektir. Iptidai [ şa m anizın devrind e Ibu ceş .le r Yakut şamani z~
mindeki iie~' kı l gibi teUikk i edil mi ş olacaktır..
Altay şamanizm i nde 'yula' deni len r uh ije kıl'ın bir varyasyonu
o lsa gerektir. V, A. Anahinin verdiği ~ malumata göre 'yula' in sa nın
yeya hayvanın eşidir. Yula cesetten ay rılıp müstekil yaşıyabilir. 9
Yu karıda naklettiğimiz Topçan şamanın m enkı besin e benziyen -bir
menkıbe Karaea Ahmet oğlu Haci Tuğnı.! iler s ultan H acı m h akk ında
d a söyle nmiş o ldu ğu an la şı lm aktad ır. Güvercin olan Sultan Hacımı
yakalamak için' Haci Tağrul doğan olup havaya ağmıştır to.
Kahramanların _

