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Şamanlık olarak da bilinen Kamlık inancında Şaman (Kam) önemli bir yer tutar. 
Ancak Kamlık inancı tamamen Kam, daha doğrusu yalnızca “Kam”dan oluşuyor 
demek gerçekliği tam olarak yansıtamaz (en azından Hakas Kamlığı örneğinde), 
çünkü Kamlığın içerisinde Kamların yer almadığı birçok ayin mevcuttur. Ya da 
kamlar belirli ayinlerde (tayığ) yer alsa dahi ayini yönetenler genelde toplumun 
içinden en saygın kimseler olurdu. Örneğin, tigir tayığ olarak bilinen göklere yönelik 
ayinde Kamlar yer al(a)mazken ritüel söök (boy) başkanı tarafından yönetilirdi 
(Yakovlev 1900: 106; Butanayev’de 2003: 164). Dağ ayini (tağ tayığ) ise Kamların 
katılmasıyla birlikte genelde toplumun yaşlı üyelerinden birisi tarafından yönetilen 
dinî bir uygulamaydı (Maynagaşev 1916; Pataçakov’da 1993: 352-403). Tös olarak 
bilinen Kamların yardımcısı olan ya da inancın içerisinde “Kam”la herhangi bir 
alakaya sahip bulunmayan ruhların maddi ve şekilsel sembolleri (fetish) bağlamında 
yer alan ve evin içinde yiyecekleri koruduğuna inanılan ruhun somut simgesi olan 
ir tileg kültüyle ilgili ayini yaşlı kadınlardan birisi yönetmekteydi (Butanayev 2003: 
132-133). Dolayısıyla görüldüğü gibi Kam Kamlık inancının içerisinde önde gelen 
bir yere sahipken aynı zamanda da Kamın Kamlık çerçevesinde düzenlenen ayin 
gibi tüm inançsal törenlere katıl(a)madığı veya katıldığında dahi ayini yöneten bir 
işleve sahip olmadığı da bir gerçektir.

Bununla birlikte Kam, özellikle geleneksel toplumlarda Kamlığın dışında, 
yani klasik anlamda kişiler ile doğa-üstü dünyayla irtibatın sağlanmasında aracı 
olmanın haricinde toplumsal boyutta birden çok başka önemli işleve sahip bir fi gür 
olarak bilinmektedir. Bu işlevlerin içerisine insanları iyileştirmek, fal bakmak, 
yağmurları çağırmak ya da durdurmak, otacılık yapmak, kayıp şeylerden haber 
vermek, sözlü duaları koruyarak yeni kuşak Şamanlara aktarmak vb. işlevler 
dâhildir. 

Ancak Kam ve kümelenme geleneği konusuna girmeden önce Kamın  tanımlarını 
vermekte yarar vardır, çünkü bu bize Kama ilişkin bir çerçeve sağlayacaktır.

Türkçede Kam olarak da bilinen Şaman’a kimi toplumlarda tıp kişisi 
(medicine man), sağaltıcı vs. denilmektedir. Mevcudiyeti çok eskilere dayanan 
Kam insanlığın ilk uzmanı olarak da kabul edilmektedir (Barnouw 1975: 
249-50). Kamın tanımına gelince, “Kam ya da tıp kişisi, üyesi olduğu ya da 
yaşadığı toplumun üyeleri ile doğa-üstü dünya arasında bir kült (ya da mezhep) 
topluluğunca atanmış üyesi olan rahipten farklı olarak kendiliğinden elde edilmiş 
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güç ve yetkiye dayanarak bir aracılık yapan büyücü ve dinî bir uzmandır.” 
(Barnouw 1975: 413). Bununla birlikte Kamın, yaşadığı toplumun içerisinde 
sahip olduğu işlevlerin bu tariftekilerden çok daha geniş olduğu da bilinmektedir 
ki buna az evvel değinmiştik.

Mevcudiyeti insanlık tarihinde çok eski devirlere kadar indiğine karşın 
Kam, yaşadığımız günümüze kadar deneyimlediği çeşitli dönemlerden geçerek 
kendi kültürünü muhafaza edebilmiş ve bugün de gelişmiş toplumlarda bile, bu 
toplumlarda başka bir tür dinî uzman olan rahiple yan yana varlığını sürdürdüğü 
bilinmektedir (Barnouw 1975: 249).

Kamlar, mensubu oldukları kabilenin yalnızca sağaltıcısı olmakla kalmamakta, 
aynı zamanda geleneklerin, inançların ve sözlü halk edebiyatının (destanlar, 
dualar vs.) korunmasında da etkin bir görev üstlenmekteydiler. En eski sanatçılar 
da Kam olduğu olasılığı pek muhtemeldir, çünkü Kam bir anlamda tek kişilik 
“tiyatro” gösterisini de ustaca yapmaktadır aynı zamanda Kamlama ayinini 
yerine getirirken. 

Kamlık inancının esasını oluşturan Kamlar birçok bilim adamı tarafından 
araştırılmıştır ve bugün de araştırılmaya devam edilmektedir ve her araştırmacı bu 
alanda yeni bulgular keşfetmekte ve kendine göre yorumlamaktadır. Dolayısıyla 
Kamın ne olduğu, kimlerin Kam olduğu konusunda çeşitli görüşlerden oluşan bir 
tanım zenginliği mevcuttur. Bunlara derinlemesine gitmeden burada Kamların 
sınıfl andırılması konusunda yalnızca bir örnek vermekle yetineceğiz.  

İşte “Kam”ın ne olduğuna ilişkin olarak daha üstte verilen tanım örneğinin 
ardından Kamların sınıfl andırılmasına da yer verelim. Kimi araştırmacılara 
(örneğin, Edwin M. Loeb) göre Şamanlar aslında 1) seer ve 2) Kam olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki grup Şaman arasındaki farka gelince de şunlar 
söylenebilir: Bir seer, kendisiyle konuşan ruhları görebiliyorken, gerçek Kam ise 
ruhlarla iye olunmak yoluyla temasa geçer, daha doğrusu ruhlar böyle bir Kamın 
vücuduna girmek suretiyle iye, yani sahip olur ve Kamın üzerinden konuşur. 
Bununla birlikte bu seer türü Şaman daha çok eski tip dinsel uzman olup çoğunlukla 
Kızılderililerde yaygın olurken, iyelikli Kamlık (possession shamanism) genellikle 
Eski dünya olarak anılan coğrafyamızda mevcuttur (Barnouw 1975: 250).

Bir başka araştırmacı Mircea Eliade ise Şaman ile tıp kişisi (sağaltıcı - medicine 
man) arasında ayırım yapmakta ve Şaman terimini orta dünyada yaşayan insanlara 
hizmet çerçevesinde “üst dünya, alt dünya ya da okyanusun derinliklerine yönelik 
ekstatik (kendinden geçmiş) yolculuk” yapanlarla sınırlandırmaktadır. (Barnouw 
1975: 250).

Bununla beraber çoğu antropolog tarafından bu iki terimin de, yani hem Şaman 
hem de sağaltıcı sözcüğünün eş anlamlı olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Kamlar çeşitli işlevleri yerine getirmektedir yaşadığı toplumun içerisinde; 
şöyle ki, onlar ruhlarla iletişim kurmakta, gizli konulardan haber almaktadırlar. 
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Bunun yanı sıra onların kimi zaman hava durumunu etkileyebildiğine, yağmurları 
yağdırabildiğine ya da durdurabildiğine inanılmaktadır (Barnouw 1975: 250). 
Aynı zamanda Şamanlar sağaltıcılıkla da uğraşmaktadır. 

Tedavi ederken de Kamlar çeşitli teknik ve yöntem kullanır ki bunların içerisinde 
otlarla, köklerle, özel çaylarla, yaraya konulan lapalarla, merhemlerle, iyileştirici 
balsamlarla, tenkıyelerle, masajlarla, ter banyolarıyla, emme uygulamalarıyla (ki 
emme belki de dünyada en eski ve en yaygın sağaltım tekniğidir. Bu arada eski 
Türkçede de ilaca “em” dendiği de hatırlanabilir.) vb. biçimlerle yapılan tedavileri 
kapsamaktadır. Bu yöntemler ilkel ya da oldukça basit gibi görünse de bu 
yöntemlerin çoğu geçerli iyileştirici uygulamalar, ancak bunun aksi durumlarda, 
yani bu uygulamaların etkisiz kaldığı durumlarda bile Kam tarafından uygulanan 
sağaltma sürecinin kendisi hastaya güveni yeniden kazandırmakta ve sık sık 
hastanın iyileşmesine, özellikle rahatsızlığı psiko-somatik (yani, rahatsızlığın bir 
hastalıktan çok korku ya da kaygıdan kaynaklandığı durumu) kökenli olduğunda, 
yardımcı olmaktadır (Barnouw 1975: 250).  

Az önce verilen ilaç anlamına gelen öz Türkçe olan em (Hakasça im) 
sözcüğünün yanı sıra Hakas destanlarında (örn.: Huban Arığ destanı) çok yaygın 
bir biçimde hayat iksiri anlamına gelen tom sözcüğünün de geçtiğini burada 
belirtmekte yarar görüyorum. 

Şamanların kendi aralarındaki ilişkilere gelince denilebilir ki Kamların 
arasında hatta rekabet vardır. Doğru ya da hileye karışık bir biçimde uyguladıkları 
teknikleri Şamanlar kolay kolay başka Şamanlarla paylaşmaz, çünkü bir Şaman, 
kendi tekniğinin sırrını bir başka Şaman’a açıkladığı zamandan itibaren rekabet 
açısından zayıf düşebileceğinin farkında olsa gerek. Nitekim Amerika’daki 
Kızılderili kabilelerden Kwakiutl’ların inancını araştıran Franz Boas da bu kabileye 
mensup George Hunt adlı bir Şaman’ın hileyi içeren kendi tekniğini bu kabiledeki 
öteki Şamanlarla tüm yalvarış ve taleplerine rağmen paylaşmak istemeyerek gizli 
tutmuş ve böylece bu diğer Şamanların ona yönelik olarak kıskançlık ve hatta 
düşmanlığa yol açmış olduğunu örnek olarak göstermiştir (Boas 1930: 1-35).

Kamların arasında rekabet olmasına rağmen diğer toplumlardaki meslektaşlarına 
karşı kendi varlıklarını sürdürmek ve güçlü durabilmek adına aralarında 
kümelendikleri, yani bir tür cemiyetler kurdukları da bilinmektedir. Grup hâlinde 
kümelenmenin altında yatan amaç ise profesyonel anlamda doğrudan işle ilgiliydi, 
çünkü Şamanlar yaşadıkları toplumda çoğu zaman iyi performans gösterdikleri 
sürece zenginlik ve statü sahibi konumuna gel(ebil)mekteydi. Kimilerine göre 
Şamanlar yalnızca kendi aralarında kümelenmemekteydi, aynı zamanda yaşadıkları 
toplumdaki şefl eri (liderleri) de aralarına alarak çok gizli cemiyetler kurmaktaydılar. 
Bu tip kümelenmenin amacı ise toplumun diğer üyelerini korku altında tutmak ve 
onları denetim altında bulundurmakmış (Radin 1957: 41-51).  

Ancak bu görüşü tüm Kamlara yönelik olarak genelleştirmek olanaklı 
gözükmemektedir. Nitekim Victor Barnouw’a göre de hem Boas’ın araştırdığı 
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California’daki Yokutlar hem de Radin’in araştırdığı Kuzeybatı Sahil’de yaşayan 
Kwakiutl’lar kabilesi zenginlik ve statü ile çok nadiren ilgilenmekteydiler 
(Barnouw 1975: 254). Dolayısıyla, kimi Şamanların fırsatçılığının tıp kişilerinin 
genel bir ayırt edici özelliği hâlini almadığı ifade edilebilir.  

Buna ilaveten bu konuda yine 18.yy’ın sonunda Sibirya’da seyahat eden ve gerçek 
bir Şaman’ın kesinlikle oldukça önemli psikolojik görüngü olduğunu söyleyen 
Wrangel adlı bir araştırmacının Sibirya Şamanları’nın sahtekâr olmadıklarını 
savunduğu bu görüşün lehinde bir örnek olarak gösterilebilir (Barnouw 1975: 255). 

Şamanların arasında kümelenme ile ilgili olarak bu olayın çok eski dönemlere 
dayandığı söylenebilir. Zaten Şamanlıktan hareketle bu geleneğin Türklerin daha 
sonra Anadolu’ya geldiğinde belki de Ahilik biçiminde devam etmiş olduğu 
gözlemlenebilir. Üstelik Şaman olma anlamında adaylar çeşitli deneylerden 
ve sınavlardan geçmektedir. Ancak bundan da öte Şaman olunma konusunda 
denilebilir ki toplumdan topluma bu süreç değişiklik arz etmekte ve çeşitli 
yollardan Şaman olunmaktaydı. 

Örneğin Eskimolarda hem kadın hem de erkek Şaman olabilmekte, ancak daha 
çok erkeklerin Şaman olduğu görülmektedir. Bir Şaman’ın yanına eğitilmek üzere 
giden Şaman adayı hocasına değerli olabilecek bir şey sunmalıydı ki bu çoğu kez 
nadir bulunan bir ağaç türü olurmuş. Bunun Kam olmak üzere eğitime alış süreci 
bir nevi bir yere üye olunurken üyelerin ödemek durumunda olduğu aidat ya da 
üyeliğe giriş ücreti türünden ödentilere benzerlik arz ettiği burada vurgulanabilir. 
Şaman adayı ve velileri ise, yapmış oldukları tüm tabu ihlallerini itiraf etmeliydi 
(Barnouw 1975: 255). Bunun da aslında bir yere üye olurken bir tür ant içme ve 
yemin etme ya da ruhen arınma gibi prosedürleri andırdığı söylenebilir.

Eğitim süreci, soğuğa ve açlığa maruz kalmayı ihtiva etmekteydi ki bunlardan 
açlıkla denenme süreci günlerce sürebilmekteydi (Barnouw 1975: 255). 

Şaman olmanın bir başka örneği de orta Avustralya’da yaşayan Arunta 
kabilesinden gösterilebilir. Bu kabileden bir kişi tıp kişisi olmak istediği 
zaman yerleşim biriminden çıkıp uzaklara kadar dolaşmaya gitmektedir. 
Ta ki bir mağaranın yanına gelinceye kadar. Mağaraya ulaştıktan sonra 
Şaman adayı uykuya dalmaktadır. Daha sonra ise mağaradan bir ruhun çıkıp 
bu kişinin dilinde mızrakla bir delik açtığına inanılmaktadır. Dilindeki bu 
deliğin Şamanlığın simgesi olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte Şaman 
adaylarının vücuduna büyülü taşların da ruhlar tarafından yerleştirildiğine 
inanılmaktadır. Aynı zamanda bu işlemler Kam adayına başka Şamanlar 
tarafından da yapılabilir (Barnouw 1975: 258). Yani buradan da anlaşılacağı 
üzere Şaman adayı bir çeşit eğitim sürecine ya da Kamlık kurumuna kabul 
edilme törenine tabii tutulmakta ki bunun günümüzde çeşitli kurumlara kabul 
törenlerine benzerliği göze çarpmaktadır. Ayrıca anılan örnek olayda Kam 
adayının Kamlık kurumuna kabul edildiği anlamına gelen ve diğer Kam 
olmayan insanlardan ayırt eden bir niteliğe (örneğin dilinde deliğin açılması) 
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kavuşturulması uygulamasının günümüzde çeşitli derneklere, birliklere, 
okullara vs. kurumlara üye olunduktan sonra verilen rozet, yüzük vb. gibi ayırt 
edici ve aynı zamanda insanın bir kümeye aidiyetini de gösteren simgelerle 
ilişkisi kolaylıkla kurulabilir.

Türklerden de örnek vermek gerekirse 1920’li yılların Saha, Buryat, Tungus ve 
diğer Kuzey ve Doğu kavimleri Şamanlığı konusunda önde gelen araştırmacılardan 
Saha Türklerinden Gavriyil Ksenofontov (1888-1938)’un görüşü ise Kamların 
Kam olmadan önce acı, çile ve hatta ölüm sürecinden geçtiklerine ilişkindir. Acı 
genelde Kam adayının vücudunun parçalanması ve yeniden toparlanması, çile ise 
Kam olmadan önce Kam adayının hastalanması biçiminde görülmektedir. Şaman 
olmadan önce Kam adaylarının ölüm deneyimlediklerine ilişkin inancın Saha, 
Buryat ve Tunguslarda yaygın olduğunu da G.V. Ksenofontov (1992: 62, 65-68, 
88-93, 130)’un çalışmalarından öğrenebilmekteyiz.   

Kümelenme olayı Şamanlıkta günümüzde de sürmektedir. Şamanlar tarafından 
vakıf, dernek, cemiyet vs. biçimlerde birlikler kurulmaktadır. Aslında bunun 
altında yatan amacın da eski zamanlardaki örnekleriyle hemen hemen aynı olduğu 
söylenebilir, çünkü eskiden olduğu gibi bugün de Şamanların arasında rekabet olsa 
dahi onlar birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket etmektedir. Ancak bundan 
da öte Şamanlar, artık çatısı altında bir araya geldikleri organizasyonların içerisinde 
kendi faaliyetlerini daha düzenli bir hâle getirmekte, deneyimleriyle karşılıklı olarak 
paylaşabilmekte, ortak etkinlikler düzenleyebilmekte, haklarını hukuk kurallar
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1. Pügdüríler, en büyük Kamlar olup 9’ar Şaman davuluna, özel giysi ve çok 
sayıda yardımcı tözlere (ruhlara) sahipti. Kamlama esnasında bunların kutları 
çok uzak mesafelere kadar ulaşabildiğine inanılırdı.

2. Pulğosílar, yalnızca bir Şaman davuluna sahip olup sıradan basit bir Şaman 
giysisini giyerlerdi ve Kam yolculukları Hakas eline bitişik komşu bölgeleriyle 
sınırlı kalırdı.

3. Çalancıhílar, Kamlar kümesinin içerisinde mevcut olan sıralamada en 
alt kategoride bulunup yalnızca hipnoz yapabilme gücüne sahiptiler. Bu 
kategorideki Kamlar Şamanlığın öğretisine kabul edilmemiş ve dolayısıyla 
vakıf olmayan kişiler olup ne Şaman giysisi ne de Şaman davuluna sahipti. 
Bu sınıftaki Kamlar nazar, korku gibi rahatsızlıkların sağaltılmasıyla 
uğraşmaktaydı (Butanayev 2002: 121-2).
Ayrıca birisinin kendini hareket ve davranışlarıyla Kam olmadığı hâlde Kam 

olarak gösterdiği durumlarda bunu bir biçimde öğrenen çevre ahalisinin böyle bir 
kişiye özel olarak bir sıfat geliştirmiş olduğu da bilinmektedir tarihin içerisinde. 
İşte kendini “sahte yollarla”, yani yeteneği olmadığı hâlde Kam olarak göstermeye 
çalışan bu tür insanlara Hamorhos denilmekteydi (Butanayev 1999: 177). Bu da 
gösteriyor ki insanlar o geleneksel tarzda yaşayan ve günümüzden bakıldığında 
çoğu konuda sorgulama yapabilme yeteneğinden yoksun gibi gözüken toplum 
eski zamanlarda bile gerçeği sahtesinden ayırabilecek güçte olmuştur. Aslında 
bir kimsenin gerçekten yetenekleri olmadığı hâlde kendini Kam olarak tanıtması 
ve bundan bir biçimde yararlanması o dönemdeki zaten küçük çaplı yerleşim 
birimlerinde uzun sürmesine olanak çok azdı, çünkü o yerleşim birimlerinde 
bireyler arası ilişkiler daha çok yüz yüzeydi ve dolayısıyla uzun süre boyunca 
gerçek olmayanı çevreye gerçek olarak sunmanın zorluğunu anlamanın hiç de 
güç olmadığı söylenebilir. 

Sonuç olarak bir değerlendirmenin yapılması gerekiyorsa denilebilir ki 
Şamanlıkta da kümelenme olayının evrensel boyutta, yani hem Kızılderililerin 
yaşadığı Amerika’da hem de Türklerin yaşadığı Sibirya’da çok eski dönemlerden 
beri mevcut olduğu bir gerçektir. Hatta bu kümelere (ister Şamanlar arası gruptan 
isterse bir Şaman’dan eğitim almak anlamında olsun) herkesin öyle gelişigüzel 
bir biçimde girdiğini söylemek de neredeyse olanaksızdır. Üstelik bu kümelerin 
kimi zaman gizli olduğu da (sebebine bakılmaksızın) anımsanabilir. Bunun yanı 
sıra kümeye dâhil olmanın mekâna göre az ya da çok değişiklik arz etmesine 
karşın belli koşullara bağlı olarak gerçekleştiğini de belirtmek olanaklıdır. Üye 
olunurken de özellikle kimi toplumlarda Şamanlar kümesine girerken üyeliğin 
ayırt edici ve söz konusu kümeye aidiyetin belirticisi olan bir tür simgelerle de 
donatıldığı anlaşılmaktadır. Kümenin içerisine girebilmek için belirli koşulların 
yerine getirilmesinin yanı sıra giriş ücreti ya da katkı payı olarak tanımlanabilecek 
ödentinin de (ki bunun illa ki ağır bedelli bir para da olması şart değildi) yapılması 
gibi uygulamanın varlığından söz edilebilir. Bununla birlikte kümenin içerisinde 
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de tabakalaşmanın (kategorilerin) mevcut olduğunu da belirtmek gerekir. Aynı 
zamanda Şamanların kullandıkları işaretler ve simgeler ancak ve ancak konuya 
hâkim olan diğer Şamanlar tarafından okunabilirdi ve anlaşılabilirdi. Üstelik 
bu işaretler fi ziki olduğu kadar metafi zik özellikler de taşımaktaydı. Demek ki 
kümelenme olayı Türklerin ilk inancı Şamanlıkta da mevcuttu ki bu profesyonel 
anlamda bugün de Kamlığın yaygın olduğu bölgelerde varlığını devam 
ettirmektedir. 

Bir toplumsal örgütlenme biçimi olarak da nitelendirilebilecek olan bu 
kümelenme geleneği Türklerin yalnızca Şamanlık inancıyla sınırlı değildir. 
Bunu bizler Orta Asya bozkırlarından çıkıp Anadolu yaylalarına gelen Türklere 
ait toplumsal yaşamda da görebilmekteyiz. O zaman denilebilir ki Şamanlığın 
bu geleneğinin kendisini Anadolu’da yaşayan Türklerin İslamiyet’e girmiş 
bulunmasına ve Şamanlığın geleneksel merkezinden çok uzak mesafelerle 
ayrılmış olmasına rağmen mesleki esaslara dayalı bir biçimde sürdürmekte 
olduğu açıktır. Nitekim buna örnek olarak Anadolu Türklerine özgü olan Ahilik 
geleneği gösterilebilir. 

Bundan da öte kimi araştırmacılara göre İslam dini çerçevesinde Türkler 
tarafından kurulan çeşitli tarikatlarda bile Şamanlık belirti veya ögelerine 
rastlamak olanaklıdır (Aydın 1996: 200-1).

Dolayısıyla günümüzde de dünyada görülen mesleki vs. amaçlarla kurulan 
çeşitli küme gibi oluşumların kökenini olmasa bile en azından örneklerini eski 
Türk inancı olan Kamlıkta görebilmek pek olanaklıdır. Bunun ise Türklerin 
tarihinde daha sonraki dönemlerde çeşitli adlar altında ortaya çıkan kümelenme 
geleneğinin çok eski dönemlere kadar indiğini gösterebilmek açısından son 
derece önemli olduğu söylenebilir. 
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