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Gerçek Ve Vefalı Gülüm Karım Sandra Hamer'a, 
Çocuklarıma

Ve Eski Bilgileri Korumaya Çalışan Herkese...

Bu kitabın tüm telif ücretleri; gezegenimizin ve sa
kinlerinin esenliği için şamanizme dair bilgilerin korun
ması, araştırılması ve aktarılmasına adanan kamu yararı
na, kâr amacı gütmeyen bir hayır ve eğitim kuruluşu olan 
Şaman Çalışmaları Vakfı'na verilmektedir.

Bu kitapta belirtilen şaman şifa yöntemleri, tıbbi so
runların çözümüne yönelik tek yöntem olarak ele alınma
malıdır. Aksine bir tıbbi tavsiye olmadıkça Ortodoks tıp 
veya psikolojik tedavilerin tamamlayıcısı olarak görülme
lidir.



TEŞEKKÜR

Öncellikle Şaman Araştırmaları Vakfı bünyesindeki 
Şaman Bilgileri Konservatuarı (SKC) arşivlerine, şamanik 
yükselme ve diğer deneyimleriyle katkıda bulunan bin
lerce öğrenciye teşekkürlerimi sunmak isterim. Yardımla
rı olmadan bu kitap mümkün olmazdı. Aralarında, arşiv
lerdeki deneyimlerinden, son yıllarda Selestiya (Cennet) 
Çalışması için yararlanılmış olanlara aynca teşekkür edi
yorum.

Mağara ve Kozmos kitabına gidçn uzun yolda bana 
yardım edenlere edeceğim teşekkürler kendi başına bir 
kitabı doldurabilir. Pratik olması açısından, şükranlarımı 
yalnızca personel, yerli yardımlar, SKC ve bu kitapla ilgili 
işleri kapsayacak şekilde Vakıf aracılığıyla özellikle son 
beş altı yıldır aldığım yardımla sınırlı tutmak zorunda
yım.

Uzun zamandır dostlanm olan Dr. Baron A.M.F. ve 
Dr. Melinda C. Maxfield'm (Maxfield Vakfı) önemli yar
dımlarını belirtmeden geçmemeliyim, onlar olmasaydı bu 
kitap mümkün olmazdı. Betsy Gordon, Dr. Angeles Arri- 
en ve adlarım taşıyan vakıftan da aynı cömertlikte dav
randılar; onlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Vakıf Yö
netim Kurulu üyelerine sürekli destekleri, ayırdıklan za
man ve bilgelik dolu tavsiyeleri için teşekkür ediyorum. 
Son yıllarda, Susan Mokelke, Sandra Hamer ve benden 
oluşan yöneticiler, arasına Dr. Maxfield, Robert Lee Mor
ris, Dr. Frances E. Vaughan, Ralph M. Field, Heather 
Burch, Dr. Jeffrey David Ehrenreich de katıldı.

Vakfı ve bunca yıldır yaptıklannı destekleyen diğer



önemli kişi ve kuruluşlar arasında Legendre ve Tara Fo
nu, Elizabeth Marshall, Edgar Brown, Della Clark, Don 
Ensslin, Margaret Cohan Terekesi, Fetzer Enstitüsü, Frank 
Pace Jr. Vakfı, Alicia L. Gates, John Fetzer Hatırat Vakfı, 
Susan Mokelke, Robert Lee Morris, Claudia Kuntze, Sha- 
red Vision (Ortak Vizyon) Vakfı, Sterling Fonu, Greater 
Atlanta Toplumu Vakfı, John ve Jessica Schairer, Seattle 
Vakfı ve Flow Fund Camiası bulunuyor. Yine, buraya sığ
mayacak kadar çok fakülte üyesi veya Vakıf camiasından 
veya başka yerlerden insanlar bağışları ve destekleri ile 
yardımda bulundular. Büyük bir minnetle onlara da te
şekkür ediyorum.

İki olağanüstü insanı burada özellikle anmam gere
kir. Birincisi; Vakfın Başkan Yardımcısı olan, büyük bir 
hayranlıkla yanm yüzyıldır Şamanizm macerasında bü
yük bir sabır ve alçakgönüllülükle desteğini izlediğim ve 
benimle aynı maceraya katılan kanm, danışmanım, editö
rüm, amigom, eleştirmenim ve ortağım Sandra Hamer. O 
olmadan bu kitap ortaya çıkmazdı. Diğer kişi ise Şaman 
Çalışmaları Vakfının İcra Direktörü olarak elektronik ko
nusundaki uzmanlığı, cömertliği, yaratıcılığı ve yorulmak 
bilmeyen çalışmalarıyla bu kitabı bitirmemde gerekli olan 
zamanı bana sağlayan Susan Mokelke. Kendisi ayrıca ki
tabın nihai yayın aşamasına hazırlanmasında birçok ay
rıntı konusunda yardıma oldu.

Vakfın genel merkezinde en az iki kişilik görev yük
lenerek büyük bir etkinlik- ve zarafetle çalışan Noelle 
Burch'a çok teşekkür ediyorum. Yıllar boyunca eski araş
tırma görevlisi Gizelle Rhyon Berry, Sıra Dışı Gerçekliğin 
Haritalandınlması (SDGH) projesi için SKC arşivlerinin 
düzenlenmesinde işin asıl yükünü mükemmel bir şekilde 
üstlendi. Coleen Judson da bir süre onun bıraktığı yerden



devam etti. Yine Louis G. Leeburg, James Hamer ve Caro- 
lyn Fee'ye Vakıf adına gösterdikleri çabalardan ötürü te
şekkür ediyorum.

Şu anda Susan Mokelke'nin rehberliğinde deneyimli 
şaman uygulayıcılar ve öğretmenler olan Fakültenin bü
tün mükemmel üyelerine derin şükranlarımı sunuyorum. 
Burada sayılamayacak kadar çok insan var ancak dergi
miz "Şamanizm"'in fahri editörü ve emekli olduğu ana ka
dar sağlığı elvermediği halde vakıfla ilgili önemli uluslar
arası görevleri her zaman üstlenmiş olan antropolog Bili 
Brunton'a minnettarlığımı mutlaka belirtmeliyim.

Sibirya ve Orta Asya'da Vakıf adına yaptığı öncü ça
lışmaları ve özellikle Şaman Çalışmalan Vakfı'nın (FSS) 
Tuva'ya gerçekleştirdiği 1993 tarihli-keşif gezisinin başarı
sındaki rolünden ötürü başka bir fakülte üyesi, eşsiz an
tropolog merhum Heimo Lappalainen'i onurlandırmam 
gerekiyor.

Karısı Roswitha Uccusic'in yardımlarıyla çokuluslu 
bir fakültenin ortaya çıkmasını sağlayan güç, cömertlik, 
yetenek ve tevazu abidesi Avrupa FSS'in yöneticisi Paul 
Uccusic'e hürmetlerimi sunuyorum. Çalışmaları, Orta As
ya ülkesi olan Tuva'dakiler dâhil, Vakfı dünyanın her ye
rinde güçlendirdi. FSS adına Latin Amerika ve Ispanya'da 
eğitim çalışmaları yapan Alicia L. Gates ve Asya'da Kevin 
Turner teşekkürü hak eden diğer isimler.

Sadece bazılarına teşekkür edip, eşit derecede hak 
eden diğerlerine teşekkür etmemek hata biliyorum. Bu ki
tabın ortaya çıkmasında çok çeşitli vesilelerle bana yar
dımcı olan sizlerden, seksenli yaşlarımda hatırlanmayı 
hak eden herkesi hatırlayamadığım için anlayış rica edi
yorum.



Yine de vizyonları ve destekleri, Vakfın ilk senelerin
de hayati önem taşımış olan kişileri hatırlıyorum. Bu kişi
ler arasında Norman ve Michael Benzie, Dorothy S. Lyd- 
don ve kızı Martha, David Corbin, Nan Moss, David 
Rockefeller, Jr. ile sürekli gençleşen, ileriyi gören ve cesur 
Laurance S. Rockefeller'i sayabilirim.

Son olarak, North Atlantic Books yayınevinin kuru
cusu Richard Grossinger'in kitabı basma daveti için çok 
teşekkür ederim, aynı şekilde Doug Reil, Kathy Glass ve 
diğer personele olan takdirlerimi ifade etmek isterim. Ve 
North Atlantic Books'taki gerçekten olağanüstü editörüm 
Wendy Taylor'ı selamlar ve teşekkür ederim. Profesyo
nelliği ve değerlendirme yeteneği, büyük bir hediye.

Kitabımı yayına verdikten sonra arkadaşım antropo
log VVilliam Lyon'ın yeni çalışmasının bir kopyası elime 
ulaştı; Ruhlarla Konuşanlar (Spirit Talkers). Kendisine, 
ruhların ciddiye alınması gerektiğine dair paralel bir ça
lışma yapmış olmasından ötürü teşekkür etmek isterim.

CSS: Şaman Çalışmaları Merkezi
FSS: Şaman Çalışmaları Vakfı
SG: Sıradan Gerçeklik
SDGH: Sıra Dışı Gerçekliğin Haritalandınlması
SDG: Sıra Dışı Gerçeklik
OBH: Olağan Bilinç Hali
ŞBH: Şamanik Bilinç Hali
YSR: Yayınlanmamış SDGH Raporu
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ÖNSÖZ

Yeni Sosyal Araştırmalar Lisansüstü Fakültesi'nde 
halen daha antropoloji profesörüyken, lisansüstü öğrenci
lerine yerli şamanlarm deneyimlerini daha iyi anlamaları 
için şamanik seyahat yapmayı öğrettiğim bir seminer ve
riyordum. Seminer katılımcılarına, her hafta evde bir da
vul kaseti eşliğinde şamanik yolculuk yapma ve buna iliş
kin bir rapor yazma ödevi vermiştim.

İkinci hafta, birinci ev ödevini yapmış ve kursa'sade
ce saatleri programına uygun olduğu için kayıt yaptırmış 
olan sessiz genç bir işkadmı ürkekçe elini kaldırdı. Bir so
rudan çok bir gözlemde bulunarak; "Dr. Hamer, bundan 
sonra asla eskisi gibi olmayacağız, öyle değil mi?" dedi. 
Büyük olasılıkla haklıydı.

1
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GİRİŞ

"Şamanın Yolu" kitabımdan "Mağara ve Kozmos" kita
bım yayımlanana kadar, yani otuz yılı aşkın bir süredir 
çok eski Şamanizm geleneklerine bağlı kalarak, öğretimi 
sözlü olarak ilettim. Ancak bu modem dünyada üzerinde 
daha fazla durulması gereken belirli baz; soruları, daha 
fazla gecikmeksizin, herkese açık bir şekilde ele almamın 
zamanı geldi. İki temel soru; birden fazla gerçeklik olup 
olmadığı ve varoluşumuzla ilgili zorlukların üstesinden 
tek başımıza gelmek zorunda olup olmadığımızdır.

Bu kitapta, kendilerine yardıma olmak için bekleyen 
göksel âlemleri keşfetmek üzere davulla "gökkuşağının 
ötesine geçme" de aralarında olmak üzere, eski şaman 
yöntemlerini kullanarak bu tarz somlara cevap bulmuş 
binlerce Batılıdan bazılarının hikâyeleri anlatılmaktadır. 
Bu insanlar ayrıca yeni bir ruhsal özgürlük keşfettiler; bil
me özgürlüğü, artık seçenekleri sadece inanmak veya inan
mamak değil.

Karşılaştırmalı din konusunda büyük bir akademis
yen olan merhum Mircea Eliade, gökler dâhil olmak üze
re öteki dünyalara uçabilme yeteneklerinden ötürü şa- 
manlarm dünyadaki tüm ruhçu gelenekler arasında ben
zersiz olduğunu vurgulamıştır. Bu dünyalara "esriklik" 
içindeyken veya değişik bilinç halindeyken ulaşmaktadır
lar. "Eliade" şamanlann değişik bilinç haline, şamanın 
"en yüksek göğe ermesine" izin veren "davulun müziksel 
sihri aracılığıyla" girdiğini söylemektedir."1 "Müziksel 
sihrin" niteliğine ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmekte
dir.
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Özellikle bu dünyanın dışına yaptıkları uçuşlarla ün
lü olan Sibirya şamanlarmm fotoğraflarında daima davul 
vardır. Birçok akademisyen, davullann şamanik seanslar 
esnasında sadece "teatral etki" yaratma amacı taşıdığım 
belirtmişler, hatta bazıları Sibirya şamanlarmm değişik 
bilinç hali içine girmediklerini bile iddia etmişlerdir. 
Mantar uzmanı Gordon Wasson'ı izleyen başkaları, psi- 
koaktif sinek mantarı (Amanita muscaria) yemenin Sibirya 
şamanlarmm öteki dünyalara uçtuklarına inanmalarına 
neden olduğunu düşünmüşlerdir.

Söz konusu fotoğraflarda her zaman davulların bu
lunması merakımı uyandırdı ve 1960'lann sonlarında da
vul ritminin bu sihirli uçuşların yapılmasında etki sahibi 
olup olmadığına dair deneyler yapmaya başladım. Birçok 
denemeden sonra dakikada 205 ila 220 vuruşlu sürekli 
ritmin bilinç halini mükemmel şekilde değiştirdiğini ve 
Şamanizm hakkında bilgisi olan birinin ruhlara ait dün
yalara uçabildiği veya seyahat edebildiği sonucuna var
dım. Bu, "işitsel uyarım" veya "sonik uyarım" olup, şa- 
manlarm hiçbir uyuşturucu kullanmadıkla klasik bir 
yöntemidir.

Gelen taleplere cevaben davulla yaptığım kişisel uy
gulamalarımı küçük gruplara öğretmeye başladım, öteki 
dünyaları ziyaret etmek için bilinç halini değiştirmenin 
yanı sıra günlük hayatlarımıza şamansal yardım ve şifayı 
getirmeyi öğretiyordum. Bu bilgiye olan talep arttı ve 
eşim Sandra Harner ile birlikte 1979 senesinde, Şama
nizm'i öğretmek için bir araç olarak, Şaman Çalışmaları 
Merkezi'ni (şimdilerde Şaman Çalışmaları Vakfı) kurduk. 
O zamanlar insanların canlı davul eşliği olmaksızın seya
hat edebilmesi için şaman davul kasetlerine dair deneme
ler yapıyordum. (Bu arada, şamanik yolculuklar yapmak
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bir insanı şaman yapmaz ancak bu uygulama, Şamanizm' 
in öğrenilmesi ve yaşanması açısından, kişi doğrudan ve 
hızlı bir şekilde ruhlardan öğrendiği için, çok faydalı bir 
adımdır.) 1980 yılında, dünya genelinde Şamanizm'e dair 
bir uyanış yaşanmasını sağlayan kitabım Şamanın Yolu ya
yınlandı.3

Hayatta bulunan kabile şamanlarıyla yarım yüzyıl
dan daha uzun şüreyle yürüttüğüm kişisel saha çalışma
larım, kendi şamanik deneyimlerim ve yüzlerce kültüre 
ait raporları okumak suretiyle çeşitli şamanik uygulama
lar keşfettim, deneyimledim ve yeniden ortaya çıkardım. 
Tüm bunlann yardımıyla, Şamanizm'in ayırt edici özelli
ği olan öteki dünyalara yapılan seyahatlerle birlikte Şa
manizm'in evrensel, evrensele yakın've ortak özellikleri, 
Şamanizm'in modem hayata taşınmasına yönelik bir öğ
retim metodolojisi olan "Temel Şamanizm"i oluşturdum. 
Eğer yerel bağlamda açık değilse, sıradan ve sıra dışı ol
mak üzere, örtülü olarak iki gerçekliğin kabul edilmesini 
içerir; sıra dışı gerçekliğe, farklı derinlik dereceleri olan 
ve öğrenilebilen bir olgu olarak benim şamanik bilinç hali 
dediğim bir değişimden geçerek girilebilir.

Bugün, temel Şamanizm ve işitsel uyarım yoluyla, 
dünya genelinde binlerce insan artık geleneksel Sibirya 
şamanlan gibi öteki dünyalara seyahat etmek üzere başka 
bir gerçekliğe geçiş yapabiliyor, şifa verebiliyor ve şaman- 
lara özgü başka bazı yardımları sağlayabiliyor. (Temel Şa
manizm konusuna yabana olanlar daha detaylı bilgi 
edinmek için bakabilirler.)

Çeyrek asn aşkın bir süredir Şaman Çalışmaları Vak- 
fı'nda bir projeyi finanse ediyoruz; "zamanın dışına yol
culuklar" denilen sıra dışı gerçekliğe yaptıkları şamanik 
yolculuklar sırasında keşfettiklerine ilişkin Batıklara ait
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neredeyse beş bin bildirim de dâhil olarak şamanik bilgi
lerin toplanması ve arşivlenmesi. "Batıklar" terimi, günü
müzde Amerikalıları (Vakfın arşivlerinde yayınlanmamış 
kayıtları bulunan en büyük grup), KanadalIları ve bazı 
AvrupalIları kapsayan kolaylık sağlama amaçlı kullanıl
mış bir terimdir.

Bu "Batılılar" koleksiyonunun ki bu kitaptaki bildi
rimlerin ana kaynağıdır, dünyada başka bir eşi daha yok
tur. Sıra Dışı Gerçekliğin Haritalandırılması (SDGH) pro
jesinin bir parçası olup, Şaman Çalışmaları Vakfı'mn Ku
zey Kaliforniya'da bulunan Şaman Bilgileri Konservatun' 
na aittir; Konservatuvar'da ayrıca dünya genelindeki yüz
lerce halkın geleneksel Şamanizm uygulamalarına ilişkin 
yayınlarından oluşan bir koleksiyon da bulunmaktadır.4

Yıllarca, sırf "aşikâr" olduğu takdirde yeni öğrenci
ler ve diğer Batıkların etki altında kalmamış, özgün dene
yimler yaşayamayacakları korkusuyla bu bilgileri yayın
lamaya isteksizdim. Ancak şimdi, Vakfın eğitim kursla
rında ve çalışma atölyelerinde yapılmış olan sözlü eğitim
lerle tıpkı diğer her şey gibi "aşikâr"lar. Başkalanmn de- 
neyimlemiş olduklarına dair ön iletişimden kaynaklı (do
layısıyla bilinmeyene yapılan gerçekten saf ve kendiliğin
den seyahatleri engelleyecek) "kirlenmeyi" önlemek için 
Şaman Bilgileri Konservatuvarı'na artık Batıklara ait yeni 
deneyimsel şamanik bildirimler kabul edilmemektedir. 
Artık burada yayınlamak suretiyle, yapılan keşiflerden 
bazı örnekleri ortaya koyma zamanı gelmiş gibi görünü
yor.

Bu kitaba dâhil edilen Batıklara ait deneyimler, için
de yaşadığımız Orta Dünya ile karşılaştırmalı olarak, Şa
manizm konusundaki akademisyenlerin Yukarı Dünya'ya 
çıkış ve Aşağı Dünya'ya iniş olarak adlandırdıktan dene
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yimlerdir. Yukarıdaki ve aşağıdaki dünyalar tümüyle sıra 
dışı gerçekliktedir ve tamamen ruhlara ait âlemlerdir; 
içinde yaşadığımız dünyanın ise kolayca algılanan sıra
dan bir boyutu ile ruhlara ait olan, şamanik eğitim alın
madan çok daha zor algılanabilen sıra dışı bir boyutu bu
lunmaktadır.

Yukarı Dünya, astronomlann gözlemlediği üstümüz
deki sıradan gerçeklik fenomeninden oldukça farklıdır. 
Evrenimizdeki en uzak galaksiler bile şamanlarm çıktık
ları Yukan Dünya değildir. Aşağı Dünya'ya inen Batıklar 
da aynı şekilde, jeologlann kastettiği yeryüzü kaya kat
manlarından aşağıya inmemektedir; altımızdaki, dünya
sal sınırlamaların bulunmadığı, saf ruhsal âleme geçiş 
yapmaktadırlar.

Bu kitapta, Batılılann her üç dünyada yaşadıkları sı
ra dışı deneyimlerin örnekleri bulunmaktadır. Ağırlıklı 
olarak Yukarı Dünya üzerinde durulmuştur; bunun bir 
sebebi, bugün Batının, ruhsal anlamda "yukarıda" ger
çekten bir şeyler olup olmadığına dair büyük bir merak 
içinde olmasıdır. Diğer bir deyişle; cennet gerçek mi, fan
tezi mi yoksa mecazi mi?

Kanıtlarımız, cevabın kişinin sıradan mı yoksa sıra 
dışı gerçeklikten mi söz ettiğine bağlı olduğunu göster
mektedir. Sıra dışı gerçeklikteki, işitsel uyarım dâhil ola
rak şamanlara özgü tekniklerle erişilen, Yukarı Dünya'da 
cennetlerin, göksel korolann, tanrısal varlıkların, çeşitli 
varlık veya ruhların bulunduğuna dair herhangi bir şüp
he yoktur. Ayrıca, içinde olduğumuz Orta Dünya'da da 
ruhların bulunduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur.

Bu kitapta verilen, yukarıya çıkışlardan elde edilmiş 
kanıtlar, sadece bir cennet olduğu ve gidiş dönüş yapabi
lenlerin sadece çok eskiden ölmüş peygamberler, azizler
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veya büyük dinlerin kurucuları olduğu iddiası ile çeliş
mektedir. Ayrıca bu bildirimler, tarafsız olarak, cennetin 
hayal ürünü olduğunu düşünen ateistler ve "laik kökten- 
ciler"in inançlarıyla da çelişiyor. Bugün Hıristiyanlıkta 
bile ruhban sınıfın bazı üyeleri, cennetin bir mekândan zi
yade bir his olduğunu ileri sürmektedir.

Yıllar önce Şamanın Yolu'nda Batıklara, Aşağı Dünya' 
ya şamanik yolculuklar yapabilmeleri için bir takdim yap
mıştım ve son otuz senedir birçok insan bu seyahatleri 
yaptı. Bu kitapta, Aşağı Dünya üzerinde Yukan Dünya 
kadar durmama sebeplerinden birisi de bu. Yine de Ma
ğara ve Kozmos'un son bölümünde, Batıkların Aşağı Dün- 
ya'da keşfettiklerine dair yeni ve şaşırtıcı bilgiler bulunu
yor.

Bu kitapta yer alan kozmolojik bildirimler, kendi 
başlarına ve içerdikleri bilgiler bakımından, şamanik bil
gilere önemk birer katkıdır. Bu sebepten ve kitaptaki yer 
sıkıntısından dolayı bunları, ölüme yakın deneyim yaşa
yanların temasları ve şaşırtıcı bir şekilde nadir olan, yerli 
şamanlann ilk elden yolculuk deneyimleri ile karşılaştır
ma girişiminde bulunmadım. Yapılacak karşılaştırmalı 
çalışmaların önemini takdir ediyorum ve ısrarla tavsiye 
ediyorum. Elinizdeki çalışmanın amaçlarından birisi de, 
diğerlerinin yanı sıra, bu tip araştırmaları teşvik etmek.

Şunu da eklemek isterim ki bu kitapta disiplinler 
arası bir köprü kurmaya çalışmıyorum. Ben sadece bir an
tropolog, Şamanizm uzmanı, şaman uygulayıcı ve bu ki
tap bağlamında Batılı şamanik deneyimler konusunda bir 
kozmoloji uzmanıyım. Daha fazlası değil. Şamanizm'i 
başka bir disiplinle, örneğin psikoloji ile uzlaştırmak iste
yen kişinin, Casablanca'da olduğu gibi standart indirgeme
ci araçlarla "olağan şüpheleri toparlamak" şeklindeki ilk
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ayartıya karşı direnmesi gerekir. Tek başına indirgemed- 
likle bir alıp veremediğim yok ancak bana göre "indirge
nen" alan konusunda kişinin gerçekten derin bilgisi ol
ması gerekir. Şamanizm konusunda kapsamlı birinci el
den deneyim, deneyler ve çalışma ile sağlarîmış derin bil
gi sahibi olmamn yanı sıra karşılaştırma yapılan alanla il
gili de derin bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun kolay bir iş 
olmadığını biliyorum ama ciddi akademisyenlik ne za
man kolay oldu ki?

Temel Şamanizm üzerinde çalışan Batılılara öteki 
dünyalara nasıl gidecekleri öğretilen çalışma atölyelerin
de ve kurslarda minimum yönlendirmelerden fazlasının 
verilmemesine özellikle dikkat edildi. A ve B Eklerinde, 
aldıkları talimatlara dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Aynı şamanik seyahat yöntemlerini kullanarak kendi de
neyimlerinizi burada açıklananlarla karşılaştırmaya davetlisi
niz.

Bununla beraber, ekler bir rehber kitapçık olmaktan 
ziyade, okuyuculara gerçekliği ve yanı sıra bu sayfalarda 
Yukarı Dünya'da (ve daha az oranda Aşağı Dünya'da) Ba
tıkların yapmış olduğu keşiflerin niteliklerini test etme 
fırsatı vermektir.

Bu kitabı okuduğunuzda ne yazık ki Yukarı Dünya' 
ya çıktığınızda veya Aşağı Dünya'ya indiğinizde sizi bek
leyen şeylerle ilgili naifliğinizi kaybetmiş olacaksınız. Yi
ne de, yukarıdaki daveti kabul ettiğiniz takdirde, orada 
ne olduğuna ilişkin başkalarının bildirdiklerine artık ba
ğımlı kalmayacağınız şaşırtıcı bazı keşifler yapmaya hazır 
olun. Temel Şamanizm'le birlikte dinin, devletin ve bili
min katı kozmolojik dogmalarından bazılarının çürüyüp 
gitmesi beklenebilir.

Bunlan yazarken tam seksen üç yaşındayım. Son ya
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rım yüzyıldır Şamanizm hakkında öğrendiklerimin birço
ğunu içsel olarak değerlendirip özümsedim ve bu bilgiyi, 
zamanın tozları arasında bazıları kaybolacak şekilde, 
yaptığım birçok konuşmada sözlü olarak başkalarına ak
tardım. Kitabın bazı bölümlerinde otuz yılı aşan bir süre
dir öğrencilerim ve halka vermiş olduğum kurslardaki 
konuşmalarım da bulunuyor.

Ancak Şamanizm'e dair açıklamalarım için güvence
lerimden birisi, ciddi okuyucuların kendi şamanik çalış
maları yoluyla açıklamalarımın birçoğunu deneye tabi tu
tabilecek olmalarıdır. Bu sayfalarda sunduklarımın teme
lini, yeni bilgiler ve bunların doğrulanma yolları oluştu
ruyor. Eğer bu kitabın bazı bölümleri size başka bir yer
lerde okuduğunuz veya duyduğunuz şeyleri hatırlatırsa 
lütfen şaşırmayın; çünkü Şamanizm ve şamanik yolculu
ğa dair ilke ve yöntemleri binlerce öğrenciye kişisel ola
rak öğrettim6 ama yeni bilgiler sadece bu kitaba özgü.

Şamanizm'i Batıya geri getirmenin bir amacı da oku
yucunun, kendi ruhsal otoritesine sahip çıkma konusun
da kendisine daha fazla güvenmesidir. Bu kitabı okurken 
bile ruhsal özerkliğinizi kazanma yönünde size cesaret 
vermiş olmayı diliyorum. Batılılara ait bazı bildirimlerde 
kendimi kişisel yorumda bulunmaktan alıkoyamamış ol
sam da bağımsız düşüncenizi teşvik etmek üzere diğer 
bildirimler, kasten çok kısa veya hiç yorumsuz olarak ve
rilmiştir.

Bir kürsüden, bir dinin cemaatleri önünde büyük din
lerin kurucularının deneyimleri hakkmdaki aynı eski hikâ
yeleri tüketene kadar tekrarlayan veya analiz eden yete
rince insan var. Artık, bu deneyimleri, kendi başınıza ya
şama vakti geldi. Bu bağlamda, kitapta verilen bildirimler 
ilginç olsalar da asıl gerçeğin yerine geçemez: Kendi ilk el
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den deneyimleriniz. Aynı şekilde bu kitap, belirli bir aka
demik kitleye yönelik geleneksel akademik bir kitap de
ğildir; daha çok okuyuculara kendilerini yeni bilgi ve kav
ramlara açmalannı sağlayacak ilhamlar verme çabasıdır.

Burada verilen bilgileri, başkalarına ait deneyimler 
ve sağlayabilecekleri ilhamlar, bu kitaptaki asli görevim 
ve katkım olarak görüyorum. Vakıf arşivleri, sıra dışının 
olanaklı olduğu ve hepimizin bu potansiyeli olduğunu 
gösterecek farklı deneyimleri bulmak üzere tarandı. Ge
nel hatları verilen temel Şamanizm öğretileriyle birlikte 
bu açıklamalar, insan olarak varoluşumuza ilişkin önemli 
perspektifler, konuya ilgi duyan okuyucuların ufkunu 
açacak bir paket oluşturuyor.

Eski hikâyelerin barındırdığı inafıç temelinde ruhsal 
konuları tartışmaya istekli kavgacı ve tehlikeli bir dünya
nın ötesine geçebilmek için kısıtlı zamanımı gerçekten 
önemli, hatta acil olduğunu düşündüğüm bilgileri seçme
ye ayırdım. Şamanın yolu, ilk elden edinilen bilgidir, hi
kâyeler değil (hatta benimkiler bile değil!) Ve birçok yerli 
kültürde şaman "bilen kişi"dir.

Okuyucuların, bu kitabı, organize dinler ve bilimin 
kozmolojik dogmalarına olan bağımlılıklarını azaltmala
rında faydalı bulmalarım ümit ediyorum. Dünyamızın 
çok ihtiyacı olan inanılmaz bir şefkat, yardım ve şifa bula
bileceğimiz başka bir gerçeklikle kendi şamansal temasla
rınız konusunda cesaret veya daha fazla cesaret bulmanı
zı dilerim. Bu kitap bir anlamda bilgi odaklı bir ruhsal öz
gürlük ilanı olup, kendimizin ve başkalarının hayatlanna 
daha fazla bilgelik, şefkat ve neşe getirmek için bu bilgi 
ve özgürlüğün kullanılmasına yönelik bir çağndır.

Michael Hamer
2012 Sonbahari
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Bölüm I

SONİK OPTİK UYARIMLAR 

Göz Perdesi ve Davul

Eğer şaman hareket ediyorsa şamanik yolculukta ba
zen farklı bir araç kullanılır. Buna, Sibirya göz perdesi 
adını verdim. Sibirya ve yakın bölgelerinde, başlarındaki 
taçtan veya başlıklarından aşağıya göz hizasını geçecek 
şekilde inen bir dizi püskül şamanlarm, aynı anda her iki 
gerçekliği de görmelerini sağlar. Bu göz perdesini takarak 
çalışan şamanlar, tipik olarak başlarını bir sağa bir sola 
çevirerek sıradan gerçeklik algısının, sürekli olarak ka
ranlıkla kesintiye uğramasını sağlarlar.

Görüş bu şekilde kesintiye uğratılarak, davulların 
sürekli bir şekilde sessizliği sesle kesintiye uğratmalarının 
etkisi güçlendirilmektedir.

Şamanik davul vuruşlarının, özellikle şamanik yol
culuk için, bilinçte işitsel uyarıma neden olması gibi sal
lanan göz perdesi püskülleri de, işitsel uyanma eşlik eden 
optik (görsel) bir uyarım sağlıyor gibi görünmektedir. Bu 
ikisinin yarattığı etki "işitsel optik" veya daha kısa olması 
açısından "sonik optik" uyanm olarak adlandırılabilir. 
Davul vuruşlan ve göz perdesi püsküllerinin sallanması, 
sıradan gerçekliği "çözmekte" ve şamanlann öteki dün
yalara geçmesine yardım etmektedir (Resim 4'e bakınız). 
Ancak bunun işe yaraması için dışandaki ışığın loş ol
ması gereklidir; aksi takdirde püsküllerden giren ışık,
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şamana gelen görsel imgeyi bozar.
Birçok Batılının uzun süredir kayıp bu ruhsal yola 

gösterdikleri açlık dikkat çekicidir. Talepleri yanıtlamak 
için 1970'lerin ortaları ve sonlarında, Kuzey Amerika ve 
Avrupa'da olmak üzere Batıklara, pratiğe yönelik temel 
Şamanizmi öğreten atölye çalışmaları düzenlemeye baş
ladım. Özellikle Batıkların, Şamanizm ve şamanik şifanın 
ana unsuru olan ruhlarla temas etmeye başlamasında çok 
temel önemdeki davulla şamanik yolculuk üzerinde dur
dum.

Bugün Şaman Çalışmaları Vakfı Uluslararası Fakül
tesinde sunulan öğretiler, şamanik yolculuğun yanı sıra 
güç hayvanının geri kazanılması, çekip çıkarma şifası, ru
hu geri getirme, kehanet, ruh gütme (psikopomp), depo- 
sesyon (yabancı ruhu çıkarma) dâhil olarak, kişisel şama
nik uygulamalarımı ve birçok başka değerli uygulamayı 
içeren ileri şaman inisiyasyonlannı kapsamaktadır. Hepsi 
Temel Şamanizm çerçevesi içinde öğretilmektedir.

İlk set, sıradan ve sıradışı gerçeklik arasındaki önemli 
settir ve bu set, OBH'den ŞBH'ye geçilerek aşılır. Batıkların 
yaklaşık yüzde doksanı, Şamanizm hakkında temel bilgile
re sahiplerse ve belirli bir amaç doğrultusunda öteki ger
çekliğe geçme niyetlerinde ciddilerse dakikada yaklaşık 
220 vuruşlu, uygun yükseklikte ve tekdüze davul ritmi 
yardımıyla kolayca buradan geçebilmektedir.

Davul vuruşları, yerli şamanlar tarafından kendi 
yükselme veya diğer yolculuklarını başlatmak için kul
landıklarının aynısıydı. Ancak, şamanlar genellikle belirli 
ruhlarla kaynaşmaya başladıklarında davul vuruşlarını 
değiştirirler ve davul çalmayı "devir alan" bu ruhlar ne
deniyle vuruşlar daha düzensiz bir hal alır. Bu, bir grup 
çalışmasında veya yolculuk için yapılan bir ses kaydında
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mümkün olamayacağından genellikle canlı davul ritmi 
kullanıldı. Ancak daha az sayıdaki çalışmada, şamanik 
yolculuk davul kaydı kullanıldı. Her ikisi de işe yaramak
tadır.

Edith Turner'a A it Bir O lay

Şamanik yükselmelerin hayali olmadığına dair kanıt 
sizinle ruhların gerçekliğine dair birkaç "mucize" ile su
nulmuş bulunuyor. Ayrıca, aşağıda çalışma atölyelerim
den birine katılan seçkin bir antropolog olan Edith Tur
ner'a ait bir olay veriliyor. İlk deneyimiyle ilgili şunları 
yazmış:

... Alaska'ya gitmeden önce Temmuz 1987 senesinde 
oldu... Michael Harner'ın Virginia'daki şaman atölyesine 
katıldım. Atölye katılımcılarına, karanlıkta yere uzanmış
ken şamanik yolculuğun nasıl yapılacağını öğretiyordu. 
Bir ağaçtan, dağdan veya binadan tırmanmayı imgeliyor
duk. İmgelemenin ilk adımının ardından deneyim kendi 
başına gerçekleşecek ve bir "öğretmen" gibi bir şeyle kar
şılaşacaktık. Yere uzandık ve Michael davulunu monoton 
bir şekilde vurmaya başladı. Yükselişimi imgelemeye baş
ladım ve kendimi bir bulut kümesinin üzerinde buldum. 
"Ne kadar basmakalıp" dedim. Solumda bir figür belirdi; 
kukuletalı cüppesi içinde bir keşiş. Yeniden; "Ne kadar 
basmakalıp, tıpkı bir çizgi film gibi." diye düşündüm. Bi
raz daha ilerledim ve sağımda VCR, CD oynatıcılar, mü
zik setleri, radyolar, büyük bir TV ekranı gibi tamamen 
elektronik aletlerden oluşan bir duvara vardım. Dik
dörtgen ekranın tümünü koyu kırmızı bir şey dolduru
yordu. Yanlara doğru uzatılmış iç organlardan oluşan bir 
labirente benziyordu ama organjar insana ait değildi.
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Niye buradaydılar? Tüm bunlar neyle alakalıydı? Davul 
vuruşu değiştiğinde geldiğim yoldan aşağı indim ve yer
de yattığımı hatırladım. Diğer katılımcılar etrafımda otu
ruyordu. Deneyimlerimizi Harner'a anlattık; bunları ka
bul etti ama psikolojik olarak analiz etmedi. Dört ay son
ra Kasım ayında Point Hope, Alaska'da Eskimolarla yaşa
maya başladım. Emest Frankson'm evindeyken, Ernest 
odanın içine bir halkalı foku sürüyerek getirdi. Karısı fo
ku bir mukavva üstüne alarak derisini yüzmeye başladı. 
Yağlarını kesmeme izin verdi. Fokun karmm yardı ve iç 
organlar meydana çıktı. Merak içinde organları incele
dim. Koyu kırmızı organların, karaciğer, dalak, bağır
saklar, ciğerler, kalp ve diğerleri, öylesine bir düzen ve 
akışkanlık içinde olduklarını görmek şaşırtıcıydı. İki gün 
sonra günlüğüme aldığım notlar arasında fark ettim; bu 
iç organlar Temmuzda şaman TV ekranında gördükle
rimle aymydı.

Aşağıda yer alan, bir atölyeye katılmış olan Avustral
yalI başka bir antropologun deneyimi. Yukan Dünyaya 
ilk kez çıkıyordu.

Şöminenin içine girdim ve hızla bacaya yükseldim 
oradan da açık gri girdap gibi dönen buluttan bir tünele 
girdim. Çok kısa bir zaman sonra koruyucumu gördüm, 
pembe gagalı bir pelikan kuşu.

Sırtına bindim ve duman tünelin içinde daha da yu
karılara çıktık.

Uzakta sisler içinde altın bir dağ gördüm.
Yaklaştığımızda dağın tepesinde altın renkli kristal

den yapılma limon sarısı ışıklar saçan muhteşem bir sa
ray vardı. Bunun anka kuşunun sarayı olduğunu söyle
dim ve altın renkli kuşun muazzam binadan yükseldiğini 
gördüm. Benim kendi güç şahinime bağlı görünüyordu.
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Bu yerin güzelliği beni hem huşu içinde bırakü hem 
şaşırttı; muhteşem kuş bana hoş geldin dedi. Daha sonra 
şahin bana doğru geldi ve göğsüme bir altın kristal par
çası bırakü. Bunu aldığımda, özel bir hediye olduğunu 
görüp, derin bir nefes aldım.

Davul halen çalıyor ama şimdi Michael dönüş sinya
lini verdi. Hâlâ gökyüzünde yüksekteyim ve duman tü
nelin içine girmekte zorlanıyorum. Nihayet dönüş yolu
na girdiğimde gökler halen altın renginde ve tünelden 
aşağı indikçe beni uğurlayan tünel ağzındaki aziz benzeri 
figürleri görebilmek için yukarı bakıyorum.

Ardından şunları yazmış: "Yolculuk benim için müt
hişti. Atölyede bilincim geri geldiğimde ve etrafımdaki 
insanları gördüğümde düşüncelerimi1 ifade etmekte zor
landım. Kelimeler uçmuş gibiydi ama bu yolculuğun be
nim açımdan önemini bir parça da olsa ifade etmeye çok 
istekliydim. Çok kutsal bir yere gitmiş gibi hissediyor
dum."

Davulun Gücünü Fark Ederken

1948 yılında, Zuniler açısından gerçek bir dini dene
yim olan, New Mexico'nun Zuni Pueblo şehrinde dinledi
ğim kutsal amaçlı monoton, törensi davul seslerinin ya
rattığı etki beni huşu içinde bırakmıştı. 1950'lerin başla
rında Mohav (Mohave) ve Kahula (Cahuilla) çıngırakları 
ve ayak davullarıyla yapılan kutsal "çember" törenlerinin 
büyüleyici etkilerini görmüştüm.

1960'larda, Bati VVashington Eyaleti'nde Puget Boğa
zı kıyısında yerleşik Salish kabilesinde, öteki gerçekliğe 
yapılan seyahat olmaksızın, davulun özellikle şamanik şi
fa amacıyla kullanıldığını gördüm. Şamanizm üzerine
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kültürler arası karşılaştırmalı araştırmam, kademeli ola
rak beni, dünyanın birçok kültüründe şamanlann bilinç 
hallerini değiştirmek için psikotropik bitkileri ağızdan 
alarak veya başka yollarla kullanmadıkları sonucuna var
maya zorladı.

Yine 1960'lı yıllarda, Pueblo tipi çift taraflı bir davul 
alarak şamanik yolculuk denemeleri yapma kararı aldım. 
Memnun edici bir şaşkınlık içinde tekdüze, tekrarlayan 
davul vuruşlarının bilinç halimi derhal değiştirdiğini keş
fettim. Şamanik yolculukları, psikodelik maddeler kul
lanmadan yapabiliyordum! Ancak buna şaşırmamam ge
rekirdi; şamanlar her zamanki gibi, binlerce yıllık dene
yim sayesinde, ne yaptıklarım biliyordu.

Kişisel deneylerimin başlarında, şamanik yolculuk 
için dakikada 205 ila 220 tekdüze, tekrarlayan davul vu
ruşunun en etkilisi olduğunu gördüm. Ancak o zamanlar, 
Sibirya şamanlarmın da yolculuk amacıyla aynı vuruş 
frekansım kullandıklarını bilmiyordum. Birkaç sene son
ra, şamanizmin yasak olduğu Sovyetler Birliği'nden dört 
dakikalık bir Sibirya şaman davul kaydı "kaçak" olarak 
bana ulaştırıldı (Resim 2'ye bakınız). Onların davul vu
ruşlarının da benimkilerle aynı aralıkta olduğu görmek 
beni çok heyecanlandır-mıştı.

Yıllar sonra 1984'te Sovyetler Birliği'ne yatığım ilk 
ziyarette Yuri Simchenko isimli, Sibirya'da yirmisekiz se
zon saha çalışması yapmış bir Rus etnolog, gerçek Sibirya 
şa-manlarınm normalde, bilinç hallerini değiştirmek için 
psikoaktif Amanita muscaria mantarı yerine sadece davul 
kullandıklarını söyledi. Mantar çoğunlukla, Simchenko' 
nun söylediğine göre, tek başına davulla seyahat yapama
yan şaman olmayan kişilerce kullanılıyordu. Ayrıca bana 
söylediğine göre Amanita ruhu bedeni ele geçirdiğinde,
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şamanik çalışma için gerekli olan disiplini sağlamak ge
nellikle güç oluyordu.

Doğu Sibirya'daki Çukçilerin (Chukchee) zaman za
man Amanita mantarından yedikleri iyi bilinse de büyük 
Rus etnolog VValdemar Bogoras, 1907'de Çukçilere ilişkin 
klasik çalışmasında şunları yazmıştır: "İster acemi ister 
deneyimli olsun, Çukçi şamanlanmn 'ruhlar'la iletişim 
için kullandıkları tek araç davul vuruşları ve şarkı söy
lemektir."

Sibirya şamanları, yolculuklarının ilk safhasında, da
vula vurmaya başladıklarında bu tekdüze ve monoton bir 
ritimdir. Şamanlar, yolculukları sırasında bazı ruhlarla 
kaynaşıp, maceralı sıra dışı gerçekliğe girmeye başladıkça 
bu vuruşlar daha düzensiz hale gelir. •

Kısa bir süre sonra, şamanik yöntemlerle birlikte 
monoton bir şekilde uygulanan perküsyon seslerinin ve
ya "işitsel (sonik) uyarım" m, birçok açıdan psikodelikler- 
le elde edilene benzer şamanik sonuçlar verdiğini gör
düm. Örneğin; Amazonlardan aşina olduğum ayahuska 
esaslı şamanik çekip çıkarma (ekstrasyon) şifası, aynı de
recede başarıyla, Kuzey Amerika'nın Batı Kıyısındaki Kı
zılderililer tarafından tahta "şakşaklar" ve Kuzey Kalifor
niya'da çubuklarla, Puget Boğazı bölgesinde davul vuruş
larıyla veya Oregon ve Washington'saki Shaker Kızılde- 
rileri tarafından tekrarlayan bir şekilde kullanılan el çın
gıraktan ile de sağlanmaktadır.

Bu sonuç, esasen kişisel bir keşifti ve şamanik ruhsal 
deneyimlerin, artık basitçe uyuşturucuların etkisine bağ
lanarak göz ardı edilemeyecekleri anlamına geliyordu. 
As-lında, davul ve uyuşturucuların aynı ruhsal âlemlere 
açılan farklı kapılar olduğunu önermesi bakımından bu 
sonuçlar muazzamdı.
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Kuzey Amerika'nın batısında, öteki dünyalara yapı
lan şamanik yolculuklar için davul veya başka bir işitsel 
uyarım aleti kullanan halkları, o zamanlar bulamamıştım. 
Daha sonraları Kanada'daki bazı Athapaskan kabilelerin
de şamanik yükselme için davulun kullanıldığım öğren
dim.

Dünya genelinde, şamanik yolculuktaki en yaygın 
aracın basit, monoton bir perküsyon sesiyle sağlanan işit
sel uyarım olduğu görülüyordu. Genellikle davul kulla
nılsa da başka yerlerde Avustralya'da Aborjinlerin kullan- 

' dığı çubuklar gibi başka vurmalı aletler kullanılmaktay
dı. Güney-batı Asya'nın tropik bölgelerinde şamanlar, da
vul yerine genellikle gong ve halka kullanmışlardır.

Kuzey Amerika, Meksika, Güney Amerika ve Sibirya 
gibi dünyanın bazı bölgelerinde, çoğunlukla peyote kak
tüsü gibi hafif bir psikodeliğin ağızdan alınması veya 
bilinç halini değiştiren peptedinya (piptadenia) tozu veya 
bazı belirli tütün türlerinin kullanımıyla birlikte çıngırak, 
monoton perküsyon seslerini sağlamak için kullanılmış
tır. Şamanizmde, davulun yanı sıra, işitsel uyarımın bir
çok farklı şekillerde kullanıldığı açıktı.

Bu biçimlerden birisi yay çalgısı (berimbau) ve onun 
metalden yapılma akrabası olan ağız arpıydı (gubuz); her 
ikisi de tınlama sesi çıkaran bu aletler şamanlar tarafın
dan kullanılmaktadır. Bugün Moğolistan ve Sibirya'da 
genellikle ağız arpı tercih edilirken, Yukarı Amazonlarda 
Şuarlar halen daha yay çalgısı kullanmaktadır (Resim 3a' 
ya bakınız). Yay çalgısının liften teli, şamanın açık ağzı
nın içinde çekilir, böylece ağız perküsyon sesi için bir 
rezonans çemberi işlevi görür.

Yay çalgısı, yakındakiler tarafından neredeyse du
yulmaz, ancak kafanın içinde sürekli tekrarlayan perküs-
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yon sesi, Şuar şamammn bilinç halini değiştirmek için ye
terince güçlüdür. Fransa'daki ünlü Üst Paleolitik Çağ ma
ğarası Les Trois Freres'teki duvar resimlerinde, bir Bizon 
Ruhuyla kaynaşmış bir şaman olması muhtemel bir yan 
insan figürünün yay çalgısı çaldığı fark edilmektedir (Re
sim 3b'ya bakınız). Eğer bu resimde, mağara içinde şama
nın ne yaptığı gösteriliyorsa; alçak sesli yay çalgısı, mağa
ranın tavanından kayaların dökülmesini önlemek üzere 
davula kıyasla daha iyi bir sesli uyanm seçimidir.

Şamanik yolculuk için davulun etkisine dair yaptı
ğım kişisel keşif, tabii ki dünyanın dört bir yarandaki 
şamanlarm çok uzun zamandan beri bildiklerinin sadece 
yeniden keşfiydi. Örneğin, Sibirya'nın en güneyindeki 
Tuva'da yaşayan Soyot halkı, şamanın Yukarı ve Aşağı 
Dünyalara uçmasına yardıma olduğundan ötürü davula 
"şamanın atı" der, davul vuruşları bir ahn nal seslerini 
andırır. Davul bir kişinin sadece şamanik yolculuk yap
masını sağlamaz, aynı zamanda görü deneyimlerini uya
rır. Bundan ötürü Kuzey İskandinavya'nın Sami ("Lapp") 
halkı davula, kelime anlamı olarak, "içinden resim çıkan 
şey" (gavados) derler.

Davul sesinin (veya psikodeliklerin) eşlik ettiği deği
şik bilinç halini, Şamanik bilinç hali (ŞBH) olarak adlan
dırmaya başladım. Bu, bönlüğün eşlik ettiği bir değişik 
bilinç hali değildir, başkalarına yardım ve şifa vermeyi 
içeren şamanik amaç ve disiplinin olduğu bir değişik bi
linç halidir. ŞBH, hafiften derine çeşitli şiddetlerde olabil
diği gibi, eğer uygun bir şekilde hazırlanmış ayahuska 
(yage) gibi güçlü bir halüsinojen kullanılıyorsa farklı etki
ler de gösterebilir. Şamanik açıdan, söz konusu bitki ruh
ları güçlü olmalarının yara sıra deneyimin niteliğini 
önemli derecede etkileyen, kendilerine ait birer kişilik ve
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mesaja sahiptir. Sesli uyarım, birçok açıdan bu etkilere 
sahip değildir.

1970'lerde davul kullanımının zihin üzerindeki etki
lerine dair bilimsel literatür araştırması yaparken İngiliz
ce olarak sadece üç önemli yayın bulabildim. Bu hem bir 
sürpriz hem de bir hayal kırıklığıydı; hepimizin bildiği 
gibi, Batı dünyasında bile davul eğlenme ve oyalanma 
amacıyla, matem alayları ve askeri marşlarda insanların 
bilinç hallerini değiştirmek için kullanılmaktadır. Belki de 
davul kullanımı hayatımızın çok doğal bir parçası olduğu 
içindir ki "niye" diye soracak psikolojik mesafeden yok
sunuz.

Bu yayınlardan ikisi, 1960'larm başlarında davul se
sinin, beyin dalga şekilleri üzerindeki etkisine ilişkin bi
limsel çalışmalara öncülük eden Andrew Neher'e aitti. 
Laboratuvar çalışmalarının neticesinde, davulun merkezi 
sinir sisteminde anormal değişikliklere yol açtığı sonucu
na varmıştı. Buna "işitsel uyarım," demiştir, ben bazen 
alternatif olarak "sonik uyarım" terimini kullanıyorum. 
İki faktörün özellikle önemli göründüğünü belirtmiştir: 
bir davul vuruşu, birçok frekans içerir ve bu yüzden eş 
zamanlı olarak beynin çeşitli duyusal ve motor bölgele
rinde elektriksel bir uyanma neden olur ve bir davul vu
ruşu esas olarak düşük frekanslar içerir, bu nedenle yük
sek sesli olabilir ve aynı genlikteki yüksek frekanslı sesle
rin yol açtığı acı ve hasara neden olmaksızın yüksek bir 
enerji girdisi sağlayabilir. Neher, ayrıca bunun törensel ve 
dini deneyimle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür.

Üçüncü yayın ise İngiliz Kolumbiyası ve VVashing- 
ton'da yerleşik Saliş Kızılderililerinin şamanik Ruh Dans
larının sağaltıcı etkileri üzerinde çalışan psikiyatrist Wolf- 
gang Jilek'e aitti. Jilek ve meslektaşı, Salişlerin geyik deri
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si davullarının, şamanik inisiyasyon işlemi sırasında, bas
kın olarak saniyede dört ila yedi kez vurulduğunu bul
muşlardır. Bunun, "trans durumuna girilmesinde en et
kili olması beklenen" teta dalgası (EEG) frekans aralığı 
olduğunu belirtmiştir. Bu tempo, benim etkili şamanik 
yolculuk için bulduğum tempodan daha hızlı olmakla be
raber, her iki uygulamada da, yüksek sesli ve tedüze 
vuruşlar söz konusudur.

Neher ve Jilek'in çalışmalarına rağmen, davulun bir 
kişinin bilinç halini değiştirmedeki etkisi akademisyenler 
arasında bir anlaşmazlık konusu olmayı sürdürmüş ve 
son zamanlarda Gilbert Rouget'in yaptığı gibi Neher'in 
bulgu-larını eleştirmek moda haline gelmiştir; daha sonra 
Gilbert Rouget'in konumu da Gabe Türow tarafından fay
dalı bir biçimde eleştirilmiştir. Psikologlar, Melinda Max- 
field and Sandra Harner tarafından yapılan yeni bilimsel 
araştırmada, şamanik davul vuruşlarının, önemli psiko
lojik ve fizyolojik etkileri olduğu görüşü desteklenmiştir.

Ancak, şamanizmle ilgilenen ve uygulayan insanla
rın, akademik tartışmaların ve bilimsel araştırmaların so
nucunu beklemesi gerekmemektedir. Tek yapmaları gere
ken, yolculukları için şamanik davul vuruşlarını dinle
mek ve bunun önemini kendileri açısından keşfetmek. 
Öteki gerçekliğe ulaşmak için işitsel veya diğer adıyla so- 
nik uyarımın etkisi, şamanlar ve diğer yerli halklar tara
fından yapılmış olan sayısız keşiften yalnıza biridir. Daha 
ileride şamanik yolculuk için davul kullanımı konusuna 
dönüş yapacağız.
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Bölüm  II

RUH GÜCÜ VE 
İYİLEŞTİRME

Güç (Erk)

Şubat 1957'de, dağlık Yukarı Amazonlar Bölgesi'nde- 
ki yağmur ormanlarında haftalar boyu süren yürüyüşü
müz sırasında Şuar (Shuar veya Jıvaro) halkından küçük 
bir grupla birlikte kaybolduk. Yorgun, yön duygumuzu 
kaybetmiş ve aç biilaç bir haldeyken tamamen yanlış yön
de ilerlediğimizi söyleyen dostane Şuar avcılarına rastla
dık. Azıklarının bir kısmını bizimle paylaştılar ve aradığı
mız Şuar havalisine giden yolu gösterdiler.

Avcılardan ayrıldıktan az bir zaman sonra, batı And 
Dağlan'ndaki son sağanaklarla beslenen, küçük fakat hır
çın bir nehre vardık. İlerleyişimizin önüne şanssız bir şe
kilde çıkan bu engel karşısında suların alçalması için bir
kaç gün bekledik. Eşlikçilerim sessizlik içinde ve metanet
lerini koruyarak beklerken ben gittikçe sabırsızlanıyor
dum; ne de olsa balsa kütüklerinden bir sal ve guadua 
bambularından derme çatma da olsa kürekler yapıp kar
şıya geçmek mümkündü. Refakatçilerime çok defa sula
rın çekilmesini beklemememiz gerektiğini belirttim. Sal 
yaparak karşıya geçmeyi önerdim, onlar da bunu her de
fasında reddettiler.
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Sabırsızlığım gitgide büyüdü; en sonunda, büyük sa
vaşçılar olmakla övünmelerine rağmen nehri geçme ko
nusundaki isteksizliklerini refakatçilerimin yüzlerine vur
dum ve böylelikle karşıya geçmeye ikna ettim onları. Hiç 
yorum yapmadan hızla balsa ağacından üç adet sal yapıp, 
karşıya geçmek için hazırlıkları tamamladılar.

Nehrin genişliği yaklaşık 46 metreydi ve ilk sal, üze
rinde kürek çeken iki Kızılderili ve yükümüzün bir kıs
mıyla birlikte karşıya ulaştı. Ardından ben, iki kürekçiyle 
birlikte ikinci sala bindim. Yolun dörtte üçlük kısmını ta
mamladığımız sırada salımız ters dönerek bizi öfkeli su
yun içine yuvarladı ve ivinti yerine doğru sürüklendik. 
Yoğun bir çaba sarf ederek, nehrin geri kalan kısmını yü
zerek geçmeyi ve hayatta kalmayı başardık. Üçüncü sal 
da karşıya sorunsuz geçti.

Yürüyüşümüze başlamadan önce bir süre kendimizi 
toparlamak için durduk, bu sırada; "Kıl payı kurtulduk. 
Hayatta olduğumuz için şanslıyız." dedim.

En azından sözsüz olarak beni onaylamalarını bekli
yordum ama refakatçilerim, metanetli Kızılderili savaşçı 
stereotipleri gibi öylece sessizlik içinde durmayı sürdür
düler. Hiç etkilenmemiş gibi davranıyor ve yaşananın hiç
bir şey olmadığı izlenimini veriyorlardı.

Tepkisizlikleri kafamı karıştırmıştı; benim ısrarıma 
rağmen nehri geçmekte isteksiz davrananlar da yine aym 
adamlardı. Hiç de incelikli olmayan bir tavırla; nehri geç
mek istemediklerini, karşıya geçmekten korkmuş olmala
rına rağmen şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davrandıklarını 
söyledim.

Birbirleriyle bakıştılar ve bir süre hiçbir şey söyleme
diler. En sonunda, aralarından oldukça iyi tanıdığım bir 
tanesi cevap verdi: "Gördüğün gibi aslında nehri geçmek
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ten korkmadık, çünkü biz ölmeyiz. Ama senin başına ne 
geleceğini bilmiyorduk!" dedi.

Tehlikeli Amazon nehri yolculuğu, o anda, önemli 
bir ruhsal bilgiye kapı açmıştı. Zaman ilerledikçe Şuar 
halkının, salgın hastalıklar hariç, her tür ölümden ruh gü
cü ile korunduklannı öğrendim. Ve gücün insanı terk 
edebileceğini de...

Korumasız olan insanlar gerçekten ölüyordu. Bu yüz
den de tehlikeli görevlere gitmeden önce koruyucu ruhla
rının hâlâ onlan koruyup korumadığına dair işaretler 
arıyorlardı. Eğer işaretler olumsuzsa, özellikle bu görev 
düşmana karşı bir saldırıyı içeriyorsa, söz konusu göreve 
gitmiyorlardı.

Tıpkı Şuar halkı gibi dünyanın çeşitli başka yerlerin
deki yerel şamanlar da kişinin sağlığı, hayatta kalması ve 
başkalarını iyileştirebilmesi için ruh gücünün esas oldu
ğunu bilir. Bu güç olmadan kişi, hastalıklara veya kötü ta
lihe karşı korumasızdır. Geleneksel şamanik kültürlerde 
bu farkındalık neredeyse herkesin günlük yaşamına nü
fuz etmiştir.

Yirminci yüzyıl başlârmda, Kuzey Kaliforniya'da At- 
sugewe halkıyla yaşamış olan Jaime de Angulo bunu gü
zel bir şekilde ifade etmiştir: "Güç olmadan, sıradan ola
nın ötesinde hiçbir şey yapamazsınız. Güç ile her şeyi ya
pabilirsiniz."1

Güç, şamanın içine işleyen ve başkalarına yardım et
mek ve iyileştirmek için kullanabildiği bir kuvvet alanı 
gibidir. Şamanın güç fikri, bizim enerji kavramımıza ben
zemekle beraber daha fazlasını içerir: Enerji ve yanı sıra 
zekâ ve özgüven. Ruhsal güç; politik güç veya başkaları 
üzerinde güç sahibi olmak değildir. Kişinin sağlığı ve ha
yatta kalma yeteneği için esas olan güçtür.
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Ruhlar

Bu noktada "ruh" ile ne kast ettiğimi size açıklaya
yım. Başka bir yerde de belirttiğim gibi bir ruh, "çoğun
lukla tam karanlıkta kolaylıkla, parlak ışıkta çok daha az 
ve yine olağan bilinç halinden ziyade değişik bilinç du
rumlarında görülen, zekâya ve farklı derecelerde güce sa
hip hareketli öz" olarak tanımlanabilir. Aslında, olağan 
bilinç durumunda görülebildiği hususu tamamen belir
sizdir."2

Başka bir ifade ile bütün ruhlar, önemli güçlerle do- 
nanmamıştır. Güç sahibi ruhlar, şamanlar tarafından sa
dece "güçler" olarak adlandırılır. Yerel kültürlerde önem
li olanlar, sevdikleri insanlara koruyucu güç sağlayan ko
ruyucu (hami/muhafız) ruhlardır. Bir şaman tarafından 
uygun bir şekilde çağrıldığında böyle bir güç, şamanın 
hastalıklan ve ağrıları iyileştirmesinde ona aktif olarak 
yardım eder. Deneyim yoluyla şaman, hangi ruhların 
güçlü olduğunu öğrenmiştir.

Güç, farklı şekillerde kazanılır. Sibirya ve Güney 
Amerika'nın bazı kesimlerinde, inşam ölümün eşiğine ge
tiren ciddi bir hastalık sonrasında kişisel güç kazanılması 
yaygındır. Eğer bu kişi aniden mucizevî bir şekilde iyileş
mişse yerel halk, bir ruhun bu kişiye şefkat duyarak has
talığından kurtulması için aracılık ettiğine hükmeder.

Böyle durumlarda ekseriyetle yerel halk, hayata dön
müş hastayı ziyarete giderek iyileştirici gücün, iyileşen 
hasta tarafından benzer illetten muzdarip kişilere yardım 
için kullanılıp kullanılamayacağını görerek karar vermek 
ister. Başka bir ifadeyle, hasta kişinin çektiği ıstırap bir 
ruhun acımasını uyandırmış olabilir; bu şekilde bazen bir 
şaman ortaya çıkar.
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Ruh Gücünün Aranması

Tercihen, kişinin bu güce sahip olmayı istemesi için 
hasta olmayı beklemesi gerekmezdi. Geleneksel şamanik 
kültürlerin üyeleri bunu iyi özümsemişlerdi ve sağlıklı 
genç insanları, gönüllü olarak ıstırap çekmeleri ve böyle
likle ataların ruhlarının araya girerek güçlerini onlarla 
paylaşması için teşvik ederlerdi. Bu güç, iyileştirici bir 
enerjiden ziyade; kötü talihi, zorlukları engelleyen, giriş
tikleri işlerin iyi sonuçlanması için yardım eden ve gün
lük hayatlarında onları destekleyen bir kuvvet olarak gö
rülürdü.

Güç kazanmada en bilinen yöntem "güç arayışı" idi; 
daha çok "görü arayışı" olarak bilinir: Ancak bütün başa
rılı güç arayışları görü kazanımı içermez. Örneğin; Wash- 
ington Eyaletindeki Okanaganlar arayın, ruhu görmeye
bilir ama bunun yerine şarkı veya kelimeler yoluyla gücü 
işitsel yoldan edinirdi.

Çoğu güç arayışı, hasta insanlar tarafından değil ol
dukça genç ve sağlıklı kişilerce yapılması gereken bir şey
di. Bir anlamda kişinin daha sonraki başarısı ve hayatta 
kalması için bir çeşit ruhsal hayat sigortasıydı.

Ruh gücü genellikle, atalann ve diğer koruyucuların 
bulunduğu bilinen, ıssız yerlerde hemen herkes tarafın
dan aranabilmekteydi. Böyle yerler arasında dağ zirve
leri, mağaraların derinlikleri, uzak şelaleler, kuzey kutbu
nun bakir alanları, belirli kanyonlar, yerel mezarlıklar ve
ya yıkıntılar, uzak patikalar ve bunlara benzer yerler bu
lunur. Ancak başarı için kesin olan tek şey vardı: Ruhlar, 
bulundukları yere gelen ziyaretçinin yardımı hak ettiğine 
ikna olmalıydı. Ziyaretçi, ruhların yardımını istemek için 
genellikle şarkı söyler veya alçak sesle konuşurdu.
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Sevecen Yardımı Uyandırmak İçin 
Gönüllü Çekilen Istırap

Arayış, çeşitli şekillerde yapılırdı. Kültürden bağım
sız olarak, arayıcıların genellikle gönüllü bir şekilde kor
ku, açlık, susuzluk, aşırı soğuk veya sıcak veya bitkinlik
ten muzdarip düşüp kendilerini kanıtlamaları gerekirdi. 
Şamanizm'de ıstırap çekmek, kişi açısından "günahları
nın" kefaretini ödeme yöntemi değildir, güçlü ruhlardan 
yardım almak için onları cezbetmenin bir yoludur.

Kuzey kutbundaki bazı Eskimolar arasında başarılı 
güç arayışı yollarından bir tanesi, karakışta yiyecek ve su 
olmadan ıssız bir eskimo kulübesinde (iglo) dört beş gün 
geçirmekti. Belirtilen süre dolduğunda bir yaşlı, genellik
le şaman, kulübeyi açar ve kişiyi evine götürürdü. Kulü
bede ısıtma için bir kandil bile bulunmaz, dolayısıyla aşın 
soğuktan çekilen ıstıraba, su ve yiyecekten yoksun olma
nın verdiği ıstırap eklenirdi. Bazı durumlarda güç arayan 
kişinin çıplak olduğu bildirilmiştir.

Daha az hayati tehdit içeren bir örnek; Şuar insanlan 
arasında And Dağlan'nın ormanlık doğu yamaçlarına ya
pılan bitap düşürücü bir dağ tırmanışı, dondurucu bir şe
lale banyosu, boru çiçeği (Brugmansia türü) suyunun bu
naltan gücü yardımıyla bir görü gelene kadar katı gıda al
mamayı içeren benim kendi güç arayışımdı.

Böyle bir güç edinmek için gönüllü olarak ıstırap 
çekmeye, Kuzey Amerika'daki Büyük Ovalar'm (Great 
Plains) yerli halkları arasında halen daha rastlanmakta- 
dır; görü ve güç arayan kişi, öncelikle bir arınma veya 
"ter" kulübesinde vücudunun su kaybı yaşadığı bir sü
reçten geçer. Bu mekânda kişi, bilerek aşırı ısıdan ötürü 
ıstırap çekecek ve bu sayede ruhsal görüntüler ve tecelli
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lerin farkına varmaya başlayacaktır. Ardından arayıcı, bir 
şaman rahip (sihirbaz hekim) ve/veya başka yaşlılann eş
liğinde ıssız bir dağ zirvesine gider. Kişi, daha önceden 
kararlaştırılan gün kadar bir süre boyunca burada kendi 
başına bırakılır ve bunun ardından yaşlılar kişiyi dağ zir
vesinden almak için geri gelirler.

Aynı bölgedeki en uç görü veya güç arayış şekillerin
den birinde arayıcı, bir battaniye veya yorgana sarıldıktan 
sonra toprakta daha önceden açılmış ve kullanılmış olan 
L şeklindeki bir çukura yerleştirilir. Görü arayan kişinin 
kutsal çubuğu da yanına konur. Ardından çukur ışığı 
azaltmak için örtülür; böylece kişi, hem gece hem gündüz 
görü deneyimlerini daha iyi yaşayabilir, duyusal yoksun
luk ve soğuktan çektiği ıstırap artar.* Ter kulübesinden 
sonra veya arayış esnasında su içilmesine izin verilmeye
rek ıstırap arttırılır.

Çekilen ıstırap esnasında atalara "Bana acıyın." di
yerek dua edilir. Genellikle atalara "büyükbabalar" diye 
seslenilir. Yukan Amazonlar ve Kuzey Amerika ovaların
daki yerel insanlar için "büyükbabalar" bütün ataların 
toplamı gibidir, çünkü birçok şamanik kültürde atalar te
rimine karşılık gelen belirli bir kelime yoktur. Burada da 
ıstırap çekmenin amacı, yalvarana ruhsal güç bahşedecek 
olan görü deneyimlerini sağlayabilecek ata ruhlarının 
çağrılmasıdır. Bu ruhlar tezahür ederken insan veya hay
van biçiminde görünebilirler.

Peki, ata ruhları niye yardım sağlasınlar? Cevap ger
çekten basittir: Ölüm anında sıradan gerçekliği terk eder
ken, soylarından gelen nesillere veya onların dostlarına 
yardım etmek için burada, Orta Dünya'da kalmayı seçmiş 
ruhlardır bunlar. Uygun şekilde çağrıldıklarında ve ziya
retçinin yardıma ihtiyacı olduğuna ikna edildiklerinde;
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seçtikleri varlıkların biçiminde kendilerini dışa vururlar, 
hayattaki zorluk ve tehlikelerin üstesinden gelmesi için 
adayla iletişim kurar ve ona güç verirler.

Çoğunlukla bu ruhlara, yan merhametli etnik kö
kenli ruhlar veya sadece etnik kökenli ruhlar derim. Ko
ruyucu şefkatleri iki ana şekilde olup, şarta bağlıdır: (1) 
Hatırlanıp şereflendirildikten sürece kendi nesillerine 
yardıma olma eğilimindedirler ve (2) nesillerini veya on
ların dostlarım tehdit edenlere karşı son derece kinci ola
bilirler.

Güç Arayışının Başka Bir Yolu: Ruh Cezbetme

Ruh gücü elde etmede, ısürap çekmenin veya mer
hamet için yalvarmanın bulunmadığı başka bir yöntem 
de vardır. Ben buna " ruh cezbetme" diyorum. Ruhları ça
ğırma ve onlarla birlikte çalışma sürecinde şamanlar sık
lıkla, kendi halkları veya belirli hayvanların sevdikleri yi
yecek veya içecekleri tüketirler.

Şamanın amacı, yardımcı bir ruh ve onun gücünü 
cezp etmek, hatta onunla kaynaşmaktır. Bu sebepte Sibir
yalI ve Moğol şamanlar, votka seven ata ruhlarına (ço
ğunlukla şamamn ölmüş akrabalarıdır) dua eder ve Vot
ka içerler, amaçları kaynaşmak için onları ikna etmektir. 
Amerika'nın Kuzeybatı sahilinde bulunan şamanlar ayı, 
kel kartal ve "Kızılderili" ruhlarını cezbetmek için dua 
edebilir ve somon yiyebilirler. Bu konuya dönüş yapa
cağız.
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Walter Cline Ve Okanaganlara Dair İpuçları

Amerikalı bir antropoloji öğrencisi, 1920'lerin sonun
da Kuzey Afrika kıyılan yakınında çalıştığı tarifesiz yük 
gemisinden suya atladı. İsmi YValter Cline idi. Berberilerle 
yaşama ümidiyle kıyıya doğru yüzdü ve öyle de yaptı. 
Fas, Suriye, Etiyopya ve Arabistan'da yaşarken akıcı bir 
şekilde Arapça öğrendi, Mısır'da Teb şehrindeki arkeolo
jik kazılara yardım etti. 1936 yılında Harvard Üniversite- 
si'nde antropoloji doktorasını tamamladı. Büyük Buhran 
yıllannda, Washington Eyaletinin merkez kuzey bölgesin
de, Federal İş Geliştirme İdaresine bağlı olarak geçici bir 
işte çalıştı; Okanagan Kızılderililerinin yaşlılarıyla gele
neksel bilgileri ve kaybolmakta olan kültürleri hakkında, 
daha eski zamanlarda yapılan mağara güç arayışlarını da 
içerecek şekilde, görüşmeler yaptı.

1950'lerin başlarında Berkeley'deki Kaliforniya Üni- 
versitesi'nde "ilkel din" üzerine yarı zamanlı okutman 
olarak ders verdi. Cline, ateşli ve ilham veren bir öğret
mendi. Ömrünün son iki yılında, zaten kolunun bir tane
sine mal olmuş kanser hastalığından ölmeden önce, öğ
rencisi olabildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.

O ve olağanüstü eşi Marjorie, kullanılmış antropoloji 
kitapları ve monograflan satarak zar zor geçiniyorlardı. Kıt 
gelirlerine rağmen Kuzey Amerikan Kızılderili halkalarını 
sık sık ziyaret ederler ve Cline'in sınıfta anlattığı, çoğun
lukla şamanlarla ilgili inanılmaz hikâyelerle geri dönerler
di. O dönemki diğer meslektaşlarından farklı olarak Cline, 
Şamanizm'i psikolojik açıdan açıklamaya kalkışmazdı. 
Ölüm kapısını tıklattığı bir sırada öğrencilerinin hayatları
na eşsiz bir zarafet, açıklık getirmiş ve antropolojiye karşı 
heveslerini uyandırmıştı; öğrencileri de bu sebeple onu se
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ver, hatta saygı duyarlardı. Şamanizm'e olan ilgimi ilk kez 
o uyandırdı.

Walter Cline alçakgönüllü bir insandı; ancak ölü
münden yirmi yıl sonra ki çoktan beridir kendim de ant
ropoloji öğretiyordum, kaza eseri Kolumbiya (Columbia) 
Nehri Platosundaki Güney Okanagan Kızılderili halkla
rından Sinkaietk halkı hakkındaki az bilinen bir yayına 
katkıda bulunduğunu öğrendim. Zorlukla bir kopyasını 
edinebildim. Bu yayında, kabile yaşlılarından derlediği 
kısıtlı ama önemli güç arayışı bilgileri vardı.

Cline özellikle küçük çocukların, söylendiğine göre 
erkek çocukların, gelecekteki yaşamlarında onlara yar
dımcı olacak genel bir güce yönelik yaptığı arayışlara 
odaklanmıştı. Güç kazanması için bir babanın oğlunu bir 
geceliğine bir mağaraya bıraktığı bir olayı öğrenmişti.

*

Y/illard Park Ve Paviotsoların Güç Arayışı

Okanaganlar hakkında Walter Cline'a ait raporlarda
ki ipuçlarına ek olarak; 1930'ların başı ve ortalarında gö
rüşmeler yaptığı Nevada'daki Paviotso (Kuzey Paiute hal
kı) şamanlarınm gerçekleştirdiği mağara güç arayışının 
önemini belirten etnolog VVillard Park'm yazmalarını 
özellikle değerli bulurum.

Park'm naklettiğine göre, Paviotso yaşlıları, böylesi 
bir güç arayışında başarı sağlanması için bazı geleneksel 
yöntemlere sıkı bir şekilde uyulması konusunda katıydı
lar.10 Park, Paviotso şamanlarınm, şifacı yönlerinin güç
lenmesi gibi, bazı özel güçler sağlamak için gittikleri ma
ğara arayışlarında yanlarına yiyecek aldıklarını anlatmak
tadır. Bu açıklama, yukarıda belirtildiği gibi, yiyeceğin 
güç elde etmek amacıyla bir cezbetme aracı olarak kulla
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nılmasıyla tutarlıdır. Burada Park'tan bir alıntı yapmak 
istiyorum:

"Güç arayışı için hiçbir hazırlık yapılmaz. Görü ara
yan kişi, ne arayış öncesinde ne de mağarada bulunduğu 
esnada oruç tutmaz. Güç arayışı sırasında ne kişisel ezi
yet yapılır ne de aşırı fiziksel çabaya girişilir.

Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde güç arayan 
kişi, güç kazanmanın mümkün olduğunu duyduğu bir 
mağaraya gider. Gece yarısı ve sabah için yayma yiyecek 
alabilir."13

Park, mağaraya yiyecek götürülmesinin ruhsal ne
denlerine dair hiçbir açıklamada bulunmamıştır; ancak 
ruh cezbetme konusundaki bilgilerim, Paviotso yöntem
lerini çok ciddiye almama yol açmıştır. Kendi arayışım 
için bir mağara belirlediğimde, yanıma farklı hayvanların 
sevdiği yiyeceklerden yapılma bir sandviç almayı planla
dım.

Eğer söz konusu kişinin, kendi nesillerine yardım et
tiğini veya edeceğini hissederlerse bazen ataların ruhları, 
kendi nesillerinden olmayan hatta farklı bir kültür veya 
ırktan bir kişiye de yardımcı olma konusunda istekli gö
rünmektedir. Bu, Güney Amerika'da hem Şuar hem de 
Conibo halkalanndan öğrendiğim bir şey. Uzun yıllar bo
yunca, 1973 yılında VVounded Knee'de (Yaralı Diz) oldu
ğu gibi, Kuzey Amerika yerlilerine yardımcı olmaya çalış
mıştım. Bu ve benzeri çabalarımın mağarada bana yar
dıma olmasını umuyordum.
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Bölüm  III

BİZ VARIZ!

Ruhlar, Fark Edilmek
«

istiyor

Okuyucular doğal olarak, bu kitapta sözünü ettiğim 
deneyimlerimin hayal gücümün bir ürünü olup olmadığı
nı merak edebilirler. Deneyimlerimi doğrulayacak hiç ta
nığım olmadığı için bu belgelenir bir şey değil.. Çok şü
kür ki bazen ruhlar, bir seferde iki veya daha fazla kişiye, 
hatta daha büyük insan gruplarına varlıklarını ve güçle
rini gösterirler. Herkese açık gerçekleşen bu teşhir, çoğun
lukla mucize olarak adlandırılır.

Yardımcı ruhlarla çok yakın ilişki içinde olan şaman 
içinse mucizeler, şifa işinde rastlanan rutin olaylardır. As
lında ruhlar tarafından gerçekleştirilen şifaya yönelik mu
cizeler, yerel toplumlarda şamanların en çok bilinen özel
liğidir. Şamanlara şifa işlerinde yardımcı olmaktan başka 
ruhlar, çoğu zaman mucizeler ve "mikro mucizeler" yo
luyla gerçekliklerini duyurmaya çalışırlar. Bir şaman veya 
şaman hekim yardımıyla ruhlardan gelen bu "uyandırma 
ikazları" belki de ruhların insanları kendi mevcudiyetleri 
hakkında eğitme girişimi olarak anlaşılmalıdır. Şimdi ki
şisel olarak yer aldığım birkaç mucizeyi paylaşmak istiyo
rum.
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M u cize  I:
Yeni Bir Çift Bozuk Para

1993'ün Ağustos ayında, Kaliforniya'nın Pacific Grove 
şehrinde bulunan Asilomar konferans salonunda Benötesi 
Psikoloji Demeği'nin yıllık toplantısına iki sunum yapmak 
üzere davet edildim. Konferansın teması "Psikolojideki Ye
ni Paradigmalar" idi.

Sunumlarından birinde Şamanizm'i, yüzlerce insana 
bu yeni paradigma örneklerinden birisi olarak sunmam 
istenmişti. Planım sadece Şamanizm üzerine konuşmayıp, 
gerçek şamanik uygulamanın gücünü anlayabilmeleri için 
herkese Yukarı Dünya'ya seyahat etme imkâm tanımaktı. 
Samimi olmam gerekirse, sıra sıra koltuklarda oturan yüz
lerce insanın başanlı olabileceğinden emin değildim ama 
denemeye değerdi.

Seyircileri ruhlann gerçekliği konusunda etkilemem 
için içimden, ruhlarımın bana yardıma olmalarım istedim. 
Bana verdikleri cevap, amfinin ışıklarını kapatmam ve çan
tamdaki iki büyük kuvars kristali çıkarmamdı. Şamanizm' 
deki tecrübelerimden, doğru kullanıldıkları takdirde ku
vars kristallerin ruh gücünü arttma etkisi olduğunu bili
yordum.

Amfi tamamen karardığında ruhlardan sessizce yar
dım istedim ve eski usulle kristalleri aktif hale getirdim. 
Karanlıkta kısa bir süre solgun bir ışıkla parladılar. O sı
rada seyirciler arasından bir çığlık duyuldu. Işıkların ya
kılmasını istedim. Sonra seyirciler arasında, yukarıya uzat
tığı sağ elini sallayan bir kadın gördüm.

Oditoryumdaki dar geçitlere konmuş mikrofonlar
dan birisine çıkarak deneyimini paylaşmasını istedim. 
Öznel deneyimi hakkında birkaç kelime ettikten sonra
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mikrofonu bir başka gönüllüye bırakarak yerine oturma
sını bekliyordum. Ama beni bir sürpriz bekliyordu.

Mikrofonda elini havaya kaldırmaya devam ederek, 
çığlık atma nedeninin, elinde aniden iki bozuk paranın 
maddeleşmesi (materyalizasyon) olduğunu söyledi.

Hem şaşırmış hem de memnun olmuştum, çünkü bu 
büyüklükte bir şey beklemiyordum. Daha önce hiç tanış
madığım bu kadını sahneye davet ettim. Paraları bana ve 
herkese gösterdi ve büyük bir alkış koptu. Seyircilere, bu 
iki adet on sentlik paranın darphaneden yeni çıkmış gibi 
son derece parlak olduğunu söyledim.

Ona teşekkür ettim ve itiraf etmeliyim ki herkesin 
ortasında gerçekleşen bu maddeleşmeden oldukça hoş
nut olmuştum. Konunun hallolduğunu düşünmüştüm. 
Ancak yerine oturmak için sahneden ayrıldığında seyirci
ler arasından gelen bir adamın yüksek sesi, bir şeyi tama
men gözden kaçırdığımı gösterdi: "Yeni bir çift bozuk pa
ra!" diye bağırdı. Bunun sadece bir maddeleşme değil ay
nı zamanda konferansın temasım vurgulayan bir mesaj 
olduğunu kavramıştı; "yeni paradigmalar."1

Bu olayın dörtyüzün üzerinde tanığı vardı. Birkaç 
sene önce aynı kadın başka bir konferansımda bana yak
laştı ve kendini hatırlattı. O zamandan beri bu iki parayı 
sakladığını söyledi ve onları bana göstermek için cüzda
nından çıkardı. Halen daha yeni ve parlak görünüyorlar
dı.

M u cize  2:
İmkânsız Bir Tedavi Ve Havai Dilinde Konuşma

Başanlı bir şamanik şifa çalışmasında, ruhlar araya 
girmeye istekliyse mucizeler neredeyse sıradandır. Şaman
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eğer kendi torunlarından biriyse ruhlar özellikle yardıma 
olmaktan hoşlanır ve hastanın da şamana bir şekilde yar
dıma olması halinde sağladıkları katkı daha da fazlalaşır. 
Bir gereklilik değildir ama hastanın da kendi torunların
dan olması bir artıdır.

1990'larm başında üç ayrı göz doktoru tarafından sa
rı nokta hastalığı teşhisi aldım. Durumumun kesinlikle 
geri dönüşü olmadığı konusunda hem fikirdiler. 1990ia- 
nn sonunda hastalığımın gitgide kötüleştiğini ve yapıla
cak bir şey olmadığını söylediler.

Eşim Sandra ile birlikte Havai Büyük Adası'na bir 
seyahat planımız olduğundan öğrencilerimden biri, tanı
dığı yaşlı bir ruhsal kahuna (Havaili sihirbaz hekim) olan 
Kona kıyısındaki bir şaman rahibi ziyaret ederek yardım 
istememizi önerdi. Yapılacak tek doğru şey gibi görünü
yordu. Yarı Alman olmasına rağmen tümüyle Havai dini
ni benimsemiş olan bu kişiyi, adada yaşayan son beş ger
çek ruhsal kahunadan birisi olan Lanakila Brandt'ı tanı
mayı çok istiyordum.

On sekizinci yüzyılın ünlü İngiliz kâşifi ve gemicisi 
Kaptan Gook'un Havai'ye ilk kez ayak bastığı ve öldürül
düğü Kealakakua Körfezi'nin yakınında olduğu için Kap
tan Cook ismi verilen küçük yerleşim yerinde onu bul
duk.

Lanakila, verdiği programa uymam şartıyla gözleri
mi iyileştirmeyi cömertlikle kabul etti. Beş gün, her sabah 
ve akşam, geleneksel Havai tanrılarının tahta figürlerinin 
yer aldığı, yaprak ve çiçeklerle süslenmiş bir mihrap 
önünde ben sessizce sırtüstü yatarken o dua etti.

Vefat etmiş bir kişinin ruhunun bilincime girerek ba
na renkli bir sahne gösterdiği beşinci ve son akşama kadar 
önemli hiçbir şey deneyimlemedim. Bir körfezde güneye,
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aşağıya doğru bakıyorduk (ruh ve ben kaynaşmıştık). Bu
ranın yakındaki Kealakakua Körfezi olduğunu sezmiştim 
ve bir falezin yan yüksekliğinden körfeze bakıyorduk. 
Denizde iki kabasorta arma duruyordu. O zamanlar Kap
tan Cook'un iki gemiyle geldiğini bilmiyordum, aklımdan 
"Kaptan Cook!" diye geçti ve ruhun bir İngiliz denizd, hatta 
Cook'un kendisi olduğunu düşündüm, sonra Havaili ol
duğunu düşündüm. Halen daha kim olduğundan emin 
değilim.

Bunun ardından çok garip bir şey oldu: Ruh benimle 
net bir şekilde anlamadığım bir dilde konuşmaya başladı. 
Bu adalara gelen diğer tüm ziyaretçiler gibi tek bildiğim 
kelimeler "aloha" ve "mahalo" (teşekkür ederim) oldu
ğundan, bu dilin Havai dili olduğunu bile bilmiyordum. 
Erkek olduğu açık olan mh, tekrar tekrar aynı şeyi söyle
di; sözlerini hatırlamam konusunda ısrarlı görünüyordu. 
Bir yandan da Lanakila'nm mırıldandığı dualan duymaz
dan gelmem gerektiğinden yavaşça ve biraz güçlük çeke
rek mesajı ezberledim. Ritüel bittiğinde Lanakila'nm me
sajın Havai dilinde olup olmadığını söyleyebileceğini 
umarak gözlerim kapalı, sırtüstü uzanırken sözcükleri 
sessizce tekrarlamayı sürdürdüm. Lanakila'nm şifa çalış
ması biter bitmez ezberlediğim sözcükleri kâğıda döktüm 
ve her şeyi Lanakila'ya anlatıp, aşağıdaki kelimeleri yük
sek sesle ona okudum:

Hele Hele Aku i Kapono

Yayvan bir gülümsemeyle "Bu çok güzel bir işaret." 
dedi. "Az önce Havai dilinde konuştun. Kelime kelime 
söylediklerin şunlardı: Git! Git! İleriye, her şey olumlu. Bu 
mesajın anlamı ise şu: 'Bütün gücünde (hayatında) ilerle;
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doğru yolda olduğun için her şey olumlu."
Yakın bir zamanda ruhun bana ilettiği sözcükleri La- 

nakila'mn çevirisi ile birlikte Havai Üniversitesi'ndeki (Hi- 
lo şehri) bir Havai dili profesörüne, aldığım cümlenin ve 
çevirisinin doğruluğunu kontrol ettirmek için verdim. Ba
na cevabı "... Havai dili oldukça doğru, hatta yön bildiren 
oku var" Bana yaptığı tek öneri, ilk hele kelimesinin ardın
dan bir virgül koymaktı. Tabi ki ruh asla virgülden söz et
memişti!2

Lanakila'ya "Doğru yol nedir?" diye sordum, bu ifa
de benim için yeniydi.

"Ahlaki olan yol, düzgün yol" dedi Lanakila ve ekle
di "Hayatında destek alacak şekilde kutsandın, gözlerin 
de iyi olacaktır. İyileşmenin üç dört ay alabileceğini unut- 
ma.

Gerçekten de birkaç ay sonra göz doktorlarıma göz 
rahatsızlığımla ilgili kontrole gittiğimde san nokta hasta
lığından eser bulamadılar. Böyle bir geri dönüş imkânsız 
olduğundan tek açıklamaları, eski teşhisimin yanlış oldu
ğuydu (neredeyse bir on yıl boyunca aynı teşhis tekrar 
tekrar konmuş olmasına rağmen!).3

Yaklaşık üç sene sonra Fiji (başka bir Pasifik Adası 
kültürü) hakkında Richard Katz'm "Ruhumun Doğru Yo
lu " adındaki yeni basılmış kitabıyla karşılaştım. Lanakila 
ile olan görüşmemden bu yana "doğru yol"a ilişkin hiçbir 
ima almadığım için başlık hemen dikkatimi çekti. Katz'm 
kitabından, ruhun bana söylediklerinin diğer Pasifik Ada
ları sakinlerinin bilgileriyle tutarlı olduğunu ve aynca, 
ruhçu (spiritüel) kültürlerinin tam merkezinde yer alan 
bir kavram olduğunu anladım.
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M u cize 3:
Finçe Konuşma

Bir şaman, yardımcı bir ruhla kaynaştığında veya 
ruh onda "bedenlendiğinde", o ruhun diliyle konuşması 
doğaldır. Havai'de bir hasta olarak benim durumumda 
kayda değer olan şey, eğer o dili bilen birisi varsa ifadele
rin çevirisinin yapılabilmesidir.

Burada jöne kişisel bir örnek vereceğim. Kurslarım
dan birinde yardımcı ruhlar, şifa gücü vermek üzere katı
lımcılarla kaynaşmaya davet edildiler. Her bir katılıma, 
davulların ritmiyle birlikte şifacı ruhun kendisiyle bütün
leşmesini, diğerlerine şifa gücü getirmek için şarkı söyle
mesini ve dans etmesini sağlamasını sabırla bekledi. Bunu 
teker teker yaptılar.

Ben de yardımcı bir ruhla kaynaştım. Her zamanki 
gibi yardımcı ruhun şifa gücünü deneyimlediğimde, gru
bun oluşturduğu daire içinde kendiliğinden dans etmeye 
başladım ("başladık"). Anlamadığım sözcükler ağzımdan 
döküldü ve dansım bitip yerime oturana kadar büyük bir 
şiddetle tekrar ettim bu kelimeleri.

Seansın sonunda katılımcılarla paylaşımlarda bulun
duk. Aralarından Finli bir kadın elini kaldırdı ve söyledi
ğim şarkının anlamını bilip bilmediğimi sordu. Hiçbir fik
rim yoktu. Bunun üzerine Fince konuştuğumu ve "Artık 
üniversite yok!" şeklinde tekrarlayıp durduğumu söyledi. 
Bu grupta büyük bir şaşkınlık ve kahkahaya neden oldu 
çünkü öğrenciler, bir profesörken, yakın bir zamanda üni
versite hayatını reddetmiş olduğumu biliyorlardı. Ve tabi 
ki hiç Fince bilmiyordum.



60

M u cize  4:
Arkaik Norveççe Konuşma

Yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi şaman olma
yanlar açısından imkânsız veya mucizevî görünen şeyler,
(1) ruhların gerçekten var olduğuna ve (2) istedikleri tak
dirde şamanlar aracılığıyla konuşabildiklerini bilenler 
açısından oldukça basittir. 2008 yılında ileri inisiyasyon 
kursunda ders verirken bu gerçekleri tanıtlamak üzere bir 
gönüllü istedim. Fakülte üyelerimizden Amanda Foulger 
nazikçe kabul etti.

Atalarının kökenlerini bilip bilmediğini sordum. Te
mel olarak İngiliz kanı, ikincil olarak İskoç ve uzaktan da 
Norveç kam taşıdığını söyledi. Bir KaliforniyalI olarak, bu 
milletlerin dillerinden sadece İngilizceyi biliyordu.

Tekrarlayan davul vuruşlarının yardımıyla, 1500'lü 
veya daha önceki dönemlere ait bir atası ile kaynaşması 
ve bilinmeyen atanın onun aracılığıyla konuşması için şa- 
manik bilinç haline yani ŞBH'ye geçmesini istedim. Bu 
olay, kırk kişinin önünde gerçekleşti.

Davullar birkaç dakika boyunca çaldıktan sonra 
Amanda ayağa kalktı ve davullar sustu. Ellerini yavaşça 
ileri geri sallarken yüksek sesle konuşmaya başladı. Ko
nuşması bitince tekrar yerine oturdu; sözcükler tamamen 
anlamsız göründüğünden öğrenciler soran gözlerle birbir
lerine baktılar.

Ancak, gruptan İskandinav dillerine aşina olan bir 
kişi elini kaldırdı ve Amanda'nm arkaik Norveççe konuş
tuğunu söyledi. Dahası, Amanda aracılığıyla konuşan ru
hun bir avda olduğu ve arkadaşına hangi yönde gitmeleri 
gerektiğini sorduğunu anlattı. Bu, hiç Norveççe bilmediği 
için Amanda dâhil bütün öğrencileri hayrete düşürdü.
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M u cize  5:
Doktorun Asla Veremem Dediği Tedavi

Şimdiki rapor, "ruh kayığı" olarak bilinen bir grup 
uygulamasında tanıtlama danışanı olarak rol almış olan 
Ken Emerson tarafından yazılmıştır. Kuzey Amerika Ku
zeybatı Sahilleri ve Kuzeybatı Amazon halkları ile Avust
ralya ve Endonezya halkları arasında farklı biçimlerde 
uzun zamandır var olan bu uygulamaya bazen "ruh kano
su" veya "ruh salı" adlan da verilir. Emerson'un yazdıkla
rı:

"2004 yılının başlarında alfa-1 antitripsin eksikliği 
(A1AT) teşhisi aldım. A1AT karaciğerde sentezlenen bir 
proteindir ve eksikliği amfizeme neden olur. Kademeli 
olarak karaciğer hasar görür ve sirozla sonuçlamr. Al AT 
proteininin haftalık intravenöz enfüzyonu yoluyla replas- 
man (yerine koyma) tedavisi mümkündür. Bu enfüzyonla- 
rı 2004 yılından beri almama rağmen akciğer fonksiyonla- 
nmdaki düşüş devam etti.

Nisan 2011'de Alicia Gates ve Amanda Foulger ile bir
likte Vakfın iki haftalık yoğun atölye çalışmasına katıldım 
ve ruh kayığı uygulamasına danışan olarak seçildim. Seans 
bittiği anda biliyordum ki iyileşmiştim. Akciğerlerim te
mizdi, nefeıs almakta zorlanmıyordum, kalp atışlarım ise 
düzenli ve güçlüydü.

Eve döndükten sonra göğüs hastalıktan uzmanıma, 
daha önce alınmış randevum için gittim. Röntgen, spiro- 
metri ve kan testleri gibi bütün mutat testleri uyguladı. So
nuçlar onu şaşırttığından cihazlann arızalı olduğunu dü
şündü! Eski sonuçları almak için testleri tekrarladı. Rönt
gende, doku hasarı halen daha belirgin olduğu halde amfi
zeme dair neredeyse hiç iz yoktu. Spirometri sonuçlarında
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akciğer fonksiyonu %82 normal değerdeydi; bir önceki so
nuçlar ise %77 idi. A1AT protein seviyesi 74'den 77'ye yük
selmişti. (normali; 90-200).

Doktorum bu çarpıcı değişiklikleri tıbbi yönden 
açıklayamadı. Ben tıpkı bir bayram sabahı sürekli gülen 
bir çocuk gibi gülümserken neler olduğunu sordu bana. 
Detayları açıklamadan sonuçları, sevgi dolu ve şefkatli 
ruhların verdiği şifaya yordum. Kafasını salladı ve onun 
asla veremeyeceği bir şey almış olduğumu söyledi. İntra- 
venöz enfüzyon tedavisini bıraktı ve altı ay sonrasına 
kontrol amaçlı bir randevu verdi.

Bir sonraki randevuda aynı testler tekrar edildi. Bu 
sefer sonuçlar; hiç amfizem olmaması, yüzde 112 normal 
akciğer fonksiyonu ve 80 A1AT protein seviyesi şeklin
deydi. Durumumu her altı ayda bir izlemeyi kararlaştır
dıktan sonra ofisinden çıkarken bu sefer ikimiz de gü
lümsüyorduk! "6

O O P

Bu bölümde verilen örneklerde ruhlar sadece var ol
duklarına dair bizi eğitmekle kalmayıp, şifalandırma ve 
yardıma olma yeteneklerini de göstermektedirler. Bir za
manlar yayınlanmış olan Mucizeler Kursu isimli popüler 
kitabı hatırladım. Bu bölümü, "Tabi ki Mucize!" şeklinde 
adlandırmanın cazibesine (şamanın bakış açısıyla) zor
lukla karşı koydum.
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Bölüm  IV

YUKARI DÜNYA 
DENEYİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMASI

Bu, esasen Göksel Çalışmaya katılan Batılılara veri
len talimatları kullanarak, okuyucuların kendi başlanna 
Yukarı Dünya'ya yükselmeleri, "gökkuşağının ötesine 
geçmeleri" için bir davettir. (Göğe yükselişinize yardıma 
olabilecek yararlı kaynaklar için Ek C'ye bakınız.) Bu fır
sat, Şamanizm'in sunduğu ruhsal özgürlüğün bir parçası
dır.

Eğer şamanik yolculukta yeniyseniz bu sayede, ken
di Yukarı Dünya tecrübelerinizi, bu sayfalarda verilen, 
Batıklara ait olan deneyimlerle karşılaştırabilirsiniz. Tali
matları gerçekten izledikleri takdirde genellikle, Batıkla
rın yüzde 90'ınm Yukarı Dünyaya yükselebildiğini biliyo
rum. Peki, diğer yüzde 10? Onlar için resmi bir çalışma 
yok, ama en çok zorlananlar, mühendisler ve avukatlar 
gibi "sol beyin" tipleridir!

Bu kitabın içeriğini biliyorsanız veya şamanik yolcu
luğu daha önce deneyimlediyseniz "naif" bir yolcu olarak 
değerlendirilemezsiniz. Size önerim, (1) Mağara ve Koz- 
mos'un içeriği hakkında bir şey okumamış ya da duy
mamış ve (2) denemeye gönüllü yeni birkaç arkadaş bul
manız. Onlara bu sayfalarda rapor edilmiş olan Yukarı 
Dünya tecrübelerinin doğasından bahsetmeden, bu bö
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lümde temin edilmiş şamanik yükselmeye ilişkin yöntem 
talimatlannı verin. Buradaki alıştırmaların birkaçını yap
tıktan sonra neler yaşadıklannı size bildirmelerini isteyin. 
Temel Şamanizm'in ruhunda, onların kendi yolculukları
nı yorumlamalarına izin vermeyi unutmayın. Ardından 
sonuçları paylaşın, tartışın ve kendi sonuçlarınıza vann.

Hali hazırda tecrübeli bir şamanik yolculuk uygulayı
cısı iseniz ve Yukarı Dünya'ya yaptığınız yükselmelere dair 
kayıtlar tutmuşsanız kolaylıkla, kendi göğe yükseliş tecrü
benizi bu kitaptakilerle kıyaslayabilirsiniz.

Aşağıdakiler, öğrenciler ve henüz Yukarı Dünya'ya 
yükselmeyen diğer Batıklara yönelik talimatlardır. Tali
matlar, Şaman Çalışmaları Vakfı'nın "Temel Atölye Çalış
ması, Şaman'ın Yolu"® standart eğitim programının bir 
parçasıdır. Bu talimatları, Temel Atölye Çalışması'm öğ
retmeye yönelik eğitimlerinin bir unsuru olarak Vakıf fa
külte üyelerine sunmadan önce kendim oluşturdum, 
araştırdım ve deneyledim. Fakülte üyelerinden mümkün 
olduğunca talimatlara bağlı kalmaları istenmiştir; bu sa
yede Kuzey Amerika'da veya diğer ülkelerde herhangi bir 
fakülte üyesinin daha ileri düzey atölyelerine katıldıkla
rında tüm öğrenciler aynı yöntem bilgisine sahip olabile
cekti.

Kullanılan sözler her defasında doğal olarak bir şekil
de değişse de bu bölümde, Yukan Dünya'ya gitme ve çalış
mayla ilgili, kendimden başlayarak, bütün Vakıf fakülte 
üyeleri tarafından senelerdir öğretilen yöntemler yer al
maktadır. Fakülte üyeleri; öğrencilere, Yukarı Dünya ile il
gili olarak, burada verilen talimatlar haricinde tek bir keli
me dahi fazla anlatmamaları yönünde katı bir kurala tabi
dirler.
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Yukarı Dünyaya İlk Ziyaret

Bilgi ve yardım almak üzere göğe yükselme yollan si
ze başkalan tarafından gösterilse de, bu yöntemleri kendi 
başınıza kullanarak yaşadığınız fiili tecrübeler sadece size 
aittir. Eğer deneyimleriniz sıklıkla müthiş ve duygulandın- 
cıysa, size tarif edilemez bir neşe veriyor ve mutluluk göz
yaşları dökmenize yol açıyorsa buna şaşırmayın. Yerel in
sanların buna "ağlatan yol" demeleri bir tesadüf değil. Bu 
tarz deneyimler, derin şamanik esrikliğin bir tezahürüdür.

Yaşadığımız Orta Dünya'nm ötesine, "zamanın dışı
na" yolculuk yaparken korkmanıza veya endişelenmenize 
mahal yok. Orta Dünya'dan çok daha merhametli ve sev
gi dolu âlemlere gittiğinizi keşfedeceksiniz. Orta Dünya' 
da acı ve ıstırap yaygındır. Bir hayli zaman önce, Orta 
Dünya'nm dışında acı bulunmadığını keşfettik.

Sık sık başlangıç öğrencilerim, Yukarı ve Aşağı Dün
ya arasındaki farklann neler olduğunu sorarlar bana. Bu 
benim yapmayı reddettiğim bir şey; eğer anlatır ve onlar 
da bana inanırlarsa Şamanizm'i uygulamış değil, bir din 
başlatmış oluruz. Bu yüzden bu tip soruları cevaplamayı 
her zaman reddetmişimdir. Şamanizm'i uygularken otori
te, bireyin kendisine aittir.

Yukan Dünya kozmografisini, deneyimleriniz yoluy
la kendiniz öğrenmelisiniz. Gerçekte başka hiç kimse size, 
ruhsal varlıklann ve kaynakların sıra dışı gerçeklikteki 
kesin yerlerini söyleyemez. Bu, kişisel deneyim yoluyla 
kendi başımza keşfetmeniz gereken bir şey. Amacım, size 
sadece asgari yardımı sağlamak.

Çoğunlukla okuma yazmanın olmadığı şamanik kül
türlerde, yolculuk bilgilerinin birikebilmesi için büyük bir 
hafıza veya hatırlama eğitimi ve sürekli yolculuk yapıl
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ması gerekir. Bizim için de sürekli uygulama yapmak iyi
dir ancak biz, sadece hafızamıza güvenmektense yolcu
luklarımız sonrasında notlar alabilme avantajına sahibiz. 
Ayrıca, "eş zamanlı anlatım" yöntemi ile (bu bölümde 
yöntem hakkında açıklamalar yer almaktadır) yaptığımız 
yolculukları kaydedebiliyoruz. Bu tip teknikler, sıra dışı 
gerçeklik kozmolojisine dair bilgilerinizi zenginleştirir ve 
daha hızlı edinmenizi sağlar.

Eğer bu kitabı şamanik yolculuk yöntemlerini öğren
mek için kullanıyorsanız talimatları, verildiği sırada uy
gulamanız önemlidir. Bir alıştırmayı başarıyla tamamla
madan bir sonraki aşamaya geçmeyin; tercihen her alıştır
mayı, başarılı olarak birden fazla kez yapmanız önerilir. 
Şamanik yolculuk talimatlarını, onlarca yıllık araştırma 
ve öğretilerimden yola çıkarak oluşturdum ve bunları 
bizzat, binlerce insanı Şamanizm konusunda eğitmek 
üzere kullandım. Bu insanlar arasında Şaman Çalışmala
rı Vakfı fakülte üyeleri de bulunmaktadır.

İdeal olan alıştırmaları, bunları daha önce yapmış 
olanlann deneyimlerini okumadan evvel yapmanızdır. 
Böylece, onlann açıklamalarından etkilenip etkilenmedi
ğinize kafa yormadan kendi sonuçlannızla onlarınkini 
karşılaştırabilirsiniz.

Çoğu yerli topluluklarda şamanik yolculuk, vurmalı 
çalgıların tekdüze ritimleri yardımıyla, özellikle de davul 
çalınarak gerçekleştirilir. İster canlı ister bir ses kaydı yo
luyla olsun şamanik yolculukta davul kullanma, şamanik 
yolcunun odaklanmasını, konsantrasyon ve amacını mu
hafaza etmesini gerektirir. Odaklanmayan ya da zihinsel 
ve duygusal olarak bir aradaki kişiler, işitsel uyarımla 
yolculuk için gerekli olan disiplini muhafaza edemezler. 
Odaklanmadığınız takdirde bu sadece davuldur, fazlası
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değil. Ayrıca, bu yöntem fevkalade güvenlidir.
Sibirya'da yapılanlar da dâhil davulla yapılan çoğu 

şamanik yolculuk, yarım saatten daha az sürer ve kişi da
vulun susmasını beklemeden geri gelebilir. Aslında, da
vulun devam etmesi yolculuktan dönüşe de yardımcı 
olur.

Davul ile geri dönüş sinyali verildiğinde geri dön
meyi unutsamz bile öteki gerçeklikte davul sizi daha faz
la desteklemeye devam etmeyeceğinden bir şekilde geriye 
çekilirsiniz. Yolcular kendi istedikleri zaman geri dönebi
leceklerinden şamanik yolculuk, birçok yönden rüya gör
mekten daha güvenlidir.

Yükselme Hazırlıkları

Biraz sonra Yukarı Dünya'ya ilk ziyaretinizi yapma 
fırsatına sahip olacaksınız. Başlamadan önce aşağıdaki ta
limatları iyice anladığınızdan emin olun. Bu başlangıç 
alıştırmasını yapmak için bir şamanik davul ses kaydı 
kullanabilirsiniz (aşağıda "Orta Dünyadan Ayrılma" baş
lığına bakın).

Bu veya başka bir şamanik yolculuğa çıkmadan önce 
sakin ve gevşemiş olduğunuza emin olun-. Yirmi dört saat 
öncesinden itibaren alkol dâhil bilinç durumunu değişti
ren maddeler kullanmamanız gerekir. Böylece, iyi bir 
konsantrasyon gücüne ve net bir zihne sahip olacaksınız. 
Uyanık ve iyice dinlenmiş olduğunuza emin olun. Yoksa 
şamanik müziğin rahatlatıcı etkisiyle uyuya kalabilirsiniz.

Tüm telefon, kapı zili, çağrı cihazı veya kol saati 
alarmlarını kapatın ki kimse tarafından rahatsız edilmeyin. 
Ayakkabılarınızı çıkarın, kıyafetleriniz bol ve gevşek olsun; 
yere veya yatağa rahat bir pozisyonda uzanın. Eğer yoga
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gibi meditatif disiplinlerin düzenli bir uygulayıcıysanız ve
ya bu tip alıştırmalarda oturmaya alışıksanız, bu pozisyo
nu da tercih edebilirsiniz. Odayı olabildiğince karartın ve 
gözünüzün üzerine bir eşarp ya da bandana koyun.

Vücut pozisyonunuzla ilgili en önemli şey, vücudu
nuzu geride bırakmaya en uygun pozisyon olmasıdır. 
Başka bir deyişle, aldığınız pozisyon, sıradan gerçeklikte 
vücudunuzu oynatmanızı gerektirerek bilincinizin bir 
kısmının buna yönelmesine yol açmamalıdır. Dolayısıyla 
Batılılar ve bazı Kuzey Amerikalı yerliler gibi yerli insan
lar genellikle yatış pozisyonu tercih ederler. Sibirya'da ve 
komşu bölgelerde, oturma veya ayakta duruş pozisyonu 
tercih edilir. Ayakta duruş pozisyonunda, şamanın üzeri
ne taktığı ziller veya metal objelerden ilave perküsyon 
sesleri elde etmek için beden hareketi eklenebilir.

Eş Zamanlı Anlatım

Eğer davul kaydıyla yaptığınız yolculuğun etkisini 
en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, eş zamanlı anlatım 
tekniğini kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu, kişinin yolcu
luğunu başından sonuna, deneyimlediği anda yüksek 
sesle anlattığı 1980'lerin başında geliştirdiğim bir teknik
tir. Herhangi bir şey gerçekleşmese ve yolcu sadece "Hiç
bir şey olmuyor." dese bile konuşmaya devam etmesi ge
rekir. Kişinin aynı şeyi tekrarlamaktan bıktığı noktada ge
nellikle bir şeyler olmaya başlar. İlaveten, eş zamanlı an
latımın değerini arttırmak için kişi kayıt cihazına bağlı bir 
yaka mikrofonu kullanabilir (davul sesinin geldiği birim
den bağımsız bir birim).

Bu şekilde, eş zamanlı anlatımı yapılmış yolculuğu
nuzu saklayabilir ve yeniden dinleyerek unutabileceğiniz
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detayların notlarını alabilirsiniz. Ayrıca, deneyimlerinizin 
kalıcı bir arşivini oluşturabilirsiniz. Bu faydalıdır çünkü 
anlayışınız geliştikçe baştaki yolculuklarınız daha farklı 
bir önem kazanır ve onları yeniden gözden geçirmek iste
yebilirsiniz.

Eş zamanlı anlatımla kişinin dikkati fazlasıyla odak
lanır ve bu şekilde olmayan bir yolculuktan, hatta canlı 
davulla yapılandan bile çok daha canlı bir sonuç verebilir. 
Canlı davulla yolculuk yapıyorsanız, davulun temiz bir 
kayıt almaya engel olacağından, eş zamanlı anlatım pra
tik bir teknik değildir. Eş zamanlı anlatım yapsanız da 
yapmasaruz da, her yolculuktan sonra, deneyimlerinizi 
yeniden gözden geçirin ve gelecekte dönüş yapmak üzere 
notlar alın. Yukarıdaki yöntemler, "Hamer Şamanik Da
nışmanlık Eğitimi" isimli Vakıf kursunun bir parçasıdır.

Canlı Davul

Eğer canlı davul kullanılıyorsanız davulcudan, orta
lama yükseklikte bir ses ve hızlı bir tempoda tekdüze vu
ruşlar yapmasını isteyin. Davul sesinin yüksekliği ve ara
lıkları değişmemeli. Çoğu yolculuk için dakikada yakla
şık 205 ila 220 vuruş idealdir. Davulun çalış stili ve hızım 
belirlemede en iyi kaynak, Şaman Çalışmalan Vakfı'mn 
çıkarmış olduğu davul CD veya MP3'leridir.

Tekdüze bir şekilde uzun süreli olarak şamanik yol- , 
culuk için davul çalma işi zorlu bir görev olabilir; ancak 
davulcu bunu onbeş dakika boyunca yapmalıdır (On da
kika genelde yetmez). On beş dakikanın sonunda davul
cu, 4 kısa gümbür gümbür vuruş ile yolcuya geri dönmesi 
için sinyal vermelidir. Daha sonra davulcu ritmi hızlan
dırmalıdır (kesinlikle dakikada 2 0 5 2 2 0  vuruş aralığını
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aşmalıdır). Ve son olarak, 4 kısa gümbür gümbür vuruş 
daha yaparak odaya dönmeniz gerektiği sinyalini size 
vermelidir. Biraz çalışma ile davulcu, yorulmadan on beş 
dakikalik bir yolculuk yaptırabilir.

CD'ye kaydedilmiş davul sayesinde, eğer isterseniz 
davulcunuzun yorulmasından endişe etmeden, otuz da
kikaya kadar bir süren bir yolculuk yapabilirsiniz. Eğer 
on beş dakika yolculuk yapmak istiyorsanız CD'den on 
beş dakikalık parçayı seçin. 1980'lerden itibaren geliştir
diğim diğerleri gibi, davulla yolculuk CD'sindeki parçalar 
uygun tempodadır ve yukarıda açıklanan geri dönüş çağ
rılarını da içerir. Ayrıca, her bir vuruşun düzen ve sesini 
ayarlayabilmek gibi avantajlar sunmaktadır. Ritme bağlı 
olarak ses seviyesini ayarlayabilme gibi avantajları da 
vardır. Bunlara, Şaman Çalışmaları Vakfı'nm web sayfa
sından ulaşılabilir. (Daha fazla bilgi için EK C'ye bakın.)

Orta Dünya'dan Ayrılma

Kulaklıklarınızı takın, tavsiye edilen Şamanik Yolcu
luk ve Davul Ritmi CD'lerinden/MP3'lerinden birini bil
gisayarınıza, CD veya MP3 çalarınıza veya iPod'unuza 
yerleştirin.

Işığı kesmek için gözlerinize bir bandana veya eşarp 
örtün. Sessizce uzanın ve bir kaç dakika boyunca yükseli
şinizi nasıl gerçekleştireceğinizi düşünün.

Yukan Dünya'ya yolculuğunuza başlamadan önce; 
burası çok önemli, yerli bir şaman gibi, Orta Dünya'da 
(yeryüzünde) bulunan ve hayatınızın herhangi bir anında 
sıradan gerçeklikte bizzat görmüş olduğunuz bir yeri ayrıl
ma noktası olarak belirleyin. Burası, bugün pencerenizden 
gördüğünüz veya seneler önce ziyaret ettiğiniz bir yer ola
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bilir. Önemli olan, buranın Orta Dünya'daki yerini bilme
niz ve bir dereceye kadar imgeleyebilmenizdir.

Sadece gözlerinizi kapatıp, Orta Dünya'da olup ol
madığını bilmediğiniz bir yeri hayal etmek yeterli değil
dir. Bu disiplini edinmeden yolcular, hangi dünya veya 
kattan başladıklarını ve nereye vardıklannı kanştırabilir- 
ler. Deneyimli şamanlar, Orta Dünya'dan hep aynı nok
talardan ayrılarak doğru haritalama yapabilirler.

Orta Dünya'dan ayrılma noktasını sıradan gerçeklik
te en son ne kadar zaman önce gördüğünüz veya şuan, o 
zamanlardaki gibi görünüp görünmediğinin bir önemi 
yoktur. Şamanik açıdan, gördüğünüz şey, o yerin ruhu
dur ve sıradan gerçeklikteki değişikliklerden etkilenmez.

Ayrılma noktanızı bir kez belirledikten sonra yüksel
mek için devamlı olarak onu kullanmaya özen gösterin. 
Sürekli aynı ayrılma noktasını kullandıkça yolculuğunu
zu başlatmak üzere yükseldiğinizi hayal etmenin gittikçe 
kolaylaştığını fark edeceksiniz. Bu tekrarlayış, şamanik 
bilinç halinde (ŞBH) daha da derin aşamaları tetikleyebi- 
lir. Başka bir deyişle, bu başlangıç rutinine olan aşinalık, 
bilinç halinin daha kolay değişmesi ve gittikçe daha canlı 
deneyimler yaşamanız açısından önem taşır. Ayrılma 
noktasından itibaren takip ettiğiniz başlangıçtaki rotalara 
kazandığınız aşinalık, daha hızlı yolculuk yapmanızı ve 
Yukarı Dünya'da daha uzun zaman geçirmenizi sağlar.

Daha önce açıklanmış olan yerli şamanlarm kullan
dıkları ayrılma noktalarını hatırlayın ama kendinizi bun
larla sınırlı hissetmeyin. Örneğin, bazı modem New York' 
lu yolcuların ağaçlarla, dağlarla, hatta şöminelerle kuv
vetli bir bağlantıları yoktur. Bu nedenle, günlük deneyim
leri sayesinde netlikle imgeleyebilecekleri Empire State 
gibi bir gökdelenin tepesinden atlamayı seçebilirler. Bu
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onlar için başarılı bir aynlma noktası olabilse de, Sibirya 
Şamanizmi'ne dair literatürde bunun bir örneğini bula
mayacağımız açıktır. Bunun insan yapısı ya da doğal ol
ması değil, bir yer olması, hareketli bir nesne (uçan bir 
kuş, uçak veya roket gibi) olmaması önemlidir.

İster bir dağ veya ağaç ister başka bir şey olsun, ay
nlma noktasımn çok yüksek olması şart değilse de çevre
sinden yüksekte olması gerekir. Akıllara, yaklaşık yirmi 
yıl öncesine ait bir örnek geliyor. Şaman Çalışmaları Vak- 
fı'ndan küçük bir ekip, Hudson Koyu'nun kuzeybatısın
daki Karibu Eskimolannı (İnutiler) ziyaret ediyordu. Mis
yonerler, toplumunda Şamanizm'i ve şamanik şifa yön
temlerini yasaklamış ve silmiş olduklarından genç erkek
lerden biri bunları öğrenmek üzere bize geldi. Ona sadece 
yolculuk tekniklerini öğrettik, böylece gerisini ruhlardan 
öğrenebilecekti. Tundrada ağaç ya da dağ yoktu; o da Yu- 
kan Dünya'ya yükselme noktası olarak köyünün yakının
da yer alan bir adadaki düzleşmiş bir tepeciği seçti. Bu 
yüksek bir tepe bile olamasa dahi, etrafındaki düzlükten 
yüksekteydi ve Eskimo genci burayı kullanmada başarılı 
oldu. Aynlma noktasını seçerken önemli olan işinize ya
ramasıdır. Örneğin, bu bazıları için bir ağaçtır.

Ağaç Kullanmak .

Rahat ve acelesiz bir şekilde, sıradan gerçeklikte bil
diğiniz ağaçlan düşünün. Özel bir bağ hissettiğiniz uzun 
bir tane seçin. Şu an arka bahçenizde olabilir ya da yıllar 
önce gördüğünüz bir tanesi olabilir. Daha önce söyledi
ğim gibi bizzat görmüş ve yerini tam olarak biliyor olma
lısınız. Ağaç kesilmiş veya devrilmiş olsa bile bunun bir 
önemi yoktur; siz ağacın ruhu ve o yer ile çalışıyorsunuz.
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Ağacı ve bulunduğu yeri hatırladığınız sürece, onu Yuka
rı Dünya'ya yükselmek için güvenli olarak kullanabilirsi
niz. Ağacı gözleriniz örtülü veya kapalı şekilde hayaliniz
de canlandırmaya çalışın. Eğer az bile olsa canlandıramaz
sanız cesaretiniz kırılmasın. Daha kinestetik olabilirsiniz, 
tırmandığınız görmekten ziyade ona tırmandığınızı hisset
meye ihtiyacınız olabilir. Uygulama yaptıkça ağacı görme 
şansınız da yükselecektir.

Sonra ona tırmanmaya başlayın. Ağacın tepesinin 
nerede bittiğine dair ön yargılardan kaçının. Ağaç Yukan 
Dünya'ya devam edebileceği gibi Orta Dünya'dan ayrıl
madan zirvesine ulaşabilirsiniz de. Orta Dünya'da tepesi
ne ulaştıysanız ağaçtan atlayın.

Sıradan gerçeklikte olduğu gibi • tırmanırken sadece 
ağacı görebileceğiniz gibi, kendinizi tırmanırken dışardan 
da görebilirsiniz. Bu deneyimlerin ikisi de kabul edilebilir. 
İkincisini "ruh dışı" deneyim olarak adlandmyorum; şa- 
manik açıdan, ruhunuzun bir kısmı ağacı tırmanırken di
ğer kısmı tırmanışınızı dışarıdan gözler. Bu, şaman litera
türünde doppelgânger (ikiz) etkisi olarak bilinir; aynı anda 
iki yerde birden bulunabilme deneyimidir. Ancak çoğu ki
şi, yeterince uygulama yapmadan bu etkiyi yaşamayabili
yorlar.

Baca Kullanmak

Avrupa kökenli eski bacadan ayrılma tekniği, daha 
önce belirttiğimiz üzere, bugün de popüler bir tekniktir. 
Çünkü birçoğumuz, hatırladığımız veya bildiğimiz bir şö- 
mineyi/ocağı, genelde sevgiyle, rahatlıkla imgeleyebiliriz. 
Gözünüzde canlandırmaya çalışın, ateşin yanıyor olup ol
maması önemli değil. Yukarı Dünya'ya yolculuğunuza
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başladığınızda şömineye girin, karanlık bacadan yukarıya 
doğru ilerleyin. Bacanın tepesinden kendinizi bulutların 
oluşturduğu bir tünelde veya açık gökyüzünde yükselir
ken bulabilirsiniz; bazen aşağıda yeryüzünü de görebilir
siniz.

Dağ Zirvesi Kullanmak

Sıradan gerçeklikte gitmiş olduğunuz, uzaktan da 
olsa zirvesini gördüğünüz bir dağ seçin. Kendinizi tepe
sinde hayal edip buradan atlayın.

Gökkuşağı Kullanmak

Yukarı Dünya'ya ulaşmada bir gökkuşağı kullanmak 
için hayatınızda daha önceden görmüş olduğunuz bir ta
nesini seçin. Yarım veya tam kavis yapan bir gökkuşağı 
olabilir. Her iki durumda da, gökkuşağını sıradan gerçek
likte görmüş olduğunuz yerde imgeleyin. Yolculuğunuza 
başlamak için gökkuşağının yerden ayrıldığı noktadan 
üzerine tırmanmaya başlayın ve tepe noktasına ulaştığı
nızda atlayın.

Göreviniz

Şimdi görevinizi kendinize üç kez tekrarlayarak hatır
latın. Başarılı bir şamanik yolculuk için görev beyanı 
önemlidir. Bu ilk deneyim için önerim şudur: "Görevim, 
Yukan Dünya'ya çıkmak ve geri dönüş çağrısına kadar 
orayı keşfetmek." Eğer eş zamanlı anlatım tekniğini kulla
nıyorsanız görevinizi, yüksek sesle söylemek suretiyle kay
dedebilirsiniz. Sonra şamanik yolculuk davul kaydını açın.
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Sıradan Gerçeklikten Sıra Dışı Gerçekliğe Geçiş:
İlk Set

Şimdi, sıradan gerçeklikle sıra dışı gerçeklik arasın
daki ilk geçiş bölgesi veya set ve buradan geçme yöntem
leriyle ilgili sayfalara tekrar bakın. Kayıt edilmiş veya 
canlı davul ritmini birkaç dakika boyunca dinlerken bu 
sayfalardaki talimatları takip edin. Daha sonra karanlık 
bir odada, gözleriniz kapalı veya örtülü halde davulu 
dinlemeye devam ederek hayalinizde seçtiğiniz ayrılma 
noktasını canlandırın.

Ayrılma noktası her neresi ise nasıl göründüğünü 
hatırlayın. Örneğin, bu bir şömine ise içine girin ve alev
lerin arasından yükselin; eğer yanmıyorsa içine girin ka
ranlık ve boş baca kanalında yükselin. Şimdi sıradan ger
çeklikten sıra dışı gerçekliğe geçiş yapıyorsunuz. Bu, ilk 
setten geçtiğiniz anlamına gelir. Bacada ve ötesinde yük
selmeye devam edin. Daha önce belirttiğim gibi bazen ba
cayı izleyen buluttan bir tünel vardır. Bazen de tünel yok
tur, bir ihtimal altınızda gittikçe küçülen dünyayı göre
rek, öylece yükselirsiniz.

Eğer ayrılma noktası olarak bir dağı, ağacı ya da 
gökdeleni seçtiyseniz sadece zirvesinden atlayın veya 
yükselin. Bu ruhun yolculuğu olduğundan ve ruhunuz 
da sıradan gerçeklikteki yer çekimi ile sınırlı olmadığın
dan yükselmede sorun yaşamayacaksınız.

İkinci Setten Geçiş

Yukan doğru gitmek, tek başına Yukarı Dünya'ya 
ulaşmak için yeterli değildir. Yeryüzünden yukarda bile ol
sanız, iki dünya arasındaki setten geçmediğiniz sürece ha
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len daha Orta Dünya'dasmız demektir. Setten geçmezseniz 
güneş sisteminin dışına çıkıp diğer galaksileri geçseniz bile 
astronomların gördüğü Orta Dünya'da kalırsınız. Yüksel
menize devam ederken Yukarı Dünya'ya olan setten geç
meniz çok önemlidir, böylece oraya ulaştığınızdan kesin
likle emin olabilirsiniz.

Genellikle, bu setle çabuk karşılaşılır. Bu bir engel 
olmaktan ziyade bulut tabakası veya zar gibi geçirgen bir 
geçiş bölgesidir. Eğer bu bir zarsa kâğıt inceliğindedir ve 
kişinin görebildiği yere kadar uzanır. Set genellikle çok 
geçirgendir, sadece odaklanmak suretiyle geçebilirsiniz.

Set nadiren geçişte sizi zorlar. Böyle bir durumda bi
le sette, geçebileceğiniz bir delik veya açıklık bulabilirsi
niz. Eğer setten hemen geçemezseniz gerginlik hissetme
yin. Rahatlığınızı koruyarak denemeye devam edin ama 
azimli olun. Yolculuğun başarıya ulaşması, zorlamasız bir 
sebat ile rahatlık hissi duyulan bir konsantrasyondan ge
çer. İlk yolculuğunuz donuk geçerse cesaretiniz kırılma
sın; uygulama yaptıkça bu değişecektir. Aynca görüntüler 
siyah beyaz veya renkli olabilir.

Yukarı Dünyada - Yukarı Dünyanın İlk Katı

Setten veya geçiş bölgesinden geçtiğinizde Yukarı 
Dünya'mn ilk katandasınız demektir. Etrafınızı tanımaya 
çalışın. İlk kata herhangi bir yönden başlayarak keşfedebi
lir veya bir sonraki kata geçerek orayı keşfedebilirsiniz. 
Her kat arasında bir bulut tabakası veya geçirgen bir ay
raç formunda ikincil bir set veya geçiş bölgesi bulunur. 
Nereye gitmeye karar verirseniz verin, gittiğiniz rotayı ve 
gördüğünüz şeylerin sırasını hatırınızda tutun. Bu, ayrıl
mış olduğunuz Orta Dünya'ya geri dönüşünüzü ve gele-
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çekteki yolculuklarınızda daha önce Yukan Dünya'da zi
yaret ettiğiniz yerlere yeniden gidebilmenizi sağlar.

Eş zamanlı anlatım yöntemini kullanırken yolculuk 
boyunca yaşadığınız şeyleri atlamadan anlatın. Sürekli 
konuşmanız önemlidir çünkü gördüklerinizi ve deneyim- 
lediklerinizi anlatmanız, ister siyah beyaz ister renkli ol
sun yolculuğunuzun canlılığını arttım. Daha önce belirt
tiğim gibi eğer hiçbir şey görmüyorsanız, "Hiçbir şey ol
muyor." Demeyi sürdürün. Böyle sıkıcı bir tekrarla bera
ber genellikle bir şeyler değişmeye ve görmeye başlarsı
nız.

Yukarı Dünyada İkinci Kat Ve Ötesi

Eğer Yukarı Dünya'da ikinci kata gitmek isterseniz 
yukarıya doğru çıkmaya devam edin. Bu sefer, zaten ruh 
olarak yolculuk yaptığınızdan bir sonraki kata çıkmak 
normalde daha kolaydır.

Davulun bitmesine daha zaman varsa ve istiyorsanız 
ikinci katın üzerinde keşfedebileceğiniz katlar da vardır. 
Her bir kata başka bir set veya geçiş bölgesinden geçerek 
ulaşılır. Bu alanlar da bulut tabakası, zar, pelür kâğıdı ve
ya benzeri bir şey gibi olabilir.

Her bir kat, bir anlamda, kendi başına bir dünya gi
bidir ve her yönde keşfedeceğiniz şeyler barındırır. Dola
yısıyla, yolculuklarınızda aceleci davranmayın. İstediği
niz herhangi bir zaman belirli bir kata yeniden yolculuk
lar yapabilirsiniz.

Temel Şamanizm'de, Yukan Dünya'daki katlann sayı
sına dair "resmi" bir sayı verilmemiştir. Katlann sayısına 
dair farklı kültürlerden gelen bildirimler birbirinden ol
dukça farklı olup, kat sayısı temel Şamanizm açısından
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önemli bir nokta değildir. Modem dünyanın harç, vergi ve 
ticaret gibi ihtiyaçlarının henüz hayatlanna girmemiş ol
ması nedeniyle Amazon kabilelerinde insanlar, parmak sa
yısının ötesinde bir sayma işlemine nadiren gerek duyar
lar. Beşin ötesindeki herhangi bir sayı onlar açısında "çok" 
anlamı taşır. Buna uygun olarak şamanlar genellikle birkaç 
kat sayarlar. Aksine olarak, ileri muhasebenin kültürün bir 
parçası olduğu büyük medeniyetlere yakın, Orta Asya'da 
Tuva ve Moğolistan dâhilinde kalan bölgelerdeki topluluk
ların şamanları ise kat sayısı olarak en yüksek rakamlan 
bildirmişlerdir.

Katların sayısı veya özelliklerine ilişkin açıklamalar, 
şamanik yöntemlerin bir parçası değildir. Bunun yerine 
şamanik yolculuk yapanlar, ilk elden araştırmalarında 
ilerledikçe bireysel sonuçlarım elde ederler. Yolculuklar
da size gösterilen yer ve katlar, mükemmel bir şekilde si
ze uyan, çalıştığınız kozmografyadır. Şamanik yolcu açı
sından önemli olan budur.

Yolculuklarda sadece ayrılma noktasına dikkat etme
yin, geçtiğiniz kat sayısına da dikkat edin. Her kat arasın
da bir zar veya bulut tabakası bulunur. Uygulama ile za
man içinde kat sayısına, duruma göre her birinin altında 
ve üstünde neler bulunduğuna aşinalık kazanırsınız. Ay
rıca, görevinize ve ruhlann o sırada size ne göstermeleri 
gerektiğini hissetmelerine bağlı olarak, katlann bazıların
da kaldırılabilecek "örtüler" de bulunabilir.

Belki, katlann her birinde ne bekleyebileceğinize da
ir size çok az şey anlatıyormuşum gibi görünebilir. Bunu, 
size bir yöntem öğretmek amacıyla kasıtlı olarak yapıyo
rum. Oralarda neler olduğuna dair fiili keşifler size ait ol
malıdır. Bu şamanik çalışmanın özerk niteliğidir. Aslında 
bir keresinde, Ruslara ders verirken orada bulunan önem
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li bir SibiryalI şaman, söylediklerimin doğru olduğu ko
nusunda hemfikir olsa da yolculuk hakkında "çok fazla 
şey anlattığımı" söylemişti.

Yukarı Dünyadan Dönüş

Yukan Dünya'dan geri dönme zamanı geldiğinde, da
vul kaydındaki dört gümbür gümbür vuruş sizi uyaracak
tır. Bunu, hızlı geri dönüş ritmi takip edecektir. Davul vu
ruşlarının yardımıyla yukarı çıktığınız yoldan hemen geri 
dönün. Geri dönüş davulu sadece yanm dakika sürdüğün
den bunu hızlı yapın. Davul bittiğinde Orta Dünya'daki 
aynlma yerinde olmalısınız. Eğer CD'den dinlemiyor, da
vulu bir yardıma çalıyorsa aynı prosedür takip edilir. Da
ha sonra on dakika boyunca sessizlik içinde deneyimlerini
zi yazın; böylece öğrendiklerinizi hatırlayabilir ve gelecek 
yolculuklarınızla bunları karşılaştırabilirsiniz.

Birinci kattan ikinci kata çıktığınız yeri hatırlamaya 
çalışın böylelikle burayı gelecek yolculuklarda yeniden 
kullanabilirsiniz. Yukarı Dünya katları arasında aynı ay
rılma veya "kalkış" yerlerini tekrar tekrar kullanmak, ge
lecekteki yükselmelerinizde daha hızlı hareket etmenizi 
ve daha fazla canlılık sağlar.

Diğer Keşifler

Bir sonraki alıştırmaya geçmeden önce istediğiniz 
takdirde, bilginizi arttırmak amacıyla daha fazla keşif 
yapmak için Yukarı Dünya'ya bir veya iki yolculuk daha 
yapabilirsiniz. Bir davul CD'si veya başka bir Şaman Ça
lışmaları Vakfı kaydı kullanarak on beş dakikalık veya ya
rım saatlik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Eğer bir yardıma
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size davul çalıyorsa, daha önceden belirtildiği üzere, on 
beş dakika daha uygun olacaktır. Bazı şamanlar bu şekil
de yapıyor olsa da, yolculuk yaparken bir yandan da da
vul çalmaya çalışmak dikkat dağıtıcıdır.

İlk yolculuklar genellikle sönük ve kısa geçer, bazıla
rının "gerçek" olarak tanımladığı canlılıktan yoksundur. 
Kişi şaman gibi görmeye henüz başladığında bu beklene
bilecek bir şeydir; genellikle sıra dışı gerçekliği net olarak 
görmeye başlamak biraz zaman almaktadır. Sabırlı olun, 
çabalarınızın karşılığım alacaksmız.

Bu yüzden bazı zamanlar, henüz şamanik bilinç hali
ne derin bir şekilde girme yetiniz yeterince gelişmemiş ol
duğundan, konsantrasyonunuzu korumakta zorlanabilir
siniz. Zihninizde düşüncelerin gezdiğini ve sıradan ger
çeklikteki kaygılara geri döndüğünü fark edebilirsiniz. 
Yine sabırlı olun ve denemeye devam edin.

Şamanik yolculuğun ayırt edici özelliklerinden birisi 
birçok kişinin hızla başarılı sağlaması olsa da bütün ruh- 
çu disiplinler zaman gerektirir.

Çoğu insan doğal imgeleme yeteneğine sahip olsa da 
bazılarında bu yoktur. Bazı kişiler daha kinestetik olabilir 
ve seyahatlerini yollannı hissetmek suretiyle yaparlar. 
Avukatlar ve matematikçiler gibi diğer bazı kişiler de ilk 
yolculuklarında yollarını daha çok "düşündüklerini" bil
dirmişlerdir. Hangi algı ile başlarsanız başlayın bunun 
üzerinden devam edin; zaman içinde diğer algı türleri de 
gelişebilmektedir. Önemli olan pes etmemektir. Neticede, 
ilk birkaç Budist meditasyon seansından sonra nirvanaya 
ulaşamamanız, bu yolda başarısızlığa mahkum olduğu
nuz anlamına mı gelir?
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Yükselme Yolculuklarınızın Haritasını Çıkarma

Daha fazla yükselme yolculuğu yaptıkça birikmiş 
notlarınızı gözden geçirin; kozmik bir yapboz gibi parça
ların yerine oturmaya başladığını göreceksiniz. Zaman 
içinde Yukarı Dünya'nm sadece kâşifi değil kozmografı 
da olacaksınız. Dikkatli bir şekilde not alıp haritalama 
yapmak, daha sonraki çalışmalarınıza yardımcı olur ve 
gelecekteki yolculuklarınızda hızlanmanızı sağlar. Hafta
lar, aylar boyunca not almaya devam ettiğinizde sıra dışı 
gerçeklikteki inanılmaz maceraların bir kaydına sahip 
olursunuz. Üstelik bunlar, gerçekten başınıza geldiklerin
den, kurgusal olmayacaktır!

Sami ve SibiryalIlar gibi bazı şamanik toplumlarda 
şamanların, keşfettikleri şeyleri davullarının deri yüzey
lerine resmettikleri keşfedilmiştir (Resim 6 ve 7). Biz de 
defter veya büyük kâğıtlar üzerine haritalar çizip, bilgi
miz arttıkça bunlara eklemeler yapabiliriz (Resim 8 ve 9).

Öğrencilerimden bazıları "maps" yolculuklardaki 
keşiflerinin üç boyutlu veya heykelsi "haritalarım" bile 
yapmışlardır. Ancak en iyi haritalar bile şamanik yolcuyu 
bekleyen inanılmaz deneyim ve kozmolojiyi tam olarak 
ortaya koymakta yetersiz kalır.

Yolculuk için iradenizi kullanmaktan çekinmeyin. 
İradenin şamanik kullanımı, kişinin yabana bir yerdeki 
yeni yollarda araba sürerken kullandığı iradeye benzer. 
Tıpkı otomobil sürücüleri gibi şamanlar, belirli bir amaca 
yönelik olarak genel bir yönde yolculuk yapmak için ira
de ve niyetlerini ortaya koyarlar; ancak yolda onları bek
leyen şeylerden habersizdirler.

Şamanik yolculukta kararlı olanlar, sıra dışı gerçek
likte, modern Batıkların "hayal gücü" dedikleri şeyden
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fazlasının olduğunu görecekler. Her yolculuk, bir anlam
da bir deneydir. Süreklilik arz eden kişisel deneyler yo
luyla, zaman içinde sıra dışı deneyimlerinizin gerçek 
olup olmadıklarını, size olağan dışı bilgiler ve yardım 
sağlayıp sağlamadığını kendi başınıza değerlendireceksi
niz.
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Bölüm  V

YUKARI DÜNYA İÇİN 
UYGULAMALAR

Y a rd ım  İç in  B ir  Ö ğ r e tm e n e  Ç ık m a k

Kişi, bir öğretmeni gökte nerede arar? Yukarı Dünya' 
da öğretmeninizi veya öğretmenlerinizi (birden fazla ola
bilirler) tam olarak hangi katta bulacağınızı kendiniz keş
fetmeniz gerekir. Öğretmen, ilk katta yaşıyor olabileceği 
gibi İkincisinde veya daha üst katlarda da olabilir. Bu, ki
şisel bilgi birikiminizin bir parçası olarak kendi keşfiniz 
olmalıdır. Öğretmeninizi hangi katta bulduğunuzu unut
mayın, çünkü gelecekteki yolculuklarınızda onu bulma 
ihtimalinizin en yüksek olduğu yer orası olacaktır. Şa
manlar, öğretmenlerinin tam olarak hangi katta olduğu
nu bilirler ve oraya sürekli gidip gelebilirler.

Kendi ruh öğretmenlerinizin kimliğini ve ikamet ye
rini öğrendiğinizde, sahip oldukları inanılmaz bilgi ve 
bilgeliğin bir kısmını, sorduğunuz soruların cevapları ola
rak sizinle paylaşmaya hazır olduklarını göreceksiniz.

Bu kehanet görevini yapmamış olanların ortak sorusu 
şudur: Aldığım cevaba nasıl güveneceğim? Bunun cevabı; 
sıradan gerçeklikte bir doktora, avukata, psikoterapiste ve
ya başka bir tanıdığa güvenip güvenemeyeceğinize dair 
standartların aynısının uygulanmasıdır; güven, geçmiş 
performans bazında belirlenir. Öğretmeniniz, güç hayvanı 
veya başka bir ruhun güvenilir olup olmadığını öğrenme
nin en iyi yolu tavsiyelerini göz ardı etmektir (aslında bu
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nu tavsiye etmem)! Böylece, tavsiyeye güvenerek veya gü
venmeyerek hata yapıp yapmadığınıza karar verecek im
kânınız olur. Sıklıkla verilen cevap kısmen veya tamamen 
bir metafordur. Ancak, cevabı tam olarak anlayamamış ola
bileceğinizi unutmayın.

Yapılabileceklerden birisi, cevabı alıp hayatınıza doğ
rudan uygulamak ve sonra bunun doğru ve pratik olup ol
madığına bakmaktır. Bu gerçek bir testtir. Aynı zamanda, 
ruhların size emir değil sadece tavsiye verdiklerini unut
mayın. Ruhlann aşikâr tavsiyesini, sıradan gerçeklikte her 
şeyin erbabı kişilerin verdikleriyle birleştirin. En nihaye
tinde, eylemlerinizin sorumluluğu size aittir. "Bunu bana 
ruhlar söyledi" diyerek eylemlerini haklı çıkarmaya çalı
şan bir kişiyi duyduğumda bilirim ki henüz Şamanizm'i 
anlamamıştır; yardıma ruhlar bize yardıma olan ortak
lardır, bizim patronlanmız değil.

Bir ruh öğretmenle tanışıp çalışmaya başladıktan 
sonra bazı zamanlar öğretmenin "evde olmadığını" göre
ceksiniz. Cesaretiniz kırılmasın. Öğretmenler, her zaman 
mesai saatlerine birebir uymayan tam zamanlı profesörle
re benzerler. Öğretmen, normal yerinde değilse bunun 
anlamı genellikle, ikinci bir öğretmen bulma göreviniz ol
duğudur. ikinci öğretmen birincisinin yerine geçmez, ge
lişiminiz için ilave bir kaynaktır. Bu nedenle eğer öğret
men alışıldık yerinde değilse yolculuk amacınızı, başka 
bir öğretmen bulmak üzere yeniden yapılandırın ve bu 
yeni öğretmeni bulup sorunuzu sormak için yolculuğu
nuza devam edin.

Başka bir durumda öğretmen sizi, ortaya koyduğu
nuz soru veya sorunda uzman olan başka bir öğretmene 
yönlendirebilir. İlk öğretmeniniz sizi ona götürebileceği 
gibi sadece yerini de söyleyebilir. Eğer diğer öğretmeni
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nasıl bulacağınıza dair özel bir yardım verilmemişse ken
di başınıza devam edin. Öğretmeninize şans verin. Öğret
meninizin kim olması gerektiği hakkında Yukarı Dünya 
ruhlarından daha bilgili olduğunuzu varsaymayın. Öğ
retmen bulmak, alışveriş tarzı bir şey değildir. Birkaç yol
culuk boyunca öğretmeninizle çalışın ve sonuçlara ba
kın. Eğer halen daha tatmin olmamışsanız o öğretmene 
bir daha gitmeyin. Ancak şunu söylemek zorundayım; 
öğretmeniyle ciddi bir çalışma yapan hiç kimsenin sonuç
lardan memnuniyetsiz kaldığını duymadım.

Eğer öğretmeniniz, sıradan gerçeklikte yakın oldu
ğunuz vefat etmiş bir akrabaysa kendinizi bir hayli duy
gusal hissedebilirsiniz. Hatta ağlayabilirsiniz de. Bu dene
yimin değerini bilin: Bir daha görmeyi asla ummadığınız 
birisiyle yeniden bağlantı kurma fırsatınız var artık.

Bu genellikle, o kişi hayattayken aranızda yarım kal
mış şeyleri paylaşmak ve ele almak için verilmiş bir fırsat
tır. Kabile şamanları rutin olarak, ölülerle yaşayanları ayı
ran setten geçerler. Şaman açısından bizim ölüm olarak 
adlandırdığımız şey bir son değildir; zamamn dışında her 
şeye ulaşmak mümkündür.

Duygular, ister gözyaşlan ister neşeyle ortaya kon
sun, kişinin dddi bir şekilde yolculuk yaptığını gösterme
si bakımından iyiye işarettir. Bunun ötesinde Yukarı 
Dünya'ya çıkan ziyaretçi, neredeyse tarif edilemez esrik 
bir. ruhsal mutluluk içinde, hem neşeyi hem de gözyaşla
rını bir arada deneyimliyor olabilir.

Nadiren olmakla beraber, korku deneyimlemekten 
de korkmayın; öteki gerçekliği ciddiye aldığınızın işareti
dir bu da. Geçici olarak korkuyu deneyimleyip sonrasın
da aslında korkacak bir şey olmadığını görerek kişi gökle
re güvenmeyi öğrenir.
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Birinci A lıştırm a: Bir Soru Sorma

Bilgi arayışınızda aldığınız sonuçların kalitesi, ruhla
ra ve onlara başarılı bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığınıza 
bağlıdır. Bu alıştırmaya hazırlık için Yukarı Dünya'ya git
meniz gerekiyor. Orta Dünya'dan yükselmek için aynı ay
rılma noktasını kullanmalı, seti veya geçiş bölgesini aşa
rak Yukarı Dünya'ya varmalısınız. Yeni olan şey görevi
niz veya amacımzdır. Hem öncesinde hem de yolculuk sı
rasında göreviniz zihninizde net bir şekilde yer almalıdır.

Öğretmeninize bu ilk ziyarette, kendi hayatınıza dair 
bir sorunu sormak üzere soru sormanızı tavsiye ederim. 
Sonraki kehanet yolculuklarınızda kendiniz hakkında da
ha fazla bilgi edindikçe, kozmolojik sorular soracak ve 
başkalarının sizden talep etmesi halinde onlara yardıma 
olacak daha uygun bir konumda olacaksınız.

Kişisel açıdan önem taşıyan bir soru sormaya gayret 
edin. Bu önemli sorunun ne olabileceğini ancak siz bilebi
lirsiniz. Buna uygun olarak, gelecekte bir başkası için ke
hanet yolculuğu yaptığınız takdirde, sadece o kişi kendisi 
için hangi sorunun önemli olduğuna karar verebilir. Baş
kaları hakkında onlann iznini almadan kehanet yolculu
ğu yapmayın. Bu Şamanizm'in etik kurallarından biridir.

Bir sorunun önemli olması için kozmik önem taşıma
sı gerekmez. Çalışma haftanızı nasıl düzenlemeniz gerek
tiği gibi basit bir soru da olabilir. Önem taşıyan, sorunun 
sizin için veya başkası adına cevap arıyorsamz, o kişi açı
sından önemli olup olmadığıdır. Başkalarının sorularının 
önemine dair yargıda bulunmayın.

Bu alıştırmanın başlangıanda önemli sorunuzu vur
gulamak, zihninizin odaklanmasını sağlar ve yolculuk bo
yunca odaklanmış halde kalmanızda yardıma olur. Başka
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bir deyişle, cevap almak için motive olursunuz. Zaman 
içinde, yaptığınız yolculuk sayısı arttıkça, neredeyse son
suz çeşitlilikteki sorularınıza daha kolay cevap almaya baş
larsınız.

Sorunuz belirsiz olmasın; sorunun başarılı bir şekil
de oluşturulması kehanetteki başarımn yansıdır. Soru
nuzdan "ve" "veya" kelimelerini çıkarın; böylelikle cüm
leniz içinde iki veya daha fazla soru olmamasını sağlarsı
nız. Öğretmen cevapladığı takdirde, hangi sorunun ce
vaplandığını anlamayabilirsiniz. Bu özellikle, öğretmenin 
size sembolik cevaplar verdiği durumlar için doğrudur.

Her soru, basit ve açık olmalı ve öğretmene yapılan 
her ziyaret için bir soru sorulmalıdır. Sadece bir soru sor
manın önemli sebeplerinden birisi, .yolculuğunuz sırasın
da daha fazla ayrıntının size verilmesine imkân tanımak
tır. Daha önce açıklandığı üzere öğretmen ortadan yok 
olabilir ancak bu sorunun iptal edildiği anlamına gelmez. 
Öğretmen görünür olsun olmasın, yolculuğunuzun kalan 
kısmındaki olayları yönetecek ve yönlendirecek güce sa
hiptir (ve genelde bu gücü kullanır). Bunlar, cevabın 
söylemsel veya metaforik yönlerini oluşturabilir.

Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir; öğretmen, 
daha fazla soru sormanız için sizinle bir diyaloğa girebilir. 
Veya ilk soru veya isteğinizi yanıtladıktan sonra bilmeniz 
gerektiğini düşündüğü ilave bilgiler verebilir. Bütün olay
ları inceleyerek bundan faydalanmaya çalışın. Öğretmenle 
tanıştıktan sonra olan hiçbir şey önemsiz değildir.

Şimdi lütfen Yukarı Dünya'ya yükselme, Orta Dün- 
ya'da sıradan gerçeklikteki yerini bildiğiniz ayrılma nok
tasını nasıl kullanacağınız, yükselmeden önce zihninizde 
belirli bir görev olması, yükselme ve geri dönüş hakkında 
şu ana kadar öğrendikleriniz gözden geçirin.
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Kendinizi bir öğretmen aramaya hazırlayın. Eğer ilk 
kez bunu yapıyorsanız kim olması gerektiğine dair ön 
yargılardan kaçının. Yükselmeden önce sessizce veya 
yüksek sesle asıl amacınızı kendinize tekrar edin: "Öğret
menimle tanışmak istiyorum." İkinci olarak, öğretmenini
ze soracağımz soruyu üç kez tekrar edin. Bu bir kehanet 
yolculuğu olacağından soru sizin için önemli olmalı. Eğer 
mümkünse bunu önceden bir deftere yazın; aksi durum
da unutmamak için sorunuzu üç kez tekrarlayın.

Eğer davul kaydı kullanıyorsanız, eş zamanlı anla
tım tekniğini kullanmayı seçebilirsiniz. İsterseniz, dene
yimlerinizi yüksek sesle anlatarak canlı kaydetmek üzere 
bir yaka mikrofonu kullanabilirsiniz.

Bunların ardından öğrenmiş olduğunuz şekilde Yu
karı Dünya'ya çıkın. Bu sefer, oraya ulaştığınızda etrafı
nızda insan formunda birisinin olup olmadığına bakın.

Eğer insan formunda biriyle karşılaşmışsanız ona he
men, "Öğretmenim misin?" diye sorun. Bu, herhangi biriy
le değil, öğretmeninizle konuştuğunuzdan emin olmanız 
açısından gereklidir. Söz konusu varlık, sizi telepatik yolla, 
sözlerle, kafasını yanlara veya aşağı yukarı hareket ettire
rek veya sizi görmezden gelerek cevaplayabilir.

Eğer kişi sizin öğretmeniniz olduğunu belirtmemişse 
aynı katta veya başka bir kata yolculuğunuza devam 
edin. Ruh olarak seyahat ettiğinizden genellikle ikinci ka
ta çıkmak kolaydır. Bazen, yolcuları ikinci kata çıkarmak 
büyük beyaz bir kuş beklediği olur. Bu, belirli amacınızda 
size yardıma olan geçici bir rehberdir. İkinci katta da öğ
retmeniniz olduğunu kabul eden kimse yoksa sırasıyla 
diğer katlara çıkın.

Eğer insan formunda bir varlık öğretmeniniz oldu
ğunu kabul ettiyse gecikmeden hemen sorunuzu sorun.
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Hemen ardından ne gerçekleştiğine çok dikkat edin. O 
anda anlamasanız bile genellikle öğretmenin ilk söylediği 
veya yaptığı şey cevabın özünü oluşturur.

Bunun ardından çeşitli şeyler olabilir. Öğretmen si
zinle düşünceler veya kelimeler yoluyla konuşmuşsa ken
dinizi bir diyaloğun içinde bulabilirsiniz. Böyle bir diya
logda, bağlantısız sorular sormak yerine asıl konunuza 
sadık kalmaya çalışın. Aksi durumda öğretmenin hangi 
soruyu cevapladığını anlamayabilirsiniz.

Unutmayın, başka bir sorunuzun cevaplanması için 
istediğiniz zaman yeniden yükselebilirsiniz. Bu, antik Yu- 
nan'da Delphi Kâhinine hayatta bir kez yapılan türden bir 
hac ziyareti değildir. Muhtemelen burada da aynı kural 
geçerliydi, aksi takdirde Delphi Kâhini'nin hangi soruyu 
cevapladığını bilemezdiniz.

Öğretmen, sizi sözle veya düşünceyle cevaplamayıp 
sadece belirli bir yönde hareket edebilir, bu nereye gitme
niz gerektiğinin işaretidir. İşareti izleyin ve nelerle karşı
laştığınıza bakın. Bu anda bazen öğretmen ortadan yok 
olur ve bütün yolculuk boyunca bir daha görünmez. An
cak size cevap verilmediğini düşünmeyin. Yerli şamanla- 
nn bildiği üzere öğretmenler (yerli şamanlar, tanrısal var
lık veya kutsal atalar olarak değerlendirirdi), olağanüstü 
güçlere sahiptir ve genellikle sorunuzun cevabının parça
lan olarak, bunlan "okumayı" öğrenmenizi gerektirecek 
şekilde, yolculuk deneyimlerinizi yönetirler.

Eğer öğretmen cevabı düşünceler veya sözlerle size 
iletmişse ardından gösterilen metaforik veya aşikâr sah
neler cevapla ilgili detaylar verir. Bu yüzden yolculuğu
nuza devam edin ve öğretmen bir yerlerde görünmüş ol
sa bile, her ne oluyorsa hepsine dikkat edin. Öğretmen, 
davulun ne zaman sona ereceğini bilir, bu nedenle geri
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dönüş çağrısını duyana kadar yolculuğunuzu sürdürün. 
Geri çağrıldığınızda, görseniz de görmeseniz de öğretme
ne teşekkür edin, ardından gelmiş olduğunuz rotayı hızla 
takip ederek Orta Diinya'ya ve bedeninize geri dönün.

Dünyamızın sıradan gerçekliğine geri döndüğünüz
de oturun ve deneyiminizi dikkatle gözden geçirin. Öğ
retmeninizle tanıştığınız yeri not edin çünkü yeniden onu 
bulmak isteyeceksiniz. Özellikle, sorunuzu sorduktan son
ra gerçekleşen her şeyi dikkatle ele alın, öğretmenin söyle
diği veya yaptığı ilk şeyi hatırlayın, bunun nasıl cevabın 
özünü oluştuğunu düşünün. Ve sonrasında olanları bütü
nüyle gözden geçirin.

Gözden geçirme yaparken size gösterilmiş olan veya 
deneyimlediğiniz ayrıntılar hakkında notlar alın ve bunlar 
üzerine düşünün. Bunların ana cevabı nasıl tamamladıkla
rını anlamaya çalışın. Tüm bu bilgileri kaydedeceğiniz bir 
not defteriniz olsun.

SibiryalI ve diğer kabile şamardan, diğer dünyalarda 
ziyaret ettikleri ruhlardan aldıkları bütün bilgileri onurlan- 
dırmadıklan takdirde, söz konusu ruhlara saygısızlık ettik
lerini düşünürlerdi. Şamanlar yazı yazmadıklan ve dolayı
sıyla defterleri olmadığından, her şeyi hatırlamaya büyük 
çaba sarf eder ve yaptıkları keşifleri kendilerine hatırlat
mak üzere davullanmn yüzeylerine resimler çizerlerdi. Bi
ze anlatılan veya verilenlere dikkat edip hatırlamakla yar
dıma ruhlara saygımızı gösteririz ve gelecekteki yolculuk- 
lanmız daha da başanlı olur.

ik in ci A lıştırm a: Sağlık Tavsiyesi Veya Şifa İsteme

Yukan Dünya'ya sağlık tavsiyesi için yükseldiğinizde 
sadece bilgi istersiniz. Ancak buradaki öğretmenler çok
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güçlüdür, size doğrudan yardım etmeyi de seçebilirler. Sa
dece sağlık tavsiyesi vermekle yetinmeyip sizi iyileştirebi
lirler de.

Ruhlar, hiçbir şey göstermeyip sizi zahmete sokma
dan sizi iyileştirebilir. Ama bazı tedavileri size göstererek 
daha sonra şifa işine nasıl devam edeceğinizi size göste
rirler. Öğretmenlerin yaptığı bu doğrudan gösterimler, 
şamanlann daha sonra hastalan ve kendi üzerlerinde kul
landıkları şifa yöntemlerini öğrenme şeklidir. Bu teknik
ler, o an ele alman duruma göre değişkenlik gösterir. Öğ
retmenlere yaptıkları birçok ziyaret sayesinde şamanlar, 
her hastaya ait aynntılar değiştiği halde, her bir durum 
için uygun tedaviyi belirleyebilmektedir.

Öğretmenin gösterdiği şifa teknikleri, buna sıradan 
gerçeklikte devam etmeniz için tedavi yöntemlerinin gös
terilmesini kapsayabilir. Örneğin, öğretmen size bir iksir 
verir ve bunun hangi bitkiden/bitkilerden nasıl yapıldığı
nı anlatabilir. Öğretmen ayrıca, o zaman kadar duymamış 
olduğunuz bir hekime de sizi yönlendirebilir.

Şimdi, öğretmeninizi daha önce bulmuş olduğunuz 
Yukarı Dünya katına çıkmak için hazırlık yapın. Bu sefer 
sağlıkla ilgili bir soru sorun. Talep ettikleri takdirde, sade
ce kendiniz için değil başkalarına da yardıma olmak üze
re, öğretmene doğrudan tedaviye dair bir soru sorabilirsi
niz. Başkalarına yardıma olmaya hazır olana dek öncelik
le kendi sağlığınız üzerinde denemeler yapmalısınız. Ben
cil olduğunuzu düşünmeyin, bu deneyim kazanmanız 
için bir fırsattır. Ayrıca, başkalarına yardıma olmak için 
mümkün olduğunca sağlıklı olmalısınız. Diğerleri istedi
ği takdirde onlara ruhsal olarak yardıma hazır olmak için 
bu alıştırmalara devam edin.

İhtiyaanız olan tedaviye karar verin. Kişisel sağlığını
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zı değerlendirin: Size sıkıntı veren dindirilmesi veya tedavi 
edilmesi gereken herhangi bir durum var mı? Çoğumuz, 
özellikle yaşlandığımızda, tedavi edilmesini istediğimiz bir 
ağrı, rahatsızlık veya sağlık problemi göstermekte zorlan
mayız. Acı veya hastalık, fiziksel olabileceği gibi zihinsel/ 
duygusal da olabilir. Probleminizi düşünün ve isteğiniz 
hakkında net bir cümle kurun: Örneğin; "lütfen baş ağrımı 
tedavi et."

Şifa ararken öğretmeninize soru sormayın problemi
niz için şifa isteyin. Öğretmen bazen tedaviyi göstermez ve 
ortadan yok olabilir. Ancak, yolculuğunuzun devamı süre
since hastalık veya acınızı dindirmek için çalışıyor olacak
tır. Daha önce belirttiğim gibi, öğretmenden sağlık tav
siyesi istediğinizde sizi tedavi de edebilir. Tersine olarak 
tedavi edilmek istediğinizde, tedavinin yerine veya yanı 
sıra tavsiye veya bilgi de verebilir. Bu nedenle mümkün 
olduğunca her şeyi hatırlayın ve öğrenin.

Tedavi edildiyseniz veya tavsiye aldıysanız öğretme
ne veya yardımcı ruha teşekkür edin. Eğer tedavi gör
düyseniz, tam iyileşene kadar tedavinin tekrarı için başka 
yolculuklar yapmaya devam edin. Benim tavsiyem bunun 
en az haftada bir kez olmasıdır. Son bir not: Yüksek bir 
amaç için olmadıkça (bu kitapta veya bir çalışma atölye
sinde deneyimlerin paylaşılması gibi) öğretmenlerin kim
liklerini kendinize saklamanızı tavsiye ederim, aksi tak
dirde bu onların kutsallığına saygısızlıktır.

Şamanizm'in, bütüncül sağlık yaklaşımının bir par
çası olduğunu unutmayın. Bu çalışmayı yaparken, düzen
li tıbbi tedavileri veya diğer sıradan gerçeklik tedavilerini 
bırakmayın. Sadece, öğretmeninizi ziyaret edip problemi
nizi iyileştirmesini isteyerek, söz konusu bu tedavilerde 
eksik kalan ruhsal boyutun eklenmesini sağlayın.
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Bölüm  VI

AŞAĞI DÜNYA DENEYİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMASI

Şamanik yöntemler üzerine daha önceki kitabım Şa
manın Yolu'nda, Aşağı Dünyaya inmek için kabile şaman- 
lan tarafından yaygın olarak kullanılan aynlma yerleri 
açıklanmıştır. Burada bahsettiğim aynlma yeri türleri yerli 
şamanlar tarafından çok iyi bilinmektedir. Modem Batıklar 
da bunları kullanmada çoğu kez başarılıdır.

Önerilen aynlma noktalan arasında belirli mekânla
rdaki delikler bulunmaktadır; söz konusu delik bir mağa
ra, bir kaynak veya kuyu, bir koyda olabildiği gibi bir ağaç 
kovuğu da olabilir (ağaçtan girip aşağıya inmek için) veya 
bir girdap veya şelalede bulunabilir (veya şelale arkasın
daki bir giriş olabilir).

Seçilen giriş her ne olursa olsun kesinlikle Orta Dün
yada bulunmalı ve seyahat edecek kişi tarafından sıradan 
gerçeklikte yeri ilk elden biliniyor olmalıdır. Aynı şekilde 
seyahat edeceklerin sadece gözlerini kapayıp, Orta Dünya
daki tam yerini bilmeden bir mağara veya başka bir aynl
ma noktasım imgelememeleri önemlidir. Doğru bir şama
nik yolculuk yapmak için buranın Orta Dünyadaki yerini 
bilmeniz gerekir. SDG'deyken gittiğiniz kat ve yerleri 
izleyebilmeniz ve buralardan hızla ve isabetli bir şekilde 
Orta Dünyaya dönebilmeniz için bütün Aşağı Dünya yol- 
culuk-larında aynı ayrılma noktasını kullanmanızı tavsiye, 
ederim. Aşağıda seyahat yapılabilecek delik türlerine bir
kaç örnek verilmiştir, diğerleri Bölüm 6'da açıklanmışta
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Belirli Bir Yerdeki Delik

Aşağı Dünyaya gidiş için en yaygın ayrılma noktala
rından biri topraktaki bir delikti. Örneğin, Güneybatı Ame
rika'da Pueblo grubuna dâhil şamanik topluluklar giriş 
yeri olarak sipapu'yu (se pa po veya sepapu) kullanmış
lardır. Hopi Kızılderilileri için sepapu, Büyük Kanyon'daki 
(Grand Canyon) belirli bir delikti. Bu delik onlar için aynı 
zamanda Dünyanın Merkeziydi. Pueblolann çoğunluğu 
içinse ayrılma yeri, yan toprakaltı olarak inşa edilmiş, 
kutsal kiva odalanndaki bir delikti. Şamanik açıdan her 
ikisi de Dünyanın Merkeziydi. Bu arada, Pueblo Taos yaş
lılarının köylerine sıhhi tesisat döşenmesine itiraz sebep
lerinden birisi, bunların kivalardaki sipapulardan Aşağı 
Dünyaya giden kutsal geçitleri kapama olasılığıydı.

Bir başka giriş türü de Kuzey Amerika, Kuzeybatı 
Sahillerindeki kabile halkları tarafından kullanılmaktaydı. 
Şaman bazen tahta evin (plank house) toprak zemininde 
açılmış olan delikten aşağıya inerdi.3 Kutuplarda Eskimo 
(İnuit) şamanı ise kış evinin (iglo) buz zemininde açılmış 
bir delikten aşağıya denize inerdi.

Tilki, dağ sıçam veya tarla sincabı gibi hayvanların 
açtıkları delikler de kullanılabilir. Levvis Carroll'm Alice 
Harikalar Diyarmda (Alice's Adventures in VVonderland) 
masalındaki ünlü tavşan deliği, bilinçsiz şamanik perspek
tiflerin klasik çocuk literatüründeki bolluğuna dair bariz 
bir örnektir. Batıklara, kanalizasyona açılan akaçları kul- 
lanmamalannı tavsiye ederim. Bunun bir sebebi bunların 
böyle kutsal bir iş için uygun olmaması, bir diğer sebebi de 
Orta Dünyada başka bir yere açılmalarıdır. Bunlan kullan
maya çalışan New Yorklular ya Hudson ya da East nehir
lerine çıkmışlardır!
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Mağara

Aşağı Dünyaya giden ideal bir mağara veya oyuk 
ideal olarak derin olmalı veya bir sır barındırmalıdır; me
sela sıradan gerçeklikte tam olarak girilememiş olan bir 
geçit gibi. Daha önceden mağaraya girilmiş olması şart 
değildir ama sıradan gerçeklikte giriş ağzı görülmüş ol
malıdır. Mağaranın ağzının gerisindekiler, sizin için ta
mamen bilinmez olduğundan bu, sıra dışı gerçekliğe mü
kemmel bir geçiş sağlayan bir avantaj sunabilir.

Derin dehlizleri olmayan basit bir kaya korunağı, 
genellikle kareş zamanlı bir mağaradan daha az tatmin 
edici bir ayrılma yeri olsa da yolcu, bazen kaya yüzeydeki 
bir çatlağı kullanarak yolculuk yapabilmektedir. Bunlar 
ruhun yolculukları olduğundan, deneyimli bir kişi iki 
buçuk santimlik bir çatlaktan bile giriş yapabilir.

Daha sonra davul yardımıyla Aşağı Dünyaya yolcu
luk yapma alıştırması esnasında mağaranın ağzından gi
rip aşağıya açılan bir tünel veya tüp araştırabilirsiniz.

Bir mağara veya oyuk seçimiyle ilgili son bir nokta: 
Bir dağın yükseklerinde seçmemeye çalışın. Böyle bir yer 
seçtiğiniz takdirde aşağı indiğinizde halen daha Orta 
Dünyada olabilirsiniz. Genellikle çevresinden çok az yu
karda veya aynı seviyede bulunan bir mağara veya oyuk 
seçmek çok daha iyidir.

Aşağı Dünyaya İnmek İçin Ayrılma Yerinin Seçimi

Sessizce bir odada oturmuş veya uzanmış olduğu
nuz halde gözlerinizi kapatın ve rahatlayın. Aşağı Dünya
ya inmek için bir ayrılma noktası seçin ve buranın sıradan 
gerçeklikte nasıl göründüğünü hatırlamaya çalışın.
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Davul çalmaya başladıktan sonra gözleriniz kapa
lıyken ayrılma yerinize eş zamanlı bir bakış atmanız bile 
yeterli olacaktır. Belirsiz veya solgun olsa bile başarılı ola
cağınızı düşünün. Bir anlığına bile aynlma yerini göre
miyorsanız, hatırladığınız başka bir yeri deneyin. Fakat 
kendinizi "mükemmel" aynlma yerini "aramaya" fazla 
kaptırmayın. Bunlar ruhun yolculukları olduğundan top
raktaki deliğin küçük veya büyük olması fark etmez. Eğer 
bir yeri gözünüzde canlandırmakta zorlanıyorsanız, aşa
ğıdaki alıştırmayı yapana kadar sadece bekleyin. Belirli 
bir görev almak genelde imgelemeyi kolaylaştım. Davul 
yardımıyla bilincin OBH'den SDG'ye geçmesiyle, ilk set 
veya geçiş bölgesinin (sıradan ve sıra dışı gerçeklik ara
sındaki) aşılmaya başlamr. Kişi bir tünelden Aşağı Dün
yaya inmeye başladığında seti başarıyla geçmiştir.
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Birinci A lıştırm a:
Bir Hayvanla Tanışmak için Aşağı Dünyaya Yolculuk

Bu ilk yolculukta göreviniz, Aşağı Dünyaya gitmek 
ve sizi bekleyen bir hayvan olup olmadığını sormaktır. Bir 
hayvan "edinmeyeceksiniz," sadece kendini tanıtmak iste
yen ve siz bilseniz de bilmeseniz de zaten sizinle bağlantısı 
olan bir hayvanı ziyaret edeceksiniz.

Öncelikle, gözlerinizde bir eşarp veya başka bir şey 
örtülü olarak oturun veya uzanın. Yolculuğa hazır olduğu
nuzda, zihninize net bir şekilde yerleşmesi için kendinize 
sessizce, üç kez görevinizi hatırlatın. Burada göreviniz; 
Aşağı Dünyaya gitmek ve bilmediğiniz bir hayvanın sizi 
bekleyip beklemediğini sormak. Bunun ne tür bir hayvan 
olması gerektiğine dair önyargıda bulunmayın. Hayvan 
kendisini bilir ve gerekli olan da budur.

Kayıt edilmiş veya (başkası tarafından çalman) canlı 
davul sesiyle birlikte seçtiğiniz girişten inmeye başlayın, 
aşağıya inen bir tünel arayın ve size siyah beyaz veya 
renkli görünebilecek Aşağı Dünyadan dışarı çıkana kadar 
bunun içinde gitmeye devam edin. İlk yolculukta görün
tüler belirsiz olabilir. (Bu geçişe ilişkin daha detaylı bilgi 
için; Şamanın Yolu, 1980 baskısı, sayfa 30-32.) Eğer ses 
kaydı kullanıyorsanız, yaklaşık onbeş dakika gibi kısa bir 
yolculuk yaptıracak bir kayıt seçin.

Aşağı inerken, zihinsel veya telepatik olarak, bilme
diğiniz bir hayvanın tünelin ucunda Aşağı Dünyada sizi 
bekleyip beklemediğini sorun. Hayvanla karşılaştığınızda 
onunla sadece tanışın. Şimdilik konuşmaktan kaçının, 
yaptığı eşliğin keyfini sessizlik içinde yaşayın. Birçok in
san gibi siz de hayvanı gördüyseniz, onu hissedip his- 
sedemediğinizi anlamaya çalışın. Eğer onu göremiyor
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ama varlığım hissediyorsanız görmeye çalışm. Onunla 
aynı yerde kalmayı veya onun eşliğinde bir miktar Aşağı 
Dünyayı keşfetmeyi seçebilirsiniz.

Eğer tünelin ucunda sizi bir hayvan beklemiyorsa bir 
hayvanla tanışmak istediğinize dair zihinsel mesajı vere
rek Aşağı Dünyada biraz daha ilerilere gidin.

Daha hızlı çalan davul sesiyle geri dönüş sinyali ve
rildiğinde, hayvandan ayrılın ve sizinle beraber vakit ge
çirdiği için teşekkür edin, tüneldeki yoldan geri çıkıp ay
rıldığınız oda veya yere geri dönün.

Geri döndüğünüzde gözünüzdeki örtüyü çıkann ve 
sessizce yolculuğunuz gözden geçirin. Mümkünse, detay
larını bir deftere kaydedin. Eğer sizin için birisi davul çal
mışsa deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha sonrasında 
siz davul çalarak arkadaşınızın yolculuk yapmasım sağla
yabilirsiniz.

Kayıtlı bir davul sesi eşliğinde ve Ek A'da açıklanan 
eş zamanlı anlatım tekniğini kullanarak kendi başınıza 
yolculuk ettiyseniz olanlara ilişkin yaptığınız kaydı geri
ye sarıp dinleyin ve hatırlamak istediğiniz şeylere dair 
notlar alın.

Bu seferki yolculuğunuzda başarılı olamadıysamz ve
ya belirsiz bir yolculuk olduysa veya bir hayvanla karşılaş- 
madıysanız cesaretiniz kırılmasın. Aşağı Dünyada bir hay
vanla tanışana kadar alıştırmayı yapmaya devam edin. 
Şamanism, diğer tüm disiplinler gibi, başanya ulaşmak 
için adanmışlık ve uygulama yapılmasını gerektirir. Öğ
rencilerimden birisi başarısız bir sekiz ayın sonunda "en
geli aşü" ve ondan sonra sıklıkla son derece canlı, hatta 
renkli yolculuk deneyimleri yaşadı.
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İkinci A lıştırm a:
Hayvana Yapılan Kehanet Yolculuğu

Eğer şamanlarm eski yöntemlerini kullanıyorsanız 
kehanette bulunmak şaşırtıcı derecede kolaydır. Şama- 
nizmdeki diğer şeyler gibi sonuçların kalitesi, ruhlara ve 
onlara doğru şekilde ulaşıp ulaşmadığınıza bağlıdır. Bu 
işe hazırlık olarak Aşağı Dünyaya başka bir yolculuk ya
pacaksınız. Ancak bu sefer, sadece bilmediğiniz bir hay
vanla tanışmak için yolculuk yapmayacaksınız. Aşağı 
Dünyaya nasıl ineceğinize dair ve tanışmış olduğunuz 
hayvan hakkmdaki bilgiyi kullanacağınız çok özel ve sı
nırlı bir göreviniz olacak.

Bu, klasik şamanik yolculuk yöntemini kullanmak 
suretiyle gizli bilgiler âlemine girerek sorularınıza cevap
lar almaya başlayacaksınız. Başlangıç olarak, birkaç daki
ka boyunca hayatınızdaki en önemli kişisel sorularınız 
hakkında düşünün. Bunlar, net bir cevap veya sonuç al
madan boğuştuğunuz sorular olmalıdır.

Bu sorulardan en önemlisini seçin. Sorunuz basit ve 
açık bir cümle olmalı ve tercihen şu kelimelerle başla
malıdır; "kim," "ne," "nerede," "nasıl" veya "niye." "Ne 
zaman" kelimesini tavsiye etmiyorum. Bunun sebepleri
nin, bu kitapta verilemeyecek olan daha ileri düzey eği
timlerde öğrenilmesi gerekir. Sorunuzun uzun, karmaşık 
veya muğlak olmadığından emin olun. Belirsizlikleri 
kaldırmak için "ve" "veya" kelimelerini sorunuzdan çıka
rın. Bunun amacı, cümleniz içinde iki veya daha fazla 
soru olmamasıdır. Cümlede birden fazla soru olduğunda 
ve hayvan sembolik bir şekilde cevapladığı takdirde yol
cu hangi sorunun cevaplandığını anlamayabilmektedir.

Yolculuk öncesinde sorunuzu bir deftere yazın,
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unutmamak için kendi kendinize üç kere tekrar edin. 
Eğer bir davul kaydı ve kulaklık kullanıyorsanız, ayrıca 
eş zamanlı anlatım yöntemini kullanıyorsanız (Ek A), 
kayıt başlangıcında sorunuzu yaka mikronunuza üç kez 
tekrarlamamz faydalı olacaktır.

Bir önceki seferde kullandığınız, toprak veya su 
içindeki aynı girişi kullanmalı ve Aşağı Dünyaya varmak 
için aynı tünelden geçmelisiniz. Yeni olan tek şey, ama
cınız veya göreviniz olmalıdır. Hem öncesinde hem de 
yolculuk sırasında göreviniz zihninizde net bir şekilde 
yer almalıdır.

Görevinizi hatırlama: Son yolculuğunuzda karşılaştı
ğınız hayvanı ziyaret edin ve ona sorunuzu sorun. Davul 
başladığında topraktaki veya sudaki deliği imgeleyin ve 
tünelden aşağı inin ve bu sırada tünel ucunda Aşağı Dün
yada sizi bekleyen hayvana sorunuzu telepatik veya zi
hinsel mesaj olarak yollayın.

Hayvanla karşılaştığınızda sorunuzu telepatik ola
rak hemen sorun. Size aynı şekilde veya yüksek sesle ko
nuşarak cevap verebilir. Çoğu kez, kafasını yana veya 
aşağı yukarı sallayarak veya gövde hareketleriyle cevap
layacaktır. Son durumda, hayvanın beden dilini çözme
den ne demeye çalıştığını anlamayabilirsiniz. Sabırlı olun; 
hayvana gideceğiniz sonraki yolculuklarla daha fazla 
anlayış kazanacaksınız.

Eğer size hemen cevap vermişse kalan zamanınızda 
hayvanla vakit geçirin. Yeni sorular sormayın ama onu 
daha iyi tanıma fırsatını değerlendirin. Hayvan size Aşağı 
Dünyada kısa bir tur bile yaptırabilir. Davulun geri dönüş 
sinyaline kadar olan şeylerin öylece olmalarına izin verin. 
Sonra hoşça kal diyerek hayvanı onurlandmn ve inmek 
için kullandığınız yoldan Orta Dünyaya geri dönün.
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Genellikle hayvan, soru sorulur sorulmaz cevabı he
men verse de önemli bir istisna vardır. Eğer hayvan arka
sına dönüp uzaklaşıyorsa peşinden koşun. Hayvan size 
cevabı göstermek için yolculukta yönlendirecektir. Bu, 
yolculukta gördüklerinizin, sorunuzun cevabını oluştur
duğu anlamına gelir. Şaman adayının yolculuklarının ço
ğu kısmım, bu yolculukları nasıl "okuyacağını" öğren
mek oluşturur. Diğer bir değişle kendisine gösterilen işa
ret ve sembolleri okumayı öğrenmelidir.

Yolculuk bitip, odanıza veya başka bir ayrılma yeri
ne geri döndüğünüzde cevabı kafanızda toparlayın. Yaşa
dıklarınıza dair ayrıntıları gözden geçirin ve notlar alın. 
Kaydediciniz varsa sözlü olarak da ayrıntıları anlatabilir
siniz.

Yolculuk esnasında kayıt yapmış bile olsanız yine de 
notlar alın; çünkü ileride, bütün kayıtları dinlemektense 
notlara başvurmak daha kolay olacaktır. Eğer anlatımları
nızı kaydettiyseniz, notlar alarak bazı kayıtlarınıza atıf
larda bulunabilirsiniz. Dikkat çekmek üzere önemli ileti
şim ve deneyimlerin altını çizebilirsiniz. Ve eğer tüm bun
ları tek bir defterde toplamışsanız ilerlemenizi kolaylıkla 
takip edebilirsiniz. Zaman zaman notlanmzı gözden ge
çirmeniz gerekir; bu sayede, daha eski yolculularınızdan 
size önemsiz görünen veya anlaşılması güç olanları aşa
ma aşama çözmeye ve önemlerini anlamaya başlarsınız.

Yolculuklarınızda size gösterilen şeylerin niçbiri as
lında önemsiz değildir. Not almanın mümkün olmadığı 
okuma yazma olmayan kültürlerde şamanlarm, yolcu
lukları sırasında yaşadıklarına dair en fazla ayrıntıyı ha
tırlamak için hafızalarım eğitmeleri gerekiyordu. Ruhla
rın onlara gösterdikleri veya söyledikleri şeyleri unutmak 
saygısızlıktı ve en nihayetinde, sürekli aldıkları yardımı
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kaybedebilirlerdi.
Şamanizm üzerine makul bir süre çalıştığınız tak

dirde güç hayvanlarının verdiği tavsiyelerin sadece mer
hametli değil aynı zamanda mizahi olduğunu da görür
sünüz. Onlar, iyi dostlar gibidirler. Aynı zamanda yolcu
luklar, derin değere sahip hayreş zamanlı uyandıran kut
sal deneyimlerdir.

Şamanik yolculuk, bir bütün olarak Şamanizm gibi 
bir disiplindir. Yolculuk görevinizi planlarsınız, görevli 
olarak yolculuğunuzu yaparsınız ve gerektiği takdirde 
belirsizlikleri gidermek için başka bir veya iki yolculuk 
daha yaparsınız. İhtiyaç duyduğunuz bilgiler için istedi
ğiniz takdirde tekrar tekrar yolculuk yapabilirsiniz.
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Eğitim Kaynakları

Ek A ve B'deki bilgileri kullanarak kendi deneyimle
rinizin karşılaştırmasını yapmak istiyorsanız, yüksek kali
tede bir şamanik yolculuk davul kaydı eşliğinde eş za
manlı anlatım (Ek A) tekniğini kullanmanızı tavsiye ede
rim. Dijital olarak yeniden düzenlenmiş CD ve MP3 for- 
matlarını Vakfın web sayfasından indirebilirsiniz (aşağıda 
temas bilgileri yer almaktadır).

Eğer temel şamanizmde yeniyseniz ve ilerlemek isti
yorsanız size Aşağı ve Yukarı Dünya deneyimleri, yardım 
ve şifa isteme konularıyla tanışmanızı sağlayacak olan 
Vakfın iki günlük "Temel Atölye Çalışması, Şaman'm Yo
lu" programına katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu 
atölye çalışması "İki Haftalık İleri Şamanik Şifa", "Üç Yıl
lık Şamanizm ve Şamanik Şifa İleri İnisiyasyonlar Prog
ramı" ve diğer daha ileri düzeyli, üç dünya ile de ilgile
nilen Vakıf kurslanna hazır olmanızı sağlar. Vakfın bütün 
atölyelerinde ve kurslarında, şamanik şifa ve şamanizmin 
diğer konulannda uzun yıllardır tecrübe sahibi özenle 
seçilmiş öğretim personeli ders verir.

"Şamanın Yolu" atölyesi, İngilizce dilinde bütün Bir
leşik Devletler'de ve şu ülkelerde verilmektedir: Kanada 
(Quebec'de Fransızca olarak da verilmektedir), İngiltere, 
Avustralya ve Yeni Zelanda. 1978 yılında Almanya'da ver
diğim derslerle başlayarak, başka ülkelerde başka diller
de de atölyeler yapılmaktadır. Daha detaylı bilgilere Vak
fın web sayfasından ulaşabilirsiniz: 

www.shamanism.org.
Şaman Çalışmaları Vakfı P.O. Box 1939 
Mili Valley, Califomia 94942 
info@shamanism.org

http://www.shamanism.org
mailto:info@shamanism.org
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Bölüm  VII

TEMEL ŞAMANİZM 
VE ŞİFA

H e k im  v e  S a ğ l ık  U z m a n la r ın a  

Y ö n e lik  B i lg ile r

(Doktor Sandra Harner ile birlikte yazılmıştır.)

Daha önceki sayfalarda yer alan deneyimler, kişisel 
açıdan ne kadar olağanüstü ve hayat değiştirici olsa da, 
özellikle başkalarının ızdırap ve acılarını dindirmede bize 
yardımcı olan ruh gücüne dair bilgi kaynakları olması 
bakımından önemlidir.

Bu bölüm, profesyonel sağlık uzmanlarına yönelik 
olmakla beraber, genel okuyucuya da Temel Şamanizmin 
şifa verme işiyle bağlantılı yönlerini tanıtmayı ve uygu
latmayı amaçlamaktadır. Temel Şamanizm, daha önce de 
belirtildiği üzere, şamanizmin ayırt edici özelliklerinden 
birisi olan öteki dünyalara yolculukla birlikte şamaniz
min evrensel, evrensele yakın ve ortak özelliklerinden 
meydana gelir. Şamanik yolculuklar çoğu kez, hastaları 
iyileştirmek amacıyla ruh yardımı almak için yapılır.

Temel Şamanizmin öğretilmesi, ana ilke ve uygula
malarının kullanılması Batıda ve diğer yerlerde, şamanik
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şifa uygulamalarının hızla yeniden canlanmasını sağla
mıştır. Bugün, bu sayfalarda "Temel Şamanizm" olarak 
adlandırdığımız şey, şamanizmin Batıda en yaygın olarak 
uygulanan şeklidir. Yine de hem yerli hem de Batılı bir
çok şaman uygulayıcı, herhangi bir geleneksel veya yarı 
geleneksel şamanik uygulama esasında çalışmalarını sür
dürmektedirler.

Kültüre özel uygulamalar, daha çok Birleşik Devlet
ler ve Kanada'da olduğu gibi, kendi toplumlarma hizmet 
veren yerli uygulayıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bu 
bağlamda şunu belirtmek faydalıdır; bu bölümde verilen 
bilgiler, şamanik şifa uygulamasının kısa bir tanıtımını 
yapmayı amaçlamaktadır. Hastalıkların ruhsal kaynakla
rının ve farklı Şamanizm biçimlerine göre tam ve tedavi 
çeşitlerinin ayrıntılarını vermek amaçlanmamaktadır.

Herhangi bir kültüre özgü geleneğe öykünmeyen Te
mel Şamanizm', hayatlarına uyarlayabilecekleri, nispeten 
kültürlerden bağımsız bir sistemi tercih eden Batıkların 
kullanımına uygundur. Aşağıda genel hatlan verilen şa
man uygulamaları, şamanizmin, temel Şamanizm olarak 
bilinen kültürler üstü genel nitelikleri üzerine odaklan
maktadır.

Burada amaç, Michael Hamer'm "Şamanın Yolu" ve 
"Temel Şaman Kuramına Göre Rüyalar" yayınları ile 
öğrencilerinden biri olan Tom Cowan'ın "Günlük Ruhsal 
Bir Uygulama Olarak Şamanizm" yayınındaki gibi belirli 
kabilelere veya bölgelere özgü farklılıklar ve detaylan açık
lamak değildir. Ancak, hem temel Şamanizm hem de gele
neksel şamanizmdeki pratiğe yönelik en önemli öğretiler 
basılı literatürde yer almamaktadır. Bunun bir sebebi; söz 
konusu öğretilerin okuma yazmanın olmadığı kültürlerde 
uygulanıyor olması, ruhlarla doğrudan iletişim yoluyla
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alman talimatlarla yüz yüze yapılıyor olmalan ve kişisel 
deneyim ve uygulamaya dayanmalandır.

Diğer bir sebep de; bu deneye dayalı öğrenimin, tarif 
edilemez veya neredeyse böyle bir nitelik taşıması ve Ba
talı antropolog ve gözlemcilere kolayca aktarılamaması- 
dır. Bütün bu sebepler yüzünden, aşağıdaki sayfalarda 
basılı literatür atıfları çok fazla yer almamaktadır. Şama
nizm ve şamanik şifa üzerine birinci elden deneysel eği
tim almak isteyenler EK C' bölümündeki bilgilere başvu
rabilirler.

T em el Şam an izm in  
A n a K av ram ları

Burada, temel şamanizmin ana kavramları ile hasta
lıklara genel yaklaşım ve gerekli müdahalelere dair bir 
özet verilmiştir. Ana kavramlann bunlarla olan bağlantısı 
bazında bir sunum yapılmıştır.

. •  Doğa ve insana türüne ilişkin varsayımlar
•  Sağlık ve hastalıklar- patojenez/etiyoloji
•  Teşhis
•  Tedavi
•  Temal Şamanizm eğitimi ve uygulaması
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Bölüm  VIII

DOĞA VE İNSAN TÜRÜNE 
İLİŞKİN VARSAYIMLAR

Şamanlar, çok uzun zaman önce insanların; diğer 
tüm biyolojik formlarla bağlantılı olduklarını, onlardan 
üstün olmadıklarını ve doğanın bir parçası olduklarını 
varsaymışlardır. Bu "pagan" varsayımı, Engizisyonun 
Avrupalı şamanlara zulüm etmesinin en önemli sebebiy
di. Ve aynı şekilde dünyanın diğer yerlerinde, bu varsa
yımı, insanın kökenine dair İncil'in yorumuna aykırı bu
lan Batılı misyonerler tarafından yerli şamanlar alay ko
nusu edilip suçlu ilan edilmişlerdir. Aslında Batılılar ilk 
kez, Darwin'in Türlerin Kökeni4 ve İnsanın Atası5 yayın
ları ile istemeyerek de olsa, insanın diğer hayat formlarıy
la akraba olduğu şeklindeki genel kabule geri dönmeye 
başlamıştır. Tabi ki bugün bile Doğu ve Batı'daki büyük 
dinlerin taraftarları, doğal dolarak bu kabulü engelle
meye çalışmaktadır.

Şamanizmdeki, açık olmaktan ziyade örtük, bir diğer 
ana varsayım, iki gerçeklik olduğu ve bunların algılanma
sının kişinin bilinç haline bağlı olduğudur. Dolayısıyla, 
"olağan bilinç halindeki" (OBH) kişi sadece "sıradan ger
çekliği" (SG) algılar. "Şamanik bilinç halindeki" (ŞBH) 
kişi ise "sıra dışı gerçekliğe" (SDG) girebilir ve algılaya
bilir. Her ikisi de gerçeklik olarak adlandırılır, çünkü her 
ikisiyle de deneysel olarak temas edilebilir. Her biri, insan 
varoluşuna dair içerdiği kendine özgü bilgi ve anlamla
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ayırt edilir.
SDG uzlaşımsal bir gerçeklik değildir; eğer öyle ol

saydı, Şaman uygulayıcıların bir işlevi olmazdı. Bu yüz
den, diğer kişilerin algılayamadıklarını, sorumlu olduk
ları şekilde başarı ile algılayabiliyorlar. Şaman uygulayı
cıların ayırt edici bir diğer niteliği de, başkalarını şifalan- 
dırma ve yardım etme amacıyla belli bir terbiye içinde bu 
gerçeklikler arasında gidip gelebilme yeteneğidir.

Varsayımlardan birisi, sıra dışı gerçeklikte temas edi
len bireysel varlıkların gerçek olduğudur. Bunlara "ruh
lar" denir ve onlarla bizzat etkileşim içinde oldukların
dan şaman uygulayıcılar açısından gerçektirler. Bu etkile
şim, bütün duyularla doğrudan algılamayı içerir. Diğer 
bir deyişle, şamanlar uygulayıcılar açısından ruhlar bir 
inanç meselesi değil, deneysel bir olgudur. SDG'de ruhla
rı görür, dokunur, işitir, koklar ve onlarla konuşurlar; 
onları SG'de etkileşim içinde oldukları insanlar kadar ger
çek bulurlar. Çalışmaları sürdükçe şaman uygulayıcılar, 
temas edilen varlıkların hangisinin onların yardıma ruh
ları hangisinin hami ruhları olduklarım keşfederler. Bu 
ruhlar, güvenilir bilgiler verir ve şifa konusunda mucize
vi yardımlarda bulunurlar.

Diğer ana varsayımlardan birisi, insan dâhil tüm tür
lerin, öz veya ömür boyu süren bireysel ruha sahip oldu
ğudur. Öz, söz konusu bireyin diriliğini sağlayan ruhsal 
varlığıdır. Bundan ötürü, mevcudiyeti farklı derecelerde 
olsa bile, ana rahmine düşüldüğü andan veya doğumdan 
itibaren ölene kadar devam eder. Doğumdan önce olduğu 
gibi ölümden sonra da öz, varlığını sürdürür, ancak tanı
nabilir bir varlık olma süresi değişkenlik gösterir. Diğer 
ruhlarla olduğu gibi onlarla da sıra dışı gerçeklikte doğ
rudan temas ettiklerinden, şaman uygulayıcılar açısından
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özler tanınabilir varlıklardır.
Ruhların varlığına dair araştırma büyük oranda 

şamanlara kalmıştır. Binlerce yıldır, b'inlerce farklı kültür
de ve beş kıtada bağımsız olarak, çoğu ölüm kalım dere
cesindeki, hastalar üzerinde sayısız şifa deneyleri yaptılar 
ve aldıkları sonuçlar, tutarlı bir şekilde ruhların gerçekliği 
teorisini destekledi. Bu sebeple, yerel tarihsel faktörler se
bebiyle bazen yerli şaman gelenekleri kısmen değişikliğe 
uğramış veya tahrip olmuşsa da yerli şamanik uygulama
ların temelleri, tüm dünya genelinde dikkat çekecek dere
cede tutarlıdır.

Şamanizmin temel özelliği, Evrenin üç dünyaya bö
lünmüş olmasıdır: Yukan, Orta ve Aşağı Dünyalar. İçinde 
yaşadığımız Orta Dünya, hem SG hem de SDG (veya ruh
sal ve ruhsal olamayan) unsurlara sahiptir. Yukan ve Aşa
ğı Dünyalar ise bunun tersine sadece ruhsaldırlar ve 
"zamanın dışındadırlar." Şaman sıklıkla, şefkatli varlık
lardan şifa ve kehanet yardımı almak için Yukarı ve Aşağı 
Dünyalara "beden dışı" yolculuklar gerçekleştirir.

Şamanın ana yardımcı ruhları genel olarak, insan ve
ya insan harici, sıradan gerçeklikte yaşamış olan ve ölüm 
sonrası Orta Dünyayı terk ederek Yukarı ve Aşağı Dünya
ların SDG'sine girmiş olan varlıklardır. Burası; ölüme ya
kın deneyimler yaşayanların, aslen tüm ruhçu geleneklere 
mensup mistik arayış içindekilerin ve tabi ki şamanik 
yolcuların tanımladıkları aynı ilahi birlik ve sevgi âlemi
dir. Bu göçmüş ruhlar, Orta Dünyadan aşağı veya yukan 
doğru ilerledikçe, değişen derecelerde sevgi dolu gizli ev
renle kaynaşarak şefkat ve güç sahibi varlıklara dönüşür
ler.
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D o ğ a  Ve İn san a A it Ş am an ik  V arsay ım lar 

Birlik

İnsanlar; diğer tüm biyolojik formlarla bağlantılıdır, 
onlardan üstün değildir ve doğanın bir parçasıdırlar.

İki Gerçeklik

Olağan bilinç hali (OBH) ile sadece sıradan gerçek
liğe (SG), şamanik bilinç hali (ŞBH) ile sıra dışı gerçekliğe 
(SDG) erişilir.

Evren

Üç dünya: Yukarı Dünya, Orta Dünya, Aşağı Dünya.

Özler

İnsan dâhil bütün türlerin üyeleri öz sahibidir (bi
reysel ebedi ruhlar).

Yardımcı Ruhlar

Varlıkları gerçektir ve deneysel bir olgudur; çok çe
şitli tipleri vardır; SDG dışında hepsi güçlü değildir, şifa 
vermede olduğu gibi, şamanın yardımıyla SG'de önemli 
bir etki gösterebilirler.
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Yolculuk

Şifa ve kehanet yardımı almak için sıra dışı gerçekli
ğe, özellikle Yukarı ve Aşağı Dünyalara yapılan şamanik 
seyahat.

Orta Dünyayı henüz terk etmemiş olan göçmüş ruh
lar, normalde şefkat ve güç kazanamazlar. Bu ve başka 
sebeplerle, temel şamanizmin uygulayıcıları, ruh yardım
cılarını bulmak için çoğu kez Yukarı ve Aşağı Dünyalara 
şamanik yolculuk yaparlar. Şamanlar Yolculuk deneyim
lerini geliştirdikçe ve danışanları için çalıştıkça bu ruhsal 
varlıklardan hangilerinin şifa vermede özellikle başanlı 
olduklannı keşfederler.

Şamanik uygulayıcılar kişisel gözlem, etkileşim ve 
güçlerini test etmek suretiyle yardımcı ruhlarını deneysel 
yolla bulurlar ve söz konusu yardımcı ruhlar, çeşitli kül
türlerde tanınmış veya ibadet edilen ruhlar olabileceği 
gibi olmayabilir de.

Orta Dünyanın ötesindeki şefkatli yardımcı ruhlar, 
sıradan gerçeklikteki (SG) ızdırap ve acıyı şu sebeplerle 
dindirmek isterler:

(1) Acının bulunmadığı ilahi sevgi âlemiyle kaynaş
mış olarak artık varlıklarını sürdürürler;

(2) daha önce sıradan gerçeklikte yaşamış oldukla
rından acı ve ızdırabımızı anlayıp, empati kurabilirler;

(3) içinde bulunduğumuz gerçekliğin ötesine geçmiş 
olduklarından ve her iki gerçekliği de kıyaslayabildikle- 
rinden acı ve ızdırabın derecesini bizden çok daha iyi an
lıyor gibi görünmektedirler;

(4) durumuza bakıp bize insaf etmektedirler;
(5) sonuç olarak acı ve ızdırabımızı dindirmede bize
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yardıma olmayı istemektedirler.

Aslında, şefkatli ruhlar farklı formlarda olmakla be
raber bütün kültürlerde bilinirler. Birçok kabile toplumu 
için bu ruhlar ata ruhları ile hayvan ve bitki ruhlarıdır. 
Hinduizm ve Hıristiyanlıkta aziz, yani azizlerin ruhları 
olarak bilinirler.

Birçok kültürlerde, sıradan insanlar ve rahipler, dua 
yoluyla bu ruhlardan sıklıkla yardım ister. Dua ile niyaz 
isteme, diğer gerçeklikten ruhsal yardım gelmesini kolay
laştırsa ve şamanik uygulamanın bir parçası olsa da dua, 
bir veya daha fazla yardıma ruhla iki taraflı şamanik et
kileşim içine girerek buradaki hastaya yardım getirmek 
kadar etkili değildir.

Şaman açısından duanın genellikle sınırlı bir başan 
sağlamasının önemli sebeplerinden biri, Yukarı ve Aşağı 
Dünyalardaki şefkatli ruhlann hepsinin, ikamet ettikleri 
bulundukları âlemlerin dışında tam güçlü olmamalarıdır. 
Orta Dünyada olan şeyleri etkileme güçleri sınırlı oldu
ğundan, a a  ve ızdırabı dindirmelerini sağlamak üzere 
onlar için gedik veya geçitler açacak sıradan gerçeklikten 
müttefiklere ihtiyaç duyarlar.

Şamanlar, söz konusu bu müttefiklerdir ve yolculuk
ları sayesinde Orta Dünyaya güçlü şifa bağlantıları sağ
larlar.

Netice olarak şamanik yolculuk, Temel Şamanizmin 
en önemli öğesidir; ızdırabı dindirmede "imkânsız" (yani 
mucizevi) sonuçlar alınmasını sağlayacak şekilde iki re
aliteyi bir araya getirir.
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. Yoğun Konsantrasyon Gerekliliği

Şamanik yolcu, diğer gerçekliğe geçerek şefkatli ve 
şifa veren ruhlarla temas kurar, hatta bedenlerime yoluyla 
onlan buraya getirir. Bunun yapılabilmesi için şamanik 
bilinç hali içindeyken yoğun bir konsantrasyon gereklidir 
ve bu sebeple belirtilen etkileşimin ve birliğin süresi kısıt
lıdır.

Bu bilinç halindeyken şaman uygulayıcı, iyaz eden 
değil, danışanın ızdırap ve hastalığını dindirmek için yar
dıma ruhla aktif olarak bütünleşmiş birisidir. Bu yakın 
işbirliği sebebiyle yerli şaman uygulayıcılardan, kendi 
kültürlerinden insanlar, tek başma duanın sağlayabilece
ğinin ötesinde şifalı sonuçlar elde etmelerini bekler.

Ara Bölgelerde Bulunan Ruhlar

Şaman uygulayıcıların şifa yardımcıları olan Yukarı 
ve Aşağı Dünyaların şefkatli ruhların haricinde bir de 
halen Orta Dünyada ve onun Yukarı ve Aşağı Dünyalarla 
olan ara bölgelerinde ikamet eden, göçmüş varlıklara ait 
ruhlar bulunur.

Her türe ait olabilecek bu bedensiz Orta Dünya ruh
ları, sadece merhametli yardım için güvenilmez kaynak
lar olmakla kalmaz, hayattakiler için daha çok hastalık 
kaynağı olurlar.

Bu ruhların birçoğu şaşkın haldedir ve ölü oldukla
rının farkında değildirler, hayattaki davranışlarını sürdü
rürler. Izdırap içinde ve amaçsız bir biçimde Orta Dün
yada dolanırlar, kısmi ruh girişimi ve gönülsüz posesyon 
gibi durumlarda yaşayanlar için bir hastalık kaynağıdır
lar.
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Bölüm  IX

SAĞLIK VE HASTALIKLAR 
PATOJENEZ/ETİYOLOJİ

Aşırı yaşlılık durumu, sağlıklı olma ve ciddi bir ya
ralanma durumu olmaması normal insani durumdur. Sağ
lıksızlık, hastalıklar ve ciddi yaralanmalar bazı ruhsal veya 
ruhani olmayan faktörlere bağlıdır ve şaman uygulayı
cının görevi, söz konusu hastalık veya yaralanmanın ruh
sal faktörleriyle başa çıkmaktır.

Hastalık yaratan veya katkıda bulunan ruhsal fak
törler iki türlüdür: (1) hastanın, esenliği açısından, önemli 
olan bir ruhu kaybetmesi ve (2) hastanın, esenliği açısın
dan, kendisine zararlı bir ruh edinmesi.

H astan ın  S a ğ lık  ve E sen liğ i A ç ısın d an  Ö n em li 
Bir R u h u  Y itirm esi

Ruh (Ö z) Kaybı

Parmağa çekiçle vurmak gibi minör bir fiziksel trav
ma bile etkilenen yerde (bu örnekte parmak) az miktarda 
ruh kaybına yol açar. Şiddetli duygusal bir şok veya fizik
sel yaralanma gibi majör bir travma, tipik olarak önemli 
miktarda ruh kaybına neden olur. Koma durumu nere
deyse tam ruh kaybına, ölüm ise tam ruh kabına karşılık 
gelir.
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Ruh kaybı yaşayan kişi genellikle "keyifsizdir" ve 
bunun derecesi kaybın yoğunluğuna ve daha önce ya
şamış olduğu ruh kayıplarına bağlıdır. Sık sık ruh kaybı 
yaşayan kişi "orada bulunmadığı" şeklinde nitelendirile
bilir ki bu durumla ilgili olarak toplumumuzun bilinçsiz 
farkmdalığını yansıtan yerinde bir ifadedir. Latin Ameri
kan kültüründe ruh kaybı kavramı bilinçli olarak yer alır; 
hastalığı, ruh kaybına yol açan travma anlamında İspan
yolca "susto" veya "korku" terimiyle tanımlarlar. Yayın
lanmamış gayri resmi anketlerde, Latin kökenli olmayan 
orta sınıf Amerikalıların, kendilerine sorulduğunda, daha 
önce kavramı hiç duymamış olmakla beraber hayatlarının 
bir anında ruh kaybı yaşadıklarına inandıklarını belirt
mişlerdir.

Koruyucu Ruhun Kaybı

Ruh kaybından farklı olarak, önemli bir hastalık 
sebebi; kişinin hastalıklara, yaralanmalara ve genel olarak 
tersliklere karşı vesayet eden kişisel koruyucu ruhunu 
kaybetmesidir. Ancak, söz konusu ruhsal güç ve koruma
nın muhafaza edilmesi genellikle, kişinin salgın hastalık
lardan ötürü hastalanmasını engellemeye yeterli değildir.

Yine ruh kaybmdan farklı olarak koruyucu ruhsal 
gücün kaybedilmesi travmanın bir sonucu değildir, daha 
çok kişiyi travmalara ve ister akut ister kronik ciddi has
talıklara karşı hassas yapar. Bu ruhsal gücün kaybedil
mesi önemli travmalara kapı açtığından, koruyucu ruhsal 
gücünü kaybeden kişi bunun neticesinden ruh kaybına 
karşı daha açık hale gelir.

Kişisel koruyucu ruhsal gücünü önemli oranda kay
betmiş kişi, özellikle kısmi ruh girişimi şeklindeki hasta
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lıklara açıktır. Buna ilaveten ciddi bir ruh kaybı yaşayan 
kişi, gönülsüz posesyona açık hale gelir. Her iki durumda 
da kişinin zihinsel/duygusal veya fiziksel sağlığına za
rarlı, bedensiz Orta Dünya ruhları bünyesine girer.

Kısmi Ruh Girişimi

Birisi, kişisel koruyucu ruhunu kaybettiğinde, sağla
dığı güç kademeli olarak azalır ve söz konusu birey, ola
ğandışı veya kısmi ruh girişimlerine karşı savunmasız 
olur. Bu girişimler, bölgesel hastalık veya ağrı yaratır.

Bu saldırgan ruhların, kişinin bedenine girebilmesi 
için genellikle başka bir kişi veya kişilerce gönderilmeleri 
gerekir. Bu bilinçli veya bilinçsiz bit şekilde yapılabilir. 
Yerli toplumlarda söz konusu saldırılar sıklıkla, büyücü
lerin bilinçli ve düşmanca ruhsal eylemlerinin bir sonu
cudur. Lanetler veya düşmanca tılsımlar, bağlantılı ancak 
farklı bir bilinçli fenomene yol açar. Modem Batılı top
lumlarda ise kısmi ruh girişimlerine genellikle bilinme
den yol açılır; çoğu eğitimli Batılı böyle bir olasılıktan 
habersizdir. Duanın, başkalarına yardıma olma veya şifa- 
landırmadaki rolünü takdir edebilseler de genellikle, 
olumsuz dilek ve kötü amaçlı dualann, başkalarmda ruh
sal yoldan hastalığa neden olabileceğinden veya hastalık
larını daha da kötüleştirebileceğinden habersizdirler. Baş
ka bir ifadeyle, kendi duygusal durumlarının, ruhsal dü
zeyde düşmanca tezahürler meydana getirmesini önle
me konusunda eğitimsizdirler.

Söz konusu tezahürler, sadece düşmanlığın hedefi 
olan kişiye zarar vermekle kalmayabilir, aynı zamanda bi
lerek veya bilmeyerek bu zedeleyici ruhsal enerjileri yol
layana da zarar verebilir. Şamanizmde, bir çeşit karşılıklı
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karma durumu kabul edilir. Daha açık belirtmek gerekir
se, ister nefret ister şefkatle, kişinin başkalarına ruhsal 
olarak gönderdikleri, etkileri katlanmış olarak kendisine 
geri döner. Şaman eğitimi almış hassas bir kişi titizlikle, 
düşmanca ruhsal faaliyetleri engeller. Aksine davranması, 
etik olmamasının yanı sıra hayati tehlike arz eden sonuç
lara yol açabilir.

Saldırılar, bedende bölgesel etki gösterdiklerinden, 
belirli bir bölgede ağrı, rahatsızlık ve hastalık belirtilerine 
yol açarlar. Buna, SG enfeksiyonları ve yaralanmaları ile 
birlikte neden olabilecekleri gibi tek başlarına da yol aça
bilirler.

Hastalık Yapan Gönülsüz Posesyonlar

Kişi, kendisine ait koruyucu ruhunun kaybetmenin 
yanı sıra ciddi şekilde ruh kaybına da uğramışsa özel
likle, gönülsüz posesyon (ruhun bedeni ele geçirmesi) 
şeklindeki hastalığa karşı savunmasız olur. Koruyucu 
ruhun sağladığı koruma olmadan kişi, ciddi ruh kaybın
dan ötürü boş bir ruhsal kaba dönüşür. Bu durum, başka 
bir kişinin ruhunun bedene (zihin de dâhil) girip işgal 
eder. Bu gerçekleşmişse, gönülsüz posesyonun yol açtığı 
hastalık olarak tanımlamak uygun olabilir.

Bu durum, bilinen gönüllü posesyondan veya ruh 
bedenlenmesinden ayrılmalıdır. Gönüllü posesyon ve ruh 
bedenlenmesi hastalık olmayıp, sıklıkla şamanlar ve med
yumlar ("kanallar" dâhil) tarafından disiplinli bir şekilde 
yerine getirilen profesyonel uygulamalardır. Gönüllü po- 
sesyonda uygulayıcı kendi isteğiyle, bir seans gibi kısa bir 
süreliğine, bilincini işgal etmesi için genellikle Yukan 
Dünyadan belirli bir yardıma veya öğretmen ruhu (med
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yumluk veya kanallıkta genellikle "rehberler" olarak ad
landırılırlar) davet eder.

Hastalıkla bağlantılı gönülsüz posesyonda ise Orta 
Dünyada kalmış, bu hayattan göçmüş insanların ruhları 
(özleri) tarafından kişinin zihni/bedeni işgal edilir. Genel
likle bu ruhlar, ani ve travmatik bir ölüm sebebiyle aklı 
karışmış bir halde bedenlerinden ayrılmışlardır. Bunlarda 
çok az hafıza bulunabilse de çoğunlukla ölü olduklarının 
bile farkında olmayan, şaşkın ve ızdırap içinde başıboş 
dolaşan ruhlardır. Aslında, yaşayan insanlara bağlanma
ları, halen daha hayatta oldukları yanılsamasını güçlen- 
dirmektedir.

Posesyona uğramış yaşayan kişide görülenler arasın
da şunlar vardır; çift kişilik (birden.fazla ruh tarafından 
ele geçirilme söz konusuysa, çoklu kişilik), yoğun bir kafa 
karışıklığı, yeni fobiler gelişmesi, uygunsuz sosyal ve baş
ka davranışlar, genel bir moral bozukluğu. Başka bir ifa
deyle, göçmüş kişinin zihinsel ve duygusal problemleri, 
onu barındıran kişi üzerinde önemli zararlı etkilere yol 
açabilir. Örneğin, eğer bu ruh hayattayken alkol veya 
madde bağımlısı idiyse, posesyona uğrayan kişi de bu 
eğilimleri göstermeye meyillidir. Eğer ele geçiren ruh bir 
sosyopat ise barındıran kişi aşın anti sosyal davranışlar 
gösterebilir. Muhtemelen bu son durumdan ötürü, poses- 
yonun kötü ruhlar tarafından gerçekleştirildiği şeklindeki 
yaygın inanç halkta yerleşmiştir.



123

Bölüm  X

TEŞHİS

Şamanik uygulayıcılar, temel olarak, hastalarının sağ
lık problemi hakkında önemli bilgiler almak için kehanete 
başvururlar. Şamanik bilinç haline (ŞBH) girerek iki ana 
şekilde teşhis amaçlı kehanete başvururlar. Bir teşhiste 
bulunmak için bu yollardan sadece birisine başvurabile
cekleri gibi ikisine de başvurabilirler: (1) yardıma ruh
larına başvurma; (2) hastalığın ruhsal sebebini şamanik 
yolla "görme." .

Yardımcı Ruhlara Başvurma

Deneyim oyluyla şaman uygulayıcılar, hangi yar
dımcı ruhlarının hangi durumlarda teşhiste en fazla ba
şarı sağladığı öğrenirler. Bu yardımcılar genellikle, bura
da ikamet etmeseler bile Orta Dünyanın her şeyi bilen 
gözlemcileridir, böylelikle her bir hasta için bilgi vere
bilirler. Ziyaretleri esnasında hastalar sağlık problemleri
ni anlatsalar da uygulayıcıların, hastanın geçmişi veya la- 
boratuvar analizleri gibi SG tekniklerini kullanmasına 
ihtiyaçları yoktur.

Yardıma ruhların kehanete yoluyla verdikleri danış
manlık burada verilen iki yolda dâhil çeşitli şekillerde 
gerçekleşir: (1) şamanik yolculukla bu ruhlara gitmek ve 
(2) obje kehaneti.
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Şamanik Yolculuğa Çıkarak Danışma

Teşhis için kullanılan yaygın yöntemlerden birisi, 
Yukarı veya Aşağı Dünyaya yapılan kehanet yolculukla
rıdır. Uygulayıcılar yolculuğa çıkıp, şefkatli yardımcı ruh
larından birinden, hastamn sağlık problemlerinin kökeni 
hakkında bilgi ister. Bu şekilde uygulayıcı, hastanın prob
lemleri arasında ruh kaybı, koruyucu ruh kaybı, kısmi 
ruh girişimleri ve gönülsüz posesyon gibi faktörler bulu
nup bulunmadığını öğrenir.

Uygulayıcı, önce ruhsal yardım çağırır ve ardından 
sıra dışı gerçekliğe geçer. Bu, düşük aralıklı teta EEG dal
galarına karşılık gelen 3,5 - 4 Hertz aralığındaki işitsel 
uyarım yardımıyla girilen ŞBH'deyken gerçekleştirilir. 
İşitsel uyarım, bir yardımcının çaldığı canlı davul veya zil 
ile sağlanabileceği gibi uygulayıcıların taktıkları kulaklık
tan dinledikleri ses kayıtlarıyla da sağlanabilir. (Söz ko
nusu şamanik yolculuk davul CD ve MP3Teri Şaman Ça
lışmaları Vakfı'ndan temin edilebilir.)

Bu teşhis yöntemi, genellikle, hasta da aynı odada 
olduğunda en etkili şekilde çalışır. Ancak uzak mesafe
den de yapılabilir. Temel şamanizme mensup uygulayıcı
lar, söz konusu maddelerin bazı yerli topluluklardaki kul
lanımını iyi bilseler de, genellikle bilinç durumunu değiş
tiren maddeler kullanmazlar.

Çalgı sesini dinler ve yolculuk yaparken uygulayıcı
lar çoğunlukla, rahat bir pozisyonda yere uzanır veya 
otururlar; bunun amacı, SDG'de ruhsal yolculuk yapar
ken bedenlerinin farkındalığını geride bırabilmektir. Bazı 
hallerde, yolculuk yaparken davul sesiyle her iki gerçek
likte de hareket (dans) ederler.
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Obje Kehaneti Yoluyla Danışma

Teşhis amacıyla daha az kullanılan diğer bir yöntem 
obje kehanetidir. Bu teknikte şamanik uygulayıcılar, şef
katli yardımcı ruhlarından yardım almak için dua ederler. 
Sonra rastgele seçilmiş bir taşlan inceleyerek, bir hayvan 
kabuğu veya kürek kemiğini kısmen yakarak veya çeşitli 
objeleri dökmek suretiyle elde ettikleri sonuçları belirli 
bir kişisel disiplin uyannca OBH'deyken analiz ederler. 
Bu kişisel disiplin, daha önceden yapılmış şamanik yol
culuklar ve deney yoluyla öğrenilmiş ve geliştirilmiştir.

Hastalığın Ruhsal Sebebini Şamanik Yolla "Görme"

Bir diğer şamanik teşhis yöntemi, "X ışını imgeleme
si" olarak adlandırılır ve kısmi ruh girişimi olup olmadı
ğını bulmak üzere özellikle "güçlü" veya "üçüncü" gözle 
yapılır. Bu teknikte uygulayıcı, ŞBH'ye girer ve kendi
siyle kaynaşması için yardımcı ruhlan davet eder (gönül
lü posesyon).

Yardımcı ruhların yardımıyla uygulayıcılar, hastanın 
bedenindeki bölgesel hastalığa neden olan veya katkıda 
bulunan ruhsal unsur olan zararlı saldırıyı algılar. Saldın, 
kendini uygulayıcıya genellikle küçük bir varlık olarak 
gösterir; uygulayıcı, eğitim ve deneyimi sayesinde bunun 
zararlı olduğunu bilir.

Eğer uygulayıcı, böyle bir saldırı algılamazsa prob
lemin, bölgesel bir ruhsal nedeni olmadığı değerlendir
mesi yapılır. Böyle bir teşhis araştırmasının birkaç gün ve
ya gece sürdürülmesi gerekebilir.
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Bölüm  XI

TEDAVİ

Şaman uygulayıcılar, kavramsal esasta tekelci olma
yan bir şifa paradigmasına göre çalışırlar; uygulamalarını 
diğer tedavi çeşitlerinin bir tamamlayıcısı olarak görürler. 
Bu bütüncül yaklaşım yeni bir şey değildir; şamanların, 
tedavilerin ruhsal yönünü gerçekleştirdikleri yerli top- 
lumlarda da görülen bir özelliktir. Bu yüzden yerli şa
manlar bazen hastalannı, toplumlarında kırıkçı veya ma
sör gibi şaman olmayan kişilere yönlendirebildikleri gibi 
aspirin, antibiyotik veya diğer Batılı tıbbi tedavileri alma
ları için misyoner doktorlara da yönlendirebilmektedir.

Batılı tıbbi tedaviler, hem şaman uygulayıcılar hem 
de yerli şamanlar açısından tedavinin ruhani olmayan 
unsuru olarak değerlendirilir ve şamanik tedavilerle re
kabet ettikleri düşünülmez. Ayrıca yerli şamanlar çoğu 
kez, Batılı tıbbi tedavilerin, belirtilere yönelik çareler 
önerdiğini ve hastaların altta yatan ruhsal problemlerini 
ele almadığını düşünürler. Bundan ötürü, VVashington 
Eyaleti'ndeki ve İngiliz Kolumbiyası'ndaki Saliş halkları 
her iki tedaviye de başvururlar ve eğilimleri, Batılı tıbbi 
tedavilerin "alternatif" veya "tamamlayıcı" tedaviler ol
dukları yönündedir.

Şamanlar sıklıkla ruhsal tedavilerini bitkisel ilaçlarla 
tamamlıyor olsa da söz konusu bitkisel ilaçlar, toplumla- 
nnda çoğunluk tarafından bilinir ve kullanımları, şama
nik uygulamanın ayırt edici bir özelliği değildir. Popüler 
Batılı medyanın yansıttığının aksine çoğu yerli şaman,
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Yukarı Amazonlardaki Untsuri Şuarlar (Jıvaro) gibi, bit
kisel tedavileri şaman olmayanlara bırakırlar ve kendi uy
gulamalarının bir parçası olarak bitkisel ilaçlar vermezler.

Şamanik şifa uygulamasında temel etik kurallardan 
birisi, tedavinin sadece hastanın (küçük çocuklar duru
munda ebeveynin) isteği doğrultusunda yapılmasıdır; 
uygulayıcılar, bir başkası için neyin iyi olduğuna dair ni
hai kararı kendi başlarına almamalıdır. Özellikle hayati 
tehlike içeren durumlarda, temelde yatan felsefi faktör
lerden birisi şudur; şaman uygulayıcının, ızdırap ve acıyı 
dindirmeyi amaçlaması ve her ne pahasına olursa olsun 
hastaları sıradan gerçeklikte canlı tutma gayretine gir
memesidir. Şamanlar, çok uzun zaman önce yolculukları 
sayesinde Orta Dünyanın acı veren gerçeklik olduğunu 
ve ölüme yakın deneyim yaşayanlar gibi (onların sayılı 
bir bölümü), bu Orta Dünyadan gittiğinde kişiyi bekleyen 
şeyin sevgi, güzellik ve esriklik olduğunu keşfetmişlerdir. 
Koma veya inme gibi hallerde hasta SG'te iletişim ku- 
ramasa bile şaman uygulayıcı, onun isteklerini DG'de ile
tişim kurarak öğrenebilecek araçlara sahiptir.

Şamanik tedavide diğer önemli noktalardan birisi, 
bütün başarılı şifa sistemlerinin bütüncül yaklaşımın bir 
parçası olarak kabul edilmesi ve bu nedenle, bazı özel 
hallerde ters etki yaratma durumu hariç, bütün üretken 
tedavi yöntemlerinin, tamamlayıcı olarak kabul edilme
sidir. Buna göre "birincil" ve "tamamlayıcı" ikiliği burada 
geçerli değildir. Aşağıda "birincil" ve "ikincil" terimleri 
sadece tedavinin en uygu sıralamasına atıfta bulunmayı 
amaçlamaktadır; gerekli hallerde hem ruhsal tedaviler 
hem de ruhani olmayan tedaviler uygulanmalıdır.
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R uh u  G eri G etirm e

A. Ruhu geri getirme genellikle, zihinsel ve duygu
sal travma durumlarında birincil yaklaşım olarak kulla
nıldığında en fazla faydayı sağlar.

Ruhu geri getirme tedavisinde, bir duygusal ve/veya 
fiziksel travma esnasında hastadan ayrılmış olan ruh par
çası veya parçaları iyileştirilir.

B. Ruhu geri getirme genellikle, fiziksel travmalarda 
ikincil yaklaşım olarak kullanıldığında en fazla faydayı 
sağlar. Ruhani olmayan acil tedavinin yapılıp, problemin 
tedavisinde bir sonraki aşama olarak kısa bir zaman son
ra ruhu geri getirme çalışması yapılmalıdır.

Ayrıca, alkol ve diğer maddelere karşı bağımlılıklar
da da fayda sağlar. Deposesyon tedavisi (aşağıda) sonra
sında, yeniden deposesyon olasılığım azaltmak için en kı
sa sürede ruhu geri getirme ve koruyucu ruhu geri ka
zanma uygulamaları yapılmalıdır.

C. Bu tedavilerin, ruhu geri getirme konusunda eği
tim görmüş yetkin şaman uygulayıcılar tarafından yapıl
ması tavsiye edilir.

D. Şaman uygulayıcı, ruhu geri getirme uygulaması 
esnasında değişik bilinç durumundayken gördüğü veya 
deneyimlediği şeyleri hasta ile paylaşmamaya dikkat et
melidir. Bu, temel şamanizm uyarınca ruhu geri getirme 
yönteminin ayırt edici özelliklerinden birisidir. Bunlar, 
hastadaki kısmi ruh girişimleriyle uygulayıcının nasıl 
mücadele ettiğine dair görü deneyimleri olduğundan uy
gulayıcının, şamanik bilinç halindeyken kişisel görü de
neyimlerini hastaya açıklaması olumsuz etkide bulunur.
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D e p o se sy o n  (Yabancı R u h u  Ç ık arm a)

Birincil yaklaşım olarak deposesyon uygulaması 
aşağıdaki hallerde en fazla faydayı sağlar:

Alkol ve diğer madde bağımlılıkları

Alkol ve diğer madde bağımlılıklarının tedavisinde, 
birincil yaklaşım olarak deposesyon çalışması en faydalı
sıdır. Tedavinin başarılı olması için hastanın, (1) bağımlı
lığından kurtulmaya kararlı olması ve (2) şamanik tedavi 
öncesi yeterli bir süre (ideal olarak minimum 72 saat) söz 
konusu maddeden uzak durması gerekir. Haftalara yayıl
mış olarak tedavinin tekrarlanması gerekebilir.

Zihinsel ve duygusal hastalıklar

Nevroz halinden psikoz haline çeşitli zihinsel ve duy
gusal hastalıkların genellikle belirli bir ruhsal unsuru var
dır. En yaygın olarak, farklı derecelerde, hastanın bilincine 
izinsiz girip hastanın davranışını değiştiren bir veya daha 
fazla ölmüş insan tarafından posesyona uğratılması duru
mu söz konusudur. Bu ruhlar çoğunlukla halen daha yaşa
dıkları yanılsamasına sahiptir ve bu yüzden onların kim
likleri hastanın kimliğine karışır. Diğer durumlarda ise bu 
ruhlar, ölmüş olduklarımn farkındadır ve izinsiz girdikleri 
kişi aracılığıyla alıştıkları davranışları göstermeyi bilinçli 
bir şekilde sürdürürler. Tedavinin başarılı olması için has
tanın, (1) tedaviye ciddi bir şekilde bağlı olması ve (2) 
sakinleştiriciler veya diğer ruhsal durumu etkileyen ilaç
ların etkisi altında olmaması gerekir. Aylara yayılmış ola
rak tedavinin tekrarlanması gerekebilir.
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İkincil yaklaşım olarak deposesyon uygulaması aşa
ğıdaki hallerde en fazla faydayı sağlar:

Alkol ve diğer madde bağımlılıkları

Hastanın, en az 72 saat maddeden temiz kalmasına 
yardımcı olacak acil ve destekleyici tıbbi prosedürlerin 
uygulanmasını gerektiren haller; ancak bunun ardından 
ikincil adım olarak şamanik tedavi düşünülmelidir. De
posesyon çalışması, bu ön şart sağlanmadan başarılı ola
maz.

Zihinsel ve duygusal hastalıklar

Hasta, isterik veya psikotik episodu varsa adi psiko- 
terapik prosedürler öncelikli uygulanmalı ve bölüm A'da 
ki şartlar sağlandıktan sonra deposesyon ikincil olarak 
uygulanmalıdır.

C. Bu tedaviler, yetkin bir şaman uygulayıcı tarafın
dan uygulandıkları takdirde tavsiye edilir.

D. Yukandaki şartlar sağlandığı takdirde olumsuz 
etkiler görülmez.

K o ru y u cu  R u h u n  G eri K azan ılm ası

A. Koruyucu ruhun geri kazamlması birindi yakla
şım olarak genellikle en fazla, kronik "keyifsizlik" ve 
depresyon hallerinde ve ruhani olmayan tedavilerin çare 
olamadığı kronik hastalık hallerinde faydalıdır. Ayrıca, 
hayatlarında kronik bir şekilde güçlükler yaşayan hasta
lara yardıma olmada da birincil yaklaşım olarak fayda 
sağlar. En yüksek etki, ruhu geri getirme tedavisi ile bir
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likte uygulandığında elde edilir.
Koruyucu ruhun geri kazanılması, hastalann mevcut 

zihinsel ve fiziksel hastalıklarına direnmelerinde, yarala
rının iyileştirilmesinde ve gelecekte yaşayabilecekleri has
talık ve travma ihtimali azaltmada yardımcı olmak ruhsal 
güçlerinin iade edilmesini amaçlar. Ruhsal güçlendirme
nin ikincil faydalan arasında kendini daha sağlıklı hisset
me (ruhu geri getirme için de geçerlidir), daha yüksek 
özgüven, kişisel hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarı 
ve yaşama karşı daha etik davranışlar bulunmaktadır.

Koruyucu ruhun geri kazanılmasına dair bazı pren
sipler, "güç hayvanının" geri kazanılması olarak Şamanın 
Yolu'nda verilmiştir. Hayvan formundaki koruyucu ru
hun geri kazanılması en yaygım olmakla beraber insan 
formunda veya başka formlardaki hami ruhlar da aynı 
temel yöntemler kullanılarak geri kazanılabilir.

B. İkincil yaklaşım olarak koruyucu ruhun geri kaza
nılması, şu tedavilerden bir veya daha fazlası uygulan
dıktan sonra en fazla faydayı sağlar: (1) ruhu geri getir
me; kısmi ruh girişimini çekip çıkarma tedavisi (ele 
alınacak); (3) deposesyon.

Koruyucu ruhun geri kazanılması özellikle, deposes
yon tedavisi ve kısmi ruh girişimini çekip çıkarma tedavi
sinin hemen sonrasında önerilir; böylelikle istenmeyen 
varlıkların gönderilmesiyle geride kalan boşluğun, yeni
den işgalci bir ruh tarafından ele geçirilmesi veya kısmi 
ruh girişimleri ihtimalini azaltacak şekilde dolmasını sağ
lar. Bu tedavi, ayrıca ruhu ruhu geri getirme tedavisi son
rasında, geri getirilmiş ruh parçalarının güçlenmesine ve 
iyileşmiş olarak kalmalarına yardımcı olmak, posesyon ve 
saldırıların tekrarlanmasını önlemek üzere de uygulana
bilir.
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C. Bu tedaviler, yetkin bir şaman uygulayıcı tara
fından uygulandıkları takdirde tavsiye edilir.

D. Koruyucu ruhun geri kazanılması herhangi bir 
olumsuz etkiye yol açmaz.

K ısm i R u h  G irişim in i Ç ek ip  Ç ık arm a

A. Kısmi ruh girişimini çekip çıkarma birincil yakla
şım olarak genellikle en fazla, sıradan gerçeklik tedavi
lerine yeterince yanıt vermeyen ve şamanik yöntemlerle 
kısmi ruh girişimi teşhisi konmuş olan kronikleşmiş böl
gesel ağrı ve hastalık hallerinde faydalıdır. Bölgesel ka
rakterli olmalan bunların posesyondan ayırt edilmesini 
sağlar.

Zararlı ruh girişimlerinin şamanik yöntemle çekip çı
karılması, hastanın vücudunun belirli bölgelerinde bulu
nan ağrı ve/veya hastalığın ruhsal unsurlarının invazif ol
mayan bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. Bu tedavide, SG'de 
deriden girilmesi söz konusu olmadığı gibi SDG'deki uy
gulayıcının bu saldırıların SDG görüntülerini hastaya 
açıklamasını içermez. Çekip çıkarma tedavisinde şaman 
uygulayıcı, hem sıra dışı hem de sıradan gerçeklikte şifa 
sürecini hızlandırmak için yardımcı ruhuyla kaynaşır. İki 
teknik mevcuttur: (1) Hastalardan saldırılara çekip atmak 
için ellerin kullanılması ve (2) saldırıların emilmesi. Yerli 
şamanlar tarafından iki teknikte yaygın olarak kullanıl
makla beraber İkincisi egzotikliği nedeniyle genellikle Ba
tıklar tarafından uygulanmaz. Birkaç gün boyunca sıralı 
olarak çekip çıkarma tedavilerinin tekrarı gereklidir. 
Akabinde uygulanması tavsiye edilen ruhu geri getirme 
ve koruyucu ruhun geri kazanılması tedavileridir.

B. îkincil yaklaşım olarak kısmi ruh girişimini çekip
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çıkarma tedavisi en fazla, tıbbi tedavi sonrası önemli 
semptomlar göstermeye devam eden akut ve bölgesel ağ
rı ve hastalıklarda fayda sağlar.

C. Bu tedaviler, yetkin bir şaman uygulayıcı tarafın
dan uygulandıkları takdirde tavsiye edilir.

D. Şamanik tedavi ile ilgili daha önce açıklanan şart
lar sağlandığı takdirde olumsuz etkiler görülmez.
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B ö lü m  XII

TEMAL ŞAMANİZM EĞİTİMİ VE 
UYGULAMASI

Eğitim

Ön Koşullar ve Gereksinimler

Bir şaman uygulayıcı olmak için kişinin, ızdırap ve 
acıyı dindirmek isteyen şefkatli ve akıllı, duygusal açıdan 
dengede, olgun bir yetişkin olması gerekir. Bunun ötesin
de SDG'ye disiplin içinde yolculuk yapabilmeli ve başka
sının gözetimi olmadan ruh yardımcılarıyla temas kura
bilmelidir. Batı tıbbı veya psikoterapi üzerine resmi eği
tim almış olmak gerekli değildir veya özellikle aranan bir 
şart değildir.

Ders Programının Öğeleri

Kişi, Orta Dünyanın ötesine SSDG'ye yolculuk yap
mayı öğrendikten sonra, genellikle uzun yıllara yayılan 
deneyim ile, bütün eğitimini yardımcı (hami) ruhlanndan 
alabjlir. Dikkat çekici bir şekilde kültürden bağımsız ola
rak şifa veren ruhların eğitimleri temelde aynıdır; bu da, 
şamanizmin dünya geneline yaygın bir sistem olmasında 
ki başlıca sebeptir. Bazı yerli kültürlerde şaman adayları, 
deneysel olarak eğitimlerini büyük oranda ruhlardan alır
lar; diğer bazılarında ise önemli şifa yöntemlerini mevcut
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şamanlardan alır ve daha sonra bu bilgilerin üzerine, 
uygulama yaparak ve yolculuklarında yardımcı ruhlarıy
la çalışarak deneysel yolla yeni bilgiler edinirler. Temel 
Şamanizm eğitiminde de bu ikinci yaklaşım benimsen
miştir.

Eğitim ile temel Şamanizm uygulayıcı olmak için 
aşağıdaki konular hakkında hem SG hem de SDG'de de
neysel çalışmalar yapmak gereklidir:

1. Disiplin içinde ve Orta Dünyanın dışında SDG'ye 
yolculuk yapma amacıyla şamanik bilinç haline girmek 
ve çıkmak ve gerekli olduğu hallerde Orta Dünyada da 
SDG'yi algılamak.

2. İşitsel uyanm yoluyla Yukarı ve Aşağı Dünyalara 
şamanik yolculuk, her birindeki katların keşfedilmesi ve 
haritalandırılması, Orta Dünyada yolculuk yapılması. Söz 
konusu yolculuk, kişinin hami ruhlarını bulması ve bir
likte çalışmasını da içerir.

3. Kehanet (şamanik teşhis dâhil).
4. Koruyucu ruhun geri kazanılması.
5. Şamanik çekip çıkarma şifası.
6. Ruhu geri getirme.
7. Ruhsal parçalanma ve hatırlama.
8. Şifa çalışması için gönüllü posesyon veya beden- 

lenme.
9. Deposesyon şifa çalışması
10. Psikopomp (ruh gütme) çalışması (ölüm halinde

ki veya ölmüş kişinin ızdırabının dindirilmesi; yeterli be
ceri kazanılmışsa öteki dünyaya geçişinde ruhlara "eşlik 
edilmesi").

11. Kişinin deneysel yolla hami ruhlarından aldığı 
bütün bilgiler.
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Süre ve Eğitim Gereksinimleri

Şaman uygulayıcı eğitimi çeşitli faktörlere bağlı ol
duğundan belirli bir süre vermek uygun değildir. Bu yol
da hami ruhlar adayı, uygun buldukları, şamanik eğiti
min tanımlanamaz yönleri hakkında sürekli olarak eğitir
ler.

Aslında, en ileri seviyedeki bir şaman veya şaman 
uygulayıcının bile eğitiminin daima sürdüğünü söylemek 
doğru olacaktır. Yine de bazı Batıkların, dört ila sekiz yıl
da etkin bir şamanik şifa uygulayıcısı olabildikleri söyle
nebilir.

Bu eğitim, sadece hami ruhların yardımıyla sınırlı 
değildir, aynı zamanda yukarıda listesi verilmiş konular
da özel ve kapsamlı deneysel eğitim ve uygulamaları 
kapsar.

Şu anda belirtilen bu kapsamlı ve güvenilir hazırlık 
eğitimi, hem Kuzey Amerika'da hem de diğer ülkelerde 
Şaman Çalışmaları Vakfı (genel merkezi Kuzey Kaliforni
ya'da bulunan kâr amacı gütmeyen bir hayır ve eğitim 
kurumudur) tarafından verilmektedir.

Ön eğitim almış olmak şartıyla Vakıf'ta süresi üç yıla 
kadar çıkabilen eğitimler verilmektedir. İleri düzey kurs
lara adaylar seçilerek alınırlar. Kurslar sonunda derece 
verilmez.
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KALİTE GÜVENCE

Lisans ve Sertifika

Yerli toplumlann şamardan gibi Batıda da şaman uy
gulayıcılara, yardıma ruhları onlan herhangi bir zaman
da terk edebilecekleri ve böyle bir durumda başarılı şa- 
manik şifa çalışması yapamayacaklan için sertifika veril
mez yani verilemez. Aynı şekilde şaman uygulayıalar 
lisans da alamazlar. SG'de (Şaman Çalışmalan Vakfı'n 
dan) aldıklan eğitim süresi ilişkin olarak bir takdir verile
bilir ancak bu, kişinin şamanik şifa işindeki fiili başarı
sıyla karıştırılmamalıdır.

Yerli toplumlarda, başarılı şifacılar olarak şamanla- 
rın ünü, en iyi şaman şifacılar bile ruhsal güçlerini kay
bedebileceklerinden, o anki mevcut başarı oranlarına gö
re dilden dile yayılırdı. Şaman Çalışmaları Vakfı 
www.şamanizm.org yıllık olarak, farklı derecelerde çalış
malarına katılmış olan kişilerin telefonlarını içeren bir 
rehberi Şamanizm (Shamanism) isimli dergisinde top
lumlar bazında yayınlamaktadır. Yerli köylerde olduğu 
gibi kişiler yerel olarak birbirilerine danışarak tavsiyeler 
alabilmektedir.

Artık yapmamakla birlikte Vakıf eskiden Hamer Şa
manik Danışman sertifikası vermekteydi. Danışmanlık, 
bir şifacılık işi olmayıp, sertifikalı şamanik danışmanlar, 
danışmanlık işlerinin yanı sıra şifa uygulamaları yapabil
dikleri gibi yapmayabilirler de. Günümüzde Vakıf, 
öğrencilerin Harner Şamanik Danışmanlık kursunu bitir

B ö lü m  XIII
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diklerine dair belge vermektedir. Şifa işiyle ilgili olarak 
ise Vakıf, bilgili öğretim üyelerine danışarak, o anda ken
di bölgelerinde başarılı şaman uygulayıcılar hakkında ki
şisel bilgi sahibi olabileceklerinden, tavsiye istemektedir.

Ne yazık ki modern Batılı toplumlarda, yetkin olma
yan birçok kişi şaman olduklarını veya Şamanizm ve şa- 
manik şifa hakkında ehliyetli olduklarını iddia etmekte
dir. Bu durum, yerli topluluklarda da bilinen bir olgudur; 
ancak bu topluluklarda bir şaman uygulayıcı aramrken, 
toplumsal uzlaşma ve kişisel tavsiyeler dikkate alınır ve 
uygulayıcının yakın tarihli şifa başarılarına bakılır. An
cak, bu şaman uygulayıcılar bile herhangi bir zamanda 
yardımcı ruhlarının desteğini yitirebilir ve şifa veremez 
duruma gelebilirler.

Yasal Durum ve Mevzuat

Birleşik Devletler'de şu an için yazarların bildiği ka
darıyla, şamanik uygulama hakkında özel bir yasa veya 
yönetmelik bulunmamaktadır. Ancak, çoğu kez ruhsal 
şifa ve kehanetleri genel olarak yasaklayan yerel kararna
meler ile profesyonel medikal, psikiyatrik ve psikolojik 
derneklere yönelik benzeri kural ve düzenlemeler bulun
maktadır. Resmi devlet dinlerinin bulunduğu bazı ülke
lerde şamanik şifa uygulamaları bazen yasadışı kabul 
edilmektedir.

Eğitimin Sürekliliği

Sürekli eğitim, esas olarak, kişinin hami ruhları ve 
şifa işindeki deneyimleri yoluyla sağlanır.
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GELENEKSEL TIPLA 
ŞAMANİK İLİŞKİ

B ö lü m  X IV

Şamanik uygulamaların değerini, birinci elden deney
sel eğitim ve kişisel deneyleme yoluyla anlayan hekim ve 
psikoterapistler çoğunlukla, bu uygulamaları kendi işle
rine ruhsal bir boyut katması için eklemek istemektedir ve 
tamamlayıcı tedavi amaçlı olarak hastalarını, şaman uy
gulayıcılara yönlendirmektedir. Ancak psikoterapistler şa- 
manizmin, ruhların gerçekliği esasına dayanması nede
niyle, Batılı psikoterapiden radikal farklar gösterdiğinin 
bilincinde olmalıdır. Birleşik Devletler'de bile genel olarak 
profesyonel sağlık uzmanları, devletin yasa ve yönetme
likleri ile şamanizmi kullanmaktan men edilmekte ve aynı 
yasağı profesyonel kurumlarda getirmekte şaman uygula
yıcılara yönlendirmede bulunmalarına dahi izin verme
mektedirler.

Ruhsal esaslı tedavilere karşı bu genelleştirilmiş gü
vensizlik yerini belirli uygulama türleri ve tamamlayıcılık
ları hakkında bilgiye bırakmalıdır. Bu bilginin gelişebil
mesi için şamanik uygulamaların etkinliğine dair klinik ça
lışmaların desteklenmesi gerekmektedir. İnsanlığın bildiği, 
zamanın testinden geçmiş en eski zihin/beden/ruh şifa 
yöntemi olan Şamanizm ciddiye alındığı takdirde hastalık
ların ve yaralanmaların ruhsal yönlerinin tedavisini körü 
körüne yasaklamayan bütüncül politikalar oluşturulabile
cektir.
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Geleceğe Bakış

Bütün engellere rağmen temel şamanik şifa uygula
maları, her kesimden gittikçe daha fazla sayıda insan tara
fından, hem hasta hem de uygulayıcı olarak, benimsen
mekte ve kullanılmaktadır. Aynca geleneksel Şamanizm, 
azalan misyonerlik faaliyetleri, kolonizasyon ve otoriter 
hükümetler ve yanı sıra yeniden yükselen etnik gurur ve 
yerel milliyetçilik sayesinde dünya genelinde yeniden can
lanmaktadır.

Kültürlerden bağımsız olarak binlerce yıldır olduğu 
gibi, pratik şifalı sonuçlar ortaya koyduğundan, hastalık
ların şamanik yollarla tedavisinin dünya genelinde önemi
nin gittikçe arttığına dair her türlü emareyi görmek müm
kün. Bize göre Batı'da, geleneksel etnik kökenli ve dışlayıcı 
tedavilerden, ruhani olmayan şifa uygulamalanrun ruhsal 
bileşeni olarak şamanizmin dâhil edildiği, daha kapsamlı 
bir yaklaşıma doğru önemli bir paradigma değişimi başla
mıştır.

"Hastalıkların Şamanik Tedavisinde Temel Uygula- 
malar"dan uyarlamadır;

Shamanism (2000), Cilt 13, Sayı 1 -2  (birleşik baskı), s. 
19-30, Dr. Michael Hamer ve Dr. Sandra Hamer.
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SONSÖZ

Yeniden Mağara

VValter Cline, güç arayışları hakkında daha fazlasını 
açıklamıştı. Saliş Okanagan halkının, temas ettikleri ruh
ları kayalara resmettiklerini bildirmişti. Niye resim yap
mışlardır? Okanagan yaşlıları Cline'a; "büyük gücü olan 
insanların" bunları "bir çeşit tanıtım" amaçlı yaptıklarını 
ve bu resimlerin "resmi yapan kişiye, belirsiz bir yolla, 
gücünü kullanmasında yardımcı olduğunu" anlatmışlar
dı." Sadece "güçlü yaratıklar" resmedilirdi.

Cline, ayrıca güç arayışı için çocukların kaya resim
lerini ziyaret etmesi gerektiğini bildirmişti. Sıklıkla ba
balar, çocuklarım çok seneler önce yaptıkları resimlere tek 
başlarına güç arayışı için gönderiyorlardı. Babalar genel
likle, oğullarına bunları doğrudan anlatmak yerine, "güç 
resimleri" (benim kullandığım bir terim) ve yerleri hak
kında sadece ipucu veriyorlardı.

Daha önce kaydedilen bir olayda baba; "oğlunu bir 
halatla uçurumdaki bir mağaraya indirmiş ve onu ertesi 
gün yukan çekmiştir. Mağaradaki gecenin sonunda oğlan, 
onu bütün felaketlerden koruyan Öykü Kayası gücünü 
kazanmıştır." "Öykü kayası," bazen Batıdaki Kuzey Ame
rikalı yerliler tarafından üzerinde resimler bulunan kayalar 
için kullanılan bir terimdir. Bu olayda ayrıca güç sahibi 
olduğunu da belirtmişlerdir.

Her halükarda bu Okanagan örneklerinde amaç, ideal 
olarak babanınki olmak üzere, çocuklara koruyucu bir ruh 
bulmalarında yardım etmektir.
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Belki de duvarları hayvan resimleriyle kaplı dünya
nın diğer ucunda Fransa, Chauvet'teki Üst Paleolitik Dö
nem mağarasında yirmialtı bin sene evvel, artık mağara
nın sertleşmiş çamur zemininde bir çocuğun ayak izleri
nin kalıcı olarak yer almış olması bir rastlantı değildir. 
İlaveten, çeşitli Üst Paleolitik Döneme ait duvar resimleri 
bulunan mağaralardaki ayak izlerinin etüt edilmesi sonu
cu bunların neredeyse hepsinin çocuklara ait olduğu gö
rülmüştür. Okanagan yaşlıları, Avrupa'daki eski mağara 
resimlerinin amacına ilişkin daha geniş bir anlayışa yöne
lik kayıp halkaları sunmak suretiyle dünyaya bir hediye 
vermiş olabilirler.

Ve güç arayışına çıkan Okanagan çocuklarına, niye 
babalarının resimleri ve yerleri konusunda sadece dolaylı 
ipuçlan veriliyordu? Ne Okanaganlar ne de yirmialtı bin 
sene önceki insanlar adına konuşamam ancak Şuarlar ara
sında, güç arayışında karşılaştığınız şeyi çok yaşlanana ka
dar anlatmamak geleneksel bir bilgidir. Şu anda seksenüç 
yaşındayım, dolayısıyla kitabın başlarında güç arayışına 
gittiğimde mağarada olanları size açıkladım.

Bir anlamda elinizdeki kitap, bu yoldan gidenler için 
kendi güç arayışlarında onlara ipuçlan vermek üzere, 
benim mağara resmim sayılabilir. Yine de bunlar sadece 
laf. Ruhlann gizli gerçekliğine girmek ve gerçek olanla 
temas etmek okuyucuya kalmış.
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YAZAR HAKKINDA

Uluslararası üne sahip antropolog 
Michael Harner, şamanizmin ye
niden Batıya dönmesine öncülük 
yapmıştır. Aym zamanda, dünya 
genelindeki farklı kültürlerden şa- 
manlarm paylaştıkları ortak ilke 
ve uygulamalar üzerine kurulu 
bir yöntembilim olan temel şama
nizmin kurucusudur. 1979 yılında, 
karısı Sandra Harner ile birlikte, 

kaybolmuş Şamanizm bilgisini modern Batıya geri getir
mek ve halen daha varlıklarını sürdüren yerli şamanlann 
bilgilerini muhafaza etmek amacıyla Şaman Çalışmaları 
Merkezini kurmuştur. (Daha sonra, kar amacı gütmeyen 
Şaman Çalışmaları Vakfı olmuştur.) Harner, şamanizmi 
1961 yılından bu yana uygulamaktadır; ünlü Sibirya Bur- 
yat Şamam Bo Bair Rinchinov onun için; "Michael Harner 
büyük bir şaman. Aynı zamanda bir kişinin, hem bilim 
insanı ve hem de şaman olabileceğini kanıtladı." demiştir.

Harner, antropoloji alanında doktor ünvanını 1963 
yılında Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nden almıştır. 
Kaliforniya Üniversitesinin yanı sıra Columbia ve Yale 
Üniversitelerinde ders vermiş, Yeni Sosyal Araştırmalar 
Lisansüstü Fakültesinde ders verirken aynı zamanda 
Antropoloj Bölümü'nün yöneticiliğini yapmıştır. Aldığı 
birçok ödül ve onur derecesi bulunmaktadır. 2009 yılında 
Kaliforniya Pasifik Tıp Merkezi, Sağlık ve Şifa Enstitüsü' 
nden aldığı Bütünsel Tıbbın Öncüleri Ödülü, şamanizm 
konulu çalışmalarından ötürü Kaliforniya Bütünsel Çalış
malar Enstitüsü' nden verilen onur doktoru ünvanı ve şa
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manizm üzerine yapılan antropolojik çalışmaların muaz
zam derecede artmasındaki rolü sebebiyle Amerikan 
Antropoloji Derneği' nin 2009 tarihli toplantısında verilen 
özel akademi takdirnamesi bunlardan bazılarıdır. Bir kla
sik haline gelmiş kitabı Şamanın Yolu, uzun süredir mo
dern şamanizm üzerine en önemli metin olarak değerlen
dirilmektedir.
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(Üstte) At tablosu, Chauvet 
Mağarası,
Fransa. Aurignacian kültü
rü, Üst Paleolitik Çağ, yakla
şık 31.000 yıllık. (Fransa 
Kültür ve İletişim Bakanlı
ğı, Kültür İşleri Bölge Mü
dürlüğü, Rhone Nehri Alp- 
ler Bölgesi Arkeoloji Mü
dürlüğünün izniyle.)

(Solda) Altay Sibirya Şa
manı (Rus Etnografya Mü
zesi koleksiyonundan, St. 
Petersburg, Rusya. Koleksi
yonu toplayan M.P. Gryaz- 
nov, 1930'lar.)
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3a. Amazon Şuar 
(Shuar, Jı'varo) şama
nı Natem Anank Nu- 
nink Nunkai, yaya 
çalgısı çalıyor, (fo
toğraf; Catherine R. 
Nunkai, 2007.)

3b. Bir Bizon ruhuyla 
kaynaşmış, yay çal
gısı çalan şaman res
mi (muhtemelen). 
Trois Freres Mağara
sı, Güneybatı Fransa. 
Üst Paleolitik Çağ, 
yaklaşık 15.000 yıllık. 
(Kaynak; Abbe Flenri 
Breuil, Mağara Sana
tının Kırkbin Yılık 
Tarihi [Montignac, 
Fransa: Centre d'Etu- 
des et Documenta- 
tion Prehistoriques, 
1952]: 164-69.)
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4. Göz perdesi 
kullanan bir Daur 
şamanı, İç 
Moğolistan, Çin. 
(Fotoğraf; Meng 
Huiying, 2010.)

5. Sibirya Nganasun 
halkının idülii (Ğ 
2004 Şaman 
Çalışmaları kaklı.)
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6. (Üst Sayfa) Üç dünyayı gösteren gösteren Sami şaman da
vulu. 1801 öncesi, kuzey Sami ülkesi (Torne Lappmark). 
Davul fotoğrafının altında yer alan siyah beyaz tefsirde, da
vul üzerindeki şekiller netleştirilmiştir. Yatay çizgiler dünya
ları birbirinden ayıracak şekilde, sıradışı evrenin haritası da
vulun yüzüne çizilmiştir. Üst sağ tarafta, ren geyiği figürü, 
çektiği kızakla Yukarı Dünyaya doğru bir tanrı veya şamanı 
taşımaktadır. Yukarı Dünyada, insan formunda bazı tanrılar- 
ruhlar bulunmaktadır. (Devlet Etnografya Müzesi, Münih, 
Almanya. Fotoğraf; Marietta YVeidner.)
7. (Üstte) Hakas halkına ait (Sibirya) şaman davulu. Çeşitli 
ruhların, güneşin ve diğer gök cisimlerinin betimlendiği Yu
karı Dünya, Orta Dünyadan dağları temsil eden bir üçgenler 
zinciriyle ayrılmış. Aşağı Dünya ruhları ve tanrıları davulun 
alt kısmında gösterilmiş. (Rus Etnografya Müzesi koleksiyo
nundan, St. Petersburg, Rusya. Koleksiyonu toplayan; A. V. 
Adrianov, 1909. © B&C Alexander/Arcticphoto.)
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9. Üç dünyayı gösteren harita. Ayrıntıları keşfeden ve 
kaydeden, Göksel Çalışmaya katılan Roger Keith Swim'dir. 
(Şaman Çalışmaları Vakfı, Şaman Bilgileri Konservatuvarı 
Batıklara Ait Koleksiyondan.)
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10. Davulu ve yükselme merdiveniyle (Şili) Mapuçe şamanı. 
(© Martin Thomas, Aachen, Almanya.)


