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Giriş 

"uygarlaşmış" dunyada yaşayan bizlerin "b[,yıkü 
doktor'' olanık adlandırci'ğ!mız şamanlar, kendilerinin ve 
toplulukl,mr:·r. üyeleı·irıin sağlığı ve esenligi ,çın 
gelişhı·dikleri ve ku�aklan kuşa�a d�vnı-nını ss�ladıl-.lan son 

derece c>l?.ğ,Pıustu kadim tcknildeı·in koruyuc:ularıdırlar. l{u �.rnıanik 
teknikler, diğer· anlamlar.-l;ı k·::ıltürleri birbirlt?.rinden tunıu_vle farklı, 
biı·bide.riııden o�yanusl;ır ve kıtalarl,ı onb\nleı·ce yıldır ayrılmış 
(ılsalaı· da dünyanın her yanındaki kültürlerde aynıdır-. 

ilkel olarak adlandınl;ın bu insanlar biı:im gelişmiş tıp 
teknolojimız.deıı yoksundurlar, bu n�denle de k�ndilerinı sağlık ve 
�ifa için İn$an zihninin tcknL,lo_iik olmayan yctı.:rıeklerini geli�tirmeye 
teşvik e.dı.:n mükemmel bir nedenleri bulunrnaktadır. Şamanik 
yönt�nıl�ı·in aynılığı, insanların deneme ve yarıı\nıa yoluyla ayr:ı 
sonı.ıçl,-ıı-a ulaştığını göstermektedir. 

Şamanizm. h,ıstayı olduğu kaJar şam.:ın-şifocıyı da içeren büyük 
bir zihinsel w duygusal rnaccradır. Şaman, de$tclnsı yoirnluğu ve 
çabaları araulığıyla hastas.ınııı normal, sıradan, içinde kendini hasta 
olar-ak tanırnladıgi. geı·çekliği aşmasına yaı-dımı:ı olur. Şaman, 
hast;ıl;ınna, hastalık:,H·.ı ya da öiume karşı giı·iştikleri savaşta 
duyhusal ve ruhsal olarak yalnız olm.ıdıklarını gosteriı-. �aman, der·ııı 
bir düzeyde kendi öıel guç1.erini ha:;;tasıyla paylaşır ve onu, bıışk..ı bir 
insanın on?. yardımcı olmak için kendısirıi feda etmeye hazır 
olduğuna ikna eder. Şamanın bu fedakarlığı. hastasının içinde, kendi 
h�yatını kuı·tarmak için şamaı11n yanında savcışmasını sağlayacak bir 
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yukümlüluk ve katılım duygusunu doğurur. İlgi ve iyileşme. el ele 
gider. 

Gunümüzde, neredeyse mucizevi sayılan modern Batı tıbbının, 
hasta olanların ya da hastalıklardan korunmak isteyenlerin 
soru11larını bütünüyle çözmekte yetersiz lcaldığll"lı keşfediyoruz. 
Gittikçe artan sayıda sağlık uzmanı ve hasta, destekleyici şifa 
yöntemled arıyor ve birçok sağlıklı birey de daha canlı ve sağlıklı 
olmak için yeni yaklaşımlar deniyorlar. Bu denemelerde, sıradan 
insanlann hatta çoğu zaman sağlık uzmanlarının bile gerııellikle sahte· 
olanı işe yarayandan ayırt edebilmeleri mümkün olamamaktadır. 
Burııa karşılık kadim şamanik yöntemler zaten ·tarih boyunca 
den.enmişlerdir; aslında, psikanaliz ve diğer psikoterapi tekniklerine 
·göre kıyaslanamayacak kadar uzun bir süre boyunca denenmişlerdir.
Bu kitabın amaçlarında11 bir tanesi de, çağdaş Batılılara, bu
yöntemleri ilk kez sunmaktır.

Su kitapta açıklanan yöntemleri kullanarak, şamanuk gücü elde 
etme ve hem kendinize hem de başkalarına yardımcı olma fırsatı 
yakalayacaksınız. Kuzey Amerika ve Avrupa'da verdiğim şamanik güç 
ve şifa ile ilgili eğitim seminerlerimde öğrenciler defalarca, Batılıların 
çoğunun şamanik uygulamaların temellerine kolayca uyum 
sağlayabildikleri gösterdiler. Kadim yöntemler öylesine güçlü ve 
insan ı.ihnini öylesine derinden etkilemektedir ki kişinin inandığı 
alışıldık. kultüre\ inanç sistemleri ve gerçeklik ile ilgili sanılar bütün 
geçerliliklerini yitirmektedirleı:-. 

8aı:ılarınız şamanizrnin bir kitaptan öğrenilip öğre11ilemeyeceğini 
soracaktır. Bu soru belli bir dereceye kadar haklıdır; mutlak anlamda 
şarnanik bilgi yalnızca bireysel deneyimleme aracılığıyla elde 
edilebilir. Bununla birlikte, yararlarını görmek için önce yöntemleri 
öğrenmelisiniz. Yöntemler farklı şekillerde öğrenilebilir. örneğin 
Yukarı Amazon'da yaşayan Conibo'lar arasında "ağaçlardan 
öğ'rcnmek" bir şamandan öğrenmekten daha üstün görülmektedir. 
Siuary.ı ycrlilcrinJc, bir ölum/genedoğum deneyimi genııllikle 
şamanik bilgiye ulaşrnaı;ıın a:na yolu olarak kabul edilir. Bazı yazı 
öncesi hiltürlımie, bazı insunlar bir şamanın gözetimi altında bir 
gün olabileceği gibi beş yıl ya da daha uzun biı· süre eğitilirken 
bazıları birden bire şamanizmin "çağnsı"na yanıt verirler. 
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Batı kültüründe insanlar, bırakın bir şaman tarafından eğitilmeyi 
bir şamanın ne olduğı.rnu bile bilmezler. Bununla· birlikte bizimki 
yazılı bir kültür olduğundan öğrenmek için bir kabul töreninden 
geçmeniz gerekmez; yazılı bir kaynak size temel ·metodik bilgiyi 
sağlar. ilk başta, temel şamanik teknikleri bir kitaptan öğrenmek size 
zor gelse de çaba gösterin. Şamanik deneyimleriniz size kendi 
değerlerini kanrtlayacaklardır. 

Şamanizmde, kişinin kendi gücünü koruması ve onun 
devamlılığını sağlaması esenliğin temelidir. Kitapta kişisel gücüı1üzü 
yeniden 'kazanmanızı ve 'korumanızı, zayıf, hasta ya da y"aralanmış 
insanlara bu gücünüzü kullanarak yardımcı olmanızı sağlayacak bazı 
temel şamanik yöntemlerle tanışacaksınız. Teknikler son derece basit 
ve güçludür. Kullanılmaları için belli bir inanca sahip olmanıza ya da 
olağan bilinçlilik durumunuzda algıladığınız gerçekliği değiştirmenize 
gerek yoktur. Sistem genellikle bilinçsiz zihninizde bir takım 
değişiklikler yapmanızı da gerektirmez çünkü bunlar yalnızca zaten 
orada varolan şeyleri uyandınrlar. Bununla birlikte, şamanizmin 
temel teknikleri son derece sade ve öğrenilmesi göreceli olarak 
kolayken, şamanizmin güçlü teknikleri öz disiplin ve adanmışlık 
gerektirir. 

Şamanik çalışmalarla ilgilenirke
.
n kişi benim Olağan Bilinçlilik 

Durumu (OBD) ve Şamanik Bilinçlilik Durumu (ŞBD) olarak 
tanımladığım iki bilinçlilik durumu arasında. hareket etmesi gerekir. 
Bu bilinçlilik durumları, örneğin Carlos Castaneda'nın "olağan 
gerçeklik" v� "olağandışı gerçeklik"ten nasıl bahsettiğini anlamanızı 
sağlayan birer anahtardır. Bu bilinçlilik durumları arasındakı 
farklılıklar hayvanlardan yararlanarak açıklanabilir. OBD'de 
"efsanevi" olarak kabul edilen ejderha, yarısı aslan yansı insan bir 
varlık ya da benzerleri ŞBO'de "gerçek" olarak kabul edilir. Bunların 
"efsanevi" yaratıklar olmaları düşüncesi 080 yaşamını kurarken 
yararlı ve geçerlidir ancak ŞBO deneyimlerinde gereksiz ve 
geçersizdir. "Düşlem" (fanteı:i), OBD'dcki bir insan tarafından ŞBD'de 
deneyimlenen şeyleri tanımlamak için kullanılır. Tam tersi olarak, 
ŞBD'deki biı· insan OBO'de deneyimlenen şeyleri ŞSD terimleriyle 
yanılsatıcı bulacaktır. Bu bilinçlilik durumlarının her ikisi ı!e k�ndi 
özel durumlarından bakıldıklannda doğrudurlar. 
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Şaman, her iki bilirıçlilik duı-urnu arasında istediği şekilde hareket 
,etme üstünlüğüne sahiptir; şaman olmayanların OBD'sine girip bu 
açıdan görüldüğü şekliyle gerçekliğe katılıp ardındrırı ŞBO'ye dönüp 
bu duz.eylc ilgili denl!yiml!!rini anin hın ditl'r insı.1nlantı bilJinlillcriııi 
ilk elden (?naylayabilir. 

Gerçekliğin deı;eysel tanımı için kişinin kendi duyulan anıcıltğıyla 
yaptığı gözlemler temeldir; ve şu ana kadar olağan gerçekliğin 
bilimleri dahil, hiç kimse sarsılmı:ı.z bir şekilde ilk elden gözlem için 
geçerli olan yalnızca bir tek bllinçlilik dun.ımu olduğunu 
kanıtlayamamıştır. ŞBD'nin efsanesi olağan geı·çeklik, OBD'nin 
efsanesi ise olağandışı gerçekliktir. Birbirine karşıt oluşturan 
bilinçlilik durumlarındaki deneyimlerin geçerliliği hakk:nda tarafsız 
ve önyargısıı. bir değerlendirme yapmak çok guçtür. 

Castaneda'nın çalışmalarına karşı baz_ı çevrelerden gelen derine 
yerleşmiş, dı..ıygı..ısal duşn,anlığın .ıltında bu türderı ônyargılı bir 
yaklaşımın olduğu unutulmamalıdır. Bu kültürler arJsı nir etnik 
merkezciliktir. Fakat bu durumda cısıl konu kişinin kültürel

deneyimlerinin kısıtlılığı degil, kişinin bilinç den�yimlerinin 
kısıtlılığıdır. Olağandışı gerçekliğe en onyargılı yaklaşan insanlar b�ı 
gerçekliği deneyimlememiş insanlardır. Bu durum etnik merkezcilik 
bilinci tanımına atıfla bilmemerkezcilik olarak adlandırılabilir. 

Bu sonunun çözümü, dı=ıh;,ı fazln ins.ının şaman olm;:ısı ve ŞBD'yi 
kendileri deneyimleyip bu deneyimi kendi tanımlanyla açıklamaları 
olabilir. Bu tür şamanlar, diğer kültürlerde tarih boyunca yaptıkları 
gibi, bu gerçekligi hiç cJcncyimlcmemiş insan\,ını olağ.ındı�ı gerçekliği 
anlatabilirler. Bu durum, bir kültür ile ilgili olarak kendi gözlemi 
yerine o kültüre dahil olan insanın bakış açıs1111 anlamaya çalışıp bu 
sayede başka şekilde yaklaşıldığında bir yabancı ya da ilkel olarak 
algılanacak o kültürün iı'lsanlanyla iletişime geçebilen bir 
antropoloğun rolüne benzetilebilir. 

Antropologlar, bir kültürü onun gerçekliği algılayış biçiırıiyle 
değerlendirip bu sayede diğerlerine etnikmerkezciliğin tuzaklanndan 
korunmayı öğretmeye çalışmaktadırlar. Batılı şamanlar 
bilmemerkezciliğe dikkat edip benzeri bir hizmette bulunabilirler. 
Antropologl.ırın dersi kLillıJrel gorecelilik olar.ık a<llnnı.lırılır. Batılı 
şamanların bir dereceye kadar yaratmaya çalışabilecekleri şey bilme

göreceliliğiair. Daha sonra, ŞBD ile ilgili deneysel bilgi elde 
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edildiğinde bu durumla ilgili gerçekliklere saygı duyulabilir. Bu 
durumda da sonunda, ŞBD ile ilgili önyargısız bilımsel OBD 
deneylerine �irişilebilir. 

t\azıları, insanoğlunun uy.ınık zamanının buyuk hır kısmını 
OBD'de geçirmelerinin, bu, doğal gerçeklik olduğu için doğal _bir 
seçimden kaynaklandığını ve uyku haricindeki diğer bilinçlilik 
durumlarının hayatta ki'.flmaınıza engel olan rıir sııpma olduğunu 
söyleyebilirler. Başka kt:limclede i f.ıde edersek, b:ı:c:ı i nsıı rı l.ı r 
gerçekliği bu şekilde algılamanın, bu yontenıin h;.ıyatt;ı kalmnnın en 
iyi yolu olduğu için tercih edildiğini söyleyeceklerdir. Ancak beyin 
kimyası ile ilgili son aı·aştırnıalar, insan beyninin cllnıethiltiptamin 
gibi sanrılandıncılar da dahil olmak. uzere kendi aşkın bilinçlilik 
yaratıcı kimyasal maddelerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Doğal seçilim açısından. bu tllr kimyasal maddeler, hayatt.ı 
kalmamıza bir katkılan olmadıkça açığa çıkmıyorlarnıış gibi 
görünmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Doğa'nın kendisi vım.ııı zanıan 
aşkın bilinçlilik durumunun olağan bilinçlilik duruınuna göre daha iyi 
olduğuna karar verme�edir. 

Batıda, yakın bir zamana kadar yalnızca "fiziksel'' yetenekler diye 
adlandırılan yetenekler üzerinde zihnin ne kadar onemli bir etkisi 
olduğunu anlamaya başlıyoruz. Acil bir durumda. bır Avustralya 
aborijin şamanının ya da Tibetli bir lamanın kullandığı "hızlı 
seyahat" yönteminin (uzun bir mesafeyi hızla koşmak için kullanılan 

· bir trans ya da ŞBD tekniği), OBD'de yapılması mümkün olmayan bir
hnyatta kalma tekni�i oldu�u son derece nçıklır.

Benzeri bir şekilde artık, büyük atletlerimizin onemli ·baş,mlarını 
aşkın bir bilinçlilik durumunda eldi!. eltiklerini öğreniyoruz. Ancak 
her şey bir yana belli bir bilinçlilik duı-umunun her şartta en iyisi 
olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Şamanlaı- uzun bır süredir bu 
tur bir iddianın yalnıı.ca hatalı değil aynı zamanda sağlık ve esenlik 
açısından da tehlikeli olduğunu bilmektedirler. İlk efden kendi 
deneyimleri aracılığıyla toplanan bilginin yanı sıra binlerce yıldıı· 
toplana toplana artmış olan bir bilgiyi kullanan şamanlar bilinçteki 
bir değişikliğin ne zaman doğru ve gerekli olduğunu hilmektedirler. 

ŞBD'deki bir şaman yalnızca OBD'de mümkün olımıyan bir şeyi 
deneyimlemekle kalmaz aynı zamanda onu y.ıpar dn. �amctnl.ırın 
tumunün de ŞBD'de deneyimledikleri �eyın yalnızoı zihınl�rincle yer 
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aldığı kanıtlansa da bu alan onlar için daha az. gerçek olmaz. 
Gerçekte, şamanların deneyimleri ve yaptıkları 'kesinlikle 
mümkündur. 

Bu kitapta sunulan yöntemler, benim ilk elden Güney ve Kuzey 
Amerika yerlilerinden öğrendiğim, etnografık belgelerden elde 
ettiğim bilgilerin damıtılmış· halidir. Batılı okuyucular için, dini 
inanışları ya da felsefi alt yapıları. ne olursa olsun günlük 
yaşamlannda kullanabilecekleri yöntemler uyarladım. Bu yöntemler 
sağlıkları iyi durumda olan insanlar kadar, "ruhlannı yitirmiş" yani 
hasta insanlar içindir de . Şamanizmin bakış açısına göre, kişinin 
yaşamındaki bütün şartlar altında kişisel güç, sağlığın temelini 
oluşturur. 

Bu kitaptan ciddi bir şekilde yararlanmak için çalışmalan tam 
olarak kitapta anlatıldığı sırada, uyarılara dikkat ederek, bir 
çalışmada başarılı olmadıkça bir sonrakine geçmeden 
uygulamalısınız. Bazı insanların bu aşamaların tamamını birkaç gün 
içinde kat etmesi olasıdır ancak normal şartlar altında çalışmaların 
tamamını uygulamak birkaç haftayı ya da ayı alır. öğrendiğiniz 
çalışmaları sıkı bir disiplinle uyguladığınız sürece bir şaman olma 
sürecine giı·din iz demektir. Peki hangi noktada bir şamansı nız7 Bu 
tanım sizin için yalnızca kendilerine sağlık ve güç kazanmak için 
yardımcı olduğunuz insanlar tarafından kullanılabilir. Başka 
kelimelerle ifade edersek, sızın gerçekten bir şaman olup 
olmadığınıza karar veren şey şamanik çalışn:ıalarda gösterdiğiniz 
başarıdır. 

Tümüyle sannlandırıcı maddeler kullanm.adan, klasik yöntemlerle 
aşkın bilinçlilik durumlanna ulaşma ve şamanizmin olağandışı 
gerçekliğine girme fırsatı yakalayacaksınız.. Burada, ŞBD'de bir gören

olabilir, gizli evren ile ilgili ilk elden bilgi edinmek için şamanik 
yolculuğa çıkabilirsiniz. Aynı zamanda, Batı psikolojisinin, tıbbının ve 
ruhs.ıllığının ötelerine ulaş..ın kadim yöntemleri kullanarak sağlık ve 
şifa anlamında yolculuklannızdan nasıl yararlanacağınızı 
keşfedebilirsiniz. Buna ek olarak, kişinin gücünü koruyup arttırdığı 
seyahat edilmeyen yöntemleri de kullanabilirsiniz. 

Şamanik çalışmalara ilk kez. yaklaşan bir Batılının korku ve endişe 
duyması sık brşılaşılan bir durumdur. Bununla birlikte benim 
karşılaştığım bütün durumlarda endişeler kısa bir süre sonra yerini · 
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keşif, olumlu bir heyecan ve kendine güven duygusuna 
bırakmaktadır. Esrime (ekstaz.) teriminin hem şamanik "transa" ya 
da ŞBD'ye hem de coşkunluk ve kendinden geçmeye karşılık gelecek 
şekilde kullanıJması kazara olmuş bir şey değildir. Şamanik deneyim, 
binlerce yıldır onaylandığı hem de benim her sosyal sınıftan 
insanlarla yaptığım eğitim seminerlerimde gördüğüm gibi, olumlu 
bir deneyirtıdir. 

ŞBO'nin rüya görmekten daha emniyetli olduğunu söyleyebilirim. 
Rüya görürken kendinizi istenmeyen bir durumdan ya da bir 
kabustan istemli bir şekilde kurtaram.ıyabilirsiniz. Buna karşılık, kişi 
kendi kendini ŞBD'ye sokar ve bu bilinçliliğin korunduğu bir 
uyanıklık durumu olduğu için kendini kolayca bu durumdan çıkarıp 
OBD'ye geri dönebilir. Sannlandıncı maddeledn kullanıldığı ve 
kişinin aşkın bilinçlilik durumunda ne kadar kalacağının kimyasal 
olarak belli olmadığı bir durumun tersine "kötü ruh haline" (bad

trip'e) yakalanıp kalma ihtimali de yoktur. Bildiğim kadarıyla 
şamanik çalışmalarla ilgili olarak kayda değer tek tehlike sosyal ya da 
politik tehlikelerdir. Örneğin Engizisyon zamanında Avrupa'da bir 
şaman olmak kesinlikle tehlikeliydi ve hatta günümüzde bile 
Hivarolar (Jivarolar) arasında "kötü" ya da büyücü şaman (bu 
kitapta açıklanmayan bir şamanizm türü) olarak suçlanma tehlikesi 
bulunmaktadır. 

Bu temel olarak olaybilimsel (fenomenolojik) bir çalışmadır. Bu 
kitapta şamanik kavramları ve çalışmaları psikanaliz: ya da bir diğer 
karşılaştırmalı Batılı sistemin nedensellik kuramıyla 
açıklamayacağım. Şamanizm ve şamanik iyileşme ile ilgili nedensellik. 
son derece ilginç ve yoğun araştırma gerektiren bir sorudur ancak 
nedensellik merkezli bir bilimsel araştırma şamanik çalışmaları 
öğretmek için gerekli olmadığı gibi bu kitabın ana konusu da 
değildir. Başka kelimelerle ifade edersek, şamanizmin neden işe 
yaradığına yönelik Batılı sorular yöntemleri kullanm,ık ve sonuçlarını 
deneyimlemek için gerekli değildir. 

Şamanik çalışmalan ilk kez uygularken önyargılı sorgulamalarınızı 
bir yana bırakmaya çalışın. Yalnızca şamanik maceranın tadını 
çıkarın; okuduklarınızı ıyıce anlayıp deneyin ve ardından 
incelemelerinizin sizi nereye götürdüğünu görün. Günler, haftalar, 
belki de yıllar boyurıca bu çalışmaları uyguladıKtan sonra Batılı bir 
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bakış açısından çalışmalann anlamını derin duşunecek yeterince 
zamanınız olacak. Şamanların sistemini öğrenmenin en etkili yolu 
onlnnn bıısit kavı-amlnrını kull;ınmnktır. Orncğiıı, �İZ<� "ruhlar"d;ın 
bahsettiğimde bunun nedeni sistemin içinde şaıı1anlann bıı şekilde 
konuşmalarıdır. Şamrı-nizmi uygulamak için "ruhlrır"ın gerçekte neye 
karşılık geldiğin� ya da şamanizmin aslınd;ı neden işledigine yönelik 
bilimsel bir ıınbyı�a ula�m.ıya çalışm:ık g(m.:k5iz ve belki de akıl 
karıştırıcı olacaktır. 

Carlos Cast;ınedıı'nın çalışmaları, onların bir dereceye kadar 
kurgu olduğuna yönelik eleştiriler ne olursa olsun, Batılılara 
şamanizmin macerasını ve zevkini göstermek açısından onenıli bir 
hizmette bulunmuştur. Devam eden sayfalarda sizlere Castaııeda'nın 
çalışmalarındaki malzemeleri özetlemeyecek ya da onun 
anlattıklarıyll\ benim anlattıklarım· arasınd.ıkı b�nzerliklcri 
göstermeye çalışmayacağım. Gerçi onun kitaplarını okumuş pek çok 
ınsan kolayca bir takım benz.erlikler bulacaktır Bununla birlikte 
vurgulamam gereken bir şey. Castaned.ı·n,n kıt.:ıplannda, bu 
şamanizmin en önemli gorevleı-inden bir tanesi olsa da şifadan 
bahsetmediğidir. Belki de bunun nedeni don Juan'm temel olarak 
şam.ınizmiıı savaşçılık (ya <l,ı hüylicüluk) tunıyl<' il>:ilcnmesindeıı 
kaynaklanmaktadır. 

Bu kitapta üzerinde durulan temel konu, sağlık ve iyileşme 
konusı.ınıfo ş.ımanik bir yöntemlerin sunulmasıdır. Y,ız.ıc.ığım ciaha 
birçok l;,aşka şey de bulunmakta, belki bunları ilerideki bir 
çalışmamda yaparım, fakat bu kitapta bir şaman olmaya ilgisi ve 
eğilimi olan bir insanın ihtiyaç duyacağı her tür temel b·ılgi 
bulunmaktadır. Şamanizm bilgisi, herhangi bir bilgi gibi, kullanılış 
biçimine bağlı olarak farklı sonuçlara ulaştınıbilir. Benim size 
sunduğum yöntem bir büyucunün değil şifacının yontemidir ve bu 
kitapta açıklanan bilgiler de sağlık ve esenlik kazanmak ve 
başkalarına da bu konuda yardımcı olamaya yöneliktir. 

Son olarak, eğer halen anlaşılmadıysa, kendimin şamanizmi 
uyguladığımı söylemeliyim; bunun nedeni 080 terimleriyle bunun 
nasıl işe yaradığını anlamış olmam değil yalnızc;ı işe yarıyor 
olmasıdır. Ama gene de bu konuda benim soylediklerimi kabul 
etmeyin: gerçek şamanik bilgi bend('n ya da bir başka şarnnndıın elde 
edilemez, deneyim/enir. Her şey bir yana şamanizm temel olarak bir 
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kişisel bilgilenme ve elde edilen bilgiye göı-e davranma stratejısidir. 
Size bu stratejiııin bir kısmını· sunuyor ve sizi lrndını şamanik

nı,ırcray.ı davet ediyorum. 
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Şamanın 

Yolu 





Yolu Keşfetmek 

Bir antropolog olarak ilk uzun alan çalışmam 1956 ve 
19 5 7 yıllan arasında, Ekvator Andlan'nın doğu 
eteklerindeki ormanlarda Hivaro (Jivaro) Kızılderilileri ya

da Untsuri Shuarlarla oldu. O zamanlar Hivarolar, artık 
tümüyle ortadan kalkmış olan "kafa çektirme" ve halen de�am eden 
yoğun şamanik çalışmalarıyla tanınıyordu. Başarılı bir şekilde bol 
miktarda bilgi toplamıştım ama şamanların dünyasını. yalnızca 
uzaktan bir gözlemci olarak izliyordum. 

Birkaç yıl sonra, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'nden, Ucayali Nehri 
bölgesindeki Conibo Kızılderililerinin kültürünü araştırmak üzere bir 
yıl süren bir araştırma gezisine çıkmak için Peru Amazonlan'na davet 
edilmiştim. Büyüleyici üst Amazon ormanı kultürlerini inceleme 
fırsatını yakalamış olmanın heyecanıyla daveti hemen kabul ettim. 
Bu alan çalışması 1960-1961 yıllan arasında oldu. 

Conibo ve Hivarolar arasındaki oz:ellikle iki deneyimim bu 
kültürlerin ikisindeki şamanların yolunu keşfetmem için temel 
oluşturdu ve bu deneyimlerimi slzlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar 
şamanik araştırmalar yapan bir insanın önünde tanımlanamayacak 
kadar gizli dünyaları açtığı için sizlere de bir şeyler kazandırabilir. 

Yılın iyi kısmını, Rio Ucayali ırmağının ayağındaki ıssn bir golün 
yakınındaki Conibo Kızılderililerinin köyunde geçiriyordum. Coııibo 
kültürü üı:eı-incleki i.)r;ışl'ırm,ıl;ınnı oldukça iyi �idiyo, clu ancak 
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dinleri konusunda bilgilenme çabalanm aynı başarıyı göstermiyordu. 
insanlar dostça davranıyorlardı ama doğaüstü konusunda 
konuşmaya pek istekli değillerdi. Sonunda bana, eğer öğrenmek 
istiyorsam ayahuska'dan (ayahuasca) ya da "ruh asması" olarak 
adlandırılan kutsal şamanik içecekten içmem gerektiğini söylediler. 
Bu deneyimin son derece korkutucu olacağı konusunda beni 
uyardıkları için hem korkuyla hem de merakla denemeye karar 
verdim. 

Ertesi sabah, köyün nazik yaşlısı, arkadaşım Tomas, asmalardan 
kec;mek için ormana gitti. Ayrılmadan önce barın oruç tutmaya 
lı:.ışl;ımamı �oyll'di: hııfıf bir kahv;ıltının ardından hiçbir Şt!Y

yemeyecektim. öğlene doğru altmış litrelik bir kazanı dolduracak 
kadar ;:ıy;ıhuska asmas1 ve cawa bitkisinin yaprağıyla geri geldi. Bu 
bitkileri, bütün bir öğleden sonrası boyunca, gerıde bir litre koyu bir 
sıvı kalıncaya kadar kaynattı. Bunu eski bir şişenin içine koyup, 
günbatımında içmemi söyleyinceye kadar soğumayt1 bıraktı. 

Kızılderililer köydeki köpeklerin ağızlarını, havlamamaları için 
bağladılar. Bana, köpeklerin havlamasının, a'yahuskrı almış bir insanı 
delirtebileceğini söylediler-. Çocuklara sessiz olmalarını tembihlediler 
ve gün batarken bütün köye bir sessizlik çöktü. 

Kısa süren blr ekvator alacakaranlığı yerini geceye bırakırken 
Tomas içeceğin üçte birini sukabağından bir kaba döküp bana verdi. 
Kızılderililerin hepsi de seyrediyodardı. Kendimi Atinalıların gözü 
önünde baldıran zehrini içen Socrates gibi hissettim. Peru 
Amazonlan'ndaki insanların ayahuskdya verdikleri adlıırdan bir 
tanesinin "küçuk ölüm" olduğunu anımsadım. iksiri çabucak 
içiverdim. Garip, hafıfç"e acı bir tadı vardı. Tomas'ın da içmesini 
bekledim ancak o bana katılmaktan vazgeçtiğini söyledi.· 

Beni, kabileye ait ·evin büyuk çatısı altında.ki bambu bir 
pl;:ıtformuıı iızerine yatırdılar. Köy, cırcır böceklerinin ötüşleri ve 
uzakta, orman içindeki bir maymunun çığlıkları haricinde sessizdi. 

Gôz.lerlmi yukarıdaki kanınlığa diktiğimde, donuk ışıklar belirdi. 
Bu ışıkl.ar yavaş yavaş büyüdü, daha karmaşık biı- hal aldı ve birçok 
parl�k renge hüründü. Uzaklardan, tıpkı bir şelalenin akışını andırır 
bir ses duydum; bu ses büyüdü, büyüdü ve sonunda kulaklarımı 
doldurdu. 
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Birkaç dakika önce ayahuska'nın benim üzt:!rimde hiçbir etkisi 
olmayacağından şüphelenmeye başlamıştım . .Şimdi akan suyun sesi 
beynimi dolduruyordu. Çenemin uyuştuğunu ve bu uyuşmanın 
şakaklanma doğru yayıldığını hissettim. 

Başımın üzerindeki donuk hatlar gittikçe parlaklaştı ve yavaş 
yavaş cam üıerindeki mozaik şekiller gibi birbirine dolanmaya 
başladı. Parlak menekşe rengi bir ışık başımrn üzerinde durmadan 
genişleyen bir çatı oluşturdu. Bu göksel mağaranın içinde, suyun 
sesinin gittikçe daha da arttığını duyuyor ve loş şekillerin gölge 
benzeri hareketler yaptıklarını ıörüyordum. Gözl�rim loşluğa 
ı.ılıştığınd:ı, h.:ırckct eden şckllhor kendilerini bir li;ıı· doğ.ıüstü, 
şeytanların karnavalına dönüştürdüler. Merkezde, tüm eyleme 
başkanlık eden, doğrudan doğruya bana ba_kan; devasa, sırıtan, 
kocaman ağzından yağmur gibi su fışkıran, timsah başlı bir yaratık 
duruyordu. Yavaş yavaş sular yükseldi ve gökyüzü alçaldı. Tüm 
görüntü üstte gök, altta deniz olacak şekilde birleşti. Bütün 
yaratıklar ortadan kayboldu. 

Ardından, suyun hemen üzerinde }?ulunduğum yerden, ik.i garip
teknenin sürüklendiğini, havada bana doğru uçtuğunu gördüm. Bu 
iki tekne birleşip ejderha başlı pr.uvası olan, viking gemilerine benıer 
bir gemi oluşturdu. Gemilerin ortasında kare bir yelken �ardı. Gemi 
üzerimde yavaş yavaş süzülürken, yüzlerce dev küreğin ritmik bir 
sesle hareket ettiklerini gördüm.

Aynı zamanda, yüksek tondan gelen, kadırgadaki yüzlerce sesin 
birleşiminden oluşan hayatımda duyduğum en güzel göksel şarkıyı 
işittim. Geminin güvertesine daha yakından baktığımda, eski Mısır 
mezarlarına resmedilmiş insanlara benzer bir sürü mavi alakarga 
kafalı insan gördüm. Aynı zamanda, göğsümden bir takım enerji 
özlerinin yukarıdaki gemiye yükseldiğini fark ettim. Kendimi bir 
ateist olarak adlandırmama karşın, ölmekte olduğuma ve kuş kafalı 
varlıkların ruhumu teknelerine almak üzere geldiklerine inandım. 
Ruhum göğsümden akmayı sürdürürken orgı1nlarımın uyuştuğunu 
hissediyordum. 

Kollarımdan ve bacaklarımdan başlayarak bedenimin yavaş yavaş 
katılaştığını fark ediyordum. Ne hareket edebiliyor ne de 
konuşabiliyordum. Uyuşma yavaş yavaş göğsümü ve kalbimi ele 
geçirirken, yardım istemek için ağzımı açmaya, Kızılderililerden beni 
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iyileştirecek bir ilaç istemeye çalıştım. Ancak ne kadar çabalarsam 
çabalayım kelime oluşturamıyordum. Aynı zamanda midem sanki bir 
taşa dönüşmüş gibiydi ve kalbimin atmasını sağlamak için inanılmaz 
bir çaba sarf etmem gerekiyordu. Kalbimi en iyi dostum olarak 
adlandırmaya, onurla konuşmaya, içimde kalan son güçle onun 
atmasını sağlamaya çalışıyordum. 

Beynimin farkına varmaya başladım. Fiziksel olarak onun 
birbirinden farklı dört parçaya ayrıldığını hissettim. En üst tabakad,;, 
bedenimin durumundan haberdar ve kalbimin atışından sorumlu 
olan gözlemci ve yönetici vardı. Seynimin en alt tabakasından 
yayılıyormuş gibi görünen görünti.ılerin yalnızca bir gözlemci olarak 
farkındaydı. En üstün bir altında, aldığım ilaç nedeniyle işlevi 
durdurulmuş gibi görünen uyuşmuş bir tabaka vardı. Sir altta ruh 
gemişini de içeren hayallerimin kaynağı bulunuyordu. 

Artık, ölmekte olduğuma hemen hemen emindim. Kaderimi 
kabullenmeye çalışırken beynimin en alt tabakası daha fazla görüntü 
üretmeye başladı. Bana, bu görüntüleri ölmekte olduğum için 
gördüğüm ve bu nedenle bu vahiyleri almamın güvenli olduğu 
"söylendi". Bunların ölmek üzere olan insanlar ve ölüler için 
saklanan bilgiler olduğu bildirildi. Bana bu bilgileri vereni belli 
belirsiz fark ettim: beynimin arka kısmında, omurgamla beynimin 
birleştiği yerde duran dev sürüngenler. Koyu karanlık derinliklerdeki 
bu varlıkları belli belirsiz görebiliyordum. 

Ardından karşıma görsel bir manzara yansıttılar. llk önce 
dünyanın milyonlarca yıl önceki, henüz yaşam başlamadan önceki 
halini gösterdiler. 8ir okyanus, çorak bir toprak parçası ve parlak 
mavi bir gökyüzü gördüm. Daha sonra gökyüzünden yüzlerce kara 
noktaya düşmeye ve önümde uzanan çorak toprağa inmeye başladı. 
Aşağıya inerken bu noktaların gerçekte devasa, parlak, uçan 
sürüngenlere benzeyen kanatları ve balinaya benzeyen devasa 
gövdeleri olan siyah yaratıklar olduklannı gördüm. Başlarını 
göremiyordum. Uzun yolculuklarından bitkin düşmüş bir şekilde 
çırpınarak yere indiler ve binlerce yıl boyunca dinlendiler. Sana bir 
tür düşünce aktarımı yoluyla uzayın derinliklerinde bir şeyden 
kaçtıklarını anlattılar. Dünya gezegenine, düşmanlarından kaçmak 
için gelmişlerdi. 
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Bu yaratıklar ardından bana, varlıklarını saklamak ıçin kendilerini 
farklı varlıkların içine giılemek için dünyadaki yaşamı nasıl 
başlattıklarını gösterdiler. Gözlerimin önünde, bitki ve hayvan 
türlerinin milyonlarca yıl süren oluşumu ve gelişimi, belli bir sırayı 
takip ederek ve tanımlayamayacak kadar canlı bir şekilcle yer aldı. 
Böylece, ejderha benzeri bu yaratıkların insan da dahil olmak üzere 
bütün yaşam türlerinin içinde olduğunu oğrendim. l Bana 
kendilerinin gerçekte hem lnsanlı�ın henı de tüm �eze�enin gerçek 
sahipleri olJuğunu söylediler. �iz insanlar, lnı vııl'lıkl;w i�in lıin:r kap 
ve köleden başka bir şey değildik. lşte bu nedenle de benimle, benim 
içimden konuşuyorlardı. 

Bu vahiyler, neredeyse ruhumun tamamını almak üzere olan 
kadırganın boşlukta yüzen görüntüsüyle yer değiştirerek zihnimin 
derinliklerinden fışkınyordu. Mavi alakarga başlı mürettebatlı gemi, 
yaşam gücümün tamamını çekerek yavaş yavaş, çevresinde çorak, 
aşınmış bir tepe bulunan geniş bir fiyorta doğru ilerlemeye başladı. 
Yalnızca bir iki saniye daha yaşayacağımı biliyordum. Garip bir 
şekilde alakarga başlı insanlardan hiç korkmuyordum; eğer ruhumu 
koruyabilirlerse onu almalarında bir sakınca yoktu. Fakat, bir şekilde 
ruhumun yatay dUzlemde kalmayabileceğini, bunun yerine 
bilmediğim ama hissettiğim ve korku duyduğum bir yolla ruhumun, 
derinliklerde yaşayan ejderha benzeri yaratıklar tarafından ele 
geçirilebileceğinden ya da yeniden ele geçirilebileceğinden 
korkuyordum. 

Birden bire beni diğer türlerden ve sürüngensi atalarımdan 
ayıran, onlardan farklılaştıran eşsiz insanlığımı fark ettim. Bana 
gittikçe yabancı ve büyük olasılıkla da kötü görünmeye başlayan bu 
kadim varlıklara dönmeye karşı direnmeye başladım. Her bir kalp 
atışım, başlı başına, son derece büyük bir girişimdi. Kendi 
insanlığımdan yardım istemeye başladım. 

Hayal bile edilemeyecek kadar güç, son bir çabayla Kız.ılderililere 
bir tek söz söyleyebildim: "ilaç!"' Bir anda, ilaç hazırlamak için 
çevrede koşuşturmaya başladıklarını gördüm; ama onu zamanında 
hazırlamayı başaramayacaklarını biliyordum. Ejderhaları benden 
uz.ak tutacak bir koruyucuya ihtiyacım vardı; deliler gibi, beni 

I ŞimcJı gt:ı,:mi�e IY.ık;ll�ık lıunl:ırııı D�.\'y;ı hcıızcdıklcnı\l ı;6yk·ycbı1Hi% aına 1961 
yılıııd.ı beıı. DN:\'l:ır konusumb hı<,:bır ,;ey bilmı;-orduııı. 
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suri;ıngensi yaratıklara karşı koruyacak güçli.ı bir varlık çağırmaya 
çalıştım. Karşımda böyle bir varlık belirdi; aynı anda Kızılderililer 
.ığzımı iyice �çıp boğazıma bir ilaç boca ettiler. Ejderhalar yavaş 
y.ıva;, Jc:nııliklcrı: dogru gı:t i çekilerek ı.ırt;ıd.ın k..ıybolmnya
başladılar; ruh kadırgası da fiyort da yok oldu. Büyük bir
nıh,ıll.ım.ıyl;ı gevşl.'dim.

Aldığım ılaç beni bir anda iyileştirdi ama daha yuzeysel bir takım 
hayaller görmeye devam etmemi engellemedi. Bunlar tahammül 
edilebilir, dahası zevkli hayallerdi. Bunlar kendi irademle uzak 
bölgelere hatta galaksinin dışına yaptığım olağanustü yolculuklar, 
inanılmaz binalar, hayallerimi fark edip alaycı bir şekilde sırıtan 
şeytanlardı. Sık sık gördüğüm hayallerin yersizliğine kahkahalarla 
gülduğumü fark ettim. 

Sonunda, uykuya daldım. 

Uyandığımda, güneş ışıkları palmiye yapraklarıyla kaplı çatıyı 
delip geçiyordu. Halen bambu platformun üzerinde yatıyordum ve 
çevremde sabaha özgü normal sesler vardı: .sohbet eden Kızılderililer, 
bebek ağlamaları ve öten bir horoz. Kendimi yenilenmiş, canlanmış 
ve huzurlu bulmanın şaşkınlığını yaşıyordum. Yattığım yerden 
olağanüstü çatı örgüsünü izliyor, aklıma peş peşe gelen geçen 
gecenin olaylarını düşünüyordum. Bir süreliğine bilinçli bir şekilde 
anımsamayı durdurup, çantamın içinden ses kayıt cihazımı almak 
ıçın kalktım. Çantamın içinde ses kayıt cihazımı aranırken 
Kızılderililer gülümseyerek beni selamladılar. T<::Jmas'ın karısı olan 
yaşlı kadın bana kahvaltı olarak bir kase balık ve sinirotu çorbası 
verdi. İnanılmaz derecede leuetliydi. Ardından hemen platforma 
dönüp büyük bir aceleyle, hiçbir şeyi unutmadan hemen bir gece 
önce yaşadıklarımı kaydetmeye başladım. 

Yaşadıklarımı, bir tek bölümü hariç kolayca anımsadım. Bu 
bolüm, cldeta silinmiş ·bir kaset gibi tümüyle boş kaldı. Deneyimimin 
o l>olümunde neler blduğunu anımsamak için saatler boyunca

. çabaladım ve sonunda onun hemen hemen tamamını bilincime 
ulaştırmayı başardım. Bu inatçı bölümün, ejderha benzeri 
yaratıklarla, dünyadaki yaşam üzerindeki rolleri ve insanoğlu da 
J;ıhil olmak üzen! canlı varlıklar üıerindeki kalıtsal hakimiyetlerini 



açıkladıkları konuşma olduğu ortaya çılctı. Bu bilgiyi yeniden elde 
edince inanılmaz bir heyecana kapıldım ve bu bilgiyi be.ynimin alt 
bölümünden açığa çıkaramayacağıma dair bir duyguya kapılmadan 
edemedim. 

Hatta güvenliğim açısından garip bir korkuya kapıldım çünkü 
yaratıkların bana, yalnızca ölmek ı.ızere olat1lann bilmelerine izin 
verildiğini söyledikleri bir sırrı biliyordum. Bu bilgiyi hemen 
başkalarıyla da paylaşmaya karar verdim; bu sayede bu sır yalnızca 
bende kalmayacak ve hayatım tehlikede olmayacaktı. Dıştan takmalı 
motorumu bir kanoya bağlayıp hemen yakındaki bir evanjelist 
mişyoner kilisesine yollandım. öğlene doğru. kiliseye vardım. 

Birleşik Devletler tarafından buraya yollanmış olan çift, Bob ve 
Millie, ortalama avenjelistlerden daha ilginç, mişafırperver, esprili ve 
sevecendiler. Onlara yaşadıklarımı anlattım. Onlara ağzından sular 
akan sıfrüngenden bahsederken birbirlerine bakışıp bir İncil aldılar 
ve Vahiy Kitabı'ndan 12.Bap'ı okumaya başladılar. 

Ve süriıngen ajzından bir sel o/arak sular fışkırttı ... 

Bana, İncil'de kullanılan "sürüngen" kelimesinin "ejderha" ve 
"şeytan" kelimeleriyle eşanlamh olduğunu söylediler. öykümü
anlatmaya devam ettim. Dünya dışındaki

. 
düşmanlarından kaçmak 

\çin dünyaya gelen ve burada saklanmak üzere yere .inen ejderha 
benzeri yaratıklara geldiğimde Bob ve Mill\e bir kez daha 
heyecanlanıp Vahiy Kitabı'nın aynı bölümünden bir şey daha 
okumaya başladılar: 

Ve göklerde bir savaş vardı: Mikail ve melekleri 
ejderhaya karşı savaştılaı�· ve ejderha ve melekleri 
savaştılar. Ve üstün gelemediler; artık mekanları 
goklerde de değildi. Ve Şeytan, tiım dünyayı aldatan 
yaşlı yılan, büyük ejderha göklerden atıldı; yanında 
melekleriyle birlikte dunyaya yollandı. 
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Şaşkınlık ve hayretle dinledim. Misyonerler, ateist bir 
antropoloğun, "büyücü doktorlar"ın ilaçlarının etkisiyle, Vahiy 
Kitabı'ndöki aynı kutsal gerçekleri görmüş oltmısı karşısında huşu 
içinde gibiydiler. Hikayemi anlatmayı bitirdiğimde, hem sahip 
olduğum bu yeni bilgiyi birileriyle paylaşmış olmanın rahatlığını 
yaşıyordum hem de tükenmiştim. Oradaki bir yatağa yatıp uyudum 
ve onları bu deneyim ile ilgili tartışmalarıyla baş başa bıraktım. 

O gece, kanomla köye geri döndüğümde, kafam motorun sesiyle 
ritmik bir şekilde zonkluyordu; bu duygudarı kurtulmak için 
parmaklarımla kulaklarımı tıkamak zorunda kalıyordum. O gece 
oldukça rahat bir uyku uyudum ama ertesi gün başımda bir uyuşma 
ve baskı hissediyordum. 

Doğaüstü konusunda en bilgili kişi olan, ayahuska yardımıyla 
ruhlar dünyasına sayısız yolculuklar yapmış y�lı, kör bir şamana 
danışmak ve onun uzman görüşlerini almak için dayanılmaz bir istek 
duydum. Karanlıklar dünyasında, kör bir şamanın bana rehberlik 
yapması son derece uygun goninüyordu. 

Yanıma defterimi alarak kulübesine gittim ve gördüğüm hayalleri 
parça parça ona �nlatmaya başladım. ilk başlarda yalnızca ana 
hatlannı anlatıyordum; bu nedenle, ejderhaya benzer yaratıklara 
geldiğimde, onların uzaydan geldikleri ile ilgili bilgiyi atlayıp yalnızca, 
"Tıpkı dev yarasalara benzeyen, bu kulübeden daha büyük ve 
kendilerinin di.inyanın efendisi olduklarını söyleyen yaratıklarla 
karşılaştım", dedim. Conibo dilinde ejderhayı karşılayacak bir kelime 
olmadığından, "dev yarasa" benzetmesi gördüğüm yaratıkları 
tanımlamamın en doğru yoluydu. 

Görmeyen gözlerini bana yöneltti ve sırıtarak, "ah, onlar her 
zaman ôyle söylerler", dedi. ''Ama aslında onlar Dış (Uzaydaki) 
K.ıranlığın ECcn<lilcri'n<lcn b:ışk.ı bir şq <lcğillcrdir."

Elini rasgele bir şekilde gökyüzüne doğru salladı. Henüz bu
şamana, onların uzaydan geldiğini söylememiş olduğum için 
omurgamın alt kısmında bir ürperme hissettim. 

Sersemlemiştim. Gördüklerim bu çıplak ayaklı, kör şaman ıçın 
bilindik şeylerdi. Benim girmeye cesaret ettiğim bu gizli dünyayı o 
zaten kendi yolculuklarından tanıyordu. O andan itibaren şamanizm 
konusunda her şeyi öğrenmeye karar verdim. 
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Beni bu yeni arayışımda cesaretlendiren bir şey daha oldu. 
Deneyimimin tamamını anlattıktan sonra bana, şu ana kadar 
ny;ıhuska'yı ilk deneyişi�de bu krı<lar faz.la şey ile kıırşıl.ı�;ın ve 
öğrenen kimseyi tanımadığını söyledi. 

"Sen kesinlikle usta bir şaman olabilirsin", dedi. 

Böylece şamanizm konusundaki ciddi çalışmalcJrım başlamış oldu. 
Conibolardan özellikle, bu kitapta da anlattığım Alt Dünya Yolculuğu 
ve ruhları yeniden ele geçirme yöntemlerini öğrendim. 1961 yılında 
Birleşik Devletler'e geri döndüm ama üç yıl sonra 1956 ve 1957 
yıllarında aralarında yaşadığım Hivarolar'ın yanına, Güney 
Amerika'ya geldim. Bu seferki görevim yalnızca bir antropolog olmak 
değil ilk elden Hivarolar'ın şamanizm yöntemlerini öğrenmekti. Bu 
nedenle, en güçlü şamanların yaşadığı söylen.en Hivaro bolgesinin 
kuzeybatısına gittim. 

tik olarak And Dağları'ndaki Quito'ya uçtum. Oradan, balta 
girmemiş ormanları geçerek Pastaza Nehri yakınlarındaki doğu And 
kampına ulaştım. Oradan, tek motorlu bir uçağa binip Macas'a, 
Hivaro ülkesinin kalbinde, Andlann eteklerindeki en eski beyaz 
yerleşime vardım. 

Macas garip bir kasabaydı. 1.599 yılında Hivarolar tarafından 
yapılan efsanevi Sevilla del Oro katliamından kurtulmayı başaran bir 
avuç İspanyol tarafından kurulmuştu ve yüzlerce yıldır Batı 
dünyasına belki de en kapalı, en yalıtılmış toplumdu. 194ü'larda 
küçılk bir uçak pisti yapılıncaya kadar dış dünya ile olan tek ilişkileri 
sekiz. günlük zorlu bir yürüyüş mesafesinde olan Riobamba kentiyle 
olmuştu. Bu yalıtılmışlık dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan beyaz 
bir topluluğun oluşm;ısınn neden olmuştu. ln!-nnlar yirminc:i yüzyılın 
başlarında bile üflemeli kamış silahlarla avlanıyor, Kızılderili 
elbiseleri giyiyor ve büyük bir gururla kendilerinin İspanyol· 
Fatihleri'nin soyundan geldiklerini söylüyorlardı. 

Aynı z:amanda kendilerine özgü olağanüstü efsaneleri ve gizemleri 
vardı. örneğin, katliamdan ve Sevilla del Oro'dan kaçıştan sonra 
Andların üzerinden yeni bir çık'ış yolu bulmak için yuzyıla yakın bir 
süre boyunca nasıl uğraştıklarını anlatan bir hikayeleri vardır. 
Sonunda yol bulmayı başaranlar halen geceleri uyumadan önce 
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çocuklara anlatılan hikayelerde anımsanıyorlardı. Aynca, zincirlerini 
şakırdatarak dolaşan, insanların korkuyla kulübelerine saklanarak 
urkütücü seslerini duydukları hayalet at efsanesi vardır. Bu atın 
ziyaretleri, 1924 yılında, Katolik misyonerler bu bölgeye yerleştikten 
sonra kesilmiş. Bu zamana kadar, Macas't.ı hiç. at olmadığı 
bilinmektedir. İlk at, 1928 yılında, misyoner yerleşimi kurulduktan 
hemen hemen üç buçuk yüzyıl sonra Riobamba'dan gelmiştir. 

Kasabanın arkasında, Andlann doğu eteklerinde yükselen, tepesi 
karla kaplı, gündüzleri yaydığı duman bulutu gorülen geceleri ise ışık 
saçan aktif haldeki bir volkan olan Sangay bulunmaktadır. Geceler'ı 
görülen parlama, Macabeolann iddiasına göre Sangay'ın zirvelerine 
gömülü İnka haıinelerinden gelmektedir. 

Macas'taki ilk günüm iyi geçmişti. Genç Hivaro rehberim beni 
uçak pistinde karşılamıştı; insanlar cana yakın ve mişafırperverdi. Bol 
miktarda yiyecek bulunduğundan yemeklerimizde büyük 
porsiyonlarda ·etler oluyordu. Macabalann, sığırlarını And 
dağlarından aşırmaları neredeyse olanaksız olduğu için bu 
hayvanların etlerini kendilerinin yemeleri gerekiyordu; bu nedenle de 
kasabada her gün hayvan kesiliyordu. Ayrıca, bana, gün boyunca 
kahve yerine içtikleri bir çay olan guayusaöan ikram ettiler. Çayın 
güçlü bir sakinleştirici etkisi olduğu için kasaba halkı gün boyunca 
sarhoş gibiydi. Guayusa'nın güçlü bir bağımlılık yaratıcı etkisi olduğu 
için misafirlerine bu çayı ikram etmeden önce onu, eğer bu �ayı bir. 
kez içerse ondan sonra daima ekvator ormanlarına dönmek zorunda 
kalacağı yolunda uyariyorlardı. 

O gece Maca.s'ta uykuya dalarken, kaldığım Macabeo evinde, 
karanlığın içinde parlak kızılımsı renklerden oluşmuş görüntüler 
belirdi. Gördüklerim son derece garipti: birbirinden ayrılan, ardından 
zarif bir şekilde· birbirine geçen kavisli hatlar. Daha sonra, bu ışıklı 
hatların arasında, gene kızıl renkli sırıtan şeytansı yüzler, değişen 
hatların arasında bir belirip bir kayboldular. Macas'ın ruhsal 
sakinlerini gördüğümü hissettim. 

Aniden bir patlama ve sarsıntıyla neredeyse ahşap yatağımdan 
yere fırlıyorrlum. Köyün köpekleri çılgınca havlıyordu. Gördüğüm 
hayaller yok oldu. İnsanlar bağırıyordu. Güçlü bir deprem yeri 
sarsmıştı ve şimdi karanlık gökyüzünü Sangay'dan fışkıran doğal 
havai fışekler kaplıyordu. Şüphesiz ki mantıksız bir şekHde, alaycı 
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�eytanların benim ormana dönüşümü kutlamak ve bana varlıklarını 
anımsatmak için deprem yarattıklarını hissettim. Bütün bu 
duşünceleı-imin saçmalığı karşısında kendi kendime güldüm. Ertesi 
gün Katolik misyonerler bana çevreden topladıkları tarihöncesi 
(prehistorik) döneme ait kırık çömleklerden oluşan özel 
koleksiyonlarını gösterdiler. Bu çömleklerin üzerinde kırmızı renkle 
çizilmiş, bir gece önce gördüğüm görüntülerle hemen hemen aynı 
şekiller vardı. 

Ertesi sabah, Hivaro rehberimle birlikte Macas'tan kuzeye doğru 
yola çıkıp, bir kanoyla Rio Upano'yu geçtik ve bütün �ün boyunca 
yürüdük. 

Gi:ın batımına doğru bitkin bir halde, ormanın derinliklerindeki, 
ünlü şaman Akachu'nun evine ulaştık. O gece bana guayusa
verilmedi. Bunun yerine, peş peşe teklif edilen manyok bitkisinden 
yapılmış canlandırıcı bir birayı içip maymun eti ve çiğ, kıpırdanıp 
duran ama tadı peynire benzer kurtçuk yedim. Yorgun ama 
şamanların arasına geri dönmüş olmanın mutluluğuyla bambu bir 
yatakta derin bir uykuya daldım. 

Sabah, Akachu ile ahşap taburelerin üzerinde resmi bir şekilde 
karşı karşıya oturduk; bu arada kansı bize ılık manyok birası ikram 
ediyordu. Akachu'nun uzun siyah saçları, beyaz ve kırmıı:ı iplerle at 
kuyruğu şeklinde örülmüştü ve at kuyruğu saçının ucundan beyaz 
bir tuy şarkıyordu. Altmış yaşlarında olduğunu tahmin ettim. 

"Ruhsal yardımcılar, tsentsak bulmak için geldim", diye açıkladım. 

Karşımda hiçbir şey söylemeden taş gibi oturuyordu ama 
kahverengi yüzündeki çizgiler derinleşmiş gibiydi. 

Çenesiyle, av için yanımda getirdiğim Winchester marka tüfeğimi 
işaret ederek, "Güzel bir silah", dedi. 

Mesajı son derece açıktı: Hivarolar arasında şamanlığa kabul için 
gereken standart ödeme ağızdan barut doldurmalı bir tufekti. Oysa 
kırılarak doldurulan fişekli bir Winchester, ağızdan barut doldurmalı 
bir tüfekten çok daha güçlüydü ve bu nedenle de çok daha 
değerliydi. 

"Bilgi ve ruhsal y..ırdımı.:ılur elde etmek içiı, sana !>İlahımı Ye iki 
kutu da fişek vereceğim", dedim. 
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Akucha başını anlaştığımızı belirtir bir şekilde sallayıp 
Winchester'a uzandı. Silahı ona uzattım. Eliyle ağırlığına ve 
den�esitıe bakıp narrıluswnu inceledi. Ardtnd�n �aı·ip bir şekilde silahı 
dizlerinin üzerine koydu. 

"önce şelalede yıkanmalısın'', dedi. ''Ardından neler olacağını 
göreceğiz." 

Ona ne derse yapmaya hazır olduğumu söyledim. 

Akachu, "Sen bir shuar, bir Kızılderili değilsin", dedi, "Bu nedenle 
başarılı olup olamayacağını bilmiyorum. Ama sana denemende 
yardımcı olmaya çalışacağım." Çenesiyle Andların batısını işaret etti. 
"Kısa bir süre sonra şelaleye doğru yola çıkacağız." 

Beş gün sonra Akachu, damadı Tsangu ev ben, hep birlikte kutsal 
şelaleye doğru yola çıktık. Hivııro rehberim, gorevi bittiği için çoktan 
geriye dönmüştü. 

Yolculuğumuzun ilk gününde, eğilip bükülen nehir vadisi boyunca 
suyun akışının ters yön(me doğru bir patikada ilerledik. Yol 
arkadaşlarım oldukça hızlı ilerliyorlardı bu nedenle ikindiye doğru 
kamp yapacağımız yere ulaştığımıı:da bitkin haldeydim. Akachu ve 
Tsangu, palmiye yapraklarıyla yataklanmız.ı hazırladılar. Kaldığımız 
bannağırı içinde yaktığımız küçük kamp ateşinin ılıklığıyla gece 
boyunca deliksiz bir uyku uyudum. 

Yolculuğumuzun ikinci günü, sabahtan akşama kadar sislerle kaplı 
tepelerden yukarılara doğru tırmandık. Varla yok ar�sındaki patika 
gittikçe daha da zorlaşırken bir cana brava korusunda durup, 
tırmanışta kullanmak için dal kestik. Akachu kısa bir süreliğine 
ortadan kayboldu; geri döndüğünde etinde balsam ağacından, sekiz 
santimetre çapında bir iisfı vardı. Dinlenirken, üzerine çabucak basit 
geometrik şekiller oydu ve ardından asayı bana uzattı. 

"Bu senin büyülü mızrağın",dedi. "Seni şeytanlardan koruyacak. 
Eğer bir şeytanla karşılaşırsan bunu ona fırlat. Bu, bir tüfekten daha 
güçlüdür." 

Mızrağı elime aldım. Son derece hafifti ve insanın kendisini maddi 
bir şeyden korumakta bu silahı kullanamayacağı açıktı. Bir 
saniyeliğine bir tür çocuk oyunu oynadığımıza inandım. Oysa bu 
insanlaı- birer savaşçıydı; uzun süren duşmanlıkların neden olduğu 
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savaşlarda, düşmanlarına karşı defalarca savaşmışlardı. Hayatta 
kalmaları, gerçekle sağlam bağlar kurmalarına bağlı değil miydi? 

Gün ilerlerken, patika yol daha da sarp ve kayg.ın bir lıiıl aldı. 
Zemindeki kaygan çamuı- nedeniyle ileriye doğru attığım her iki 
adımda bir adım geriye kayıyoı·dum. Sık sık soluklanmak için 
duruyor ve mataralanmızın içindeki su ile karıştırılmış canlandırıcı 
manyok birasından bir yudum alıyorduk. Diğerleri zaman zaman 
maymun derisinden çantalarında taşıdıkları haşlanmış manyok ve 
tütsülenmiş etten atıştırıyorlardı. Benim katı besinler yemem 
yasaktı. 

Tsangu, "Acı çekmelisin", diye açıkladı. "Bu sayede atalar sana 
acıyacaklardır. Aksi taktirde kadim hayaletler gelmez." 

O gece aç ve yorgun bir halde, yol arkadaşlanmın gece 
konaklamak için nemli bir dağ sırtında .hazırfadıklan palmiye 
yapraklarından yapılma barınakta uyumaya çalıştım. Gi.ın doğmadan 
kısa bir süre önce yağmur yağmaya başladı. Bulunduğumuz yerde 
kalamayacak kadar üşümüş ve rahatsız bir" halde olduğumuz. için 
kampımızı bozup karanlık dağ sırtında el yordamıyla ilerlemeye 
başladık. Yağmur daha da şiddetiendi. Kısa bir süre sonra yolumuz 
büyCık bir gürültüyle peş peşe çakan şimşeklerle aydınlanıyordu. 
Şimşeklerin çoğu sanki üzerinde yürümekte olduğumuz dağ sırtına 
doğru çakıyordu, bu nedenle de yüksek tepelerden bir an bnce 
uzaklaşmak için büyük bir hızla ilerlemeye başladık . .Şafağın yarı 
karanlığında, ormanın içinde ilerlemeye inanılmaz bir şekilde alışkın 
olan diğer iki insanı sık sık göremez hale geliyordum. Normal 
koşullar altında Kızılderililer hızlı adımlarla saatte sekiz-on kılometre 
yol alabiliyorlardı. Oysa şimdi sanki saatte oniki kilometre yol alıyor 
gibiydik. 

Kısa bir süre sonra yol arkadaşlarımı gôremez oldum. Onları 
izleyebileceğimi düşündüklerini sanıyordum. Beni mutlaka ileride. 
dağ sırtının sonunda bekliyorlardı. Bu nedenle ıslanmış, yorgun, aç 
ve bu büyük, ıssız balta girmemiş onnanda tümüyle kaybolmaktan 
korkarak hızla ilerledim. Bir saat, iki saat, uç saat geçti; ama hala 
onlarla karşılaşamamıştım. Yağmur kesildi ve ıssız ormandaki ışık 
artmaya başladı. Fidanların sertçe kıvrılmış dallarını arandım; bu 
Kızılderililerin gittikleri yönu belirtmek için kullandıkları bir işaretti. 
Ama hiç şansım yoktu. 
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Islak ormanın ortasında durup bir yere oturdum ve durumunu 
sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Akciğerlerin· alt 
kısm ından gelen ve bir kilometı·e öteden duyulabilen özel Kızılderili 
çığlığıyla bağırdım. Üç kez seslenmeme karşın hiçbir yanıt gelmedi. 
Paniğe kapılmak üzereydim. Silahım yoktu bu nedenle de 
avlanabilmem olanaksızdı. Ne tarafa gideceğimi bilmiyordum. 
Ormanın içinde bildiğim tek insanlar kayıp yol arkadaşlarımdı. 

ilk gün kıvrılan bir ırmak vadisi üzerindeki orman patikasını 
ırmağın yukansına doğru izledik. Yol arkadaşlarım çok hızlı bir 
biçimde ilerlediler ve sonunda öğleden sonra geç saatlerde ırmağın 
daraldığı bir noktada durduğumuzda bundan minnettarlık duydum. 
Akachu ve Tsangu, damı palmiye yapraklarıyla kaplı, yapraklardan 
oluşan yatakları olan bir kulübe yaptılar. Barınağın girişinde 
yaktıkları a*ır ağır yamın ateşin verdiği sıcaklıkla derin bir uyku 
uyudum. 

Yolculuğumuzun ikinci günü sisle kaplı ormanın derinliklerine 
doğru yapılrın neredeyse sürekli bir tırmanıştı. Hemen hemen yok 
olmuş olan patikada yürümek zorlaştığından bir cnna brava

korusunda bize tırmanışta yardımcı olacak yürüme değnekleri 
kesmek için mola verdik. Akachu kısa bir süre için uzaklaştı ve balsa 
ağacından 7-8 santimetre kalınlığında bir sopayla geri döndü. Biz 
dinlenirken o hızla sopayı basit geometrik biçimlerle yonttu ve sonra 
bana verdi. 

"Bu senin büyülü · değneğin," dedi. "Bu, seni şeytanlardan 
koruyacak. Eğer onlardan biriyle karşılaşırsan, bunu ona at. Bu bir 
ateşli silahtan daha güçlıidür." 

Sopayı elledim. Son derece hafifti ve belli ki kendini maddi 
herhangi bir şeye karşı korumada işe yaramayacaktı. Bir an için 
kendimizi yalandan inandığımız bir oyunu oynayan çocuklarmışız 
�ihi hi-.sı!llim. ı\m:ı bu ins. ınlar savaşçılard ı . duşm.ınl,ınyl:ı tekrar 
tekrar ölum kalım kavgaları ve savaşları yapan savaşçılar. Hayatta 
knlmaları gerçeklikle h;ıkiki bir ilişki içinde olmalc1rına bağlı değil 
miydi7 

Saatler ilerledikçe patika daha dikleşti ve daha kayganlaştı. Çoğu 
kez kerpice benzeyen çamurda ileri attığım her iki adımda bir adım 
geri kayıyormuşum gibi görünüyordu. Sık sık soluklanmak ve 
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sukabağından mataralarımızdaki, suyla karıştırılmış m.ınyok birası 
lapasını yudumlamak için dinlendik. Bazen öbürleri maymun 
derisinden keselerinde taşıdıkları tütsülenmiş kaynatılmı� manyok ya 
da tütsülenmiş etten atıştırıyordu. Benimse katı yiyecek yemem 
yasaklanmıştı. 

Tsangu "Acı çekmelisin," diye açıkladı, "ki atalar .sana acısınlar. 
Yoksa kadim hayalet gelmez." 

O gece, yorgun ve aç olarak, yol arkadaşlarımın bizim için soğuk, 
nemli bir sırtın üstüne yaptıkları damı palmiye yapı·aklanyla kaplı 
kulı..ibede uyumaya çalıştım." Gün doğumundan az önce, yağmur 
yağmaya başladı. Orada kalmak için fazla üşümüş ve zavallı bir halde 
kampı bozarak karanlıkta sırt boyunca el yordamıyla 'yürüdük. 
Yağmurun yoğ�nluğu arttı. Çok geçmeden gök gürültüsi.ı 
patlamalarının eşlik ettiği yıldırımlar, belirli aralarla yolumuzu 
aydınlatmaya başladı. Düşen yıldırımların çoğu tam bizim izlediğimiz 
sırta düşüyormuş gibi görünüyordu, bu nedenle yükseklerden inmek 
için son hızla hareket etmeye başladık. 

Bulutlu gün doğumunun yarı karanlığında, ormanda inanılmaz 
bir hızla ilerlemeye çok daha alışkın olan diğer ikisini gözden 
kaybettim. Normal koşullarda bile, yerliler saatte yaklaşık olarak 6-7 
kilometre hızla uzun ve r.ıhat adımlarla koşuyorlardı. Şimdi bu 8 
kilometreye çıkmış gibi gorünüyordu. 

Çok geçmeden yol arkadaşlarımı tümüyle gözden kaybettim. 
Onları izleyebileceğimi düşündüklerini varsaydım. Kuskusuz beni 
ileride, sırtın kenannın ötesinde bir yerde bekliyor olacaklardı. Onun 
için ıslak, yorgun, aç olara�. ve bu büyük, ıssız ormanda sonsuza 
kadar kaybolma korkusuyla ilerledim. Bir, iki, üç saat geçti ve hala 
onlara rastlamadım. Yağmur hafifledi ve terkedilmiş ormandaki ışık 
güçlendi. Yerlilerin oradan geçtiğinin işareti olan fidanların sertçe 
eğilmiş dallarını aradım. Am.:ı sansım yoktu 

Durdum, sular akan ormanın ortasındaki bır kütuğün üstüne 
oturdum ve durumum hakkında net bir biçimde duşunmeye çalıştım. 
Yerlilerin özel uıun mesafeli, ciğerlerin dibinden atılan ve bir 
kilometre öteden duyulabilen çığlıklar,ndıın attım. Üç defa bağırdım. 
Yanıt yoktu. Paniğe kapılmak üzereydim. Silahım yoktu, onun için 
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avlanmak olanaksızdı. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Ormanda 
tanıdığım insanlar yalnızca burada olmayan yol arkadaşlarımdı. 

Genel olarak batıya doğru ilerlediğimizi biliyordum ama 
bulunduğum yerde o.rmanın sık bitki örtüsü güneşin yönünü 
görmemi engelliyordu. Dağ sırtları pek çok çatal yapıyordu bu 
nedenle hangi yöne gitmenin doğru olacağını bilmiyordum. Kendime 
rasgele şekilde bir yol seçtim ve yol arkadaşlanm eğer beni ararken 
bu yöne doğru geliyorlarsa bana ulaşabilmeleri için dört·beş metrede 
bir dallan kırmaya başladım. Zaman zaman çığlık attım ama hiç 
yanıt . alamadım. Bir derenin yanında durup, mataramdaki yoğun 
haldeki biraya su ekledim. Ter içinde yerde yatarken tepemde uçuşup 
duran duzinelerce kelebek başıma, omuzlarıma ve kollarıma 
konuyordu. Derimitl uzerindeki teri emip aynı anda da buraya 
işerlerken onları seyrettim. Ayağa kalkıp, balsam ağacından yapılma 
mızrakla dengemi sağlayarak ormanın . içinde ilerledim. Punalımla

yani kısa bıçağımla palmiye dcıllan kesip kendime derme çatma bir 
yatak hazırladım. Bitkin bir halde biraz bira içtim, bedenimi 
yapraklarla örttüm ve kısa süre içinde uykuya daldım. 

Uyandığımda, sık bitki örtüsünün arasından donuk ışıklar 
süzülüyordu. Yeşil durağanlığın ortasında yatarken sarmalanmış bir 
gümbürtü duydum. Ancak şaşkınlık içinde sesin geldiği yönu 
belirleyemedim. İkinci kez aynı gümbürtüyü duyunrnya kadar onbeş 
dakika boyunca çevreyi dinledim; ses solumdan gelmişti. Kesinlikle 
bir silah sesiydi. Sarp tepelerden aşağıya doğn.ı, sendeleyerek, 
kayarak, düşerek sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladım. Zaman 
zaman Kızılderili çığlığı atıyordum. Bir sonraki gümburdeme bu kez 
sağ tarafımdan geliyordu. O yöne doğru ilerlemeye başladığımda 
kendimi dik bir yamaçtan, sarmaşıklara tutunarak aşcı�ıya doğru 
iner buldum. Tıpkı hiç durmayan bir yük treninin sesini andıran, her 
yana yayılan bir gürlemenin farkına vardım. Garip bir şekilde 
kendimi, her yana iri kayaların saçılmış olduğu bir nehir kıyısında 
buldum. Nehir boyunca beşyüz metre kadar ilerledikten sonra 
karşımda, çıplak bir kayalık uçuruma çarparak inen muaızam bir 
şelale. vardı. Şelalenin kıyısında arkadaşlarımı görebiliyordum: o an 
için bu insanlar benim dünyadaki en yakın dostlarımdı. 

Nehir kıyısındaki dev kayalıklardan aşağıya inmeye başladım. 
Geniş ırmak kayalarına güçlükle tırmanmak ve sığ noktalar 
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arasındaki su birikintilerinden geçmek zorundaydım. Onlara 
yaklaştığımda, şelalenin kanyondan aşağı esen rüzgarla gelen, 

. yüzümü ve kollarımı serinleten sisini hissettim. Akachu ve Tsangu'ya 
ulaşmam on beş dakika kadar zamanımı aldı. Sonunda, yol 
arkadaşlarımın yanındaki kumluk yere yığıldım. 

Akachu sıntarak "Bir şeytanın seni yakalamış olabileceğini 
düşündük," dedi. Ona, verdiği bira matarasını kabul etmekten 
memnun bir şekilde. hafif bir gülüms�meyle bırşıhk vıınlim, 

"Yorgunsun,'' dedi. "81.( iyi, çunkü atalar sana acıyabilirler. Şimdi 
banyo yapmaya başlamalısın." 

Değneğimi işaret etti. ''Balsan, getir ve benimle gel." Tsangu 
sığlıkta otururken, Akachu beni içine çağlayanın dökülduğu büyük su 
birikintisinin kenarıııdaki kayalar boyunca gotuı·dü. Kısa sure sonra 
bizi sırılsıklam eden sular tarafından dôvulürken ıslak uçurumun 
yüzüne tırmanmıştık. Akachu elimi tuttu ve uçurumun dibi boyunca 
yavaş yavaş ileri doğru hareket etti. Üzerimize hızla akan suyun 
gücü, su tarafından sürüklenip gitmemeyi zorlaştırıyordu. Bir elimle 
değneğime diğeriyleyse Akachu'ya asılarak kendimi destekledim. 

Heri atılan her adım daha zorlaştı. Sonra birden şelalenin 
altındaki karanlık, doğal bir oyuktaydık. Burası, büyülü bir mağara 
gibi görünüyordu. Işık ancak bizi dünyanın geri kalrınından ayıran, 
akıp duran geniş su tabakasından geçerek içeri giriyordu. Çağlayanın 
ardı arkası kesilmeyen gürüldemesi yıllar önce gördüğüm ilk 
hayalimdekinden bile daha büyüktü. Tüm varlığımın içine işliyormuş 
gibi gör-ünüyordu. Dünyadan toprak ve su temel unsur\anyla 
aynlmıştık. 

Ak:ıchu kulağıma "At:ıl.ırın Evi," diye bağırdı. Değneğimi iş:ır-et 
etti. 

Bana daha önce ne yapacağımı söylemişti. İn.ınılmaz odada, her 
adımda değneğimi önüme koyarak ileri ve geri yürümeye başladım. 
Bana öğretildiği gibl, ataların dikkatini çekmek için sürekli olarak. 
"Tav. tav, tav," diye bağırıyordum. 

Küçük mağaraya yayılan, daha kısa süre önce Arıd'ların en 
yükseklerindeki buzlu göllerde yatmakta olan suyun serpintisinden 
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her yanım üşüyordu. Titredim, ağır adımlar attım ve bağırdım. 
Akachu bana değneksiz eşlik etti. 

Yavaş yavaş, garip bir sakinlik bilincimi kapladı. Kerıdimi artık

üşümüş, yorgun ya da aç hissetmiyordum. Çağlayan suyun sesi 
gittikçe daha uzaktaymış gibi gelmeye başladı ve garip bir biçimde 
yatıştırıcı görünüyordu. Burasının ait olduğum yer olduğunu, evime 
gelmiş olduğumu hissettim. Akan su duvarı gökkuşağının renklerini 
aldı, milyonlarca prizmadan oluşan bir sel oldu. Bunlar aktıkça ben 
de, sanki onlar hareketsizmiş de hareketli olan benmişim gibi sürekli 
bir yukarı doğru yükselme duygusu oluştu. Bir dağın içinde uçmak! 
Dünyanın anlamsızlığına güldüm. 

Sonunda, Akachu omzumu tuttu, beni durdurdu ve elimi tuttu. 
Beni uçurum boyunca geriye, büyülü dağın dışına, Tsangu'ya 
götürdü. Kutsal yerden ayrıldığım için üzgündüm. 

Sığlıkta yeniden toplandığımızda, Tsangu bizi doğrudan doğruya 
kanyonun yari tarafına götürdü ve dik yokuşu gözleriyle tartmaya 
başladı. Islak kilde geri kaymamak için dışarı çıkan köklere, fidanlara, 
ve sarmaşıklara tutunarak, tek sıra halinde, onu izledik, Belki de bir 
saat kadar, bazen rüzgarın şelaleden sürüklediği su serpintileri 
tarafından ıslatılarak zorlu bir tırmanışı sürdürdük. Sonunda 
çağlayanın kenarına bitişik küçük, düz bir sırta ulaştığımızda öğleden 
sonra geç saatlerdi. Kısa bir süre dinlendik ve sonra Tsangu'yu 
yüksek düzlük boyunca izledik. ilkin ormandaki ağaçlar çok sık ve 
içine girmesi zordu, ama kısa süre sonra kendimizi geniş ağaçlardarı 
oluşan bir geçitte bulduk. 

Yaklaşık beş dakika kadar sonra Tsa'ngu durdu ve bir barınak için 
buyük ağaç dalları kesmeye başladı. 

Akachu bir sopanın bir ucunu yarmaya başladı. Aynı ucu ikinci 
defo, ilk y:mf;a elik :ıçıyl:ı yardı ve sopanın yarılmamış ucunu toprnğa 
50ktu. (,';ıpı-;ı.c y.ınx;ı iki ince çulıuk sok:ırak sopanın ucunu <lört uçlu 
bir kap haline getirdi. Sonra maymun derisinden sırt çantasından 
yumruk büyukluğünde bir sukabağı kap çıkarttı ve bunu sopanın 
üzerine koydu. Yeniden kesesine uzandı ve bir demet kısa yeşil 
yaprak çıkarttı. Bunlar evinden ayrılmamızdan önce topladığı maikua 
(datur;ının bir Bn�rmansia turü) bitkisiydi. Bitkinin saplarını 
sukııb.ığı kıılıııı ı:mırinde birer birer tuttu ve yeşil ki.Jbuklannı sıyırdı. 
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Bitirdiğinde kap neredeyse dolmuştu. İçindeki parçalan çıkarttı ve 
. yeşil özleri kabın içine sıkmaya başladı. Beş dakika içerisinde kabın 

sekizde biri kadar sıvı toplandı. Akachu parçaları attı. 

"Şimdi m?ikua'yı soğumaya bırakacağız," dedi. "Gece olduğunda 
onu içeceksin. Yalnızca sen içeceksin, çünkü biz seni korumak 
·zorundayız. Hep seninle olacağız, onun için korkma."

Tsangu bize katıldı ve sonra "En önemli olanı senin hiç' 
korkmaman. Eğer korkutucu bir şey görürsen, kaçmamalısın. Ona 
doğru koşup ona dokunmalısın," diye ekledi. 

Akachu omzumu tuttu. "Bu doğru. Bunu yapmalısın yoksa 
yakında bir gün ölürsün. Balsanı her zaman elinde tut ki dokunmayı 
yapabilesin." 

Güçlü bir panik hissi duymaya başladım. Kendimi rahatsız 
hissetmeme neden olan tek şey onların sözleri değildi, aynı zamanda 
bazen maikua almaktan ölen ya da kalıcı olarak deliren kişileri de 
duymuştum. Aynca maikua alan ve çıldıran Hivarolann ormanda 
çılgınca koşarken uçurumlardan düştükleri ya da boğulduklarını 
anlatan öyküleri anımsadım. Bu nedenle, yanlarında kendilerini 
zaptedecek temkinli arkadaşları olmaksızın asla maikua qlmazlardı. 

"Beni güçlüce tutacak mısınız?" diye sor-dum. 

"Bu yapılacak kardeşim,'' dedi Akachu. 

Bu bana ilk kez bir yakınlık sözcüğüyle hitap edişiydi, bu sözcük 
bana tek basına güven verdi. Yine de, karanlığı beklerken, ortaya 
çıkan tafımin ve merakım korkuyla karışıyordu. 

Yol arkadaşlarım ateş yakmadılar ve gece bastırdığında hepimiz 
palmiye yaprakları ı:.ııerinde yan yana uzanmış, ormanın sessizliğini 
ve uzaktaki şelalenin guruldemesini dinliyorduk. Sonund:ı zaman 
xeldi. 

Akachu bana sukabağından yapılmış kabı verdi. Kabı eğdim ve 
içindekileri yuttum. Tadı biraı kötüydi..ı ama yeşil domateslerinkine 
bir parça benziyordu. Bir uyuşma hlssi duydum. Liç yıl bnce 
Conibolar arasındayken içtiğim ve beni buraya getiren diğer içeceği 
düşündüm. Şamanlık arayışım bu tehlikelere de*er miydi? 
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Bununla birlikte, kıso süre sonra, tarif edil�ms.z bir dehşetin tUm 
bedenimi sarmasıyla mantıklı olabilecek düşünceler yok oldu. Yol 
arkadaşlarım heni öldüreceklerdil Buradan kaçmalıydım! Ayağa 
kalkmaya çalıştım ama onlar aniden üstüme çıktılar. Üç, dört, sonsı.a 
sayıda vahşi benimle boğuştu, beni aşağı, aşağı, aşağı doğru
zorladılar. Şeytanca sıritacak biçimde ,çarpıtılmış yüzleri benim 
üstümdeydi. Sonra siyahlık ... 

Gökgürültüsüne benzer bir patlamayı izleyen bir şimşeğin . 
parıltısıyla uyandım. Altımdaki yer sallanıyordu. Tamamen panik 
halinde derhal ayağa kalktım. Kasırgaya benzeyen bir rüzgar beni 
yere doğru fırlattı. Sendeleyerek tekrar ayağa kalktım. Rüzgar 
giysilerimi yırtarken iğne gibi batarak canımı acıtan bir yağmur 
bedenime çarptı. Her yerde şimşek. ve gökgürültüsü vardı. 

Kendimi desteklemek için bir fıdanı kavradım. Yol arkadaşlarım 
hiçbir yerde yoklardı. 

Birdenbire, elli metre kadar uzakta ağaç gövdeleri arasında, 
parlak bir biçimin bana doğru yüzdüğünü gördüm. Gitgide daha 
büyüyerek kıvrılmış bir· biçime dönüştükçe, dehşete düşmüş halde 
izledim. Dev, kıvrılan sürüngen. görünümlü biçim doğrudan bana 
doğru yüıdü. Bedeni parlak yeşil, mor, ve kırmızı tonlarda 
ışıldıyordu. şimşek ve gökgürültüleri arasında kıvnlırken bana garip 
kötü bir gülümsemeyle baktı. 

Kaçmak için döndüm ve sonra balsa değneği anımsadım. Yere 
baktım ama onu göremedim. Yılansı yaratık Şimdi benden yalnızca 5 
metre uzaktaydı ve dolanıp açılarak basımın üstünde. uçuyordu. Ust 
üste gelmiş iki yaratığa ayrıldı. Şimdi her ikisi de bana doğru 
bakıyorlardı. Ejderhalar beni alıp götürmeye gelmişti! Yeniden 
birleşerek tek hale geldiler. Önümde yarım metre kadar uıı..ınlukta 
bir sopa gördüm .. Onu kavradım ve sopamı ileri uzatmış halde 
ümitsizce canavara saldırdım. Kulakları sağır edici bir çığlık her yeri 
kapladı ve birdenbire orman bomboş kaldı. Canavar g'ıtmişti. Yalnızca 
sessizlik ve dur9unluk vardı.

Bilincimi yitirdim. 

Uyıındığımdo öğl�ndi. Akachu ve Tsongu küçUk bir at�şin basınd, 
çömelmiş sakince yemek yiyip konı.ışuyorlardı. Basım ağrıyordu ve 
açtım ama bunların dışında kendimi ıyı hissediyordum. 
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Oturduğumda arkadaşlarım ayağa kalkıp yanıma geldilu. Akachu 
bana bir kase ısıtılmış bira verdi. Bundan başka bir parça kurutulmuş 
m:ıymun eti de aldım. Yiyeceğin tııdı h;ırikaydı :ım:ı dcnP.yimimi 
arkadaşlarımla paylaşmak istiyordum. 

"Dün gece beni öldürmeye çalıştığınızı sandım. Sonra ortadan 
kayboldunuz ve kocaman şimşekler çakıyordu ... " 

Akachu sözümü �esti. "Neyle karşılaştığını kimseye, bize bile 
anlatmamrılısın. Yoksa, çektiğin bütün acılar boşa gider. Bir gun, ki 
onun ne zaman olduğunu bıleceksin, başkalarına anlatabilirsin; ama 
şimdi değil. Yemeğini ye, sonra eve doğru yola çıkacağız." 

Akacnu'nun evine gittiğimizde, onun rehberliğiyle Hivaro 
şamanizminin uygulanmasında önemli olan tsentsa/cı (büyülü kuçük 
oklar) elde etmeye başladım. Bu tsentsaRlar ya da yardımcı ruhlar 
günlük yasamda hastalığa neden olduğuna ya ·da onu iyileştirdiğine 
inanılan ana güçlerdi. Bunlar şaman olmayan birisi tarafından 
normalde görülmez ve şamanlar bile onları ancak değiştirilmiş bilinç 
durumunda algılayabilirler. 

"Kötü" ya da büyü yapan şamanlar bu yardımcı ruhları 
kurbanlarını hasta etmek ya da öldurmek için onların bedenlerinin 
içine gönderirler. 

"İyi" şamanlar ya da şifacılar, kendi tsentsak'lannı bunları hasta 
kabile üyelerinin bedenlerinden emip çıkartmalanna yardım etmede 
kullanırlar. Yardımcı ruhlar aynı zamanda, şamanın koruyucu ruh 
gücüyle birlikte, kendi şaman ustalarını saldırılardan koruyacak 
kalkanları oluşturur. 

Yeni bir şaman, onun yardımcı ruhları olacak her tür böceği, 
bitkiyi ve diğer nesneleri toplar. Canlı böcekler ve solucanlar dahil 
olmak üzere, hemen hemen her nesne, eğer şaman tarafından 
yutulabilecek kadar küçükse bir tsentsak olabilir. Farklı türde 
tsentsal<lar farklı türde ve derecede hastalıklara neden olur ve 
bunları iyileştirmede kullanılır. Şamanın bedeninin içindeki bu güç 
nesnelerinin çeşitleri ne kadar fazla olursa, onun bir doktor olarak 
yeteneği de o kadar çok <?lur. 
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Her bir tsentsal<ın bir olağan bir de olağ:ıııdışı sureti vardır. 
Buyı..ili.ı kuçük okların olağan sureti, ayahu.1sctı içilmeden görülen 
sıradan bir maddi nesnedir. Ama olağandışı ve "ger-çek" suretleri 
ş.ımana içeceği içmesiyle gösterilir. Bunu yaptığında, büyülü küçük 
oklar, şamana görevini yerine getirmede yardım eden dev kelebekler, 
jaguarlar, yılanlar, kuşlar ve maymunlar gibi yardımcı ruhlar olan 
gizli biçımleriyle görümir. 

Şifacı bir şaman bir hastayı iyileştirmesi için çağırıldığında, onun 
ilk görevi tanı koymaktır. öğleden sonra geç saatlerde ve aksamın 
erken saatlerinde, ayahuska, yeşil tütün suyu ve bazen plripiri 
denılen bir bitkinin özunil içer. Bilinç değiştiren maddeler onun 
hastanın bedeninin içini sanki cammış gibi görmesine izin verir. Eğer 
h.ıstıılık büyücülükten kaynaklanıyorsa, şifacı şaman hastanın
bl!dcninin içine zorla giren olağandışı varlığı emc�ek çıkıırtabileccği
uygun yardımcı ruha sahip olup olmadığına karar verecek kadar açık
bir biçimde görür.

Bir şaman bCıyülü kuçuk okları hastanın bedeninden gece ve evin 
karanlık bir yerinde emerek çıkartır, çünkü olağandışı gerçekliği 
yalnızca karanlıkta algılayabilir. Güneşin batmasıyla tsentsalhnı

kendi güç ezgisini ıslıkla çalarak uyarır; on beş dakika kadar sonra, 
şarkı söylemeye başlar. Oku emmeye hazll' olduğunda, şaman 
hastanın bedeninde gördüğüyle eş olan iki tsentsal<, ağzının ön ve 
arka tarafında tutar. Bu.nlar hem maddi hem de maddi olrrı,ayan 
biçimleriyle orada bulunurlar ve şaman büyulü kuçük okun 
olağandışı suretini hastanın bedeninden emerek çıkarttığında onu 
yakalamak için oradadırlar. Şamanın dudakl:ınna en yakın olan 
tsentsak'ın görevi emilip çıkartılan özü kendi içine almaktır. Ama, 
eğer bu olağandışı öz onu geçecek olursa, ağızdaki ikinci yardımcı 
ruh onun zorla şamanm bedeninin içine girerek zarar vermesini 
önlemek için şamanın boğazını tıkar. 

11ııyl,·liklı· ;1�1,n iı,.incll· h,ıpscdilmiş olan i>ı.. l;çı·nls.ık t.ırnfındıın 
yakalanat·ak şifacı şamanın tsentsak'lanndan birisinin maddi 
varlığının içine alınır. Şaman :;,onnı bu nesneyi "kusar" ve onu "Şimdi 
onu emip çıl-.arttım. İste burada," diyerek hastaya ve hastanın 
ailesine gosterir. 

�.ırn.ın olın:1y.ınl:ıı· rmilerek çık.ırtıl:ınırı nu maddi n�sne 
olduğunu düşı.lnebilirlıır ve şamanlar onları düş kırıklığına uğratmaz. 
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Aynı zamanda yalan da söylememektedir, çünkü bir tsentsafın tek 
önemli suretinin, hastanın bedeninden çıkarttığına içtenlikle inandığı 
tsentsalcın maddi olmayan ya da olağandışı suret\ ya da özü 
olduğunu bilir. Bu işten anlamayanlara bu nesnelerin basından beri 
ağzında olduğunu açıklamak hiçbir ise ya_ramaz ve şamanı böyle bir 
nesneyi hastayı iyileştirdiğinin kanıtı olarak göstermekten alıkoyar. 

Şamanın emme yeteneği büyük ölçüde, yüzlercesine sahip 
olabileceği kendi tsentsak'lannın sayısına ve gücüne bağlıdır. Onun 
büyülü küçük okları yardımcı ruhlar olarak doğaustü suretlerini 
şaman ayahı..ıasca'nın etkisi altında olduğunda kazanırlar ve şaman· 
onları üzerinde uçuşan, omuzlarına tüneyen ve derisinden dışarı 
çıkan çeşitli zoomorfık (bir insan ya da tanrının hayvan biçiminde 
gösterildiği) biçimler olarak görür. Onların hastanın bedenini 
emmeye y,ırdım ettiklerini görür. Onl..ın "beslenmiş tutmak" ve 
böylece kendisini terk etmelerini önlemek için her birkaç saatte bir 
tütün suyu içer. 

Şifacı bir şamana bir büyücü tarafından tsentsal<lar 
gönderilebilir. Bu tehlike nedeniyle, şamanlar gündüı ve gece her 
saat sürekli olarak tütün suyu içebilirler. Tütün suyu kendi 
tsentsa*11arını başka büyülü küçük okları defetmeye hazır tutmaya 
yardımcı olur. Bir şaman yanına yardımcı ruhları uyanık tutacak 
suyu hazırlamakta kullandığı yeşil tütün yapraklarını almadan 
yürüyüşe bile çıkmaz.. 

Hivaro toplumundaki şiddet ve çekişmenin boyutları antropolojik 
yazında ünlüdür ve örnek olarak, Conibo'lann banşseverliğiyle 
temelden zıtlık gösterir. Ve hem Hivaro· hem de Conibo'lar, uzun 
zamandan beri psikedelikleri kullanmadan şamanizm uygulamaları 
yapan Avustralyalılardan ve kabile halinde yaşayan birçok başka 
kavımden ayrılırlar. Yine de Hivaro şamaniı:mi çok gelişmiş, 
dramatik, ve heyecan vericidir. Bu nedenle 1969'da yeniden onların 
ynnına döndüm, bilgimde ki eksiklikleri giderdim ve 19 7 3'te onlarla 
daha fazla şamanizm uygulamaları yaptım. 

Conibo'lar arasında şamanizm çalışmaları yapmaya başladığım 
yıllarda, aynı zamanda birkaç batı. Kuzey Amerika kızılderili 
gruplarının şamanlarıyla da kısa sureli çalışmalar yaptım: 
Cilliforniil'dnki Wintun ve Pomo'l:ırla,. Washington devletindeki Kıyı
Sali!:h'leriyle ve Güney Dakota'daki lakota Siyu'larıyla. Onlardan 
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şamanizmin Mivaro ve Conibo'lann ayahuska ya da uyuşturucularını 
kullanmadan nasıl başarıyla uygulanabileceğini öğrendim. 

Bu bilgi özellikle batılılara şamanizm uygulamasını tanıtırken 
yararlı oldu. Sonunda, ilk. elden öğrendiklerimi tamamlayan ve 
yeniden doğrulayan bilgi cevherlerinin sakit olduğu şamanizm 
üzerine dünya çapındaki etnognıfık yazından bilgiler edindim. Şimdi 
bu kadım insan mirasının bazı pratik yönlerini bundan yüzyıllardır 
mahrum kalmış olanlara aktarmanın zamanı gibi görünüyor. 

42 



Giriş: Şamanik Yolculuk 

Şaman, Sibirya'daki Tunguz halkının dilinden gelen bir 
sözdiktür ve antropologlar tarafından batılı olmayan 
kültürlerdeki daha önce "büyücü", "büyücü hekim", 
"sihirbaz", "büyülü adam" gibi terimlerle tanınan çeşitli 

kişilere geniş ölçi.ick uyarl:rnmıştır. Bu ccrimi kullanmanın 
avantajlatından biri bunun daha tanınmış etiketlerle birleşmiş olan 
önyargılı imalnr ya <la çelişkili anlamlardan bnğım�ız olmasıdır. 
Bundan başka, her büyücü hekim bir şaman değildir. 

Bir şaman bilgi ve güç edinmek, ve başb insanlara yardım 
etmek için normalde gizli olan bir gccçekül<le temasa geçmek ve 
onu kullanmak için-kendi iradesiyle-bir değiştirilmiş bilinç 
durumuna giren adam ya da kadındır. Şamanın emrinde en az bir 
ve çoğunlukla daha fazla "ruh"u vardır. 

Mircea Eliadc'nin gözlemlediği gihi, şaman diğer cürJcn 
büyücüler ya da büyücü hekimlerden, Eliade'nin, bau gizemci 
geJcneğini izleyerek, "esrime" (eksta-z) dediği blr bilinç durumunu 
kuJlanmasıyla ayırt edilir. Ama, Eliade'nin uygun bir biçimde 
vı.ırguladtğı gibi, esrime uygulaması tek basına şamanı t;:ınımlamaz, 
çünkü şaman özel esrime teknikJecine sahiptir. 

Bunun için Eliade söyle der: ''Bundan dolayı herhangi bir esrik 
bir şaman sayılamaz; şaman ruhunun bedenini terk ederek 

43 



gökyüzı'.inc yükseldiğine ya da yeraltı dünyasına indiğine inanıhm 
rrans durumunda uzmanlaşnuşrır." Ben buna, şamanın ttansında, 
çoğunlukla yarnrh ya da yaşamsal gücü geri �etirerek_ ya da zararlı 
gucii çık.lrtarak bir hastayı iyileştirmeye çalıştığını ekleyeceğim. 
Eliadc'nin sözünü ettiği yolculuk özellikle gücü ya da kayıp bir ruhu 
geri getirmek için )'apılır. 

Şamanik çalışmı-ıyı tanımlayan "esrimcscl" ya da değişticiJmiş 
biljnç durumuna ve öğrenilmiş bakış açısına kullanı�lı olacağı içfo 
Şamanik Bilinç Ducumu (bundan sonra ŞBD denilecektir) adı 
verilebilir. ŞBD yalnızca bir "tra.ns"ı ya da aşkın bir fark.ındalık 
durumunu kapsamaz, aynı zamanda ş::ı.maoik yöntemlerin ve böyle 
bir değiştirilmiş durı.ımdaki varsayımların öğrenilmiş bir

farkıodalığını da içerir. ŞBD şamanın kendi :-ıyırc edici çalışmasıyla 
uğraşukrnn sonra geri döndüğü OJağ,ln Bilinç Durumu (OBD) ile 
knr�mır. Şl3D kışinin Carl<>s Ct:;caneda1ııın "<ılağaodışı 
gı.:rçckliği"ni, ve: Robcrc l.owic'nin "gerçekliğin e>lağnnüstü ortayı 
çıkısı"nı algıladığı bil.imsel durumdur. 

ŞBD'nun öğrenilmiş unsuru, kişinin uygun hayvanı, bitkiyi, ve 
diğer güçleri bulabj)mek için nereye yolculuk yapacağıru bilebilmesi 
için, olağandışı gerçekliğin kozmik coğrafyası üzerine bilgileri de 
içerir. Bu ŞBD'nun şamanik Alc Dünya'ya nasıl ulaşım sağladığının 
bilgisini de içerir. . 

Bu bilgi, şamanın ŞBD'dayken tasarlarulan özel bir görevi 
olması gerektiğinin fad<Jndalığını da içerir. Olağandışı gerçekliğe 
oyun oynamak için değil ciddi amaçlarla ,girilir. Şaman ŞBD'nda 
yapacak işleri olan birisidir V<.! hu ·işi rammnlamak için gereken 
temel yöntemleri bilmelidir. Eğer, örneğin, bir hastanın koruyucu 
ıiı(; lı:ıyv:ınıııı Alt OCıny:ıdan geri getirmeyi İstl'l'S(:, /\lt Oiinyaya 
ulaşmak, girmek, güç hayvanını bulmak ve onu tehlikesiuc ged 
getirmek için gereken tekniği bilmelidir .. Bunun ardından, 
OBD'nda, hastaya hangi bilgileri vereceğini bilmelidir. 

Şl3D'nda, şaman gördüklerinde tipik olarak tarif edilemeyen bir 
sevinci, i,ni.inJc açılan gih:d ve gizemli dünyalara duyduğu 



hayranlığı deneyimler. DenC)•imleri riiyab.r gibidir ama bunlar onun 
gerçek olduğunu hissettiği ve içinde harekcdcrini denctle)rcbildiği 
ve maceralarını yönlendirebildiği uyanık rüyalardır. �BD'odayken 
şaman çoğunlukla kendine sunulanların gerçekliğine hayran bılır. 
Tümüyle yeni olan, fakat yine de mnıdık bir biçimde ona kendi 
y:ışam ve ölümG ve tüm varoluşun bi.itünlüğii içindeki yeri 
hakkında decin bilgiler sunan kadim evrene ul:ışır. ŞBD'ndaki 
büyük maceraları sırasında, şaman yolcuhıklacının yönü üzerindeki 
bilinçli kontrolü elimle tutar :ını� ne keşfedeceğini hilmcz. $:-ıman 
görkemli gizlenmiş bir evrenin sonsuz konaklarının kendine 
güvenli gez�nidir. Son olarnk, �aman kcşfetrikkrini bilgi$ini 
artırmak ve başkahınna yardım etmek için geri getirir. 

Şaman açık bir biçimde görebilmek için tipik olarak k:lrnnlıktıt, 
ya da en azından gfüderi örrülü obrnk çalı!;inn htinerli bir 
görüci.'ıdi.'ır. 13u nedenle, şamanlar çoğlınlukl:ı uy�ulaırnıhırını 
gccckri yaparlnr. Bnzı şamanik görme çeşitleri güzler açık olarak da 
ynpılabilir, fakat çoğunlukla bu çeşit al)!;ı daha a;,. derinliğe sahiptir. 
Ka(anlıkta, olağan gerçekliğin verdiği rahatsı%lıkla nn bilinç 
üzerindeki etkisi azalır ve şamanın çalışm:ısmda önemli olan 
olağaodışı gerçekliğin suretleri üzerine odaklanmasına olanak 
sağlar. Ama şamanik göcme için karanlık tek basına yeterli değildir. 
Görücü ıynı zamanda, çoğnnlukJa davul çalma, çıngırnk çalma, 
şarkı söyleme, ve dans etmcnio yardımıyla, Şl3D'na girmek 
zorundadır. 

Şaııırmik qyılınlanııııı k:ır:ınlığJ aydınlatma, o k:ır:.nl ılrnı 
ha�blnrının alp;ılny:ımaclıldarını y,iirııır yetı.:nc�idiı-. Bu, gcrçekre, 
"aydınl:uımn"nın en eski anlamı olabilir. Örneğin, lgluik Eskimo 
şamamn özel ,e,ö'mıı: yeteneğine onun qaıııııcmEr/i, "aydınlamıası'' ya 
d:ı ":ıydırıhııın:ı"sı denilir, :ı)1drnhınnı:ısı. oıwıı k:ıraıılıkt:ı, lıı.:m 
yazınsa.! hem de mccaforik nnlamda görebilmesini sağlar, çünkü 
Şimdi, gözleri kapalıyken bile, knrnnlığın içindekileri �füchilir ve 
diğerlerinden saklı ol:ırı şeyleri ve gelecekteki olaylan algılayabilir; 
böylece geleceğe ve diğerlerinin sJrlarına bakarlar." 
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Bir lgluik Eskimo şamanı olan Aua, kendi şamanik 
aydınlnnmasını söyle tarif etmiştir: 

... Başknlarının- yardımıyla bir şaman olmaya 
u�>Taştım; fakat bunda haşarılı olamadım. Pek çok 
üoJü şamanı ziyaret ettim ve onlarn bLiylik hediyeler 
verdim. . . . Yalnı�Lığı nrndım, bumda kısa süre 
içerisinde ındankolinin kendisi oldllm. Bazen 

gfrzy:ışlarına boğulLı.rdum ve nedenini bilmeden 
ınutsmı hisseckrdim. Sonra, hiçbir nedeni 
olmaksızın, her �ey birdenbire değişti, ve ben 
büyük, açıkhınaına.! hir sevinç hisscLcim, hu sevinç 
öyle güçlüydü ki kendimi tutamadım ve 
dudaklanmdan bir şarkı, içinde yalnızca bir tek 
sözcüğe yer olan kudretli bir şarkı döküldü: sevinç, 
sevinç! Ve sesımın tüm gucumı kull:ınmak 
zornndaydım. Ve sonra. böylesi gizemJi ve etkileyici 
bir sevinç hali içınde, bunun nasıl geldiğini 
bilemeden bir şamnn oldum. Ama bir şamanclım. 
Tümüyle farklı bir biçimde görebiliyor ve 
duyabiliyordum. QatımaııEq'imi, nydınhınm:ımı, 
beyin ve bedenin şaman ışığını ka:.ı::andım ve bu iiyle 
bir durumdu ki yaşamın karnnlığının içinden 

görebilen yalruzc:ı ben değildim, :ıynı ışık aynı 
zam:1nda benden dışarı doğru ışıldıyordu, bu 
insanlarca görülemiyordll, ama yer, gök ve denizin 
tüm ruhl:ırınca ı,öri.ikbilivordu ve: bunlar �imdi han:ı 

l'> , • 

geldiler ve beniın yardımcı ruhlarım oldular. 

Avustralya'nın \Xlirndjeri'leri arnsında, şaman adayı. üzerine 
sıvılaşurılınış kuvnrs olduğu kabul edilen bir ''kut�al güçli.i su" 
serpilerek "aydınlanmış" olur. Eliade "Ti.im bunlar ki�inin 
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'kaalaşmış ışık'la, yani kuvars kris�lleriyk dolclurulduğtında şam�n 
olduğu anlamına gelir." demektedir. Eliade onlı'ırın "doğaüstü bir 
\'arlığın duruınııyl:ı ışığın bnllııı�u :na:;ınch hir ili�ki oldııı-�ıınu 
hisset"til<lerini ileri si.irer. 

Şamanın özellik.le bir "rnç"tan, kafomn aurnsmdan, ışık saçan 
birisi olduğu algısı Hivaro'lar için de doğrudur. Çok renkli obn 
hnk, j'alnı%c;ı ş;ım�ın qyrıhtı.rkrı <:tkisiylc orrnya çıknn hiı· ckğiştirilmi� 
bilinç duwmundayken biçimlenir. 13u başka bir şaman tarafından 
yalnııc.:a bcm:cri bir bilinç duruım\0daykcn görtikhilir (bkz. 
! .Resim).

Resim 1. Değiştirilmiş bilinç durumundaki bir Hivaro iamanının 
başı etrafındaki altın renkli hale. Bir başka Hivaro şamanı 
tarafından çizilmiştir. 

q.7 



Hivaro şamanı ışık saÇlrkcn aynı ıamanda karanlığın içindekileri 
\'C harca nonnalck şeffaf olmrıyan nesnelerin içini bile:: görchilir. Bir 
bil�ka yerde tanımladığım gibi: 

içeceğini içti ve şiındi h:üifçc şarkı :;öylCiyordu. 
Yavaş yavaş, karanlıkta zayıf çfagi ve biçimler 
görünmeye başladı ve lsımtsak'ın, yudımcı l'llhlarm, 
tiz s<:sli ınLizij},i onun etrafında d(ıyulur oldı.ı. 
İ<;<.:n:ğin güct'ı onl:ırı ht:skdi. () \·ağırdı ve onlar 
geldiler. Oncc, />tıı�!f.ı, an:llwnda, onun kafasının 
üsci.'ındc çi;rcklcncrck altından hır raca c.liiııi:ışti.ı. 
Sonra ııınmpaı�f!., dev kelebek, onun omuzlarının 
usründe dünmcyc başladı ve ona k:rnaclarıyla �arkı 
söyledi. Yılanlar. örümcekler, kllşlar ve.: yarnsalat 
onun i.isri.indc, havada dans ecciler. Şeytan 

yardHncıları geceki düşmanları aramak ıçın 
geldiklerinde onun kollarının üzeı:indc binltrcc göz 
<.ırtaya çıktı.

Akan suyun sesi kulak.Ja.nnı doldurdu ve 0nun 
güri'ıklcn_1csini dinlerken, Tsmw'nin, ilk ;;amanın, 
gucı.ınc :;alıip olclı.ığunu biliyordu. Şimdi 
ı.,"in.:hiliyordu. 

Şamanlar ÇOhl'lınlukla ti.imüylc lrnrnolık.Ja kaplı bir evde çalı;;.ırlar, 
}':t d:ı küçük bir ateşin ya da lambanın yanrnasıırn izin verirler; :ım:-ı 
bazen klİÇ t.ık bir mikrar ateş bile şamanik gcirtişc cng<.:l olabilir. 131.1 

ııctknk Silıirya Chııkclın:'kri :ır:ısınd:ı �c;ıns: 
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... coihınluk.J:ı olJuıı-u f.!ibi, karanlıkta başlac.lJ; ama 
� t' ;-,, t' 

şaınan birdenbire davulu çalmayı bı rnkn.�ında, 
l:ıııılıa yl'ııickıı )'akıldı ve �aınanııı yii:ı.ii hı.·mrn lıir 
bc:ı. parç:-ısıyla ôrttiklti. Şamanın hanımı ol�ın ev 



sahibesi davulu aldı ve onu hafif, agır vuruşlarla 
çalmaya başladı. füı, se:-ınsm sonllna kadar süı:di'ı. .. 

Kişisel olarak, ben ŞBD'na girerken çoğunlukla kar:-ınlık odanın 
'Zemininde yanan bir mum bırakırım ve sotmı, y:wıth;n ya d.ı 
zemine düşerken, ışJğın ı.,tirı::tıemesi için kapalı gözlerimi sol kohımla 
örterim. 

Şam:\n yav:'ışça ya cb aniden evin topr:-ık zeminine dii;,, tiiJ;,iirnh:, 
Clıukchee'Jcr ''o battı" dcrkr, bu onun yalnızc:ı, ı.:vdcki b:ı�kafarı 
tarafından da p;öri.ilcbilcn ma<ldi harckcrini değil arnı /.:Utlanda 
"şamanın, esrime süresince, diğer dı'.'ınyal.H'l, ve üzdlildc ele o 
ycralunı ziyMct edebilmesini" hdirrir. Benzeri biçimde, 
yolculuğunu yapmak üzere olan Eskimo şamanına cb ''denizin 
dibine düşen." denilir. O yalnızca evin zeminine cli.i�mc7.. (OBD), 
fakat okyanustaki Alt Dünyanın içine de düşer (ŞBD). 

Ş::ımaoik yolculuk alınacak en öoemli gürevkrclen biritfü. füı 
yolclıltığun temel hiçimi, ve çoğtınluld;ı i>ğr<.:nmcsi l'll kolar olanı, 
Alt Dünyaya yapJlan yolculuktur. 

Bunu ynpmak için, bir şanı.an tipik olarak Alt Dtınyayn giden 
öze) bir delik yn da girişe sahiptir. Bu giri� ol:lğ:ın w�rçcklikce 
olduğlı gibi ol:ı�:'ındı;;ı gcrı:;ckliktc <.it: vardır. Ürncf,riıı, C:alifomia 
k.ızılckrili ;mrn:ınları arasındaki �iriş, sJk sık bir Slı kaynaµ;ı, üzdlik.lc
bir sıcak S\J kaynagıdır. Şamanlar, hir sıcak sıı k.ıynağıncl:'ın girip hir
diğcrinc.lcn çıkarak ycrnltınd:ı yüıkrcc kilometre.: yolculuk
yapmal:ırıyla tanınırlar. Avusturaly:ı'lı Chcpar:ı kabilesinin
şamanlarının da hem.eri biçimde.: yere Jaldıkların:ı V<.' isccdik.lcri
yenle rckrnr dı�arı çıktıkl:mna inaılllır ve Fr:ıscr ı\d:ısı'nd:ıkikrin
"yerin içine gitrikkri ve baurı sayılır bir mcsafcdc tckrnr dı�arı
çıktıkları." söylenir. Benzeri biçjmdc, gCıncy Af.ı.ika'daki l<alnhari
Çölü'ndeki bir Klıng bu;;man şamanı şı.ınları nnlacnıı�tır:
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Dostum, bu num fgüç] böyledir. Diğerleri şarkı 
söyJerkcn, ben dans ederim. Yere girerim. 
İnsanl:lrm su içcikkri ycrc benzeyen bir yerden lhir 
su kaynağı] girerim. Uzun bir yol kat ederim, Ç(ık 
uzaklara giderim: 

California k.ı:tılderililc.rince kull,rnılan bir başka giriş içi boş bir

ağaç kütüğüydü. Avustralya Aruota1ları (Aranda'Jar) arnsın<la içi boş 
bir ağaç Yeraltı Dünyasına bir girişti. Conibo. Kızılderilileri b.ına 
Alt Dünyaya ulaşmak için dev bir catahııa ağacının köklerini yerin 
içine, aşağıya doğru izlemeyi öğrettiler. ŞBD'nda, kökler benim için 
biçim değiştirmişti ve Conibo arkadaşlarım, ormanların, göllerin ve 
ırmakların ve yukarıdaki olağan dünyadan kaybolmllş olan bir 
güneş tarafandan aydınlatılan-çünkü bu yolcuJukJarn gece çıkılmışa
gün gi�i aydınlık garip kentlerin olduğu yerlere ulaşmak için 
sırtlanndan kay<lığırnız siyah yılanlara döoüşmi.i�tü. 

Başka şamanların Alt Dünynyı girişleri ma�ı:alar, tünel kazan 
hayvanların açuğı deJikler ve hatta evlerin toprn.k zeminindeki özel 
deHkkri içerir. Örneğin. Kuzey Amcrika'nın kuzeybatı kıyısıncfaki 
Twana'lar arasında, toprak zemininin yüzeyinin çoğunlukh iniş için 
gerçekten b:t.ılarnk açıldığı bildirilmiştir. 

Alt Dünyaya girişler ço�ru kez şamanı ay�ınlık ve hayret verici 
manzaraların "Olduğu ycrkre açılan bir çıkışa güri.ircn bir tünel ya ela 
tüpe gider. Bumdan şaman. dakikalar ve hntta saatlerce nereye 
isterse oraya yolculuk eder, sonunda tüpten 0>Un<lan sonrn. Tünel 
<lenilmiştir) girmjş olduğu yüzeye çıkmak içio cc:krnr yukarı döner. 
Bit şamanın bu klasik ve )'aygın yöntemi kullaruşmın iyi bir 
tanımlaması Hudson Körfezi'n<leki lgluik Eskimoları ıçıo

Rasmusscn tarafından yapılmıştır: 
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çadırdalarsa ycön aJtına giden, eğer denİ7.dcki 



bu:t.ulun uıcrindtki kardan bir kulüb�ddcrse 
denizin dibine giden bir yoldur ve bu rom. boyunc:-ı 
ş:ım:rn hcrhnngi bir rng<:lk: k;ır�ıb�mad:ın :ı�·ıf'.ı 
götürülür. Şaman nl!rcdeysc bedenine tıy�ııı hir 
tüpten kayıp gider, öyle ki ilerleyişini kernırlarn 
bastırarak konttol edebilir, ve acc:lcylc :ışnğı 
dü�meye gerek duymaz. Bu tüp omcn için onunla 
:ıynı ıldı ı·:ışıyan hi.itiin ynrdımcıbrı rnrafıııd:ın, ,, 
yeryüzüne: geri çlönene kadar açık tutllltır. 

Eskimo şamanı Alt Dünyaya )'aptığı yolculuktan geri 
döndüğünde, çadırdaki ya da igloodakiler "nnun uzun bir yoklan 
geldiğini; ruhlarının onun için açık tuttuğLı tüpten gc.:çerkrnki sesleri 
duyabilirler, ve o güçlü bir 'Plu-a-he-hc'ylt: perdenin :ırkasJı1dak.i 
yerinden yukarı fırlar." 

Şamanik çalışmalarla uğr.ışan birçoj:,>ı.ımuz ti.ineli hiç de dar 
bulmayız. Tünel çoğunlukla geniştir ve hareket için yeterli yet 
sağlar. Bazen cünelcleki nesneler geçişi önleyebilir, fakat kişi 
normalde içinden geçebileceği bir çatlak ya da açıklık bulabilir. 
Biraz sabırla, kişi çoğu kez yofculukt.w vazgeçip eve clc;nmek 
zorunda kalmadan tünelden geçmcyj ba�a.rır.

Bazen, şaman delikten aşağı doğru geçtiğinde, kendisini açıkça 
Tünelin bir p�rçası olabilen ya da olmayabilı.:n bir ak:ırsu y:ı <la 
mnak boyunca aşağı ya· da yukarı giderken bulur. Bir T:wgi 
S:\moycd şamanı, Alt Di.ınyaya açİlan gi!'i� yoluyb y:ıpnğı ilk 
yolculuğunu söyle anlatır: 

Etrafıma· baktığımda, yerde bir ddi,fr,in farkınn 
vardım ... Ddik büyüdükçe büyüdlı. 13iz lo ve rol 
arkadaşı olan knnıyucu nıhl hu delikten aşağı indik 
ve iki akıntısı iki karşıt yönde akmakcı olan bir 
ırmağa vardık. "Peki, bunu da k<!şfcdclim!" dedi y< ıl 
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.ırbdaşım, "bir akına merkezden kuı:e)'e, diğeriyse 
güneye-güneşli mrafo-gidiyor.1

' 

Önemli şamanlaı: ŞBD'nda yalnızca görme%, aynı zamanda 
duynr, hisseder ve hamı her zamanki duyuların ötesindel<l iletişim 
ya da dLıytımları deneyimlerkr. Uu Sam()y<:d şamanı koruyucu 
ruhunu böyle duydu ve Californin'daki bir Pomo Kızılderili kadın 
şaman bana Tünelden geçerek bir dnğın içinde yolcullık yaparken 
dcvas:ı bir güç hayvanının omın aJanda n.'lsıl hareket ctti�ini böyle 
hissettiğini nnl.ıttı. 

ı<uzcyban kıyJsındaki 13ellacoola KızılderiJikı:i arnsımhı, her bir 
evin cuprnk zemininde Alt Dünyaya girmek için hı1L'lmlan bir delik 
o1duğlı bildirilmiştir: 

Altımızdaki dünynya ... AsiutinEm denilir. 
f Alr Dünyanınl t:ınımlamaları genellikle hu tilk<.-yi 
bir trans sırasındn ziy�u-ct ettiklerine İn.'1.nan 
şamanlardan ekle edHmiştir. Küçük bjr kJı.kcn 
bir trans sJrasında !Ait Dünynyıl ziyaret ettiğine 
in:rnnn yaslı bir bdının sôylcdiklerine göre, giri� 
... her bir evde k.ıpı ,lr:thğıyla ocak arasında 
bulunan bir <ldiklir.

Buna dikkı'ltC değer derecede benzer bir biçimde, Gi.'ıncybatı 
Amcrika'daki Zuni Kızılderililerinin dain.::;d k.i,,aı'larındaki 
(törcmcl od�lar) Alt Düny:ı. �irişi zemin.de bulun:ın bir deliktir. 
l3dlacool:ı'larfa ana fark, sipaptı adı verilen c.kliğiıı. ocakla duvar 
arasında olmasıdır (k:ıpı amlığJ ç:ıtıcladır).19 13u .<İ/)(ıpıı delikleri 
Plıeblo kavimlerinin carihüocesi kiıııı.r'larında )'aygın olmakla 
birlikte, bnı günümüz Pueblolarırunkinde buhınmamaktadır. iı�nç 
bir biçimde, ıipapıı'Jarın k,;ı,n'l:ırın dairesel biçiminde yaşatılmış 
oklui°,'tı Zuni'lt:rdc, şamnnik bı::kimlik toplulul<l:m da h:\yntta 
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lrnlıruşur. Kesin bir kanıtım olmamakla birlikte, eğer Zuni'lerde 
helcimJik yapan toplulukların üyeleri transtaykcn Alt Dünyaya 
inmek için bu delikleri kullandılarsa buna şnşmazdım. Bunun� 
birlikte, kabul edilen etnolojik görüş, kiva'l:udi\ki siprıprı'nun 
yalnızca "ataların bunun sayesinde dünyaya ulaşrıkları düşünülen 
yernlu dünyasına açılan mitolojik bir girişi betimleyen bir sembol." 
olduğudur. Zuni'lerden farklı olarak, Pueblo Hopi'lerinin 
kiva'Jarırun zemininde ripapıı'lar. yo\.."ttlr. Bununla birlikte, onlardan 
biraz uzııktaki, üzerinde bir delik olan Ö'l.d bir kaya oh.ı�uınunun 
asıl tipapı1, ya da Alt Dünyaya giriş olduğuna inanıd:lr (bkz. 
2.Resim).

2.Resim. Sepapu [si papu]. Hopi Alt Dünyasına giriş. Hopi köylerinin
batısındaki Grand Canyon 'dadır. Kaynak: Center of Astrogeololf)ı
(Astrojeoloji Merkezi}, A.8.0.jeolojik Araştırması.

Hopi'lerin bunu Alt Dünyaya yolculuk yapmada şamanik 
görselleştirme (visuaJization) ıçın kullanabilecekleri 
karutlanınaı:ruşnı: fakat açık bir olasılıktır. Pueblo kavimleri anısında 
hekim toplulukların çalışmalan çok gizli tutulduğundnn, Hopi 
olmayanlar bunu hiçbir zaman kesin olatak bilemeyebilir. Böyle 
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olm�khı birlikrc , bir Hopi sanatçısı tarafından yapılmış, "Se Pa Po

N(ıb" l�ipnpu-ırnhJ nclındnki yeni bir resim, mandnln hı::nzeri tünel 
deneyimini güçlü bir biçimde ima etmektedir (bh. 3.Rt'sim). 

3.Resim. Se Pa Po Nah (sipapu-nah). Bir Hopi sanatçısı olan
lv!illand Lomakema (Oawakema) tarafından yapılmış günümüz
resmi. Kaynak: Hopi Painting: T:he Wor/d of the Hopis (Hopı
Resmi: J.lopi 1/erin Dünyası), P,1triciıı J;rnis {Jroder. New York:
Dutton, 19 7 8.
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Rastlanu eseri, bir mandala'run ortak mı:.:rk<.:zli daireleri 
çoğunlukla Tünelde sık :;ık görülen iç içe gcçmi� çubuklu 
görünüme benzer ve mandala üzerinde yapılan meditasyon, Tünde 
gitmeye benzeyen bir deneyimi beraberind<.: getirebilir. Joan M.

Vastokas şamanik sanaun belirli yönleri üzerine yaptığı 
tartışmasmda <likkat ederek göılcmle<liği gibi, " ... m'tak merkezli 
motif hayali deneyimin kendisinin karakteristiği gibi görünmektedir 
ve şnmanın onun snyesindc ın:tddi evreni aştığı Y <.::raltı Oüny:ısınn 
ya da Gökyüzi.ıne daldığı deliğin yerine geçer." 

.f.R-ım. �,kift?o '"""''1"1111 tttıııkP#i, 011dr;,kı.u�ı-ıç� >'�-Ol,/, AıuJı 
Yukon Nehrinden. Kaynak: Nationa/ Museum ···o.f Natura.1 
Histoıy, .Smithsonian Jnstitution (Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, 
Smithionian Kuruluşu). Fotoğraf: Victor E. Krantz. 
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5. Resim .. Kunrig'in Mandala 'sı. Bez üzerine Tibet Budist
tanka 'sı, on beşinci yüzyıl dolayları. Kaynak: The Royal Ontariö
Museum (Kraliy�t Ontario Müzesi).

Böyldiklc, yazarın belirttiği gibi, Alaska .Eskjmo şamanlarının 
maskeleri ba:ı:cn "mcrkc:1.i bir boşluktan yayıbn ortak merkezli 
dairckr"in biçjmin<.: sahiptir. İç içe geçmiş çubuklu Tı:indc ş:ışırcıcı 
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derecede benzerlik gösteren böyle bir maske örneği, 4. Resimde 
görülebilir. Benzeri biçimde, �amani.zmden büyük ölçüde 
etkilenmiş olan Tibet Budizrninde, çok karmaşık bir mandalanrn 
yalnızca merkezinde, çevresinde betimlenmiş olan tanrıların ve 
ruhların dünyasına giriş yeri görevi görmesi için tünele bcm:eycn 
bir daire olabilir (bkz. 5. Resimdeki Tibet tanka'sı; ayrıca bunun 
3.Resimdeki. Hopi sanatçısı tarafından çizilen Alt Dünya g1rişi
resmiyle benzcrlif,r:ioc dikkat edin).

Karanlık ve davul çalmanın yardımıyla, şaman mandala üzerinde 
yoğunlaşmaz, bunun yerine doğrudan .doğruya Ti.indin iç.ine ve 
ötesine geçer.

ilk Yolculuk 

Şimdi şaman1zmdeki ilk deneysel alışacmaruz için hazırsınız. Bu 
Tünel yoluyla aşağ,ya Alt Dünyaya gideceğiniz basit bir yolculuk 
olacak. 

Tek "göreviniz Tüneli geçmek, belki de ötesinde ne olduğunu 
görmek ve sonra geri dönmek olacak. Başlamadan önce bu bilgileri 
tümüyle anJacbğmızdan emin olun. 

Alışarınayı yapmak için, bir davula (ya d:l Ş:lmanik d:lvu) 
çalmanın kaydedildJği bir kasete) ve davulu çalarnk size yardım�ı 
olacak birisine gereksinlminiz · olacak. Eğer bir dav ulunuz ya da 
stereo kasetçalarıruı yoksa, birisine kafanızın yakırunda bir yemek 
kaşığıyla sere kapaklı bir kitaba hı:dıca vurdurabilirsiniz. Bu yalnızca 
geçici bir tekniktir ve normalde davul çalma�an daha az etkilidir. 

Bu ya da herhangi bir başka şaman.ik alışarmaya başlamadan 
önce sakinleşip gevşeyene kadar bekleyin. Bundan önceki yirmi 
dörc saat boyunca psikedelik ya da alkollü maddelerden uzak durun 
ki merkezliliğiniz ve konsantrasyon güc�ni.iz iyi. zihninizse kafa 
karı�tıncı imgelerden uza.k oJsun. Alışarmadan önceki dört saat

boyunca yalmzc� htfıf yemekler yiyin ya da hiç yemeyin. Karrınlık 
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ve sessiz bir oda se�jn. Ayakkabılarınızı çık.acun, elbist:nizi gevşetin, 
ve zemine bir yasuk kullanmadan rahatça yatın. Birkaç derin soluk 
alın. Kol ve bacaklarınızı gevşetin. Orada birkaç dakika için yMın 
ve yapacağımz görevi düşünün. Sonra herhangi bir ışığı 
geçirmemek için elinizi · ya da kolunuzu gözlerinizin üzerine 
koyarak onları kapatın. 

Şimdi yaşanunızın bir zamarundan anımsadığınız, toprağa açılan 
bir ddiği gözlerinizin önüne getirin. Bı.ı çocukluğtınuzdHn 
anımsadığınız ya da geçen hafta, hatta bugün görmüş olduğunuz 
bir delik Y'il. da açıklık o1ahilir. Yere açılan herhangi bir giriş işe 
yarar-bu tünel kazan bir hayvarun açuğı bir delik, bir mağara, boş 
bir ağaç kütüğü, bir su kaynağı, hatn:t bir bataklık bile olabilir. Bu 
insan yapısı bir açıklık bile olabilir. Doğru açıklık :;ize rahat gelen, 
ve gözlerinizin önüne getirebileceğiniz bir açıklıktır. içine girmed�n 

. deliği görerek birkaç dakika geçirin. Deliğin ayrıntılarına 
olabildiğince dikkat edin. 

Şimdi arkadaşınıza davulu güçlü,· monoton, değişmeyen, ve hızlı 
bir teınpoyla çalmasını söyleyin. Davul seslerinin ya da araların 
yoğunluğu arasında bir fark olmamalıdır. Dakikada 205 ila 220 
vuruşluk bir davul çalına temposu çoğunlukla bu yolculuk için 
etkilidir. Kendinize yolculuk iç.in yaklaş1k olarak on dakika vecin. 
Yard.ımcınıza on dakilGı.run sonunda davul çalmayı durdurrnasıru, 
ve size geri dönme zamarurun geldiğini haber vermek için davula 
dört defo güçlüce vurmasrnı söyleyin. Sonra yardımcını� derhal size
geri dönüş yolculuğunda csl.ik etmek i'çin yaklaşık yarım dakika 
boyunca ·davulu hızlıca çalmalı, ve size yolculuğun bittiğini haber 
vermek için dört güçlü vuruşla bitirmelidir. 

Davulun çalması bittiğinde, size taOJdık olan yeraltına inen 
açıklığı gözünüzde canlandırın, ona girin, ve yolculuğa başlayın. 

Açıklık boyunca aşağı gidin ve Tünele girin. Önceleri Tünel 
k,'l!anllk ve loş olabilir. Tünel çoğunlukla yeraluna hafif bir eğimle 
gider, ama bazen dimdik aşağı iner. Tünel bazen iç içe geçmiş 
çubuklardan ,.oluşuyormuş gibi görünür,, ve çoğunluk.la kıvrılır. 
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Bazen kişi Tünelden öyle luzlı geçer ki onu göremez bile. Tüneli 
izlerken rnstan doğal bir duvara ya da herhangi bir başka engeJe 
gddJilirsini'I.. Bu o!duğund.ı, oııun ctr:,fından dol.ıstı\ y:1. da 
üzerindeki bir yarıktan 'geçin. Eğer bu ise yaramazsa, geri dönün ve 
yeniden deneyin. Her ilci durumda da, kendinizi yolculuğı.ı yapmak 
için çok fazla zorlamayın. Eğer bu çalışmayı doğru olarak 
yaparsaruz, bu göreceli' olarak çabasız olacaktır. Y okuluk yapmada 
ve görmede başarı, çok fazla zodamayl:ı yereriııce zorlamama 
arasındı kalan bir tavra bağlıdır. 

Tünelin sonunda açık havaya çıkacaksıntz. Manzaranın 
ayrmolarıru gözden geçirin, burada gezinin, ve burarun özeUiklerini 
anımsayın. Geri dönmeniz işaret edilene kadnr burnyı keşfedin ve 
sonra geldiğini;,, gibi Tünelden yukarı çıkarnk geri dönün. Yaııımzda 
hiçbir ş�y getirnıeyin. Bu yalruzca bir keşif yokuluğudur. 

Yukarı çıkuğıruzda, oturun ve gözlerinizi açın. İlk defasında 
başaramad.ıysaruz düş kınklığına uğramayın. Bunu daha yavaş ya da 
daha hızlı davul çalmayla yeniden deneyin. Farklı kişiler farklı 
zamanlarda farklı tempolara gereksinim duyarlar. 

Alışurmayı tamamlad.Jğıruzda, deneyimin ayrıntılarım 
unuunamak için gördüklerinizi arkadaşınıza anlatın. Bunları ayrıca 
yazabilir ya da bir kaset ceybe kaydedebilirsiniz. Bu deneysel 
ayrıntıları anımsama isi sizin ŞBD bilgi birikiminizin başlangıcıdır. 

Kurslıırıına katılanlardan bazıları hu ilk alıştırma sırasındaki 
deneyimlerini bana verecek kadar nazik davrandılar. Kendi 
deneyiminizi onJarınkiyle karşılaşarmak sizin için· eğitici olabilir: 
Burada onların öykülerio<len birkaçı benim yorumlann:la birlikte 
verilmiştir. Onlann bazen benim onbrı }'Olculuktan geri 
çağmşımdan söz ettiklerini göreceksiniz. Bu grup çah�malarında 
katılanları koordine etmek için çoğunluk.la yapoj:,rım bir şeydir. 
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Yolculuk/ar 

Aşağıdakiler Alt Dünyaya ilk kez olarak yolculuk yapan kişilerin, 
daha sonra anlatok.ları ilk elden öyküleridir. Anlatanlar çoğunlukla 
farklı çevrderdeo_geleo orta sınıftan AmerikaWardır. 

TarumlamaJarında " ... olduğunu hayal ettim" ya da " ... 
oldu�unun fantezisini kurdum" türünden herhanw bir nicelendirici 
i fadcnin olmadığını farkc<lebiJirsjniz. Davul tarafmdan caşın,'lrnk ve 
tanımbnmış olan basit yöntemi kullanarak, yeni bir biçimde gerçek 
huld\tld:ın v,· d:ıh:ı :;ıinr:-ı çoğunlukl:ı y.ışaınl:ırınd:ıki en cl<.:rin 
Jc.ııcyirnkr arasında olduğunu söylcdik.Jcri deneyimler 
yaşamışlardır. Özetlenmiş olan basit yöntemi kullanarak bunl:ırla 
karşılaştırabileceğiniz deneyimleri yasayabilirsiniz. 

İlk öykü Tünelin duvarlarında sık sık ortak merkezli dairelerin 
görünmesinin mükemmel bir rarumıdı.r. 
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Davul çalm.'\ya başladığında, zihnimde, aramakta 
olduğum yere ulaşmanu sağlayacak tanıdık yerleri 
bulmaya çalıştım. Benim jçin önemli olan ve ise 
yarayabileceğini düşündüğüm bir-iki yeri gözlerimin 
önüne getirmeye çalıştım ... ama hiçbiri doğru gfüi 
görünmedi; sonra Nevada'd�lci Piramit Gölü'nde, 
gizı..:mli ve gı.:ni� bir ınanzar:\sı olan, yiiksck bil" 
mağara gözümün önüne geldi, ama burnsı 
urmanmam gereken çok uzun bir tünel gibi 
göründü; sonunda çocukluğumdaki muhtc�em bir 
mağarayı anımsadım, burası su turistik yerlecden 
birisiydi; ''Y:ıkur M:ığ:ırn'' ıııı ckııiyoı'dıı? Cüncydc, 
belki Georgia'da, ya da Kuzey Cnrolina'da bir yerdi. 

Her neyse, sarkıt ve dik.itlerle doluydu-Gerçek 
bir MağaraydJ. Karanlık ve dar bir alnna dof,>ru 
hareket ettim ve çocukluk famczilerimdeki her tür 
hayvanlar ve ejderhalar ve canavarların olduğu 



Mağarayı değil, yeni bir tür Ma�rayı buldum. 
Etrafımda ortak merkezli ışık çemberleri orm}'a çıktı 
ve beni kendileriyle birlikte taşımaya başlıyor gibi 
göründü. Bu benim tünel boyunca hareket 
etmemden çok tünelin benim etrafımda barc�kct 
etmesi gibi bir histi. Önce çemberler daireseldi, amn 
bunJar biçim değiştirdi ve hep ortak mcrkcıli ve 
hep hareket eden dikey elipsler haline ıckli. 
Birbirini izu:)1en nydrnlık ve karanlık biçimler olllklu 
bir piponun k<:nnrl:ırı :ımsındn k:ıl:ın bir :ıtqi biraz 
anımsatıyordu. 

Zaman zaman tünelin devamlı olarak si.'ıri.'ıyor 
gibi görünmesinden sabJrsızlandım; sonrn kendime 
tünelin ötesinde her ne varsa onu deneyimlemenin 
iyi olabileceğini, ama tüneli deneyimliyor olmamın 
yeterli olduğunu anımsattım. Dikey elipsler kaydı ve 
yerini bir süre sonra yatay düılcm boyLınca y:wa� 
yavaş açılarak parçalanan yaray olanlara bıraktı, 
sonra bunlar gri ve loş bir manzaraya, altımdaki 
dalgaların yükselerek birleşip uzaklaştığı, üzerinden 
uzun bir süre geçtiğim bir yeraltı deni:tinc açıldı. 

Beni bu yere getirt:.n tünel aşağı doğnı açı 
yapıyordu, bu belki de.: on beş derece lrndardı; nın:, 
Şimdi bu ycrnltı <.knizinin üzcl'İn<lcki kat:umı� 
gökyüzü beni ani ve doksan derecelik bir aşağı 
dönüşle uz::ınan bir başka tünele doı:tru yönlendirdi 
ve yine bu tünelde, bu tünel boyunca taşını)'otdurn. 
Duvarları bir kere dalın, artık rı-ırnclık 1-,.rclcn ışık ve 
ı.,'()Jgedcn ortak mc.:rkczli dairclcrdi, bunlar 
neredeyse benim içimde bir nnbı:t gibi atıyordu; 
dlişme hissi yokru ama hnyli f.o.ımllı bir harckcr erme 
hissi vnrdı. 

Geriye çağırıldı�ımı duymııkrnn şaşırdım ve 
isteksizce, tünelin �onuna varamamış olmaktan 
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biraz düş kırıklığına uğramış, aynı zamanda, 
deneyimden hayrete düşmüş olarak geri dönmeme 
izin verdim. Dönüş hızlı ve kolaydı. Keşif ve 
hayranlık hissi kalıcı oldu.

İkinci kişi de yere giriş içjn bir Mağarayı kullanmıştır ve uykuya 
bcn:ter bir bfünç durumu deneyimlediğine ?İkkat etmiştir. 

Ban.ı tanıdık gelen bir Mağarayı seçtim. Burnya 
dön ya da beş defa gitmiştim. Mağ:w� ormanlık bir 
yerdedir ve giriş yaklaşık bir buçuk mecrc 
çapındadır. İçinde birkaç geçit olan geniş bir odaya 
çıkar. Bir dağın içlerine doğru devam eder. Bir hayli 
decin ol:ın bazı yarıkların üzerinden geçmek 
zorundaydım ve geçmek için gerçekten kıvranmanı;,, 
gereken-tek basına geçmenizin çok zor olan-bir 
noktaya geldiğim bir yer vardı. 

Aşağı doğru, Mağaranın daha Önce indiğim en 
derin yerine kadar devam ettim. Ondan daha ileriye 
hiç gitmemiştim. Aı'rıa daha da ileriye gittim ve 
başka bir girişten, ya da bu durumda, bir çıkıştan 
çıkcım ve güzel hüyük bir kıyısı olan, yalruzca 
tropika1 kuşların ve birçok tropikal bitlcinin olduğu 
bir tropikal adaya geldim. Burnsı bildiğiniz hir 
cennetti! 

Sonra geri döndüm. Bu neredeyse rüya 
goruyormuşurn gibiydi, :-ıma kendimi ne zaman 
uyuduğumlı bilecek kad:u ıyı rnnıyonım; ve 
uyumuyordum. 

l3ir sonraki olay Mağ.ırnyı giriş olarnk kullanmaya bi( başka 
örnektir: 
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Başlamail) . için uzun zaman geçmiş gibi 
görünüyordu: Sonundn Fransa'da ziyaret ettiğim, 
jJkel insanJaı:ın yaşamış olduğu bir Mağararun içine 
odaklandım. İçine girdim ve yürüdüm, yür(idüm. 
Hi�bir zaman benim boyumdan daha alçak değildi, 
onun için stirünmek zorunda kalmadım. Oykce 
yürümeye devam ettim.· Sonunda tünel gcnişlcycr�k 
geniş bir açıklığa geldi. Dışarı çıktım ve burada bir 
uçurum vardı. Açıklığın üstünde oturacak biçimde 
uçurumun etra6odan dolaşanı ve tepeye tırmandım .. 
Çok derin ve geniş olan görüntünün keyfini 
çıbrdım. Sonra geri geldim. 

Olağandışı şamanik potansiyeli olan l<lşiler, bu ilk <leneyimde 
bile, deneyimlerinde yalnızca g,ö'mıcz. aynı zamand:ı hisseder, <luyM, 
ve koklarlar. Bir sonraki örnekte, kişi görmenin dışında, elleri ve 
dizleri üzerinde urmarıma · hissini, kayın?- hissini ve suyu� 
soğukluğunu duyumsamıştır. 

İşe şimdi yaşamakm olduğum arazidcki bir su 
kaynağıoda başladım. 

Büyük bir kayanın altına girdiğimde kendimi çok 
küçü!üyoı:muş gibi hissettim. Çok küçük ıslak bir 
kanala girdim ve bu bir süte tepenin yı.ıkıttısın" 
doğru devam etti. Ellerim ve dizleriın tizctin<lc 
urmandtğllnı hissc.:ttim. İçerisi çok k:tranlıkcı. Ben 
girişi artık göreme,: hale gelir gelmez ortalık çok 
k?.ranlık oldu. Sonra çuk ani bfr iniş b:\şladı ve 
nereye gittiğimi bilmiyordum. Jslak kay·aıann 
üzerinde aşağı kaydığımı hissettim ve kendimi bir sLı

bicikincisioin olduğu çok bi.'ıyük bir yerele huldum. 
�Lı çok soğuktu. 
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l3u su birikintisinin c.liğer tarafındn küçük bir ışık 
vMdı ve ötede ya da dışarıda bir şeyler olduğunu · 
hissettim, onun için suyun içinde kısmen yüriiyüp 
kısmen yüzerek ilerledim. Çok üşümüş olduğumu 
anımsıyorum. Sonrn Mağarada olduğu ıibi yubrı 
doğru çok dik bir yere tırmanan küçük bir kanaldan 
ilcdcdim. Çök yeşil olan ve kocartıM bır meşe ağacı 
tarafından gölgelenen bir çayırlıi;ra çıkrım. Mc�e 
ağacının altında oturdum ve üzerimde Kızılderili 
tozlukları ve Kızılderili gömleği gib( deri giysilerin 
okluğunu fark ettim. 

Geri dönme zamanı geldiğinde o ajt,lcın altında 
çok rahat hi$sedi)•ordum. Geri dönmek zorundn 
olmama canım sıkılmış hissettim, ama iyi bir 
ogrcnci olduğum ıçın, komutları izkdiın ve 
yukarıdaki su knynağına urmanmnk zoı:undıı 
olduğum yere geldim. Üzerimde artık tozlukhrnn 
olmadığının farkına vardım, yalnızca kotum vı;: 
tırmanma botlarım vardı. Sonra yine küçük su 
bynağına geldim. Gökyüzü bulutlarla kaplı, bir tür 

· gri renkteydi. J(cndirni evimde gibi, ait oklu.i!;um
yere dönmüş_ gibi hissettim.

Aşağıdaki olnyda, }'Olculuk yapan kişi yalru:Gca "serin, nemli 
wprak" hissetmekle kalmamı�, aynı zamanda Sl•)'lln çağıldamasını 
duymu� ve Alt Dünyadaki bir tepenin d()ruğunda ayakta dururken 
rüzgarı dı hissetmiştir. 
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Başlamakrn biraz güçlük çektim çi.i"nkü, bize içine

girecek bir açıklık scçmemm söylcdiı:,rinizck, 
kafamda iki görüntü vnrdı. Önce bir tepenin 
kı:nannda bir huldoz�rin o biçimde kcsri.�i bir 
M}'tğanıyı denedim. Mağarnyn tırmandım ama hiçbir 



yere gitmiyordu-benim 1çin görsel okırak açılmasını 
sağlayamadım. 

Onun için öbür yerdeki bir arknd:ışın1a ait 
arazideki boş bir nğaç gövdesine gittim-oraya bir ay 
kadar önce gitmiştim. Ornda süründüm ve znr zor 
geçebileceğim kadar küçük olan bir açıklıktan aşağı 
girdim. Karın üstü süründüm. Bu çnmur gibi kötü 
bir his değildi, yalnızca bir çeşic serin, nemli 
topraktı. Bir noktada çağıldama duymaya başladım. 
Sözünü ettiğim blJ belirli arazide onun üzerinden 
geçen bir dere vardı. Derenin altın<l:ın 
geçiyormuşum gfüi su sesini duyuyordum. Uzun bir 
mesafe süründüm ve sonra bir tepenin doruğuna 
çıktım. 

Tepenin doruğundan bütün yönlere bak:lrkcn 
gerçekten de iyi şeyler hissettim. Orada ayakta 
dururken arkamdan esen rliz�n hissedebiliyordum. 

Bu rüz�r beni gerçekten güzel bil' tür hisle 
dolduruyormuş gibi)'di. 

Sonra bize geri gelmemizi söylediğinizde )'ere 
·indim ve geri dönmeye başladım. Davul hızlanmaya
başladığında. kalbim hızlı Mmaya başlamış gibi, bil'
tür gerginlik hissettim, sanki :tamanmcla geri
dönebileccğirnden emin değilmişim gibiydi. Aslında
geri dönmeye çalışıyordum, ama açıklık küçükti.i.
Sonra siz sonundn davuhı $00 kez vurduğuntmla
bir tür ışık parıltısı gördüm.

Bir sonraki örnekte, kişi yalnızc.'\ koklama deneyimini 
• yaşamamış, ayrıca )'eralunda yüzeye geri dönmek için yeni bir giriş

de bulmuştur.
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Okyanusta yüzmeye başladım. Sonra yüzlerce 
metre genişlikte, belki de daha geniş oları

1 
çok 

büyük bir girdaba geldim. Girdap beni dön<lürcn.:k
aşağı, aşağ1, ve aşağı çekti. Bu yolculuğun büyı:ik bir 
bölümü boyunca· sürdü. NasJJ güvenli olarak yere 
ineceğim

) 
diye düşünüp durdun:ı. Sonı,.ındı:ı girdabı 

kırdım ve bu müthiş büyüklükteki papatyanın 
i.i?.erine kondum. Düşüşümü yumuşatacak kadar 
büyüktü. Sonra siz geri gel, dediniz ve ben bir 
Mağara, bir M.ağarnlar sistemi buldum ve bunların 
içinden geçerek yukar1 fırladım. 

Sonraki olay ŞBD'ndaki kişinin "toprağın içinde yüzmek" gi�i 
yeni bir yeteneği nasıl öğrendiğini gösterıncl<tedir. Olağ,ln 
gerçeklikte olanaksız olan şeyleri yapmanın şamanik bilgisinin 
deneysel birikimi b� biçimde gerçekleşir. 

Bir tünelin altından aşağı indim ve sonra dipteki 
suya geldim. Suyun içine girecektim ama knyadaki 
çatlakları bulmaya çru.ışırken ornlarda b;r süre 
oynamam gerekti, ve kayanın içinde nasıl yolculuk 
yapılacağını gerçekten anlayanuyordum. Ama sonra 
eğer kol ve bacaklarımı uzatır ve kendimi bir parça 
daha düz hale gctırırsem toprağın içinde 
yüzebileceğimi keşfettim. 

Benzeri biçimde, ŞBD'ndaki şaman, aşağıdaki olayda olduğu 
gibi, kendisini nasıl başb madde biçimlerine döni'ı�tün:bileccğini 
öğrenir. 
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Gençliğlmdcn 
açıklıktan ıçtrı

anımsadıwm 
girdim. Bu 

ağaçlıkt:ıki bir 
açıklık boyunca 



ilerlerken, ne kadar küçük ok1�ğumun, her şeyin 
benden ne kadar büyük olduğunun iyice 
farkındaydım. Sanki bir tüneldeymişim gibiydi. 

Seslerin, af,r:ıçl:\l'ln kokusunun ve kendi boyumun 
iyice farkındaydım. 

Bir Mağaranın içine girdim, ama çok dcrın 
değildi. Birdenbire kendimi dağıtum, yere y:ıt.ırnk 
çatlaklara girebilmek için su oldum. Burada odada 
neler olup bittiğinin de tümüyle farkındaydım, sizin
davulu çalışınm duyuyordum. Aynı ancb iki 
gerçcklikteydim. Sonra aynı yolla geri gelelim. 

Bazen tüneli geçerken kişi yönünü kaybeder ve "kutuya 
kaparılnuş" gibi olur. Bu bazen deneyimli Hivaro _ _şamanları na bile 
olur. Eğer dışarı çıkan bir yol· bulamazsanız, gevşeyin ve bir süre 
bekleyin. Aşağıdaki durumda oldlığu gibi, bira'l. f:lv:1şça olsa da, 
çabasızca geri geleceksiniz.

Bir defasında bmp yaparken bu yer sincapl.ırını
görmüştüm, her yan onların delikleriyk: knplıydı. 
Onun için oradan, onlardan birinin deliğinden ,lŞağı 
indim. Önce bu küçük ufak tündlcr boyunca 
gitmeye başladım. Sonra birdenbire tünelin 
doğrudan doğruya aşağıya gittiği bir noktaya ulaştım 
ve doğrudan hızla aşağı doğru yolculuk c:tm<.:)'C 
başladım. Sonunu göremiyordum ve bu u:tunca bir 
süre devam etti. Duramıyordum ve nereye gittiğimi 
bilmiyordum. Her yer kapkaraydı. Orndn yokımı,.ı
biraz sasırdırn. Yukarıya aşa� indiğjm kac.hr hıı:lı 
çıkmadım, am:ı aynı yoldan gelmediğim halele, 
sonunda yukacı vardım. 

67 



Deneyimli bir şaman bile inişi sırasında hir engeli asmakta 
baş:msız olabilir. O ,.aman yapacak tek şey, btı kişi gibi geriye 
dönmektir. 

Bir ırmağın ortasındaki sıcak su kaynağı boyunca 
aşağı i�dim. Bu dipten patlayarak püskürüyordu. 
Aşağı indim ve bunun nasıl bir yer olduğunu 
gözlerimin önüne getirdim, hiçbir rengi falan yoktu. 
Sonrn bir lav )'a da magma katmanına geldim. 
13unlln içinden geçerek yolculuk etmek için içine 
nasıl gircccg,mı bilmiyordum. Orada sıkışıp 
kalmıştJm ve ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra siz 
yuk:m çıkmamız için dı:wulu çaldınız ve ben de geri 
döndüm. 

İlk yokulukta bile olağandışı şamanik pornnsiycli olan bir kişi, 
aşağıdaki durumda old1:,,1ğu gibi, bir hayvanla. bitkilcı-lt:, ve hatta 
insan biçimleriyle kuşılaşabilir. Bu belirli kişinin potansiyeli ilk· 
deneyiminde uçmuş olmasıyla da belirgin hale gelmiştir. Ayrıca 
onun, daha önce sözü edilen Eskimo şamanı gibi, yerin içine 
geçebilmek için nasıl uğrnşmas1 gerektiğine dikkat edin. Haun 
sayılır derecede potansiyele sahip kişiler için bik, şnınanik çalışma 
bazen zordur. 
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Ta.rudığım geniş bir Mağaraya girdim. Oı"l\cln 
henüz keşfedilmemiş bir böl�c olduğunu 
:ınımsadıın, bu nc<.knlc oraya girdim. 13lırası l1Zlll1 

bir süre boyunca çok dMdı, ve geçebilmek içln 
sahiden büzülmem gerekiyordu. Sonra blırn�ı 

birdenbire gerçt!kccn geniş biI alann nçıldı. 13u u:!un, 
u,.un bir siirc hoyunca ·dc.:v:ım ctn ve ben g-cziyor, 
gı:ziyor, geziyordum. Uzun bit· yolum ııl<luğunun 



farkına vardım, onun için birdenbire uçmaya 
başladım. 

Yol boyunca uçarak çok hızlı hareket 
ediyordum. Merkeze geldiğimde, anıda htictin hu 
dof,>n ruhları, her yerde çok ererik bedenler vardı. 
Önce hepsi sadece etrafımda duruyorbrc.h sonra 
davulun sesine uyarak dans etmeye başlacWar. Hepsi . 
aynı anda aynı yöne gidiyordu ve ben başkalarını 
görüyordum. · Orada hüyük gözleri olan ve 
gerçekten garip görünen bir ktiı:bağa ve çok yüksek 
olan bir aj!;aç vardı. Hepsi davulun sesine oyarak 
hareket ediyorlardı. Sonra geri gel, dediğini�<.k ged 
döndüm. 

Hayvanlara aşağıdaki olayda da rasth-ınmışm. Bu kişi bir 
"ptcrodakcil kuş"hı. karşılaşmıştır ve ııygun bir şamanik güvenle 
onun korkulacak bir şey olmadığını hissetmiştir: 

Eski terkedilmiş bir maden kuyusundan aşağl 
indim ve oraya girdiğimde ortalık karardı. Her 
nasılsa yolculuğa sahiden baş.layam.ıyordum. Sonra 
üzerinde tekerlekler olan bir platform ormya ÇJktı v<:: 
beni bu kuyunun içine doğru götürmeye başJadı. 
Kısa süre sonra kuyu aydınlık ve daha da ay<lınJık 
hale geldi ve iyice sarılaşcı. Bumda küçük bireysel 
odalar vardı. Odaların her birinde bir hayvan, bir 
tür rarihöncesi hayvan vardı. Hcı: biri bir şey

yapıyordu, ne yapaklarını bilmiyordum, nma 
inanılmaz bir heyccanln hareket ediyoı:Jnrch. 

Sonra platform yavaşl�maya başladı. Kuyu hala 
sarı renkteydi. Hayvanlara · bakmak 1çın 
döndüğümde ) <luv:ırdnn kırmızı ve siyah bir 
ptetodaktil kuş gibi bir şey çıktı. Baslıklıydı ve 
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kanntlarını bana doğru çırpıyordu. Ben 
korkmamıştım; hayvan herhangi bir şeyden daha 
oylıncu görünüyordu. Sonra bizi geri ça�ırdını1.. 
I3izi geri çağı.rdığıı11zda, o sanlci benim orada 
kalmamı istiyormuş gibi davrandJ. Platform açıklığa 
doğru hareket etmeye başladı ve geri döııdi.im. 

ilk yolculuk üzerine son örneğimizde, kişi yararlı v� iyiliksever 
bir varlığı beraberinde getirdiğini . hissetmiştir. Bu kişinin 
ŞBD'ndaki ilk deneyiminde istemsiz olarak hat1,ya düştüi'.,ıi..i klasik 
bir şamanik çalışmadır. Bu onun deneyiminin bir bölümünü 
açıklayabileceği için onn kurslarımda ne: yaptığın-ıı bilip bilmediğini 
sordum. Ama o, "Hayır, kurs üzccine bir şeyler bulmaya çalıştım 
nm:ı hunu :ı.sl:ı. yapamadım." diye yanıt verdi. Tahminen bu kişinin 
hatırı sayılır bir şar,:ıanik potansiyeli vardır. 
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Bir su kaynağından başladım. Su kaynağının içine 
atladım ve suyu tünel boyı.ınca izledim. Sonra başka 
bir su kaynağlnm bir dağın kenarındaki açıklığı 
doğru akuğı yere geldim. Yüzümü kuzeybatıya 
dönmüştüm-bir nedenden dolayı o yönün kuzeybatı 
olduğunu biliyordum. Su kaynagı solumda ve 
ormlln sağımda kalacak biçimde oturdum. Bu 
mükemmel bir histi. O arazideki başka hiçbir yer 
bana doğru yermi;; gibi gelmiyordu, amn o nokt:-ının 
mükemmel olduğun�ı hissediyordum. 

Sonra geri döneli.im. Yalmzca su bynağına 
atladım ve başladığım açıklıh>"a doğru yüzdüm. Garip 
olan şey geri dönüp dışarı çıkoğımda, bir şeyin 
benimle birlikte geldiği izlenimini duydum. Benim 
tam arkamdaydı. Bu yararlı ve iyilikseverdi; kötü 
değildi. 



Şamanizm.ve 

Bilinç Durumları 

Şam.ınizm insanlık tarafından b!linen en yaygın ve 
kadim metodolojik zihin-beden sağ.lltımı sistemini temsil 
eder. Arkeolojik ve etnolojik kanıtfar şamanik yöntemlerin 
en azmdan yirmi ya da otuz bin yasında olduğunu 

bildfrmektedir. Olasılıkla bu yöntemler daha da eskidir-çünkü, her 
şeye rağmen, insan adı verilebilecek primatlar iki ya da üç milyon 
yıldan fazla zamandır gezegen üzerindedirler. 

Bugün şamanik bilgi öncelikle, kısa süre öncesine kadar ilkel 
kültürler olan kavimler a(asıncla hayatta kalmı�tır. Onların 
korudukları bilgi yi.i7.lerce insan nesli boyunca, yaşam ve ölüm 
durumlarında kaıarulmıştır. 13u kaviınkrin ataları sa�lık ve güçlerini 
korumak, ciddi ha:mılıklarla başa çıkmak ve öhımün tehdidi ve 
travmasıyla uf,ı-raşmak için verdikleri çabalarda bu bilgiyi znhmctlc 
öğrenmiş ve kuUanrruştır. Kadim yöntemlerin bu koruyucuları 
bizim için çok önemlidir, çünkü kültürlerin1n neredeyse hiçbirisi 
yazılı k.-ı.yıtlar bırakmamışur. Bu nedenle şamanik ilkeleri yalnızca 
onların geride kalan yasayan temsilcilerden öğrenebiliriz. 
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Şamanik varsayımlar ve yömemlcrle ilgili dikkate değer 
şeylerden birisi, bunlarm' Avustralya yerlileri, Kuzey ve Güney 
Amerika, Sibirya ve orta Asya, doğu ve kuzey Avrupa, ve 'güney 
Afrika da dahil olmak üzere, gezegenin birbiı:inden geniş ölçüde 
ayrılmış ve uzak bölümlerinde, çok benzer olmasıdır. 

Klasik Akdeniz tarihsel yazınında ya da omı.çağ ve Rönesans 
batı Avrupa'smda, ayru temel şamanik bilginin Engizisyon 
tnr:ı.fından geniş ölçüde yok edjlene b<l:ı..r biı· ı:ı.m:ı.nlar orada 
olduğu üzerine kanıd:ı.r bulunabiHr. 

Şamanik yöntem ve inançbrın dünyanın büyük bi( bölümündeki 
yaygın bcnıerlikkri Eliac.le tarafından klasik eseri olan Shama11isnı'de

(.,\'aıııııııizrn) geni� bir biçimde belgdenmiştis. Eliade ve diğerlerinin

şamanizmin bir diğerinden uzun süre boyunca ayn kalm1ş olan 
kavimler arasında görülmesinden emin olarak konuş:ı.bilmeleri bu 
kadim gücün ve sağaltım sisteminin tutarJı olmasındandır. Örneğin, 
bir antropolog suna dikkati çeker: "Bugün şamanizmle, Asya'da, 
Avustralya'da, Afr.ib'da, ya da Kuzey ve Güney Amerika'da olsun, 
her nerede karşıJaşılırsa karşılaşılsın, şaman temelde aynı biçimde 
ve benzer tekrı.ikieı:le-grubunun ve onun üyelerinin psişik ve 
ekolojik dengesinin koruyucusu, görünen ve görünmeyen dünyalar 
\1.rasındaki aracı, ruhların ust-ı.sı, doğaüstü iyileştirici, v.b. ohrnk� 
işlev gösterir." Şan:ıan "insan halini asmaya ve farklı kozmolojik 
düzlemler ar-JsJncfa ... özgücce ileri ve geri geçmeye" muktedirdir. 

Tcmd şamaoik bilgideki dikkate değer dünya çapındaki tutarlılık 
aynı 211maod:ı. pek çok başka antropologca d:ı. fark edilmiştir. 
Örneğin Wilbert, Venezuela'daki \Varao KızılderiliJcri arasındaki 
şamanizmin doğası üzerine yazarken, dikkati su noktaya çeker, 
"Ş;1m:1ni:ı.tn i.i:r.crinc yazınb tanışık olan hcrh:ıngi .birisine: \Varno 
dcncyimkrinin evrensele yakın ... olan bir içeriğe· sahip olduğu 
derhal belli olacaktır." Wilben Warao şamanlarının Avustralya, 
Endonezya, Japonya, ,in, Sibirya, ve yerli Kuzey Amerika, Meksika, 
ve Güney Am·crika'dakilerle paylaşoğı uygulama ve: inançların uzun · 
bir listesini verir. Wilbert ayrıcn, birbiriyle arasında bir okyanus 
olan Venezuela Warao'ları ve Avustralya \X'iradjeri'!erinin şamanik 
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yolculukları araSJoda "yalnızca genel içerikte değil spesifik 
ayrıntılarda da ... dikkate değer bir benzerlik" olduğu sonucuna 
vanr. 

Farklı çevrelere ve farklı maddi bayatt.'l kalma sorunlarına 
birbirinden belirgin olarak farklı biçimlerde uyum gösteriş 
biçimlerini temsil eden ilkel kültürlerde bunun' dışında güç ve 
sağaltıma şamartik yaklaşım temelde berızeı-i bir biçimde 
korunmuştur. Tarihöncesi göçler ve izolasyon yoluyb, birçok böyle 
grup, insan ailesinin diğer parçalarından on ya da yirmi bin yıl 
boyLıocn ayrılmıştır. 

Ama, tüm bu yıllar boyunca, temel şamnnik bilgj ciddi bir 
biçimde değişmiş gibi görünmemektedir. 

Bu nedendi? Bu belli ki ilkel kavimlerin hayal gücü eksikliğinden 
kaynaklanmıyordu, çünki.i toplumsal sistemleri, · sanatları, 
ekonomileri, ve kültürlerinin diğer yönlerinde bi.iyük bir farklılık ve 
çeşitlilik vardır. O zaman, neden şamanik bilgi ilkel dünyanın farklı 
bölgelerinde bu kadar temelden tutarlıdır? 

Ben yanıtın, basit bir biçimde, çünkü şamnni:ım ise y:a.rar, 
olduğunu öne sürüyornrn. Binlerce yıl boyunca, deneme ve yanılma 
yoluyla, çoğunlukla birbirinden aşırı derecede farklı ekolojik ve 
kültürel koşullarda yasayan kavimler her şeye karşın şamanik güç ve 
sağaltımın temel ilke ve yöntemleriyle ilgili olarak aynı sonuçlara 
vardılar. 

Şamanizm modern tıbbın teknolojik buluşlarından yoksun olan 
kadim kültürlerde gelişmiştir. Benim görüşüme göre, bu kültürlerin 
düşük teknolojik düzeyleri onun üyelerini insan zihninin sağlık ve 
hayana kalmayla ilgili ciddi sonınlarla basn çıknhilmc yccı.:ncğini 
olası olan en Üı;t dü:teyc kadar geliştirmeye zorlamıştır. İnsanların 
ıihnin sağlık ve sağalum potansiyeliyle ilgili sahip oldukları en 
iJginç yöntemlerden bazıl:m bu düşük teknolojili kültürlerdeki 
şamanlan�kidir. 

Görevini yerine getirmek için, şaman çoğunlukla kornyucu ve 
yardımo ruhları tarafından sağlanan özel, kişisel güce güvenir. Her 
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bi.r şamıın, yarclımcı ruhlara sahip olsun ya dı, olması.n, hizmetindt: 
genellikle en a:t bir koruyucu ruh bulundurur. Yerli I<uz(:y 
Amccib'daki konıyuclı nıh kavrnmı iizerinı: kla:-ik eserinde, Ruth 
F. Bencdict şam::ınizm "hemen hemen her yerde bir biçimde ya da
bazı yönkriyle görme �uhu-kocuyucu ruh bileşimi çevresine
kurulmuştur .... " gözleminde bulunmuştur. . 

Koruyucu ruh Kuzey Amerik�'run dışındn da benzeri biçimde 
önemlidir, fakat antropolojik yazınJa çoğunlukla, Sibirya
şamanizmi üzerine eserlerde "himaye edici ruh", ve Meksika'yla 
Guatemala'da "nagual" gibi başka adlarla anılır. Avustralya 
yazınında buna "yardımcı totem", ve Avrupa yazınında "tanıdık" 
ıdı verilebilir. Bazen koruyucu ruha sadece "arbchış" ya da 
"ahbap" denilir. Heı: ne ad verilirse verilsin, şamanın işlevi için
temel bir güç kaynağıdır.

Bir koruyucu ruhu elde etmenjn bilinen en iyi yolu doğadaki 
uzak bir yerde ruh aramaktır. Yer bir Mağara, bir dağın tepesi, ya 
da Hiv�ro'lar arasında olduğu gibi yüksek bir şelale:: ya da gece ana 
yoldan ayrılmış bir patik,'\ olabilir. 

Aynca bir koruyucu ruhu ek geçirmenin İstemdışı olduğu gibi 
ö:tel şamanik yoUan da vardır. 

Koruyucu bir ruh olm:lksızın bir şaman olmak hemen hemen 
olanaksızdır, çünkü şaman varlık ve edimlt:ri normalde insanlardan 
gizli olan olağandışı ya da ruhsal güçlerle basa çıbbilrm:k ve onlanı 
hakim olabilmek için bu güçlü, temel güç kaynağına sahip 
olmalıdır. Koruyucu ruh çoğunlul<la bir güç hqyııanı, yalnızca şamanı 
konımak ve ona hizmet <::tınc.:kk kalmayıp aynı ıaınaııda onun için 
bir başka benlik ya da başka bir l::ien olan ruhsal bir varlıktır. 

Bir kişinin bir koruyu_cu ruha sahip olması onu tek ba:-ına bir 
şaman yapmaz . .f:"livaro'ların belirttikleri gibi, bir yetişkin bunu bilse 
de bilmese de, �liba çocukluğunda bir koruyucu ruhun yardımını
görmüştür; aksi halde yetişlcinliğe erişmek içi':' gerekli koruyucu 
gücü olmayacaktır. Koruyllcu "ruhları ,ıçısından sıradan bir insan ile 
bir şaman arasındaki ana fork, şamanın kı:ndi koruyucu ruhunu 
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değiştirilmiş bilinç durumundayken aktif olarak kull:ınmasıdır. 
Şaman koruyucu ruhunu sık sık görür ve on:t <hnışJr, şamanik 
yolculuklnrda onllnla birlikte p;czer, omın keı1dinr y:ırdını cmwsini 
sağlar, ve onu başkalarının hastalık yu da sakatlıklarının 
iyileştirilmesinde kullarur. 

Koruyucu ruhtan b:tşh, güçlü bir şamanın bdirli sayıda 
yardımcı ruhları vardır. Bunlar koruytıcu ruhla karşılaştırıldığındn 
bireysel olarak 1 dalıa küçi.ik gi.içlcrclir, fakat hir pın:ıııın din<lc 
bunlardan yüzlercesi bulunabilir,. ve büyük bi� mplam güç 
sağlayabilir. Bu yardımcı ruhların belirli amaçlar için özel işlevleri 
vardır. Bir şamanın bunJarın geniş_ bir kiclesini top}arnası 
çoğunJukfa yıllaı: alır. 

Şamanik yetenek ya da pomnsiyel açısından cinskr arasında 
herhangi belirgin bir farklılık görünmemektediı:. Hivaro'lardaki gibi, 
birçok kav.imlerde, şamanizm uygulamasıyla pek :ız bağlantısı olan 
ekonomik ve toplumsal nedenlerle, şamanbrın çoğu erkektir. Ama 
Hivaro kadınları bile, çocuklarını yetiştirme işini bitirip orta yasa 
ulaştıktan sonra bazen şaman, hem de çok güçlü şamanlar olurlar. 
Ortaçag ve Ronesans Avnıpa'sında, dul ve yaslı kadınlar benzeri 
biçimde, kısmen kendilerini dcstekkmek için, sık sık şifacı 
şamanlar olmuştur. Tabii ki, Engizisyon onlara, batılı olmayan 
toplumlacdaki Hırisciyan misyonerlerinin hala çoğunlukhı 
şamanl�a "cadı» demeleri gibi, "cadıl:1r" demiştir. 

ŞamanJar özellikle şifacılardır, ama bundan başka toplumun 
üyeleri için Şimdiki zamaru, geçmişi ve geleceği göre'rek kehanetle 
de uğraşırlar. Bir şaman hir .�iiriiciidiir. Bizim "gc',rüci.'ı" süzcüğümiiı 
bn ti.ir bir etkinliği, neı·c<leyse yok olmuş Avrupa şamanizmini 
belirtir. 

Bir şaman aynı zamanda, su anda b;ışka bir yerde ne olup 
bittiğini görerek duru.-görüyle de (klervoyans) uğraşabilir. 

Şaman gerçeklikler arasında gidip gelir, mistik yeteneklerle ilgili 
bilinç durumlarının. büyülü bir atletidir. Şaman, Castarn.:da'nın 
dramatik bir biçimde tanımlad.ığı gibi, olaftan gerçeklikle olağandışı 
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gerçeklik arasındaki bjr aracıdır. Şaman ayru zamanda ruhsal gücü 
insanlara yardım ecmek, onlao sağlıklı bir dengeye kavuşturmak 
için idare eden bir çeşit "güç-sims:m"dır. 

Bir şamandan nılı-rıızlaınıır, yani kişisel koruyucu cuhunu ve 
h:ırta kc:nc.li ruhunu kaybetmiş birisine yardım ccını.:si İ:m:m:bilir. füı 
gibi durumlarda, şaman onun kayıp ruhunu gt:d getirmek ve bunu 
hastaya geri vermek için olağandışı gerçekJiktc bir sa�lum 
yolculuğuna girişir. Ya da bir şamanın hasrnsı bir yerindeki ağrı yı

da hastalıktan şi�yetçi olabilir. Böyle bir durumda, şamanın görevi 
hastayı sağlığına b.vuşturmak için zararlı güct'ı onun bedeninden 
çıkartmaktlr. Bunlar şamanik saf,>nl.uma iki remel yakfaşımdır: yararlı 
güçleri geri getirmek ve zararlı olanları dışarı çıkartmak. 

Şamanlar bu sağnlttm görevlerinde gerçeklikler arasında gidip 
gelebilmelidir. Bunu yapmak için, bazı kültürlerde, ş:1manlar zihin
değişcirici maddeler alırlar; ama birçok başka kültürde bunlan 
kullanmazlar. Gerçekte, bazı psikoaktif maddeler şamanik 
çalışmanın gerektirdiği konsancrasyonu önleyebilir. 

Şamanizmin ilgjnç yönlerinden biri, her ikisinin de kauldıkhrı 
örnekler de olmakla birlikte, bir ilaç kullanıldığında bunun hasta 
tarafından değil iyileştirici ya da şifacı tarafından alınmasıdır. Eğer 
şamanm sağalnm çalışmasını bir değiştirilmiş zihin durumunda 
yapmak zorunda ,olduğu düşünülürse modern Batı tıbbıyla 
arasındalci fark kolayca anlaşılabilir. Burndaki düşünce gizli 
gerçekliğe ulaşım sağlamaktır. Böylesi bir çalışına hastanın değil 
şamarun sorumluluğudur. 

Özünde ş:ı.manhğa kabul deneysel ve çoğunlukla derece 
derecedir, şamanik bilinç durumuna nasıl uh\şılabileceğjnin 
üğrcnilmc�in<lcn ve o durumda görme ve yolculuk yapmadan; 
kişinin kendi · konıyucu ruhundan eminlik knanmaı-ı ve onunla 
ilglli bilgi edinmesinden, ve şamanik bilinç durumundayken onun 
yardımını sağlamasından; ve bir şaman olarak başkalarına başarıyla 
y�mLmcı olmayı öğrenmekten oluşur. Daha ileti düzeydeki 
şımanızmın belirleyici bir aşaması kendi y:m.lımcı ruhlarından 
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kişisel eminlik kazanmak ve bunlarla ilgili bilgj dde etmekti(. Bu 
kitapta açıklanmayan bundnn daha da ileri düzeyler olduğu gibi 
bazı önemli türden şamanik deneyimler de vardır. 

Bununla birlikte, eğer yu�rıda verilen ilk üç aşamada başanlı 
olduysanız, kendinize herhalde şaman diycbilir�iniz. Fakat 
şamanlığa kabul hiç bitmeyen bir çabalama ve rreşe sürecidir ve 
sizin bir şaman olarak statünüzle ilgili belirleyici karnrlar yardım 
etmeye çalıştığınız kişiler tarafından verilecektir. 

Yeni bir şnman, �emel ilkeleri, yöntemleri, ve şamanizrnjn 
kozmolojisini öğrendikten sonra, şamanik uygulamalar ve 
yolculuklarla güç ve kişisel güç edinir. B\.ı bilgi elde edildikçe, 
şaman diğerleri için bir rehber haline brclir. Örneğin, toplumundaki 
bir insnn bir rüya ya da hayal görebilir ve şamana bunun anlamını 
sorabilir. Usc-a şaman kendisinin Şimdiye bdar öğrendiklerinin 
1şığında "Aa, evet, deneyimlediğin şey şu anlmn:ı. geliyN ... " 
diyebilmelidir. Şaman �zernleri nçığa :çıkaran kişisd deneyimlerini 
bunlar sanki büyük kozmik bir yap-bozun parçalarıymış gibi sürekli 
ol.ırak bir araya getiı:mcyc çnlışır. Kozmik yap-bmlın üst düzeydeki 
bilgisine ulaşmak için çoğunlukla yıllnrcn süren şarnanik 
deneyimlere. gerek vardır, ve uımı. bir şam:ı.n bile bir öli.imliinLin 
yaşam süresinde yap�boıu mmamlamayı asla lımmn%. 

Daha a;ı: yetenekli ve daha az mütevazı �amanlar bunu 
yapabilmeklt'. birlikte..:, gaçck bir ltsm �nm:ln başkalarının 
deneyimlerinin geçerliliğine itiraz etmez. Usta şaman en alışılmadık 
deneyimleri bile kendi toplam kozmolojisi)'k, temelde keneli 
yolculukları üzerine kurulll bir kozınok,jiylc bütünleşrirme)'e 
çalışacaktır. Eğer bunu kolaylıkJa yapabiliyorsa hcrlınldc: b:rna "ah, 
onlar her zamnn öyle söylerler," diyen C:onibn Kı:t.ıldcrili şamanı 
gibi bir ustadır. 

Usta şaman hiçbir zaman c.lı.:ncyiırıl<.:diğinizin bir fantezi 
olduğunu söylemez. Bu şamanizmlc bilim arasındaki farklardan 
birisidir. Ama şamanla bilim adamı arasında lx:nzçrliklcr d<.: uarılır.

Her ikisinin ele �n iyi olanı evrenin ve Doğanın k;ırına�ıklık ve 
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görkeminden hayret duynr v� keneli yfrlşaınlnrı hoyu.nca, olan 
bitenin yalnı7.ca ki.içi.ik bir bölümünü gôzlemlcyerek 
anlayabileceklerinin farkına varır. Hem şamanlar hem de bilim 
adamlar-ı lcişisd oh\rnk cvre_nin gi%emlerini arnştırırlar ve her ikisi de 
evrenin altında yatan nedensel süreçlerin olağan genişten gizlenmiş 
olduğuna inarurlar. Ve ne usta şamanlM ne de usta bilim_adamJarı 
dinsel ya da politik ororirclcrin kendi buluşlarrna karışmalanna izin 
vcrmczk:r. Galik:'nin büyücülliklc (�:unaniımh.:) suc,:Janınası şans 
eseri değildi. 

Şaman bir cmpırisisttir (bilgisini deneyimlerinden alan kişi). 
Empirisizmin tanımlarından biri "deneyimlerin özellikle duyusal 
deneyimlerin vurgulaması uygulaması"dır (Webster's Third New 
lmernational Dictionary). 

Ve tabii ki şaman duyumsal bilgileri edinmede, öncelikle ilk 
elden deneyime bağlıdır. Yine de ustı\ şaman mütevazıdır. Buna 
rağmen, hiçbirimiz ne olup bittiğini gerçekten bil�eyiı. Herkes 
evrene açılan kendi küçük penceresiyle sınırlıdır. Hama: Utce: 
adında bir Mohavc kadının söylediği gibi: 

Her şaman farklı bir yaraulış öyküsü anlatır. Kişi 
bunun birkaç bjçimdc anlacıldtğını duyabilir. Bütün 
öyküler aynı olayla ilgilidir, ama anlatma biçimi, 
sanlci farklı tanıklar

> 
farklı ayrınuları anımsayıp 

unutarak anlatmış gibi farklıdır. Sanki bir Kızılderili, 
bir Zenci ve bir Fran�ız anJatJyormuş gibidir ya da 
sanki, kocam Hivsu: Tupo: ma (yaruk çiğ) ya da sen 
gördüğümüz bir araba kazasını an1aoyormuşsunuz 
gibidir. 

Şamanlar bilgi insanı oldukla n kadar edim insanıdırlar da. 
Yardımları istendiğinde gizli gerçekliğe girip çıkarak topluma 
hizmet verirler. Ama yalnızca pek az sayıda'şmmın gerçek bilgi, güç, 
ve sağaltım ustaları olur. Tipik olarak toplumlarındalci insanlar 
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tarafından bclirJi bir şamanın ne kadar yeterli oldlığu, insanları 
sağaltmada ne kadar başarılı okluğu ti:-:erin<.: çok sl'l�'l<b dc�rirel 
c..lcğerkndirme yapılır. Şamanların "kayıt"ları iyi bilinir, ve insanlar 
yaşam ve ölüm durumlarında hangi şam.ınlara gidccd.Jcrinc karar 
verirler. Bu nedenle, birçok kişi şaman olabilmekle birlikte, yalnızca 
pek azı önemli olarak tanınır. 

Şamanik Bilinç Durumu 

Şaman z:unanının )'alnızca kiiçi'ık bir hi,li.imiirıık vç )';ılııızc:ı 
şaınanık görevleri yennc getirmesi gerektiğinde olağandışı 
gerçeklikte çalışır, çünkü şamanlık part-time bir etkinliktir. 
Hivaro'lar, Conibo'lar, Eskimo'lar, ve çoğu ba�ka ilkd gruplar 
arasında, usra şaman çoğunlukla toplumun ekonomik, sosyal, ve 
hatta politik islerine aktif olarak kaulır. Ş'<lrnan çoğunlukla başarılı 
bir avcı ya da bahçeci, z.anaatkac ve sanatçı, di.işünüı:, ve sorumlu 
bir aile ve toplum üyesidir. Gerçekte, usta �amanın iki farklı 
gerçeklikte başarıyla çalışabilme yeteneği gücün k:lnı cı olarak 
görülür. 

Şaman şamanlığı iJgilendiren bir etkinlikte bulunduğunda 
şamanlığm ahlaksal ilkelerini izler, ve şaınMik çalışmalarla 
uğraşmadığında olağan gerçekliğin ahlaksal ilkelerini i�lcr. Şaman
btı iki gerçeklik amsında kasıtlı olnrak ve ciddi amaçlarla gidip gelir. 
Gcrçc:k.Jik bunlardan hangisiyse, şamaıı nna uygun bir biçimde 
düşünür ve hareket eder ve amacı hem olağandışı etkinliklerinde 
hem <le olağan etkinliklerinde; ustaJaşmakrır. 

YaJruzca her iki dünyadaki ·etkinliklerinde de ustalaşan kişi usta 
bir şamandır. 

Olağan dı�ı ve olağan, şamanın her iki k.işisd gerçekliği de 
kendilerine karşılık düşen bilinç durumlarına sahiptir. Her bir 
gerçeklil<le yalnızca kişi ona· uygun olan bilinç durumundayken 
başarıyh'ı basa çıkılabilir. BöylelikJe, eğer birisi kalabalık bir kentteki 
bir cad.dcdc karşıdan karşıya geçiyorsa, uygun bjlinç durumu 
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şamanik Alt Dünyaya girerken kullanılandan farklıdır. Usta bir 
şaman karşılaştıgı her bir durum için gerekli olan uygun hilincin 
bürünüylc farkındadır, ve gerekriKi gibi o bilinç d\lnımuna girer. 

Her ne kadar bazı Batılı koltuk düşlinürJeri uzun :tamandır ilke! 
kavimlerde olağan dünya ve gizli dünya arasında böyle bir ikili 
ayrım olduğunu öne sürmenin manaklı oldufı;unu, ilkel kavimlerin 
bu ikisi arasında ayam yapamayacağını varsayarak yadsımış!aı:sa da, 
iki gerçekliğin algılanması şamanizmde tipiktir. Daha önce 
açıkladığım gibi, Hivaro'lnr ynlruzca bö)ılc bir a)'rıını bilinçJi olarnk 
yapmak.la kalmazlar, aynı zamandı olağandışı ya da gi:ı:li olana çok 
daha büyük bir önem verirler. Aşa�ıdalcileri süylcyen Ake 
Hultkranz'n kaulıyonım: 

... Eğer böyle !ilkel] bvimler bilinçli olarak böyle 
bir ayırım. yapmazlarsa-ki bazen yaparlar-aslında 
bili�lcrıni bilinçdı�ı olarnk bu modele gi)rc ay:1rlarlar. 
Bunun bir bnm şamanik tr::ınstır. Esrime dünyası 
doğaüstü güçlerin ve oluşların düny:ısıdır. bunun 
için şaman onun içine dalar. Şaman iki dünyada 
varolur: transın dışındayken kabilesinin halkının 
gündelik yaşamını sürdürür, transtayken şaman, 
ruhların uçma yeteneği, kendi biçimini dcği�rirmc, 
yardımCJ ruhla bir olma, ve bunun gibi bazı 
potansiyellerini onlarla paylaştığı doğaüsti.i dün}'arun 
bir parçasıdır.. 

Burad:ı kişinin ŞBD'nda ve 013D'ndaki dtncyimlı:ri arasında 
ayırım yapmaya verdiğim ôneın, ya da Casmncda'nın ulaj'.:,,;ındışt 
gerçeklik ve olağan gerçeklik ::ırnsındaki ayırıma verdiği önem, 
şamanların kendi arnl:ırında ya da h:ma Batılılarla kcınu�malarında 
bile çoğunlukla farkına varıbn bir ayırım de.�ildir. füi)'ldikle, eğer 
bir Hivarn şamanının konuşmasını dinlemiş ols:lydınız, onun 
günlük yaşamınd:ı size, bir Batılı olarak, üimi.iyle anlamsız ya ·da 
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olanaksız goruncn deneyim ve davranışl:-ırını :-ınhumasım 
dinlcycbilirdiniz. Ürncwn, size şam:\nik gücüyle uzaktakı hi.iyi.ik bir 
ağacı y:ırdığıru, ya da bir komşusunun dolnbmın içinde ters dönmüş 
bir gükkuş:ığı gürdüğünü söyleyebilir. 

Aynı konuşmada size yeni bir üfkmdi h<ıru silahı y:\pınakta 
oldugunu, ya da önceki sabah avlanmaya çıktığını söyleycbjlir. 

Sorun, bazı Baulı dlişünürleıin sandığı gibi, Hivaro'lar gibi ilkel 
kavimlerin ilkel "mantık öncesi" bir zihinlerinin olına�ı değildir. 
Sorun sadece 13aolının şam:ınik bakış açısına göre deneyimsiz 
olmasıdır. Bir Hivaro kendi kabilesinden kişikr için, belirli bir 
deneyimde bulunmak için hangi bilinç durumunda olması 
gerektiğini belirtme gereği duymaz. Onlar bunu derhal bilirler, 
çünkü halihazırda hangi tür deneyimlerin Şl3D'nda ve hangi cüı
deneyimlerin OBD'nda onaya çıktığım öğrenmişlerdir. Yalnızca 
B:ırılı yabancı bu bilgiden yoksundur. 

f-livaro'ların külclircl incclikliliği c:-siz olın:ıkt:rn (<>k uzaktır; 
gerçekte, bu belki de hemen hemen her şamanik kültür için 
doğrudut. Malescf, değiştirilmiş bilinç duruml:lrıyla kapsamlı 
clcncyimlcrı.lcn yoksun otan l3atılı gö:demcilcr, yerlilerin 
"olanaksız" deneyimleri yasadıklarıoda içinde bulundukJ:m bilişsel 
durumu araştırmakta çoklukla başarılı olnmamı�lardır. Avustralyalı 
ancropolog W. E. H. Stanncr'rn dof,rı1.ı olarak gci%lemlcdiği gibi: 

Böyle şeylerle ilk defa karşılaşan ı\vrupaLlar için 
bu tür "misrisizm"in tiim yerli c.li.işüncesini 
yönettiğini düşünmek son derece kolaydır. Bll 
doğru değildir. "M:ıncıklı" düşünce ve "rn.syond" 
davranış, ycrlikriıı yaşamında hemen heıncn 
Avrupalıların yaşamının b:ısit düzeylerinde olchığlı 
kadar geniş ölçüde bulllnur. . . . V c eğer biri:d 
çıkarımsaJ düşüncenin gcrçekte·n parfak bir 
gösrcrisini izlemek isterse, sadece [bir ycrlininl yar:ıh 
bir kangurunun izini sürmesini görmesi, ve onu 
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işaretleri neden belirli bir biçimde yorumladığını 
sc>ylemcyc ikna etmesi huna yeter. 

Biı: başka deyişle, sınırlamalar ilkel kavimlerde değil, bizim 
onlaı:ıo dcnr.yimlcrinin iki-btlı doğasını ve bunlara ch.ıydtıkhırı 
saygıyı anlama biçimimizdedir. Bizim Batılı kültürümü?. şamarıik 
oJmadığından, şamaoizmi öğrctirk:en, Castancda'nın yaptığı gibi 
o1ağandışı gerçeklik ve olağan gerçeklik arasındaki ayırımı açıklığa 
kavuşturmak gerekir. Eğer bir şaman olut":>anıı ve 
konuşabileceğiniz başka şamanJar varsa, belirli' bir deneyimi 
yasarken hangi bilinç durumunda olduğunuzu hcürtmeyi bir 
Hiv:ıı·o ya cb Avustralya yerlisi kadar· gereksiz hulncaksını%. Siıi 
dinleyenler eğer bilgili kişilerse bunu bilccekkrdir. 

ŞBD'nun değiştirilıuiş bilinç dunıınu unsuru, fo�Cıncle hafiften 
(birçok Kı.ızcy Amerikan Kwlderili ş:ımanında olduğu gibi), çok 
derin 0>ir şamanın bir ııüre için komaya girmiş gibi göründüğii 
L1pp'lar arasında olduğtı gibi) olana kadar dc.:ği�cn dcrccdc.:ı-ddd 
transı içerir. 

Aslmda, tüm bu alanın Sibirya şamanlarında görüldüğü 
bildirilmiştir. H.oltkrantz'ın dikkati çektiğ1 gibi, "Bu nedenle 
şamanik transın değişmez bir biçimde aynı dcl'inlikt<.: olduğunu 
belirten ifadeler yanıltıcıdır." 13<.:nzeri biçimck, Eliadc: "Uygurlar 
arasında şamanik esrime bir tcans olınakt:ın çok bir 'esinlenme 
durumu'dur; şaman ruhları göri.ir ve duyar; 'kendinin dışına. 
çıkarılmıştır' çünkü csr1mccle uzak böl�elcrc yolculuk yapmaktadır, 
anı:ı hiliııç:-iY. lkğildir. () hir giirCıcCıdür ve esinlenmiştir. Bununl:ı 
birlikte, temel deneyim esrinıcsddir, ve bunu dJc etmenin remel 
yolu, diğer bölgclerdı.: de olduğu gibi, büyülli dini müziktir." diye 
ya.zar. 

Kesin ola11 şamanik Ll)'gulnmal:ır için bilincin değiştirilmesinin 
belirli bir derecede gerc;kli olcltığtıchır. Dı�andan gelen Batılı 
gözlemciler sık sık şamanın hafif bir transta ol<luğL1nu fatk 
edememi�lerdir, çünkü ki�isel şamanik deneyimden yoksun olan, 
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dı�tan gözleyen kişilerdir. H.ultkrantz çok uygun bir biçimde şum 
dikkati çeker: 

Bir şaman gerçekte zihni içsd görüntüler 
tarafından doldurulmuşkcn, aklı başınclaymı� g-ihi 
davranıyor olabilir. Ben kendim bir Kuzcr 
Amerikan büyücü hekiminin bir h:ısr:ıyı 
iyileştirirken bilgisi nz olan dışandaıı birisi 
tarafından kolayca fark cdilemerecck çalışmasına 
tanık oldum; ve iyileştirmesi sırasında 
gördüklerinden sonra b::ına tarukJık etmesi onun 
hafif bir transta okluğu �crçcğini güstı:riyordu. 

Birçok kişisel ve külcCır<.:I istisrnılar olmakla birlik.re, şaman 
şamanizme başlamadan önce, yaşanımın daha iinccki. kritik bir 
noktasında çok derin bir c.kğişririlmi� bilinç dunımurnı girmi� 
olabilir. Ba;r.cn böyle bir deneyim bir kor\tyucu ruh gücü almak için 
kasıtlı olarnk yapılan hayali bir arn�tırmada ortay,, çıkar. 13aşka 
zamanlnrda bu, bazı Kuzey ve Güney Amı:rib Kı:Gıldcrililcri 
arnsında ya da yerli Sibirya'da oldllğu gibi, ciddi bir hastalığın 
doruğunda ortaya çıkar. Benim 1 % l'de C:onibo l,ızılclcrilikri 
arasındaki ilk psikedelik deneyimim kişisel bir fünckrir. 

Bumda "trans" sözcüğünden çoğunhıkJ:ı kaçınılmı�tır, Çl·ınkü 
bizim bu terimk ilgili Batılı anlayıfımız sJk sık bunun bilinçsi% bir 
durum okhığu irnnsıııı raşır. Rı:iı,lın.rd hcnzni hir lıi\·İırnlı: " ... 
bizim bdirtmcyc çalıştığımız, şamanın bazı c.lunıınl:ırda bilincini 
yitirmiş olmak yerine değiştirilmiş bilinç durumuna .�irdi�i anlamına 
gdcn olağandışı bir psişik dmumda olduğlıdlll'." olarak belirttiği 
gerçeğe dikkati çekerek "trnns"ı kullanmaktan knçınm>�tır. 

Kişinin şamanik olarak "�örme"si ŞBD'ncla nl�ıL Buna 
"görselleştirme_" (visualizin� "hayal etme," (imagin� ya da 
Avustralya yerlileri tnrnfın<lan ifade edildiği gibi, "glıçli.ı gfo:i.i" 
kullanın11 aclı verilchilir.1 S 13i>yk hir giirırn: bır dq�iştirilıni� 
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bilinç durumunda yapılmakla birlikte, böyle hayalleri sanrılar 
(halüsinasyon) olarak nİlclcndircrck biı: kenara atmak· ilk delen 
anlayışına ubşmaya ters düşen deneysel olma)1an bir önyargı olur. 
Ünlü AvuscrnJya'l..ı antropolog A. P. Elkin'in gfodcmlccliği gibi, bir 
yerli şamanın hayali "sadece bir s;cınrı <leğildir. Bu görselleştirmiş ve 
maddesel hale getirilmiş, bir süre için kendisini y:mmın kişiden bile 
bağlmsJZ olarak varobbilecek bir zihinse! oluşumdur ... J(jşi hayali 
deneyimlerken hareket edemez, ama etrafında neler olup birtiğioin 
bilincindedir. I<attang kabilesinden bir [şamanl oJarak N. S. \'</.

[Avustralya), bana ... ne olduğunu görüp bildigini, ama bir üli.i gibi 
hiçbir şey hissctmcdiğ;ni söyledi.'' 

ŞBD, Batılı ruhçu medyumların ya da Karayip ya da Java'daki 
ruhlarca ele geçirilmiş dansçıların karakteristik trnnslarının rersine, 
normalde şaman OBD'na döndüğünde deneyimin tümüyle 
anımsanmasına izin verir. Biı: başka deyi}k, ŞBD'da cipik <>larak 
amnezi görülmez. ŞBD'nda �amanın bilincinin bir bölümü 
çoğunlukla .kendisinin bulunduğu fiziksel ya <la maddi çevrenin 
olağan gerçekliğiyle hala zayJf bir bağlantı içindedir. Transın 
hafifliği onu ŞBD'nda tutmak için bir yardımcı tarafından davul 
çalınmasının sürdürülmek zonında olmasının nedenidir. Eğer 
davulun çalınmasJ durursa şalnan bızln ODD'on geri dönebilir ve 
böylelikle ynpacağı işte başaı-ısız olur. 

Şl3D'n:l girmek için gereken remel araçbr davul ve çıngıraktır. 
Şaman gendliklc davul ve; çıngırnğının kufümılmasını Şl3D'nun 
yarncıldığı ve ı-ürdürüldüğü zamanbrla sırudar, böyldikJe onun 
bilinçdışı zihni otomatik olarnk bunlarm kuJlanılınas1yla ciddi 
şamanik çalışmalar arasmd.-ı bir ilişki kurnr. Daha önceki 
dencyirnkrdc t<:krnr tekrar ŞBD'yla ilişkilendirilmiş olan çıngırak ve 
J:ıvlllun dc..:ğişnıcycn, monuwıı s(.·sinin b:ışlaııı:ısı, <>lllıtl lıcrııirn: 
ŞBD'n,1 dönmesi için bir sİn)ıal verir. 

Değiştirilmiş bilinç durumunun belki de c:n geniş ölçüd� kabııl 
edilen tanımı onu "farklı fı%yolojik, psikolojik, )'" da farmakolojik 
cıkinlik ya da maddeler tarnfınchın neden olunan, bireyin kcndi:;i 
rnrnfından öznel olarak (ya da bireyi izleyen nı::sncl bir gözlemci 
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tarafından) öznel deneyimdeki ya da psikolojik isleyiştek.i o bireyin 
tetik, uyanık bilinçlilik durumllndaki bdirli gcnd nonnlarından 
yeterli derecede sapmay1 temsil ettiği kabul edilen herhangi bir 
zihinsel durum(lar)." olarnk tarif eden Arnold M. Ludwig'inkidir 
(Ludwig 1972: 11.) Ludwig'in tanımındaki bir sorun bunun "tetik, 
uyanık" durumun bir değiştirilmiş bilinç durnmunlln özelliği 
olmayabileceği imasını caşım:-ısıdır. Ş,aman bazen ŞBD'nd.a ne tetik 
ne de uyanık olmamakla birlikte, tümüyle uyanık bir durumda 
olmasa bik çoğunlukla bir hayli tetiktir; ve ŞBD'ndn çoğunlukla 
hem tetik hem de uyaruktır. Katz da (1976a: 282-283), Kung 
Buşman trans-sağaltımı üzerine çalışmasıncb, Lu<lwig'in tanım1yla 
ilgili bazı kuşkularını ifade eder. 

Bu nedenle, deneyimli bir �aman için tanıdık çıngırak çalma 
ve/ya da davul çalma çohıu şamaoik çalışmaların yapıldığı hafif bir 
transa girmek için çoğunlukla yeterlidir. 

Davulun yinelenen sesi çoğunlukla ŞBD'ndaki görevleri yerine 
getirmek için önemlidir. Sjbiryalı ve diğer şamanların bazen 
davL1llarından onlan Alt Dünyaya ya da Üst Diinyiıya taşıyan ":u11 

ya da ''kano" ol�rak söz etmelerinin iyi bir m:clcni vardır. Davulun 
değişme}ren, monoton. temposu mşıyıcı bir dalga gibi cince ş�marun 
ŞBD'na girmesine yardım eder, sonra onun yolctıluğunu sürekli 
!ular.

Davulun "binek hayvanı" ya da "ki.'ılıc)'lan" olarnk önemi 
Sibirya'dalci Soyor'Jarın (f uvas'l:ı.t) a�ağıdaki siirinck: görülmektedir: 

Şanıım Daıııı//ıırı

Ahi Benim çok r<.'nkli davulum 

Sen öndeki köşede duran! 

Ah! Benim neşeli ve boyanmış davulum, 

Sen burada duran! 

Omuzun ve bO)'ntlO güçlü olsun. 
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Dinle, ah dinle benim atım-sen dişi geyik! 

Dinle, ah dinle benim atım-sen ayı! 

Dinle, ah dinle serı [ayı]! 

Alı, ündeki k<>�cdc duraıı boyalı davul! 

Binek hayvanlarım-erkek ve dişi geyik. 

Sessi% ol yankılanan davul, 

Deri kaplı davul, 

Dileklerimi gerçekleştir. 

Oradan oraya dobsan bulutlar gibi beni 

Alacakaranlı k Lilkekri boyunca 

Ve kurşun renkli gökyüzünün altında, 

Dağların dorukları üstünde 

Rlizhrar gibi eserek tası! 

Neher tarafından yapılan laboratuar araştırmaları davul 
çalmanın merkezi sınır sisteminde dcğişik.likkr yamttığını 
gösteı:miştir. Ritmik uyarım "beynin norm:ıkk: etkilenmeyen, 
birçok duyumsal ve motor bölgesindeki" dcktriksd etk.ioli[,,i 
"uyarılan duyumsal alanla olan bağlantıları yoluyla" etkiler. Bu 
kısmen tek bir davlıl vuruşunun birçok ses frekansı taşıması 
gerçeğinden kaynaklanıyor gibi· görünmektedir, ve bu nedenle 
beyindeki çeşitli sinir yolları boyunca eşzamanlı olarak uyarımlar 
iletilir. 

86 



Bundan başka, davul vuruşları çoğunlukla alçak frekanslardan 
oluşur, bu da davul vuruşunun beyne daha yüksek frekanslı bir ses 
uyırnmından d�ha foı:l:l eıwı:ji ikrd,ilmc�i lkmd::ı·ir. Ndıcr hrnrnn 
"kulaktaki alçak frekans algılayıcıları hasara narin yüksek frekans 
algılayıcılarmdan daha dayarukJıdır ve acJ duyulmadan ôncc daha 
yüksek genişlikli seslere dayanabilir.» olmasında.o kaynaklandığını 
söylemektedir. 

Kuzeybatı kıyısı Salisb K.ızıldcrilfü:ri'nin şan:ıanik ruh daıısları 
üzerine yapılan yeni bir araştırma Neher1in ritmik davul çalmanın 
değiştirilmiş bilinç dunın:ıı.ınu ortaya çıkarma bpasitesi üzerine 
bulgularım dcstekkmckte ve daha da ileri gôü'ırmcktcdir. jikk ve 
Ormestad Salish'lcrin geyik derisinden yapılma davulun kullamklığı 
şamanlığa gınş törenlcrinck tcta dalgası EEG 
ldektroenscfalogrnm] frekans alanının (saniyede dört ila ycJi 
vunış) hakim olduğunu buldlllar. Ji!ek bu frekans alanı için "trans 
durumlarmı yaratmada en etkili olduğu sanılmaktadır." demektedir. 

Bu gibi araştırmalara ileride şamanların ŞBD çahşrnalarıyla 
uğraşırkenki EEG ölçümlerinin de eşlik edeceği umulmaktadır. Hu 
tür araşarm�br ŞBD'nun çoğunlukla tcta düzeyiyle olduğu kadar 
daha az derinlikteki alfa düzeyiyle de ilgisi oldı.ığunun bulunmasına 
gôtürecek gibi görünmektedir. 

Şamarun çıngırağmın çalınması davtıla gôrc beyindeki daha 
yüksek frekanslı yollara uyarım sağlar, davul vuruşlarını güçlendirir 
ve sesin toplam etkisini daha da aı:ttınr. Davuldan daha yi."ıksck 
frekanslı olmakla bidiktc, çoğu çıngırnğın sesi kulaktaki 
:ı.lgılayıcılara ağrı vermeyecek kadar di.işti� grnişliklidir. 

ŞBD'na girerken şaman davulu kendi çalabilmeklc birlikte, oraya 
tam olarak varması, Sibiryalı Tungu;:lar arasında olduğu wbi, davul 
çalmayı sürdürme görevini bir yardımcının üstlenmt:sini gerektirir, 
böylece şamanın değiştirilmiş bilinç durumu koı:Ltnabilir.22 
Tungu:dar arasında kullanılan farklı bir teknik, şaman ŞBD'na 
girmeden önce bile ti.im davul çalma isini yardımcının yapmasına 
izin verilmesidir. Bu benim yeğlediğim wkniktir, çüokli öbi.ir türlü 
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d.ıvulu ç;ılm.ının gerektirdiği fiziksel yük benim şgO'na geçışımt 
önlevebilir. BLımınla · birlikte, davul ça.lm.ı hızını yine şaman 
belirlemelidir, çünki.i temponun uygunluğı.ımı yalnızca o 
hissc.:<lebilir. Uyarladığım tekniklerde, ben tipik olarak yavaş bir 
tcmp�>yhı başlayJp gerek duydukça· tempoyu artıracak biçimde 
çıngırnğı sallarım. Çırıgmığın sesi yalnızca davulLı çalam tempo 
vermekle blrna� aynı zmnanda davul sesinin gücüni.i daha yüksek 
bir frekans girdisiyle destekkr. 

Şaın.ın hu yi)n temi kull:rnarak sonund:ı Şnt)'na gi rdiğindc, 
<;ıııgıl'.ıgı tfalıa fazla <;alam:ı:ı, bu ncdcnk davLılu ç,\l.ın kişi onu 
çıngırnğın son duydL1ğu temposuyla çalmayı simh.ıri.ir. 

Bununla birlikte, Tunguz şamanın yardıması rüm davul çalmayı 
i.isclendiğinde, şaman bir çınwrak kullanmaz. Bunun yerine 
tempoyu dans ederek verir, kostümündeki çın�rnklıır ve demirden 
süsler davula öncülük eder ve onu yüksek frekan:ilı seslede 
destekler. Bu şamanın sinir sistemine sesle fütüşen bir bedensel 
hareket girdisi !>ağl:\r çtinkü, Shirokogorofrun gfrdemkdiğ;i gibi, 
" .. .'dans etme' k.ısrncn ritmik sesler üretme gc::n:ksinimi nedeniyle 
onaya çıkmıştır." 

SDB'na girme.ye ayr1ca şarkı söylemeyle de yardımcı oJumır. 
Ş:ımanın tipik olarak böyle durumbrda si>yk:diği ı'izcl "güç 
şarkıl:ııı" v:ırdır. ·Sözkr belirli bir kabilc..:dcki şamand:rn şamana 
deği�l'bilm�klc:: birlikte çoğunlukla şarkılann nıdodi ve ritimleri 
belirli bir kabile bölgesinde aynıdır. 

Şarkılar şaman ŞBD'na yakfaşakça temposu art.'\fl, yinelemeli ve 
görece monoton şarkılar olma eğilimi gösterir. Dunu belirleyecek 
hiçbir arnştırmaya rastlaınadığım halel:;:, ş:ukıbr merkezi sinir 
sİSlt'ınİııİ yog:ı\laki sıılıımırn alı�tırın:ıl:uın:ı l)l'nzc..:r hir· hiçiındc 
crkılcmc gibi gfak görtileıneycn bir işJcve sahip ol:ıbilir. ürnd:ı 
hazır bulunnnlnr çoğunlukla �:ım:ına şnrkı süylcıncdc.; katılarak onun 
ŞBD'n:ı girmesine yardım cclcdcr. Sözcükler şıımanın ruhsal 
kon•}'llCLI ve yardımcıl:ırına değinerek �amanın J..,rücünü 
dtığnıl.ı}•:ırak ŞLH)'mı y:ınımıakc:ı yardıoKı olur. 
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ŞBD'nun öğrenilmiş unsuru kişinin değiştirilmiş bilinç 
durumunda gördüğü. hissettiği, duyduğu, ve deneyimlediği şeylere 
mm bir gerçekliğin :ıtfcdilmesini içerir. Bu ilk elden, deneyle 
doğrulanan deneyimler şaman tarafından fantezj olarnk değil o anki 
gerçeklik olarak görülür. Aynı zamanda, şaman Şl3D gerçekliğinin 
OBD gerçekliğinden ayrılığını bilir ve ikisini bi,rbiı:iyle knrışurmaz. 
Ne zaman birinde ya da diğerinde olduf",ı-umı bilir v<.: bunların her 
birine kendi seçimiyle girer. 

Ş:"ımanın ŞBD'ndayken kull:rnclıf�ı iiğrcnilrni� ilkckr, dı:ği�tirilmiş 
bilinç durumundayken görülen hayvanlann, bitkilerin, insanlarııı, 
ve diğer gö:rüngülcrin (fenomen), bunların algılanclığı maddi 
olmayan, ol�ndışı gerçek1iğin koşullaa altında ci.imüyle gerçek 
olduğu varsayımını da içerir. Şaınnn ŞBD'na bu maddi olmayan 
biçimleri görmek ve onlarla karşılıklı ilişkiye geçmek için girer. Bu 
gibi biçimler şamana ya dn başkalarına OBD'nda}'ken görünmez, 
ve obğan gerçekliğin bir parçasını oluşnırmaz. 

ŞBD'nun öğrenilen yönü tüm yaşam biçimleri için, bitkilere, 
ha)rvanlara, ve hMta gezegenimizin inorganik maddelerine bağlı 
olduğumuzun mütevazı bir farkındalığıyL'\ birlikte derin bir saygıyı 
gerektirir. 

Şaman insanlann tüm yaşam biçimleriyle ilişki içinde uldul<lacını, 
onlartn L'\kom Siyu'hwrun dediği gibi "hepsinin bi:1.im ilişkilcrimi:t" 
okluğunu bilir. Hem ŞBD'nda hem de OBD'nda şaman diğer 
yaşam biçimlerine ailesel saygı ve anlayJ�la )'aklaşır. Onların 
geçmişini, birbirleriyle olan ilgisini ve ö;,,el güçlerini kabul edeı:. 

Şaman böylelikle ŞBD'na Doğaya, vahşi hayvan ve bitki 
ti.irlerinin özündeki güçlere, ve onların ı,ı;ezcgcndcki çok u7.un 
geçmişleri boyunca hay:"ıtta kal:ıbilmc ve gc:.:li�nH: yı.:tcıH.:klcrinc bir 
saygı ile !:,>1rcr. Şaman değiştirilmiş bir bilinç dunımunda sevgi ve 
saygıyla yaklaşılan Doğnnın olağan bir bilinç durnmundayken 
anlaşılamayacak şeyleri açıj:,ın çıkaracağına inanır. 
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Çoğu Kuzey Amerikan K.ı�ıldcrili kabileleri hala örnek ohıtak şu 
Hopi inancında olduğu gibi gerçeklikle ilgili temelde şaman.ik bit 
bakış açısını konırlar: 

Hopi'ler için tüm y:ı.�am pirdi.r-:ı.ynıdır. Onun yasadığı bu dünya 
insan dünyasıdır, ve onun içinde hayvanlar, kuşlar, böcekler, ve 
yasayan her yaratık olduğu kadaı: ya�ama sahip olan ağaç ve bitkiler 
de s:ıdecc bir maske-li b:-ılodald gibi yn cfa onl:ırı normalde 
gördüğümüz biçimleriyle görünürler. Ama };aşam.ın kıvılcımını biz 
insanlarla paylaşan tüm bu yararıl<ların ve tüm bu yasayan şeylerin, 
kesinlikle bizim gibi insan biçiminde yasadıkları başka evleri olduğll 
söylenir. Bunun için

1 
tüm bu yasayan şeyler insan olarak düşünüJür 

ve bunlar bazen yeryüzünde bile kendi biçimlerinde görünürler. 
Eğer öldiirülürlerse o zaman hu yaratığın ruhu bir daha hiç 
ay11laımayacağ1 kendi dünyasına dönebilir, aımı bl! yam.tığın 
soyundan gelenler nesilden ncsifo insan dünyasında onun yerini 
alırlar. 

Gün ışığında bile kişi doğal görlingülcrin olağan.dışı :;urc:tlerini 
şamanik bir biçimde görmeyi öi'.,rtenebilir. Örneğin, aş.ığıda verilen, 
bir Lak.ota Siyu büyücü hekiminden öğrendiğim bir teknik olao 
kqyıı görme yöntemichr. Önce bir yanıt: almak istcdiğ-iriiz bir sorun 
seçin. Sonrn yerdeki iki yumruk boyunda bir tas dikkmioizi çekene 
kad,-ır vahşi bir alan boyunca yürüyi.in. Onu alın ve onunla rahatça 
oturabileceğiniz bir yere götürün. 

T:aşı önünüze yeı:e koyun ve yanıt alm,'lk istediğiniz soruyu 
sorun. Taşın çizgileri, çatbkları ve diğer eğimleri rnrafından 
biçimlenen bir ya da daha fazla yaşayan yarntı�ı giirüncc.:yc.: k.ıchr 
onun üst yi'ızcyini dikkatle inceleyin. füı birkaç d�tk.ik:ı abbilir. 

Taşın yüzeyinde bir ya da d;,ha fazla hayvan, bickj, böcek, yüz, 
insan biçimi, ya da başka varlığı ayın e<lebiJdiğiı;1izd<::, caşııı size ona 
sorduğunuz sornri üzcrint ne söylemeye çalışnğını düşünün. 
Vardı�11nız sonucu zihninizde tutun ve r:ı�ı rers çevirin. Aym görme: 
ve düşünme işlemini bu yeni yüzeyi kullanarak yineleyin. Eğtı: cnş 
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yeterince kalınsa işlemi taşın kalan diğer iki yi.izc:yiyle de 
yindcyebilirsiniz. 

Sonrn sakince dört yüzeyin her birinden gelen bin:y�cl ilt:cişimin 
sorunuza yanıt oluşturan bir mesajı biçimlendirmesi için nasıl bir 
araya getirilebileceğini düşünün. Sonra tası s:ı.ygı vı.: tcşekki.irlcriniz1 
sunarak onu blılduf,rumız yere a}'nl pozisyon<la geri koyun. 

Y ctcrincc �:ıınaııik deneyim k.ız:ı.n<lığını:aJ:ı, hll tckııiği başb 
birisine yardım etmek için kuUanabilirsini:t.. 13u ki�iyc yukarıdaki 
adımların aynısını yineletİn. Aradaki fark onun sorununa yanıt 
bulmasına sizin de kaulıyor olmanızdır. Taşın ht:r bir tarafına 
bakıJd.ığında bu kişinin gördüklerini önce C\nımb.masını sonm da 
analiz etmesini sağlayın. Sonra siz şaman olarak cınun gözlem ve 
analizledni kendinizink.ilerle tamamlayın. Kendi daha fazla 
deneyiminiz sayesinde sizin gördüklerinizin onun gilrdükleriylc 
nasıl llyuştuğunu anl:\Un. Sonrn tası ters çevirerek bu işlemi l:u:r 
dört taraf için yindcyin. Sonunda kişi bu dört rnraftto çıkanlar 
üzerine: kendi sc:ntc:tini yaparak :;orununa genci bir pınıt dele 
edecektir. 

Aç1kça görülebileceği gibi, hu şamanik yaklaşımla bir Rorschach 
İ:csri yn da psikanalitik serbest çağrışım tcknikleLi masında benzerlik 
ve farklılıklar vardır. Ama foı:klı.lık.lar olduğlı gerçci,ıi ş:-ımanik 
tekniği kullanımsa! açJdan dah,\ değersiz kılmaz. Şam:ınrn bakış 
açısından, ta�rn hayvan ve yamttklar varılır. Fantezi k,wrnmınm 
şamanın dünyasında yeri yoktur. Onun için tüm dohr:-ı gizknmiş, 
olağandJŞI bi,: gerçekliğe sahiptir. Bu kişinin şamanın yolunu 
izlcye(ck öğrendiği hir ş<:)'dir. 

D:wid Cloutier'in Sibirya'nın Chukcbc:c kahilcsimkn bir 
şamanın şiirinden yapağı bu serbest uyarlama sözünü etmc:'kte 
olduğum şeyi göstermektedir: 
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Varolao hn şt.:y 

canudır 

Bir Şaırıaı111ı Gördükleri

dik bir nehir kenarında 

konuşan bir ses vardır 

o sesin sahibini gördüm

bana eğildi 

onunla konuşmm 

o benim tüm sonıhınmı yanıtlar

v:ı.mlan her şey 

canlıdır 

Küçük gri kuş 

küçük mavi gö��is 

oyuk bir aıraç dalında şarkı söyler 

ruh danslarını yapar 

şaman şarkılarını söyler 

ağaçtaki ağaçkakan 

ağaç onlln d:wuludur 

ve ağaç sall:ırıır 

bir davul gibi ç1ğlık at:lr 

balta kenarını kestiğinde 



tlİın bu şeyler 

çağrımı yanıtlarlar 

varolan her şey 

canlıdır 

fener çevrede gezinir 

bu evin duvarlarının dilleri vnrdır 

bu kasenin bile kendi gerçek evi vardır 

çantalarında uyuyan postlar 

uyanıp bütün gece konu�ur 

ölülecin kendileri dirilip 

gidip yaşay:-ınları ziyaret c<lerken 

mezarların üstündeki geyik boyouıları 

ayağa kalkıp coprnk yığ.ınlru:ı ettafında döner.
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Güç Hayvanları 

ş�ım,tnlar lızun �amand:ın bı.:ri kendi güçlerinin 
hayvanlann, bitkilerin, güneşin, evrenin temc.:I enerjilerinin 
güçleri olduğunn inanmışlardıt·. Y eryi.i%i.i bnhçcsinde 
varsaydıkları güçlerini başka insanları h;1stalık ve öli.imdeo 

kurta-ımak, günlük ynşamd;1 güç sağlamak, dost yarntıklad.1 
söyleşmek ve Doğanın bütünüyle tıyum içinde nc�di bir varoluşu 
yaşamak için elde etmişlerdir. 

Chatles Darwin'den binlerce yıl önce, şamanik klilcürlercleki 
insanlar, ins.1n ve bayv:ınlnnn hirbiriylı.: ili}'kisi okluğuna 
inaonuşlarclı. Örneğin cfsaoderinclt: hnyvan kar:-ıktcrkr çoğunlukla 
fı:t.iksel biçimleri t�melde insnn olacak hiçimclc: n:smcdilmiştir fakat 
hugtin vah�i lrnkk htılllndukları h:ıllcrİ)'lc farklı ttıı·<.kn hayvanların 
sahip oldulJarı bdirli ki�isd Ö%<.:lliklcriylc birer bin.:r ayıı:t cclilıni�tir. 
Böylclil<lc Çakal öykülerde yarnınaz d:wranışıyb ve Karga sık sık 
b:ışkalarıntn onn yakışıksız olnrnk bağl: olduğu öldi:ll"lm: O)ıunuyl:ı. 
ayırt edilmiştir. Sonra değişik yaratılış cfs:ınclerine göre, h:ıyvanl:ır 
fızihel ohmı.k bugün bulundllklnrı biçimlcrinl' nyrılmıştır. Buna 
göre, efsaneler insan ve hayvanlrırıo birlikte komışmnlarının, ya da 
hayvanların ınsan biçimini almasının artık ohmaksız okluğunu 
açık.far. 
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Hayvan-insnn birliğinin efsanevi cenneti olağan gerçeklikte 
kaybolmuşken, olağandışı gerçeklikte �amaolar ve hayal arayanlar 
için hnla ulaşılabilir haldedir. 

Avustralya yerlilerinin "Rüya Zamanı" kavramları bu 
fark.ın<lalığı içinde barmdırir:·-- çünkü bu gününıi.izi.10 olağan 
gcrçckliğjne zaman açısından paralel olan, ve rüya ve hayallerde 
içine girilebilen efsanevi bir geçmişin hnla varokluğundao söz eder. 
İnsanlann içinden yalnızca şaman ŞBD'na girerek düzenli olarnk 
hayvan-insan birliğini yaratabilir. Çünki.i dcğ,ştirilmi� bilinç 
durumıın<laki şaman için, efsanevi gcçm\�c su anda ulaşılabilir. 

l<uze)' ve Gi.iney Amerikan Kızılderili mitoloji�i yalruzca bir

çakalın, hir karganın, ya da hir ayının macernl:u:ından değil aynı 
zamanda Çakal, Karga, ve Ayının maceralarından sö:t. eden 
öykülerdeki hayvan karakterleriyle doludur. Bir başka deyişle, 
bireysel karakterler bir türün ya da geniş hayvan sınıfının tümünü 
temsil ederler. Bu kişinın bireysel °k()nıyucı.ı hayvan ruhunun 
kendisinin nir olduğu bütün türün birliğiyle ilgili bir bcnıetmedir. 
Bu birlik kişinin ço1runlukJa yalnızca bir ayı yn da bir karn\l..ın 
gücüne değll aynı zamanda Ayının ya da Kartalın gücüne sahip 
olması ani.uruna gelir. Koruyucu hayvanın sahibi aslında bu güce 
bir türün bireyselleşmiş bir görünümü yoluyla hağlı olmakla birlikte 
normalde omın tüm türünün ruhsal gücünü elde eder. 

İ nsanlaı·b. hayvan dtiny:ısı ar:-ısındnki b.,ğlılık. ş:un:\ıHn bilgi ve.: 
yöntemlerini o dünyarun gucunc bcılm�k ıçın kullandığı 
şamani,ı;mdc esastır. Konıyucu ruhu ya da güç hayvanı yoluyla 
şaman, hayvan dünyasının, mcmcLilerin, kuşların, balıkların ve diğer 
varlıkların gücüyle birleşir. Şamanın çalışmasını yap't'tbilmesi için 
belirli hir koruyllcuya sahip olması gerekir, ve koruyucusu ona ba:lı 
özel biçimlerde yardım eder. 

Kuzcr Amerika yerWeri koruyucu ruhtnn, kıyı S:-ılish'leri 'VC 

Washington Okarıagon'larıncb oldı.ığu gibi, bazen .�iip brqııanı ol.ırak 
söz ederler. Dtı çok yerinde bir ccrimdir çünkü konıyucu nıhun güç 
verici yi>ni.in(i CJldllğtı kadar onun bir h.ı�ıvan olarak algılanma 
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sıklığını da vurgular. Ama kıy, Salish'leri ayn.ı zamanda konıyucu 
rnht.ln b.lzen Kızı.lderili olarak söz ederler, çünkü nıb onlara insan 
biçiminde de görünebilir. Hivaro'lar arasında, bir koruyucu ruh 
çoğunlukla ilk.in bir hayalde bir hayvan olarak, sonraysa rüyada bir 
insan olarak görünür. 

Hayvanların insan olarak görünme yercnd<lcri, insan ve 
hayvanlarm biyolojik olarak ilişkili ("ilişkilc.rimi7.") olduğu ve kadim 
zamanlarda birbirleriyle konuşabildikleri yaygın ina.ncı �ii:.: önünde 
bulundurulduğuoda, şaşırtıcı değildir. 

Olağandışı gerçeklikte, hayvanlar kendilerini ŞBD'na girmiş olan 
insanlara insan olarnk gösterebilmeyi sürdürürkr. Yalnı:tca şaman 
ya da şamanik cğilimkri ohm biıi:-i kaybolmu� olan (diğer) 
hayvanlarla kcmuşabilmc yeteneğini ka7.anabilir. Böylece., birisi 
Güney Avustrnlya'nın batısındaki çöllerdeki kabil<::lcrdcn biı:indc 
şaman olduğunda, kuşlarla ve cliğeı: hayvanlarla konuşma gi.ici.ioü 
elde eder. Castaneda bir çakalla konuştu�unda bir şaman olmaya 
doğru j]erlcmcktcdir. Hivaro'lar arasında, eğer bir hayvan sizinle 
konuşursa, bLı o hayv,\Oın Sİ7.İn koruyucu ruhunu:?. <)lduğı.ımın 
kanın sayılır. 

Lakota Si)'u'lnn arasında, koruyucu lıa}'va11 nıbu hayal arayan 
birisine göı-i.indüğündc $Jk sık knnu�Lır. Topa_l Geyik'in anlattığı 
gibi, "Birdenbire bLiyi.ik bir kllşun çığlıj'!;ını duydum ve sonra o 
benim sırtıma hızla vunhı, hana açıln,ış kanaıhırıyl:ı dokundu. Bir 
kartalın birçok ba�ka kuşun sesinden daha gCırülrü!i.'ı olan çığlığınJ 
duydum. Kart:-ıl 'Seni bekliyorduk. Celcc<.f�1ni biliycınhık. Şimdi 
buradasın. Yolun butaclan geçiyor ... her zaman yanında bir 
hayalet olacak-bir başka benlik,' eler gibiydi." 

Koruyucu hayvan ruhların hir imanla konuşma ya. da bazen 
kchdikı:ini insan biçiminde gösterme yetenekleri onların güçlerinin 
bir bclirti,:,i olarnk görülmi.işttir. Güçlerinin bir ba�k:ı bdjrrisi 
kendilerini "olağan" çevrdeı-i olınay:ın bir un!surda gezerken 
görünür hale getirmeleridir. Onak örnekler bir kara rnt.:mclisi ya da 
yılanın kanatlann yardımıyla ya <la knn:ırlan olmaksızın havada 
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uçmasıdır. Tt'Ull bu yetenekler hayvanın gerçekten de oh,ğandışı 
olduğunu, güce sahip olduğunu, olağan bir hayvanın doğasını ve 
onun olağan varoluşunu nsabildiğini gösterir. Hayv:rnın bir ins:-ın 
biçimine büründüğü göründüğünde, bu büyülü bir güç edimidir. 
Bir şaman onn sahip olduğunda güç hayvanı, şamana 
dönüşebilmeoin gücünü, özellikle de insandan hayvana ve 
hayvandan İnsana dönüşmenin gücünii vcrcrck, bir başka benlik 
oJarak davranır. 

Şamanların kendi koruyucu hayvan ruhl.mna y;ı da güç 
hayvanlarının biçimine dönüşcbildilrJeri in:mcı yaygrndır ve açıkç,'l 
çok eskilere dayanmaktadır. Avustrnlya'l.ı Arunta'lar arasında, 
şamanlar sık sık kartal-şahin biçimini alırbı:. Avustralya'daki 
Wirndjcri kabilesinden bir şaman, şamanlığa kabul töreni sırasında 
kollarından tüylerin çıkarak kan�\tlara dönüştüğü olağandışı bir 
deneyim yaşanuşor. Sonra ona \!Çma öğiretilmişcir. Bundan sonra 
şaman "kanatlarından şarkı söylemiş"tir ve olağan gerçekliğe gelip 
yürüyerek kampına dönmüş ve deneyimini tartışmıştır. 

iskandinavya'run kuzeyinde, Lapp şarrı.anl:trı kurtfara, ayılart1, ren 
geyiklerine ve balıklara dönüşürler; ve Sibirya ve Eskimo şamanlan 
sık sık kendilerini kurtlara dönüştürürler. Benzeri bir biçimde, 
Califomia'nın Yuki Kıı.Jldcrilileri arasında, kendilerini ayılarn 
dönüştürme gücüne s::ıhip olduklarına İn.'l11llil.n şamanlara "ayı 
doktorlar" nclı verilirdi. Yuki'kı:in ayı doktoru "g<:rçcktı.:n ek 
koruyucu ruhu ayı olan bir şamandı." Yeni bir ayı şaman "gerçek 
ay1laı:la arkadaşlık eder ve onların yemeklerini yer \'C zaman zaman 
onlarla birlikte yasar," bazen bütün bir yaz boyunca. 

Kadim şamanik kendini bir hayvana dönüştürme yeteneği inancı 
batı Avrupa'da Rönesans'a kadar yaşarruşar. Tabii ki, Hırisciyan 
Kilisesi kendini hayvana döni.iştürenleri büyücü ya da cadı saymış, 
ve onları Engi�isyon yolLJyla cczaJandırmıştır. Amn Galile'nin bir 
meslektaşı, simyacı ve bilimadatnı Giovanni Batcista Porta, 1562'de 
böyle bır dönüşümLİ deneyimlemenin kndim bilgisine sahipti ve bll 
bilgiyi ünlü kitabı Natura/ Ma.�ick'te (Do.�ııl Bi!yiı) yayınladı. 
Böylelikle birisinin saorıl:\ndırıcı (halüsinojcn) bir iksir kullanarak 
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nas1l "bir Kuş ya da Hayvana dönüştüğüne inandı"�'lnı açıklar. 
Porta, "kişi ba:tl!O bir balığa dönüşmüş gibi gürünür; ve koJl:ırıru 
sallay:ırnk Yerin üstünde }'Ü:.:cr: b:ızcn yuk:,rı sıçrar gihi. ,·� �onrn 
yeniden aşağı dalar gibi görünür. Bir başkası kendinin bjr Kaza 
dönüştüğüne inanır ve bir Kaz gibi or yiyip, ycrt: di�lerirle vurur: 
ara SJra şarkı söyler ve Kanatlarını çırpmaya çabalar." Hen zeri bir 
biçimde, Cnstaneda sannlandıncı bir karışımın rnrdımıyb hir brs.,l'fl 
olmayı denc)'İmlı.:diğini ve d<.>n Gcnııro'mın �:ıın:ınlarııı k:ınall:ır ve 
baykuşlar olabileceklerini gözlemlediğini bildirir. 

Bununla biIJikte, san.olandmcı jJacın kullanılmasJ, bir kimsenin 
bir kusa ya da başka bir hayvana dönüşmeyi deneyimlemesi için 
kcsinlil<Je gerekli değildir. Davul çalmanın eslik eniği dans ctınc, 
ilkel dünyanın büyük bir bölümünde bu deneyimi yaşamaya yeterli 
bir �amanik bilinç dutumuna ulaşmnk için un,J'\.ılnnnn <laha yaygın 
bir yöntemdir. Örneğin, Güney Amerika'nın kuzeyinde yasayan 
Carib Kızılderilileri arasında şamanın şamanlığa kabul rfüeninde 
adayların hayvanJan rnkJit ettiği bir gece dansı yapılır. Bu hayvann 
dönüşmenin öğrenilmesi si.i.recinin bir bölürn,.'ıdür.

Ama hayvan biçimJerine dönüşmc.:k için dans euı1cyi kullananlar 
yalnııca �manlar yn da şaman ad:ıyl.ırı değildir. Birçok ilkel
küJtürcle, bir koru}'uCu ruhu olan herhangi bir kimse dans etmeyi 
kc:ndi diğer benliğini ortaya çıkartmada kullannbilir. Kuzeybatı 
kıyıı-ı kıyı Snli�h Kızılderilileri arnsında, kıs d:ıns mı:vsiıni bir bircrirı 
kendi güç hayvanıyb bilinçli olarnk �r olması için �ert:kli fırsaa 
sağlar. 

"Dansçının ruhu dans adımJarı, tempo, hareket, yüz ifadeleri, ve 
el hareketlerinde; önce çekingen adımlarda, sonra korkutucu 
biçimde bağıran bir 'savaşçı'nın uçan sJçrnmalarında ya da lmıtiğe 
benzeyen 'çift başlı y1lan'1n yılansı kıvrıhşrnda, ... yenilen evlatları 
için gözy:lŞI döken 'süri.ingen'dc ya da daha. küçük balıkları 
)'akalayan dev 'bruina'da dramatize edilmi� ifadesini bulur." 
Çoğw1lukJa höylc bir dans )'apan Kuzeybatı kıyı�ı şamanlnn kendi 
hr-üç hayvanlarıyla bir likteliklerini arttımıak için <>zd maskeler ve 
donanımlar giyerler. Ürnc!".,rin, Tsimshian'l:u nrnsınd:ı.. hir şam:ıın 
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yalnızca bir kartalın maskesini değil ayru zamanda bakırdan 
kanatları da giyerek dans edebilir. Güç hayvanlarıyla birleşme 
arzusu Kuzeybatı k.ı}rısındaki 11ingit kabilesinden bir boı ayı 
şark.ısının Cloı.ıricr'ın aşağıdaki versiyonunda belirtilmiştir: 
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Vtı! Ayı! 

Vu 

Vu 

Sen böyle dersin 

Vu Vu Vut 

Gel 

Sen iyi lıir gençsin 

Sen boz ayı 

Sürünerek postunun dışına çık 

Gel 

Vu Vu Vu! derim 

Ateşe yağ arnrım 

Boz Ayı 

Seninle biriz! 

Sı:ııiıı i�·iıı 



İlkel dünyadaki hayvan benzeri dansların çoğunun amacı, bu 
törenler diğer açılardan tümüyle şarnanik olsun ya da olmasın, güç 
hayvanlarının dansçılarla birleşmesidir. Böylelikle Güney 
Amerika'nın batısındaki Zuni Pueblo'larındaki şamanistik büyücü 
hekimlik copluh.ıklarının Hayvan Tanrılar dansı,· "şamanın

esinlendiği diğer kavimler arnsındaki seapsla, Ha}'V:\n Tanrılar'ın 
dans ederek, çıngırnk ve davul çalarak çağrılmasında, ve dansçıların 
kendilerini hayvanların hareket ve bağırışlarım taklit ettikleri 
çıldımuş bir duruma sokmalarında, büyük bir benzerlik" gösterir. 

Ayının kişiliğini kazanan dansçılar ellerinin üzerine gerçek ayı 
pençeleri takabilirler. Ama bu Hayvan Tanrılat dansı basit bir 
taklitten daha fazlasıdır çünkü Zuni dansçısı, bir Kartal ya da 
Bufalo Dansı yapan Kuzey Amerika Ovası Kmlderilileri _gibi, 
hayvanlıı bir olmak için mklidin ötesine geçmeye çabafamaktad.ır. 
Bu nedcale, Osağe K.ızıJderilileri'nin şarlu serisi olan "Bufalo Boğa 
Adamların Yükselişi,'' hayvanla birliğin bireysel bilincinin 
yarncılm�sını vurgular: 

Yükseliyorum, yükseliyorum, 

B.en, yürüyüşü yeryüzünü sarsan.

Yükseliyorum, yükseJjyoru m, 

Ben, uylukJannda güç olan. 

Yükseliyorum, yükseliyorum, 

Ben, öfkelcndjğindc kuyruğuyla sırtını kamçılny:uı. 

Yükseliyorum, yükseliyorum, 
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Ben, kambur omuzunda güç olan. 

Yükseliyorum, yükseliyorum, 

Ben, kızdığında yelesin i sallayan. 

Yükseliyorum, yükseliyorum, 

Ben, bornuzl:uı keskin ve bi.ikük olan. 

Benzeri bir biçimde, kadmıu tanrılarrn<l;tI\ birisinin 
maskesini takan Zuni dansçı�,. karhin<lyı taklit ctmekt�O dah:ı 
fazlasmı yapmaktadır. Daos etme, davul ve çıngırak çalma ve boğa 
bağırtısı ÇJkartanların gürültüsü sayesinde bir de/fotirilrniş bilinç 
durumuna taşınan d;rnsçı, "bir süre için maskede bulunduğuna 
inanılan ruhun gerçek bedenlenmesi ohır." Bir kıyı Salish'inin 
söyle_diği gibi, "Dans ettiğim zaman rol yapmıyorum, yalnızca senin 
gücünü, yalnızca senin bıücünlin yolunu izliyorum." 

Şamanlar çoğunlukla koru}l\lCU hayvan ruhlarının dansını 
yapmakla yalruzca güç hayvanlarının hareketlerini takfü etmekle 
kalmaz ayru zamanda onların seslerini d<.· çıkarurlar. Sibirya'da, 
Kuzey ve Güney Amerika yerlilerinde, ve başka yerlerde, şamanlar 
dönüşümlerini deneyimlerken kuş ötüşleri ve bağırışları, hırılalar, 
ve kendi hayvan güçlerinin diğer seslcrinj çıbnırhır Toptll Geyik'in 
ayı gücü üzerine söylediği gibi, "Ayı sesleri çıhrtınz ... 'Harrnh' 
... " Benzeri bir biçimde, Castaoeda, don Juan'ın pençeleri 
göstermek "iyi bir uyguLımadır." önerisıne yarnt olarak pençe 
hareketleri yap:ıc. 

Topal Gc}rik'in sözünü ettiği, Ka.rayipler'dd<l Vudun kültlerinin 
kontrol edilemeyen ele geçirilmesi değil, şaman tarafından hayvan 
arkadaşıyla birliğinin bir doğtulanma�ıdtl'. 
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Efot<lc'nin yazdığı gibi, bu "bir de geçirilmeden çok şaınanm o 
hayvana büyülü bir biçimde dönüşmesidir." 

Mcksika ve Gu:ltcmaln Kızıldcrilikri :ır,\sıııda, konıyucu nıh 
çoğunlukln A,m:k dilindeki ııahHrıl/?den rürcmiş olan "nagual" 
terimiyle tnnınır. "Nagual'' hem koruyucu hayvan nıhtı h�nı de bu 
güç hayvanına dönüşen şamanı belirtir (110/Jııall/clen türemiş olnn 
bil9ik sözci:ıkkr "kılık dcği�tirıniş, ma!-kc takmı�" olm:ı anl:ıml:lrını 
taşır). "Nagual" ayrıca çoğunlukla Meksika'da, o ancl:ı bunu y:ıp:-n 
da yapmasa da, böyle bir dönüşümü .Jaf>ahilm bir şaman için de 
kullanılır. Bu nedenle, Castanc:da, kavramın daha farkh 
anlamlarınd:)n söz etmenin yanı sıra, don J uan'dan nagual olarak 
söz cdcl'. 

Rı\sdamı eseri, Cast.-ıncda .uzun, biraz kafa karıştırıcı 
tartışmasında, naguaJ'ı ''tonal"a karşıt gösterir. füı karışıklık kişi 
eğer "tonal'ın Nahuatl ya da Aztek toıuılli teriminden �üremiş 
oJduğunu anlarsa birn� azalır. Bu sözcük özefükJc kişinin yaşamsal 
ruhunu ve çoğunlukla bir h:ıyvan olan doğum gi.ınü işaretini 
belirtir. Trmalli, Batı asrrolojisindeki burçlara bco�er biçimde, 
kaderin varlığını ima eden karmaş1k bir rnkvim sisteminin bic 
parçasJydı. BöyleJ;klc tonal kavramı ktsmct, nasip ve kişinjn 
doğumunda.o ölümüne kadar olan kncleriyle ilgili irnalan caşır. 
Castaoeda'nın tartışması genellikle bu anJayışJa tutarlılık gösterir. 
Böylece kişinin olağan gerçeklikteki yaşam deneyimlerin.in onun 
tonal hayvanı carnfmdan belirlendiğine inanılabilir; fabc bu ha}rvan 
şamanın, koruyucu hayvan ruh gibi ŞBD'yla bnğlantılı obn ve 
Castaneda'run ima ettiği gibi, olağan gerçekJiğin fücsinde yatan, 
nagual'ıyla aynı değildir. 

Tonal hayvanıyla nagual hayvanı araşındaki bir karışıklık 
Meksika ve Guatemala i.'ızerine antropolojik ya�ında gôri.ilür. Bu 
lıern bilimadam.lannın hatalanndnn hcın de koloni zamanındaki 
bazı yerli Meksika ve Guatemala grupbrının kozmc>lojilerinde bu 
ilci hayvanın birleşmesinden kaynaklanıyor olabilir. 
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füı;-.ı kabikkr için, lngiliz Columbia'sın<lalci NitJakapaınuk 
Kızıklerilikri arasında olduğu gibi, hemen hemen her yetişkinin bir 
kornyucu nıhu olduğu bildirilirken, daha alışılmış olan durum her 
yetişkinin konıyucu ruha sahip oJmadığıydı. Böykliklc, Kuzey 
Amoika üvtlsJ l<J7.Jldcrililcri arasında, birc:ykr sık sık bunları elde 
etmede başarısız oldular ve bunun sonucL1 olarak çoğunlukla 
yaşamlarının güç ve başarıdan yoksun kalmaya mahkum olduğu 
düşünüldü. Hivaro'lar arasında, kutsal şelaledeki hayal aramada 
başarılı olduklarının kesin bilgisine sahip olduklarından, çoğu 
yerjşkin erkek kendilerinin koruyucu ruha sahip oJduklatına inanır. 

Kadınlar için bu ruhlarr usukn elde ermek pek o kadar önemli 
değildi, çünkü şiddetli ölümlc.:rin en sık karşılaşılan nedeni olan 
kabileler arası kavgalar, kadınlar ve çocukfardansa öncelikle 
erkeklere yöneltilmişti. 

Bir koruyucu ruhu elde etmenin en ünli.i yiincemi, Kuzey 
ı\rncdb Ovası kabileleri arasında olduğu Kibi, 1$SJZ bir doğal 
bı'.ilgcdc yapıbn hayal amma ya da gece mpınm:ılarıdır. l<Lıtsal 
;.clalcye ynpılan Hivaro ziyareti böy.le bir hayal ammanın Güney 
Amcrika'daki örnc�diL füınunla birlikte, Hivaro'lar arn.sında bile 
lwtuyuı.:u ruhuı1 yat:\tlı gi.ict.i hayal ar:\tnaya çıkm:'t<lM de.\<.: 
edilebilir. Aslında, yeni doğan bjr bebeğin ebeveyni ona tipik olarak 
hafif bir sanrılandıncı verirlerdi ki bebek bir attıtaı11 JJJakanlı ya da 
koruyucu ruhu ''görebih;in" ve umulur ki onu elde edebilsin. 
Ebeveyn tabii ki bebeğin yetişkin yaşamına kadar hayatta 
kalabilmesi için olabildiğince fazb korumaya sahip olmasım isterdi. 
Bundan başka, çocuk biraz daha büyüdüğünde, ama kutsal şekılede 
hayal aramaya çıkroaya henüz hazır olmadığında, aynı amaçla 
kulbnı!an, biı: parça <bha hı-üçlü olan bfr sanrılandıncı, ııchich maikııa,

y:ı da '\ıınıklar_ııı dart'ırası'' vardı. 

l liv:ır<>'hr hir <;onığun lıir konıyucu rulllln hir ı,:l·şir kr,nıması 
olnı:ıksızın .ıltı, yı.!di ya da sı.:kiz yaşma bdar bik erişemeyeceğini 
varsayarl.ırdı. Bununla birlikte, ebeveyn bebeğin ya da çok küçük 
bir çocuğun bit hayali ya da gücü gerçekten elde ettiğinden hiçbir 
zaırnın emin olnmazdı1 qnun için bir oğlanın koruyucu ruhun 

104 



korumasına sahip olduğundan kc:sinlikJc emin olmak için sonund,1. 
usulen hayal aramaya çJkmasırun kaçmılrnaz olduğu düşünülürdü. 
Kavgalarla dolu olan toplumda yaşamın kndınlar için erkekler için 
olduğu kadar tehlikeli olmadığı Jüşünülrırdi.ı, ama kızlar evin 
yak.ırundaki ormanda hayal aramanın küçük bir versiyonunu 
yaparlardı. 

Kuzey Ame.rika'da Washington Devleti'nckki Güney 
Okanagnn'ları Hivıro'Larrnkine benzer bir görüşe sahiptir. 
Okanagon'hu arasında konıyucu ruhlar çoğunhıkfa çok küçük 
çocuklar rarnfından istemsiz olarak hayal anımaya �tmeden elde 
edilirdi. Küçi.ik çocukların hayalleri çoğunlukla gençlerin ve genç 
yetişkinlerin usulen yapukhrı hayal ::ıramada görülenlere benzerdi. 
"Ruh önce jnsan olarak göründü, ama ayrılırken çocuk onun ne tÜr 
bir hayvan olduğunu gördü. Bu ruh çocuk ya da ebeveynin hiç 
haberi olmadan, gündüz ya da gecenin herhangi bir zamanında 
gelebılir." Wa1tet Clinc söyle yazmakta.dır: 

Yairuzca çok değerlı bir çocuk dört ya da beş 
yaşındayken kendi koruyucu ruhu hakkında bilgiye 
sahiptir .... "Çok zeki" olmadığı sürece (bir genç ya 
da genç yecişkin bile) hayali ve ruhlln ona 
söylediklerini derhal unutur ve çoğu zam.1n, ruhla 
birkaç yıl boyunca hiçbir ilişkisi olmaz ... Fakat bu 
süre içerisindeki acil bir du.rumda ruh ona yard\ma 
hazırdır. 

Bir başka deyişle, bir kimse bunun bilincinde: olmaksı:ı.ın 
geçmişte bir koruyucu ruhun koruma ve gücüne sahip olmuş 
nlııhilir. fü, ncdı.·11lc, l 957'dc hir Hiv.ıro şamanı, bc.:n kn1diın bunun 
farkında olmamama karşın benim bir k<�ruyucu nıhum olduğunu 
t�iimıiiştii. 

Bir şaman için çoğu Batılının koruyuc;u ruhlarının olduğu, 
onların enerjileri, sağlıklarının iyi oluşu, ve güçlerinin diğer dışsal 
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belirtilerinin kanıtladığı gibi açıktır. llöyle bir �amanın bakış 
açısından, bu güç dolu insanların bile güçlerinin kaynağından 
habersiz olınala.rı ve Gu nedenle onu t:ım olar:ık kullanrnayı 
bilmemeleri trajiktir. Aynı bakış açısından, bununla ilgili bir trajedi 
de, uyuşuk, hasta, ve ruhsuzlaşmış Batılı yetişkinlerin açıkça onları 
çocuklukları boyunca korumuş olan koruyucu ruhlarını yitirmiş 

olmalarıdır. Daha da kötüsü, bunlan geri kazanmak için bir yöntem 
olduğunu bile bilmemeleridir. 

Hayvanları Çağırma 

Şimdi geçmişteki ya da şu anki bilmediğiniz koruyucu 
ruhlanruzdan birisiyle ilişkiye geçmek için bir şans dele edeceğiniz 
bir alıştmnayl deneyin. Geçmişte herhalde en az bir koruyucu 
ruhunuz vardJ, çünkü aksi takdirde çocukluk tehlike ve 
hastalıklarını atlatamazdınız. I<onıyucu ruhunu:,; sizden ayrıbh 
uzun zaman geçmiş olsa da, al.ışarma ruhun sizde gizli ?lduğu 
anıları uyandıracaktır. Bu alıştırma basit, kadim bir şamanik 
tekniktix. Bunun bir adı "Hayvanları Çağırma"dır. Farklı 
kültürlerde buna farklı adlar verilir. Bu, kavimdeki insanların dans 
yoluyla kendi hayvan suretlerini uyand1rtnalarının ya da onunla 
ilişkiye geçmelerinin bir yoludur. 

Siz büyük bir olasılıkla koruyucu ruhunu'.wn bqyva11 suretmı 
görecek ya da hissedc.ccksiniz, bununla birlikte::, bir kmuyucu ruhun 
hayvan ya da insan biçiminde görünebileceğini aklınızda tutun. 

Bu alıştırmayı içinde hareketlerinizi kısıtlayacak mobilyalar 
olmayan, sessiz, y�rı karanlık bir odada yapın. Eğer iki iyi
çıngırağınız varsa bunların yard.Jmı olacaktır . .Bununla birlikte, bu 
alıştırmayı çıngırakları elde etmeden denemekten çckinmc}rin. 
Alıştırmanın iki aşaması vard�r: (1) başlangıç dansı, ve (2) 
hayvanınızın dansını yapma. Tüm dans boyunca gözkrini:t.i yarı 
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kapalı tutun. Bu sızın ı�ığl azaltmanı�a yardımcı ulur ve aynı 
zamanda odanın neresinde olduğunuzu bilmenizi sağlar. 

Başlangıç Dansı 

1. Hareketsiz ve dik olarak ayakta dunın, yüzünüzü doğuya
dönün ve bir çıngırağı çok hı;dı ve güçlüce.: dön k<:z s:ıll:-ı.yın. nu

sizin ciddi şamanik çalışmada çalışmaya başladığırn:r.ın, çalışmayı 
bicirdiğinizin ya da önemli bir geçiş yapt1ğmızın 'işaretidir. Yasayan 
her şeye sonunda güç veren doğan güneşi düşüni.in. (Topla!l) süre 
yaklaşık 20 saniye.) 

2, Hala yüzünüz doğuya dönük olarak bir çıngırağı dakikada 
yaklaşık olarak 150 ke-.t sürekli olarnk salların. Bunu ana yönlerden 
her biri için (saat yönünde ya da saat yönünün tersine, size hangisi 
iyi görünüyorsa o yönde dönerek) yarım dakika boyunca yapın. Bu 
sırada, her dört yöndeki size yardım etmeye hazır olan bitki ve 
hayvan akı:abalarıruzı düşünün. Şimdi y�niden yüzünüzü doğuya 
dönün ve çıngırağı kafanızın üstünde aynı tempoda yarım dakika 
çalın. Güneşi, ayı, yıldızları, ve yukarıdaki tüm evreni düşünün. 
Sonra çıngırağl aynı biçimde yere doğru sallayın. Y eryi.izünü, 
evimizi düşünün. (f oplam süre yaklaşık 3 dakika.) 

3. Hala yüzünüz doğuya dönük olarak, her iki çıngırağı da
elinize alın ve onları Adım 2'deki tcmpüyla çalmaya başlayın, aynı 
zamanda sanki olduğunuz yerde çıngırakların temposuyla 
koşuyormuşsunuz gibi dans edin. 13u başlangıç dansında, onlar her 
nerede olurlarsa olsunlnr, kendi enerjinizi dans biçiminde onlara 
a<layarnk gi.'ıç hayvanlarına kendi içtenli�nizin kanıtını 
sunuyorsunuz. Bu dans bir dua etme ve koruyucu hayvan ruhların 
sempatisini kazanma biçimidir. Şamanizmde gerçekten ruhunuzu

yükseltmek için dans ettiğiniz söylencbilit. (foplam süre yaklaşık 5 
dakika.) 
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4. Dans etmeyi bffakıo, ve Adım 1 'i yineleyin. Bu sızın
hayvanıııızın dansını yapmak jçin anlam!J bir geçiş yapmak üzere 
olduğunuzun işaretidir. 

Hayvanınızın Dansını Yapma 

5. Çıogıı:akJanrnzı ayal<lann,zı aynı tempoda hareket ettirerek
dakjkada yaklaşık 60 kez güçlüce ve yavaşça çalrnı-ıya başlayın. 
Ocfanın etrafında serbest bir biçimde hMekcr edin, bir tür memeli, 
kuş, balık, sürüngen, ya da bunhrın bileşimine sahip olduğunuz 
hissini duymaya ç�lışın_. Bir kez böyle bir hayvanı hissettiğiniz-de, 
ona konsantre olun ve bedeninizi y:1vnşça o hayvan olma hissine 
tıygun bir biçimde hareket ettirin. Şimdi ŞBD'na dokunuyorsunuz. 
O hayvanın duyguJarını deneyimlemeye açık olun, ve eğer böyk bfr 
:ır:w dcncyimlcrseniz onun µ;i:ıri:ılti.i ve ba�>1rışlannı yapmaktan 
çckiıımı:.yin. Gö:t.lcrinizi yarı kapalı tutmakla hayvanın içinde 
hareket ctriği olağandışı ortamı da görcbilirsini% ve hatta bdki 
hayvanı eh gürcbilirsini:ı:. 

Aynı anda hayvan olmak ve onu görmek ŞBD'oda olur. (Bunun 
için gereken averaj zaman çoğunlu�a 5 dakika kadardır.) 

6. Ara vermeden çıngırak çal.ışınızı ve hareketlerinizi daha h.ızlı
bir tempoya, yaklaşık olarak dakikada 100 çalışa çıkartın. Bunun 
dışındaki her şeyi Adım S'reki gibi sürdürün. (Bunun için gereken 
averaj zaman çoğunlukJa 4 dakika kadardır.) 

7. Durmadan, dansınızı önceki gibi ama daha ruzJı bir tempoda
slirdürürken çıngırnk çalışıruzı yaklaşık ola.tak dakikada 180 çalışa 
çıkartın. (Bunun içjn gc.reken zaman çoğunlul�a 4 dakika k,1.dardH.) 

8. Daııs ı.:rnıeyı durdurun, ve hayvanı bt:Jeniııi;,:d� kalması i,çin
zihinsel olarak karşılayın. Bunu yaparken çıngırakları göğsünüze 
doğru çekerken hızlıca <lörr kez çalın. (Zaman 10 saniye kadMdır.) 

9. Adım 1 'i yineleyin. Bu çalışmanın bittiğinin işaretidir.
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Yukarıdaki alıştırmayı yaparken ŞBD'oa daha güçlü bir geçiş 
için, size çıngıraklara ek olarak bir davulun kulbnılm�,sınJ öneririm. 
Bunun için davulu tam olarak sizin çıngırakbrı çal.dığınız tempoda 
çalan bir yardımcıya gereksiniminjz olacaktır (davullnr üzerine bilgi 
için bkz. Ek /\). Yar<lımcını:r. odanın kenarında durmalı ve davul 
çalarken herhangi bir h.1tekete bıtılmaya çalışm,amalıdıe. Davulu
çalan kişi alıştJrmarun aşamnlarında deneyim kaz:ındığında, hayvan 
dansını çıngııakJar olmadan yapmanın Ja obnaklı .olduğunu 
görebilir ve böylelikle bilincinizi olai',ran gcn;cklikrcn daha da 
bağımsı:dıı.şcıı:abilirsiniz. 

Tipik olarak, "hayvanlarının dansını yapan" lhuJılM kendilerini 
Turna, Kaplan, Tılki, Kanal, Ayı. Geyik, Yunus, ve hart'\ Ejderha 
(çünkü ŞBD'nda "efsanevi" hayvanlar yoknır; Ejderha diğerleri 
kadar gerçektir) olar:tk bulabilirler. Dansçıların aç1kç:ı anlaclık.la(J 
biı- ş�y olağan in:;an ki:ıltürd bilincimiıin alrın<la vah�i hayvan başka 
bı..:nlikkrk neredeyse evrensel bir dlıy�usal bnğ oldlı,ı�udm. 

1 ·Jnyvaoıru:t:ın dansını yapın,\da ne ka<lar başarılı olmuşsanız 
olun, bunun tek basına onun gücüne sahip olduğLtnuzun karutı 
olmndığını unutmayın. Yalnııcn bir anıyı dans ediyor olabilirsiniz. 
Bununla birlikte, başarılı bir deneyim Şimdi değilse bile en azından 
geçmişte böyle bir koruyucu ruhunuz olmu� olabileceği his:üni 
verir. Ama dansın kendisi söyle ya da böyle rck ba�ın:ı bir kanıt 
değildir. 

Rastlantı eseri bir koruyucu hayvan nıh ne k:Hlnr korkunç 
1-;örüoürse _görünsi.in, onun sahibi tehlikede değildir çi.inkii g(iç 
hayvanı kcsinlik.k zarnrsızc.lır. 

. U yalnı:1.t:.ı bir gl'ıı,: kayıı:ığıdır; :rnldırgan bir niyt.:ri yııkttır. Ü sİ:!C 
yalnızca )'ardıma gereksiniminiz olduğlı için �clir. 

Eğer kişi şnnı:ınik çalı�ınaları sürdürmek istcrı-c ha)'v;u11 kalac:ık 
kadar hoşnut tutmak için düzenli · olarnk kendi hnyvanına 
dönüşmdidir: · Bu hayvanı dans · yoJı.ıyln ça!Jşmak, hnyvanın 
şnrkılannı sö)'lemck ve ''bürük" ri.'ıy:ıl:ırı lmruyı.ıc\,ıd:ın, gi.iç 
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hayvaruncfan gckn mcsnjlnr oh,rak kabul <.:tmcyi gerektirir. 
Hayvanınızın dansını yapmak, onu hoşnut tutmnk ve böyJclikJe sizi 
terk etmeye· isteksiz hale getirmek için önemli bir yönte!1}dir. Bir 
kişinin zihninde-bedeninde.: kalan konıyucu hayvan ruh yeniden 
maddesel biçimde varolmarun zevkini rntrmık ister. Bu bir değiş 
tokuştur, çünkü kişi o koruyucu ruhun tcmı;il etti!�,; tüm hayvan 
türünün gücüne sahip: olur. Aynı bir insan şaman olarak olağandışı 
gerçekliği deneyimlemek isceyebikccği gibi. bir koruyucu rub da 
yasayan bir ınsanın bedenine girerek olagruı gerçekJiği 
· deneyimlemek isteyebilir.

En büyük özen gösterildiğinde bile, Hivnro'L'lrdan yıllar önce 
öğrendiğim gibi, koruyucu ruhlar çoğunlukfo sizinle birkaç yıl 
kalırlar ve sonra sizden ayrıhrl.ır. Bunun için bunu bilseniz de 
bilmeseniz de, uzun, güç dolu bir yaşam boyunca birbiri ardına 
onlardan birkaçına sahip olacaksınız. 

Dans etmek güç hayvanınızı fizik:;cl olarak çalıştırmanın ve 
onun sizinle kalmayı istemesini s;-ığlamarun tek yolu değildir. Oir 
b�şka yel onu doğal alanlarda ya da bu.r.dan yoksunsamz parkJarın · 
uzak bölgelerinde çahştırmakur. Şamanizm uygulam;tları yapan ve 
hafta içjnde bir kitapçıda çalışan genç bir 13anlının pa:car günleri 
Pumasıru tepelerin üzerinde koşmaya çıkarttığı bir bölge parkına 
gittiğini anımsıyorum. Kimse ona engel olmadı ve o bunu kiliseye 
gitmekten daha doyurucu buldu. 

Tabii ki kendinizi halka açık bir yerde hayvanınıza 
dönüştürdüğünüzde ortada potansiyel bir sorun vardır: insanbr 
bunu anlam{lyabilirkr, en azında.o bu kültütdt·. Cast:ıncda bir 
defasında bana, don J uan'ın kendi Meksika K.ızık\er�li halkıyla bile 
buna biraz benzeyen bir sorun y:ısadığını söyledi. Bana don Juan'ın 
sanrılandırıcı datura bitlcisinj · kullanmayı bırakmasının bir 
nedeninin, o ağaçların üstünden atladığında Kızıldecililerin ona ateş 
etmesi olduğunu aç.ıkladığmı söyledi. Bir şamanın kaderi her zaman 
iyi olmayabilir. 
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Koruyucu ruhların her zama,ı yararlı oldukl:umı unutmayı�. Ve 
siz koruyucu ruha sahip olursunuz; o hiçbir .ı:ıman size sahip 
olmaz. Bic başka deyişle, güç hayvanı ne ka<lar korkunç görünürse 
görünsün yalnnca yararlı bir ruhtur. Bu çalıştırılacak bir cuhtur,

kişinin bedeninden çıkamlacak hi:: ruh değil. 
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Gücü Geri Getirmek için 

Yapılan Yolculuk 

Şamanlar uzun zamandan .beri 15oruyucu ya da himaye 
edici ruhun kişiyi hastalıklara karsı dirençli kıldığını 
düşünmüşlerdir. Bunun nedeni basittir: ruh dış güçlerin 
3stilasına dirençli olan giiç-lii bir beden sağlar. Şamanik 

bakış açısından, güçle dolmuş bir bedende olağan gerçeklikte 
hastalık oJarnk bilinen istila edici, zararlı enerjilerin kohıye1ı gireceği 
bir yer yoktur. 

Bir güç hayvanı ya da koruyucu ruh, ilk olarak Hivarolar 
arasında öğrendiğim gibi, yalnızca kişinin fiziksel enerjisini ve 
bulaş,c;ı hastalıklara direncini arttırmakla k:ümaz aynı zamanda 
kişinin zihinsel uyamklığını ve kendine güvenini de arttırır. Güç 
kişinin yalan söylemesini bile zorlaşarır. 

Güç-lü olmak içinizde ve çevrenizde bir güç al:mırun olması 
gibidir, çünkü enfeksiyonların şo.ınanizmdek.i k.arşıJığı olan güç

İstilalarına d.irençlisinizdir. Şamanik bakış açısından, hastalıklar 
çoğunlukla güç istilalarıdır. Bunlar beden için doğal değildir ama 
içeri girmiştir. Eğer güç-lüyseniz onlarn direnirsiniz.. füı nedenle 
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koruyucu ruh gucune :mhip olmak sağlık için gcrekJidir. Cid<li 
hastalık çoğunluk.fa yalnızca kişi ruh-suzlaştığında, enerji veren 
gücünü, koru)ıucu rnhunu }'İtirdiğindc olanaklıdır. Bir kimse 
depreS)'Ona girdiğin<le, zayıf ya da hastalığa eğilimJi olduğunda, bu 
onun güç hayvanını yitirdjğinin ve arok istenmeyen güç 
"cnf(:ksiyonhırınn'' yn da istihılarınn direnemediğinin, ya da·onlaa 
uıakra tutamadığının bir belirtisidir. 

Hayvanınızın dansını yapmada bir hayli b,ışarılı olmuş 
olabilirsiniz. Bununla birlikte, daha önce sf>yleodiği gibi, bu onun 
gücüne H:iJa sahip olduğunuzu garantilemez, çünkü sizi terk edeli 
w.un zam:rn gcçmİ§ olabilir. Bir güç hayvanına sahip olduğunuzdan
kesinlikle emin olmak için kullamlacak üzd tc.:kniklı;r vardır.
Bunlardan biri kişinin yitirdiği gi.iç h;-ıyvanını gcıi g(;tirmck için Alt
Dünya)'ıl yapuğı bir şarn:mik yolculllktur.

Şnınanh,r büyük bir çoğunluk.la bu yolcuJul<lara b�ka birisi içio 
çıkmakla birlikte, Washington Devleti'nin b:rnsındnki kıyı Salish 
Kızılderilileri arasıncfa koruyucl\ ruh gücünti geri getirmenin 
alışılmadık derecede karm�ışık bir versiyonu ottaya çıkmışrır. Orada 
şamnnların yolcı..ıh.ığll bir grup olarak birlikte y:-ıpcıkbrı tıygı..ılnmalar 
vardır. Bunu yapmak için, amacı hasmlarının k<>ruyucu ruht1nu Alt 
Dünyadan geri getirmek olan bir yolculuğa çıkm,tk i.ı:r,erc bir "ruh 
kanosu" yn d;, "rub byığı" oluşturduhır. Hastnyıı geri l-,l't:titilccek 
olan "alışılmış :mlamc\a kişinin ruhu değil cınu n koruyucu 
mhu'dur." Kıyı Salish'Jcri :ırasında koruyucu ruha, dahn önce d<.: 
SÖ)rlcnildiği gibi çoğunlukla J/if hqyıımıı cknilir. 

Kıyı Salish'lerinin 1-,l't'up .ruh kanosu yöntt:mlcri alı�ılmışın dışında 
karmaşıktır. Bir kimse, kıyı Salish'lcı:i aı.ısınd;t mal yn dn %enginliğin 
ynvaş yavaş yitirilmesini de içerebilen ruhstızln�mışlık bclircileri 
göstermeye başladığında, birlikte Alt Di.1nyay:ı yolculuk yaparak 
onlln koruyucu ruhunu geri getil'me görevini y:ıpmalnrı için yarım 
dü7.İneyle bir düzine nrnsınd:ı ş:ımnnı kirnlaynbilir. 

Kararlnştmlmış ol:ın bir gecede şam:ınfor gc:niş bir c.:vin içinde 
paralel iki çi�gick :1y:ıkt;ı dur;ır:ık iki hny:ıli knno biçimlcndirirlercli. 
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Her bir şamanın �ttkasınclrı toprak zemine sc·>kulımı� okın kendi 
büyülü .sedir ağacı tahtası vardı. Her tahta kendi sahibinin ılk ruh 
kanosu hayalini gördüğiindcki deneyimlerinin hcriıııknmı:siyk 
süslenmişti. 13una ek olar.ık, her şaman km1oylı İren iki il:ı Ü(,'. ınctre 
uzunluğunda bir sopa ruta.rdı. Kanonun basınd�ki şaman lideı·, 
somındakiyse dümenciydi. 

Alt Dünyada "gittikleri her yerde 'su içinde br:ı yapma' giicunt: 
sahip ohmık" bir ruh kayığındaki şamanların "ruhları }':1 <la zihinkri 
yeryü:1.ünlin içine: doğru battı," buna ç.ıngırnkları n ve dnvulların 
çalınmasıyla ve şarkıhırın söylenmesiyle eşlik edikli. Onlar ruh 
kanosunda yolculuk yaparlarken liderden haşl:unak (İ%crc: her 
�aman kendi koruyuctı nılı �ark.ısını si>ykrdi. Cı:ııi� hiı :.cyir<..:İ 
kitlesi evin duvarlarının etrnfınc..la otuıı.ıdnr ve şamnnhnı yardım 
etmek için onlarn şarkı sôylemcdc kaolırfrırdı. 

Bazen Kıyı Salish'lcri arasındaki ruh kanosu yolculukları, 
şamanların gündüzleri uyumalnrJ ve akşamları gün doğumunda 
dllrmuş oldukları noktada yeniden başlamal;myla bq ya cl:t ala 
gece SÜJctdi. 

Daha sıklıkla yolculuk, iJk �ece ruhların dCıny:ısın.ı yolculuk ve 
ikinci gece geri döni.i� olmak üzere yalnızca iki gt.:cc si."ırt.:rdi. 
Şamanlar hastalarının koxuyucu ruhunu geri gccirıncyi başarır 
başarmaz dönü� yolculuğuna başladardı. . Koruytıcu nılnınu 
hastanın içine: yeniden koyduklaı:ında hastn ayağa kalkıp dans 
ederdi. 

Kıyı Salısh'lccinin ruh kanosu, gucu hir hawıy:ı geri 
dcmdürmcnin çok chıha yaygın vc hasir bir ;,;am:10ik }'<ınrcıninin 
geniş çaplı, katılımcı bir vcrsİ)10nudur. Bu yönt<:'nıdc yalnızrn iki yn 
da üç k.1.tılımay:ı gerek vardır: şaman, gucumın geri 
dündürülıncsinc gerek duyan kişi ya da h:ıst:ı, vı.: çc>ğ�ınhıkla 
şam:ınm davulunu çalmak için bir yardımcı. Bazı usrn �amanlar 
cl:ı.vlıl çalanın ynrdıını olmadan da yap:ıbilirlcr, .ıın:ı hiiyk lıir ses 
ginfüi çoğlınlukla gı.:r�klidir. 
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13u yöntemi ilk olarak l 961'dc, şamanları bu tekniği hastalıklaı:ı 
iyileştirmede sık sık kullanan Conibo'laı:la yasa(kcn öğ-rcndim. Kıyı 
Salisl:ı şamanları gibi Conibo'lar da Alt Dünyaya, ola�randışı bir 
k:ıno yerine olağan<lışı bir nehir vapunı kulla!1sal�u· da, bir ruh 
kayığında yolculuk yaparlar. Buna ek oJarak Conibo ta)1falan 
şamanlarchn değil geniş bir ruh gnıbunun yardım ettiği tek bir 
şamandan oluşur. Bu "ölülerin kayığı,,yla ilgilidir ve Sibirya'da 
olduğu gibi Malezya ve Endonezya'da da görülür. Ço�l'\.ınlukfa ruh 
kanosu, Avustrnlya yerlileri arasında ya da Güney Amerika rropik 
ormanlanndaki Desana K.ızılderilileri'nin "Yılan-Kano"latında 
olduğu gibi, bir yılan biçimindedir. Orta Brezilya'dnki Tapirapilcr 
gibi iliğer gruplarda şamanlarca kullanılan rı.ıb kanosunun özel 
biçimi üzerine pek aı şe)' bilinir. Bazen bir şaman Sibirya'da olduğu 
gibi bir ruh salı kullanııbilir. 

Daha sıkhkla, şam:>ınik yolculuğa çıkan şamanlar ŞBD'nda bir 
kano ya da su taşıtı kLılhlnmazlar, ama aynı temel yöntemi 
uygufatlar. Bir başkrı deyişle, bir .ı:uhu geri gctmnek için Alt 
Dünyaya "bacarlıır", ama bir "kano'' ya da başka bir arnç yaratmak 
için uğraşmazlar. Bana gelince, byLk yöntemi· b;ına Conibo'lar 
tarafından öğtctilmiş olmasına kılrsın, bir grupla çalışırken 
çoğLınlukla yalruzca kıyı Salish'lerinin tarzında bir kanoyu 
kavramlaştırırım. Her şaman, yıllar geçtikçe kendileri içjn en iyi gibi 
goruncn şeye uygun olarnk yönremlcrini değiştirmeye ve 
uyarlamaya hazır olmalıdır. 

Size öğretmeyi istediğim yöntem ged getirme yolculuğunun 
görece basit ve temel bfr uyarlamasıdır. Bu temel teknik yalruıca 
başka birisi için bir koruyucu ruhu geri getirmek için değil, aynı

zama.ı:ıda bazı farklılıklarla yaşamsal ruhlarının kayıp parçahmru geri 
getiren.:!< hasrnları sağıılrmak için de kullanılabilir. 

Bununla birlikte. hu ileri düzeyde bir çalışın:ıdır ve burncb bu 
konuya girilmcmişcir. 

Bu yöntemdeki önemli unsurlardan biri zeminde ya da yerde 
has{:ının y:ır.ında y�cmakar. Şa:nanın ha!itanın yanında yere 
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düşmesi ya d:t yere yatmasJ, yokulu.k yöntewiylc· iyileştirmenin çok 
yaygtn bir özelliğidir. Du uygulamanın çok iyi ncd<.:nlerinden biri 
derin ŞBD'nda ayakta durmanın çok zor olmasıdır. Ama hafif 
ŞBD'oda bile şaman çoğunlukla tümüyle gcvşcıni� ularnk ve aynkta 
durmak ya da otllrmak zorunda kahp kendisini olai?;an geı:çekJikte 
işlev gösterir tutm.al<la jlgilenmek zorunda ka.lmayarnk g/irehilnıek ve 
yolculuğu net olarak deneyimleyebilmek için 'yatmak ister. Bir 
Ynrnlde Avusturya yerlisi .. �önıı�i yapmada yere yatmanın geregini 
etkili bir biçimde anlatmışar: 

Eğer ayağa kalkarsanız, bu sahneleri 
görmezsiniz, ama yine yere yattığınızda, çok 
korkmadığınız sürece onlan görı'.irsün�i7.. Eğer 
korbı:sanız sahnelerin üzerine asılı olduğu ağı (ya 
da ipi) kopartırsınız. 

Burada öğretilen koruyucu ruhı.ı geri getirme yönteminde �man 
rolündeki kişi güç hayvanıru geri getirir ve onu önce hastanın 
göğsüne üfler. Hiv:uo'l.ırdan bir kimsenin koruyucusunun, onun 
gücü tüm beden boyunca yayılmakla birlikte, öncelikle göğüste 
yarnğmı öğrendim. Bir Hivaro şamanı qyahmk.ıı içeceğini içerek, bir 
koruyucuya sahip olan kişinin göğsünde ters çevrilmiş bir 
gökkuşağı göri.ir. Koruyucunun öncelikle göğüste bulunduğu 
görüsü açıkça yaygındır, ve ayrıca örneğin AvustrnJ}'a yerlilerinde ve 
Kuzey Ametika'run baasında dn görülür. 

Kafanın üstündelci cemporal ve oksipital kemiklerin birleştiği 
bıngıldak ya cfa "yumuşak nokrn" yeri, güç için önemli bir giriş ve 
çıkış nokcasıcur, ve bu nedenle: bir �nm�n konı)'ttcu ruhu göğse 
üflcclikccn sonrn, h:ı.srnnın hıngıldağın:-ı i.ifkr. füı �amanın gcrı 
getirdiği güçten geriye knbru hastaya koyınayl bitirmek içindic 
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Bir Güç Şarkısını Yakalamak 

Bir güç hayvanını geri getirmek ıçın şamanik yolculuğa 
çıkmadan önce, bir güç şarkısı dde etmelisiniz. Her şamanın 
koruyucu, ve diğer yarcumq]arını kendisine sağaltımda ya da başka 
çalışmalarda yardım edecek biçimde "uyandırmak" için en azından 
bir güç şark:Jsı vardır. Bir güç şarkısı elde etmek için ıssıı doğal bir 
yerde, insanlarla brşılaşınayacağmız ve doğal çevtenin insanlareü 
çok fazla değiştirilmediği bir yerde yalnız bir gün geçirme plaııı 
yapın. 

Eskimo yaşamının büyük araştırmacısı Rasmussen, bunu iyi 
açı kJaıruştı r:

... En iyi büyülü sö:t.cüklcr kişjye dağlar arnsında 
yalnızk<.:n gelenlerdir. Bunlar hcı: zaman etkileri en 

güçl�i olanlardır. Yalnızlığın gücü büyüktür ve 
aolayışın ötesindedir. 

Uzak ormanlık ya da dağlık bir arazi idealdir. amıı Eğer böyle bir 
yete ulaşamıyorsanız eli_nizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.
Kahvaltı yapmayın ve sakince ağ1r ağıı: rürüdüğtinüz ve bazen 
oturduğunuz gün boyunca oruç tutun. Bir yol planlamayın; 
ayaklarınız sizi nereye götürürse oraya gidin. Gezinirken hllngi 
hayvan gibi hissettiğinizi keşfedin. Bu dansını yaptığınız hayvan 
olabilir ya da olmayabilir. Onun duygularını alın, ve gün hoyunrn 
onun kimliğinin tadını çıkarın: Bu sizin ilk şarkı :ıvınız olduğu için 
yalnızca melodiyle karşıJaşabilirsini.z. 

Eğer öyle olursa kendi sözcüklerini7.i de bulmalısıruz. Ama 
şimdilik size Hiva.r9'b\rla çalışırken elde ettiğim kendi sözcükletimi 

' 

verıyonım: 
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Benim ruhlarım var, 

Ruhlarım var benim. 

Benim ruhlarım var, 

Ruhlarım var benim. 

Benim ruhbwm vM,

Ruhlarım var benim. 

Ben, bc.n, ben. 

(üç defa daha yineleyin ve sonraki kıtaya geçin) 

13enim ruhlanm 

Kuşlar gibidir, 

Ve kanatlM 

Ve bedenler rüyalardır. 

Benim ruhlarım var, 

Ruhlarım var benim. 

Ben, ben, ben. 

(üç defa daha yineleyin ve iJk İmaya geçin) 

Şarkıyı gerekli .olduğunu hissettiğiniz sürece yineleyin. Bir güç
şark.İsı, hem melodisi hem de sözleri yoluyla kişinin ŞBD'na 
girmesine de yardımcı olur. Şarkıy1 şam,uı.ik çalışmalarda daha çok 
kullandıkça, bilinç durnmunuıu değiştirmede bir yardımcı olarak 
daha etkili · olacaktır. Sonunda ŞBD'rıa geçmeni.z.e yardım eden 
küçük bir "tetik" olarak işleyecektir. 
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Kişi ayrıca yolculuk sırasında söylemek için özd bir güç şarkısı 
da arayabilir. 

Bll en iyi hir yolcuhık ynpal'k<.:-n kqfcdilir ve çoğlınlllk.ln kişinin 
gördliklcrinin bir tanımJJır. Cloucicr'ın bir kuıcyl:ıau kıy1s1 
Tsimshian şnmanının şarkısından yaptığı bu serbest uyarlama buna

iyi bir örnektir: 
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Krınomda gidi)'Orum 

başran başa 

hayalimde 

:ı.ğaçlann üstünde 

ya da suyun içinde 

yüzüyorum 

her }'Crde 

girdaplar arnsında 

yüzüyorum 

her yerde 

gölgeler ar:\Slndn 

yüziiyc>nım 

kaoomda gidiyorum 

baştan b:\�a 

lıayalimdc 



ağaçların üstünde 

ya da suyun içinde 

yüzüyorum 

bu içinde durduğum 

kimin kanos\l 

bir yaba�cıyla 

içinde durduğum 

kano 

kanomda gidiyorum 

baştan ba�a 

hayalimde 

ağaçlaan üstünde 

ya da suyun içinde 

yüzüyorum. 

Aynen rüya görürh:n istemsiz olarak bir şarkı elde edebilirsiniz. 
California'daki bir Pomo Kızılderili şrurrnnı rahmetli Essie Parrish, 
ilk güç şarkısını rüyasında görüsL·ınü söyle .ınlarır: 
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Küçükken başıma gekn bir başka olayı-bir 
çocukken ilk defa n::ısıl hir şarkı söylediğimi 
anlatacağım. O :ı:::ım::ın on bir yasındaydım. Şarkıyı 
olağan bir yuldan elde etmedim-onu rüyamda 
gördüm. 

Bir defasında, yatmış uyurken, b::ına bir rüya 
geldi-yukarıda gökyüzünde birinin şarkı söylediğini 
duydum. Çok küçük olduğum için, onun ne 

· olduğunun farkına varamadığım için, ona (bilinçli)
dikkatimi vermedim-yalnızca yukandak.i ad::ım şarkı
söylediğinde onu (pnsi fçc) dinledim. Yim: de n
benim bunu bilmemi sağladı�sanki şarkı göğsümün
derinlerine girmiş �ibiydi, sanki şarkrnm kendisi
benim ağGtmda söykniyormtış gibiydi. Sonrn sanki
adamı görc:bikcekmişirrı gibi, sanki onu faı·k
edebilecekmişim gibi göründü.

Ben uykudan uyandıktan sonra, o şarkı bütün 
gür. boyunca içimde yinelendi durdu. i3en ;-rırkı 
söylemek istemediğim halde şarkı Hfüa 'benim 
ağzımda söyleniyordu. Sonra ben kendim şarkı 
söylemeye çalıştım, �lıştım, ve inanılmaz bit 
biçimde şarkı çok gLizcl bir şarkı ç1ktı. Şarkıyı o 
zamandan beri hep anımsadım. 

Sonra bir defasında ben ve ablam büyükannemiı 
Danako,ya giderken ona eşlik ettik. O z::ıman ablam 
da küçüktü ama benden büyüktü. Onunla 
(büyükannemizle) yolculuğa çıktık. Danako'ya 
indikten sonra orada yasadık. 

Sonrn bir sabah erkenden yosun coplamak için 
Madrone pl�jına gittik. Büyükannemize eşlik ettik. 
Orada bir kayarun üzecinde otururken bebeklt:rle 
oynuyor, gevezelik ediyor, glilüyorduk. Ama yine de 
o şarkı benim içimd(! derinden derine: söylc:niyordu.



Ve sonra şarkı ağzımda söylendiği için ben de onu 
söylemeye başladım. Ablam beni duydu. 

l3ann "Ne söylüyorsun?" <liyc soı·du. "Uir �arkı 
söylüyorum,'' dedim. "Kulağn ne kadar da gi.izel 
geliyor. Bu şarkıyı nerede duydun?" diye sordu. 
"Onu rüyamda duydum." diye yanıtladım. Bunu 
söylecljğimde utanmış hissettim. Ablam "Lütfc:n 
onu yine söyle," dedi. Ben yine şark.ıy1 sc>ylemcye 
başladım. "Ah, kula� ne kadar da güzd �,eliyor. 
Onu bana öğret." dedi. Ben "O bu amaçlar iç.in 
eleği!. Senin öğrenmen için değil." diye yanıt verdim. 
Sonra, o benden büyük okluğu için bana �arkıyı 
yine de söyletti. Ben şarkıyJ söylemek istemediğim 
halde o bana söyletti. 

Sonrn, şaduyı söyledim .... 

"Ama bunu kimseye söyleme," dedim. 
"Neden?" diye socdu. "Bana bu �arkıyı 
söyletcbilirlc.r.'' dedim "Tamam." dedi. Sözkrinin 
gerçek olmadığı ortaya çıku. Akşam eve döndük. 
Ablam (söz vermiş olmasına rağmen) annemin 
anncsının abisine söykdi-ac.hım gmip, ahmak 
birisi)'di. "Senin bir şarkın oldu{,runu söylüyorlar." 
de:di. "Bunu !cim söyledi?" diye sordum. "Ablan 
senin güzel bir ŞMkı söylediğini söyledi.· 1 .i'ıtkn ontı 
söyle," dedi. Böylece yine onun için şarkıyı 
söyledim. Şarkı ona :-on derece:: güzel gddi. 

Bu küçükken söylediğim ilk şarkıydı. Burada 
duracağım. 
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Bir Güç Hayvanını Geri Getirmek İçin 

Yolculuk Yapmak 

D.1h:t önce Alt Dün}':tya orasını tanımak ıçın nasıl yolcullık 
yapacağını'l.ı üf,rrcndiniz. Ru yeni yolculuk sadece Jaha önce 
yapuğınızın bir devaırudır, nm:ı bu da ciddi bjr �amanik çalışmadır. 
Önceki :ı!ıştırmalan b�ş:ırıyfa trımamladığınızdan emin olun. 
Yolculu�ttı nasıl yapacağınızı önceden birkaç kez dikkatle inceleyin 
ki adımlnn :mımsayabilcsiniz. 

Bu kic:ıbı okumuş olan bir partnere gereksinimini% ok,atk. Buna 
ek olarnk, bir davula (ya da şamanik davul çalmanın lrnydedildiği bir 
kasere::) gerek duyacaksınız. Eğer bir davul kullanırsanız davulu 
çalmak için ayrıca üçüncü bir kişiye gereksiniminiz olacak. 

Birisinin güç hayvanını ona geri getirmek için, o kişinin bir güç 
hayvnnmdan yoksun olması gerekmez. Öım,ıli 0/011 ŞC}' bir KÜÇ 
h:ıyvanının şamanın yolculuktaki ric:1sına tepki olarak basrnyn 
"acım:tsı"dır. Bir insnnın (şamanın) bir haşlrnsının yerine aracılık 
yapması gi:tli evrende sempati duygul:rn tıyandırıyor gibi 
görünmektedir ve çoğunlukla hasmnın daha önceki, k.·wıp bir güç 
hayvanı yolculuk yapan şamanla birlikte geri gelmeye gönüllü olur. 
Geri gelen her bir güç hayvanı onu kazamının ruhsal gücüne 
ekknmi� olur, ama kişi g(:ri gelen· hayvana saygı göstermeli ve
"açgözlü" olmamalıdır, yoksa hayvanlar onu yine rerk edebilirler. 

Bu sİ7.İn ''lrnsta"nızın bybernği bir koı·tı)'Lıcuyu geri getirme 
yolculuğudur. Kişi ya�amı boyunca bilerek ya Ja bilım:dcn bir dizi 
farklı güç hayvanından yardım görmüş olahilccc�i için, hayvanın 
ı;izin "h:ısc:ı"nızın dansını yaprığj hayvan ollıp olınaclığını ya da ona 
gni diim'ıp di>nnıt·yt·çt·ğ"ini i;ıu:ı:dt·n t:ıhmiıı t:tıııt·ııııı olağ:ııı bir 
)'<>lu ycıkıur. Güç hayv:ınlmı n<ırm:ıkk ki;;,,iyc: bt:klcıııncdik bir 
biçimde �c.:lip gidc:rlcr, özcllikk de k;\ybcdilındcrinclcıı birkaç yıl 
sonra. 13u nedenle, bu çalışmanın düzenli olarak }'npılınası kişinin 
�,üce snhip olduğundan. emin olması için önemli bir }'i>nrcmdir. Ve 
L::ğt.'r b•r kım:.c <lcprcsyona girerek yn da h:ı�mlan:ırnk gliç kaybı 
gösterirse ve yıırdım isterse. böyle bir çıılışma derhal yııpılmalıdır. 
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İzlenecek adımlar aşağıdaki gibidir: 

1. Partneriniz ve üçüncü bir kişiyle bitlikte bir akşam geçirmeyi
planlayın. Gün boyunca alkollü içkilerden vt ıihin değiştirici 
ilaçhmfan ll:uık durun. Yalnızca hafif bir öğle )'emeği yiyin ve 
akşam yemeği yemeyin. 

2. Işıksız ve d1şaı:ıdan gürültülerin gelmediği 'bir oda),; kullanm.
Mobilyaları kenara çekin. Yerde ve odanın fazla ı�ık gdmeyecek bir 
kenarında bir mum yakın. 

3. Şaman olacak olan kişi, bu durümda siz, 107 ve 108. sayfalar
arasında açıklanan Başlangıç Dansı ve I-fqyva111111zııı Drııısım Yapnıa'nın
ri.im adımlarını yapmalısınız. Eğer davul çal:ıcak birisi varsa ona 
davulu sizin çıngırağı çalmanıza uyarak çaldırın, ama davulu

yalnızca siz dans ederken çalsın (bkz. 6. Resim). 

4. Ruhların elik.katini çekmek için, onbr her nerede olurfarsa
ol!-unlar, çıngtr.lğıruzı altı yönde (doğu, kll1.cy, baa, �ı'.incy, )rukau; 
ve aşağı) dört kez çalın. Sonra nıhl:w çığırmak için dört kez ıslık 
ç.Jm_ Sonra çıngırağı yuva� :una hıi'ıçlli, duzcnli hır tempoda �lıımk 
hastanın etrafind� dört ke7. çok yavaşça yürüyün ve eski yerinize 
dönerek onun yanında ayakrn durun. 

5. Güç şarkınızı, ruhlan size ynrdıma çağıracağınız şarkıyı,
çıngırağıruzla ona eşlik ederek ıslıkla çalmayn başlayın. Bu şarkıyı, 
bilincinizde hafif bir değişme olduğunun farkına varana kadar 
birkaç dakik.'\ süreyJe ıslıkla çalın. 

6. Şimdi çıngırağı aynı güçlü
> 

yavnş tempoyla çalarak şarkıyı
sözleriyle söylemeye ba�layın. 

7. Şarkıyı söylemeyi bilincinizin <leğişrif{ini fork edene kadnr

sün.kırün. Çalışma ve dcn<:)ıimlc ki�i bll hntif transa ulaştığını 
kolaylıkla fark edebilir. Daha belirgin işaretlerden bazıları şarkı 
söyleme ve çıngırak çalma tcınpo:nınun anması, kollarda titreme, 
ve hatta kontrol edilemeyen bir biçimde titremedir. Zamanı 
geldiğinde yere hastanın yanınn düşmek y:ı ela yatmıık için 
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neredeyse direnilmez bir :mfü du)'ac:-tkı-ınız. Bllnu yere )'Jğılmaya 
<lircneme:l �ınlc gcli·nceye kad:ır geciktirin. 

8. Yerde hnst:-ırun yarında omzunuz onun omzur.a, kalçanız
onun kaJçnsına, ayağmız onun ayağınn gelecek biçim<l� yatın. 
Gecikme olmaksızın, karanlıkta çıngırağı tam göğslinüzi.in üstünde 
ileri geri sallayarak çalmnyn başlnyın. Si.:: çıngmığını�ı ç:ılın:ıy:ı 
başladığınızda davulu çalan kişi davulu ona lı)1arnk çalmaya 
başlayacalrnr. 

9. Çıngırnğ1ru�ı dakikada 180 vuruşluk bir tcmpoyh, çalın. Yerde
yatarken mumdan gelen ıştğın gôzlerinizc girmemesi ıçıo 
gözlerinizi kolunuzla örtün, ve Alt Dünyaya �irişini:ı:i bc:lirgin bir 
biçimde görünceye kadar çıngırağı çalmayı sürdürün (bkz.7. 
Resim). (Yalnızca siz, şaman rolünü ü�tknt:rck, tolculuğ;ı 
çıkacaksınız; partnerinizin hmaa olarnk, herhangi bir şey görme ya 
da deneyimleme sorumluluğu yoktur.) 

Girişten girdiğinizde çıngırağı çnlınayı �mıkın; ama d:ıvulu çalan 
kişi davul çalma)'I sizin kullandıt:,t1nız .ı.ynı giiçlü tempoda 
sürdih-ccektir. O bunu sizin yolculuğunuz boyunca aynı rcmpodn, 
siz ona çıngırn.ğıruzJa dört kez işrırct verinceye bd:ır (Adım 14) 
sürdüı:mdidir. Davulun çalınması kanonun yolculuğunun si.irmesi 
için gereklidir. Bir anlamdn, Sibirya,daki Chukchec'lcrin söylediği 
gibi, davul lurıtodıır. Davulu çalan kişi tempoyu korurken: 

10. Ycryl'ı:t.üni'ın ıçn,c giden bir gın� ya d:ı açıklığı
görselleştirmeyi sürdi.iriin, ve sonra onun içine girin. Mağara ya da 
Tüneli aş:1ğıy� doğru izleyin. Tünd uzun bir ü'ıp gibi gfüüncbilir; 
bir dizi Ivlaj:,rnr:t olarnk göri.incbilir; aknn bir :-ıkarsu olabilir 0>h. 
8.Rcsim). 13unu ncr<.:)'C gicb-ı;c gitsin a�ağı)'a do.(tnı izleyin. Ortaya
çıknbilccek herh.ıngi bir en�dio ctı-;ıfından geı,:in.
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6. Resim. Şamanik Yolculuk için davul çalma. Barbara Olsen
tarafından çizilmiştir.
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7. Resim. Yer altına giriş. Barbara Olsen tarafıııdan çizilmiştir.
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11. Yolculııkta kamtıtza çıkabilecek memeli o/111qyaıı kötii hqyııan/ardan
sakının (bunun ,şamanizmdeki nedeni bölüm 7'<le açıkhıoacakur). 
Özellik.le örümceklerden ve tırmarucı böceklerden, dişleri olan 
yılanlardan ve dişleri görünen balıklardan sakının ve onların 
etraflarından geçin. Eğer onlaıı geçemiyorsaruz, Tünelden yukarı 
çıkarak geri dönün ve bir başka sefer deneyin. Bu yolculuk 
süresince geçerJidfr. 

12. Tünelden çıkağmızdn, kendinizi Alt Dünynda bulacaksınız
(bkz. 9.Resim). Koruyucu ruhu ya da güç hayvanını burada, 
göı-düğünüz manzara her neyse orada arayacaksını:ı. Dnvulun sesi 
yolculuğunuzu desteklerken, gözleriniz Hfüi\ kapalı olarak hayvanı 
arayın. 

13. Güç hayvanıru tanımanın sırrı basittir: si'l.c farklı suretlerde
ya ruı farklı açılardan en az dön kez görünecektir (bkz. 10.Resim). 
Bu. bir memeli ya da kuş olabjJir (bunun tehdit edici görünmesi 
önemli değildir), bir yılan, ya da başka bir sürüngen, ya da balık 
olabilir (bll soıı iifii diflerini göstemıediği .riirece). Hatta bu "efsanevi" bir 
hayvan, ya da insan biçiminde bile olabilir. Hayvan hemen hemen 
hiçbir zaman bir böcek değilclir. 

Kendjnizi hayvaru bulmak için zorlamayın. Eğer kendisini 
pnrtnerinize götürmenizi istiyorsa size görünecektir. ·Hayvarun 
kendisini size yasayan bir biçimde mi, yoksa tahta, taş ya da başka 
bfr materyalden yapJlma bir heykel olarok göstereceğini düşünüp 
tasalanmayın. Hayvının tüm biçimleri geçerlidir. I,cndinizi çok 
fazla zorlamayrn. Arnyısınız görece çabasız ol:ıc:ıkar çünkü olağan 
benliğinizin ötesinde bir güçten yarnrlanıyorslımız. 
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8. Resim. Tünel. Barbara Olsen tarafından çizilmiştir.
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9.Resim. Tünelden Alt Dünyaya çıkış. Barbara Olsen ta,-afından
çizilmiştir.
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Resim ı l.(a) Koruyucuyu hastanın göğsünün içine 
üfleme. (b) Koruyucuyu hastanın kafasının içine 
üfleme. Barbara Olsen tarafından çizilmiştir. 
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14. Hayv::ını dört .ke7. gördüktrn sonra onu he::ıne::ıi bir elinizle
tut:ırnk göğsüııü;ı:ı:: b:ıstırın. J-hyvan kendi isteğiyle gdcce::ktir; yoksa 
kendisini giim:rmczdi. 1-1:ıyv:ını hıı biçimde kuc:ıld:ıy:ırıık çın�r:ı�ı 
elinize :ılın ve dört kez güçlüce çalm. Bu davulu çalan kişiye davul 
çalmayı bir an için bırnkma:;rnı bildirecektir. Sonra çıngır:ığ) çok 
hızlı bir tempoda (dakikada 21 O defalık bir tempoda) çalarak 
c.lavulu çalan kişiye tempo verin. Tünelden lrnda odaya dönün. Bu 
çoğunlukfa otuz saniyeden a7. bir zaman alır. Hu döııli� yolculuğu. 
hayvanı istemeden yitirmemek için hızla yapılmalıdır. 

15. Çıngırağı bir kenarn bırnkın, hayvanı göğsünü::de kucaklamış
olarak tutun ve yüzünüz yerde yatan partnerinize doni.'ık olacak 
biçLmde dizkrinizin üstüne kalkın. (Davulu ç�lan kişi sizin 
dizlerinizin ust�ne kalknğınızı gorur görmez durmalıdır.) 
Birleştirdiğinjz avuçlarımzın içinde tuttuğunuz koruyucu ruhu 
partnerinizin göğüs kemiği üzerine koyun ve .ruhu partnerinizin 
göğsüne göndermek için ellc�n.İ;.lİn arasından bütün gücünüzle 
üfleyin (bkz. Resim 11 a). Sonra sol elinizle parmerini1.i yerde 
oturac::tk biçimdı.: knldırın ve birlqtirdiğini;,. avuçlarınızı 
partnerinizin kafasmın üstüne (bıngıJdağa) koyun. Elinizde kalrruş 
olabilecek herhangi bit gücü onun kafosırun içine göndermek için 
güçlüce t'ıfleyin (bk:r.. Resim 11 h). Çın�r:ı� alın. Onu hızla ve 
güçlüce çalarken partnerinizin bc<lcninin niml·ı lizerinckn daıreler 
çizecek biçimde dört kez geçirerek güci.ın bedenle birleşmesini 
t�mamlayın. 

16. Partnerinize sak.ince geri getirdiğiniz hayvanıo ne olduğunu
söylemesini söyleyin. Eğer hayvan adını brlmcdiğiniz bir hayvansa, 
y:1rat1ğın giirüniişüııii t�rif edin. Y<ılc\dtığun tı:im :1yrıntılarını tarif 
edin. 

17. Hayvana hareketlerini n-mddi biçimde deneyimleme ödülünü
vererek onu k:ıJ:şılamak için partnerin.izin hayvanının d:ınsıru 
yapmasına rardım edin. Çmgırnğı çalarken tempoyu hastanın 
hareketlerine uygun olarak gittikçe arttırın. Davulu çalan kişi 
şamanın önc.�ilüğündc onu izler. Sadece birkaç dalcika sonra 
çıngırağı dört kez çalın ve böyleLikJe davul çal�a ve Jansı sona 
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erdirin. Sonra dans eden kişiyi yavaşça yere otunun. Ona 
hayvanının onunla kalması içjo düzenli olarak onun dansını 
yapmasını anımsaan. 

18. Şimdi hastayla yer değiştirebilirsiniz ve aynı tur yolculuk
sizin yararınız için de yapılabilir. Hayvanınız geri getirildiğinde siz 
de onun dansını yapın. · 

Çoğu Baal.ı bir güç hayvanını . geri getirme yolculuğunun 
· cani.ılığına ve gerçekliğine şaşım. Belli ki · şamanik yolculuğu
deneyimleme ve gôriidi/er olma potansiyelleri umduklarından çok
daha büyüktür. Siz ya da partnerioiz başarılı olamadıysanız düs
kırıklığına uğramayın. Daha sonra yeniden deneyin. En büyük
potansiyele sahip olanların bazıları ise yavaş başlayanlardır,

. CJoutier'ın bir kuzeybatı kıyısı Tsimshian şarkısından yapoğl bu 
serbest uyarlama bir koruyucu ruhu, burada Otter'i, geri kazanma 
yolculuğunu drnma.rize etmektedir: 

Ye hey 

hyo 

ye hey hey 

hii 

Otter kovalar 

do&ı-rudan bana doğru yüzer 

Otter geliyor 

Onunla birlikte yüzüyorum 

ye hey 

.hyo 
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ye hey hey 

hii 

t:\ın yanımda 

ruhumla çalışıyowm 

nç.ılışın büyüsü 

her şeyin altında

ye hey 

hyo 

ye hey hey 

hii 

Ottcr dalar 

alamda yüzer 

oradaki 'ttçık.lıkt:\ 

her şeyin altında 

ye hey 

hyo 

ye hey hey 

hii 

Otter berum içimde 

benim derinliklecimde 

!tuh ütter benim



altımdaki yc:rdc yüzer 

ye hey 

hyo 

ye hey hey 

hii, 

Yolculuklar 

Kendi koruyucu ruhunuzun geri getirilme yolculuğu 
deneyimJerini bir partnerle çalışan başkalarınınkiyle karşılaşurmak 
ilginizi çekebiHr. Burada benim workshop'l.ırımdan birkaç örnek 
verilmiştir. 

Bu ilk olayda kişi hayvan kendisini dört ke:t. gösterene kadar 
uygun biçimde .beklemiştir. Hayvanın yakın çek.im bir görüntüsü, 
örneğin bir tek gözününki, bunun o belirli hayvana ait olduğu kesin 
olduğu sürece tümüyle geçerlidir. 

Bu akşam daha erken saatlerde kullandığım 
deliğin içine girdim. Su havuzlarda olduğu gibi 
alçaldı. Ben sonraki ve bir sonraki suya atlamayı 

sürdürdüm. Su sonunda çamura dönüştü. Hala aynı 
Mağarada koşuyordum, ama tahtadan bit köprü 
ortaya çıku. Sonra köprü boyunca koştum. Köprü 
yukarı doğnı açı yapıyordu ve bicciği yerde 
merdivenler vardı. O merdivenleri bir Afrika 
ovasına benzeyen yere çıkana kadar uzun süre 
tırmandım. Burada ortaya çıkıp sonra gözden 
kaybolan birçok hayv�n vardı. Sonunda bir pınarın 
yanında duran bir antilop gördüm. 
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Antilop det'hal çok canlı, çok canlı görünmeye 
başladı ve dört kez göründü. Ah. hatta bir defasında 
benim üstümdeydi. Son defası· bir tek gözünün 
yakın çekim görüntüsi.iydü. Onun için onu buraya 
partnerime getirdim .. 

Bir sonraki olayda hayvan yolculuğu yapan kişiyı:: iki defa 
saldırarak, hatta bir defasında onun içinden geçerek gücünü 
alışılmışın dışında bir biçimde göstermiştir. Hem bu, hem de bu 
kişinin bildirdiği daha sonraki "bayılma" deneyimi Kuzey Amerika 
Ovas1 Kızılderilileri ve· Hivaro'1ar arasında güç ararken sıklıkla olan 
bir şeydir. Bu kişiye yukarıdakiler öğretilrncmişri. Güç hayvanınm 
bir at olması dikkate değer çünkü bu evcil hayvanların koruyucu 
ruh o\arak kullanılamayacı:ığı ilkesinin bir istisnası gibi görünebilir. 
Ama görünen at binicisiz ve ehlileştirilmemiş vahşi bir ata 
benzemektedir. 
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Bir defasında gıttıgım İspanya kıyılarının 
açıklarmdaki bir adadaki bir' uçurumun kenarındaki 
deliğimden aşağı indim. Bu yakla11k 1 O metre 
g�nişliğinde ve ancak dalış yaparak ulaşabileceğiniz 
bir suaJtJ mağarasına çıkar. Orada oturmuş bir 
şeylerin oln:ıasıru bekliyordum ki bir at bana doğru 
koşmaya başladı. Bilirsiniz, eğer bi _r ar size doğru 
koşarsa bu çok korkutucudur; onun için sanırım 
bayıldım. Her nasılsa, ayıldığımda ki bu ani<len oldw, 
atın yerinde beyaz bir koç gördüm. Kafasını sanki 
benim oraya bakmamı istermiş gibi bir tarafa doğru 
hareket .ettiriyordu. Etrafıma bakındım. Arkamda 
bu kahverengi yeleli beyaz arı gördüm-bu daha önce 
gördüf,tiim ato. Yine bana doğru koşmaya başladı. 
Ah Tanrım, diye düşündüm, iste yine geliyor. B:ı.nn 
doğru geldi ve içimden geçti. Sonra yine o koçu 



gördüm. Tamam, iki k<!Z atı ve iki kez koçu 
görmüştüm. Onun için etrafıma bakıyor ve 
<liişüniiyor(hım, t:ımam, bu iki kc7.di, hir şeyi ıliirı 
kc::ı: görmem gerekiyordu. 

Sonra balıklan gormeye başladım. Bir kJlıç 
balığının iki kez sudan dışarı sıç�yıp yine suya 
dalışını gördüm. Tamam, bu ikr kezdi, diye 
düşündüm. Sonra balık bumı bir daha yaptı. 
Bununla üç kez olmuştu. Sonra bir defa daha suya 
daldı. Omın çıkacağırn umduğum yere bakam ve hll
çirkin yayın bal..ığl çıka. Bu, o değildi. 

· 

Sonra bir ayı gezinerek bana doğnı gelmeye 
başladı, ama geri döndü. Onu kendi gücümle 
uzakJaştumışa benziyordum. Sonra bazı kurtlar · 
bana doğru gelmeye başladığında birdenbire o at 

· geldi. Böylece atı üç kez görmüş oldum. Her neyse,
at gözden kayboldu. Onun için gc:ri dönüş yolumu
bulmak için arbma döndüm, ve at tam deliğin
olduğu yerde duruyordu. Kahverengi yeleli beyaı at.
Böylece onu geri getirdim.

Bazen şaman hastası ıçın güç hayvanını geri getirmeyi 
baş:ıramaz. Aşağıdaki kişinin deneyimi bunun hir örneğidir. Yine 
de her yolculuk şamanın bilgisine katkıda bulunur ve onun 
ŞBD'nda elde ettiği diğer bilgilerle: gitgide bütünkştirilmeyi bekJer. 

Bu yolculuk benim için çok garip bir yolculuktu. 
Bu hiçbir yerinde herhangi bir şeyin yaşam�dlğı bir 
dünyadaydı. Bu dünya tümüyle )>apay olarn.k 
kurulmuş, bütünüyle insanlar ya da başka akıllı 
yaratıklar tarafından yapılmlş, her yerinde ralnızca 
odalar olan çok geometrik bir yerdi. Bu hiçbir 
yerinde yaşam belirtisi olmayan bir tür süper uzay 
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istasyonu gibiydi. Ama bumda bazı gizli �eyler 
varmı� gfüi görünüyordu, ama bunlar ancak· 
robotlar dlabilirdi. 

Bir sonraki olayda bir atın güç hayvanı olduğu olaydaki gibi,

kartal gücünü vahşice bir davranışla göstermiştir. 

13ildi�iın bir Mağ:ırayn gittim, vı.; geriye, geriye
Joğnı gfrmcyi sürdürdüm. Sonra bir tünele geldim 
ve tünel boyunca hızla aşağı indim. Nereye gittiğimi 
hissettim. Dışım çıkağımda daha önce geldiğ'im bir 
yerdeydim. Bit kartal gördüm ama uçup gitc(. Sonra 
bir ağacın üstünde oturan lurmızı bir sincap 
gördüm. Koruyucunun kırmızı sincap mı yoksa 
karrnl mı . olacağından emin değildim. Bir süre 
bekledim, ve sonra birdenbire kartal geri döndü ve . 
sincaba saldırdı. Önce kartalın sincabı öldürüp onu 
yiyeceğini düşündüm, ama bunu yapmaclJ. 
Saldırmayı bıraktı. Sincap gözden kayboldtıkcan 
sonra kartal etrafta uçtu. Onu farkJı açıh,rdan 
gördüm ve geri getirdim. 

Daha önce söylemiş olduğum gibi, Conibo'lar belirli ağaçların
köklerini Alt Dünyaya inmek için kullanıdar. Aşağıdaki olayd:ald 
kişi bu tekniği kendi bas}na keşfetmiştir. Bu yöntem :açısından bile, 
birinin ŞBD'nda şamanik bilgiyi nasıl biriktirdiğinin iyi bir 
örneğidir. Kısa olması için bu· kişinin :mlamk.Jannın yalnızca ilk 
bölümü verilmiştir (kaplan bu kişinin partnerinin güç hayvanıydı). 

l.ı+O 

Delikten aşağı indim ve bir çam ağacının kökleri 
boyunca ycrnlnnd:ı yürüdüm. Sen cnprak rabarsız 
olduğundan bic köke tırmandım ve onun üzerinde 



aşağı yürüdüm. Kökler her defasında incelerek 
· sürekli ikiye ayrılıyordu. Sonra son yolculuğumdn
kullandığım biraz \\Çık renkli bir köke geldim ve

onun üstüne geçtim. Onu birdenbire bitene kadac
izledim.

Önümde bütün duvarları cümüyk 'si)'nh olan 
derin bir kuyu varclı. Aşağıya inmem gerektiğini 
anladım onun için kuyunun içine adadım. Sonunda 
altımda dar ve ehiz bir Ş<.:)•İıı Jı,; h:ııl:ırıııı giircm: 
kadar çok uzun bir süre kı,ranlıkra di.ışti.iın. Bu, 
kuyudan geçen bir asma köpri.ini.in bir parçası olan 
kalın bir ipti. ipin üstüne düşrüm ve köpri.inün 
üsti.ine ç1ktım. Sağa doğru yürüdi.im. A<l.ınllmJ 
_köprüden dışarıya arnğımda hir yanda duran ve 
bana bakan büyük bir knplan gördüm .... 

Eşzamanlılıklar 

Başarılı bir koruyucu ruh yolculuğunun ilginç özdliklerinden 
birisi bunun çoğu zaman eş:ı:amanlılıklarla, ya ela dikkate değe.r 
rastlantılarla bağlantısı olmasıdır. Örneğin bir hayvanı kazandıktan 
sonra hastanın şamana kendisinin o bdi.ı:li hayvanla ı.,-nrip bir ilişkisi 
okluğunu açıklamasına sJkça rnstlanır. l3ll çoculduktnki detin bir 
ilişki, yakın bir zamandaki gadp bit karşılaşma, ya da o belirli 
yamağın resimlerini uzun bir süredir topluyor olma olabilir. 

Sıkça rastlanan bir başka cşzan:ıanlıJık ti.iri.i ek hastanın şamanla 
konuşmadığı halde şamanınkiyle :-ıyru ayrıntılmı paylasan bir 
yolculuk deneyimlemesicfü. Deneyimlerdeki hu tür benzerlikler 
geniş bir j.,71'\lbun bir ruh kanosunun rnyfabrı olarnk birlikte 
şamanik yoJculuk yapakları durumlardn daha <la dramatiktir. 
Gruptan birkaç kişinin tekrar tekrar aY.ru lrnyvnnla karşılaşmaları ve 
yolculuktan sone� hayvanın görünüşüntin i.>zcl �yrıntıJ�aru 
doğnıl:ım:ıl:m pek az rnstlan:ın bir durunı değildir. 
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Şamanik çalışmada olumlu eşzamanl.ılıkfarın ortaya çıkmasını 
beklemek öneml.idir, çünkü bunlar gücün normal olasılık 
suudwnın ötesindeki etkileri ortaya çıkarc.lJğmın işaretleridir. 
Aslında olumlu eşzamaoJılıkfarın ortaya çıkma sıklığını, doğru jşJem 
ve yöncemlerin kuUanılm:ılüa olduğunu güstc:rc.:n rrıdyo yön 
sinyallerine benzeyen bir tür işaret feneriymiş gibi izleyin. 

"İyi şans" şaşırucı derecede sık olduğunda şamrın doğnı olarnk 
çalışmakta ve güçten yararlaomakı:;ıdu. Aşağıda koruyucu ruhu geri 
getirme çalışmalarında ortaya çıkan olumlu eşzamanlılıklarn örnek 
olabilccçk birkaç olay verilmiştir. 

İlk olayda hasta olan kişi güç hayvanını, şaman oın.n kişi 
tarafından hiçbir şey söylenmeden, ıçınc üflenir üflenmez 
görmüştür

,.
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Şanıan giireııi gören pcııtncı: Yerdeki bir :ıçıklıkt:ın 
aşağı indim ve daha önce birçok kez geldiğim bix 
tünelden aşağıy:ı gittim. Tünelden geçen küçLik bir 
akarsu yun üzerinden geçe.im. Bu defa daha önce hiç 
girmemi� oldı.ığum bir Mağaradaki krımnlık bir 
geçide girelim. Burayı ht.:p geçip diğer yöne · 
gim-ıiştim. Sonra bir çöle çıktım, emıfrn birçok farkJı 
biçimde kaktüs vardı. Çöllerde görülen çeşitli 
hayvanlar gönlüm. Sonra bir dağ aslanı gördüm. 
Bunh.rın hepsi çok hızlı oklu. Dağ aslanı henden 
sanki benimle oyun oynuyormuş gibi kaçu, :ıma 
fatkJı yônkrc gitti ve Onlı diirt farklı açıdan gi>r<.li.im. 
Sonra onu geri hretirdiın. 

Hasta o/aıı partner. Beni onırttukrnn ve kafama 
üfledikten hemen soorn, aniden dişk:ri oh10, ağzını 
iyice :-ıçmış, hırlayan bit kedinin canlı bir 
görüntüsünü gördüm. Uunun bir ilgısi tıl<luğu11u 
düşündüm çünkü gerçekten de çok canlıydı. Ve 



sonra o bana içime koyduğu şeyın bir dağ aslanı 
olduğunu söyledi. 

Aş.ı.ğı<lalci ohıyda partner A dahn önce bir tepenin üstündeki eski 
bir çiftlik evi V(; yakıncfaki bir dağ keçisiyle brş1Jnştığı bir başlangıç 

.: keşfi yolculuğu yapmıştı. Bundnn hiç kimseye s<i% etm<.:mİ�ti. Snnrn 
partner 13 (A'nıo deneyiminden haberi olmadan) onun için bir güç 
hayvanını geri getirmek için yolculuğa çıktığında, bir dağın yamnda 
bir çiftlik evi ve evin yakınında bir dağ keçisi buldu. Dağ keçisini 
onun için geri getirdi. Bu tür bir eşzamanhlık, şaman.ik görüş 
açısından, onun guç hayvanmd:m ve hayvanın geri gelmeyi, 
istediğinden kuşku olmaclığı anlamına gelir. 

Partner A: Tünel boyunca kaydJm. Uzun bir 
yolllm olduğunu biliyordum ve gerçekten de hızlı 
gidiyordum. Bir çiftliğe bc:n�eyen bir yere çıktJm. 
Çiftlik çok eski ve uzakta görüni.iyordu. Çiftlik 
binasının etrafında bir süre durdum. Her �ey 
ağaçtandı hiçbir �ey modern değildi. Sonr;ı 
birdenbire çıkıntılı bir kayanın üstündeki keçiyi, o 
dağ keçisini gördüm. Sonra geri geldim. 

Partner B: Mağarama gittim ve delikten . aşağı 
inelim. Bir şeyler bulmak iç.in gerçekten de pek 
iyimser hissetmiyordllm. Sonra birdenbire çıkmalı 
bir b.y;wıın üstündeki o dağ keçisinin-beyaz ve 
gerçekten de çok güzel bir keçinin-farkına vurdım. 
Bana bakıyordu. Sonrn fırladı ve yukarıdaki bir 
çayırlıj:,� çıku. Onu orada izledim. Bu ��ayır!ı kt:ı 
uzakta bir çiftlik evi vardı. Bu gcrç<.:ktcıı de g.'.i:ı:d 
bir çnyırlıktı. Çiftlik evine çıktığımda dağ kcçi:.ini 
cl:ığın yanında yine gördüm. L,cçiyi dön kc:z 
gördüm. Onu besinci görüşümde bir delikten aşağı 
in�cye hazırlanıyordu.
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Onu aşağı izlemek istedim çünkü oyuncuydu, ama gitmedim. 
Onu aldım ve geri geldim. 

J>arımr /1: Ona keçiyi gfüdüğümi.i 
söylememiştim. Ne zaman böyle, bir şey olsa 
rasyonel zihnim bu gerçekten dışarıdaki bir deneyim 
mi, yoksa bunu bilinçalchmmız mı Ür<:rti, diye 
soruyor: Ama lrn gerçekten de anbmsız bir sonı. 

Grup Ruh Kanosu 

Daha önce aÇ1klanan kıyı Salish ruh kanosu yöntemi, çok sayıda 
kişinin birisinin güç hayvanım geri geriı:mek için bir kano 
oluşturncak biçimde birbirine katJldığı değerli bir grup deneyimi 
görevi görecek biçimde uyarlanabilir. Bu kişilerin rümi.i buraya 
kadarki çaJışmalan başarıyla tamamlamış olmalıdır ve içlerinden 
birisi bir şaman olarnk rnnınmalıdn·. Eğer bir nıtı kanosu yapmak 
için bir gnıp oluşturursanız, gnıblln çabasını cüıni.iyle kuJlanınak 
için, ideal ola_rak hasta rolünde ciddi biçimde bunalıma girmiş, 
ruh-suzlaşmış ya da hnsca olan-gerçekten güce gereksinimi olan-bir 
kişi olmalıdır. 

Ruh 10\nosu yönteminin bu uyarlnmasında şaın,'ln, alışılmış 
koruyuctı ruhu geıi getirmede olduğu gibi, 1:rnstanın yanında yere 
yarar. Öğrendiğlniz önceki teknikten bir farkı grubun diğer 
üyelerinin bir ruh kanosll oluşturmak için hastayla şamarun 
cmıfında, Alt Diinyada kürekçiler, dümenciler, gözcüler, ve 
lwnı)'ll<:ular gifrcvi �ürmck üzcrc bidcşmclcriclir. 

Bıı lly;ırl:ım;ıd:ıki rcıl'ıcl adımlar �ı;mğıJ�ki gihidir: 

1. Ha:;ta dışındaki tüm kaulımcılar 107 ve 108. sayfalar ataı;ında
açıklanaıı IJt1rluıwf Du/lJI ve Hqyııu11ınızpı Dmı.rmı )'(lpıııa'nın tüm 
:ıdıınlnrını )':\pınnlıdır. Ilu clnnsl:u- süresince davul çahın ki�i davulu 
şamanın çıngırnğının nemine uyarak çalmalıdır. Eğer k:-ıolımcıların 
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çıngırakları varsa bunları dans ederken şaman rnr:lfınd:ın belirlenen 
tempoda çalabilirler. 

2. Hasta sessiz> karnrrılmış bir odadn yere serilmiş bir
battaniyenin üstünde yarnr. Şamanik grup roJü gören kişiler yerde 
yatan hastanın etrafında k:ınonun pnıvası (ünü) basrnnın 
ayaklarının baktığı yöne gelecek biçimde bnoyu oluştururbr. 
Grubun üyeleri kanonun kenarlarını oluşcunır ve bunfar 
kürekçilerdir. Her biri önündeki ve mkasındnkiylc bacakları 
::ırncılığıyl:l temastadır bö)1lclikk kcsinrisiz bir insan zinciri 
oluşturulur. 

Kanonun arkasında, kanonun kıçının merke:tindc, davulu çruan 
kişi oturur. Dizlerinin arasında kano AJt Dtinyaya yolculuk 
yaparken kürekçilere ritim verecek olan davul clunlt' 0,kz. Resim 6). 

3. Kürekçiler bnoyu oluşturduklarında, gruba önderlik eden
şaman, davulcunun arkasındaki bir mum dışındaki bürlin ışıkJa.11 
söndürür ve kanonun ortasına geçer. 

4. Şaman şimdi Adım 4 ve 5'tc dnha önce nnlatılan Bir GiJç
Hqyııanını Gen' Gelirıııı:k için Yolculıık )rapmrık bültimün<lek.i (123. 
Sayfa) çal.ışmanm aynısını ynpar. 

5. Grup şamana güç şarkısıru söyJemede eşlik eder. Ruh kanosu
yöntemi tüm grup sözleri birlikte söylediğinde daha etkilidir. 

6. Şaman şimdi Bir Giif Hı::.yııaııım Geri Gı:ıimıı:k irin );olcııluk

Yapmak bölümündeki G ib 9. Adımlardaki (�ayfa '125. Sayfa) 
çalışmanın ayrusıru yapar. 

7. Sonra davulun çalmaya başlamasıyln birlikte gnıl>un üyeleri
kürek çekmeye başlarlar. Grup dnvulun çalışına göre kürek çekmeyi 
seçebilir ama maddi küreklere gerek duymaz. Od:ının brnnlığında 
tüm kaulııncılar, şaman, d:ıvul çalan kişi, v,.: rliııı rnyfal::ır-Alt 
Dünyaya girişi görsellcşcirirlcr. 

Kanonun merkezinde, h:ı�tanın yanınd:ı duran şaman grubun 
koruyucu ruhu amma gürcvi (>lan tek üyesidir. Bu yalnızca onun 
sorumluluğudur. Bununla birlikte, kanonun diğer tayfaları giirınryle 
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uf_rrnşırla.r vı: Alt Dünyayı algılayabilccd<leri herhangi bir r�hlikcyi 
püskürtür ve yolculuk bittikten sonrn paylaşılacak bilgileri toplarlar. 
Ruhları çağırmak için ş:ı.mnn Jidı.:tin güç şnrkısıo:l kacılmnk.la şimdi 
kendi belirli koruyucuların.ı sahiplerdir. BLı güç hayvanlarınm 
yardımJyla Tüneli ve sonra da Alt Dünyayı arayacııklardır. Eğer 
dişleri ohn bir sürtingen, zararlı bir böcek, ya da dişleri görünen 
memeli olmayan herhangi bir harvan .�örürleı::-ı: kendi güç 
hayvanlarını bunl:m kanucfan uzak tutmaya tc:svik ctmdi<lirler. 
Btınu yaparken kendi hayvanlarının seslerini çıkartabilirler. 

8. Şaman şimdi Bir Giir Hc!}'1Ja11111ı Ceri Getimıek için Yolculuk

Yapmak böli.imünclcki 10 ila 14. Arumlardaki (133. Sayfa) 
çalı�manın aynısını yapar. 

9. Şaman hastanın koruyucu ruhunu aldığını belirtmek için
çıngırağını dört kez güçlüce çaldJğmda, bu davul çalan kişinin ve 
tüm rnyfaların derhal geri dönüş yolculuğtına başlamaları 
gerektiğinin işaretidir. Onlar son hııla kürek çekerken kanonun ters 
yöne dönerek Ti.inciden yukarı geriye döndi.iğüni.i gürsdlcştirirlcr. 
Onlar ve davul çalan l<l�i. şaman çıngırnğını çalm:\)'I bırakır 
bıtakmaz dururlar, çünki.i bu kanonun döndüği.'ı anbmına �dir. 

10. Şaman Bir Giiç Hqyvawm Geıi Celimıek için Yrılmlıık Yapnıak
böli.imündcki 15 ila 16. Adımlardaki (l 33. Sayfa) çalışmanın 
aynısmı yapar. 

11. Hastanın hayvanının dansını ynpmasına yer açmak için kano
tayfaları biı: daire olu�turncak biçimde dı�a doğru açılır ve yi.izlcri 
içe dönük obr:tk otı.ırurl,u·. D,\ns bittiğinde şaman ha:ıtayj 
dinlenmesi ıçın yeniden · yavaşça yere oturtur. Desteğinin 
sürdüğünü göstermek için hastayı kollanyfa sarnr, ve yolculuktaki 
deneyimlerini anlatır. Soma knno ı:nyfosırun üydı.::ri huna karşılık 
yolculuktaki kendi deneyimlerini nolarabilirkr. Şaman onların 
deneyimlcl"inc kendi bilgisini ekleyerek yorurnlnrd:ı bulunur. 

Şaman şimdi kendi biJgi ve deneyimleri yeı-tıgınce, bireysel 
deneyiınJerio hastayla ve olağandışı gerçeklikle nt: ilgisi olduğunu 
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:mlarma fırsatını değcrlendirir. füı tartışmaya başlam:ıdan <ince 
şaman hastaya söylemek istediği bir şey olup olmadığını sor:tr. 
Hasraruo keneli isteğiyle, ş:unan t.ır.,tın,lan geri !-,rcririkn belirli 
hayvan ya da başka bir koruyucunun keneli yaşamında, özellikle 
çocukluğunda önemli bir rol oynadığını söyJeme�i az l�stlanan bir 
durum değildir. 

Ruh kanoı-u )'alnızca konıyucuları geri getirnıı;;k için klıll:ınılın:ık 
:w.runda değildir; bno ayrıca (bumda anlatılmayan) yaşamsal 
ruhları gel'i getirmek ve kesif yokulukJan yapm:ık için ele 
kulfanı1abilir. Kesif yolculul<lannda kanonun mc::rkezindc bir 
hastanın olması gerekmez. Bu koşullarda davulu çalnn kişi anahtar 
konumdadır, ve bu rol en İ)'İ deneyimli bir ş:ıınnn rnnıfından 
üstlenilir. Grup her yolculuktan sonra şamanik bilgi birikimini 
hızlandırmı-tk için denc:)rimktini paylaşır. 

Kesif yolculukları S!lyesinde şamnn yMclıtncı ruhl:ın O)lv.. lrıradı 
İstila/an Çıkarıııak Bölümü) ve forklı türden hast.'llıkları 
iyileştirmenin bilgisini kaz:mır. Bu gibi $130 yolculukl:ırındn 
şamana çoğunlukla omı belirli türde ruhların okluğu yerler<:: 
götüren koruyucu ruhu rehberlik eder ve bilgi verir. Sihiı,•a'<laki bir 
Tavgi Samoyed şamanının anlatt1klarmd:ın alınan aşağıdaki 
bölümde, bir koruyucu ruh, şamanı zihinsel l:ıastalıkları iyilqcirmeyi 
öğrenebileceği bir yere götürmüştLir: 

Önümüzde doktız çadır gürdiik . Scınr:ı 
sokakcaymışız gibi göründü. İçinde sürçklı �arkı 
söykycrek bedenlerini dişleriyle parçnla >'an >'ecli 
çıplak adam ve lrndın bulduğumuz ilk çad.Jrn girdik. 
Çok korknım. 

Arkadaşım !koruyucu ruhl "Simdi san:ı hunu 
kendim nçıklayacnğım, çünkü bunun ne oldı.ığunu 
tahmin edemeyeceksin." dedi: 11Aslındn yedi 
yeryüzü }'arnulmıştır ve (insanlar) bu yı::di 
yeryü�üniin ruhları yüzünden ;ıkıllarını yitirirler. 
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Bazıları sadece şarkı söylemeye başlar, diğerleri 
akıllarını yitirerek gidip ölürler; daha başkaları 
şaman olurlar. 

lfo:im ycryüzi.imüzdc her birinde bir delinin · 
yasadığı yedi dağlık burun vardır. Bir şaman 
olduğunda bunları kendin bulacaksın." 

"Onları nerede bulabilirim-beni y:rnlı� yere 
gctirdin"-diyc düşündüm. 

"Eğer s:,.n� (ruhlarJ) göstermezsem, delirmiş 
olanJar için nasıl büyü yapabilirsin?' 1 

• • Bütün 
h:,.stalıkların nasıl olduğunu görmelisin." 



Güç Çalışmaları 

·r: Şamanlar başkalarına hayvan koruyuculanrun kimliğini 
söylemenin önerilebilir olup olmaması açısından farklıbk 
gösteLirler. Hivaro'lar. arasında onun doğası en gizli 
konudur. Kişi ona Hala sahipken hayvanın kimliğini 

açıklamak koruyucunun kişiyi terk etmesine neden olabifü. 
Bununla birlikte, Kuzey Amerika Ovası imbikleri arasında 
bireylerin başkalarının yanında koruyucu ruhları hakkında 
konuştuklannı duymak az rastlanılan bir şey değildir. Onun için bu 
konuyu size bırakıyorum. füı.na gelince. belki de Hivaro'lardan 
aldığım eğitim nedeniyle, güç hayvanlarının kimliğini taraşmama 
eğilimindeyim. Bununla. birlikte, öğrencilerin ciddi bir ortamda 
birbirlerine yardım conek için birlikte çalıştığl workshop'l::ı.mnda bu 
bilgiyi grup içinde sır olarak tutarak şamanik bilgiyi ve gücü 
arttırma amacıyla paylaşmak normalde koruyucu ruhu kaybetmeye 
yol açmıyor gibi görünmektedir. Washington Devleti'ndeki Salish 
Sinkaietk Kızılderilileri'nin de benzeri bir görüşe sahip oldukları 
bildirilmektedir. 

Koruyucu hayvanınızın gucunu günhik yıışnmdn . nQsıl 
hjssettiğinizin bilinçlice farkında olarak kullanın. Güç dolu 
hissettiğinizde: yaşamınızdaki bazı büyük. engelleri asmanın ya da 
önemli bir meydan okumaya karsı durmanın zamaruclır. 
Ruh·suzlaşmış hissettiğinizde krizlerden sakınmaya çalışın·ve 
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şamanik yoldan olmadığı sürece başka birisine yardım etmeye 
kJılkışmayın. 

Bir Güç Hayvanına. Danışmak 

Daha ikı-i dÜi'.cydek.i çalışmnlarn geçmeden ünce, koruyucu 
hnyvanınızı görmek ve ona danışmak için TLindden aşağı giderek 
birkaç }'Okuluk yapm:ılısıııız. 13u tür danışnrnya :uırropolojik 
ya:.:rnda çof,runlukla "kehanet" denilir. Kişinin 1-,ıüç hayvanına 
danı�masının yaygın bir nedeni kişisel bir sorun üzerine öneri elde 
etmektir. Bir başka neden güç hayvanına bir hastanın hastalığının 
olağandışı nedeni ve iyileştil'ilmesi komışunda danışmaktır. 
Daruşmnk için sadece keneli basıoıza yolcuhık yapmakta her zaman 
kullandığmı1. ad1mlan izleyin. Bunda ustalaştıkça davulun size 
ŞBD'nda yardım etmesine gerek duymayabilirsiniz. Bununla 
birlikte, ilk basta davul çaJan ve yardım eden bir partnerle çalışmayı 
ya da şamanik davul çalına ka)1dı olan bir bseti kullanmayı 
sürdürün O)kz. Ek A). 

Koruyucunun gücü sizinle olmakla birlikte, koruyucu istediği 
gibi hareket eder, ve sürekli olarak bedeninize girip çıkar. 
Hivaro'ların ve diğer kavimlerin bildik.Itri gibi, gi.iç koruyucu sizin 
bedeninize dönmeden bile iki hafta kadar sizinle kalabilir. 
Hayvaruruzı görmek için uzaklara yolculuk yapmann 
gct"ekmeyebilir çünkü o çoğ\ı zaman size yakındır. Çoğunlukla 
kişinin güç hayvanı Tünelde ya da Tünelin diğer uclındaki açıklığın 
hemen dışı odadır. Koruyucun uzu gördüğünü:.:dc onı.ı scssİ7,ce 
selamlayın ve onu görsel olatak önünüzde tutmnk scmıouzu sorun. 
Çoğu kez güç hayvanız bedenini sizin önünüzde alışılmışın dışında 
bir biçimde hareket ettirerek yanıt verecektir. Bnşka zamanlarda sizi 
Alt Dünyanın b�zı bölümleri boyunca, clt:neyimlı:rin doğasının 
sorunuza yanıt olacağı bir yolculuğa çıkartabilir. t<.onıyucu hayvan 
size hangi yoldan yanıt verirse vcı:sin her arrıntıyı netlik.le 
anımsamaya ve sonra Ti.inclden )'ubrı olawm hilincı:: dônmcyc 
ç:ılışmalısınız. 
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Bu çalışmayı yaptığınız ilk birkaç defa sonınu�lı "evce" ya da 
«hayır" biçiminde yanıtlanabilecek gibi basit cum)ak en iyisidir. Bu 

gl'ıç hayv:ını �iziıı üıılinli:t.dc yamı vermek İ\:!!1 lı:ırd,l'ı rııiğindc 
ynnıtı olduğu gibi anlam'.lyı kolaylaştım. Onun ''dilini" anlamaktn 
daha deneyimli bale geldiğinizde, sorular daha karmaşık olabilir. 
Elde cttiğini:t. bilgilerin ayrınularını anımsamanııa y:ırdııncı olmak 
için, size yolculukt'ln sonra olanlaa yazmanızı ya da bir kası.:t teybe 
okunınnıxı i,ncririın. l"hı �amanik ç:ılışnıanız �ıçısıncl:ııı gçıwkk- iyi 
ohn bir alışkanlıknr. 

Bununla bidikte, ı-,ri.iç hayvanınızı yolculuk yönrcıni yoluyla 
ziyaret etmek için biı: sorununuz oluncnya kadar beklemeyin. 

Onu bir soru sormadan sadect! görmek d<: yarnrlıdır. Kişinin 
yaşamındaki olumlu eşzarnanlılıklar çoğunlukla böyle ziyaretlerden 
sonra ortaya çıkar. I;Jşi sık sık kafos.ıo<lalci sorunl:ıra çözüm bulur. 

Yolculukta Önceden Görme 

Şamanik yolculuk aynca birisinin isteği üzerine o kiŞİ)'C olağan 
gerçeklikte yapacağı bir yolculukta ne olacağrnı giirmek için de 
yapılabilir. Sibirya'daki Yutak Samoyed'lerini ziyaret eden bir 
Avrupalı şunları bildicmi�tir: 

Tazorskaya'ya yapacağım yaz yolculuğu için yola 
çıkarken Obdorsk'taki bir büyücüye [şamana] 
yolculukraki sansımıo ne olduğunu sordum. 
Davulunu çaldı, ve bulutların Ü:lcrindc yolculuk 

yaparak o yere gitti. Put Nehri'ne gelcliı};inde bası 
ağrımaya başladı, ve ben de orada hasta düştüm. 
Kayığı Pur Nchri'nin ağzındaki bir girdapta alabora 
oldu. Aynısı bana da olacaka. Somıncb, ilerideki 
Taz Nchri'nde mıııık:y111poi'a-"ışık veren" ruha geldi. 
13öyk:ce yolculuk benim için mutlu olarak bitt·ct:kri 
v� sağ sağlim geri dönecektim. 
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Yazık ki yazar şamanın tahminJerinin ne derecede tuttuğunu 
belirtmemiştir. Bu karsısrnclakine kaulan antropologların bile 
etnografık yazılarında yer vermeme eğiliminde oldukları türden bir 
bilgidir. Bunun bir istisnaSJ yıllarca Peru'dak.i Cashinahua 
Kızılderilileri arasında yapmış ve kendisine büyük snygı duyulan 
bir antropolog olan Kcnsinger'dır. Cashinahua'lu, Conibo'lar ve 
Hivaro'lar gibi, rnayruaomış ayabııska içeceğinin yardımıyla sık sık 
şamanik yolculuk yaparlar. Kensinger yolculuk yaparken elde 
ettikleri bilgif)İn doğruluğuna bu aJışıl.mışın dışındaki kişisel bnıtı 
sağlamıştır: 

Merkezi Karayolu smınndaki Ucayali Nehri üzerindeki büyük 
bir kente hiç gitmemiş ya da buranın resimlerini hiç görmemiş olan 
b::ı%ı kişiler, bu kente ayahuska etkisi altında yaptıkJarı ziyaretleri 
hcniın bazı öıd mağaza.lan ve göri.imüleri ranıyabilcccğim kadar 
yeterli ayrıntılarla anlatmışlardır. Bir ayahuska toplanosından 
sonraki günde, dokuz adamdan 3lttsı bana benim chalmin, 

"annemin babasının" ölümünü gördükJeıini bildirdiler. Bu ben 
onun ölümünden tclsfalc haberdar olmadan iki �ün önce oldu.5 

Gücü Elde Tutmak 

Bir kişinin güç hayvanı ona geri getirildiğinde, kişi çoğunlukla 
hemen iyi hisseder ve sonra yava.ş yavaş bunu izleyen birkaç günde 
bedeninin içine bir gücün akmasını deneyimler. Eğer bu sizin iyi 
giden sansınız�a kendinizden emin olmanıza izin vermeyin. Güç 
hayvanınızı hoşnut tutarak gücü elinizde tutmak için haftalık bir 
programa başlamahsınız, çünkü ruh bedeninize yalnızca size 
yardım etmek için değil kendi kendine yardım etmek için de girdi. 
Si:-. ıııH.111 glit:ürıü kazanırsınız; o yeniden maddi biçimde yn��unı 
<lcncyimlcmcnin zevkini kazanır. Bu nedenle he.r h:ıfta daha önce 
öğn:ııdiğini,, gibi çıngırakların yardımıyla hayvanınızın dansını 
yapmaya birkaç dakika ayırmalısınız. Haftalık dansı yapmnyi 
siicdürcn kişiler koruyuclı ruhlarını onlarla kalmaya tc�vik ederler. 
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Eğer bu çalışma sürdürülmezse gucu uzun süre ellerinde 
turamayabilider. HayvanJarına çalışma yapurma haftalık progrnmıru 
sürdürenler bir iyimserlik ve güç hissine sahip olma eğilimi 
gösterirler. Çoğunlukla günlük yaşamın sorunlarıyla daha olumJu 
olarak uğraşabildiklerini, daha az hasrnlandıkfarını, :,ıc. bedensel ve
zihinsel olarak daha ·sağlıklı hissettiklerini söylerl�. 

Güç hayvaruruzın dansını yapsaruz ve onu çalışnrsaruz bile onun 
yavaş yavaş rahnr duramamaya başlamasını ve siz uyurken gece 
boyunca gezinmek için uzun yolculuklara çıkm:ısını 
bekleyebilirsiniz. Koruyucunuz bir süre için uzakta olsa bile güç 
sizinle kalır. Sali�h Sinkaieck'lerinin söylediği gibi, "Güç her zaman 
bir kimseyledir, ama ruh uzaklara gidebilir." Bununla birlikte, Eğer 
gecenin yansında bunalmış ve ruh-suzlaşmış olarak uyanmaya 
başlarsanız, bu koruyucunuzun gezmekte olduğunu değil sizi terk 
etmiş olduğunu gösterir.

Rahat duramayan bir güç hayvanının sizinle olan bağı gittikçe 
zayıflar ve azalır. Belki de biiçok ilkel kültürde insanların birisini 
birdenbire şoke ctn1enin ya da korkurmarun onu ciddi bir biçimde
hasta edebileceğine hatta öldürebileceğine inandıklarını 
okumuşsunuıdur. Şamanjk görüş aÇJsmdan bu özellikle hayvan 
koruyucunL1ıun sizinle bağlanas1 zayıfladığınd.-ı olabilir. Rahat· 
duramayan 'bir koruyucu ruh bir daha asla geri gelmemek üzere 
sizden dışarı çıka.bilir. 

Kişinin koruyucu r�hu ya da hatta kendi ruhu, o uyurken 
geziyor olabileceğinden, ilkel kültürlerde birisini nazikçe · 
uyandırmaya çok dikkat edilir. Bunun için Avusmılya'daki 
Murngin'lcr ve Güney Amerib'dalci Warao'lar j.,'ibi birbirinden çok 
:ıyrı şamanik kültürlerde bile :lnidcn uy:ındırılm:ık rchJikcli s:ıyılır. 
Mumgin'Jer bunu açıkça gece olabileccgi gibi gündüzleri de 
olabilecek bir tehlike olarak görürler: "Sıc}ık ö�-Jcdcn sonrnl:ırı 
İnsanlar sık sık gölgdetde uyurlar, ve Eğer onlardan birisini 
kaldırmak gerelcirsc, bu asla aceleyle yapılmnmalı büyük bir nezaket 
ve dikkatle yapılmalıdır. ... " 
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Hiv�ro evleriııck iıısarıl:tr, çoğunlukla hafif, gi'ı:wl bir fli'ır müziği 
çalan birisj tarafından, olabildiğince nazikçe uyandmlırl:ı.r. Bir 
alarmlı saat kullanmanın şamanik açıdan saı11ıklı s:ı.yılamayacağını 
söylemeye gerek yoktur. Aslmd:ı. bazen uyuyan şamanları hiç 
uyandırmamak adettendir. 

Şoke olma ya da korkmanın şamanik olar.ık iyileştirilmesi, gücü 
geri getirmek için yapıJacak bir yolculuğll g-erektitir. Örneğin Eğer 
an.in b:t.asl geçiren birisi travm:ı.ya tığı-am.ışs}ı şımrnn o kişiyi 
fiziksel olarak yaralanrruş olsa da olmasa da tedavi c<lcı:. Böyle bir 
çalışma tabii ki aJ1şılmış tıbbi tetlavinin yerine geçmektense ona 
yardımcı olur. Eğer kurban komada değilse, özel tedavi ona enerji 
vc:rmek için koruyucu ruhunu �eri getirmektir. Eğer kurban koma 
durumundaysa cccLwi önce onun yaşamsnl ruhunun geıi 
getirilmesiyle (b_urada anlatılmayan ileri dü:t.cyclc bir teknik) yapılır 
ki kişi ölmesin. lngilizce'deki eski "öldüresiye korkutlılm.ak" deyimi 
büyük olasılıkla böyle olaylar üzerine eski Avrupa şarnanik 
bilgisinden geriye blmıştır. 

Kişi bit koruyucu ruhu yitirdiğinde: bu onun gLicüni.in de �ınidcn 
gideceği anl:uruna �dmez. Hivaro'lartn söykdif,ri gibi, "Ruhun gücü 
parfüm gibidir," Ve birkaç hafta içinde yavaşçıı <lağıJncak biçimde 
oyalanır. Bu sürenin başlarında kişi bir başka güç .hayvanını geri 
getirmek için bir partnerin yardımını istemelidir. Eğer bu hemen 
yapılırsa eskisinin yerine gdcn hayvan öncekinin heni.iz gitmemis 
gi.icünü bedene "kilitleyebilir". Böylelikle bu tekniği kullanan bir 
kişi yıllar boyunca yavaş yavaş birk:ı.ç koruyucu ruhun konıyucu 
gücünü elde edebilir. Bununl:ı birlikte, biriktirilen gi'ıç ki�i en az bir 
hayvana s�hip olduğu sürece "kilitli" kalabilir. 

Büyük Rüyalar 

Rüyabr, şama.nik görüş açısından iki çeşittir: obğ:ın ri.iyalar; ve 
olağaodJ�ı, ya da "büyük'' rüyalar. Şam.ınlnr normnlde ynlnızca 
büyük rüyalarla i1gi)enirkr. Bir büyi.ik rüya farklı gc:cclcrdc aynı 
temel· biçimde yindencn bir rüyadır, ya da bu hir kez göri.ilen, 
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uynnıkmı� kadar cnıılı, nhşılmışın d1şındn güçlı:i bir rüyadır. Büytik 
rüyalar çoğunlukla ko.ruyucu ruhunuzun, güç hayvanınızın sizinle 
bir ilcci�iıniJir. !3nzc.;n koruyucu ruhun kt:ndisi büyük ri.'ıyada 
görünı:ir, bazense görünmez. 

füiyük rüyalar okluğu gibi bir mesaj ofarnk almmnlı, gizli 
sc::mbolizmi analiz edilmemeJi<lir. 

Örneğin Eğer hir oconwhil kaza�ımla ynralandı.Qınız bir hliyük 
rüya görücscniz, bu koruyucu ruhunuzdan size gelen, böyle bir 
kazanın olacağını gösteren bir uyarıdır. Bunu önleyemeyebilirsiniz 
ama bunu kendi basını�a ya da bir arkad.'\şımzln seınbol�k ol:u:ık 
çok küçük bir biçimde canlandırabilirsiniz ve böylelikle bunun 
ciddi olarak ortaya çıkmas1nı önJeyebilirsiniz. Bfr başka <leyişle, 
ri.iya sembolik de�ildir amn sizin onu canlandırm;1ııız semboliktir. 
Bunu, özellikle:: Eğer size rüyayı canlandırma.km yardım edcbilccc::k 
bir şaman partoeriniz varsa, evinizde kolaylıkJa yapabilirsiniz, 
böyldikJe kimseye zarar gelmemiş olur. Sadece rüyayı basit, zararsız 
bir biçimde yeniden canlandınn ve atlann. Bu bir zamnnlar 
kuzeydoğu ve baa Kuzey Amcrib'daki bnı kabildcrcc bilinen bir 
tekniktir. 

Hazır otomobil kazaları konuşundan siiz ediyorken, 
workslıop'larımdao bil·ioe kat.ıhırnk ''büylik rüyalar"ı öğrenen 
birisinden km1 bir süre:: sonra aldığım bir yazıdan s<>7. etmek 
istiyorum: 

Workshop'a kat1Jdıktan kısa bil' süre sonra bir 
Rece �nim ;1rnbada nld\ığurn bir otom<)hil k:ızasını 
anlatan son ckrcce güçlü bir ri.i.ya gi>cdi.inı. Rüyada 
gördükJerimi v<:: rüya<lnki tı:im duygularımı 
incelediğimde, kötü yaral:mmadığımı-yalruzcn bLı 
deneyim yüzünden sarsılclığ1mı gönhim. Rliyadnki 
kazanın canlı yerlerinden birisi ikj kez memk: 
çarprnamdı. 

O z:1man-çarpışmarun bu bilinç planındn 
gerçekleşmesioj önlemek için rüyayı canlandırmam 
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gerektiğinin farkındayd1m. Bununla birlikte, h<::r şeyi 
rest eden birisi olarak bilinçli olarnk bu rüyayla ilgili 
dahn faz.l:ı hir şey y�pmamnyı seçcim. 

Yaklaşık bir ay sonrn, oğlumla birliktc
birbirimizc karsı n� bdar sıcak, sevgi dolu, ve 
olumlu şeyler bissetriğirniıin farkında oiarnk-arnhayı 
sürerken, kazadan bir snniyc önce önümüzde bir 
araba belirdi. Arabamızın 180 derecelik dönüşünün 
dunnasını beklerken, dönüşün momentumundan 
dolayı oğluma yaslantnJş halde hareketsiz 
kaldığımın, ve arnbamn dışında ve biraz üstünde 
olarnk bütün "cüya"nın-yeniden-ge'rçek.lcşmcsini 
i�lcmcktc oldujtumun farkındaydım. Ti.im bu olay 
hO)'unca derin bir barış hissinin ve koruyucu 
ruhumun cam orada benimle olduğunun ve beni 
"tchlike''den kalkanladığ1nın- farkındaydım. 

Araba bir yere çarparak durduğunda gcn:kli 
işlemleri tümüyle sakjn bir kafayla yapabildim
kendimin ve oğlumun yaralanıp yaral:rnmadığını 
kontrol ennek-ambulaosı çağırmak-heyecanlanmış 
olan izleyicilere her şeyin yolunda old�ığı.ınu 
söylemek-hafif bir sok durumunda gibi görünen 
oğlumu htÜvenilir ·bir �dama kontrol ettirmek. Tüm 
bunlar ben aynı zamanda kendi kalp atışlmımı-sok 
durumunu-kontrol �derken ve yaralanmı� dizimi 
ben arabadan çıkartılana ve hascarıeye görıderilene 
kadar arabanın koltuğunun arkasına koyarken 

. yapılmıştı. 

Rliya<laki k:ıznrırn gerçek kazadan yalnızca bir 
yeri farklıydı: Farklı bir sokaktaydım. 

Ay(Jca rüyamda benden başka birisi yoktu. 

Oncc iihür :mıbndaki bclının bizim nr:ıb:unıza 
Vllrduğuou düşündüm. Daha sonraki incelemede o 



bizim onumüıe çıkağında benim a�abnmın 
onunkine vurduğunu aniadJm. Dönüşüm de onun 
araha�ının r-ırkasımı ç:aı-pamk durm\ıŞtll. Her şey 
harfiyen yerine gdmişti, metale çarpmıştım ve 
kaz:ı)'I yeniden metale çarpaı:nk rnmaml:unı�tım. 

Kaz�da üç kişi olmasına rnğmcn fi�iksd olllrnk 
yaralanan yruruzcn bendim, o da dizimdeki derin 
yarayclJ. 

Bu kazadan ilginç bir fark.ın<lalık do,:_ı<lu: Ciddi 
bir biçimde yaralanmamıştım ve yalnızca dİ:lİmdc 
bundan sonraki ciddi rüyaları dcth\11 canlandırmamı 
bana anıms:wın bir yara izi vardı! Tüm hllnların, 
"yerine oturan" bir lrnşka yönü cfah:ı vardı. Si:1. d:ıh.ı 
önce benim koruyucu ruhumu geri gctirdiğini?:dc, 
bunun maddi zenginJikJe ilgili bil' yanı vardJ. 
Di:timclck.i yara-bana hiç acı vcrmcdiğ"i halde� 
sigortacıl:u tarafından bana çok yüklü bir mikt.'lr 
para ödenmesine yetecek kadar "kötü" bulundu ... 
şimdi "zengin" hisscrmeme yetecek ka<l:ır. 

Hiç uğursuz olamayan, iyi büyük rüyalar da gün:bilirsiniz. Bu 
koruyucu ruhuou:wn onun rüyaruzd:ı.k.i b\.l p;ı'.i;.:c) <.>layı gerçekte 
fiziksel olarak yapmanızı deneyimlemek istediği anlamına gelen bir 
iletişim oh\rak anlaşılabilir. 13u "kötü" bir büyük rüyada olduğu gibi 

·olabildiğince çabuk canlandınJmnlıdır. Tabii ki "iyi" bir büyük
rüyada kendinizi }'ıtlnızca sembolik canlandırmnyln sırurlam:ık
zorunda dcğjlsiniz.

Koruyucu rnhl:ır yalnızca iyidirler; ama E�cr güç hayvanınızın 
mesajları göz ardJ edilirse, y:ı dn dans etme yoluyla ç:ılıştmlma:zsa, 
rahatsız, düş kırıklığına uğrnmış hale gelebilir ve bedeninizi terk 
etmek isteyebilir. Onun rahatsızlığı istem dışı olarak sızın 
bilincinize :ı.knrak gerilim ve buzursuzluğa neden ol:ılıilir. Eğer 
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durumu düzclrrnck için hiçbir şey y:ıpm:ı:ts:ını:1., si:1.i los:ı bir süre 
sonra terk eder ve siz yine n.ıh-sllzlnşm1ş olur.-unu�. 

Gücü Uzaktan Geri Getirme 

Hivarn'Jrır bit koruyucu ı:uha sahip olan bir kişinin, salgın 
hastalıklardan kı1ynaklannn ölümkr dışında, ölüme; lrnrsı hemen 
hemen bağ1şık olduğu görüşündc:djrler. Ne de bıı ki�i ciddi olarnk 
yaralanabilir)':\ da, salgın hrıstalıklar dışında, ciddi bir biçimde hasta 
olabilit. Hangi ilkel k:wimlerinı benzeri bir görüşe sahip oldukları 
belli değildir, ama Hivaro'ların koruyucu ruh\ln hu yeteneğiyle ilgili 
bu varsayımları olaı'.'.,rnn gerçekliğin standartlnrıyla k't\nıtlanamaz yn 
da çürütülemez. Hivaro'lann görüş açısına göre, Eğer bir kimse 
ölürse bu onun koruyucu ruhunu yicirdiğinin kanındır. 

Olağan gerçeklikte öli.ilerle konuşarnk onlarn ölmeden önce 
koruyucll ruhlnrını yitirip yitirmediklcrjı,i �ormanın hiçbir yolu 
olmadığı için Hivaro'ların görüsüne yalnızca bir inanç olduğu 
söylenerek karşı çıkılabilir. 

Koruyucu ruhun kornyucu gücü nedeniyle kişi onu yitirmedikçe 
ciddi olarak yaralanmayncak yıı da ciddi bir biçimde hasta. 
olmayacaktır. O zaman doğal olarak şamanın bu gibi durumlarda 
acilen yapması gereken sağaltım çalışması kişinin k<>nı)'UCu ruhunu 
ohıbildiğince çabuk geri getirmektir. Bizim yasadJğımız toplum 
şamanik bir toplum olmadığı için hastaneye yaurılınış olan k.i�iyle 
bu gereken çalışmayı aynı · odada yapmak çoğunlukla olanak 
dışındadır. Eğer hem şaman hem de hasta Ameökıln 
Kızılderilileriyse buna bazen izin verilmektedir. Aslında Navaho 
arazilerindeki hasmnclerde Baulı tıp görevlilerinin çalışmaların 
yararlarını fark etmeleriyle yerli şifacıların ziyaretleri �ittikçe 
özendirilmektedir. Bununln birlikte, Kızılderili olmnyanlar için 
destekleyici şamanik tedavinin ba:mınede kabul edilmesine henüz 
çok zrunan olabilir. Ama bu arada koruyucu hrüci.i geri getirmek için 
aşağıdaki uzun mesafeli tekniği kullanabilirsiniz. 
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Diyelim ki bir ıırk:ıdnş ya tla akmbanı:l kilonıctrdcrcc fücdc.:ki bir 
hnstnn<:: odnsındn ve si:t urla şamanik olarnk yardım etmek 
istiyorsunuz. Eğer bu ki�inin durumu ciddi)'Se herhalde korL1yucu 
ruhunu yitirmiştir. Sessiz, karnnlık bir odada, gözlerinizi k:ıpntJO, 
g(iç şarkınızı içinizden ya da seslice söyleyin ve Eğer çıngır.ığmız 
varnı onu kullanın. Zihnioizlc güç hayvanınızı uy.ınm:t)'H, si:t.e 
ynrdım etmek için aktif olnınyn çağırın. 

Karanlıkta )'üzünüzü hasta kişinin bulunduğu kent ya da yerin 
olduğu )•Öne dönün, gö;derini:t.i eUerini:dc örti.in ve yatağında 
yatmakta olan hastnyı :ıyrınalarıyla görscUeşcirin. Avu�trnly:ı yerlileri 
için bildirildiği gibi, sağ:ıltım y:ı da herhangi bir :ımaç için uzakrnn 
çalışma yapm�k oldukça iri konsancc::tsyon ve "görme"dc netliği 
gerektirir. Hasr:ıyı görselleştirdiğinizde o kişinjn güç hnyvılnını gc:ri 
�tirmck jçin Alc Oün)'aya bir yolculuk yapın. Onun �üç b:ıyvnnını 
geri getirdiğinizde onu zihinsel ve duygusal olnrnk hastane 
odasındaki ı,törsclleştırdiğiniz hastaya gönderin. 

Şimdi p;özlcriniz H:lla kapnlı obl'ak keııdi gi.iç hayvanınızı ça�ırın. 
Onun gücünü çevrenizde.: kuvvetli olarak hisscttiğini�dı: onun 
gücüni.in birnzını /Justanııı korı!rııctıstııw onun dans etmesi için 
gündcrin. l3unu hastanın güç harvanı ay:ı�rn kalkıp 
görseJleştirdiğiniı yatan hastanın ı::trnfınd:ı ve.: üzerinde zıpl:ımaya, 
dans etmeye. ko�ınay:1 ba�l:ıym1a kadar sı:irdlirün. Bu hc.:rhanı,.r;i bir 
uzakJıkran yapılabilir. Tabii ki bu Ol3D açısından çılgınlık gibi 
görünmektedir ve kesiolikJe herhangi bir psikolojik cdkin modeline 
uymamaktadır. 

Ama hu yöntemle ilişkili olumlu iyileşme cşzamanlıl.ıkhm 
gerçekten de dikkate <lcğcr derecededir. Hasm iyileştikten sonra 
ona herhangi belirli bir hayvanın rüyasım ya da hayalini görüp 
görmc:diğini sorun. Bnna çoğu kez olduğu gibi, ha:;rnnın sizden ayrı

ol:ır:ık clcncyimlcdiğini sciylcdiği �cyJerc şnşırnbilirsini'l.. 

Bir baıka kiıfye _yardıııı elnıek için kendi giiç IHf'j/JIJntnızd(/n J!Jİ(
.�önderirkeıı, ıı.iicii _yalmzca n11ıın lıqyıınnll1(J 7,önderı;ırye dikkat crliıı. fiunu 
doğrudan doğıu)ıa o kişinin kendisine göndermeyin çünkü hu 
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hasara neden .olabilir. Buakın güç, ona doğrudan yardım edebilecek 
tek güç hayvanı olan onun kendi koruyucusu tarafından emin bir 
biçimde fıltrelensin. Ayma bir başka leişfyıı _yardını r.tıııek için /eeııdi 
giiciiııı'izji göııdı:mıekkn de ıukınııı. Kendinizi yornrsınız ve yardım 
etmek istediğiniz kişi için çalışma yapmayı sürdürmenin zorlaşuğ1ru 

görürsünü7.. Bunun yerine, her zaman konıyucuiıuzun gücünü 
kullanın. Ehrer bunu yaparsanız sağaltım seansını yorgun olarak 
değil, her zamankinden <laha enerjik biciıirsiniz. 

Hastanın dunıınu kritik olduğu sürece birl<aç saatte bir onun 
güç hayvanının onun yatan bedeninin üzerinde olduğunu 
görselleştirmeyi sürdürün. Eğer ha)rvanın orada sadece y_attığıru, 
uyanık olmadığını, ve hiçbir şey yapmadığını görürseniz bu hasta 
için tehlikeli bir durumdur. Onu daha önce yaptığınız gibi hastanın 
etrafında ve üzerinde yeniden koşmaya, 21plamaya, ,Lıns etmeye 
başlayana kadar kendj koruyucumızuo gücü yoluyla rek-rn.r enerjik 
hale getirmelisiniz. Çoğunlukla kişi bunu hasta tehlike)'İ kesinlikle 
atlatana kadar birkaç gün boyL1nca birkaç saatte bir y:lpmalıdır. 
Ondan sonra bile çalışmayı günde bir kez yapmak iyi bir şeydir. 
Daha sonra Eğer hastanın şam:-ınik Ç,'llışmaya açık olduğunu 
düşünüyorsanız onu ziyaret edin, ona ne y:lpmakta olduğunuzu 
açıklayın ve ona kendisinin hayvanı görselleşcirmesini ve yatağında 
yatarken onu odasında �ihinsel olarak "dans ettirmesini" öncdn. 
Hasta ya da yaralı ölan kaç Batılının kendi güç b:ıyvanlıı.rın.ın var 
olm..1 olasılığJnı derhal kabul ederek onunla mutlu oJarnk bir temasa 

geçtiklerini görmekten sürekli olarnk şaşkınlık cluym:-ıkrayım. 

Kemik Oyunu 

Güç çalı�malan baw:uı diğerlerinden daha zor ve ileri düzeyde 
olan çeşitli yarışma ve oyunları da içerir. Şamanizmde yeni olan 
kişiler için özellik.le iyi olan ama yalnızca yeni olanlarla 
sınırlanmamış bir oyun batı Ku:tey Amerik.1 Kızılderilileri 
tarafından kemik oyunu, çubuk oyunu, ya da el oyunu olarak 
bilinen bir oyundur. Bu yalnızca iki kişi tara6ndan oynnrnıbitir ama 
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daha sıklık.Ja her birinin en aı yarım diiıine üyesi olan ilci. takım 
rnrafından oynanır. Oyunda taklmlar s1rayla karsı t7ıkım tarafından 
saklanmış bir ya da daha fazla jşaretlenmiş kemiğin yerjni gömıeye

çalışırlar. Takımın "görücüsü" ya da "işaretçisi" olarnk seçilen bir 
kişi kaı:sı taklrrun ellerindekj işaretlenmiş kemiği (ya da kemikleri) 
bulmaya çalışırken karsı takım da işaretçinin sakla?ıklan kemikleri 
görmesini önlemeye çalışır. 

Şamanik güç ve gürmc kemik oyununda ciddi ol:rnık klıllıınılır. 
Örneğin oyunun Hal:ı son derece yaygın olclllğu Washington 
Devleci'ndek.i kıyı Salish bölgesinde, · (yerel olarak "Kızılderili 
doktorlar" denilen) şamanlM . en iyi ,giirücMer olarak tarunıdar. 
Doktorların gücü nedeniyle diğerlerinin onlara brsı oynamaları 
küstahlık olarak kabul edilir. Bit Salish'in dediği gibi: 

Onların zihni güçlüdür, onlar, KızılcleriLi 
dokcorlar orada oldukfarında oynamak hiçbir �C!ye 
yaramaz ... yalnızca size babrlar ve tam şu anda 
onu hangi elinizde tutı:u�runuzu oknrlar hepsi o 
kadar ... bu yalnızca tahmin ermek değildir, bu 
bilmedir, göreceksiniz, onları atlatamazsınız. 

Ncvada'daki Kuzey Paiutc Paviotso'ları arnsın<la, birisi geceleyin 
bir Mağarada oyunda gô'rebiltııe gücü elde edebilmek için bir hayal 
görmeyi biJe bekleyebilir. Bir Paviotso'ya göre Eğer hayaJ gel.irse 
ondan sonra onun "her şeyin içini görebileceği" :;öyknir. 

Oyuna başlamadan önce iki takım arnsında lrnrarlaşunlan 
dikkate değer bir bahse tutuşmak önemlidir, ki !rntılıını;ıla.r güçlerini 
görmede ya da gö.rme},j önlemede kLtllanırken çok ciddi olsunlar. 
Eskiden batı Kuzey Amerika KlZllderiH k,wimltri arasında birbirine 
karsı oynayan takımlar ya da köyler arasın.ela çoğunlukln çok bi.iyük 
bahislere tutuşulurdu. Örneğin, bir grup bütlln kışlık yiyccel<lerini 
ortaya koyabilirdi. Diğer gwp yıı da bireyler atları ve hatcn karıları 
Ü.zerine bile bahse girebilirlerdi. 
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Benim workshop'larımdaki oyunlarda bahisler bundan çok daha 
küçüktür. Takımlar �u türden bahjslerde çoğunlukla hemen 
anlaşırlar: önıeğin kaybeden takımın üyeleri kannan takım.ınlcilere 
rarım saatlik bir masaj yapar, ya da kaybeden takım kazanan takım 
için bir ziyafet hazırlar: Birçok olasılık . vardır, ve k.'\aJımcılar
tarafından bulunan yenilikler ki�iyi sürekli olarak etkiler. 

13nhsi n ynrl:\mnk için birisi cörcnkrin u:;cn.sı gi'>n:vini üstlı.:nir. j lk 
görevi grubu iki),e ayll'maktır. Eğer gnıp bir daire.: biçiminde 
oturuyorsa bu sadece dairenin sağmdakileri bir takıma 
solundakilcriysc diğer rnk.ım;ı vererek yapılabilir. ideal olarak her iki 
taktmda eşit sny.ıdn katılımcı olmalıdır. 

Törenlerin ustası som':\ her iki gruba biı·birlcrinckn diğer 
takımın konuştuklarını duynmayarnk kadar uz:ı.kl:tşrnalaı:ını söyler. 
Bfrbirinden aynlmış yerlerinde her iki grup da bahiste lrnybedilirse 
ne verileceğini ve kazncursa ne isrcycceğini tarttş1r. Bahisler aynı 
olmak zorunda değildir. Törenlerin usms1 grupbr arasında gidip 
gelerek onların tekliflerini karsıdalci takıma iletir. Törenlerin ustası 
aypca oyunun kuralhwnı bdirJeınc ve takımlar arnsında anlaşmaziık 
olmas1 durumunda hakemlik etmt görevini de Cıscknir. 

Anlaşma isi son derece uzun sürebilir, ama "}'111 ;:aınanda çok 
zevklidir de. Uzaalmış pazarlık yapma işlc::mi kcrrıik }'arışınasından 
önceki beklenti hissini artırır ve alıştırmanın y:mırlı bir özelliğidir. 
İki tak.ım törenlerin ustası yoluyla bahiskrc.k anla�cıkbrıncla her iki 
takım yarışma hazırlıklarına başlayabilir. 

Takımlar oyunn başlamak için karşılıklı iki sıra halinde 
yüzleştikten sonrn cüm tak1m üyelerinin konuşması yasaklamr. 
Bunun için takırnlarm smıccji ve mktik.ledni önceden rarcışamk 
belirlemeleri önemlidir. Bir başka ch:yişlc, bahislerde anlaştıktan 
sonra her iki takını da planlarını belirlemek için bir zaman harcar. 
YapokJarı şeyler· atasında ilk işaretçi ya da giinıci;yü ve olnsJhkla 
ilkinin başnmız olması durumunda görev yapacak destek 
işaretçileri bclirl�mck de vncdır. Gönncde iyi olan bir işaretçi v<.: 
destek işaretçileri seçmek tartışmaların önemli bir böhimi'ıdı:ır. 
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İkinci olarak, ilk giz/�iri ve destek gizleyiciler �eçilmclidir. Bir 
takım destek i�aretçilerini ve gizleyicileri seçmeden ünce oylın 
gerçekten ba�hıyana k:tdar bd<leyehilir ç(jnkü ki�ilcr g<:irmı: v(: 
gizleme yeteneklerini ancak o zaman hisscdcbilirk:r. Oyun 
başladıkt.'tn sonra her iki rn.kım üyderinin de: konuşması 
yasaklandığından birisinin yeni görücü ya da gizleyici olmak 
istt:diğini belirtmesi için sözsüz iletişim kullanılrn:tk zornndadıt. 

Törenlerin ustası t,-ıklmlara en iyi gôrticükrin çoğunlukla gözleri 
kapalı olarak çalıştıklarını, çünkü şamanik olarak çalışmakta 
oldukhmnı açıklar. H:ı.tt:t bazı görücüler en ıyı :uk:ılarrnı 
kılrsılacındaki takıma dönüp çalışarak �örebilirkr. T�bii ki başka 
görücüler de gö,dcri açık olarak çalı�ırlnr. Bireysel olarak kendileri 
için en iyisinin hangisi olduğunu deneyerek öğrenirler. 

Takımlar ayrıca görme işlemine nasıl yardımcı olacaklarına da 
karar vermelidir. Örneğin, görücüye yol göstermek için bedenlerini 
grup olarak birbirine değdirerek bir güç "konisi" oluşmrmaya 
çalışabilirier. Takım üyeleri kendi tarafları kemikleri :-:lklarkcn diğer 
takımın görücüsünün konsmıtrasyonunu bozmak ,çın de 
uğra�abilirlcr. 

Çığlık atabilir, bağırnbiliı:, dans edebilir, gi.iç hayvanlarının 
seslerini çıkartabilir, ve:: diğer takımdaki güri.'ıcüyi.i �a�ırtmak için 
istedikJcri hcrhnngi bir şeyi yapabilirler. 

Oyuna başlamadan önce takımlar ruhlarının uyanmasını 
gerçekleştirecek güç şarkılarını SÖ)•kmeyc karnr vcrc.:bilirk:r, ama 
oyun başladıktan sonra içinde sfo:ci.iklt:r olan hiçbir �arkıra i·1.in 
verilmez. Ama bu içinde insan sözcükleri olmayan şarkıların 
kullanılmasını yasaklama%.. Aslında kemik oyunu alı:,tırmasmın bir 
bölümü kendi ba)'van suretinizi bilinçli okırak kullanmaktır. 

Her ikj takım da oynamny:ı hazır olduğlınd:-ı, birbirlerine 
bakacak ve aralarında ynkl:ışık bir metre obc:lk biçimde iki sıra 
oluştururlar. Eğer açık havadalarsa törenlerin usta�ı rır:\İ:ırındaki 
toprağa bir çizgi çeker. Eğer kapalı bir ycrdelersc çiz�ı bir kordon 
ya dn bir dizi mum olabilir (bkz. 12.Rcsiın). Takım üyckrinin 
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bedenlerinin herh:tngi bir bölümüniın çizgiyi geçmesi kurallara 
aykırıdır. Eğer kura11arn uymayan böyle bir hareket yapılırsa, hakem 
görevi gören törenlerin ustası karşı takıma bir nıarka verjr. 

+ 
--:f· -

-* ---

�* 

12. Resim. Kemik Oyunu. Barbara Olsen tarafından çizilmiştir.
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Markalar (kapalı yerdelerde) yere konulan hindi tuyleri, ya da 
(açık havada) toprağa saplanan çubukfar olabilir. Böyle çubuklar 
çoğunlukla cakımm özel �engine boyanır, yirmi yirmibeş santimetre 
uzunJukta, bir ucu sivri, ve yaklaşık olarak bir kalem kalınlığındadır. 

Her iki tarafa da üç ya d:ı dört kadar markanın verilmesi kısa bir 
oyun için yeterlidir. Her iki takım da markal:mnı çizginin 
kendilerinin tarafına koyar. 

Oyunun amacı tüm markaları kazanmaktır. Bir takım yaJnızca 
karsı takımın markalarını dcği� kendi markabrını <la lrnzanmak 
zorundad.ır, bu Avrupa oyunlarındakioden bir parça farklı bir 
kavramdır. Bir başka deyişle, Eğer her iki takım da ortaya <liyelim ki 
üç marka koymuşsa, o zaman bir takım oyunu kazanmak için önce 
diğer takımın üç markasınJ sonra da kendi üç markalarını kazanmak 
zonındadır. Hakemin bu markaları izleme sorumh.ıluğunu üzerine 
almasJ ve onları iki takım arasındaki çizgi üzerinden geçirmesi 
önemlidir. 

El oyununun bu görece basit uyarlamasında yruruzca iki ktfllik

kullanılm.ışar. İki kemik ya da çubuk bir insanın avucunun 
genişliğinden biraz daha. kmıdır, ve çoğunlu.l<la tavuk k,'\nadı 
kemikleri ya d.a bir santimetre çapmdaki tahta çivilerdir. Bu kemik 
ya da çubuklar bir özellikleri dJşında birbi.dyle olabildiğince benzer 
olmalıcur: birisinin ortaSJna siyah bir ip sarılmışar. Bu sargı bir 
kemik ya da çubukları birbirine.len ayırmada kullmulJ.ı:. 

Saklama isi söyle yapılır: saklayan kişi karsı cakımm sargının 
olduf,ru kemiğin hangi elinde (1lcllığunu bilm<:sini iinlcmck için 
arkasını karsı takıma döner; ya da saklaran kişi yüzünü karsı takıma 
dönerek kemikleri bir battaniye ya da başk:ı bir hezin alunda bir 
ı..:lin<len diğerine aktarır, ya da ellerini kendi arkasın<la tutarak 
kemikleri avuçlarının arasında sallar. 

Sonunda saklayan kişi her ikisinde de bir kemik olan iki 
yumruğunu karsı takıma doğru dümôüz iieri uzatır. Bu saklayan 
kişinin ve takımının karsı takımın cmıfın<la $:trgı ol:ın kemiğin 
yerini bulmaya çalışmaya başlamasına hazır oldııklarınJ gösterir. 
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Oyunun bu uyarlamasında, bu noktad:ı.n sonra kemik.krin. hareket 
ettirilmesine izin verilme%. 

Saklay:\O k.iş.i yumruklarını Lız.ımğında rnkJtnı her tiirlli şaşırtıcı 
etkinliği }'apmaya başlar, v_e törenlerin ustası dü:ıenli bir tempoyla 
davlıl ça]ma)•n bnşlar. Onun d�vulu çalmaya ha�lnması işan:r 
etmenin baflndığırun sinyalidir. O davlıl çalm:-ıyı durdurcltığlında bu 
işarcrçinin sargılı h:nıiğin hangi ckk nlduğtımı işnn.:t etmiş 
okluğunun sinyalidır. 

Görücülü takım sessiz kalır ve görücünün etrafında bir sakinlik 
k.-ılkanı oluşturmaya ve doğru işaret etmesi için ona güç vcrmerc 
konsantre olur. Görücü sakkıyıcının ellerinden birisini işaret 
ettiğinde törenleıin ustası sakJayan kişinin o elini açtırJr. 

Eğer ilk denemede görücü sargılı kemiğin sakJandığı eli işaret 
etmeyi bnşanrsı işaretçinin takımı karsı takımın markalarından 
birini kazanır. Marka çizginin kazanan takım tarafı.na konı.ılur. Eğer 
görücü başarısızsa tak.ıIDJ hnkkını kaybeder ama diğer takıma marka 
ve::rrı1ez. Bir ln�k.ı deyişle, ırnıtkalar yrunı7.ca başarılı işaret etmeyle 
cnraf dcğjştirir, başarısı% işaret etmeyle de.�I. 13ir rakım başarılı 
olduğu sürece kesintisiz olarnk görme b'ttkk.ın:ı. $:1.hip olur. Tüm 
marknl::u:ı kazanan rakım <laha Öl1Ce brsı e,1kım rnrnfınd:ı.n 
kararlaştırılan ve bbul edilen ödülü kaznrur. 

Ban Kuzey Amerika K.ızılde::rilileri .1r:\s1nd:-. oyunun 
oyruınmasında birçok bölgesel ve kabilesel çcşitlilikJcr vardır. 
Bumda anlatJlan yeni başlayanlar ıçın yapılan bileşik bir 
uyarlamadır. Daha ileri düzeydelci bir kemik oyt1ntınu oynamayı 
istcrsı.:niz Moııt:ı.ııa'd:ıki Flathcad l(ızıldcrililcri'ncc oyrı.ın:ın 
versiyon için Ek B'ye bakın. 

Güç Nesneleri' ve Kuvars Kris�aller 

Ormanlık bir yerde y:ı. da b::ı�ka ıssız arnzilcrdc yürürken bir ilaç 
bohçasına k:ıtacak nesneleri görmeye çalışın. Hiçbir bilinçli nedeni 
olmadığı halde dikkatinizi çeken nesneler, şamanik gö.rüş açısından, 
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ruhsal suretleri size Alt Dünyaya yapılan bir yolculuktn açıklanacak 
olan güç nesneleri olabiliJ'. Aslında farkında olmmlan yıllardır güç 
ne,sodcrini biriktiriyor olabilirsiniz. Çocukluğunuzdaki t'.\VŞM :-ıyağı 
olabilir mi? Ya deniz kıy1sında bulduğunuz o dcği�ik rn�. bir 
d:"t�tsd:ıki çayırlıktan aldığını,: kuş tliyü? Bunların hepsi <le oJ::ısıJıkla 
biter giiç nıtsnc�.i, güç-lü ilişkilere ve anJlarn sahip ncsndcrdir. 

Gir ş:ıman hiiyk: ıw:,nı:lcri hir "ilaç" hohç:ısııııl;ı ıcıpl.1�1:ıhilir. 
Şaman özdlikk �anı:ınik ç.ılı�malarb ilgili �Liı,.ili ki"iscl 
deneyimlerde karş1laşnğı nesneleri toplar. Eğer bir hayal 
deneyiminiz olur ya da bdirli bir yerde güç sczersenİ7. çevrenize 
bakının ve bohçaruza koyabileceğiniz forkJı bir şeyin olup 
olmawğıoı görmeye Ç:llı�ın. 

Çoğu şam:ın güç nesnelerini, "ilaç"brını, vahşi bir hayvanın 
deı:isinin içine koyax . .Bazıları bunları bezden bir çantada, deri bir 
kesede ve hatta eski bir karton kutuda rurnt. Bir ilaç bohçası 
şamanm normalde sarılı tuttuğu, başblwrun önünde yalnızca 
ricüdlerde açtığı bir şeydir. içindeki nesneler çok kişiseldir ve güçle 
ilgili diğer konularda okhığu �ibi, bunları b:ışkabnn:ı göstermek ya 
da bunlar hakkında çok fazla konuşmak iyi değildir; bu <ivünmcyc 
girer ve güç lrnybına neden olabilir. 

Şaman ilaç bohçasıru açtığında ve güç nesneleı:ini eline 
aldığında, bunla1' anımsatıcıdır-şamanın belleğinde onlarla ilgili 
şamanik deneyimleri yeniden uy,rndınr. 

Hemen her küçük nesne ilaç bohçasına konulabilir. 
Şamanizmdelci diğer şeyler gibi, hu seçimler size aittir. Kendi kişisel 
gi"ıç dc.:ncyimlcriniz konuşunda sizin için neyin öm:mli olduğunu 
yalnızca siz bilebilirsiniz. Bohçayı düzenli olarak açın ve 
içindekilerin anılarını tek basmıza gözden gcçiri(I, özdlikle şama.nik 
çalışmalar yapacakken. Eğer belirli bir nesne artık si:ı:de gi.'ıç-lü bir 
anı ya da duygu uy�L,dirmıyors:) burlu Do��daki değerli bir yere 
geri bırnkın. Arok ona gerek yoktur. 

Potansiyel olarak sonsuz sayıda güç nesnesi olabilmckJc birlikce, 
şamanfarın sürekli olarak bulundurduklan ö.:ı:cl bir çcşir vardır. Bu 
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kuvars kristaldir. Kuzey ve Güney Amerika'da, Avustralya'da, 
güneydoğu Asya'da, ve diğer yerlerde, şamanlar ç0ğunlukJa şeffafla 
sütlü beyaz renk arasında olan bu sivri, altı kenarlı taslaı:a ö:ı.:el bir 
önem verirler. (Bunlar Resim 8'<leki Tünel duvarında görülebilir). 
Şamanlar serçe parmağı eklemi u:wnluğundakinden otuz 
santimetre ya da daha uz.un olan nadir olanlara kadar çeşitli boyları 
kullaıurlar. 

Kuvars kristaller Güney Amerika'<laki Hivaro'hmlan Avustralya 
kabildcrinc bdar birbirinden uzak yeı:ler<leki kavimler tarafından 
tüm güç nesnelerinin en güçlüsü olarak kabul edilir. Birbirlerinden 
doğu Avustralya kabileleriyle güney California ve onun yanındaki 
Baja Califomia'dakj Yuman dilini konuşanlar kadar uzak kavimler 
kuvars kristalini "yasayan" ya da "canlı knya" olarak KÖrüdcr.15 
Kuvars kristallerinin şamanizmde geniş ölçüde kullanılması 
binlerce yıldır görülmektedir. Örneğin California'da kuvars 
kristalleri 8,000 yıl kadar öncesine giden arkeolojik yerlerde ve 
rarihöncesi mezarlıklarda bulunmuştur. 

Kuvars kristal, AvuscraJya'cla olsun Yukarı Amazon'da olsun, 
diğer güç nesneleri gibi, bir yardımcı ruh olarak giirülür. Hivaru 
şamanları yalıuzca güçleri için değil ayru zamanda şamana ŞBD'nda 
olsun Ol3D'oda olsun hep aynı göründüğü için kuvars kristallerin 
yardımcı ruhlar arasında kendi sınıflarına sahip olduğunu 
düşüoürJer. Bir başka deyişle, maddi ve ruhsal doğaları aynıdır. Batı 
Yuman şamanı kendi kuvars kristal.leriyJe özel bir partnerlik 
ilişkisine girer ve onları "beslemek" zorundadır; bu yardımo 
ruhlariru ellerinde tutmak için onları tütün suyuyla besleyen Hivaro 
şamanlarını anımsatır. 

!(uv:1rs kristaller bir ·anlamda "aydınlanm:ı" ve J!,Ö171tfyle ilgili 
"kacıla�mış ışık"ur. Ç}rneğin Avustralya Wira<ljeri'leri arasında 
"üçüncü göz" kavramma benzeyen bir görüngü ortaya çıkmıştır. 

Çalışma yapan şamanların alınlanna "nesnelerin içini 
g6rebilmclcri" ıçın bir kuvars parçası "şarkı söylenir." 
Avustrnlya'da da kuv�\ts kristal sık sık onlara güç verme.k için böyle 
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yeni şamanların derilerinin içine bastırılır ya da derileri bunlarla 
kazınır, ya da kristaller bedenlerinin üstüne sürüJür, ve Wiradjeri'ler 
arasında "sıvılaştmlmış kuvars» bedenlerinin üzeıine dökülür. 
Wiradjeri'ler arasında, kuvars kristal şaman <;>imayı öğrenenlerin 
içmeleri için suyun içine konulur, ki "hayaletleri görebilsinler.'' 
Güney Amerika'da bir. Warao şamanının çıngırağırun içindeki 
taşlar, kuvars kristaller, onun zararlı istilaları hastadan çıkartmasına 
yardım eden yardımcı ruhlardır. \'(/arao ·şamanının ruhll o ölürken 
çıngırağıoın içindeki kuvars kristallerle birleşir ve ışık biçiminde 

. gökyi..izüne yükselir. Kuvars kristallerin gökyi.i'l.Ü ve göksel 
görüngülerle ilgisi önemlidir, ve y,ılruzca ışıkla değil aynı zamanda 
güneşle de b�gJanrılıdıı:. Mcksika'lı bir Huicol şamanının rµhu 
göklerdeki yerinden bjr kuvars kristal biçiminde yeryüzüne geri 
dönebilir ve şamanlığa yeni başlayan bir Huicol yerlisi güneşin 
ark�sındaki böyle bir kristali geri getirmek için gökyüzüne bir 
yolculuk yapabilir. 

Avustralya yerlileri arasında kuvars kristal benzeri bir biçimde 
gökyüzüyle ilgilidir ve bir şaman tarafından bir gökkuşağırun bittiği 
yerdeki suda bulunabilir. "Bedeninde birçok kuv:-ırs olan" bir 
Avustralyalı Kabi ya da Wakka şamanı b,ökkuşağıoın ruhunun 
yasadığı en derin su birik.incilerinin içine bile yolculuk yapabilir ve 
daha fazla kuvars kristali alabilir. Böyle bir şaman "yaşam dolu, ve 
en üst düzeydeki büyücü hekim" olarak geri döner. 

Kuvars kristalin yalnızca şeffaf bir kaya olduğu için güçlü 
sayıldığı düşünülebilir, ama· mika da öyledir, ve mikadan şarnanik 
yazında ya hiç söz edilmemişcir ya da nadiren sö.z edilmiştir. Bu 
şeffaflıktan dah� başka bir şeyle ilgili olduğunu göstermektedir. Bu 
kuvars kristallerin bazen ışığı gökkuşağındakinc benzer renkleri 
gôstcn.:cc::k biçime.le kırdıkları gerçeği olabilir. Ama bu onun 
şarnanik giiciin kullarulmasıyla ilgili özel önem.inin bir açıklaması 
olarak yeterU midir? Yanır çok mc::rak uyanc.lırı<.:ı bir rastlantıda 
yauyor olabilir. Modern fizikte de kuvars kristali gücün 
kullanılmasıyla ilgilidir. Kristalin dikkate değer c.:lektronik özellikleri 
onu eskiden radyo vericileri ve .ı.lıcı.lannın temel bir parçası haline 
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gecirmişti (kristalle çalışan radyo alıcıJarını ammsıyor musunuz?). 
Kuvars kristallerinden kesilen ince filmler dah:ı sonra bilgisayarlar 
ve saader gibi modern dekrronik don.'lnımlnrın tenıd parçal:m 
haline gelmiştir. Tüm bunlar rnscfantı eseri olmuş olabilirse de, bu 
şamanizmin birikmiş bilgisini heyecan verici vı.: ço[,ru zaman 
korkutuclı kıl:rn birçok qz:ınıanlılı_k.1:trd:ın bil'isidir. 

Şnmanlar ll%lın zamandır kuvars kristallcl"ini .ıı/irıııe ve kl'h:ın<:t 
iı;in kuJlanını�l:ırclır. Kemik oyunu oynay:ınhırııı h:ızcn şans için bir 
kuvars krisml taşımal:ın da şaşırtıcı değildir. 

Bizim kültürümüzdeki kişilerin en azından adını bildikleri krisml 
küre, sadece eski ş:ım:ınik kristalin p:ırlnrılmı� bir halidir. 
Avustralya'daki Yualai'lar (EL1ah1ayi) arnsmda, en iyi şamanlar 
''geçmişin hayallerini, su anda uzaklarda ne okhığunu ve geleceği 
görmek" için kristale babrlan.lı.29 Hem Yul'llai'br h<.:m de uzaktaki 
Kuzey Amerika'nın kuzeybau kıyısınd:-ık.i Tsimshian'br kuvars 
}üisc-ali ya d� onun ruhunll belirli bir kişinin görüntüsünü alıp 
getirmesi için gönclcıirJcr. Bu teknik Tı-imshit111 1lnr arnsında lızakrnn 
sağaltım yapmak ;çi;ı bile kullarulmakt:ıydı. Şaın:\n krisrnli gece 
hasta kişinin görüntiisünü getirmesi İçin gönderirdi. Görüntü 
geldiğinde şaman kristalin etrafında dans eder, çıngırağını çalar 
(tahminen ŞBO'na girer), ve sonra kendi y:ırdııncı ruhu olan 
kristnle görüntüden znı:arlı istifacı gücü çıkartmasını cnırt<lerc.li. 
Görüntünün ait olduğu uzakt�ki kişi böyldikle :.ağaltılm1� olurdu. 

Şaman normalde kuvars krisrnlltrini başkalarınJan · ve güneşin 
ısınhınndan saklı olamk taşır. Hivaro şamanlan onu, başka �iiç 
nesneleri, tütün yaprakları ve içinde y:ıpr:ıkhrı ıslatmak için soğuk 
su olan küçük bir sukabağ1 şişeyle birlil<ce, mayımın derisinden 
omuz çantruruında tuc:ulat. Avustralya yerlisi şamanlar da benzeri 
bir biçimde kuvars kriscallcrini başb �üç nesndcrinin yanında 
çantalarında tutar�-ır. Bunları aynı zamanda. Hivaru ş:ı.maohcının 
çoğunlukl:ı yardımcı ruhlarını tuttukları gibi, karınl:lnndn dn 
tutabilirler. Tsimshian şamanı bir kuv:ırs kristnli boynuna asılı bir 
kesede taşıyabilir. Günümiiz Pnipai (harı Yuman) şamanı kuvars 
kristalini geyik de.risinden küçük bir kesede ya da pantolonunun 
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cebinde tutabilir. Paipai şamanı onun önerilerine o kadar bağlıdır 
ki, onun için kristal daha çok bir koruyucu ruh işlevi gfücbilir. Bir 
f>nip,1i şımanı şunları söylemiştir: 

()mı cd.>ind(; taşıdığındn, o s:ana ri.'ıyalarınd:ı lıcr 
şeyi söyler, o ıııii'ipqy !kuvars kristall Srtn:ı ne 
yarman gerektiğini, ona sonhıj�un �l'.yi silykr. Vı.; 
sana her şeyi verir. Onu cebinde taşıman gerekir. 
Evet, Eğer bir [şaman] olmak istiyorsan bunu 
yapmalısın. 

Batı güney CaJifornia'daki Yuman dili konuşanlar ::ırasında ve 
ona bitişik Meksika Baja California'smda, kuvars kristalleri bulmak 
ve yerdeki yarn.klarınJan ÇJkartmak için ôzd tcknikkr kulhnılır. 
Castaneda benzeri biçimde Meksika'da bu amaç içın kullanılan özel 
teknikler<:: değinir. 

Kendi ilaç bohçanızı yapmaya başladJğınızcla bunun içine 
koymak için en azından bir kuvars kristal de.le; crınck iyi olur. 13iiyl<.: 
kristaller birçok şamarun ilaç bohçrtsı ya da aletlerindeki güç 
merkez1dir. 

Kristallerin gücü bohçanm içine yayJlır ve güç nesnckrinj 
cnajiylc doldurmaya onların yasayan surcclı.:rinin konınmasına 
yardımcı olur. 

Başlamanın en iyi yolu dikkatini7,İ özcUikk çeken küçük bir 
kuvars kristal bulana kadar mineral malzemeler satan dukkanları 
gezmektir. Seçtiğiniz krfatali derhal bohçanıza ya da diğer güç 
nesnderioizin yaruna koymayın. Önce onu temizlemdisiniz, çünkü 
onun tarihini bilmiyorsunuz. Kristali doğal bir su pınarı ya da 
okyanusun suyunda yıkayarak tt:mizlcyin. Sonra ornı kı:- ya da yaz 
gündönümünün gelişine kadar ilaç bohçaruz<.fon ayrı wwıı. Onu bir 
<lağın tepesi gibi i·1.olc edilmiş yl'ıksck bir yere giirürün. Bumda bir 
soparun bir ucunu yarın, diğer ı.ıcunu yen: gômun v<.: kuvars krismli 
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ucu yukarı gelecek biçimde sopanın ucuna yerleştirin. Onu ilaç 
bohçanıza koymadan önce orada "şarj" olması için sekiz gün 
güneşte bırakın. 

Kristali gündönümlcri arasında düzenli olarak bohçadan 
çıkartmalı ve onun gücünü "uyandırmalısınız". Bu onun sivri 
olmayan ucunu bir su pınarı ya da okyanustan dışacı ç.ıkan bi.r bir 
kayanın üzerine hafifçe vurarak yapılır. 

Bnı merkezi CaLifornia kızılderili şamanlmın özellikJe güçlü 
olduğu düşünülen çok büyük "ebeveyn" kristalleri vardı. 
California'daki kıyı Miwok'ları arasında, yıllarca önce gözlemleme 
olanağını bulduğum gibi, bir ebeveyn kristal bumda anlattığıma 
benzer bir biçimde, ama Pasifik Okyanusu'nun kıyısından bir metre 
kadar açJktaki özel bir kayaya olabildiğince güçlüce vurularak 
"uyand.ınlırdı". Böyle büyük bir kuvars kristali güçlüce vurmak 
tehlikeli bir işlemdi; kabilenin geJeneksel bilgilerine göre Eğer 
kristal çacJarsa dünyanın sonu gelecekti. Bu BatJl.ılara fazla 
abartılmış bir inanç olarak görünebilir, ama "dünyanın sonunun 
gelmesi" (bu Castaneda'nın "dünyayı dur<lurma"sıyla ayru şey 
değildir) bireysel düzeyde gerçekleşecek olan bir şeyin çok doğru 
bir taoım1 olabilir. Şaman onun için aynı anlama gelen kendi 
dünyasının sonunu getirme tehlikesiyle k'tlrşılaşabilic. David 
Finkelstein, bu inancı duyduğunda, şamanın ölümünün bir hayli 
olası olduğunu söylemiştir. Finkelstein böyle büyük bir kristale onu 
paı:çalayacak bir darbe vurmanın teoride yü.zbinlcrce voltu, ya da 
büyücü hekimi elektrik çarpması sonucu öldürmeye yetecek kadar 
enerjiyi serbest bırakabileceğini söylemiştir. Batı bilimi açıkça 

. kuvars kristali bir güç nesnesi olarak canıma noktasına kadar 
ilerlenuştir, bu şamanların binlerce yıldır bildikJeci' bir şeydir. 
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Zararlı İstilaları Çıkartmak 

Şaman kendisine yalnızca hayvanlar tarafından sunulan 
gücü değil Y cryi.izli bahçe.sinin bitkileri tarafından sunulan 
gi.iCLi de kullanır. ·Bu�lann tümü, mbii ki, güçlerini 
güneşten alırlar. Hayvanhır çoğunlukla koruyucu ruhlar 
görevini görürlerken bitkiler yardımcı nıhlm olarak hi:ımet 

verme eğilimi gösterir. Koruyucu ruhlardan farklı olarak, koruyucu 
ruhlara yalnızca şama.olar sahip olur. Şaman olmayanJ:ır normalde 
bitkilerin gücüne sahip değillçrdir. 

. Güçlü koruyucu ruhlar çoğunltıkfa vahşi, clılikştirilmcmiş türler 
oldukları gibi yardımcJ ruhların çoğu da vahşi, evde }'etişmeyen 
bitki türle(idir. Evcilleştirilmiş hayvan ya da bitk.iltrin birçoğunun 
şamanizmde:: önemi olan ruhsal güce sahip olrnadıl<lan görülür. 
Şamanik bakış açısından, belirli hayvan ve bitkilerin besin ya da 
başka gereksinimler için ehlileştirilmiş ve cvcilkştirilmiş olması 
bunlann güçten yoksun olmalarının belirtisidir. 
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Yardımcı Bitkiler 

Yardımcı bitkiler güç liayvanları bdar fazla güce sahip değildir, 
ama bir şaman yüzlerce yardımcı ruha sahip olabilir, böylelikle 
bunların toplam güci.i birçok.açıdan koruyucu ruhunkiyle denk hale 
gelebilir. 

Ama vahşi bitkilerin önemi hunların bireysel yeteneklerinin 
çeşitliliğinde: yatar. 13u yardımcı bitkilerin iki gcrçckliği, olağan ve 
olağandışı suretleri vardır. Bitkinin olağandışı doğası bir böcek 
biçimi, örneğin dev bir kelebek, ya da başka bir tür zoomorfık (bir 
insan ya da tanrının hayvan biçimiı1de gösterildiği) biçim, hatta 
cansız bir biçim bile olabilir. 

Batılı "uygarlığım,ı" daki pek çoğumuz, kadim atalarım17,dan 
farklı oJarnk, vahşi bitkilerin kimlikkri konuşunda çahilit.:dir. 13u 
nedenle, birçof,t\ımuı için, yardımı.:t ruhların biriktirilmesi bdirli 
vahşi bitkilerin özellikJeri üzerine bıı21 temd bilgileri, ilkel kavimler 
arasında hep bilinen türden bir bilgiyi, elde etmeyi gcrcktid.r. İlk 
yardımcı ruhunuzu şu biçimde bulmanızı öncl'İrim. Teknik d�ha 
sonrnki yardımcJ ruhlanmz içiıı de ııynıdır. 

Önce ormaobk, çayırlık, çöl, ya da insanların oturmadığı başka 
bir ru:ında yürüyün. Vahşi arazide gezinirken görevini'l.i bilincinizde 
tutun: yardımcım% olncak bir birkjyle kat�ıla�mak. Bil' bitici 
dikkatinizi öıd olarak çekiyor gibi göründüğünde onunla otunın ve 
onun ayrıntılarını inceleyin. Onun tümi:ınü ya da bü· parçasını 
Ç,'llışmaruz için almanı:.:: gerektiğini açıklayın, ve onun bir parçasını 
almadnn ya da onu sökmeden cince bitkiden ôzLir dileyin. l ·:ğcr hu 
bir çalılık yn ela ak,ıçsn yalnızc-n bornnik açıdan t:ınınmasın:ı yetecek 
kadar bir dııl parçasına gerek duyabilirsiniz. Küçük bir bitki için 
çiçek açan örneğin tümüne. gerek dtıyabiJi_rsiniz. Önıe_�iıı 01111 

tanıyabilecek ııc zehir/� olııp olmud�i,mı rqy/�')1ı:hilı:cek hiri.rin,, J!,o'liiriiıı. Bilgili 
bir çiftçi ya da çiftlik sahibi size bilgi verebilir; ya da yardım için 
yerel hir miizc ya da kuruttılmuş bitki koleksiyonlarının bulunduğu 
bir yere gidcbiliı:siniz. 

174 



Bu tiiriiıı z.ebır.riz oldt�(mm iiğreıu/iğjııiz.rlf, nynı yere dönün "t: aynı 
türün yasayan bir üyesini bulun, ondan Ö%Ür dileyin ve onu }'Ok 

c:ımc<lco Y"Jm,klarının parçaları gibi dôrc kLiçük p:H:ças;ını )'İ)�n . 
. Sonra onun iki patç."tSJOt birlikte s:lrın ve bunlnrı daha sonra 

açıklanacak olan bit kullanım biçimi için ilaç bohçanızda saklnrın. 

Şimdi bitkinin gi:di, olağandışı suretini ks,knrn:yc ha;ı;ırsınız. 
Aynı gı:.inün akşnmı davul çalma sesinin e�littindc }'ere bir şamanik 
yolculuk yapın ve o türden bir )':1 ela iki bitki görCınceye kadar etrafı 
araştırın. Aynı günün daha erken saaclcrindc 013D'ncb yaptığınız 
gibi bitkilcl'i ziyaret edin. llitkikri onbr bitki olmayan bir nıh 
biçimine dönüşene kadar inceleıncyi sfüdürün. Nt:redcyse her 
biçim ohısıdır, :ıma böcekler, yıfonl:ır, kuşlar ve hntta taşlar 
çoğunluktadır. Değişimi gfüür görmez o gi.in ol:ıği'ln maddi 
suretlerini yediğiniz gibi onların Şl3D'ndaki · ınaddi olmayan 
biçimlerini yiyin; nma bLı kez her bir çiftin liiımlııii yiyin. 

Sonra yolculuktan geri dönün. Tüm işlemi her bir yeni yar<lımcı 
ruh çiftini elde ecmek için y;nelcyin. 

Ilu çnlışmn benim Hivnro'Jardnn öğrendiğim bir tekniğin 
uyarlaması olmakla birlikte, bu temel yöntem �aınanik dtinyadaki 
başka yerlerde de aynıdır. Örneğin, bjtk.iledn gi:di doğalarını açığa 
çık:ırtmaları ve kendilerini şamana sunmaları Sibiryn'lı hir Tnvgi 
Snmoyed şamanının. Alt Dünyaya yaptığı bir rolnılukta 
görülmektedir: 

KıyJ hoyuncfı giderken iki zirve gorclüm; birı:-.i 
parlak rcnkJi bitkilerle knplıydı, diğerinin�c her yeri 
kam topraku. Bunların arasında çiçek :ıçmı� olan 
çok güzel k.ırmıZJ bitkilerin olduAu bir ad;ıcık 
göründü. Bunl:ır clodberry olarak bilinen bir rt.ir 
böğürtlenin çiçeğine benziyordu. "Bu ne", dıyc 
di.işündi'ım. Yakmıındn kimse yokrn, :ıma hunu 
kendi basıma buldum. Uir insan öJcli.iğünck, y(h:i.i 
mavileşir ve değişir: sonra şamanın y:ıpnbilccc_i:ô 
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hiçbir şey yoktur. Kırmızı otun yukarı doğru, siyah 
olanınsa aşağı doğrn bCı)•üdüğünü fark ettim. 
Birdenbire bir çığlık du)1<lum: "füırndan bir taş al!" 
Taşlar kn-mızımsıyc.lı. Hayatrn kalmayı planladığım 
için, kırmızı bir taşı bptım. Çiçek ol<luğunll 
dt'ı�ündüğüm şeyler rnşlarc.lı. 

Yardımcı rnhlan sağaltımcb kuJJanmak için minımum sayı olarnk 
en azından bir dti%İnc bitki biriktirmek için çalışmaJısını:ı.. Herhalde 
bunhır arasında, ol:ığandışı suretlerinde su yaı:Jımcıların her 
birinden en az bir tanesine sahip obcaksıfll'l.: Örümc<.:k, Acı, Yaban 
Arısı. Eşckansı, Yılan. Bu yardımcı rnhların çc�itleri olduğu kndar 
sa)•Jhuı da ne kadar fazJa olursa, bir şaman hasrnlıkhıda uğraşmada 
o kadar başanl1 olacaktır.

Şaman yardımcı ruhlarım :rnrarlı güç istilalarından surunu olari
hastaları sağrutmada kuJlanır. Bu isrilaların çıkartılması güç 
hayvanlarının geri getirilmesinden daha ilt:ri düzeyde ve daha zor 
bir şaınanik sağalum biçimidir. Bijyle bir çcılışmqyo _yalııızco şaıııaııik 

_yolculıık ı,'f. komyucıı mh çıılışnınmıdu ııstalaşıııışsa111z,_yard111m bitkileri elde 
cınıışsı:ııiz ı•ı: f(IJııaııizrı1 komışıınıln son deır:ce ciddfy.rc11iz ,l!,iri,rıııenizi 
ii11ı:ı?jorıoıı. 1 :.ıiadc'nin doğrlı olarnk gözlemlediği gibı, "köti.ı ruhları 
hnstndnn çıbrtmı1k içın, şnman çoğunhıkln onları keneli hecknine 
almakla yükümlüdür; böyle yapmakla, �am:ın hasmnH� kt.:ndisinden 
daha faıla çaba gösterir ve acı çeker." 

İstilaları Çıkartmak 

Gii\· isrilalarından k:ı)'nakl:ınan hastalık, �oğunlulda (�am:ınik 
görüş 1ıçısrndan) zararlı gliç istilasından gelen en<.:rjiylc bağlanulı 
ol:ın ateş çıkmasıyln birlikte, bcilgcscl ağrı y:ı da rnhatsJGlık gibi 
belirtilerle kendini gösterir. 

lhzı :ıı;ıl:ırdan, giiı; istil:ısı kavr:ımı Batı ı ıhbı.nın enfeksiyon 
bvrnmındao fazla farklı dcı:tildir. Hasta ht:m isrilnnın ol:ığ:ın sureti 
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için (yani enfeksiyon için, alışılmış, maddi ilaçlarla) hem. de şamanik 
yöntemlerle olağandı� sureti için t<::davi edilmc!iclir. 

Güç istilaları, buJaşıcı hastalıklar gibi, en çok insan 
nüfusunun yoğun olduğu kent bölgelerinde onaya ÇJkar gibi 
göcünnıektcdir. Şl3D bakı� açısınJan, bu birçok kişinin k.ı:tg.ınlık 
gibi bir duygusal dengesizlik dLtrumuna girdikkrincle kendi kişisel 
güçlerinin püskürmesiyle başk,,ıhı.rına bilmeden ınrnr verme 
potansiyeline sahip olmalarındandır.. 13iri$inin "düşmanlık 
saçtığından» sö, ctti�imizcle, bu neredeyse şam,\nik bakı� açısının 
gürühnc.:yc.:n bir ifadesidir. 

Bir şaman şarnani:ı:m ü7,erinc bilgi sahibi olmamanın tehlikeli 
olacağ1ru söylerdi. Şamanik ilkelerden halx:ri olmayan kişiler 
kendilerini düşmanca enerji istilabrından koruyucu ruhun gücü 
yoluyfa nasıl kalkanlayacakhrını bilmezJcr. Ne de kendilerinin 
başkalarına istemeden zarnr verdiklerini bilirler. Şamanlar İnsanların 
kendi düşmanca enerjilerinin - başkasmın içine işleyebileceğinin 
farkında olmadıklan içi_n kendi insan kardeşlc:rinc çoğu zaman 
bilinçsizce :Garar vermekte olc..luklanna inanırlar. 

Zararlı güç istilalarını şamanik yoldan çıkaı:cmak zor bir 
çalışmadır, çünkü şaman hunları hastadan hem fı;,.iksd hem de 
zihinsel ve duygusal olarnk emer. Bu teknik Avustralya, Günc.:y ve 
Kuzey Amerika, ve Sibirya gibi birbirinden u;,.ak şamanik 
kültürlerde geniş çaplı olarak kullanılır. 

Eğer ünlü California'lı kızıkkrili şaman Essie Parrish'in sağaltım 
çalışmasJJu .gösteren Sµckiıı,g Doctor (Eıııen l)(Jk/oı) filmini 
iıledi}rseniz, bir şamanın istilac1 gucu dışarı çıkartmasını 
�örmüşsünüzdür. Ama Baalı kuşkucular şamanın sadec<: o kişiden 
bir şeyi, şamanın önceden nğı:ınchı sakhdığı bir nesneyi, emip 
çıkartır gibi yııpağını söylerler. Bu gibj kuşkucular nçıkçn, oc 
oldllğunu görmek için kendileri şamanizm çalışrnabn yapmamıştır. 

Olanlar şamanın iki .gerçekliğin fMkında olduğu gerçeğine 
dayanmaktadır. Hivaro'lar ıı.rnsıncfa olcllığLı g;bi, şnrnan (ŞBD'nch) 
bir füümcck gibi belirli bir görünüme sahip olan ve aynı zamanda 
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belirli bir bitkinin giıli do�sı olduğunu bildiği bir istilacı gi.'ıcü 
dışarı çekmektedir. Şaman o gücü emdiKindc onun ruhsal özünü 
onun olağan maddi evi e>lan aynı türden bitkinin bir bölümünün 
içinde hapseder. O bitki parçası, bir başka derişle, bir güç 
nesnesidir. Örneğin, �aman ağzındA emilen tehlikeli Rücün maddi 
11evi11 olduğunu bildi� bitkinin birer �nntimc:trc uzunlu�lıoda iki 
ince dalını tutabilir. 

Gücü· bu parçabrdan birinde hapsederken diğerini yardım 
cunedc: kullarur. Şamanın daha sonrn bitici güç nesnesini ağzından 
çıkarttığı ve onu hastaya ve izleyenlere bir OBD kanıtı olarak 
gösterdiği· gerçe� onun için ŞBD'nda olanlarm olağandışı 
gerçekliğini yok etmez. 

Emme tekniğinin aşağıdaki uyarlamasında şaman ağzına bitki 
parçaları koymaz ve bunları kullanmaz. Bunun nedeni maddi !-,riİÇ 
nesnelerinin bu özel k\lllanımının Batılılarn şamanik emme 
çalışmalarındn yardımcı olmak yerine onlnrı önlediğini bulmuş 
olmamdır. Garip görünebilir nma Batılılar çoğunlukla gücün el ile 
tutulamazlıt�ını C" az ilkel insa�!?.r kadar kr.bu1 ediyor görüııürler. 
Bu bcllci de kısmen Batılıların elektrik enerjisi ve radyasyonun 
göı:ünmczliğjni bilmelerinin bir nedenidir. Her iki durumda da, bu 
tür: bir çalışmada Batılı şamanın bit� yardımcıJarınrn yalnızcn ŞBD 
ya da ruh suretini kullanırken en etkili olduğu görülmektedir. 

Emme çalışmasını başarıyla tamamlamak için şaman güç 
istilasının bir hastadan çıkartılmasında ona yardım etmeleri için 
yardımcı ruhlarını uyarmalı ve düzenlemelidir. Bunun için şamnn 
güç şarkılarından birini kullanJt'. Bunlar daha önce anlatılmıştı ve 5. 
Bölümde si:t.c bu tür çalışmalarda da kullanabileceğiniz sözleri 
vermiştim. Aşağ1da bir başka güç şarkısının, Sibirya'daki Samoyed 
kavminden bir şnmanın şarkısının sözleri vcrilmişrir: 

Gel, gel. 
, 

Büyünün ruhları, 
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Eğer gelmczseniı, 

Ben size gelmeliyim. 

Uyanın, uyanın, 

Büyünün ruhları, 
Si:r.t: geldim, 
Uykudan kallaıı. 

· Güç istilasın1 çıkartma işlemi, bir noktaya kadar bir hasta için
yolculuğa çıkmayla aynıdır. Bu nokta çoğunlukfa yolculuğun 
basında şamanın yedn girişinden çok fazla uzakla�masındnn önce 
ve Hala Alt Dünyaya g1den Tüneldeyken �clir. Eğer hasta zararlı 
bir güç istilasına uğramışsa, şaman birdenbire şunlardan birisini 
görür: kötü ya da tehlikeli böcekler, dişleri gorlincıı )'ılanbr, 
sürüngenler, ya da balıkJar. Şaman bu istilacı güçlerle.: uğraşmak için 
yolculuğu derhal durdunır.

Yani, bu güçlerden birinin Tünelde görülmesi onun derhal 
emilerek çıkartılması gerektiğinin işaretidir. Bıımııılrı hirliklt', bıı

çalışma yalnızca giimıiiş oldıığ11 )',Üf iılilasıııııt mhııııa bı:ıız�yeıı iki_yordııJıcı
nıha sahip olan hir ıamaıı lorajirıdaıı _yapıl1110!1dır. Eğeı: bir şaman bu
çalışma için hazır değilse, ya Ti.inelden geri döner ya da güç 
istilasının ruhunu geçer ve istilanın çık:ıralmnsı yapılann kadar 
destek tedavi olarak hasra için bir koruyucu ruh getirmeye girişir. 

Bunu açıklamak zordur, ama Tüneldeki bll yaratıklardan 
birisinin görüntüsli şamanın onun hastanın h,:dcninin bir 
bölümünü yiyip bitirmekte ya da yok etmekte olduğundan emin 
olmasına neden olur. O anda kişi inanılmaz bir duy�lı dciti�ikliğinı 
ve böcek ya da bn�ka yaratığın kötü olduj:,11.mun v� hastanın olduğu 
kadar şamanın da düşmanı olduğunun farkmdalığını yasayabilir. 
Topal Ge)ıik �>'ibi bitki ve hayvanlara k:ırn bü)'ük saygı�ı oları bir 
Siyu büyücü hekimi bile örümcct:,,.jn "de gücü var, :lma o k<itü." 
dediğinde bu fark.ındalığı göstermektedir (bh. 13.Resiın). 
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Resim 13. Örümcek ve yılan biçimindeki zararlı istilacı güçler. Bir 
Hivaro şamanı tarafından ŞBD'ndayken hastaların bedenlerinde 
görülmüştür. Deneyimlerden sonra onun tarafından çizilmiştir. 

Bu kötü ya da tehlikeli böcek ya da diğer y:mmkları görme, ve 
yanlarından geçip gitme, Clouticr'ın bir Tsimshian }amanının 
aşağıdaki safr,Jltıro yolculuğu deneyiminin şİİl'scl u}ı:ufamasmda 
aol:\tJ im ıştır: 

Uzaklarda 

kocaman nrı kovanlnrı 

ıırı kovanlarının 

ccr:ıfında yürüyorum 
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Ruh An 

beni görür 

yükseklerde uçar 

beni sobu 

her tarafım kanıyor 

her yerimde bir sürü ok 

öleceğim 

öleceğim 

uzaklarda 

kocaman arı kovanları 

arı kovanlamun 

etrafında yürüyorum 

Büyükanne 

beni görüyor 

küçük oğlunu 

beni sağaltıyor 

o beni büyütüyor

beni besliyor 

içimdeki 

küçük oğlan 
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uzakfar<ln 

kocaman arı kovanlrın 

arı kovanlarının 

etrnfında yürüyorum 

Eğer usta bir <::men . şaman Tünelde daha önce sayılan 
yamuklarla karşılaşmm, ve gördükleriyle aynı türden iki yardımcı 
ruhu varsa, yolcuJuğu, derhal durdurmalı ve yatma pozisyonundan 
k�lkarak dizlerinin üstünde durmalıdır. Eğer ruh kanosu yokulugu 
yöntemi kull:ı.nılmnkt:lys:ı., davulu çnlan kişi şam:lnın kalktığını 
gördüğünde yolculuğun İptal edildiğini anlar .ve davul çalmayı 
derhal durdurarak kanoyLı "suda ölü" bırakır. Davul çalmanın 
durması aynı zamanda tüm grup üyelerine yolculuk 
durclunılduğundan kürek çekmeyi bırakmaları için bir mesajdır. 

Şaman dizlcı:i üzerinde kalarak kendi ı.,ıüç şarkısını söylemeye 
başlayarak bnşlamak üzere olduğu emmede kendisine yardımcı 
olacak yardımcı ruhlarıru çağırır. Ayru zamanda içinde kum ya da 
su olan, hastadan çıkarttıklarını tükürmek için birçok kez kullanıruş 
olduğu bir sepet ya da kabı k�ndisine doğru çeker. Şaman çıngırnğı 
hastanın üzerinde sallayarak ve güçlüce şarkı söyleyerek, kendisine 
emmede yardım edecek olan yardımcı ruhlarıru çağırma üzerine 
konsantre oJur (bkz-. l4. Resim). 

Şimdi yü:deri hasta ve şamana d<inük (ılaçak l.>jçirrn.lı; bir çember 
oluşturarnk e>tllrnn izlc:yiôlcr ya da g.rup üydeci, onun çabas.ına güç 
�arkısını söylemede oon katılarnk katkıda bulunurlnr. 

Ş:unan hastanın içindeki :1:ararlı, istilacı �üçlc1·in ycnnı 
bulmalıclır. Bu amaç için bir kehanet tekniğini kullanır. Hastmın 
içini görmek için alman qyabmk.,/run yokfoğunda şaman kehanet 
çubı.ığumı kullnnm;ı gibi bir tclmi�i kullıuınhilir. Şl3D'nda l-,>Özleri 
kapalı olarnk boş olan elinj hastanm bedeni ve kafası ü�crindc: 'ileri 
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geri uzatır, hastarun bedeninin belirli bir yerinden gelen özel bir ısı, 
enerji, titreşim hissi olllp olmadığını ynvaşçn keşfe,kr. Elini 
hast:mın birb�· santimetre üzerinde yav:ışç:ı ileri gni gl'�·ircrl'.k, 
deneyimli bir şaman eli istilncı gücün htıhınduğu yerine üzerine 
geldiğinde belirli bir his duyar. Bir başka tcknib<.: hc:rhangi bir 
titreşimi hissetmek için hastanın üstünde.o hü· tll)' geçirmektir.

Resim 14. Zararlı bir istilacı gücU emerek çıkartmaya hazırlanış. 
Barbara Olsen tarafından çizilmiştir. 
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Şaman bdirli yeri hissettiğinde ya sessİ7.cc p da şarkıyla, 
çıngırağını hasrarun üzerinde aynı tempoda çabı:kcn ik.i. yardıma 
ruhu çağırır. Gözleri kapalı olarnk yardımcJlann karanlıkta 
yaklaştıklanıu açıkça gördüğünde şam:ı.n onla,rdan ağ7.ının içine 
girmelerini ister. Onlar bum.da şamanın hastadan emeceği güç 
i::tilasıııı hııpscdccck ve içlerine ahıcakl:trdır. Şaınmı bunların 
ikisinin kesin olarak ağzının içinde oldu�ı-untı görd(iğünde, tüm diğer 
yaı.:dımcı ruhlarının. kcndisim: emmede yardımcı olmalarını ister. 
Şimdi çıbrtma işine başlamaya hnzırdır. 

�aman hast:ının hc<lcnirıdc zararlı istilayı hissctri�i ycı:i bütün 
gi.ici'ıyle emer (bk:t. Resim ] Sa). Bu elbisenin i.izerinden y:1pılabilir, 
ama elbisenin o bölümünü açmak ve istilacı gücün olduğu yerde 
deriyi fiziksel oluak emmek çoğunlukla dnha etkilidir. Bu şamanın 
yalnızca bedeniyle değil aynı zamandı ŞBD'nda güçlü bir ·biçimde 
uyarılmış ve göreve adanmı� olan zihni ve duygularıyla da ilgili bir 
ıstır. 

Şa,ııan bıı işlenıdt g,iirdiiğii kötii_yaralığzn ağzp1r/(1// l'C bnğaz!11dan f,Cferek 
ıııidpine .�itımrııesi için fOk dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte yaratık
duygusal açıdan o kadar uzakJa�tırıcı<lır ki �amanın bunu yutınn 
olasılığı vardır. Eğer kazayla onu yutarsa derhal ontı çıkanmak için' 
başka bir emen şam:rnın yardımrnı istemelidir. (Bu �:ımanların 
partnerlerinin olmasının istenmesinin bir başka nccknidir.) 

Şaman gerekli olduğu kadar tekrar relmır emer ve "kuru kusar". 
Emilip pk,mlıııı f!İcİİ yutmaıtıak, bıınım ytrinc onu her hir tmiştm sonra 
1erdeki kaha rıkartınak iıiıemlidir (bkz. Resim l5b). Bu şamana gerçek 
bir cemizleome, ç1kanağı duygusal açıdan İğrenç gi.ieü boşaltma 
hissj veren güçlü, bazen istemsiz, şiddetli bir öğürmcyk yapılır. 
Güç istilasını hastadan çıbntığında, şaman çıkaı:ol:ın gücün onu 
neredeyse scrscmleccn ve bedeninin titremesine neden olan 
dalgaları içinde kaybolup gidiyoımuş. gibi hissedebilir. Şaman her 
kuru kusuştan sonra işlemi yinele�ıecek k:ıdnt güçlü ol:ın:ı bdnr 
kons:1ntrn�yonunu güç şarkısını söyleyerek ve yardımcı ruhlarını 
canlandırmak i.izerinc odaklanarak yeniler. Bu devreleri elini 
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h:ısranın üzerinde ileri geri harekec erc:irdiğinde ısı, eneqı, ya da 
titreşim yayılclığıru hissetmeyene kadar sürdürür. 

Resim 15. (a) Bir güç istilasını emerek çıkartmak. (b) Güç 

istilasını dışan atmak. Barbara Olsen tarafından çizilmiştir. 
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Şaman daha sonra daha önce çalıştığı ya da isdlncı güçten arta 
kalan kirliliklerin olduğunu hissettiği Y<::rlerdc ek emme çalışmaları 
yrıpnbilir ve l,unl:ln k:-ıba ku.r\l kusar. B:ı�kn bir kirlenmi� yer 
hissetmediğinde emme işlemine son verir. 

Etrafındaki hayvanının ve yardımcı ruhlarının koruyucu 
güçlerini sürdürmek için Hala güç şarkısını söyleyebilir. 

Sonunda, h'.'lstamn ruhsal olarak temiz olduğuna ikna 
olduğunda, ruhsal dünya için onun sınırl:mnı çi�crck temizlenen 
bölgenin birliğinin rnnmuoı sağlamak için, çıngıra8ıoı hascarun 
bedeninin etrafında dairesel harekctlcrlt dündi.irc::n:k dört ke:,. çalar. 
Hasta bundan scmra yarmayı sürdürebilir ya <la oturtulabilir. 

Bu noktada şamanın istilacı gücün kusulduğu ya da çık,'lrtlldığ1 
kabı hastadan ve gruptnn emin bir biçimde açık h:wac.laki ll:tak bir 
yere götürmesi önemlidir. Orndn kabın içindekileri ntar. Kab1 
gerektiğinde tekra.r kullanmak için ileride temiz kum ya da suyla 
doldurmak için geri getirir. 

Şamanın güç hissi ve yap;lması gereken en iyi şeyin ne olduğu 
üzerine görüşlerine ,bnğlı- olnrak, yolculuk derhnl yeniden 
başfayabilir )'il da ertelenebilir. 1dc::al olarnk hnstanın bir �ıüç 
hayvanına sahip olarak güçle dolm::ısı ve böylelikle ba�ka zarnr!J 
istilalara karsı dirençli hale gelmesi için yolculuğun derhal 
bitirilmesi daha iyidir. 

Bir Omek 

Daha önce de söylediğim gibi, kişi emme ti.iründco şamanizmle 
yalnızca yukarıda belirtildiği gihi buna ti.imi.iylc hazır olduğunda 
uğra�malıdır. Am:1 :ı.�nğı,kıki uby<ln eınrnc yönremini ynJnızca biraz 
bilen yeni başlayan. bir şaman deneyim ikrlcc.likçc kendisini ne 
yapması gerektiğini bifü bulmuştur. Bu şaşırtıcı ı.kğiklir, çünkü tıSt.'\

bir öğrenci remel şamnnik güç ve snf_'illtım ilkelerini bir kez 
knvradığmd:ı çoğımluk.la yeni s<>nınl::ırı yarntıcı olarak 
çözümleyecek biçimde- bll ilkelerden m:maklı c..>laı:ak }'nrnrlnnabilir. 
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Öğrencinin tanımı şamanın sağrutımı başarmak için•ŞBD'yl� OBD 
arasında nasıl rahatlıkla hareket ettiğini göstermekt�dir. Oğrc:nci 
"ebeveyniyle bvg.1 relen vı:: o �Cın perişan hit- dunımd:ı ol:m 
Viyana'daki genç bir kaqın'' arkadaşı için derin kaygısıochn dolayı, 
yalnızca bir güç hayvanını geri getirmek !çin olduğunu düşi.indüğü
bir yolculuğa çıkmaya karar vermiştir. lstilacı yaraukları emerek 
ç1kartmak için eğitilmemiş ve hazırlanmamıştı

1 
ama yukarıda 

'tlnlaulan "kirliliği" ÇJkartmak için kendiliğinden y:mıtıcı hir iş 
yapmıştı. 

Her zaman olduğu gibi aşağı �ittim. am:1 girişten 
hemen sonra bir sola dönüş ·vardı ve birdenbire her 
yer karardı. Daha önce karşılaştığım özdliklerdcn
hiçbiri yoktu, yalnızca kaı:anlık vardı. Sağ tarafta, 
karanlığın hemen önünde inanılmaz derecçde iğrenç 
bir yapışkan bir kütle, kıvrılmış rılanlar ve bacaklan 
siyah, mavi, ve kırrruzl renkte olan örümcekler 
vardı. 

Sol<laki karanlığın ıçıne gitmeye çalıştıktan 
sonra-ki bu ise yaramadı-orada ne yapabileceğimi 
incelemek için kütleye doğru döndüm. Bana gön.:
iki metre kadar uzunluktaydı. Hiçbir yere gitmedi 
onun için bir süre sonra ona armanmaya başhldım
baoa inanın bu çok iğrenç bir işti! Yukarımda bir 
yarunda portatif bir merdiven olan bacnya benzer 
bir tüp vardJ. Ti.ip önce dikey ve karanlıktı, ama ben 
yukan çıktıkça l\ydınhmdı. Bir si.ite rıımandıkrnn 
sonrn Hala tüpün sonunu göremiyordum, onun için 
merdiveni bıraktım ve yolun kalanında uçttım. Ti.ip 
çok yüksekti ve yukarısı çok aydınlıktı. Günc�in 
aydınlattığı bir yere çıkam ve kendimi düz bir 
çauı:;un üstünde buldum. 

Çatırı incdcdim. Üçgen bir yapı <>luştur:ın, bir 
tarafı eğimli diğet tarafındaysa kapı olan bir 
merdiven girişi vardı. Yukarıdan içeri güz atmak 
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için eğimli yeri urmandım. Tam bakmak için aşağı 
eğildiğimde bir ayı beni tuttu ve içeri sürükledi .. 
Aşagı gittik. Ayı beni kolunun alondn nırtu ve 
gıtmcyc devam eccı. Bir anlık korkudan sonra onun 
kolunun aJtından sıyrılıp kurtulmaya karnr verdim. 
Bunu yapanı. O bunun farkına varmadı ve yoluna 
devam etti. Sonra kendimi, daha sonra kendi 
gövdemin içi olduğunu anladığım uzun, bir hayli 
aydınlık ve oval bir Mağarada buldum. Solumda · 
jola�an gerçeklikte hastasının yatmakta olduğu 
tara� Mağn(anın tek parça olan duvarında bazı 
çatlakların olduğunu gördüm. Çatlaklann 
bazılarından siyah, yapışkan ve nemli bir madde 
sızıyordu. Bazı taşları çektim ve daha fazla yapı�kan 
madde dışarı sııclı. Sonunda geçebileceğim kadar 
büyük bir açıklık buldum ve içine girdim. 

Kendimi ilkine benzeyen bir Mağarnd:ı buldum, 
ya.loJ?.ca bu Mağara dizlerime lmdar (bazı yerlerde 
daha derin) siyah, yapışkan maddeyle doluydu. 
Mağararun alçak tarafına doğru, neredeyse tümüyle 
siyah kayalar ve orada birikmiş yapışkan madde 
tarafından ukanmış bir açıklık vnrdı. Bu maddeye 
di:derimc kadar batmı� halde yürüdüm. Açıklıktan, 
çoğunlukla oradaki tıkarnkJıklar· rnrafından 
gizlcnmi� olan, sıcak güneşink.ine benzeyen bir ışığı 
görebiliyordum. ilkin ne yapac:ığımı bilemedim. 
Onun için (ola�n gerçckJikte) dizlerimin üstüne 
kalktım ve hastanın be<lenini ellerimle dışarıdan 
incckmcyc ha�hrlım. İlk <lncdcri nc..:t bir his ddı.: 
edemedim. Sanki örümcek ağlarıyla kaplanmış gibi 
geliyordu. Bunları parmaklarımla kenara çektim ve 
sonra açJkça k..ırın/yumurtalık/sidik kesesi 
bölgesinde-ne sıc.ak ne soğuk, ama her ikisi birden 
olan-bir enerji yoğunlaşm:ı.sı hissettim. 
Emebileceğimi emdim ve lavabocl:ı bundan 



kurtuldum. Bu çok iğrençti. Bu her neydiysc ağz1mı 
yıkayarak oncfan kalmış olabilecek artıkbrı 
temizledikten sonm hast;ının yanında yatağım 
pozisyona geri döndüm ve )'İne Mnf,tnta)'a gittim. 
Siyah nesnenin düzeri şimdi daha alçalmıştı ve birnz 
daha kuru gibi görünüyordtı. Ayağa kalkrım ve 
bundan sonra ne yapacağımı bilmez halde bir süre 
etrafıma bakındım. 

Sonrn bir ilham geldi. Kazağımı çıkardım ve omı 
yaktım. Bu mcşalc)'lC Mnğnrnnın her mrnfınd:ıki 
yapışkan maddeyi ateşe verdi.en. Bu bir süre sonra 
yan:ırak kömüre ve siyah küle benzeyen bir 
maddeye döni.iştü. 

Artık yapışkan değildi. Her şey yanarken ornc.la 
nasıl hayatta kaldığ1mı bilmiyorum arn:1 bu bir 
sorunmuş gibi görünmec.k Yangın sünclüğüncle 
Ma�rnyı birnz daha inceledim ve-yukan rnrafrn
birisinin emekleyerek rahatça geçebileceği bdar 
geniş, yatay bir tünel buldum. içeriye girdim. Beş ya 
da altı metre kadar gelen bir mesafeden sonra tünel 
birdenbire bir ya da iki metre aşağı gitti ve s()nra 
yeniden Mağara yönüne doğru kıvnldJ. İçeri giı:dim 
ve bunun iki metre sonra biraz genişleyerek sona 
erdişini gördüm. 1\inclin sonundaki zc:ınını 
kazmaya başlııdım. I<.Jsa bir süre sonrn su ÇJkmaya 
başladı. Su daha güçlü akarak beni kaplamakta 
olduğundan deliği hızla genişlettim ve tüneli terk 
ettim. 

Su büyük bir güçle Mağaraya aktı ve yangından 
kalan arukları Mağaranın küçük bir delikten sıcak 
ışığm sönük olarak göründüğü alç?.k tarafına doğnı 
sürükledi. Su açıklığı tıkayan kayaların arkasında 
birikecek basınç yapmaya başladığından or:ıya 
gittim. Onları birbç kc:ı. tekmeledim. Açıklık 
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genişledi ve sonunda genişçe açıldı. Orada 
gerçekten de sıcak güneş vardJ. Kirli su ona doğru 
aku ve gözden kayboldu. Ma�mn,n o tırnfından 
ışık ve hava güçle içeri akmaya başladı. Ma�rn artık 
o kadar karanlık dewldi. iyi bir temizlt:mc isi
yaptığıırun fark.ınn vardım. Siyah nesnenin
parçolarının kaldığı çok az yer d1şında Mağaranın
duvarlan ve zemini açtk renkliydi. Su clışarıda

Mağararun ortasından parlayan güneşe doğru akıp
gözden kaybolan bir çaya dönüştü. (Güneş çok
büyüktü! Ve bir hayli de yakındı.) O taraftan içeri
esen taze havayla kırlangıçlar geldi. Mağarn.nın
içinde uçarak orayı yeniden bir hayli canlı bir hale
getirdiler. Mağaradan geri dönerken birisini
yanımda getirelim ve o�u (bir güç hayvanı) hastaya
verdim.

Y okuluğumun önemli noktalarında hasra sanki 
neler olup bittiğini hissedebiliyormuş gibi ağır bir 
biçimde solumaya başladı. Daha sonra karın 
bölgesinde gitgide bir gevşeme hissetmekte 
olduğunu aç1kladı. Ona ne bulduğumu 
söylediğimde sindirim ve yumurtalJk sorunları 
olduğunu onaylndı. Altı hafta sonraki bir mektuptn 
iyi yönde gelişmeler oJduğunu bildirdi. Bir yerde 
sıkışıp kalmış olma hissi gitmişti ve somut 
anlaşmazlıklar açığa çıkmaya başla�ışn. Onu 
yakında yeniden gqrmeyi umuyorum. Belki bu sefer 
bedeninin üst bölümüyle bir bağlantı kurabiliriz. 

Öykü bu. Belki bunu bir yerde kullanabilirsiniz. 
Sıklıkla ne yapacağuru biJemez halde olduğumdan 
ama yine de sonunda kimsenin bana söylemediği 
şeyleri yapını� olduğumdan bunu özellikle ilginç 
buldum. 



Son yıllarda emme yöntemini kullanan en ünlü Kuzey Amerikn 
Kızılderili şamanlarından birisi rahmetli Essie Parrish'ci. O yalnızca 

gi.iç ·· istİl1\1:ırını gören hiti:-i değildi, nynı :t.am:rndn onları 
duyabiliyordu da. 

'f rnnsta olduğunda şunları c.lc.:neyirnledi�ni SÖ)'lc:mişti: " 
orada yatan hasramn içindeki bir şeyi duyabilirsin ... hastalığın 
giirültli çık:lrtmnsını cllıyabilirsin. ins:rnların bcdcninckki h:,stnlık 
çılgınlık gibi bir şc:.y<lir ve onlar !_hastalıklar} rnnlıdır, çoj:,>'\ı zatnıın 
gürültü çıkartırl�r. aynı böcekJer gibi . . . orada böcekler gibi 
yasarla_r. . . . " 

Hem Kızılderili hem de Kız1lderili olmayan hastalar Essie 
Parrish tarafından tedavi edilmek için uzun mesııfelcrden gelirlerdi 
ve o sık sık hastaların ticaları üzerine Nevada ve Orcgon'n gjderdi. 
Şamanik yöntemlerini Kızılderililere olduğu kacbr Kı:tılderili 
olmayanlara da açıkfamas1 gerektiğini böylelikle herkesin sonunda 
bilgiden yararlanmasını söyleyen bir hayı1l görınüşri.'ı. O hayal 
nedeniyle daha önce sözü edilen JuckinJ, Docınr (Enıe11 Doktor) 
fıfmini yapmakta yardımcı oldu, ve çalışmasını sağaltım 
s�anslarınd.ın soma izleyicilere aç.ıkladı. O güç istilalarını 
çıkartmada bir uzman olduğundan Robert L. Oswalt tarafından 
kaydedilen ıtşağ1ch:tki olayı güç • istilalarını emerek çıkartma 
yöntemine değerli bir ek açıklama olarak bulabilirsiniz. 

Bir Emen Dok.torun Çalışması 

Essie f>arrish Tarafından Anlatılmıştır 

Benim hal<lamdaki bu şeyleri bilmek istediğiniz için, size 
insanları tedavi etmeyi anlatacağun. Ben biı: doktorum ve bu 
yeryüzündeki yaşamım boyunca bir doktor olarak kalacağım-ben 
bunun için yarnuldım. Buraya yeryüzüne iı:ısanları iyileştirmek için 
konuldum. 

Küçükken-rüyamcb bir şeyler gördüğümde (hay.aUer 
gördüğümdc)-bunu bilmezdim, çünki.i yalnı�c;ı ilyk rüyn 
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görürdüm. Herkesin öyle ulduğunu sanıyordum; bi.itün çocuklarm 
üylc olduğunu sanıyordum. Eskiden bunların hakkında-bildiğim ve 
gördüj:,rüm şcykr hakkında-konuşurdum. 

İlk kişiyi iyilcştirdiğimde on iki yaşımdan büyüktüm. O zam:ı.n 
beyaz doktorları bulmak zordu; hcrhanhri bir (beyaz) tıp 
doktorundan uzaktaydık. 

Bir scfcriodc küçük kız kardeşim hastalandı. Ağzında yarab.rla 
öylesine hastaydı ki onlln öleceğini düşündüler. Bi.iyi.ik amcam-onu 
yetiştiren kişi-benim bilmediğim planlar yapıyor olmalıydı-ben 
dışarıda oyun oynuyordum. Hiç beklemediğim bir anda beni evin 
içinden çağırdılar. 

Onu Hala anımsıyorum; akşam saat dörcJ.c doğruydu. 

Sonra beni evin içine çağm:l.ık1arında bi.iyük amcam bana>

«Küçük kız kardeşin için bir şeyler yapamaz mısın? Sana senin 
kutsal bir insanın bedenine sahip olduğunu söylüyorum. Sendeki 
kutsal insan bedeniyle belki de onu . iyilcştircbilirsin. Bir şey 
yapamaz mısın." dedi. 

Kendi kendime "Şimdi ne yapmalıyım," diye düşi.inüyordt1m 
çünkü küçükti.im ve bilmiyordum. Ama "Tamam," dedim. 13u bana · 
söylenmişti. Gücüm bana, "Eğer birisi senden herhangi bir şey 
ısterse, 'Hayır' dememelisin; sen o amaç için değilsin. Sen insanları 
iyileştircnsin. Sen insanlart tedavi edensin." demişti. Onun için 
"Tamam." demiştim. 

Ben kabul ettikten sonra göklere dua. ettim. Sağ elimi onun 
kafasınıo üstüne koydum. Bunu yaptığımda bilmediğim bir şarkı 
bana indi. Hayret verici bir biçimde o şarkı benden dışarı çıktı. 
Am:ı onu yi.ibck sesle S<>ylcmiyordum; o benim içimde 
söyleniyordu. Kendi kendime "Onu nas.ti iyileştireceğim," diye 
düşünüyordum. Küçük kız kardeşim ondan birkaç gi.'ın sonra 
şaşırtıcı bir biçimde iyileşti. İlk iyileştirdiğim kişi oydu ... ·. 

Beklenmedik bir biçimde hir h�şka ki�i haısrn!:ındı. Omın 
bcy.ı_xlımn "ikj tarnfü zatürree" dedikleri h:ıstalLkınu üleccğini 
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söylediler. Neredeyse ölmüş halde yatıyordu. (Beya7.) bir up 
doktorundan çok uzaktaydık. Onun büyük kız kardeşi bana geldi. 
"Senden büyük bir yardım istemek için geldim. Onu görmeni 
istiyorum. Onu gör! Omm öldüğünü görmeme rar,ımcn ona 
bakmanı istiyorum." dedi. 

Sonra oraya gittiğimde elimi onun Ü.zerine, oraya buraya 
koydum. Ve onu emdim. Bu onu hayret verici bir · biçimde 
iyileştirdi. Başkalarını iyileştirirken gittikçe daha da iyi oldum. 
Beyazların öğrendikleri gibi öğrendim. Birisini her iyilcşririşiınde 
(yeteneklerimde) yükseldim. 

Uzun bir süre-bü·kaç yıl-sonra, bu herhalde on iki ya da on üç 
yıldı, daha da iyi oldum. Sonra boğazımda onunla acıları emdiğim 
bir şeyin olduğunun farkına vardım. Ve el gücüm, el gücürnü 
buldum. O güç her zaman bana yak,.ın. Ama diğer insanlar onu 
göremezler; yalnızca ben onu görebilirim. 

Orada bir kişinin yanında oturduğumda l3izim I3abam.ızı 
çağınnın. O benim gücümdür-Bizim Babamız dediğimdir. Sonra o 
aşağı iner, gücüm bana gelir. Ve o basta actam orada yatarken 
çoğunlukla onu (gücü) ·görürüm. Bunlar inarulmaz gibi görünüyor 
ama ben kendim, ben biliyorum, çünki.'ı o benim içimde. Ne 
gördüğümü biliyorum. Bmim gücüm bôyk. Eğcı: inanmak 
istemezseniz bundan kuşku duyabilirsiniz; inanmak ıorunda 
değilsiniz ama bu benim çalışmam. 

Orada yatan hasta kişinin derinliklerinde bir şey vardır. 

Bu aynı bir şeyin içini görmek gibidir-Eğer bir şeyin ustunc 
mendil koyarsanı;,; onun altım görcbilitsini7-. Onu içeride aynı öyle 
gorurum. Orada ne olduğunu gorurum ve onu elimle 
hissedebilirim-gücü olan benim orta parmağın1dır. 

El gücüyle çalıştığımda bu aynı olta. atmak ve balığın ycminizi 
çekmesi gibidir-olrnnııı çeken bir h:ılıkrn olduğu gihi hisscdcrsiniz
bu on;ı benzer. Kişinin içinde bir ycn.k oturan acı si%in elinizi 
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kendine doğru çekiyormuş gibi bissedcrsini,:-onu knçırnma:ı;sınız. 
Ona dokunmanıza izin verir. Elimi kendim yerlc�tirmcm; birisi
hı:ıstalık-bir iple çekiyormuş gibi hissederim. Bu beyaz acl:tmhı.rın 
'mıknaus' dedikleri şey gibidir. Birisinin içindeki hastalık böyledir, 
bir 'nukn:ıcıs' gibidir. 

Ve sonra ona dokunur. Ve güç acıyı dokunduğunda, soluğunuz 
tutulur-öyle bir hale gelir ki soluynmnzsıruz. Amn korku yoktur. 
Sanki göğsünüz felce uğramış gibidir-soluğunuz kesilmiştir. Eğer o 
acıyı tutarken �olursanız h�stalık kendisini saklayabilir. Acı 
soluğunuzu sakinlc�tirdiğinclc, oradaki o acıyı hissedebilirsiniz, ve 
bunun sonucu olarak eliniz onu dışarı çıkartabilir. Bununln birlikte, 
Eğer soluk kesilmezse acıyı kaldınp abtrn:un. 

Onu dışarı çıkarttığımda onu göremezsiniz. Çıplak gözle 
görcmezsinil!, ama ben gfüi.irüm. Ne ;rnmnn onu u:-:akJarn 
göndersem hastalığın ne olduğunu görürüm. Hastalık bir kişiye 
geldiğinde, ki beyazlar bundan çok farklı biçimde söz ederler; bjz 
l<JZ1lderililer de, biz şamanlar bunu farkb olarak açıklarız. Bir kişiye 
gelen hastalık kirlidir; bunun beyazlarm "mikroplar" dedikleri şey 
olduğunu sanıyorum ama biz Kızılderili doktorlar ona "kirli" deriz. 

El gücümden biraz daha söz edeceğim. Elin ayası güce sahiptir, 
ve elin ortasındaki parmak güce sahiptir. Bu her zaman ise 
yaramaz, yalnızca (gücü) çağırdığımda ise yarar. 

Bulunması gereken hasta birisi olduğunda el gücü onu bulabilir. 
Ne zaman herhangi bir yerdeki ·birisi orada bunu düşünse, bana 
doğru düşi.'ınsc, orada, orta parmağın ucuncl.ı, hu bir dnrbc gibi
beyazların "şok" dedikleri şey gibi-hareket eder. Ei'.,rcr elektrik gibi 
bir şeye dokunursanız bir sokun neye benzediğini bilirsiniz; o orada 
orta parmakta öyle davranır. Bir yerden düşündüklerinde o zaman 
güç bulur, bnna -bir uyarı verir. Birisinin beni İstediğini o zamın 
bilirim. Ve bu her zaman doğru ç1kar. Bu benim el gi.'ıcümdi.ir. 

Hala bunun (doktorluk konusunun) üzerine.: söylenebilecek dnha 
çok şey var. Boğnımda doktorluk yapan bir güç vnrcur. Burada, 
boğazımda bir yerde, güç oturur. O doktorluk yapan güç bana ilk 

194 



geldiğinde orada dört yıldır bir büyüme vardı. füı beni difteri gibi 
ctlcilcdi. En basrndnn beri 0,oj:,�zımı) sıkmasından neredeyse 
ölüyordum, ama hunun o (güç) olduğunu hep bili)'cırtllım. 

Ama benimle birlikte kalanlar bilmiyor<.hı; <ınlar:ı bundan hiç 
söz etmedim. Bununla biı:likte, gücüm ban:ı "O güç s::m:ı omdan 
girdiği için." diyerek bunu söyledi. füı oldui'..rund:ı (biiyümc 

· başladığıod:ı) beni görmesi için bir beyaz doktor çağırdıbr. Beyaz
doktor bunu ronıyam:ıdı; bana bunun difteri ulabilc.cc�ini süyk:di.
Ama ben onun ne olduğunu biliyordum. O şey orada büyümeri
bırakcığıoda, iyıleştim.

Bu orada bir diJ varmış gibi bir hisri ve ilk olarak hen ş:ıckı 
söylediğimde hareket etti. O şey orada herhalde c.li>rt yıl boyunca 
ciylece kaldı. O büyüdükten sonra sesim dı:i%ddi. lhnn hangi 
amaçla gdişmektc oldLığumı söyledi. 13an:ı "Güç gdi�iror," eledi.
Onsuz herhangi bir hastalığı emip çıkartamazdım. Yalru%ca o 
geliştiğinde acılan emip çıkartabilirdim. 

Sonra bana üzerinde motifler olan bu sopayı verdi ve "Bu senin 
gücün. Oradaki motifler sembollerdir. Onlar hastalık 
sözcükleridir." dedi. Ve ondan sonra "Bunun birçok ilkesi varcLr: 
rcgl olan bjr kadını iyileştiremezsin ve regl olan.birisinin olduğu bir
evde dokt0rluk yapamazsın. (O koşullar altındn) güç senin 
arkadasm olmaz; güç senin için yükselmez," dedi. Bu doğru çıktı. 

Boğazım!., ilk kez dokmrluk yaptığımda, bu g<:nç bir kadrn 
içindi. Onu ıyileştirdiğim<le Vt: hastalığı emip çıkarttığlmda 
boğazımdan dışarı bıılon gibi bir şey çıka; aynı büyi.ik bir balonu 
şişirmişsioi:ı: gibi, o ağ'.lım<lan böyle çıku. Oradnki herkes onu 
gördü. Benim ağ'.lımdan uçtuğunda bir hayli şişmişti. Herkes onu 
gördü. Sabundan balonlar gibi; başlangıçta öyle görüntiyorclu. 

Bu olalı beri hascalıkl:m emip çıbrayonım. Emerek çıkarttığım 
hastalık d:ı (el gücünü kullanırken olduğu gibi) içı.:ridc bir rruknaus 
gibi çalışıyor. Buradaki giicün boğazım� girdiğini söylcdij:,rim yerde, 
hastalık elektrik k:ıdar çabuk hareket ediyor-bir mıkn:ıns gibi 
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ansızın hareket ediyor. Ve soluğu durduruyor. Bunu yaptığında, 
soluğu durdurduğunda, bir mıknatıs gibi son derece yavaş gelir. 

Bununla birlikte, kişi soluğunu ne kadar uzun süredir tuttuğunu 
fark etmez. Bu beyazların "trans" dedikleri şeyde olmak gibidir. 
Hastalık bana gelirken ben trnnstayım. O benimle her zaman 
konuşarak "Bu böyledir. Bu böyle bir hastalıktır. Ondan dolayı," 
der. 

O hastalık uçar ve ağzımdaki belirli bir yere yapışır. Bizim 
(şamanların) dişlerinin gücü vardır; dişlerimİ%C yapışmış bir şey
vardır. Güç buradadır, belirli bir diştedir. Hmmılık oraya yapışır. 
Ba:r.en dilin altına uçar. Oraya yapıştığında onu çıkartmak son 
derece zordur-bu, dediğlın gibi, bir mıknaus gibidir. Sonra oracb 
ölür. 

Ölü hastalığı d.Jşan tükürürüm. Sonra onun ellerime düşmesine 
izin veririm ki birçok kişi onu görebilsin. Onlar her zaman emip 
çıkartuğım hastalığı görürler. Ama buna bir başkası 
dokunmamalıclır-bu bulaşıcıd.Jr. Hastalık onu kim alırsa onun içine 
giı::er. Benim elimde oturduğunda, elime mıknatıs gibi yapışır. 

Düşmez-elinizi sallasanız bile düşmez. Onu sallay1p atmak 
İ$teseniz bile düşmez. 

Onu bir kağJt parçası ya d� sepet gibj bir şeyin içine 
koyabilirsinjz. Eğeı: böyle yapacaksanıı bu amaç için şarkı 
söylemclisini:r., bu amaç için çağırmalısınız . .Bazı hastalıklar bir süre 
için otunır-birkaç dakika için oturur-nma diğerleri hı:ı:lıdır. Ba'..l.t 
hızlı hastalıklar oraya konduktan sonra yalnızca birkaç dakika kahı: 
ve sonra gözde� kaybolur. 

Hala (doktorluk konuşunda söylenebilecek) daha çok şey var. 
insanları iyileştirdiğim o birçok yıl boyunca, birçok farklı türden 
hasrnlıklar gördüm. 
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Tütün Tuzakları 

Zamdı güç istilalarını emerek çıkartmak, görüldüğü gibi, bir 
hayli fazla hazırlık gerektiren ileri bir şamanik tekniktir. Çok daha 
basit bir teknik, benim "tütlin tuzakları" adını verdiğim. bir 
tekniktir ve Güney Dakota'daki bir Lakota Siyu büyücü 
hek.i�inden öğrendiğim bir yöntemin uyarlamasıdır. Yöntem 
.istilacı ruhların tütünden zevk aldıkları ve ona çekildikleri ilkesi 
üzerine kurulmuştur. Bu, anımsayabileceğiniz · gibi, Hivaro 
görüsüyle aynıdır, şaman tıı:ntsa/e'ı, güç İstilasından sorumlu olan 
ruhu, tütün suyuyla besleyerek tutar. Bu Siyu yöntem.inde tütün 
paketleri, ya da içinde tütün olan minyatür bez keseleri kullanılır. 

Tütün tuzaklarında tütün paketleri hasta kişinın bedeninde 
olabilecek istilacı ruhları çekmek ve yakalamak için yem olarak 
kullarulır. Bunu yapmanın yollarından biri yerde ya da zeminde 
yatmakta olan hastanın etrafında tütün paketlerinden çemberler 
yapmaktır. Sonra şaman zararlı güç istilasını hastadan çıkartmaya 
çalıştlğlnda ruhları dışan çıkartmada tütün paketlerinin de yardımı 
olacaktır. Şaman çıkartma çalışması bittiğinde, tütün paketlerini 
dikkatle bir top oluşturacak biçimde yuvarlar ve bunları derhal 
uzak bir yere götürür. Orada top aç.ılır ve tütün paketleri bir ağacın 
dallarırun üzerine, yılbaş.İ ağae1ndaki süslerin asıldı.ğı gibi yayılır. Bu 
ruhların zarar verebilecekleri insanlardan uzak bir yere dağıtmak 
için ya pıtır. 

Bazen kullandığım bir uyarlama tütün paketlerini bir çember 
oluşturacak biçimde oturan bir grup insanı temizlemede 
kullanmakrır. Bu yaklaşımda, ip çemberin bir ucunda şamanın 
solundaki· kişi tarafından tutulur. Şaman sonra ipi çemberin 
etrafında saat yönünde, herkesin tütün paketini bağlaması için 
yeterli boşluk bırakacak biçimde açar. 

Sonra geniş bir k.ırnu:zı bez parçası aynı yönde çemberin 
etrafından geçirilir, herkes makasla küçük bir kare keser, ve bezle 
makası yanındakine verir. Bir tütün p:ıkcri geçirilir, herkes kendi 
küçük bez parçasına bir tutam tütün (çoğunlukla Bull Durham) 
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· koyar ve bezin kenarlarını katlayarak bir kese haline getirir. Sonra
konsantrasyonla her kaulımcı sessizce kendi en ciddi acısıru alır ve
onu tütün kesesine yansmr. Çemher(kki herkes bunu yapağmda
şaman ayağa kalbr ve çemberin dışından grubun etrafında
çı.ngırnğını çalarak yürü(. Bu acıyı, ağuyı, hastalığı, mutsuzluğu
bireylerden alıp önlerindeki tütün keselerine koymak içindir. Şaman
grubun etrafında döner ve ŞDD'na giı.:diğini hissedene kadar
Çlnf.,rı.tağını çalac

Şaman yerine dönerek çmgmığını yere koyduğunda, çalışmanın 
en zor bölümüne geçer. Bıınıı _yapmak için tArle dolu oldıı..�1111dan emi11
olnıahdır ki liitiin keseleriııe _yansıtılıııış acı veren, hastal(�tı ııedetı olan 
ruhlardan hiçbiri omm ipine iş/ryenmi,1. 

Güç şarkısını söyleyerek tütün keselerinin bağlı olduğu ipin bir 
ucunu tutar ve yavaşça çemberin ortasına yi.irür. İpin ucunu 
dikkatle yere koyar ve şarkı söylemeyj sürdürür. Sonra yavaşça ve 
büyük bic dikkatle ipi çemberdeki kişilerin ellerinde.n çekmeye 
başlar ve onu çemberin içinde saat yönünde sürc.:kli olarak 
genişleyen bir spiral oluşturacak biçimde yere koyar. Bu işlemde 
şaman birleşmiş tütün keselerini yavaşça yere koyarken 
umutsuzluk, mutsuzluk, ve acı dalgalanom kendisini yıkadığını 
hissedebilir. Çemberdeki insanJardan aldığı ac,yı hissetmektedir. Bu 
nerct1eyse bunalucı, çok kuvvetli bir duygusal deneyim olabilir. 
Sonunda tütün kesesi zincirinin son ı.ıcu da yere konulduğunda 
şaman kendisini korumak için güç şarkısını söyleme)� sürdürür. 
Sonra dizleri üzerinde.: yavaşça. ve dikkatle spirali dıştaki ucundan 
başlayarnk bir top biçiminde toplayıp sarar. Bunll yaparken 
çemberin i'ıyclcrinin acı, ağrı, ve mutsuzluk hislerinin yoğun bir 
biçimde sürdüğünü hissedcbilit. 

Şaman işini bitirir bitirmez, topu yerden alı.ı: ve ileri doğru uzatıp 
çembeı:den hızla yürüyerek en azından 500 metre uzaktaki bfr yere 
giderek uzaklaşır. Orada topu açar ve paketleri bir ağacın üzc.:rinc 
yayar. GözJerini kapatır ağacı çevreleyen gücü kcnc\isindcn uzağ� 
iter ve derhal oradan ayrılır. 
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Diğerleri uzaktan onun bunu y�rpmasını izleyebilirler. Sonra 
hepsi birlikte ilk yerlerine dönerler, çemberde birbirlerinin ellerini 
tutarak otururlar, ve ı.-rüç şarkısını söylerler. 

Hasta Olmak 

Bunlarla ilgili bir şamanik teknik de "hasrn olmak"tıt. Bu 
yöntemi bana birkaç yıl önce Washington Dı.:vk:ti'ndcki bir kıyı 
Sruish Kızılck.tili şamanı öğretmişti. Zararlı .�iif istilalarmt çıkartnıamn 
diğer yöntemlerinde oldıığu gibi şanıaıı bJ1 yöııteıııiyalmzt"tJ <�iiç -lii oldı.ı._�ımdcı 
kıı//annıa/ıdır, çünki.i hu teknikte şaman hastaya zarar vc.:n;n gtiç ya 
da. güçleri kendi üzerine almakta.dır. Kıyı Saiisb şamanını çevrdeyen 
görünmez güç perdesi ruhların zorla onun içine girmderfrıi önler. 

Bu yaklaşım aşağıdaki biçimde kullanılır. Önce şaman hastayla 
acı ya da hastalığının doğası üzerine tartışır. Hastalık ya da acının 
nasıl bir his verdjği üzerine bulabileceği her şeyi öğrenir, ve bu 
durumda olmarun nasıl olacağı üzerine bir his gcli�tirir. Hastaya 
derdinin ortaya ilk olarak çıkmas1yla ilgili sorular sornr, hastanın o 
zaman farkında olduğu bütün koşullan öğrenir. Sonra· hasta gibi 
olmanın nasıl bir şey olduğunu, hastarun yaşama bak.ışınrn nasıl 
olduğunu ve hastanın sorunlannın ve umutlMrnın neler olduğunu 
öğrenmek için soru sormayı sürdürür. Bir başka deyişle, şaman o 
hasta olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için elinden gelenin 
en iyisini yapar. Bu çalışma, psikanalizden farklı ola�ak, şamanın 
yetenekleri ve hastayla olan bağlantJSJna bağlı olarak normalde 
yalnızca birkaç gün sürer. 

Şaman kı.:ndisini duygusal 
özdeşleştirebilcceğinden emin olduğunda 
kritik aşamasına başlamaya hazırdır. 

olarak hastayla 
sağaltım çalışmasının 

Bu nokr;ıda şaman ve hasta, insanların yerleşmemiş olduğu 
. doğal bir araziye gider. Şaman çıngıra# ve güç şarkısıyla koruyucu 
ruhunu ona yardımcı olması için uyandırır. Hasta bu a�amada onun 
arkasında scssi:tce oturur. 
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Şaman güç-lü hissettiğjndc o ve hasta yavaşça clbisekrini 
çıkartarak değişriritkr. Şaman hastanın elbiselerinin her birini 
giydikçe hastanın ağrılarıru ve dertlerini üzerine almak ve hastanın 
kişiliğ1ni almak üzerine konsancre olur. Şaman son giysi parçasrnı 
giydiğinde arak hasta oldıığııııtı hissetmeye başfarru.lıd.ır. 

Şimdi şaman ve hasta, şanı.anın çıngırağuun esliğinde dans 
etmeye başlarlar. 

Şaman hastanın her hareketini o olmak için taklit eder. Sonra 
şaman bilincinin değiştiğini hissettiğinde, hasta için gereken her 
şeyi-ve hastanın dertlerinden tehlikesiz olarak rn.şıyabileecğini 
hissettiği her şeyi üzerine aldığını hissedene kadar elini hastanın 
bcdc;nine dof.rru tutar. Eğer çalışma dogru olarak yapJlmışsa şaman 
hasmlık ya da acı dalgalarının üzerinden geçtiğini hisseder. 

O :mda şaman insanların yaşamadığJ arazide yüz metre kadar 
koşar, durur, ve kollarını öne doğru uzaur, Tüm kuvvetini hastaya 
acı veren ve şimdi kendi i.izcrinde olan istilacı gücü "atmaya" 
0<.l:\k1ar. Koll:lrıyla yaptığı gerçek fızjksel hareketlerle, ve içinden 
gelen seslı.:rle, şaman zarar veren gueu bütün kuvvetiyle 
gökyüzünün uzak bir yerine, ufuğa doğru atar. 

Bu u�'<lğa gönderme işlemi birkaç dakib ya da &ıha fazla 
alabilir. Şaman bunun bitişini hastanın derdirun ve kişiliğinin kendi 
bedeninden alınması hjssiyle biLir. Şaman temizlenmiş ve gevşemiş 
hisseder. 

Şaman şimdj hastanın yanına döner ve elbiselerini geri değiştirir. 
Şaman çalışmayı bir güç şark.ı.sı ı:öyleycrck ve; temi�)cnmcyi 
tamamlamak için içinde yabani ada?lyt ve sedir dallan .olan bir 
atesin dumanı altında hastayla ayakta durnrnk bitirir. 

J.hı lCknığın birnz·dcğiştiri1miş bir biçimi, özellik.le gösteri amaçlı 
olarak, worksh<>p'lardaki gruplarda· kullanılahilir. Önce wup 
insanl::ı.rın ya�:ımadığı ıssız bir bölgeye gider. Bir gönüllü, 
katılanlardan oluşan bir çemberin oroısına oturur ve tüm grup ona 
kıs.-ı bir süre için sorular sorar. Her üye hastanın acı ya da hastalığJ 
nası! deneyim!ediğiyJe, hastalığın başlangıcındaki durllmla, hastanın 
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sevdiği ve sevmediği şeylerle, o hasta gibi hissetmelerine yardımcı 
olacak herhangi bir şeyle ilgili bir soru sornr. Bu alışarma<la şaman 
olmayan btılımalann hastaya zarar veren gücün büyük bir
bölümünü bireysel olarak Üzerlerine almaları iyi olmaz. Bunun için, 
burada açıklanan işlem hepsinin kendilerini tehlikeye atmadan 
zararlı istilacı gücün yalnızca küçük bir bölümünü ü:terlerine 
almalarını sağlar. Grubun lid,rinin kai:Jlımcılara güçlü 
hissetmeyenlerin çalışmaya kaalmamalarını ve yalnızca izleyici 
olarak ka.lmalarıru söylemesi önemlidil'. 

Sonra hascadan istediği biçimtle dans etmesi istenilir. Grubun 
üyeleri cempolanru sürekli olarak hastaya göre :ı.yarlayarnk çıngırak 
ve davul çalarlar. Gönüllülerden hastanın d:ı.nsını onun yanında 
dans ederek olabildiğince taklit etmeleri istenir. 

Hastanın her hareketi cakJit edilmelidir. 

Tüm dansçılar duygusal olarak bir dereceye kadar hasta 
oldul<lanru hissettikleri bir noktaya ulaşağmda bastaya sadece kısa 
bir süre için dokunmaL ve istilacı gücün birazını kendine çekmeli, 
ve yüz metre kadar koşmaL, yliz(inü araziye dönmeli, ve gücü daha 
önce anlatıldığı gibi kendisinden öteye fırlatmalıdır. 

Tüm dansçılar bunu yapoklarında, ve temizlenmiş 
hissettiklerinde gruba dönerler ve hastayı kucaklarlar. Hepsi hastayı 
da içlerine alarak bir güç çemberi oluşturacak biçimde el ele 
tutuşurlar, ve grup bir güç şarkısı söyler (bundan sonra hastanın 
güç: hayvaruru geri getirmek için bir yolculuğa çıkılabilir). 

Açıkça bellidir ki, bu rekniğin psikanalizle ilginç bir benzerliğ1 
vardır, bu karşı-transfer ilkesini de içerir, ve şamanik tekniklerin 
Batıda y:ılnı:r.ca kısa ::üre i>nce Jtclişıiril<:n �:ı{�:ılrıın yiiıııt.·nıkrinin 
bazı yönleıini nasJI önceden ima ecciğinin bir göstergesidir .. Kıyı 
Salish'lerinin "hasm olma" yönccrnlcrinin giincy Afrika'daki IKung 
Bushrnen'lcri amsında bir benzeri vardu, onların şamanları: 
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... titreyen ellerini hnstanın göğsünün iki yanına, 
yn da hnstalığın oldllğu yac koyarlar. Hasrn.ya 
hafifçe dokumırlnr1 ya dı\ dalı:\ ÇQk ellerini deri 
yü;ı:c.:yinc ya.kın titrc.:ştirirkr. B:1zcn şifacı hc::dcniyle 
hastanın bedenini sar�r, iyileştirici özellikleri olan 
terini hasta kişiye: sürer. Hastalık şifocıyn çckilmi�tir. 
Sonrn şifacı hastalığı ellerinden dışrmya doğru
s:ıllayarak, bedeni acıyla titrerken kendi bc,;dcnindcn 
amr. 

Kung snğalcımmda şamnn "hastfllığı. s:-ığaltım111ın acısını ve 
zorluğunu göstcr<;n kork\l vc:rici. di.inp1yı sarsan çığlıklar ve 
ulumafoda dJşarı çeker." Ç:ılışn.1:ı birbç saat sürer. 
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Sonsöz 

Albert Schweitzer · bir defasında şunları gözltmlecliğini 

oluruz." 

bildirmiştir, "Büyücü doktor diğerlcrimizin f dokrorların] 
başarılı olduğu nedenden dolayı başarılı olur. Her hasta 
kendi doktocunu içinde taşır. Bize bu gerçeği bilmeden 
gelirler. Her hastarun içindeki dokcor:ı çalışmasını yapma 
sansım tanıdığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmış 

Belki de şaman sağaltım sanatlarını uygubyanbr arasıncb,

içerideki "doktora çalışmasını yapma sansını" tanımada essiz bir 
biçimde ustalaşmışı:ır. Modern tıbbi teknolojinin c:ksikliği ilkel 
toplumhw kendi içlerindeki şamanik sağaltım gtiçle.rini geliştirmeye 
zorlamış olsa da, bugün hile "fiziksel" sağlık ve sağ.1ltımın bazen 
teknolojik tedaviden daha fazlasını gerektirdiği gittikçe fark 
edilmektedir. "Fiziksel" ve "zihinsel" sağlığın birbiriyle yakından 
ilişkili olduğunun, ve duygusal unsurların hasrnlığın başlamasında, 
ilerlemesinde, ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oyn:ıyabileccğinin 
yeni bir forkındalığı doi'.,rmakrnclır. Önct:dcn 13atı tıhhınca zihin 
t'ttrnfmdan kontı-ol cdileme:t. olduğu düşünülen temd bcdcn�cl 
işlemlerin kontrol edilebileceği İ.i7.erine, Yoga yapanlar ve 
biofcedb.ack dcnckkrinden şon zamanlarda ddc edilen den.eysel 
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kanıtlar, ruhsal ve zihinsel uygulam�ılann sağlıkla ilgisinin fark 
ediJmesinin yalruzca bir bölümünü· oluşturmaktadır. ÖzeUikle 
heyecan verici ofan ve sığlık ve sağalama şmn;;ırı,ik yaklışınıı 
kesinJik.le destekleyen, değiştirilmiş bir bilinç durumunda zihnin 
hipocalamus aracılığıyla bedenin bağlşıklık sistemini etkin hale 
getirebileceği üzerine yeni ubbi kanıtlardır. 

Olasılıkla bilim sonunda şamarun h:ıstısırun bilinçdışı zihninin, 
ses güdümlemesinin etkisi altında, ritüel �rafından bedenin 
bağışıklık siscemjni h�stalı� karsı etkin hale gcrirccek biçimde 
"programlandığını" bulacaktır. 

Meyve vermeye başlayan bütüncül (holisnk) tıp alanı, 
görscllcşrinn<::, dcğlştirilmiş bilinç c.lurumu, psik::ın:ılizin ü�cllikkri, 
hipnoterapi, medirasyon, olumlu tutum, stres azaltma, ve kişisel 
ır:ı<lcnin sağlık ve sağalam için zihinsel ve duyı,tusal ifadesi gibi 
şamanizmde uzun zamandan beri kullarulmakta olan birçok 
tekniğin yeniden keşfiyle ilgili çok fazla sayıda deneyi 
göstermektedir. Bir anlamda, şamanizm Batı carnfından, ona 
gereksinim olduğu için yeniden bulunmaktadır. 

Hastalığın yaJruzca teknolojik olarak tedavisinin 
yetersizliklerinin gittikçe artan bir biçimde farkına varılmasıyla 
bağlanulı olarak, modern ticari ve kurumsal abbın lcişisel 
oİmamasınd:ın bir tatminsizlik duyulmaya ba�lanmıştlr. İlkel 
dünyada şamanlar sık sık hastanın aic olduğu büyük ailenin bir 
üyesidir ve hastanın iyiliğine, günümüz toplumundaki dokt(?run 
muayenehanesine yapılan on beş dalcikalık vizirelerde görülmeyen 
duygusal bic bağl.ıl.ığı vardır. Şaman bir tek hastanın iyileşmesj için 
bütün bfr gece ·ya da birkaç gece çalışabilir, kençlisiyle hastanın, her 
ikisiııin tk hiliııc;dı;,ını ha:ıl:ılık ve ö!iimc kar:;ı k:ıhraııı.ıııı.::ı hir 
birliktelikJe birbirine ören, karşılıklı bir anJaşması vardır. Ama 
anlaşma bundan daha da fazlasıdır, çünkü bu Doğanın, günlük· 
yaşamJn maddi ı:tk:ilerinin bilinci buışt1rdığı gun ışJğında. 
görünmeyen, gizli güçleriyle yapılan bir anlaşmadır. Bunun yerine, 
ş:ıın:ııı ve h:\st:ı birlikte ccsarerlc, �nın�,nın <lı�s:ıl ve yüzeysel 
uyaranlar tarafından. rahats12 edilmeden bilinçdışıyla ilgili gizli 

20.4 



kuvvetleri gördııifii ve hastanın iyiliği ve hay:ıtrn k:\lması için onbrı 
'"j � 

kullandığı ya da onlarla savaştığı, karanlığın netlijtine atılırlar. füızı 
şamanJar tabii ki hastaların ailesinin bir üyesi değillerdir ve bazı 
toplumlarda ç.aJJşmalaa için yapılan ödemeyi k:ı.blıl ı.:derler. Ama 
Kuzey Amerika'run kuzeybatı kıyısınd:ılci Gicksan'l:ır arasında 
olduğu gibi, hasta ölürse şamanın ödemeyi geri vermesine sıklıkla 
rastlanır. 

Bacı bilimsel ve teknolojik ubbının başarılan tabii 1ci kendi 
açısından mucizevidir. Ama sonunda, aynı şamanların Batı 
teknolojik tıbbına saygı duydukları gibi, Batılıların da ş:ımanik bilgi 
ve yönremlere saygı duyacaklanaı umuyorum. Karşılıklı saygıyla her 
iki strateji de s:ı�am ve sağlığa birçok kişinin nrnmakr.t olduğu 
bütüncül bir yaklaşımı gcrçcklc�tircbilir. .J\ynı akupunktur<lan 
yararlanmak için onun neden ise yanıdığıru anlamamız gerekmediği 
gibi, şamanizıni kullanmak için de bilimsel açıdan onun neden ise 
yaradığını anlam:ımız gerekme%. 

Şamanik uygularnalarl:ı modern tıbbi tedavi arasında bir 
an.laşmazlık yokmr. Bu konuyu sorduğum her l<t1%<.:y ve Güney 
Amerikan Kı:ııldcrili şamanı, bir çekişme olmndığm., katılmaktadır. 
Örneğin, Hivaro şamanları hastalarının gidip bir misyoner dokrora 
görünmelerini kesinlikle isterler. Aslmda hasralannı olası bütün 
teknolojik tedaviyi görmeye özcncliridcr. Şaı\1fü1 iJk olarak ve en 
önce hastayı iyi görmek ister. Hasrnnın kuvvetine katkıda 
bulunacak, herhangi bir h:ısmlıkb savaşm:ıya yardımcı olacak 
herhangi bir teknolojik tedavi ya da ilaç i)'i karşılanır. 

Şamanizmle lha teknolojik abbının karşılıklı destek verici bir 
kombinasyonunun yeni bjr örneğin Dr. O. Cari Siınonron ve 
Stcph:rn ic- M :ıttlwws-Si mıın lnn 'ın kanser h:ıst:ıl:ı rı ıı ı t l·d:ı vi ctıncdc 
kullanJJan ünlü çalı�malarıdır. Simonton'lar şam:ınik yöntemleri 
bilerek izlememiş olmakJa birlikte, kemoterapiye destek olarak 
kullandıklan bnı teknikler şamanlarınkinc inanılmaz derecede 
bcnzcınekccdir. Simonton 1ların hastalarının ba%<.:n acıdan 
kurtulmada ve kanserli durumlnrmın iyileşmesinde şaşırtıcı 
derecede başarılı oklukJarı biklirilmcktcdir. 
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Tedavilerinin bir bölümü ol.arak, hastalar sessız bir odada 
·gevşerler ve kendilerinin bir insan ya da ha)ıva� olan bir ''içsel
rehber'1e kar�ılaşınca}'a kadar yürüyerek yolculuk yapuklarını
görse!Jeştirirler. Hasta sonra "rehber''den iyilcşmı:k için yardım
etmesini ister. Şrunanjk yolculukla bu benzerlik, bir güç hayvanını.o
geri getirilmesi, ve bunun şamanik olarak kullanılması dikkate de{,rer
olduı:tu kadar bellidir ek.

füın<lan başka, Simonton'lar bunun içeriği hakkında öneride 
bulunmadıın hastalarının kanserlerini göı·sellcştirn1elerini ve bunun 
resmini çizmelerini isterler. Hastalar kendiliklerinden, şamanlar 
tarafından hastalarmın bedeninde görülen zararlı istilacı güçlere 
şaşırtıcı derecede benzeyen yılanlar ve başb yaratıkfo.rın resmini 
çizmektedir. (Örnek olarak, 13. Resimdeki Hivaro resjmlerine 
bakınız.) Simonton'lar şimdi hastalaoru kendj kanserlerini "acı 
yarabkl:mıı olarak görselleştirmeye ve onlardan kurtulmaya 
özendirmektedir. 

Ama şamanizmle olan benzedik burada bitmemektedir. 
Sir:::ıonton'lar hastalarını, bir şamanın kendi }'Mdıtncı ruhlarıru 
görsellcştiı:diği ve onlara zararlı güç istilalarını hastanın bedeninden 
emerek çık'tlrtma emri verdiği gibi, kendi akyuva_rlarırun knnsedi

hücreleri yediğini ve bedenden dışMı attığmı �örselleştirmek jçin 
eğitebileceklerini buldular. Temel - farklılıklardan birisi 
Simonton'larrn hastalarırun kendi şifacıları görevini görmeleridir, ki 
bu· eo iyi şamanlar için bile zor bir şeydir. Belki de kanser 
hastalarına bir şamanı.o oo1'lrla çalışmasıyla daha fazla yardımcı 
olunabilir. 

Bit hastanın kendi şamanı olması, kendi teknolojik tedavisini 
eczaneden satın aldığı ilaçlatı almakla smırfoması gerektiğinden 
daha fazla gerekmez. 

Bir gün, ki umarım bu yak.Jncla olur, şamanın modern bir 
versiyonu a!ışılrru� l3au tıbbı doktoruyla yan yana çalışacaktır. 
Aslında bu, bazı Kuzey Amerika Kızılderili bölgelerinde ve 
Avustralya'nın b:ı?.ı yerlerinde olduğu gibi, yerli pmnnl:ınn olduğu 
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yerlerde gerçekleşmeye başlamıştır. Bumınfa ::t)'11t derecec.k heyecru1 
verici olan, her iki yaklaş1m1 da kendi çalışmalarında bir araya 
gcdrccck biçimd<:: şamanik sağ:ıltJm ve sağlığı korunın yümemkri 
üzerine çalışmalar yapan doktorların onaya çıkma olasılığıdır. Az 
!inyıda genç dokrorun benim workshop'hrnma katılmal:ırını ve 
öğrendikleri üzerine istekJi olmalarını görmekten mutltıylım. 
Şnmanik ilkeleri kendi ç:ılı�nıal:wyhı hütlinlqtirnıt:dc m· k:ıdrır 
ba�arıJı ol.,c:ıkJ.mnı :lnınan gösrerc.:cekrfr. 

Şamanın yoluyla ilgili ohırak sizin kendi ilgi ve umutl,1rırnz her 
oe olursa ols\ıo, ortada temel hir ı.onı vardır: l3undan sonrn ne 
yapacaksınız? Bu kitapt::ı anlaulan çalışmaJ:ın sürdi.irmck için bir 
şaman olmanıza gerek yoktur. .13ir şaman olmak güç ve s::ığlık 
sorunları olan kişjJerc ciddi olarak yardım etmeyi gerektirir. Böyle 
bir sorumluluğu üzcrınıze almak istemeyebiliı:siniz. İlke! 
toplumlarda bile çoğu kimse bunu yapmaz. Ama yine de burada 
öğrendiğiniz teknikleri ciddi ve düzenli olarnk kullanarak keneli 
kendinize yardım etme çalışmaları yapabilirsiniz. Davul çalan birisi 
bile olmadan, Ek A'da sözü edilen şamanik d,'lvul çalma kaset 
kayıtlarını kullanarak tek hasmJZa çalışabilirsiniz. BöyleJiklc 20. 
yüzyıl teknolojisi şaınanizmle bjrleştirilıniş olur! 

Profesyonel şaman olmak İsteyenlerini7, için, örneğin doğada 
gez.inme, hayaJ arama, şamanik ölüm ve yeniden dici)mc deneyimi, 
Orfeus yolculuğu, şamanizm ve ölümden sonraki yaşam, Üst 
Dünyaya yolculuk gibi, bu kitapta anlatılanlardan daha fazla 
deneyimlenecek ve öğrenilecek şey olduğumı belirtmeliyim. 
Bununla birlikte, sizin için en önemli ol:ın şey, öğrenmiş 
oldı.ıklarıruz1 düzenli olarak uygulamaktır. Sizinle partner olarak 
çalışmayı isteyen bir arkadasınız ya da akrabanız size şamanik 
çalışma workshop'larına btılar:tk ve şamanizmc cp;ilimli, 
birbirlerine ve başkafanna yardım etmek için dü%enli ;>larnk 
toplamın bir grup kurarnk yardımcı ol:lbilir. 

Daha önce söylediğim glbi, yalnızca kendinize yardım etmek 
için çalışabilirsiniz, ama bunu başkalarına şamanik ol:ırak yardım 
etmek için· yeterli bulmayabilir ve bunu istemeyebilirsiniz. Bu.nd:ıki 
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en büyük engelleriniz şaman.ik değil külti.ird ve coplumsal oiacakur, 
çünkü bjzlcr bdim bilgiye sahip olanları cez'.llandıran ve yol< eden 
uygarlıkta yaşamakrnyı?... Bir knığ;ı bağla�ıp yakarnk 
öldürü!mcycccksiniz, ama tıp dalında Nobel Ôdülü'oü de
kazanmayacaksınız. 

Sibirya'daki Koryak'lar arasında, aile şamanizmiyle p(Ofesyonel 
şamanizm arasında yararlı bir ayrım yapılmakrnydı. Aile şamanizmi 
şamqnik bilgide daha az ilerlemiş ya da daha az güç!i.i olan kişilerin 
kendi akrabalarına yardım etmeleriydi. Profesyonel şamaniıtn daha 
ilcrknıi� ve: gi.içlü olanlarca uygulanırdı, ve herhangi bir lrnstanın 
iyileştirilmesini gerektirirdi. Eğer başkalarına şamanik olarak yardım 
et�m:k isterseniz size uygulamalara ilgi gösteren yakın 
nrkadaşl;ırınıza ve aile üyelerine yardım etınc:k için çalı�arak aile 
şamanizmi modelini izlemenizi öneı:irim. Ve unutmayın lci alışılıruş 
Batı tıbbi tedavisini desteklenıek için çalışın, onunla yarışmak için 
değil. Amaç bir sistemin kesinliğine inanan birisi olmak değil, her 
pratik yolu kullaml(ak başkalarının sağlık ve mutluluğa ve Do�rayla 
uyuma ulaşmalarına yardım etmektir. 

�amani'l.ınde sonuç ohrnk b:tşkahwna y:ırdım cmıcklc kend,ni'l.c 
yardım etmek arasında bir :ıyrım yoktur. Başkalanna şamaoik 
olarak yardım etmekle kişi daha Küçlü, doyumlu vı: neşeli olur. 
Şamanizm kişinin olah'1ln gerçekliği öncelikli olar.ık kendisini 
düşünerek asmasından daha öteye gider. Şamanizm gerçekliğin 
daha büyük bir aınaç için, insanlığa yardım etmek için asılmasıdır. 
Şamanizmin aydınlanması başkalarının karanlık olarak 
algılachklarını aydınlatmak ve böylelikle tüm ,ıkrnba!arıyla, bu iyi 
Dünyanın bitkileri ve hayvanlarıyhı olan ruhsal bağlı]ığını yitirmeye 
tehlikeli derecede yakın ohm insanlığın yerine J!/irıııek ve yolculuk 
yapmaktır. 

Şimdi sizi şamanın yolunu kc:şfc:tmckrc ol:ın az s:ıyıd:ı :mıa 
artmakta olan p;cnçrcn birisi olao Josic Tamnrin tarafından ynılmış
bir şiirle baş başa hırnkıyonıın. füı şiir bizlere �anıanik ycintcmlcrin 
çalı�ılm:ısında h:ışk:ı hiç kimsenin bizim için bul:ıınayacngı yolu 
hulabilcccğımihi anımsatma görevini görecektir. Bir ruhun Sibirya'lı 
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bir Samoyed şamanına de.diğl gibi, "Şmnanizmle uğra;,;arnk, kendi 
)'Olunu kendin bulacaksın." 

yolcııluk ifi11 şark, 

kartal turkuaz ve çivit mavisinde süzlilür 

beyaz uçlu tüylerle altın yakalayarak 

rüzgar ve sakinliğin uyumunda 

hava akımları ve fınınnlarln şarkı söyleyip saldırarak 

tek başına, u�al<ları gören, gökte dans t:<.kn. 

güneş ateşi yılansı yeralana batar 

ve kartal gül ve leylak ve kchrib:u rengine doğru alçalır 

gecenin uzun rüyası için bir kartal yuvasına doğru alçalır 

başı kanatlarının altına eğilmiş 

kanal uykusunda kıvnlınJş 

o pullu ve kıvrılan varlıklarla

eski akrabalığını yansıurcasına 

kayıp dünya karanlıkta ve rüyada bekler; 

ve rliya alcınlcriodc t�ınrıla r ve tanrıçaJ:ı r 

duarun ritmini çalarlar 

küçük ateşlerin yanında dans ederler 

büyük ateşlere doğru davul çnlarlnl' 

kaybetme ÇJğlıkfarından şarkılar yarntarnk 
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kalpteki parlayan koru körükleyerek 

.renkleri överek: 

gcljşmenin yeşilini, m1sırın altın rengini 

geyik ve yerin zengjn hafif kahverengisini 

sis ve güneşin gökkuşağı prizmahırını 

ve !-,rÜrültülü ilkbahar ancmoolamu 

sonbahacın yanık limon öli.imüni.in manclalinalarını ve 
toprak rengini 
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yazın mavi sıcakJığmdan sonra 

ve kJşın sakinliğinin 

merkezindeki beyaz sessizliği 

ve urntıt gecenin sonsuz karanlık tünelinde 

pmldamaya bnşladığmda 

kartal rüyabn harekete geçc.:i 

ve uykuda bizim için 

yabancı unsurlara 

derin kobalt ve siyah denizlere dnlnn 

gölge kanatlı yırtıcı ruhlar uyanır 
. 

. 

:l.)'ln yansıyan görünttisi.inün sudnkj ynnın:ıyları boyunca 

yüzeye dalar 

aşağıya sıvı spiral yokuluj:',ra 

ve �imcli knrtnlın keskin görtisiinc gerek duyuyoruz: 

aşağıdaki çalkantının görüntüsü 

karanlık biçimler güneşin yakalandığı 



volkanik güçle yığ11ıp bükülüyor 

ışığı çevreleyen 

kıskanç ve savaşta çıldnmış yılanfar; 

�agalar ve pençeler kıvnlır 

kanatlar gelgitlere kar�ı çekilir 

o güce

teslim olmadan hareket ederek

ve vururlar

sonsuz bir an içirı kalpler uykularında durur

davullar çalmaz 

tüykr, kangallar, gümüş cliş ve pençeler 

rüy2!uıtn!zın ölümünde s:ırıldığında; 

ve güneşin _özgür kaldığl 

ve parlayarak yüzmeye başladığJ o anda 

deniz ve göğün buluştu� o ince çjzgide 

alda.rında donuk bir öfkenin görüntüsünü bırakarak 

ve sonunda, scssjzlik ve rengin 

kırıl!,Ylln sesinde patlayarak 

gün ışığln kanatlarında def.tar 

yaşam canlandırır 

ışık hepimizi canlandırır 

ve hiziın uyanı� :ıcskrimizk 

kı>ırtal güneşe doğru süzülür 

211 





EK A 

Davullar, D�vul Çalma Kasetleri, ve Çalışma Workshop'ları 
Bu lcimbın ilk baskısının çıktığı 1980'de şamanik çalışma için 

uygun olan davulları bulmak zordu. Kolaylıkla elde edilebilen pek 
az uygun davul çeşidinden birisi New Mexico'daki, içi boşaltılmış 
bir tür kavak ağacından yapılan ve ham deriyle kaplanmış iki taraflı 
Taos Kızılderili davullarıydı. Bu daha önceki resimlerde göstedlen 
türdür. Bu ağır ve hantal olmakla birlikte, Hala bazen detin bir ton 
elde etmek için kullandığım bir türdür. 

Davullar 

Bugün şamanik çalışma için uygun davullar d::ıha kolay 
bulunmakcaclır, bunların içinde Sibirya ve Kuzey Amerika'run 
kuzeybatı kıyısındaki klasik şaman davullarına benzeyen 
mükemmel davullar· da vardır. Bunlar hafif, tek taraflı, yuvarlak 
biçimli, bir elde tutulan · davullardır. Bunları ayakta dururken, 
hareker ederken, ya da uzun bir süre davul çalarken desteklemek 
kolaydır, ve çoğunlukla kapalı yerlerde çift tarnfu Taos 
davullarından daha fazla rezonansa sahiptir. Kullanmanız1 
önerdiğim, ve kendim de çoğunhıkfa kullandığım davullar 
bunlardır. Size önerdiklerim tek taraflı ve 40-45 cm (16-17 inç) 
çapında yuvarlak davuUardır. Bunlar gereken yuksekİikce sesi 
verecek kadar geniştir, ama rek kolla l.!Zun süre için desteklcmes.i 
:wr olacak kadar büyük değildir. 
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· Bu tek taraflı, yuvarlak davulların iki ana tipi vardır: (1) sentetik,
yüzeyli olanlıır; ve (2) geleneksel ham �eri ya da deri yüzeyli olanlar. 
Sentetik malzemeyle kaplı tek taraflı yuvarlak davullar görece daha 
ucuıdur, çoğu yerde bulunabilir, ve başlangıç için iyi bir davuldur. 
Aynca ·yüzeyi deri kaplı davullara göre ısı ve nemden görece daha 
az etkilenir. 

Davullar "REMO Prc-Tuned Hand Drum" (REMO Akort 
Edilmis El Davulu) etiketi altında üretilmektedir ve Kuzey 
Amerika'daki çoğu müzik enstrumnru ma1:,raz.asından 'JSmadanabilir. 
40 santimetrelik (16 inç) olaruru öneririm (#PTS 8516 HD). 
Davulu tek elle tutacak bir "ağ" yaratmak için gövdesine 4 ila 6 
delik açarak bunlardan kösele şeritler ya da deriden kordonlar 
geçirmeniz gerekmektedir. Bu rezonans kalitesini yükseltir. Davulu 
çalacak sopa olarnk çoğu müzik enstrumaru mağazasında 
bulunabilecek "Sonor 8" gibi bir timpani sopasını öneririm. 

Şamanik çalışmada daha deneyimli hale geldiğinizde daha pahalı 
ham deri ya da deri kaplı tek taraflı, yuvarlak bir davul almak 
isteyebilirsiniz. Senrerik yüzeyli davulhtrdıın farkJı oJarnk bu tür 
davullar fazla ısı, kuruluk, ve aşırı nem değişimlerinden 
korunmalıdJr. Davulun özel bakımı için üreticiye danışmak iyi bir 
fikirdir. Şimdi birçok zanaatkar bunları yapmaktadır, ve bun1ann 
bir listesi Foundation for Shrunanic Studies'in (Şamanik 
Araştırmalar Kurumu) �şağıdaki adresinden elde edilebilir. 

Eğer ellerinizle çalışmaktan zevk ahyorsaruz, sonunda kendi 
davulunuzu yapmayı isteyebilirsiniz. Size bunda rehberlik etmesi 
için Bernard S. Mason'ın Dovcr Yayıncılık tarafından yayınlanan 
Ho,v to Moke Dnıms, Tomtoms aııd Rtıtt/es: Prinıitive Pemusion 
Instrııments for Modem Use (Dovırl, Tamta,11 ve Çıngırak Yapı,ııı: Modmı 
Kııl(anım İpn İlkel Vıımıı:ılı Çalgılar) adlı kitabını öneririm (Dover 
Publications, 180 Varick Street, New York, New York 10014). 
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Çıngıraklar 

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki Hopi'ler, 
Zuni'lcr, ve Rio Grnnde Pueblo kavimleri, kurutulmuş su 
kabal<larından mükemmel, güzeJ motiflerle süs\enmis çıngıraklar 
yapmaktadırlar. Bunlar çoğunlukht Sama Fc, Ncw Mexico'daki 
Amerikan l<.:.tzılderilileri araçları mağa.ı:alarında bulunabilir. Bir 
çıngırak elde etmenin daha kolay ve ucu:c. bir yolu y<.:rd müzik aleti 
mağazasından bir çıngırak almaktır. Latin Percussion tarafından 
üretilen "Profcssional Maraca"yı (LP 281) öneı.-irim. Plastikten 
yapıldJğı ve pek fazla güzel olmadığ1 halde ticari maı:akasların · 
çoğundan daha iyidir ve çoğu ka.vimlerdeki marnkasların güçlü, 
keskin sesine s�hiptir. 

Eğer bir çıngırak yapmak isterseniz bir su kabağmın dar tarafım 
kesebilir, içine çok küçük çakıl taşları, cam'boncul<lar, ya da saçma 
koyabilir ve su kabağına tahtadan bir sap yapıştırabilirsiniz. 
Mason'm yukarıda sözü edilen kitabı size daha fazla öneri 
sağlayabilir. Eğer kendi su kabal<larmızı yetiştirmek isterseniz pek 
çok su kabağı çeşidinin tohumunu Park Sccd Company, 
Greenwood, South Carolina 20647 adresinden alabileceğiniz 
katalogla elde edebilirsiniz. 

Davul Çalma Kasetleri 

Davul çalma kasetleri Eğer şamanik yok!3luk için üretilmişse 
uygun olarak kullanıldığında mükemmel ses desteği sağlayabilir. 
Örneğin kasetin bir tarafı yolculuk zamanının yarım saatini 
sağlayabilir, bu çoğunlukla gerçek davul çalmadan daha uzun bir 
süredir. 

İlk davul çalma kasetini 1979 yılında .bu kitabın 1980 baskısının 
davulları olmayan okurlarma yardım etmek için geljştirdim. 
Bununla birlikte, kasetin davul kadar etkili olacağını asla 
beklememiştim. Sonra 1980'in ilk aylarında kaseti kullanan şamanik 
damşma hastalarıyla çalışırken hir davul çalma kasetiyle yolculuk 
yapmanını şimdi "eşzamanlı anlatım" denilen gelişmiş hir yolunu 

215 



hlıkluın. Bu yöntemde karanlık bir odada .!.!;<izleri 6rri."ılü obrnk 
yatmakta olan ve dnvul çalma kasetini hılaklı!<ln dinleyen kişi, 
yolculu.�u deneyimlediği gibi eşzamanlı olarnk rnrif eder. 'Şa.şırrıcı 
lıir biçimde, bu teknik yok�luğu daha kolay ve çoğunlukla kişinin 
sessiz kaldığı duruma göre en az ilci karı daha canh hale 
getirmektedir. 

Buna ek bir buluş, yolculuk yapan kişinin bir teybe (davul çalma 
kasecini ç.alandan ayn bir teybe) bağlı bir yaka mikrofonu takması 
ve eşzamanl.ı anlaomı kaydetmesidir. Bu yalnızca ki�iyc yolculuk 
deneyiminin kasete alınmış kalıcı bfr kaydını sağlaroal<la kaJmaz 
aynı zamanda deneyimin ve. ka'.lanılan bilgilerin derhal 
incelenmesine izin verir. Bu yöntem üzerine çalı�maların sağlandığı 
workshop ve kurslar Foundation for Shamanic Scudies (Şamanik 
Araştırmalar Kurumu) Danışma Çalışması programlar1nda 
·verilmektedir.

Benim deneyimlerime göre bu ses güdümleme giırdisini elde 
etmek 1çin kulaklık kullanmak genelde bir hoparlör sistemi 
kullaomakrno daha etkili ve evdekilerle komşular açısından daha az 
rnhacsızlJk vericidfr. Buna ek olarak, kulaklıklar eşwmanlı anlatım 
tekniğinin kulhını!masında zorunludur, çünkü hoparlörlerin sesi 
anlatı.mm kaydını çoğunlukla boğmaktadır. 

Bu kitapla birlikte kullanılmak için yapılan klasik kaset 
Foundarion for Shamanic Scudies tarafından üretilen ve kurumdan 
ya <la New Age müzikleri bulundurnn k.impçılardan elde 
edilebilecek Drı.ıntmingfor tlıe Shamımic Jo11m9• (Şoıııanik Yolcıılıık içiıı 
Davul Çolı11t1) adlı bsettir. Davlll çalma kaseti, yolculuk yaparken 
rahatsızlık veren hiss sesini a.7.altmak için Dolhy gürCiltü nzaltma 
�isınni cıl:ın stereo kas<.:ıçalarla kullaııılnı:ılıılır. l(urıınnııı 
ka:.crkrimlc, hu kicaprn gcrçc;k davul çalma iı;in rnnımlanan, ve 
yakl;ıı�ık y:ırım saat si.İren bir yü;r,i.in biriıninck yer alan bir geri 
çağırma sinyali vardıc. Eğer yalnızca on beş dakikalık bir yolculuk 
isteniyorsa, kaseti geri çağlrma sinyalini duymak jçin ortasından 
başlacın. 
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Şamanik Çalışma Workshop'lan 

Şamanizm ve şamanik s::ığalam üzerine ilk ddcn çalışma 
yapmak isrerseniz, benim tarafımdan ve arkadaşlarım tarafından 
Birleşik Devletler'in çeşitli yerlerinde ve ba�ka ycrl<::rde verilen 
workshop'ların programını aşağıdaki adresten elçlc edilebilir: 

Foundacion for Shamanic Studies 

Box 670, Belden Station 

Norwalk, Conncccicut 06852-

Telefon: (203) 454-2825 

Kar elde ermeden çalışan bu orgaoiz�syon aynı zamanda bir 
bülten yayınlamakta vc-workshop'lar, Ü)'dikler, ve bağışbrdan 
gelen bzançla-şam:mik bilgiyi korumak, iletmek, ve bu bilgiyi 
Gezegenin su anki sorunlarına uygulatn1\k için yapılan programlan 
desteklemektedir. Bu programların içinde U rgcnc Tı:ibal Assistance 
(UTA; Acil Kabile Yardımı), Shamanism and Health (SAH; 
Şamanizm ve Sağlık), ve Shamanism for Healing the Earth (SHE; 
Yeryüzünü Sağaltmak İçin Ş:tmanizm) de vardır. 
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EK B 

Flathead Kızılderililertnin El Oyunu 

Alan P. /vlerriam tarafından anlatılmıµ:ır 

Flathand el oyununun ilke ve yöntemlerinin bu mükemmel 
tarum1 Mertiam tarafından Montana'da 1950'de yapılan :ılan 
çalışmasının üzerine kurulmuştur. İlkeler ve uygulamalar bugün 
kuzeybatıdaki Salish'le.r ve diğer kabileler rnrnfından oynanan 
oyunla görece benzerlik göstermektedir. Ayrıca, Flathead'lerin 
Çubuk Oyııntı Ş.arkılarlnın oyunun nasıl oynandığını anlamanıza 
�rdımcı olabilecek bir kaydı da bulunmaktadır. 

Oyunun başfangıc, resmi değildir, oyun bir oyunu başlatmak 
isteyen herhangi bir birey tarafından başlaofabilir. Herhangi bir 
kullanışlı boy ve ağırlıktaki Vt: yaklaşık üç ila <lört metre uzunluktaki 
iki sopa ya da tahtadan oluşan oyun için gerekli fiziksel koulları 
sağlayan odur. Bu tahtalar ya da sopalar yere birbirinden dört metre 
kadar uzağa ve paralel olarak konulur .... Her iki mrafoıki ilk adam 
çoğunlukla kendi tarafının "kaptanı" olur, am:1 bu ilkeye 
uyulmayabilir; her iki durumda da Eğer yazahUiyorsa normalde 
kendi tarafı için bahisleri coplar ve isimlerk bahisleri bir kağıt 
parçasına yazar. 

Bahisler yeterli olduğunda, ya da daha doğrusu, daha fazla bahse 
girilmiyor gibi göründüğünde, bahse girenler v� oynamak İsteyen 
herkı::s de dahil· olmak üzere oyuncular çubukları, önkrindeki sopa 
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y-:ı eh tahrn.ya vurarak rıcım tutmak için uygun lıerlrnngi bir 
uzunluktaki çubuğu alırlar, ve paralel tahtalann arkasıncfa yere 
otururlaı, böykce iki caraf yüzlerini birbirine dönmüş olur. 

Genellikle, heı iki taraftaki oyuncuların sayısı sekiz ile on 
arasındadır; oyun istenildiği kadar çok kişiyle oynanabilir, ama her 
bir rnrnfrn. bir dfrzineden fazla ya da beş kişiden az oyuncu olduğu 
nadiren görulur. 

Kaptan her biri yirmi ila yirmi beş sruıtimetre uzunlukta, bir 
ucu sivriltilmiş ve iki sancimetre kadar çapındakı hcş rnhta çividen 
sorumludur. Bu çubuklar çoğunlukla parlak rcnkkrc boyanmışur 
ve böylelikle izleyenler carnfından kolayca ayırc edilebilir. 

Yazarın çubuk oyununu izlediği zamanda en çok kullanılanın iki 
seri çubuk olduğu görünüyordu. 13unlanlao birinde on çubllğtın 
hepsi aç.ık maviye boyanmıştı, ve diğerine kırmızı ve:: sarı bantl:u 
çekilmişti; bu ikinci seri çubuğun beşi kırrruzı ve sarı diğer bcsiyse 
sarı ve kırmızı boyanmıştı. Her iki taraftaki btı be� çubuk paralel 
sopaların onündc yere, çoğunlukla oyunculardan uıağa doğru 
eğilmiş olarak saplanmıştı. 

Çubuklar ycrletine konulduktan sonra iki seri ikili kemiğin her 
biri gfütcrilirdi. Bu kemiklerin boybrı ve bir dereceye kadar 
biçimleri, erkek ya da kadın kemikleri olmalarına bağlı olarak 
hirbirınden farklıydı. Erkek kemikleri, yani crkc.:klc:.rin kullandığı 
kemikler, genellikle bir atın bacak kemiğinden alınırdı; bunlar 
yaklaşık olacak altı santimetre uzunlukrn ve iki buçt1k santimetre 
çapındaydı. Kemikler iyice cilalanmışti ve gözlemin yapıldığında en 
çok kul1arulan kemiklerin her iki ucuna yaklaşık bir santimetre 
genişliğinde :ıçık mavi hnyayl:ı. hir bnnt çizilmışri. Hu hclil'li crkc.:k 
kemiği seti kumar aJ<.:tl<.:rinin yukarnfa rnrif edilen ıtıavi sayı 
çubuklarıyla bir takım oluşcunıyordu; bunlar bülgedeki en ısrarlı 
çubuk oyunu kumarcılanndao birine aitti. İşaretli kemik dah:ı önce 
ortasına sanlı kiriş ya da ham deri bancfarln a}ıın edilirken, su an en 
çok kullanıl:ln işaret her biri yaklaşık bir sanrimecı·c genişliğinde ve 
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birbirinden yaklaşık üç milimetrelik boşluklarla ayrılan siyah 
elektrikçi kablosundan yapılmış üç banttır. 

Diğer taraftan, kadın kemikleri çok daha küçüktür, bunun 
kadınların ellerinin erkeklerinkinden daha küçük olmasına 
dayandığı açıklanmıştır. Çoğunlukla bir geyiğin bacak kemiğinden
yapılmış olup, yaklaşık olarak altı santimetre uzunlukta ve yaklaşık 
iki santimetre çapındadır. İşaretli kemik çoğunlukla siyah elektrikçi 
kablosuyla ayırt edilmektedir ama üzerinde üç yerine iki bant 
vardır ..... 

Oyunun başlayabileceği en az iki biçim vardır, bunlardan ilki 
belki de ikincisinden daha "uygun" dur. Her iki taraftaki 
"kaptan"lar bir çift kemiği, yani bir işaretli bir de işaretsiz kemiği 
alır, bunları yumrukla.rmın içinde aşağıda tarif edildiği biçimde 
saklar, ve sakladıktan sonra yumruklarını ileri ve yanlara doğru 
uzatır. Her "kaptan" sonra diğerinin tuttuğu işaretsiz kemiğin 
yerini tahmin eder; her ikisi de doğru tahminde bulunursa, ya da 
her ikisi de yanlış tahminde bulunursa, bu sayılmaz ve · işlem 
yinelenir. 

Bununla birlikte, Eğer birisi doğru diğeriyse yanlış tahminde 
bulunursa, ikincı kemiklerini ve bir sayı çubuğu vermelidir. Gerçek 
oyun bundan sonra başlar. İkinci olası başlama oyununda, bir 
"kaptan", çoğunlukla hazırlıklara kendi bahsini ortaya sürerek ilk 
başlayan, bir çift kemik alır ve bunları saklar. Her .iki kapalı 
yumruğunda bir kemik tutarak, karsı takımın kaptanına kemiklerin
yerlerini tahmin etmesi için meydan okur; Eğer tahmin eden bilirse, 
kemikler ve hir sayı çubuğu onun tarafına geçer. Eğer yanlışsa 
işlem tersine . çevrilir. Oyuna başlamanın kemikleri tutan tarafa en 
azından psikolojik bir avantaj sağlayan bu ikinci yöntemi nadiren 
kullanılır. 

Kemiklerin ilk pozisyonu yukarıda anlatılan yöntemlerden 
biriyle ·belirlenir belirlenmez, kemikleri kazanan �araf şarkılar 
söylemeye ve aynı zamanda oyundan önce· aldıkları kısa .çubuklar!� 
paralel tahta ya da sopalara vurmaya başlar. "Kaptan" her iki çift 
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. kemiği elinde tutar, ve biraz şıukı söyleme ve pandomimden sonra 
bir çift kemiğ1 birisine atar, diğer çifti kendisi tutar ya da onu da bir 
başka kişiye veı,ir. Kemikleri al:mlnr çub�ıklarını derhal ııt:dar v::: 
saklama işlemine eşlik eden karmaşık bir pandomime başlarlar. 
Kemikleri kimin seçeceğinin seçilmesi açıkça tümüyle keyfidir, am:ı 
bunları en iyi kullanabilen ya <la çublık oyununda şanslı olduğu 
bilinenler doğal olarak en sık seçilenlerdir. 

Oyuna eşlik eden pandomimin birkaç farklı biçimi vardır, ve bir 
oyuncunun yeteneği çoğunlukla kemikleri saklamadaki rctencğiyle 
ölçülür. Bilgi veren kişiler sık sık, "iyi bir çubuk oyunu oyuncusu 
olmak ıçın hareketleri bilmelisin." derler. Aynı zamanda, 
hareketlerin herhangi birinin özel bir anlamı yokmu� gibi görünür. 
Oyuncu Eğer bir erkekse çoğunlukla dizlerinin üstünde durur ve 
Eğer kadınsa bağdaş kurarak yere uttırur. Erkekler çoğunlukla 
kemjkleri bir hazırlık hareketi olarak hnvaya atar, onları yablar, ve 
)rüzleri yere deyene kadar öne eğilirler ve bu noktada kemjkJcri 
göğüslerinin alunda saklarlar. Kişi sonra yeniden doğrullır ve karsı 
takımdakilere kemikleri n,1sıl lultu�unu göstcm, \C aynı işlemi ba:tı 
farklılıklarla yineler. Kemikleri arkasında tutabilir, ya da bir hayli 
karakteristik olarak ellerini kokukaltlarırnı sokacak biçimde kollnnnı 
çaprazlar. Yine bu hazırlık hntekerlcrinin somıııdn son gizleme 
çoğunlukla oyuncunun önünde yere konulan bir şapkanın ya da 
mendilin alanda yapılır. Kadınlar kemikleri çoğunlukla 
gömleklerinin önünde, bir sal ya da mendilin altında, ya da 
arkalannda hareket ettirirler; ayrıcı\ çoğunlukla kemikleri albnda bir 
elletindcn diğerine geçirmek için bir adamdan şapkasını ödünç 
alırlar. Ayrıca çoğunhıkla bir kadının ağzmc\a altında kemikleri 
sakladığı büyük bir mendili tuttuğu, ve .bu anıda ş,ırkJ söylediği 
görüfür. Hazırlık oyunu süresince, kemikleri alan taraf sürekli 
olarak şarkı söyler, bağırıt, ve knrsı tarafın oyuncul.ırına h::ıkaı:et
eder. 

 · · 

Kemikler sürekli olarak saklanır, karsı rrımf oyuncuhırına 
gösterilir, ve yeniden sakJamc; hazırlık oyunu bazı durumlarda on 
dalcikaya kadar sürebilir. 
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Bu arada, rahmin edecek olan taraf çoğunlukla sessizdir. 
Tahmin eden kişi çoğunlukhı "kaprnn"dır, ama cı sorumluluğu bir 
b ' l ·ı· v k . ·ı J I tq " 1 d :ışKa�ına vere �ı ır ......... ıra tcnstı <. <J ımı..: ,<:ıpt:rn oyuncu :ı.r aıl 
birini ya da diğerini işaret eder, sol elin sertçe sağ omuza getirildiği 
bir hareketi kullanır ve eli omzuna vurduğ\ında sa� kolunu 
dirsekten bükülü olduğu pozisyondan Önt! <loğru uzatır. 13öylccc 
sanki sol elle vurmak sağ kolu ileri fırlatıyormllş ,_;hi gi>ri'ın('ır. Kol 
ileri uzatılı...lığında yalnı�ca iş:ı.rc.:t parmağı, kc:mikkri rurnn ki�ilcrdc11 
birisine doğru uzaulır. Sonra hu diğer oyuncuyu işaret etmek için 
yinelenir, ve kemiklerin hareket ettirilmesi boyunca yindcncbilir; 
bununla bitlikte, bu hareketler gerçek bir tıhmin değildir. 

Kemikleri .,tutan iki oyuncu birbirlerinden bağımsız olarak 
çalışırlar; birisi rahmini k:thul etmeye hazır olduğunda bu isteğini 
eUerini parmak boğumları tahmin eden kis,iye doğru olacak 
biçimde, yanJarından ileri doğnı uzatarak gösterir, böylece 
kemikleri kapalı yumruklarında saklat; diğer O)'lıncu da kısa· süre 
sonra onu izler. KemikJeri tahmin etme için uzat1rken bir el 
uzatılırken diğeri göğsün üzerinden geçirilerek koJcukaltına sokulur. 
Tahmin hızla yapılmalıdJr yoksa kemikler geri çekilir ve hareketlere 
yeniden başlanır. Tahmin eden kişi tahminini yuk:-ırıda anlatılan 
hareketle belirtir; kesin hir seçim durumundıı kol hareketine :-on 
kararın verildiğini belirten duyulabilir bir homurtu c�tik eder. Ht:psi 
de her iki kemik çiftine de uygulnnabilecek olan dört çeşit mhmin 
yapılabilir: 1. Eğer tahmin eden kişi işaret parmağıyla sağa doğru 
işaret ederse bu onun işaretsiz kemiklerin hı.:r ikisinin de iki 
rakiplerinin sol ellerinde olduğtıcrn irıandığ1ru gösterir; 2. Eğer sola 
işaret ederse, bu her iki işaretsi:1. kcmi�n dc oyuncuların sağ 
ellerinde olduğunu gösterir; 3. Ef,ı-cr kolu yere doğru eğimli olarnk 
ileri doğru işaret ederse bll iki işaretsiz kemiğin merkezde 
olduğunu; yani sağmdl\ki oyuncunun sağ dinde, solundaki 
oyuncunun sol elinde olduğunu gösterir; 4. Eğer avuçları yukarı 
bakacak biçimde, cli�er üç parmılğı kapalı obrok haşpMm:ığını ve 
işaret parnıağını uzaarsa, bu omın k:unmun işarctsi:t kemiklerin 
dışarıda olduğunu; yani sa�rndaki oyuncunun sol dinJc, ve 
solunda�i oyuncunun sağ elinde olduğunu gfotcrir. 
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Tahmin eden kişi her iki kemiği de yanltş Dı-hmin ederse karsı 
tarafa iki sayı çubuğu vermelidit; Eğer her ücisini de doğru t�hmin 

. ederse, iki çift kemiği de alır arrta çubuk almıız. Eğer bir kemiği 
doğru rahmin ederse, o kemikler ona atılır, ama diğer çift ilk tarafta 
kıılır, ve tahmin eden kişi bir çubuk verir. 

Bir başk.:l deyişle, tahmin eden kişi yaııtlt1ldığı sürece kemikJeı: 
olduğu yerde kalır; yanJJş biı: tahmin ona bir ÇLıbuğa mal olur. Oyun 
bir carnf bir çift kemiğe sahipken kazanılabilir, çünkü bir mrnfın 
oyunu başlatması için her iki çift kemiğe de sahip olmıtsJ gerekir. 
Her iki çift kemiğe de sahip olunduğunda, ikinci tnraf şarkl 
söylemeye, tahtaya vurmaya, ve kemikleri saklamaya başhr. 

Oyunu tamamJamak için, her iki taraf ela oyuna beş çubukla 
başhı.dığı halde, bir taraf on çubuğun hepsini kazanmalıdır. 
Yukarıda söylendiği gibi çubukfaı: yere oyunculardan uz�ğa doğru 
eğik olarak ve önlerindeki paralel rnbcalrırın önüne konulur. 
Çubuklar knanıldıkç-;ı on tanesi birden biriktirilenc k:ıda:r tahtanın 
nrk:ıı;ın;ı komılur; çubtıkhır bumda ya yeniden yere snplıınıı· ya (b 
clüzc:nli bir biçimde yığılır. On çubı.ık da p:trnld ':;<ıpaların arknsın::ı 
konulduğunda oyun tümüyle başlamıştır. Böylece oyunun basm<la 
A tarafının çubuklara sahip olduğunu, ve A'nın ::ıltı kC7. üst üste 
kazandığını varsayarsak; bu tabii ki � tarafının sahip olduğundan 
daha fazla çubuğu kazandığı anlamına gelir. Bu durumda B t:wıfı 
beş çubuğunu karsı tarafa at:aı: ama altıncı kazarnşra A tarafı 
tahtanın önündeki çubul<lard�n birini alarak tahtanın -arkasına 
koyar ve böylece altıncı çubuğu oyuna sokar. Eğer :ıonra A tarafı 
kemikleri yitirir ve yanlış bir tabn-ıinde bu!L1nmsa, bunu B 
tarafından kazandığı bir çubukla değil yeni bir çubukla ödemelidir. 

( )yun t:ır:ıfümlan biri on çubuğu kaı:rnann kachır st'ırdiirliliir. 

Empari ve bir tür "kehanet,,in oyunda bir rolü vardır. Örneğin, 
bir tamfın bir tek çubuğu kaldığmda bu hemen her defasında 
sopanın Önlirıdc ye.re konulur ve "kaprnn" rnmfındarı. güçlüce 
vurularnk yere saplanır; bunun tabii ki diğer tarafın çubuğu alrnaS1nı 
zoda�tırdığı varsnyılJr. Bir carnf mhmindc bulunnrnk bir çift kemiği 
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ka.ıaod.Jğmda bu kemikler derhal kazanan tarafa .ı.tılır. ÇoğunlukJa 
kazanan tarafın "kaptanı" kemikleri hareket ettirir, ve Hala diğer 
çift kemiği de kazanması gerektiği halde bunları kalnbalığa gösterir 
ve tahminini bu kemiklerin düştüğü biçime göre yap:ır. 

Çubuk oyunu bugün yalnızca erkekler arnsmdn, kadınlar 
arasında, ya d;:t karışık takımlar halinde oynan,makrndır. Küçük
çocuklar da kaulmaya özendirilirler, ve çoğu kez ''kaptan" 
kemikleri sakJamaları için çocukfarn, yumnıl<lnn kemikleri ancak 
kapatabilecek ka<lıu küçi.ik çocukJ::ıra at."lr. 13öyk: bir durumdn 
çocuğa büyük bir cesarer verilmiş olur.. 
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Çembere Giriş 

Bir Rus Psikiyatr Tarafından Keşfedilen 
Kadim Sibirya Bilgeliği 

Olga Kharitidi 

Genç Rus. psikiyatr Olga Kharitidi, Sibiry,ı'nın karlarla kaplı Altay Dağlan'na 
yolcuh.ığ.ı çıkarken, dünyayı olgıluyış biçiminin dcrind<!n s.ıı�ılııc.ıgını ve 
gerçekliği algılayışının kökten değişeceğini hayal bile etıııiyordu. 

Olga Kharitidi, eski �er birliğine bağlı bir hastanede,� yaşamının 
ı.oriuklanna karşı savaşırken bir yandan da geleneksel tıp yöntemlerinin 
yetersiz kaldığı hastalannı, çektikleri aalardan kurt.annak için savaş veriyordu. 
Hasta bir doktor arkadaşının şifa bulmak umuduyla Altay dağlanna çılcbğı 
yolculukta ona eşlik ederken gizem dolu yerli biı- şaman kadınla tanıştı. Bu 
alışılmadık maceranın onun şifaya, bilime, bilince, gerçeklik kavramına ve insan 
ruhuna bakışını kökünden değiştireceğini tahmin bile edemiyordu. 

Kharitidi, Sibiıya'nın derinliklerinde, aynı zamanda Şambala ad!}'la da 
bilinen BeloYodya'nın binl�rce yıldır Budizm, Hıristiyan Mistisizmi, Sufı.zm, Yedik 
Hinduiım gibi dünyanın inanç sistemleri araalığıyla kutsal bilgiyi, insanlann 
evrimleşmesi için onlara ulaştırmaya çalışan gizemli mekanın sırlanyla yüz yüze 
geldi. Burada, ilk elden yaşadığı deneyimlerle, olağan yaşamımızın gerçekliğinin 
yalnızca, her birimizin içindeki sınırsız potansiyellerin ve aşkın bilinçliliğin 
kaynağı olan "Ruh Gölü"nün kıyısı olduğunu öğrendi. Kharitidi, kitabında bizi, 
kendimizi geç.ekleştimıemiz içln yönlendiren Ruhsal İkizimiz ile tanıştırıyor. Son 
derece etkileyici ve sade bir anlatıma sahip olan Kharitidi'nin Sibirya macerası, 
hem bir kadının yolculuğun u hem de her birimi.ı:in içinde keşfedilmeyi 
bekleyen ruhsal potansiyelleri gözlerimizin önüne seriyor. 

Sipariş Kodu: 18 
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Bir Çift Yürek 
Marlo Morgan 

Bir Çift Yürek. Amerikalı bir kadının Avustralya'da yaşadığı ruhsal 
yolculuğun öyküsüdür. Nomadik kültürden Aborijinler eşliğinde, kabilenin 
kendilerini adlandırdıktan şekilde, "Gerçek İnsanlar''la birlikte dört ay süren ve 
çölü boydan bcya ka�lcleri uzun bir yürüyüşe çıkar. Bu süre boyunca, çölün 
çorak coğrafyasındaki bitkiler ve hayvanlarla uyum içinde yaşamayı öğrenir. 
Olağandışı insanlardan olu.şan bu toplulukla birlikte yaptığı yolculukta Morgan, 
bu insanlann 50.000yıllık kültürlerinin ve fulsefelerinin bilgeliğiyle tanışır. 

Macerasının ilk gününden itibaren bu zorlu yolculuğun fiziksel zorluldanyla 
mücadele etmek zorunda kalır. Dayamldıhğmın her gün sınandığı bu zorlu 
yolculukta, karşılaştığı her zorlukla birlikte ruhu da değişime uğrar. 'Aborijinler 
onu, büyük bir açık gönüllülükle kendilerinden biri olarak kabul eder ve onun 
şefkatli öğretmenleri olurlar. öğretmenlerinden, her insanın eşsiz niteliklerini 
ve içsel ruhunu taktir etmeyi ve kullanmayı öğrenirken bir yandan da güçlü 
doğal şifa yöntemlerine tanık olup onlann canlılar ile ilgili farl<ındalıklannın ne· 
kadar derin ve anlamlı olduğunu da anlamaya başlar. 

Bir Çift Yürek, yaıann kendi basbrdığı ilk basımından itibaren uluslararası 
bir bestseller olmuş ve ti.im insanlığa eşsiz, zamanın derinliklerinden gelen 
güçlü bir mesaj iletmiştir. Eğer tüm va�ıklann aynı evrensel birliğin parçası 
oldul<lannı kabul anlarsak, düny.;ımızı yokoluştan kurtam1ak için halen geç 
kalmış sayılmayız. Yarolan her şey inanılmaz derecwe güzel ve hassas bir 
karşılıklı bağımlılık dengesinde bulunmaktadır. Eğer bu mesajı alabilirsek, o 
zaman bizinı yaşamlanmız da Gerçek İnsanlannki gtbi bu yüce .amaçla dolabilir. 

Sipariş Kodu: 22 
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Büyücünün Yolu 
İstediğiniz Yaşamı Yaratmak İçin 20 Ruhsal Yol 

Deepak Chopra 

· ''Mucizelere olan yolculuk burada başlıyor. Şimdi yola
çıkmanın tam zamanı/ Büyüçünün yolu zamanla sınırlı 
değildir; o her yerde ve hiçbir yerdedir. O, herkese ve hiç 
kimseye aittir. Bu kitap, zaten sizin olanı size geri veriyor." 

Deepak Chopra, Büyücünün Yoltlnda, istediğiniz yaşamı 
yaratmanın hayatı zenginleştiren yirmi prensibini açıklıyor. Gerçek 
özgürlük ve doyum, kaybettiğimiz ama ulaşabileceğimiz büyüyü 
yeniden keşfetmekle mümkündür. Derinlerdeki büyücüyü, yani iç 
rehberimizi bulduğumuzda, sıradan ve alışılmış olan dünyadan yeni 
ve mucizelerle dolu bir dünyaya yükseleceğiz. 

Bu olağanüstü kitap açıklamalar ve önerileriyle, büyücünün 
yolunda nasıl yürüyeceğimize dair bir dizi ders sunuyor. Bu kitapta 
Büyi.ıcü Merlin'in Kral Arthur1a verdiği dersler, içinizdeki sınırsıi 
gerçekliğe yolculukta, yolunuzu aydınlatacak bir. meşale olaca\. 

Sipariş Kodu: 25 
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Dolmuşa Binme ve Dolmuştan İnme 
Sanatında Zen 

Cem Şen 

Marangozun eseri dolaplar, raflar, mimarın eseri evler, ressamın 
eseri resim; müzisyenin eseri müziktir. Bir düşünürün eseri ise 
yaşamdır. Bu nedenle ben, Zen ustalanna, Sufilere, Hıristiyan 
ermişlere din adamı olarak değil yaşama sanatının ustalan olan:ık 
bakıyorum. Bir sanatçı, sanabndaki ustalığa, elindeki malzemeyi 
işleyerek vanyorsa eğer, yaşama sanatına girmiş bir insanın da sanatçı 
unvanını hakketmesi için yaşamı aynı titizlikle işlemesi gerekir. Otıut\ 
malzemesi ilahi ışıklar, mağarada tefekkür, bir ustanın ya da gurunun 
sözleri değil yaşamdırl Yaşamı bulup işlemeye başladığında Yol'u da 
bulmuş demektir. İşte o zaman onun için dolmuşa binmek ve 
dolmuştan inmek bir sanat oluverir. 

Sipariş Kodu: 16 



Kabala 

Musevi Mistiklerinin Yolu 
Perle Epstein 

Musevi mistisizmi; 5000 yıldan daha uzun bir süredir 
bazen parlak, bazen de karanlık bir dönem yaşayarak 
gelişmiştir. Bu öğreti günümüzde de, .Mb{seviler anısında bile 
pek az anlaşılmaktadır. 

Kabala'da Perle Epstein, bu ilgi çekici dunyaya (onun 
yöntemlerine, okullarına ve uygulayıcılarına) canlı ve kolay 
bir giriş sunmaktadır. · Kabala'nın ünlü ·bilgelerinin ve 
ermişlerinin yaşamları yardımıyla Kabala tarihinin izlerini 
sürmekte ve Sefer Yatzirah ile Zohar gibi kaynaklardaki gizli 
geleneklerin yumağmı çözmektedir. Kitabın içinde Simeon 
bar Yohai, lsaac Luria, Abraham Abulafıa ve Baal Shem Tov 
gibi önemli kabalacıların deyişleri yardımıyla, Eski Ahit'in gizli 
öğretilerinden dini törenlere, esrik dualara ve yoğun 
meditasyonlara kadar geniş bir alanda bilgi verilmektedir. 
Yazar, eser boyunca, Kabala'ya göre aydınlanma yolunu 
açıklarken bir yandan da gerçek Musevi ruhunu 
nakletmektedir. Baal Shem Tov'un torunlarından biri olan 
Perle Epstein Ph.D., mistisizm ve diğer konulardaki birçok 
kitap ve makalenin yazarıdır. 
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Tibet'in Gençlik Pınarı 
Peter Kelder 

Bu kitap, "Gençlik Pınarı"nın kadim sırlarını bulmak için 
uzak ve gizemli Himalaya Dağları'na giden ve onu bulan bir 
adamın gerçek öyküsüdür! Binlerce yıldan beri yasak Tibet 
bölgelerinin derinliklerinde gizlenen kayıp manastır, büyük bir 
özenle korunan gençlik sırlarına sahiptir. Bu sır, uygulaması 
son derece kolay ama insanm yaşamını sonsuza dek 
değiştirme gücüne sahip olan beş kadim ayindir. 

Bu kitap, bu özel manastırda yaşayan Lamalardan 
öğrenilen olağanüstü sır hakkında yazılmış tek kaynaktır. 

Kitapta açıklanan Beş Ayin, herkesin kendisini çok daha genç 
hissetmesini ve görünmesini, aynı zamanda büyük bir canlılık 
kazanmasını sağlayacak güce sahiptir. Bu Beş Ayin'i her gün 
uyguladığınızda, yalnızca bir aylık çalışma sonunda etkilerini 
gormeye b.lşlayacak, on haftalık çalışma sol\unda da 
insanların daha genç ve sağlıklı göründüğünüz konusundaki 
iltifatlanm işiteceksiniz. Sipariş Kodu: 14 
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Şamanizm üzerine yazılmış olan bu klasik eser modern 
Şamanizmin rönesansına öncülük etmektedir. Bu kitap 
Şamanizm hakkında en önde gelen kaynak ve başvuru eseri 
olma özelliğini yıllardır korumaktadır. Antropolog ve ilk batılı 
şamanlardan olan Michael Harner bu genişletilmiş baskıda 
bizlere pratik şamanizm ü;zerine en önemli el kitabını sunmak
tadır. Bu eserde şamanizmin ne olduğu, nereden geldiği, 
çalışmaları ve bu çalışmaları kendi yaşamınızda nasıl uygulay
acağınız ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 

"Mükemmel, büyüleyici ... Harner neden bahsettiğini gerçekten 
de çok iyi biliyor." 

-Carlos Castaneda

"Şamanik şifacılık ve kutsallığın bilimi üzerine yazılmış en 
ayrıntılı ve etkileyici eser. Michael Harner yalnızca şamanizmi 
incelemiş bir antropolog değil: O, beyaz bir şaman." 

-Stanislav Grof, The Advanture of Self-Discovery yazarı

"Harner hem bir akademisyen hem de bir şaman olarak 
kusursuz. Mircae Eliade'nin ölümünden sonra Şamaniz üzerine 
en ünlü otorite olduğu tartışmasız bir gerçek." 

-Nevill Drury, The Elements of Shamanism yazarı

Micheal Harner, Ph.D. çeyrek yüzyıldan uzun bir süredir 
şamanizmi incelemekte ve uygulamaktadır. Norwalk, 
Connecticut'taki Şamanik Araştırmalar Derneğinin kurucusu ve 
yöneticisidir. 
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