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ŞAMANİZM ÜZERİNDE UYGULANAN BASKILAR VE ŞAMANLARIN 

GÜNÜMÜZDEKİ İŞLEVLERİ 

(The pressures which was put on Shamanism and the functions of the Shamans today) 

Engin AKGÜN
*
 

 

ÖZET 

Bu makalede ġamanlığın tanımı, Ģamanist dünya görüĢü, ġamanizm konusunda önde gelen 

araĢtırmacıların belli baĢlı fikirleri, Altay’daki meslek grupları, ġamanist inanca sahip toplumun ġamanlar 

hakkındaki fikirleri, ġamanizm’e karĢı Rusya’nın vermiĢ olduğu parmak ısırtacak mücadele ve bu giriĢilen 

mücadeleye gösterilen tepkiler yansıtılıp ġaman’ların günümüzdeki fonksiyonları değerlendirilerek makale 

sonlandırılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: ġamanizm, Mücadele, ġamanlar, Fonksiyon 

 

ABSTRACT 
In this article; the definition  of shamanism, shamanist worldview, the ideas of distinguished reseachers about 

shamanism, professions in Altay the ideas of shamanists about the shamans, Russia's extranordinary fight and 

oppusitions against this fight have been given and the article has been ended with the evalmation of the functions 

of shamanists today. 
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  Giriş 

 Bilindiği üzere bir milletin kültürünü; dili, hayat tarzı, gelenek-görenekleri, inanç ve 

pratikleri; yani maddi ve manevi kültür ürünleri oluĢturur.  

ĠĢte ġamanizm’i de bu bağlamda değerlendirmemiz gerekmektedir. ġamanizm’in; 

Türk halklarının en eski zamanlarından günümüze kadarki yaĢayıĢlarının, kültürlerinin ve 

davranıĢlarının anlaĢılmasında kilit anlam olma özelliğini ileriki zamanlarda da koruyacağı 

açıkça görülmektedir.  

ġamanizm, özellikle Türklerde, baĢka dinlerin zaman zaman etkinlik kazanmıĢ 

olmasına rağmen, varlığını koruyan ve etkisini günümüze kadar hissettiren bir olgu olması 

önem taĢımaktadır. Pek tabiî ki bilimsel nitelikli çalıĢmaların ortaya koyduğu ipuçlarına göre 

konunun açıklanması için, tarihi köklerine inilmesi ve tutarlı değerlendirmelerin yapılması 

birinci dereceli bir zorunluluktur. 

 AraĢtırmada, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda önce, ġamanist inanç 

sistemiyle ilgili değerlendirme yapılacaktır. Daha sonra, Orta Asya’da Ġslâm dininin 

yayılması konusu da tahlil edilecektir. 
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Suğdai-Han bulunuyordu. Çildei-Han, rüzgâr; Humduzah, ayaz; Ot inezi ise, ateĢ sahibi vs. 

idi. Ġnananlar, tanrıları için ilâhiler söyleyerek onlara baĢvururlardı.  

   Orta dünya; üst dünyanın iyi, alt dünyanın kötü tanrıları arasındaki çatıĢmalara sahne 

olmaktaydı. Bundan dolayı da insanlar, iyi olduğu gibi kötü hareketlere de meyilli olmakta, 

baĢka bir deyiĢle iyi ve kötü tanrılardan etkilenmekteydi. Ġnsanlar ve tanrılar arasında aracı 

olarak Ģaman yer alırdı. Orta dünyanın batı tarafında, güneĢin battığı bölgede, bütün 

Ģamanların mitolojik yöneticisi Adam-Han’ın sarayı bulunmakta olup; acemi ġaman’ın 

mutlaka kendisine ġamanlık yeteneği veren mitolojik yöneticinin huzuruna çıkması gerekirdi. 

Onun tapınağına götüren yolun ağzında, yol bekçisi Körmes-Han durmaktadır. Körmes- 

Han’ın görevi ise; gelecekteki ġaman’ın gerçekliğini kontrol ederek, onun Adam-Han’a 

geçmesine izin vermektir  (Butanayev, 1996: 169 – 170). 

            Kazak Türklerinde insan ruhunun üç türden oluĢması da bu konuya örnek verilebilir. 

Bunlar: “ Et can, sinek can, ruhî can olarak bilinir. Ġnsan öldükten sonra, “et can”ın 

gökyüzüne yükseldiğine, “Sinek can”ın yerin altına indiğine, “ruhî can”ın ise, ölenin evinde 

kaldığına inanılır.  

Ölenin vücudu, çadırdan çıkarılmadan önce üç defa kaldırılıp indirilir. ĠĢte bu üçlü; 

yeraltı, yaĢadığı yer ve gökyüzünü simgelemektedir. Cenazeyi çadırdan çıkarmadan önce 

gerçekleĢtirilen kaldırma ve indirme eylemi, onun bir nevî, üç dünya ve hayatla olan 

vedalaĢmasıdır” (Masanov, 2000: 108). Kazakların bu örf-âdetinin, ġamanist düĢünceden 

kaynaklandığı bellidir.  

             ġamanizm’de ayinlerin yapılma sebepleri ise çok çeĢitlidir. Örnek olarak; çocukların 

doğması, hayvanların yavrulaması, aile saadeti, evlerinde bolluk ve bereketin olması ve en 

önemlisi de hayatın devamlılığı içindir (Katsyuba, 1993: 94). 

            Ġ. Kafesoğlu hocamız: “…ġamanizm, bugünkü Sibirya’da, din olmasa dahi dinin 

yerini almıĢtır” (Kafesoğlu, 1998: 302) diyerek bu konu hakkındaki düĢüncesini kısaca 

açıklamıĢtır. 

            Butanayev’in belirtti üzere, 1841 yılı Sagay Step Duması (Çarlık zamanında Rus 

parlamentosu) Hakas topraklarında yaĢayan Ģamanlarla ilgili olarak; bütün elbisesi düzgün ve 

ellerinde tefi olan erkek ve bayanların olduğunu, onların görünmeyen güçlerle bağlantı 

kurarak jimnastik hareketleri gerçekleĢtirdiklerini ve hastaları tedavi ettiklerini; yine bununla 

birlikte cenazelere de refakat edip yabancılara gelecekle ilgili bilgi verdiklerini ifade etmiĢ. 

Hakas halkının ġaman’la beraber yapılan toplumsal ibadetler için özel tapınaklarının 

olmadığının ve ġaman’ların yüksek dağlarda kurban törenleri yaptıklarının da altını çizmiĢtir 

(Butanayev, 1996:175).  
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D.V.Katsyuba ise,  bu söylenenlere katılmıyor olsa gerek; konuyla ilgili olarak yerli ve 

yabancı âlimlerin büyük bir çoğunluğu ġamanizm’i büyü ile özdeĢleĢtiriyor, oysaki büyücü, 

ġaman’ı, ġaman da büyücüyü sevmiyor. Ayinde büyücünün bulunması bir engel sayılıyordu 

(Katsyuba, 1993: 95) demektedir.  

            Acaba niçin engel sayılıyordu? ġimdi de bu konunun üzerinde biraz duralım. Altay’da, 

ġaman (Kam)dan baĢka, meslek grupları Ģunlara bölünüyor: 1) “rımçı”; azap çekerek 

bayıldığında olacakları görür ve önceden haber verir. 2) “telgoçi”; falcı. 3) “yarınçi”; 

kürekkemiğiyle fal açan. 4) “kol-küreeçi”;  ellerden fal açan. 5) “yadaci”; taĢ (yada-taĢ) 

aracılığıyla havayı yöneten kiĢiye verilen isimdir. Yadacı’nın kuru havayı elde etmek için; 

taĢı, kuru ve sıcak yerde veya koltuk altında saklaması gerekirdi. Rüzgârı elde etmek için ise; 

taĢı, açık havada bırakması gerekiyordu. Örnek olarak; sıcak günlerde atın terlememesini 

sağlamak için, kuzey (soğuk) rüzgârı elde etmeye çalıĢırdı. Bunun için taĢı, atın yelesine 

bağlar, yağmurlu havayı elde etmek için ise; taĢı, soğuk suda bir gün bekletirdi. ġayet “yada-

taĢ”, gücünü kaybederse; “yadaçi”, taĢı herhangi bir diri kuĢun veya hayvanın karnını yarıp 

taĢı içine koyarak canlandırırdı (tandıp-yadır), (Verbitskii 1893: 64). 

            Buradan da anlaĢılacağı üzere meslek grupları ortaya çıkmıĢ ve ġaman’ın gelirleri 

azalmıĢtı. Konuyla ilgili olarak L.P. Potapov’ın değerlendirmesi Ģöyledir: “…ġamanizm, dar 

gelirli insanlardan hayvan kurban etmesini isteyerek onları zor duruma düĢürmekteydi. Hatta 

onları iflas ettirmekteydi. Ayrıca; ġaman’ın, kurban edilen hayvanın etinden aslan payını 

almasının yanında, kazancı bununla bitmemekte ve yaptığı ayin için de para alarak servetine 

servet katmaktaydı. Alın teriyle kıt kanaat geçinen Altaylıların, ġaman’lar için söyledikleri 

ilginç bir atasözü vardır. Bu atasözü, ġaman’ların uygulamalarını da ifade etmesi bakımından 

önem arz etmektedir. “Hayvan hastaysa köpek ĢiĢman; insan hastaysa ġaman ĢiĢman” 

(Potapov, 1953:309 – 310). 

Bu konu hakkında Mamet Lev Pavloviç; ġamanizm’e inananların tanrılara karĢı isyanı 

her zaman olmakla birlikte, yapabilecekleri tek bir Ģey vardı. O da, ġaman’larının yardımıyla 

tanrılarla pazarlığa oturmaktı. ġaman, tanrılarla görüĢüp tartıĢıp hatta onları utandırarak kendi 

öfkesini de bildiriyordu. Bir seferde, bir bayan böyle bir ricayla ġaman’a geldi. ġaman, 

tanrılarla görüĢüp ne kadar kanlı kurban istediklerini bayana anlattığında inançlı bayan 

kendini tutamayıp: Ey utanmazlar! Beni batırmak mı istiyorsunuz? Benden az mı hayvan 

yediniz? Ne zaman ben sizin geniĢ boğazınızı kapatırım? Ne zaman ben sizin doymak bilmez 

dipsiz midenizi doldurabilirim? Kendinize gelin diyerek, tepkisini dile getirdi. Yazarın 

düĢüncesine göre Altay halkının yaĢadığı bölgede (Altay Kiji) bu insanlar, bu “yıkıcı kült”ten 

çoktan vazgeçerlerdi; fakat kötü Yerlik, onun kudretli hizmetkârları ve bunlarla birlik bir de 
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Kam’larla nasıl mümkün olabilirdi ki? Zira bu insanlar, onlarla korkutularak asırlarca 

sindirilmiĢ. Bundan dolayıdır ki; Ģu anda da bu yoksul insanlara düĢüncelerinden kurtulmak 

kolay gelmiyor (Pavloviç, 1994: 41 – 44) demektedir.  

Rus misyonerler, onları düĢüncelerinden kurtarmak için acaba neler yaptı? ġimdi gelin 

bu soruya cevap arayalım. D.V. Katsyuba; 1828 yılında kabul edilen Altay Ruhanî Misyonu; 

100 yıldır Teleut, ġor, Altay ve Doğu Sibirya’nın diğer Türk halklarına, Ortodoks 

Hıristiyanlığını öğretmeye çalıĢtı. Bu maksatla XIX. yy.ın 90’lı yıllarında, Çeluhoy ulusunun         

(Ulus: kabile) yaĢadığı bölgeye, kerpiçten kilise kuruldu. Bu kilisenin önüne, Hıristiyan 

ruhanî okulu yapıldı. Misyonerlerin faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Onların; bir 

yandan kilisede verilen vaazları ve okunan ilahileri Altay diline çevirme, diğer yandan da 

yerlilerin içinden papaz yetiĢtirme çabaları oldu. Ruhanî misyonerlerin merkezi; Ulalı, 

Ģimdiki Gorno Altaysk (Dağlı Altay) Ģehrinin ilk yerli halkı olan ve Ortodoks Hıristiyanlığı 

kabul eden Kuznets ilçesinden, yani (Baçattan) göçen Teleutlardı. 1858 yılında Kuzetsseyevo 

ulusuna (kabilesine) gelen misyoner V.Ġ.Verbitskiy, Altay ruhanî misyonerlerinin parasıyla 

ağaçtan bir kilise ve yabancılar için de küçük bir okul kurdu. Bu okula Biylerin Akait Lisesi 

ve Kazan Ruhban Mektebi adı verildi. Bu okullar Dağlı ġor bölgesi için, misyoner ve din 

adamları yetiĢtirdi. Bu adlarını verdiğimiz okullara ve diğer misyoner okullarına en baĢarılı 

öğrenciler gönderilmiĢtir (Katsyuba, 1993: 95 – 96), diyerek Rusya’nın asimile etme 

çabalarını da gözler önüne sermiĢtir.  

            Tam bu mücadeleler sonuç vermek üzereydi ki; Burhanizm ortaya çıktı. Mamet Lev 

Pavloviç konuyla ilgili bir değerlendirmesinde; Burhanizm’in darbesi sadece kendi kardeĢleri 

olan ġaman’lara yönelmedi; Hıristiyanlığa, ruhanî misyonerlere ve bütün Rus’lara karĢı bir 

tavır aldı. Burhanizm, insanları tutumluluğuyla daha iyi hayat sürmeye çağırarak ġamanizm’e 

de karĢı çıktı (yaĢ ağacı kesmeyin, genç hayvanı öldürmeyin vs.). Bundan dolayı da 

Burhanizm, Altaylıların ekonomik durumuna uygundu; çünkü Altay halkını fakirleĢtiren, 

zaten kötü olan ekonomilerini hepten çökerten kanlı kurbanların yerine Burhanizm’in 

onlardan istediği; sadece bir süpürge otunu yakmaları, süt serpmeleri ve Burhan’a 

tapmalarıydı. Burhan inancındaki insanların iddialarına göre; Oyrat Han, bütün Altaylılar 

Burhan’a taptığı zaman gelirmiĢ; ama hâlâ ġamanizm’e inanan kardeĢleri ġaman tanrılarına 

taparken, Yerlik’e kurban sunarlarken Oyrat, Altay’a gelmezmiĢ. ĠĢte bundan dolayı 

Burhanistler amansızca, ġaman’lara ait olan “tef”i ve ayinlerdeki at derilerini yaktılar. 

Burhanizm’i birkaç cümleyle özetleyecek olursak Burhanizm; Altay’da, sosyal ve ekonomik 

Ģartlara itiraz eden bir dinî sistem olarak ortaya çıktı ve ġamanizm’e de karĢı geldi, denilebilir 

(Pavloviç, 1994: 40 – 43) demektedir. 
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N.A. Maydurova ise; Çet adlı (Burhanizm’in vaizcisi) kiĢinin Burhan’ı,  dünyanın ve 

Altay’ın baĢ tanrısı olarak gördüğünü, bununla birlikte Altay’da Burhanizm ile ilgili 

araĢtırmalar yapan misyonerlerin raporlarına dayanarak Burhan kültünün Moğol 

Lamaizm’inden etkilendiğini; kurban sunakları, muska ve dinsel törenlerin de Lamaizm’den 

alındığını (Maydurova, 1995: 101 – 103) iddia etmektedir.  

           Altaylı misyonerlerin raporlarında bahsi geçmeyen konulara gelecek olursak, 

bunlardan ilki: “…Çarlık Rusya’nın boyunduruğu altında yaĢamaya çalıĢan insanların Rus 

dininden ve Rus misyonerlerinden korktukları, kendilerini soyan ve kendilerine zulmeden 

papazların vahĢetini Ģikâyet ettikleriydi” (Velihanov, 1995: 527 ). 

 Yaptığımız araĢtırmalara göre; Rus misyonerlerinin, özellikle de Ortodoks din 

görevlilerinin Burhanizm’e karĢı verdikleri mücadele sırasında Altay bölgesinde, Ġslâm dinine 

ve Türk-Tatar halkına karĢı mücadeleleri de söz konusudur. Bu konu, oldukça geniĢ kapsamlı 

olması dolayısıyla, bir sonraki makalede ele alınacaktır.          

Ayrıca, dikkatimi çeken konulardan bir diğeri ise; Rus ve/veya Sovyet yazarların, 

ġamanizm’de kanlı kurbanların veriliĢinin üzerinde sıkça durmaları ve kurban törenlerinin, 

halkın ekonomik olarak geliĢmesini engellediğinden bahsetmeleriydi.              

             Kurban sunumu ile ilgili olarak konuya açıklık getirmesi bakımından; Rene Jirar’ın 

sözlerini aktarmayı uygun buldum. Yazarın düĢüncesine göre: “…Kurban kesiminin bir de 

güzel tarafı var. Bu güzel ve faydalı tarafı ise; kurban, toplum arasındaki vahĢeti ve kavgaları 

yok etmeye çalıĢır. Ayrıca, toplumda yakınlığın ve birliğin oluĢmasına katkıda bulunur. Eski 

Çin’de yazılanlara bakarsak, yukarıda anlattığımız kurban fonksiyonunu onaylar niteliktedir. 

Çju-Yu (Törenlerin Kitabında), kurbanlığın yardımıyla insanların sakin kaldığını ve kurbanın, 

müziğin, cezalandırmanın ve kanunların amacının bir olduğunu yazıyor. Bu amaç ise; kalpleri 

birleĢtirmek ve düzeni kurmaktır” (Jirar, 2000: 15).  

Bu konuyla iliĢkili olarak; ġamanizm, halkın ekonomik kalkınmasını engeller, 

Ģeklindeki ifadelerin gerçekliğini de araĢtırdım ve elde ettiğim bulgulara göre; Çarlık 

Rusya’sının sömürü politikaları sonucunda, XVIII. asrın ortalarında Altay, göç akımına 

uğradı. Altay’ın merkezi, zengin ve verimli toprakları istila edildi. En verimli topraklarından, 

bol otlu yaylalarından ayrılan ve verimsiz dağ boğazlarına yerleĢmek mecburiyetinde kalan 

Altaylılar, her türlü vergi ve alınan haraçlarla günden güne yıkıldı
 
(Pavloviç 1994: 41) 

denilmektedir. Tabiî ki; bu durumda yaĢamaya çalıĢan insanın, inançlarının gerekliliğini 

yerine getirmesi beklenebilir mi? Altay’da faaliyet gösteren Rus misyonerlerin düĢüncelerine 

göre ise: “Nerede Ortodoksluk varsa; orada Rus ve onun ruhu, onun düzeni olacaktır” 
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(Maydurova, 1995: 101 – 103). Bu sözler, Altay halkının nasıl fakirleĢtiği ve halkların 

inançlarının nasıl yozlaĢtırıldığı hakkında sanırım yeterince fikir vermektedir. 

 

 Orta Asya’da İslâm Dininin Yayılması 

 Orta Asya’da ise durum biraz daha karmaĢıktı.  Bu konuyu anlamak için öncelikle, 

Orta Asya’da Ġslâm dininin yerleĢmesinde ve güçlenmesinde ve bununla birlikte 

ġamanizm’in zayıflamasında etkisi olan tarihî devirlerin sırasıyla değerlendirilmesi 

gerekmektedir: 

 

1. Karahanlılar Dönemi; X – XII. asır. 

2. Timur Ġmparatorluğu Devri;  XIV. asır. 

3. Çarlık Devri; XVIII. Asır (1917 yılına kadar), (Surapbergenov, 1979: 58).  

 

              Ġslâm dinine büyük hizmetleri olan Hoca Ahmet Yesevî ( 1103 – 1166), 

Karahanlılar devrinde, bugünkü Kazakistan topraklarında yaĢamıĢtır; fakat Hoca Ahmet 

Yesevî’yi anlatmadan önce, Arslan Baba’yı tanıtmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

Arslan Baba,  Hoca Ahmet Yesevî’nin ruhanî babası olmuĢtur. Tam olarak söylemek 

gerekirse, Yesevî düsturu tam olarak Türklük yolunda olmuĢtur. Hoca Ahmet Yesevî, Türk 

Ģeyhi Arslan Baba vefat edene kadar, ondan terbiye almıĢ ve onun elinde yetiĢmiĢtir 

(Kojaev, 1996: 109).   

Yesevîlik, dünyayı gezen usta ve sufilerin kardeĢliği ocağıdır. Bu kardeĢliğin 

kurucusu,  Ahmet el Yesevî’dir.  Gezgin olarak bilinen Ģeyh ve ustalar (Baba) genelde; 

Doğu Türkistan’ın, Kazakistan’ın,  Küçük ve Orta Asya’nın Türk göçebe halkları arasında, 

XVII. yüzyıla kadar hareket etmiĢler ve onların, buralarda Ġslâm dininin yayılmasında çok 

büyük etkileri olmuĢtur (Komisyon, 1988: 252; Komisyon, 1997:113). 

            Hoca Ahmet Yesevî üzerine çalıĢmalarıyla tanıdığımız, Fuat Köprülü; “… Türk 

boyları, kendi göçebelik hayatlarını devam ettirdikleri ve iptidaî dinlerinin izlerini 

sakladıkları için, Yesevî tarikatı bu eski geleneklerden pek tabiî olarak müteessir olmuĢ. 

Hatta bunlardan bir kısmını da kabul etmek zorunda kalmıĢtır” (Köprülü, 1972: 143) der; 

çünkü Ahmet Yesevî’nin ortaya çıktığı zamanlarda, Türklerin bir kısmı Ġslâm dininde 

değildi. ġaman inancına sahip olanlar ve Nesturi Hıristiyanları da vardı. Böyle bir ortamda, 

din farklılığından dolayı kardeĢ kavgalarının ve savaĢların olması elbette ki mümkündü; 
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fakat Ahmet Yesevî, Ġslâm dinine karĢı olmayan eski Türk din düĢüncelerini ve inançlarını 

alıp Türklerde, Ġslâm hâline getirdi (Ibırayev, 2000: 91 – 92).  

Yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz konunun bir değerlendirmesini yaptığımızda; 

karĢımıza çıkan tablo, Ġslâm dininin içinde ġamanizm’in, varlığını koruma imkânı bulmuĢ 

olmasıdır.  

Yaptığım incelemeler sonucunda, Orta Asya’da Ġslâm dininin giderek güçlenmesi 

karĢısında ġamanizm’in zayıfladığı tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda, Emir Timur zamanında 

izlenen politikalar ile Çarlık Rusya’nın Ġslâmiyet’e bakıĢı bunda etkili olmuĢtur denilebilir. 

Emir Timur zamanından baĢlayarak konuyu değerlendirelim: Ġslâm dinini yaymaya çalıĢan 

Emir Timur, Ģimdiki Kazak topraklarında bulunan ġaman’lara ve Budist Lama’lara sert 

davranarak onları buralardan sürmüĢtür (Surapbergenov, 1979:59).  

Emir Timur’un buradaki amacını, Ġslâm dinini yaymak olarak düĢünebiliriz; fakat 

Ġslâm dinine yapılan ikinci katkının amacı biraz daha farklı; çünkü Ruslar, Çarlık hükümeti 

devrinde Ġslâm’ın gereklerini yerine getirmeyenleri, hükümetin buyruğuyla, 1833 yılından 

itibaren Ģiddetle cezalandırmıĢlardı. Müslüman halka verilen bu cezalar; ilk olarak çubukla, 

ikincisi sopayla, üçüncü olarak da kamçıyla dövme Ģeklindeydi (Surapbergenov, 1979: 61). 

 DüĢtükleri bu durum karĢısında insanlar; bu ağır ve dayanılmaz hayat Ģartlarıyla dert 

ve acılarından kurtulmak için dua ediyorlar. Bununla birlikte bütün bu belaların 

gelmesinden sorumlu olanların cezalandırılmasını istiyorlar. BaĢka bir deyiĢle, sadece 

Allah’tan bekliyorlardı (Mambetaliyev, 1969: 10). Çar’ın valileri halktan, isteklerinin 

eksiksiz yerine getirilmesini istemiĢtir. 

Rusların sömürü politikası sadece Ġslâm’ı değil sömürge halkların tüm kültür 

hayatını da hedef almıĢtı. Konuyla ilgili olarak araĢtırmacı Abılkasımov; XIX. yüzyılda 

Kazak baksıları, toplumsal kutlamalardaki yöneticilik iĢlevlerinden, kurban sunulmasındaki 

vazifelerinden, en önemlisi de toplumsal yaĢamdaki sahip oldukları mevkilerinden de 

uzaklaĢtırılmıĢlardı. Bunun bir sebebi, 1868 yılı Kazak topraklarında, hukuki olarak 

Baksılık iĢlevlerine yasak getirilmesiydi. Bu durumun diğer bir sebebi de, Ġslâm dininin 

güçlenmesiyle birlikte özellikle mollaların; “cin çağırmak şeriata karşı gelmektir; bunun 

için de Baksı’dan yardım almak ve Baksı’yı yardıma çağırmak günahtır diyerek vaaz 

vermeleridir. Bu durumun en baĢlıca sebebi ise; Kazak topraklarına o sıralarda daha yeni 

gelen Rus tıbbının, Baksı’lara karĢı oluĢu (Abılkasımov, 1993: 99) gösterilebilir. 

Rusya’nın,  Ġslâm Dini’nin geniĢ halk kitlelerince benimsenmesini sağlamak 

maksadıyla uyguladığı siyasetle ilgili değerlendirme yapabilmeniz açısından, Çariçe 2. 
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Katarina’nın 1785 yılı 26 Kasımda yayımladığı özel buyruğundaki Ģu satırlara da dikkatinizi 

çekmek istiyorum: “ …Kırgızların her türlü tayfalarına, mollaları göndermek gereklidir. 

Ayrıca, Kırgızlara gönderdiğimiz mollaların güvenilir adamlar olduğundan ve bu kimselerin 

Rusya’ya tüm içtenliğiyle bağlanmıĢ olduklarından emin olun. Çünkü onların, Kırgızları 

Çarlık Rusya’nın istekleri doğrultusunda yetiĢtirmeleri ve bunun yanında, sınırlarımızda sık 

sık yaĢanan tertip ve düzen bozucu hareketlere de engel olmaları gerekmektedir. Bu 

mollalar arasında, yaptığı görevle dikkat çekenler olursa,  onları mutlaka ödüllendirin ve 

onlara hürmet gösterin” (Surapbergenov, 1979: 60 – 61) denilmiĢtir. 

Bir yandan da Çarlık Rusya, XIX. asırda Ġslâm dini ve ġamanizm ile mücadelede 

yeni yollar arıyordu. Bu konuda vereceğim ilk örnek; Çarlık Rusya dönemindeki 

araĢtırmalarıyla tanınan uzmanlardan Ç.Ç.Velihanov’dur: Kırgızlar arasında Hz. 

Muhammed’in adını bilmeyenler çoktur. Bizim ġaman’larımız, bozkırın birçok yerlerinde 

henüz değerini kaybetmediler. ġimdi bozkırda ikili inanç süreci yaĢanmaktadır. Bütün 

bunları lehimize çevirmek
1
(Velihanov, 1961: 527) için, önce mollaların Ġslâmî fikirlerini 

yaymalarına engel olmalı ve Tatar-Rus okullarını eğitime açmalıyız; çünkü sadece gerçek 

bilim, Ģüpheci ve kurtarıcı ruh verebilir. Sadece ve sadece bilim, hayatı doğru anlayabilme 

olanağı sağlar. Amerika BirleĢik Devletleri, Kızılderilileri uygarlaĢtırmaya baĢladığı andan 

itibaren, Kızılderililer ile arasındaki mücadelesini bitirebildi; ama Amerika BirleĢik 

Devletleri’nde 1858 yılından itibaren Kızılderililer için, 162 okul kuruldu ve yerleĢik hayata 

geçmek isteyen yerliler için de Kızılderililer fonu açıldı (Velihanov, 1961: 525–526). 

Valihanov, bu düĢüncesiyle Çarlık Rusya’nın ardından yönetimi ele geçiren BolĢeviklere de 

akıl hocalığı yapmıĢ olmakta ve bu Ģekilde Sovyet Rusya’nın Orta Asya politikasını da 

belirlemiĢ olmaktadır. 

            AraĢtırmamızın ikinci aĢamasında ise; Altay ve Orta Asya Türk halklarında, diğer 

inançların (din ) yayılmasıyla beraber, ġaman’ların günümüz toplumlarındaki rolü üzerinde de 

değerlendirme yapmayı amaç edinmiĢtik. Bu konuyla ilgili Mamet Lev Pavloviç; 1908 yılında 

Altay’da bulunduğum sırada, Burhanistlerin üzdüğü ġaman’ların gözlerinde yaĢ gördüm ve 

birçok insandan da Ģikâyetler duydum. Onlar,  Burhanistler ile komĢu oldukları için korkuyla 

yaĢadılar. Birkaç yıl sonra Burhan’lar, ġaman’ların tef ve elbiselerini yakma tehditlerini 

bıraktılar, daha doğrusu bırakmak zorunda kaldılar; çünkü Altay ġaman’larından birisi 

                                                 
1
 Lehimize çevirmek sözünün anlamını Ç.Ç.Valihananov Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Biz Hükümetten bütün 

bilimlere aykırı olan dini desteklememelerini ve bozkıra teolojik kanunları korku ve baskıya dayalı tedbirlerle 

sokma giriĢimlerinden vazgeçmesini talep ediyoruz”  
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Mamrıy Tomsk’a gidip yerel valiye kendi durumlarını anlattı (Pavloviç, 1994: 43) 

demektedir.  

Tabiî ki; böylelikle barıĢ ortamının sağlanmıĢ olduğunu,  insanların din ve vicdan 

hürriyetinin devlet tarafından garanti altına alınmıĢ olduğunu düĢünmeyin. XX. yüzyılın 

otuzlu yıllarında, ġaman’lar sürgüne uğradılar. ġaman’lar, ellili yıllarda vatana dönerek 

ġaman olduklarını da yazılı olarak inkâr ettiler ve faaliyetlerini gizli bir Ģekilde devam 

ettirdiler (Butanayev, 1996:176). 

 Teleut ve ġorlar’ın bir kısmı kendi millî kültürlerini, ayrıca yaĢamlarının diğer 

elementlerini, Çarlık Rusya’sının sömürü politikasının altında saklamaya çalıĢması gayet 

doğaldır (Katsyuba, 1993: 98). Katsyuba’nın Teleut ve ġor halkları için söylemiĢ olduğu bu 

sözle ilgili olarak genelleme yaptığımızda, durumu daha iyi kavrayabileceğimiz 

kanaatindeyim. 

Orta Asya halklarında ġaman’ların rolüne gelecek olursak; Kırgızlar arasında Ġslâm 

dininin yayılmasını değerlendiren değerli araĢtırmacı Mambetaliyev Satbaldı; 

…Kırgızistan’da Ġslâm dininin yayılmasına hizmet edenlerin genelde sufi temsilciler,  iĢanlar 

ve Ģeyhler olduğunu söyler ve Kırgız halkının geniĢ kitlesinin hoca ve iĢanları, genelde 

Ģaman, tabip ve Baksılar’ın fonksiyonlarını yerine getirdikleri için kendi Ģamanlarından 

ayırmamıĢ olduklarını belirtir. BaĢka yerlerden gelen hoca ve iĢanların arasında hekimliği, 

hipnozu ve büyücülüğü bilenlerin Kırgızlar arasında büyük otoriteye sahip olduğunu da beyan 

eder (Mambetaliyev, 1969: 22–25).  

Buradaki bilgiden de halkın eski inanç ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Ġslâm dininin Orta Asya halklarında yayılmasıyla beraber, ġaman’ların 

faaliyetlerinin bittiğini zannetmeyin. Bu konuya açıklık getireceğine inandığım, 

Özbekistan’da yaptığı araĢtırmalarından tanıdığımız O.A. Suhareva, Ġslâm dinini kabul eden 

ġaman’lara iliĢkin olarak; onlar, kendi ruhlarının sırasına Allah, peygamberler ve evliyaların 

adlarıyla Ġslâm dinine inananların kutsal sözünü (Bismillâhirrahmânirrahîm) de katarak kendi 

iĢlerini devam ettirdiler (Suhareva 1960: 44–57) demiĢtir. 

              Sonuç 

   ġamanizm ile yapılan bütün mücadelelere rağmen, diğer dinleri kabul eden 

toplumların hepsinde, ġamanizm inancına ait kalıntıların saklanmıĢ olduğunu görmekteyiz.            

Bu durumun sadece Ġslâm dininde olmayıp büyük ve kitaplı dinlerin hepsinde görüldüğüne 

dair Abdülkadir Ġnan’ın Ģu sözleri, meseleye açıklık getirmektedir: “…Çok tanrılı putperest 

dinler, etkilerini semavi dinlerin içinde sürdürmüĢlerdir. Yeni ve yüksek dinin ilkelerine 

açıkça aykırı olan birçok görenek ve inançlar (kitaba uydurulup), din kitaplarına bile 
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sokulmuĢtur. Meselâ; putperestlikle mücadeleyi talimatının esası sayan Hıristiyanlık, eski 

dinin geleneklerinden ayrılmayan halk tabakasının hoĢuna gitmek için; Hz. Ġsa, Meryem 

Ana ve havarilerin resimlerini, heykellerini benimsemeye mecbur kalmıĢtır. Hatta kanlı 

kurbanları Ģiddetle yasak eden Burhanizm bile, yılda bir defa ak kuzu kurbanına müsaade 

ederek bu geleneğe uymak zorunda kalmıĢtır.” (Ġnan, 1995: 202–203). 

Abdülkadir Ġnan hocamızın yukarıda belirttiklerinden de anlaĢılacağı üzere; 

ġamanizm, Burhan inancında da varlığını sürdürmektedir. Yine hocamızın yukarıdaki 

satırlarından ve ġamanizm konusundaki diğer örneklerden, ġamanizm’e karĢı verilen 

mücadelenin tam anlamıyla amacına ulaĢamadığı, halk kitlelerini fikir bazında 

etkileyemediği de çıkarımlarımız arasındadır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde ġamanizm ve Ġslâm dini üzerinde 

kapsamlı çalıĢmalar yapmıĢ olan O.A.Suhareva: “…Hz. Muhammed’in peygamber olmadan 

önce, göğsünden kalbi koparılarak temizlenmesi ve gökyüzüne seyahat etmesi (Miraç) 

motifi, Ģüphesiz ġaman’lara aittir.”  (Suhareva, 1960: 44–57) der. 

Dinlerin birbirinden etkilendiğine yönelik Ġbn Fazlan’ın Seyahatname’sinde geçen 

mütalâa, bizim değerlendirme yapabilmemiz açısından oldukça önemlidir: “Tarihte hiçbir din, 

tamamıyla yeni değildir. Hiçbir dinî davet, tamamıyla geçmiĢi ortadan kaldırmaz. Daha çok; 

yeniden ele alıĢ, yeniden değerlendirme bahis konusudur…”(ġeĢen, 1995: 181).    

            Günümüzde ġaman’ların faaliyetlerine ve ruhların yardımlarına duyulan inanç 

geçerliliğini her ne kadar korusa da;  Ģu anda kimse ruhların, çocukların canını alacağına 

inanmamaktadır (Komisyon, 1983: 101–102).                                                                                                                                                                                                                                                                             
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