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ﬁaman›n dinî törenlerdeki durumundan
yola ç›karak, ﬂamanizmin bir çok tan›m›
“trans” ve “ekstaz” terimlerinden yararlan›r.
Trans ve ekstaz terimlerinin, “klâsik” ﬂamanizmin tan›mlanmas›na ait oldu¤u düﬂünülmüﬂtür ve bu ço¤unlukla aç›kt›r. Tüm bu terimlerin kullan›lmas›na, Eliade’nin “ﬁamanizm ve Esrimenin Eski Teknikleri” adl› kitab›n›n 1964 y›l›nda ‹ngilizce’ye tercüme edilmesiyle baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu kitab›n, ﬂamanizm literatüründe çok
önemli bir yer tuttu¤unu belirtmek gerekir.
ﬁamanizm üzerine yap›lm›ﬂ olan ilk ve onlarca seneden beri tek çal›ﬂma olmas›na ra¤men; 1951’de Frans›zca olarak ilk yay›nland›¤›nda, gerçek bir akademik çal›ﬂma olarak
kabul edilmemiﬂtir. Dergide, Eliade kitab›n›
nas›l tasarlad›¤›n› ﬂöyle aç›klar: “Ben bu kitab›n, din tarihçilerinden daha fazla yararlanabilecek ﬂairler, oyun yazarlar› ve ressamlar
taraf›ndan okunmas›n› istiyorum”, “benim bu
araﬂt›rmam unutulmuﬂ edebî ilham kaynaklar›n› yeniden keﬂfetme giriﬂimi olarak görülebilir”. Asl›nda onun kitab›, ruhsal ve ﬂiirsel
amaçlar› takip eder ve kas›tl› olarak ﬂamanizmin mistik aç›s›n› benimser. Hiçbir ﬂekilde
bu kitap, ﬂamanizm üzerine bir kaynak veya
bilimsel bir analiz olarak düﬂünülemez. En
ç›plak ﬂekliyle, ﬂamanizmin dinsel tecrübeyi
yans›tt›¤›n› belirtir ki; tüm dinlere bir arka
tip oluﬂturur, bu ayn› zamanda hem zaman
ve mekan içinde geniﬂ anlam›n›, hem evrensel anlam›n› içerir. Bütün bunlar için, Eliade’nin kitab› sadece yak›n zamana kadar gerilik ve delilikle kurulan ﬂamanizm; rehabili-

*

**

tasyon olarak görülmemeli, ayr›ca din küresinde yeri olan bir yükseliﬂ olarak görülmelidir.
Bu nedenle Eliade’nin kitab›, özellikle
bat›daki düﬂünce tarihine k›yasla takdir edilmelidir. Asl›nda bu kitap, ilk kez Castaneda
kitaplar›n› okumay› seven ve onun tarz›n› takip eden, California sanat ve entelektüel çevrelerinde popüler oldu. Castaneda’n›n kitaplar› ﬂüphesiz antropolojik alan›n meyveleri
de¤ildir, ama edebî kurgudur. Ayr›ca Kuzey
Amerikal› K›z›lderililerin sanr›sal ilaçlar›, ﬂamanik bir ﬂekilde kullanmalar›na gönderme
yapmak, bu ba¤lamda uyuﬂturucu kültürünün geliﬂmesi için bir ön bilgi oluﬂturmaktad›r. Castaneda “ﬂaman” kelimesini kullanmasa da, onun etkisi ﬂamanizmin yetmiﬂli y›llar
süresince uyuﬂturucu kültürüyle ilintili olmas›na sebep oldu (1970). Bütün bunlar sadece
Eliade’nin, ﬂamanizme olan mistik bak›ﬂ›n›
güçlendirmekle kalmad›, ayn› zamanda Bat›da neo-samanizmin ortaya ç›kmas›na da sebep oldu. O zamandan beri ﬂamanizme olan
postmodern bak›ﬂ ve Bat›da neo-ﬂamanizmin
geliﬂmesi az ya da çok birbiriyle ba¤lant›l›d›r.
Bu ba¤lamda, Yeni Dönem edebiyat›nda,
ﬂamanizmi tan›mlayan baﬂka fikirler ç›kt› ve
bu neo-ﬂamanizmde “Altered States of Consciousness”(ASC) ile ve “performans”la ilgili
benim daha sonra, sunumun sonunda aç›klayaca¤›m gibi farkl› bir rol oynad›. Belirtmeme
izin verin ki, bu e¤ilim, ﬂamanist toplumlardaki antropolojik saha çal›ﬂmalar›n›n d›ﬂ›nda
baﬂka dayanaklar göz önünde bulundurularak geliﬂtirildi; ve bunun ortak edebiyat›, Ba-
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t› okumalar›ndaki psiﬂik ya da ruhsal amaçlara yönelik haz›rland›.
Tüm bunlar, tek terim olarak “ekstaz”›n
aç›klad›¤› bu olay›n, ne kadar karmaﬂ›k oldu¤unu gösterir. Aﬂ›r› basitleﬂtirme riskini de
göz önüne alarak, bunu aﬂa¤›daki ﬂekilde yeniden ifade etmek isterim. Postmodern popüler yorumlar, ﬂamanizmi bir seri –trans, ekstaz, ASC, performans- gibi olgularla ifade
ederler ki; bunlar manen, psiﬂik refah ve kendini ifadeye gönderme yapar. Kapal› olarak
yap›lan bu tür yorumlar, ﬂamanizmi bireysel
bir tav›r haline dönüﬂtürür. Ben bunlar› ele
alacakm›ﬂ›m gibi yaparak, ç›kabilecek tüm
sorulara cevap vermeyi vaat etmiyorum. Birkaç noktaya de¤inmemin, bütüne bir ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan çok faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum.
‹lk önce, geleneksel ﬂamanizmi niteleyen ilk iki kan› olan “trans” ve “ekstaz” kelimelerinin anlam›n› sorgulayarak baﬂlayaca¤›m; daha sonra “neo-ﬂamanizmi” böyle adland›rmay› yarg›layaca¤›m. Bir baﬂka deyiﬂle, bu kelimeler geleneksel ve neo-ﬂamanizme
temel prensip teﬂkil ederler. Bu nedenle, bu
kelimelerin geleneksel ﬂamanizmi nitelemesinin uygunlu¤unu, sorgulamadan baﬂlayaca¤›m ve daha sonra ﬂamanizmi karakterize etmede neden bu kelimelerin kullan›lm›ﬂ olabilece¤ini inceleyece¤im. Bu da bizim, Bat›l›
ideolojik alâkan›n ﬂamanizm üzerine yap›lan
yaklaﬂ›m hikâyelerine ›ﬂ›k tutmam›z› sa¤layacak. Konuyla ilgili Bat›l› düﬂünceler ve bugünkü uygulamalar tarihine ve Bat›l› olmayan ﬂamanizmden; neo-ﬂamanizme kadarki
tarihi, h›zl› bir araﬂt›rmadan sonra, sonuç
olarak konuyla ilgili ortak noktaya dikkatinizi çekmek isterim.
I. ‹lk bölümde “ekstazik” terminolojiyi
inceleyece¤im. “Trans” ve “ekstaz” çok eski terimlerdir. Latin’den “transire” kelimesinden
gelen trans “ölçmek, bir durumdan baﬂka bir
duruma geçmek”dir ve Orta Ça¤ Bat› Avrupas›’nda pagan uygulamalar›n› ortadan kald›rmak için kullan›lm›ﬂt›r. Eski Yunan “extsis”
kelimesinden gelen ekstaz’da “mant›¤›n üzerinde bir konumda bulunma olarak” Orta
Ça¤’dan itibaren Bat›da kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca Hristiyan mistiklerinin yaﬂad›klar›n› rapor ettikleri gibi, mistik kendinden geçme olarak söylenebilir. Öyle ki, Hristi-
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yan kilisesi “trans”› olumsuz görmüﬂtür ve
onu üstün görmekten çok, di¤er dinlerle alakal› bularak suçlam›ﬂt›r. Ayn› zamanda kilise
“ekstaz”›n olumlu olabilece¤ini, sadece Hristiyan tanr›s›na ba¤l› olan mistik bilgiyle ilgili
olursa kabul etmektedir.
Bu iki terim, sadece birkaç araﬂt›rmac›
taraf›ndan birbirinden ay›rt edilmiﬂtir (ilk
önce Rouget (1980)-1985). Büyük bir ço¤unluk, özellikle “ekstazik” s›fat olarak geçti¤i
için, bunlar› birbirlerinin yerine kullan›labilirmiﬂ gibi göstermektedir. Bu nedenle benim
iddiam; yapt›¤›m çal›ﬂmalarda büyük bir yer
kaplad›¤› için, ço¤unlukla kendinden geçme
(trans) kelimesini kullanmama ra¤men, her
ikisini de bir arada kullanmay› amaçlar ve
çok yayg›n bir kullan›m olan “ekstazik trans”
kullan›m›na yöneliktir. Bu kelimelerin neden
hem aç›klay›c› bir araç olarak, hem de “ﬂamanizm”e antropolojik aç›dan uygun olmad›¤›n›
göstermeye çal›ﬂaca¤›m.
Benim ilk itiraz›m bu kelimelerin betimsel birliktelikten yoksun olmas›d›r. “ﬁaman transa geçti, transa giriyor” veya “trans
halinde, ﬂaman ruhu ortaya ç›kar›r veya dini
bir tak›m hareketler yapar” gibi yaz›lar›
okurken, okuyucu ﬂaman›n tam olarak nas›l
davrand›¤› konusunda düﬂünmekte ve hareketleri hayal etmekte özgür b›rak›l›r: O sallan›yor mu, at›l›yor mu, hareketsiz uzan›yor
mu? Bu nedenle kelime en ﬂiddetli heyecandan, ölü sessizli¤ine kadar, dil ve kollar›n yan›nda, ayak parmaklar›n›n dahi bütün hareketlerini kapsayacak ﬂekilde kullan›lmaktad›r; ta ki, herhangi bir hareket “ trans” olarak
say›labilsin, ayr›ca ben ﬂöyle cümlelere rastlar›m: “Görünür hiçbir belirti yokken bile
transa geçiyor”. Öyle ise birisinin transta
olup olmad›¤› nas›l bilinebilir? Kim neye dayand›rarak karar veriyor?
Belirli bir psiﬂik durum veya akl›n durumu olarak “trans” kelimesinin özelliklerinin belirlenmesi hiç zahmetli de¤ildir. Sonundaki durum (gerçekten tasvir edildi¤inde) kutup noktalar› aras›ndaki gidip gelme, olarak
tarif edilir: bilim adamlar›n›n ço¤una göre bilincin azalmas› ya da kaybolmas›ndan; birkaç›na göre, bilincin odaklanmas›na kadar olan
bölge tan›mlanm›ﬂt›r [bkz. Bahn 1997, p. 63].
As›l önemli olan genellikle bu durumun varl›¤›n› gözleyerek, deneme yoluyla geniﬂ çevre-
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lerce kabul edilebilir temellerle desteklemektir. Bir baﬂka deyiﬂle, belirli dahili durum olarak “trans” veya “ekstaz”›n gerçekli¤i, kan›tlanm›ﬂ bilginin eksikli¤ine ra¤men genel sav
olarak itirazs›z kabul edilir. Fiziksel durum
itibar›yla birinin gerçekten transa geçti¤ini
nas›l görebiliriz? Kay›tlara bakarak, ﬂaman›n
söyledi¤i sözler yoluyla m› anlayabiliriz? E¤er
öyleyse hangi dilde? Beynin durumunu veya
geçmiﬂ zamanlardaki ya da uzak diyarlardaki
ﬂaman›n iç dünyas›n› nas›l anlayabiliriz?
Tekrar kimin, hangi temellere dayanarak birisinin “trans”a geçti¤ini ve geçmedi¤ini karar vermesini merak etmek zorunda kal›yoruz. Asl›nda, metodolojinin eksikli¤i durumunda, karar verme mekanizmas› genellikle
bilim adam›n›n öznelli¤ine dayan›r.
Akl›n iddia etti¤i ﬂekilde, durumu onu
aﬂikâr edecek fiziksel davran›ﬂ moduyla iliﬂkilendirilemeyece¤i için sorun daha da önem
kazan›yor. Dahas› antropolojik alana dayanmayan yazarlar, akl›n durumu veya fiziksel
durum olarak; dikkate de¤er olan trans cümlelerini, ortaya atm›ﬂlard›r ve bu sorun genellikle nöro-fizik psikologlar› taraf›ndan göz ard› edile gelmiﬂtir. Sonradan gelenin durum
çal›ﬂmalar› üretti¤i ve genel sonuçlara dayanmad›¤› çok aç›kt›r.
Di¤er taraftan, geleneksel ﬂamanist toplumlar, belki de onlar için alakas›z görünecek
“trans” kelimesini karﬂ›layacak kendi dillerinde terimler kullanm›yorlar. ﬁaman›n
transta olup olmad›¤› soruldu¤u zaman, do¤al olarak cevap verememektedirler. Onun
yapt›¤› davran›ﬂ› belirtmelerine ra¤men, ﬂaman›n ritüel hareketine karﬂ›l›k gelecek ﬂekilde adland›rma yapmamaktad›rlar. Kural
olarak, onlar “trans” olarak adland›r›lan ayin
bölümünü do¤a üstü ruhlarla iliﬂkilendirirler
ve fiziksel davran›ﬂ moduna göre anlaml› ayr›mlar yaparlar: Onlara göre; çeﬂitli mimikler
ve hareketler, ruhlarla de¤iﬂik ﬂekildeki iliﬂkileri aç›klar ve bir kurala göre, yerli dillerinde birbirlerinden dikkatli bir ﬂekilde ayr›ﬂt›r›l›rlar. Baﬂka bir deyiﬂle, ﬂamanist toplumlar, ﬂamanik davran›ﬂlar›; ruhlarla iliﬂkide
olundu¤u manas›nda, ve ispat olarak sembolik sunumlar ﬂeklindeki terimlere dönüﬂtürürler.
Bu nedenle, davran›ﬂ durumuna potansiyel karﬂ›l›k olarak “trans” kelimesine ra¤-

128

men, baﬂka anlamlara gelebilecek di¤er karﬂ›l›klar›yla da do¤al olarak iliﬂkilendirilir. Bir
aç›dan toplumdan topluma de¤iﬂiklik gösterebilen davran›ﬂ›n, kültürel aç›dan tan›m›na
uymas› beklenir. Di¤er taraftan dini fikirleri
ve ruhsal tav›rlar›, bulunduklar› her yerde
kapal› bir ﬂekilde sunmak düﬂünülmüﬂtür ve
bu insan›n içsel do¤al e¤ilimini ruhani aç›dan
yans›tabilir.
Bütün bunlar sonsuz ve faydas›z -ve üstelik karara var›lamayan- tart›ﬂmalar do¤urmaktad›r. Böylece “trans” kelimesinin “aslî”
veya “taklidî” özelli¤i ve ﬂaman›n gerçekten
ruhla karﬂ›laﬂ›p karﬂ›laﬂmad›¤›, ya da yapar
gibi görünüp görünmedi¤i sorusu tart›ﬂ›la
gelmektedir. ﬁu ﬂekildeki cümleler buluyoruz:
“genellikle trans›n gerçek veya taklit olup olmad›¤›na karar vermek güçtür”, “trans otantik oldu¤unda ritüelin iﬂleyece¤i garanti edilemez” ve tam tersi trans hiç gerçekleﬂmese
bile ritüel etkili olabilir. Di¤er tart›ﬂma her
faktörün ve aralar›ndaki iliﬂkilerin rol oynad›¤› sayg› de¤er (kutsal) bölümlere dokunur:
Beynin beklenen durumu, kültürel olarak tan›mlanan davran›ﬂla iliﬂkilendirilir mi? Sadece do¤al e¤ilimi kontrol amac›nda olan kültürel doku yoluyla, trans ayinleﬂtirilebilir mi?
Bu tip sorular paradokslar ortaya ç›kar›yor
ve daha baﬂka utanç verici sorulara itiyor:
e¤er potansiyel olarak evrensel ise, neden di¤er kültürler dinler taraf›ndan gözlemlenmiyor? Bu içinde “trans” olan dini sistemlerin
do¤aya daha m› ba¤›ml› oldu¤u anlam›na geliyor, bu sebeple mi üstün olarak adland›r›lanlar bunlar› k›n›yorlar?
Önceki yaz›lar›mda ziyadesiyle de¤indi¤im için, bu sorular üzerinde daha fazla durmayaca¤›m. Daha detayl› ﬂekilde önceki makalelerde inceledi¤im için, bana göre daha gerekli olan “ekstazik” terminolojisinin alt›nda
yatan problemleri belirlemeye çal›ﬂaca¤›m.
“Trans” teriminin çeﬂitli ﬂekillerde kullan›m›yla, fiziksel davran›ﬂ modu, akl›n durumu
veya iç dünyas› ile kültürel yolla aç›klanan
davran›ﬂ aras›ndaki ba¤lant› aç›kça yap›labilir. Bu kültürü do¤aya ba¤lamakla beraber,
akl› vücuda ba¤layan apaç›k bir köprüdür.
Bir iliﬂki veya alakas›zl›¤›n belirtisi olsun veya olmas›n bu köprü, büyük olas›l›kla kabul
edilemez olarak görülen ve üç aﬂamal› kelimeyi kullanan, bilim adamlar›n›n ço¤u tara-
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f›ndan bir determinist bak›ﬂ aç›s› olarak öngörülür. Bu aç›k ve alt›nda yatan ba¤lar›n
oluﬂturdu¤u problemler, hem epistemolojik
hem de ideolojik görüﬂ aç›s›ndan daha ileri
seviyede yorumlara ve geliﬂmelere ihtiyaç olmad›¤›n› gösterir. Ben sadece R. Needham taraf›ndan da belirtilen “sosyal disimilasyon”un
(taklitçilik) rolünden bahsedece¤im. Lütfen
onun “Belief, Language and Experience”, kitab›ndan bir paragrafa gönderme yapmama
izin verin; bu paragrafta o, geleneksel dinî
inançlar›n bilinmesi gereken ö¤retilere destek vermesinin gerekmedi¤ini; yap›lmas› gereken davran›ﬂlar›n ve düﬂünülmesi gereken
ﬂeylerin aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkinin, yaﬂam› imkâns›z k›ld›¤›n› vurgular. Toplumda iki
yüzlülü¤ün kaç›n›lmaz oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, tahmin edilen karﬂ›l›kl› davran›ﬂ,
duygu, fikir aras›ndaki ba¤l›l›k anlaﬂ›lmaz
gelir.
II. ﬁimdi bu soru “ekstazik” terminolojinin ikilemini vurgulayarak, cevaplanm›ﬂ anlam›na gelmez. Bu konu hakk›ndaki kan›tlar›m›z fazlalaﬂ›yor. Bu durum da beni, sunumun ikinci k›sm›nda bu terimlerin ideolojik
bir düﬂünce oldu¤unu iletmeye ve bu olay›n
Bat›l› köküne inmeye itti.
K›sa bir tarihsel araﬂt›rma, onlar›n üç
yüz y›l boyunca yapt›¤› araﬂt›rmalarda –ﬂamanizm üzerine- ﬂaman›n davran›ﬂlar›n›n zaman içinde dinsellikten, psikolojik yorumlamalara do¤ru kaymas›ndan oluﬂan bütünlü¤ü
incelediklerini gösterir.Bizim tart›ﬂmam›z
için olaylar› basitleﬂtirmek ad›na, ﬂamanik
davran›ﬂ›n de¤erlendirmesini üç ana baﬂl›k
alt›nda toplayarak yapabiliriz: ﬂeytanlaﬂma,
t›bbîleﬂme, idealleﬂme.
1. ﬁeytanlaﬂma: Rus Ortodoks misyonerlerine kadar dayanan ilk çal›ﬂmalarda
(17. ve 18. yüzy›l) ﬂaman figürü Sibirya’da görülmüﬂtür ve dinsel olarak kabul edilmiﬂtir.
Buna karﬂ›n Tanr›’ya hizmet edece¤ine ﬂeytana hizmet etme amac› gütmüﬂlerdir ki, bu ﬂamanlar›n “vahﬂi” davran›ﬂlar› baz al›narak
oluﬂturulmuﬂtur. Hem huzursuz hem de hayvansal olarak, bu davran›ﬂ ço¤unlukla Hristiyan riayetkâr tav›rlar›n karﬂ›s›nda görülmüﬂ
ve “ﬂeytans›”, “ﬂeytani” olarak de¤erlendirilmiﬂtir (ki, ekstazik terminoloji çok az kullan›lm›ﬂt›r). Davran›ﬂ›n amac› Hristiyanl›¤›n
yay›lmas›na yard›mc› olmakt›r.
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Bu tür ifadeler, dinsel edebiyatta bulunmas›na ra¤men zamanla ayd›nlanma ça¤›n›n
etkisiyle oluﬂan mant›ksal de¤erlendirme çerçevesindeki di¤er yaz› türleriyle yer de¤iﬂtirdiler. Ayr›ca bu ça¤ dünyay› dolaﬂma ve Bat›sal olmayan gelenekleri ö¤renme ça¤› olmuﬂtur. Asl›nda ﬂeytan›n yok olmas›yla ilgili dini
yan anlam›, ima eder. ﬁaman›n davran›ﬂlar›,
kendisine göre insanl›¤›n zalimli¤ini yok etmek için sahte doktorluktu; ama bu davran›ﬂ
tarz›, Ansiklopedilerde “vahﬂi” ve “toplum d›ﬂ›” olarak an›l›r.
2. T›bbîleﬂme: kolonisel bask›n› artmas›yla 19. yüzy›lda bir çok ﬂey de¤iﬂti, ﬂamanizm kolonileﬂmenin yaratt›¤› sorunlara gelene¤e ba¤l› toplumlarda çözüm kayna¤› oldu.
Bu sebeple iyileﬂtirme, ﬂamanist uygulamada
etkin bir rol oynamaya e¤ilimliydi. Tüm bunlar, ﬂamanizmin “geriye dönük” ve “ç›lg›n” oldu¤u görüﬂünü güçlendirdi ve araﬂt›rmac›lar
ﬂamanist davran›ﬂ› psiko- patolojik olarak de¤erlendirirken; ﬂamanik uygulamay›, iyileﬂtirici terapi olarak de¤erlendirdi. Asr›n sonunda bu fikir, psikanalistler taraf›ndan güçlendirildi ve o zamandan beri di¤er ﬂeyleri de ayd›nlatarak desteklendi; bunlar ﬂaman davran›ﬂ› ile isteri ve özellikle 1930’lu y›llardaki
epilepsi hastal›klar› gibi rahats›zl›klar› karﬂ›laﬂt›rmaya dayal›yd› (Ohlmarks, ve hatta
Shirokogoroff). ﬁeytanlaﬂma ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda t›bbîleﬂme negatiftir, ama toplum ve
kültürden çok bireyselli¤e önem verilir. Ama
tibbîleﬂme bir çok aç›dan eleﬂtiriye aç›kt›r, en
önemli üçü, dünyan›n her yerinde bilinir ve
ben bunlardan bahsetmek istiyorum: ‹lk olarak; Dengesiz, sinirli ve ruh sa¤l›¤› bozulmuﬂlu¤un d›ﬂ›nda, ﬂamanlarda güçlü karaktere sahip olma kural› vard›r. Bu da ﬂamanlar›n ritüellerini devam ettirmesi için, birey ve
toplum hakk›ndaki kararl›l›klar›n› devam ettiren grup taraf›ndan kabul edilir. Baz› yazarlar göre ﬂamanlar, hastal›kl› bireyler yerine, karizmatik olarak nitelendirilirler. ‹kinci
olarak iyileﬂtirme, ﬂaman davran›ﬂlar›na zarar veren di¤er gruplar›n aktivitelerinden biridir. Bu sebeple ﬂamanizmi; temsil edilenlerin, kurumlar›n ve uygulamalar›n bir bütünü
olarak ele almak uygun olmaz. Üçüncü ve ﬂu
andaki amac›m›za en uygun olarak, iyileﬂtirme sömürge toplumlar›nda geliﬂir ve toplumu
kolonisel güçlerin etkisi alt›nda yok olmaktan
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korur; kolonisel güçlerin ve modernize olan
güçlerin bu olaylara daha iyi dayand›¤› (tolerans gösterdi¤i) bilinir. Bu terapik ögeleri, temel olarak iyileﬂtirme amaçl› olmayan ritüellere dahil etme yönündeki ad›m› daha da kolaylaﬂt›r›r (Olivier de Sardan 1994).
3. ‹dealleﬂme: 30 y›ldan daha fazlad›r,
ﬂamanizm bütünüyle yeniden de¤er kazand›.
Ben, geleneksel ﬂamanizm ve antropologlar
taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan pek çok çal›ﬂmay›
ki; bunlar genellikle betimseldir ve gözlemlenmiﬂ bir alana hitap eder, bir kenara koymak durumunday›m. Sadece Bat› neo-ﬂamanizmleriyle ilgilenece¤im.
Büyük ihtimalle neo-ﬂamanizm, ilk olarak; yerel ak›mlar›n Kuzey-Bat› Yakas› Amerikan K›z›lderililerinin modern dünyada yerini bulamadaki yard›mlardan, ortaya ç›km›ﬂt›r. Halbuki sonra, bu olay›n (Amerikan yerlisi olmayan) Bat›l›lar› da etkiledi¤i görüldü ve
onlara da hitap etti. ﬁamanik çal›ﬂmalar için
en ünlü merkez Michael Harner taraf›ndan
kurulur. Bununla ba¤lant›l› olarak ya da bu
merkezi model alarak, Avrupa ve Kuzey Amerika’da merkezler kuruldu. Bütün bunlar,
yüksek giriﬂ ücretlerinin al›nd›¤› e¤itim kurslar› düzenler. Çal›ﬂmalar, Bat›daki neo-ﬂamanlar ve birkaç yerli yeni uygulay›c› taraf›ndan yönetildi. Çal›ﬂmalar, kiﬂinin içsel yoluyla ona gönderme yap›larak olur. Bu yol ﬂamanizmin çekirde¤ini aç›klar. Bu Harner’in
“ﬂamanizmin özü” olarak adland›rd›¤› ﬂeye
gönderme yapar ki, bu kiﬂisel özeninin bir
meyvesidir. ﬁamanizmin özü kendisini “kendine dayanan” bir sistem olarak tan›t›r, bu
kasten kültürden ar›nm›ﬂ bir ﬂekilde sunulur
ki, Bat›l›lar taraf›ndan kendi kullan›mlar›
için kolay olsun (buna ra¤men de¤iﬂik ülkelerdeki geleneksel ﬂamanizm ile ortak baz›
yanlar› bulunmaktad›r). Neo-ﬂamanizm konusunda Harner, ilk ve en önemli olmas›na
ra¤men tek de¤ildir. Shaman’s Drum dergisi,
de¤iﬂik çeﬂitlerden yeni at›l›mlar için güzel fikirler verir.
Bir bütün olarak tüm neo- ﬂamanizmler,
Yeni Ça¤ postmodernizme ba¤l› olan özellikleri ile yola ç›karlar. Zaman darl›¤› yüzünden
sadece birkaç›na de¤inece¤im ve yorumlar›m›
amac›ma uygun olanlara saklayaca¤›m.
Bu neo-ﬂamanizm ak›m›, ekoloji için ve
do¤al olarak kabul edilen her ﬂey için büyük
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endiﬂe duymaktad›r.Bu da ﬂamanizmin insan
do¤as›na ve do¤aya karﬂ› olan büyük sayg›s›ndan kaynaklan›r.
Onlar, bilimin (postmodern anlamda anlaﬂ›ld›¤› gibi, bilim adam›n›n nesnelli¤ine dayan›r) ve dinin (ruhsall›k olarak anlaﬂ›ld›¤›
gibi) birleﬂtirilmiﬂ sahtecilik oldu¤unu farz
ederler. Burada iki kavram, bilinç durumu ve
tecrübe ba¤lant›d›r. En az›ndan k›smen uzun
dönem ﬂamanizmin t›bbîleﬂmesinden miras
kalm›ﬂ oldu¤u görülür: as›l mesele; patalojik
aç›klamalardan vazgeçilmiﬂ oldu¤u halde bir
çok araﬂt›rmac›, ﬂamanik iﬂlemlerin hususi
medyum tecrübelerinden kaynakland›¤›n› düﬂünmeye devam etmiﬂlerdir. Neo-ﬂamanizmin
temelinde sadece ço¤unlukla “bozulmuﬂ” olarak adland›r›lan “bilinç durumu” de¤il ayn›
zamanda “karﬂ›l›kl›” olarak da ya da adeta
“ﬂamanik” (ki 1990’larda Michael Harner’e
göre) olarak da adland›r›lan “bilinç durumu”
vard›r. Tecrübeye gelince, deneysel kelimesi
bunu çok güzel bir ﬂekilde aç›klar. Deneysel
ne (bir meyvenin gözlenmesi gibi) tecrübî, ne
de (bir meyvenin laboratuar deneyi gibi) deneyseldir. Deneysel, kat› bir ﬂekilde o anki ve
sonras›ndaki bireysel duygular›n rapor edilmesine dayan›r. Bu “deneysel” yönelim mesela “Journal of Experiantal Shamanizm”, Experiantal Shamanizm gibi çal›ﬂmalarda geliﬂtirilmiﬂtir ki “mistik gezi” olarak yaftalanan
yolculukta “deneysel ﬂamanl›k ya da di¤er
gerçekliklerle”, u¤raﬂan insanlar› hedefler.
Bütün bu kavramlardan dolay› neo-ﬂamanizm bireysel aray›ﬂ sorular› için ruhî bir taslak oldu¤u kadar, kendi kendini iyileﬂtirme
uygulamas›n› da gerektirir. Böylesi tecrübelerin ruhlar ya da kozmoloji yerine sembolik bir
karakterle tan›t›mlar›na gitgide daha az dayand›r›lmas› kayda de¤erdir. Bunlar kendi
kendine yeterlik olarak düﬂünülen kavramlarm›ﬂ gibi ortaya ç›kan raporlard›r.
Bütün bunlar göstermektedir ki, neo-ﬂamanizmler can s›k›c› derecede çok yönlü benli¤e vurgu yap›lmas›n›n sonucudur. Çok çeﬂitli aç›lar ve amaçlar ki, geniﬂ bir kendini gerçekleﬂtirme konseptini içerir. Bu aç›dan anlaml› olmas› için, bununla ilgili k›sa bir anekdot anlatmama izin verin, 1994’te meslektaﬂlar›mdan biri olan eski Yunan felsefe uzman›
Pierre Hadot bana ﬂu soruyu yöneltmiﬂti:
“ﬁunu yazan meslektaﬂ›m Joly’e nas›l cevap
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verece¤im”: ‘antropolojik olarak Sokrates’in
ilk felsefeci ve son ﬂaman oldu¤u halen do¤ru
kabul edilmektedir’. “Böylesi bir duruma nas›l mukabele edilebilir?” Sokrates’in müdafaa
etti¤i “ruhî egzersizler”le ima edilen, “ruh yolculu¤u” ki, bunlar kendini “geliﬂtirme”, “iyileﬂtirme” ve “dönüﬂtürme”yi amaçlam›ﬂt›r.
Ben farkettim ki, Sokrates son ﬂaman de¤ildir, fakat ilk neo-ﬂamand›r. Gerçekte JudeoHristiyan düﬂüncesinden miras kalan Yunan
felsefe ve mistisizmine uygun bir ruhî yetiﬂtirme gelene¤i olmas› as›l meseledir.
Yine de 2500 y›l önce Sokrates’in emanet b›rakt›¤› ﬂeye ilaveten modern ﬂamanizm
bir baﬂka kavram olan “performans”› geliﬂtirmiﬂtir. ﬁamanizm 30 y›ld›r halen “performans” olarak özdeﬂleﬂmiﬂtir ve “performans
sanatlar›” olarak düﬂünülmektedir. Onlar›n
ortak geliﬂimi bir yazar›n onlar› ortak görmesine sebep oldu ki, bu “postmodernizmin birleﬂtirici modudur” (Benamou 1977:3). ﬁaman
performans› hem sanatsal yarat›c›l›k, hem de
kendi kendini ifade olarak telâkki edilmektedir.
K›saca “kendini gerçekleﬂtirme” ve “performans” olarak neo-ﬂaman uygulamalar›n›n
geliﬂimini aç›klamak isterim. Bu geliﬂmeler,
bireyin ruhî ve fiziksel hareketlerine gönderme yaparlar. Bu sebeple, onlar sözde geleneksel ﬂaman özelliklerinin yorumlar› olarak görünürler; bedensel hareketler, ruhun ﬂaman
gelene¤ine uygun sembolik yorumlar› olarak
kabul edilirler. Fakat bu yeni aç›klamalar,
anlamland›rma ve anlam›n saklanmas›n› ima
eder. Ruhsal varl›klarla karﬂ›laﬂarak içsel
tecrübeye geçiﬂ fikri; sembolikten psiﬂi¤e geçiﬂ, sosyal fonksiyondan bireysel olaya geçiﬂi
sembolize eder. Performans›n iddias› benzer
yanl›ﬂlara dayan›r: Neo-ﬂaman uygulamas›
art›k ritüel bir aksiyon de¤ildir, tamamen kiﬂi merkezli bir davran›ﬂt›r. Bu “performans”
genel bir tavr›n yans›mas›d›r ki, “sanatç›” ile
“gösterimci” yer de¤iﬂtirmiﬂtir. Neo-ﬂaman
uygulama, geleneksel bir ritüel olarak kat›l›mc›lar ve ruhlar›n yerine, tamamen bireyi
iﬂaret etmektedir!
III. netice itibariyle, sizin için kültürel
bir ödünçleme baﬂlatmak istiyorum. Kültürel
ödünçlemeler hakk›nda baz› düﬂünceler için
öneride bulunmak isterim. Asl›nda bu neo-ﬂamanizmde önemli bir özelliktir. Sadece Bat›,
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geleneksel toplum ﬂamanizminden bir ﬂey almakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda eski ﬂamanist toplum da Bat›dan bir ﬂeyler alm›ﬂt›r (ve
bu ço¤u zaman “ﬂehir ﬂamanizmi” olarak adland›r›lan içsel geliﬂmelerle kar›ﬂt›r›lmaktad›r). Fakat biz Bat›l› neo-ﬂamanizmlerin, onlar›n modellerinden ne kadar farkl› oldu¤unu
anl›yoruz. Bu sebeple ve burada de¤inemeyece¤im pek çok sebepten ötürü, ödünç al›nan
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r; ödünç almak bir örne¤i
kopya etmeye yönelik de¤ildir, aksine onu yeni geliﬂmeler için desteklemek ve yard›mc› olmak için bir araç haline getirmektir. Bilhassa
ödünçleme göstermektedir ki, kat› toplumlarda çok fazla muhtemel de¤iﬂimlerin yap›lmas› hedeflenmektedir. Bu sebepten bu ödünç
al›m, temel olarak ödünç alanlar›n ald›klar›
ﬂeyi yeniden benimsemelerinin bir yolu olarak araﬂt›r›lmal›d›r.
Neo-ﬂamanizm, bir yandan Bat›da ruhsal davran›ﬂlar›n yeniden benimsenmesini
sa¤lam›ﬂt›r ki, bu davran›ﬂlar yüzy›llar boyunca daha az marjinalize edilmiﬂ kendi de¤erleridir. ‹ronik olarak bu eski de¤erler, eski
bask›n geleneksel toplumlardan al›nm›ﬂ “egzotik” görünüm maskesi alt›nda yeniden ortaya ç›kmaktad›r. Ne var ki, kendi ba¤lam›
içinde muhafaza ederek; sömürge toplumlar›ndan ayr›ﬂm›ﬂ gibi yaparak; benzer ﬂekilleri
baz alarak, ayn› zamanda bat›n›n bu formlar›
kabul etti¤ini ve yeniden yap›land›rd›¤›n› anlar, ve kendilerininkiyle kar›ﬂt›¤›n› kabul
ederler.
Bir taraftan yine bunu, bir iddiadan çok
bir tart›ﬂma sorusu açmak için söylüyorum.
Bat›dan yeniden ödünç al›nan neo-ﬂamanizm,
eski ﬂamanist toplumlar› iki amaçla takip etmektedir. Bir yandan uzun bir süre hor görülen kendi kültürel formlar›n› yeniden de¤erlendirme ve rehabilite etme f›rsat›n› buldular. Di¤er bir tarafta, bireye daha fazla önem
verebilmek amac›yla, bireysel içeri¤i Bat›n›n
bu formlarda olan etkisini kutsaldan ar›nd›racak ﬂekilde adapte etmeyi amaçlar.
Ayr›ca, bütün bu e¤ilimin “ruhun ele geçirilmesi”, “ruh medyumlu¤u” gibi “ekstazik
dinlerle, ekstazik kültlerde” ya da “trans dinleriyle” özdeﬂleﬂtirilen düﬂüncelerle de¤il; “ﬂamanizmle” ba¤daﬂt›r›lmas› çok aç›kt›r ve
bunlar ﬂu ana kadar ﬂamanizme sadece tekbir kategoriyle mukayese edilmiﬂtir. Benzer
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olarak, k›rk sene öncesinde ruhsal ele geçirme ya da medyumluk diye adland›r›lan pek
çok kült bugün “ﬂamanizm” olarak yeniden
adland›r›lm›ﬂt›r.ﬁamanizm “ruhlara hakimiyet” ve “ele geçirilmek” ve “ruhlar taraf›ndan
kontrol edilmek” ile özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. Bu
yer de¤iﬂtirme olumlu de¤erleri ço¤altmak
amac› ile yap›lm›ﬂt›r (dinamizm, bireysel-determinizm). Bunun yan› s›ra güçsüzlü¤ü ve
buyruk alt›nda bulunmay› reddetme ise sömürge ya da bask›n toplumlar taraf›ndan
kontrol edilen di¤er toplumlar›n özellikleridir. Bu perspektifte ﬂamanizme yap›lan iddia,
bireyin hayat›n› kendi baﬂ›na idame ettirme
amac› olarak aç›klanabilir.
KAYNAKLAR
Atkinson, Jane Monnig. 1992. Shamanisms
today. Annual Review of Anthropology. 21, 307-330.
Balzer, Marjorie Mandelstam. 1993. Shamanism and the Politics of Culture: An Anthropological
View of the 1992 International Conference on Shamanism, Yakutsk, the Sakha Republic. Shaman I-2,
71-96.
Benamou, Michel. 1977. Presence and Play in
Benamou, Michel & Charles Caramello, Performance in Postmodern Culture. Madison.
Campbell, John G. 1975/76. Approaches to the
study of Shamanism. Wiener Völkerkundliche Mitteilungen 17/18 (22/23): 61-93.
Dubuisson, Daniel. 1993. Mythologies du XXe
siècle. Dumézil, Lévi-Strauss,, Eliade. Lille, PUL.
Dubuisson, Daniel. 1998. L’Occident et la religion. Paris, Éd. Complexe.
Eliade, Mircea. [1951]-1964. Shamanism and
Archaic Techniques of Ecstasy. Chicago.
Flaherty, Gloria. 1992. Shamanism and the
Eighteenth Century. Princeton University Press,
320p.
Hadot, Pierre. 1995. Qu’est-ce que la philosophie antique ? Paris, Gallimard, 461p. (Folio Essais).
Hamayon, Roberte. 1993. Are ‘Trance’, ‘Ecstasy’ and Similar Concepts appropriate in the Study
of Shamanism? Shaman I (2), 3-25.
Hamayon, Roberte. 1998. ‘Ecstasy’ or the
West-Dreamt Siberian Shaman. in Helmut Wautischer. Tribal Epistemologies. Essays in the Philosophy
of Anthropology, Aldershot/Brookfield, Ashgate, 175187. (Avebury Series in Philosophy).
Harner, Michael & Sandra Harner. 1999. Core
Practices in the Shamanic Treatment of Illness. Proceedings of the International Congress. Shamanism
and Other Indigenous Spiritual Beliefs and Practices Moscow, vol.2: 14-38.
Hoppál, Mihály & Sadovsky, Otto von,
eds.1989. Shamanism, past and present Budapest/Fullerton Los Angeles, Istor books, 2 vols.

132

Hoppál, Mihály & Pentikäinen, Juha,
eds.1992. Northern Religions and Shamanism. Budapest, Akadémiai Kiadó, Helsinki, Finnish Literature Society.
Hoppál, Mihály & Howard, Keith, eds. 1993.
Shamans and Cultures. Budapest / Los Angeles,
Akadémiai Kiadó / istor.
Hoppál, Mihály [Kim, Tae-gon and Hoppál,
Mihály, eds.] 1995. Shamanism in Performing Arts.
Budapest, Akadémiai Kiadó.
Howard, Keith D.1993. Without Ecstasy, is
there Shamanism in South-West Korea? in Shamans and cultures. Ed. by Mihály Hoppál & Keith
D.Howard, Budapest / Los Angeles, Akadémiai Kiadó, International Society for Trans-Oceanic Research, 3-14.
Howard, Keith. (ed.) 1998. Korean Shamanism. Seoul, The Royal Asiatic Society Korea
Branch. 258p.
Jakobsen, Merete Demant. 1999. Shamanism.
Traditional and Contemporary Approaches to the
Mystery of Spirits and Healing. New York & Oxford,
Berghahn Books, 273p.
Kehoe, Alice B. 1996. Eliade and Hultkrantz.
The European Primitivism Tradition. The American
Quarterly 20 (3-1-4): 377-392.
Le Manchec, Claude. 1991. Revue de l’Histoire des Religions CCVIII-1, 27-48.
Lot-Falck, Eveline. 1992. Diogene 1: 129-134.
Poly, Jean-Pierre. 1992. Masque et Talemasques. Les tours des femmes de Champagne. in Mélanges offerts à Georges Duby.
Rouget, Gilbert. [1980]-1985. Music and Trance. A Theory of the Relations between Music and
Possession. Chicago and London, The University of
Chicago Press.
Sukhachev, Nikolai. 1997. Proceedings of the
IVth International Conference of the International
Society for Shamanic Research. Chantilly.
Townsend, Joan B. 1999. Western Contemporary Core and Neo-Shamanism an the Interpentration with Indigenous Societies. Proceedings of the
International Congress. Shamanism and Other Indigenous Spiritual Beliefs and Practices Moscow,
vol.2: 223-231.
Vazeilles, Danièle. (forthcoming).

http://www.millifolklor.com

