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ﬁamanl›k aletleri ve kostümlerinin
toplumdan bir sonraki topluma göre
baﬂkalaﬂmas›na ra¤men bütünüyle Sibiryal› ﬂamanlar›n izinden giden ve toplumun sürdürdü¤ü gelene¤e iﬂaret eden
genel kal›plar vard›r. (Karﬂ›laﬂt›r: Levin
ve Potapov 1956, 1961) Altay Türk topluluklar›n›n, Mo¤olistan’›n Tuva’n›n Mo¤ol ve Türk topluluklar›n›n ve daha kuzey bölgelerde yaﬂayan eski zaman Sibiryal›lar›n ve Tunguzlar›n yaﬂad›¤› çok
geniﬂ bölgenin hemen hemen her yerinde ﬂamanlar taraf›ndan temsil edilen
kutsanm›ﬂ hayvanlar›n güç ve bedenleri
içinde formüle ettikleri eski panteonun
sembolleri ve iﬂaretlerini taﬂ›yan giysiler ve aletler kullan›l›r. Gerçekten ﬂaman›n giysisi ve aletlerindeki hayvan figürleri çok aç›k biçimde referanslar taﬂ›maktad›r ve bütün Sibiryal› topluluklar›n gerçekte en büyüleyici hayvanlar›
karaca, geyik, çeﬂitli türde kuﬂlar ve ay›
gibi hayvanlar› içermektedir. ﬁamanl›k
ritüelinin baﬂlang›c›nda baﬂl›k ve palto/elbise giyimi s›ras›nda bir ﬂaman,
hayvan dostlar›n›n güçlerini basit biçimde kendi üzerine almad›; aksine o, hayvan›n k›l›¤›na girdi ve o hayvan›n bedeninde ve bilgisinde yeniden dünyaya geldi. ﬁimdiye dek totemik varl›¤›na dayand›r›lan baﬂl›k ve elbise, ﬂaman›n kabilenin atas› ve bedeni olarak geri dönüﬂü biçiminde söylene gelmektedir. ﬁaman›n yeniden bir baﬂka bedende dünyaya
geliﬂi ritüeli, Sibirya’n›n genel niﬂan›
olarak elbise, baﬂl›k, eldivenler ve çoraplar, ayakkab›/bot ﬂamanl›k kostümünün
içinde yeniden itibar kazanmas›yla aç›k*
**

l›¤a kavuﬂur. Eliade, ﬂaman›n kostümünü “dinî bir mikrokozmoz”un temsili olarak ifade etmektedir: “Dinî bir mikrokozmozda ﬂaman çevresini kuﬂatan cismanî dünyaya karﬂ› ﬂimdi halihaz›rda
kendinde ve uzaydad›r ve kutsallaﬂm›ﬂt›r.” (Eliade 1972) Ço¤u tipik örnekler
olarak elbise, özellikle kutsanm›ﬂ geyik
ve ay›n›n yekpare derisinden yap›l›r.
(Anuchin 1914) Elbise, geyik derisinden
yap›l›r ve bir kuﬂ ﬂekli verilerek ﬂekillendirilir. (Anisimov 1958:170) ﬁaman›n
baﬂl›klar›nda, eldivenlerinde ve çoraplar›nda modaya uygun olarak geyi¤e, iri
boynuzlu geyi¤e, ay›ya ve kuﬂlara benzer göndermeler yap›l›r. ﬁaman›n üzerine ast›¤› metal nesneler ve tasvirler/heykelcikler, hem ﬂaman›n yard›mc›/dost hayvanlar› hem de ﬂaman›n ikizi
hayvanlar› gösterir. (Anisimov 1958,
Anuchin 1914, Dioszegi 1968)
ﬁaman›n kostümünün (üzerindeki)
tasvirleri ve dokunmuﬂ materyalleri
üzerindeki kemer gibi kulland›¤› hayvanlar orijinaldir ve genel olarak do¤uﬂtan diﬂi bir gücü temsil eder. Ketler aras›nda eskimiﬂ nesneleri dizayn etmelerin ço¤u, tabiat dünyas›n›n diﬂilik cinsiyetini ve diﬂi karakterinde vücuda gelen
hayvan› iﬂaret etmektedir. (Anuchin
1914) Kad›n üreme organ›n›n d›ﬂ k›sm›n›n ﬂekli veya kad›n üreme organ›n›n
d›ﬂ k›sm›n›n stilize edilmiﬂ hâli, ﬂaman›n giysisi üzerinde ren geyi¤inin saç›
biçimindedir ve ﬂaman böylelikle tabiat›n genel görünümünü giyerek gücü
üzerine alm›ﬂ, do¤uﬂ ve do¤uruﬂa iliﬂkin
güç ﬂeklinde geyik olarak ilkel metafor

JACOBSON, Esther The Deer Goddess Of Ancient S›beria içinde “The Shamanic Tradition”, E.J. Br›ll,
Le›den, New York, Köln, 1993, s. 173-179
K›rﬂehir E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

104

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2006, Y›l 18, Say› 70

olmuﬂtur. Evenkler, ilk ﬂamanlar ve sonraki ﬂamanlar›n ilk atalar›n›n ölüm yolunda nöbet tutan yaﬂl› kad›nlar oldu¤una inanmaktad›rlar. Bu yüzden cüppe ve
kaftanlardaki çizimler kad›nlarca yap›lm›ﬂ olmak zorundad›r. (Anisimov
1963:97) Gerçekte bütün Sibirya ﬂamanlar›nda oldu¤u gibi Evenk ﬂaman›n›n elbisesi, kesim ve incelikli süsleme bak›m›ndan diﬂi kaftanlar›yla benzerlikler
taﬂ›maktayd›. (Karﬂ. Levin ve Potapov
1961; Anohin 1924) Giyinmiﬂ ﬂaman
böylece boynuzlu hayvanlar, kuﬂlar ve
bazen de ay›ya referans olan incelikle iﬂlenmiﬂ baﬂörtülü bayan görünümünde
varl›¤›n› ortaya koyacakt›r. Bu referanslar›n tümü içinde ﬂaman›n görünümü,
erkek cinsinin kendine özgü delilleri yok
gibi olurken veya kendini savunmaktan
kaç›n›rken yar› insan yar› hayvan oluﬂunun yeniden do¤rulan›ﬂ›n›n iﬂaretleri
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
ﬁaman›n uzun elbise biçimindeki
kaftan›, diﬂi hayvan›n derisi içinde al›konularak ﬂamana canl› hayvan›n gücünü aktars›n diye haz›rlanm›ﬂt›r. Kuﬂkusuz bu uygulama Altayl›lar, Tunguzlar
ve Ketler aras›nda ﬂaman›n hayvan atas› olarak geniﬂ bir kavram oluﬂmas›n›
ifade etmektedir. (Dioszegi 1968, Anokhin 1924, Anuchin 1914, Eliade 1972,
Anisimov 1963, Potapov 1935) ﬁaman
öldü¤ünde, uzun elbisesi dinî bir ayinle
elden ç›kar›l›r; bir baﬂkas›na verilir veya
imha edilir. Daha s›kl›kla insanlar›n
yerleﬂme yerlerinden uzaklardaki bir orman içindeki herhangi bir a¤aca as›l›r.
Ket ﬂamanlar›n›n baﬂl›klar›, cüppeleri
ve Evenk baﬂ ﬂaman›n›n baﬂl›¤›, cüppesi, ren geyi¤i boynuzlar›yla oluﬂturulmuﬂ metal bir ﬂapka biçiminde haz›rlan›r. (Eliade 1972:155; Anuchin 1914:103104; Anisimov 1963:100) Geyik boynuzlar›na iliﬂkin at›flar, ﬂaman›n elindeki
dall› a¤açta ve elbisesinde as›l› çeﬂitli
nesnelerin düzenlenmesinde tekrarlan›rd›. Bu nesneler, metalden de yap›l›r-
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d›. Bu nesnelerin de¤iﬂik türleri ve ara
s›ra ibikli bir kuﬂ görünümünde ortaya
konuluﬂu, ﬂaman›n hem ruhlar diyar›na
yapt›¤› etkili yolculukta karﬂ›s›na ç›kan
a¤ac› belirtir hem de bizi geyikleﬂmiﬂ ﬂaman›n atalar›na götürür. Dioszegi, kutsal erkek ve diﬂi ren geyi¤inin özellikle
ayr›lm›ﬂ/seçilmiﬂ derisinden yap›lma Tofa ﬂamanlar›n›n cüppelerini ayr›nt›l›
olarak anlat›r. Cüppenin ön ve arkas›,
bir hayvan olarak ﬂaman›n kemiklerinin
ﬂeritler hâlinde çizilerek süslenmiﬂtir
(Dioszegi 1968) ve bu kemikler, hayat›n
kayna¤›n› ifade etmekte olup inanç aç›s›ndan öteki Sibiryal› halklarla paylaﬂ›lmaktad›r. (Eliade 1972:158, 165) Elbise
ile ilgili olarak elbisede ren geyi¤inin
tüyleri veya tüylü derisinden veya bezden ﬂeritler sallanmaktad›r. Tüm bunlar
ren geyi¤inin gövdesini anlatmakla kalmay›p ayn› zamanda geyik ﬂaman›n uçma yetene¤ini yeniden kazand›¤›n› anlatan tüyler ve kanatlar› da ifade etmektedir. (Dioszegi 1968) Geyi¤in ve kuﬂun bu
uyumu, bize ren geyi¤inin ﬂekil olarak
kanatland›¤›n› anlatan bir Ket inan›ﬂ›n›
anlatmaktad›r: Geyiklerin eyerlenmesi
ve haz›rlanmas›nda insanlar› önleyen
kanatlar ortadan kaybolmuﬂtur. (Anuchin 1914)
ﬁimdiye kadarki süre içinde ﬂaman,
insanlar›n fizikî durumlar› ve ruhlar›
aras›nda (ki, giysilerindeki totemik görünüﬂ, kabilenin kendi içindeki daha eski totemik kaynaklar› aç›klamaktad›r.)
kabilenin bir arac›yd›. ﬁaman›n elbisesi,
ﬂaman›n hayvan atas› gibi, kabilenin ilkel dönemdeki atas› olarak bilinen iri
boynuzlu geyi¤e iﬂaret etmekteydi. (Potapov 19359 ﬁaman›n davulunun haz›rlan›ﬂ›, ayn› zamanda eskicil (archaic) totemik inançlar› da aç›klamaktad›r. Davulun derisi, özellikle avlanm›ﬂ kutsal
geyi¤in derisi olmak zorundayd› davulun kafesi yaﬂayan bir a¤açtan al›n›p f›r›nlanarak haz›rlanm›ﬂ gevﬂek, yelken
gibi esneyebilen bir a¤açtan yap›lmak
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zorundayd›. A¤aç kesim sonucunda kurursa, davul da ölürdü. Gerçekten bütün
Sibiryal› ﬂaman topluluklar› içinde davul, özel törenler esnas›nda “canland›r›c›” ve kutsay›c›” olmak zorundayd›.
(Vajnstein 1968, Potapov 1947) Tam tersine davul belli bir yaﬂa (14 veya 15 yaﬂ›na, yani yaﬂl› bir geyi¤in yaﬂ›na) ulaﬂt›¤›nda davulun çok eski oldu¤u ve daha
genç bir hayvan derisinden yap›lma yeni
bir genç davulla de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i
söylenirdi. (Dioszegi 1968) ﬁaman öldü¤ünde (erkek veya kad›n olsun) onun davulu dinî, bir törenle yok edilir. ﬁamanl›k töreni esnas›nda davulun düﬂmesi,
geyi¤in ölümü ile eﬂ tutulur ve bu durum ﬂaman›n da ölece¤ine iﬂaret olarak
kabul edilir (Anuchin 1914) Davulun yap›l›ﬂ› ve kullan›l›ﬂ› üzerine ileri sürülen
bu görüﬂler, davulun ﬂaman›n at›na ve
ﬂaman›n geyik atas›na vücut verdi¤ine
iﬂaret etmektedir. Davulun bedeninde
geyik atan›n ve hayat a¤ac›n›n esasl›
ba¤lant›s› tekrar do¤rulanm›ﬂ olmaktad›r ve böylece kabilenin menﬂei ve içinde
en önemli kabileye ait ritüelleri bar›nd›ran a¤ac›n yerleﬂimi yoluyla hayat a¤ac›n›n ve geyik atan›n ba¤lant›lar› tekrar
do¤rulanmaktad›r. Evenkler aras›nda
geyik derisinden yap›lma davul, ﬂaman›n at›yd› ve ayn› zamanda hayat a¤ac›n›n temeline yay›lm›ﬂ kozmik geyik gibi
tasavvur edilmekteydi. Bu a¤açtan davul çat›s›/kafesi, modaya uydurulmaktayd›. (Anisimov 1958: 156 ve sonras›)
Elemanlar›n bu kar›ﬂ›m› içinde davul,
hem hayvan ana hem de a¤ac›n zürriyeti ve ﬂaman ile kabile soyunun yeri aras›nda bir uzlaﬂt›r›c› gibi görünmektedir.
Bu konuda benzer karmaﬂ›k düﬂünceler
de vard›r. Sözgelimi Selkup ritüellerinin
uygulanmas›na davulun canland›rmas›
eﬂlik etmektedir. Bu tören, bütün önemli
göçmen kuﬂlar›n göçtü¤ü zaman olan
ilkbaharda yap›l›r. ‹lkbaharda yard›mc›
ruhlar›yla bir arada olan ﬂaman, davulun çat›s›na/kafesine uygun gelecek a¤a-
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c› bulmak için ormana gidecektir. ﬁamanlar, ruhlar âleminin yaﬂl› nüfuz sahibi kad›n Ylyunda Kotta’n›n yaﬂad›¤›
yer olan batakl›k içindeki yerdeki topraktan arta kalm›ﬂ tezekleri bir araya
toplayacaklard›r. Bu yer ayn› zamanda
iki kozmik nehrin birbirine yaklaﬂt›¤›
noktad›r. (Anisimov 1963:188) Bu karmaﬂ›k düﬂünceler içinde ﬂaman davulunun a¤ac›, hayat nehirlerinin akt›¤› yerden gelen kabilenin atas›, yaﬂl› kad›n›n
bulundu¤u yere bizi geri götürmektedir.
Geyi¤in, a¤ac›n ve erkek ata ile geyi¤in
iliﬂkisinin esasl› birli¤i, Ket ﬂaman›n›n
davulunun yap›l›ﬂ› çerçevesinde söz edilen inançlarla yeniden benzerlikler göstermektedir. Anuchin’e göre davulun derisi geyik derisinden yap›lmad›r ve davulun kafesi sedir a¤açlar›n›n güneye
bakan dal›ndan al›nm›ﬂt›r. Ketler kad›nlara yaln›zca geyik derisini haz›rlamaya
izin vermiﬂlerdir; ama davulun kalan
k›sm› erkekler taraf›ndan haz›rlan›r.
(Anuchin 1914)
Davul ﬂaman›n at›n›n can›yd›. Davulun sesinde ölüme kardeﬂ olan ya da
hastan›n ruhunu ararken ﬂaman›n ç›kt›¤› çetin yolculuk anlat›lmaktayd›. ﬁaman›n tuttu¤u davulun kafesi, s›kl›kla Tanr›’y› insan olarak tarif den kukla/oyuncak bebek, yani “davulun ustas›/üstad›”
biçiminde ﬂekillenmekteydi. Altaydan
gelmiﬂ topluluklar aras›nda davulun kafesinin parças›n›n ad› davulun içinde yeniden vücut bulmuﬂ olarak temsil edilen
ren geyi¤i ceddine kaynakl›k etmektedir.
(Potapov 1935). Davulun gövdesi üzerindeki sesi yans›tan aletler, bazen totem
olan geyi¤in (Tofa’n›n) atardamarlar›
olarak, bazen (Yakutlarda) geyik ve karaca boynuzlar› olarak, bazen (Selkuplarda) geyik ve karaca kulaklar› olarak,
bazen de yolculuk s›ras›nda hayatî g›dalar› olan sütü sa¤d›klar› geyiklerin memelerinin baﬂlar› olarak (Hakaslarda)
alg›lanmaktad›r. (Dioszegi 1968, Potapov 1935) Böylesi kavramlar içerisinde
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geyik derisinden yap›lma davulun ata,
koruyucu ata ve terbiyeci olarak anlaﬂ›lmas› yeniden do¤rulanm›ﬂ olmaktad›r.
ﬁamanl›k ritüelinin bu uzun anlat›m›
üzerine ﬂaman, davulunu çalacak ve
üstlendi¤i yolculuk boyunca yapt›¤› hareketleri ve söyledi¤i sözleri yeniden
söyleyecektir. ﬁaman ﬂark› söylerken davul, yukar› aﬂa¤› kalk›p inecek, üzerindeki süsleri, ﬂeritleri hareket edecek ve
ﬂaman›n geyik at›n›n nefes al›ﬂ veriﬂlerini taklit eden sesler ç›kartacakt›r. ﬁaman›n geyik at› ve inan›ld›¤› üzere davul, bir Soyot ﬂaman›n›n davuluna kur
yaparak belagatle söyledi¤i ﬂu sözlerle
at biçimine dönüﬂecektir:
“Hey benim sevgili davulum, sen
benim güzelli¤imi aksat›yorsun” ve
“Dikkat et, dikkat et benim erkek geyik
at›m, en mükemmel hayvan›m, geyi¤im
ve diﬂi geyi¤im...” (Potapov 1935:143)
ﬁaman›n yolculu¤u, belki direk veya merdiven olarak temsil edilen gerçek
veya hayalî bir a¤açla yap›l›r. Bu a¤aç,
insanlar›n göklerdeki ruhlar âlemi veya
ölüler âlemindeki yurtlar› ile ba¤lant›l›
bir merkez olarak hizmet vermektedir.
Ayn› zamanda bu a¤aç, kabilenin a¤ac›n›, Dünya A¤ac›’n› veya Axis Mundi’nin
kabile taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n› imâ etmektedir. Evenkler aras›nda ﬂaman›n
mecazî olarak t›rmand›¤› a¤aç, ﬂaman›n
çad›r› içinde duman›n yay›ld›¤› bir araç
konumundayd›. Bu a¤aç ayn› zamanda
her nas›lsa kabile topraklar›n›n merkezine ve Anisimov’un ileri sürdü¤ü putperestli¤in merkezine iﬂaret etmektedir.
(Anisimov 1963; Vasilevich 1963) Bu
aç›klama içinde göklerdeki, yeryüzündeki ve yeralt›ndaki âlemlerle ba¤lant›l›
eskicil Dünya A¤ac›’n›n ﬂamanl›k ritüeli
içinde derece derece emilmesi mecburiyetini hissettiren izler olabilir. Ketler
aras›nda ﬂamanik a¤ac›n ritüeli, ayn›
zamanda Do¤u’da büyümüﬂ ulu Tanr›
Es’in a¤ac›na iﬂaret etmektedir ve do¤an
güneﬂle ortakl›klar› vard›r. Bu a¤aç, ke-
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sinlikle ayn› a¤açt›; ki bu a¤aç kabilenin
yaﬂl› kad›n anas›n›n yaﬂad›¤› batakl›ktan ﬂaman taraf›ndan “geri getirilmiﬂ”
Selkup ﬂaman›n›n davulunun yap›ld›¤›
a¤açla ayn›yd›. Bu a¤aç, eninde sonunda
ayn› a¤açt› ve bu a¤aç soyun ve geçitin
taﬂ›d›¤› ayn› sembolleri taﬂ›maktayd›; ki
bu a¤ac›n Evenk Karaca’dan veya Hayvan Geyik Ana’dan (Bugady Enintyn)
büyüdü¤ü/do¤du¤u
söylenmekteydi.
/Anisimov 1963)
ﬁamanl›k ritüel, içinde kuﬂlar, geyik ve a¤açlardan daha az önemliydi.
Kuﬂlar, geyik ve a¤açlardan oluﬂan bu
üç eleman, daima masal ve ayinlerin
içinde yeniden birleﬂmiﬂlerdir. Selkuplar, ana ve baba kuzgunu, ﬂaman›n davulunu canland›rmas› esnas›nda anahtar elemanlar olarak tasavvur ederler.
Bu kuﬂlar›n Ylyunda Kotta’n›n oturdu¤u
batakl›¤a uçtuklar› söylenir. Orada, o
batakl›kta kuﬂlar, ﬂaman›n güçlü at› olarak hizmet verecek geyik derisinden yap›lma davulun üstündeki serpinti ve hayat›n girdab›ndan su içeceklerdir. Daha
sonra ﬂaman, kurban olarak a¤ac›, bitiﬂi¤indeki çad›ra diker ve geyik derisinden yap›lma davulunu o a¤ac›n üstüne
asar. Böylece geri dönmüﬂ olan geyik,
ﬂimdi kuﬂlar arac›l›¤›yla yeniden hayat
bulacakt›r. (Anisimov 1963:189) Ketler
aras›nda as›l kuﬂlar kartal, ku¤u ve dalg›ç kuﬂuydu. (Anuchin 1914:54,57) Ketler kartal› ﬂaman›n baﬂ yard›mc› ruhu
olarak düﬂünmekteydiler. Bu kuﬂ, bizi
bazen kartal taraf›ndan e¤itilmiﬂ ilk ﬂaman›n anlat›ld›¤› eski Dokh mitine götürmektedir. Ket ﬂaman›n›n taﬂ›d›¤›
aletlerde bu kuﬂa yüklenen merkezî rol
görülmektedir. ﬁöyle ki bu aletlerin üzerinde ﬂaman›n yakalad›¤› ve kötü ruhlar›ndan ar›nd›rd›¤› kartal ayak ve t›rnaklar› görülür. Ayr›ca çift baﬂl› kartal›n iﬂlendi¤i asa üzerinde ﬂaman›n kartal
hakk›ndaki derin bilgisi ve büyük seziﬂ
gücü gözlenebilir. (Anuchin 1914) Ku¤u,
iyi mesajlar› getiren, iyi iliﬂkileri kuran
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bir ulakt› ve ›l›k Güney bölgesinin Tomam’› ile ba¤lant›l›yd›. Karﬂ›t olarak
dalg›ç kuﬂu, uzak Kuzey’deki Khosedam
krall›¤›nda ikamet etmekteydi. Dalg›ç
kuﬂunun, ﬂaman›n giydi¤i elbise üzerinde metal görünümlerle temsil edilmesi,
ﬂamana Sibirya’n›n a¤açs›z ovalar› olan
tundralar›n dünyas›nda olup bitenleri
anlatacakt›r. Dalg›ç kuﬂunun a¤lay›ﬂ›,
bir kad›n›n veya bir çocu¤un a¤lay›ﬂ›n›
ifade etmekteydi. (Anuchin 1914:5) Bu
üç kuﬂ, bizlere Ketlerin evreninin temel
yap›s›n› yans›tmaktayd›: Yenisey ›rma¤›
boyunca Dokh’un yolculu¤u, tam tepede
olan güneﬂin do¤uﬂunu temsil etmekteydi ve bu “yön” bilgisiydi. Ku¤u taraf›ndan iﬂaret edilen Güney orta, yeryüzündeki hayat›n geri dönüﬂü ile ilgiliydi ve
Kuzey, dalg›ç kuﬂu taraf›ndan temsil
edilmekte olup so¤uk ve ölüm bölgesi
anlam›na gelmekteydi.
ﬁaman›n kulland›¤› aletlerde yer
alan geyik, kuﬂlar ve a¤açlar›n yeniden
tekrarlanmas› ve bunlar›n birleﬂtirilmesi ve ﬂaman›n geyik ve kuﬂa dönüﬂmesi,
ﬂamanizmden epey önceki kainat içinde
bu elemanlar›n esas oldu¤unu bize imâ
etmektedir. ﬁamanizm özümsenmiﬂ gözükmektedir, ki bu duyuﬂ ve alg›lamalar, daha önce de var olan ve daha önceden kabilenin atas› ve ölüm yolunda hizmetkâr› olarak ifade edilen geyik, a¤aç
ve kuﬂtur. Bilinen ﬂamanl›k alet ve edevatlar› içinde hiçbir ﬂey, çatal boynuzlu,
kuﬂ baﬂl› geyi¤in hissini Sibiryal› ‹skitler yeniden üretemezlerken, geyi¤in ilk
görünümleri içinde geyi¤e benzer a¤aç
geyi¤in kuﬂlarla birleﬂtirilmesi, bir prototip olarak bulunamaz. Buradaki
önemli özellik, erken demir ça¤› içinde
olmas›d›r. Bu elemanlar›n kaynaﬂmas›,
toplumun bütün üyelerinin ölüm hakk›n› kazanmalar› olarak gözükmektedir.
Erkek-kad›n, yaﬂl›-genç, ço¤u kiﬂiler bu
kaynaﬂma imgelerini belki de öbür dünyaya geçiﬂinde birer iﬂaret olarak kendileriyle birlikte mezara taﬂ›m›ﬂlard›r. Er-
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ken demir ça¤› ile ﬂamanl›k gelene¤inin
kan›tlanm›ﬂ do¤uﬂu aras›nda baz› noktalarda bu hayvan referanslar› üzerinden tekel kurma, ayr›ﬂm›ﬂ ve bir ﬂaman›n kiﬂili¤iyle kutsanm›ﬂt›r. Geç bronz
ve erken demir ça¤lar›na geçiﬂe dalalet
eden kal›plar, göçebelerin gömme ayinleri içinde ﬂöylesine bir gözüküverirler; ki
bu kal›plar içinde ﬂaman›n gezisinin biçimi, bir ak›l azametinin resmî geçidi ve
bu gezinin tabiat› içinde bulunan sembolik kal›plar› olarak ön gölgelemeleri gözükür.
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