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ŞAMANLARIN 
ÖĞRETİLERİ

Amerikan yerlisi şamanlar beş bin yıldan uzun süredir enerji 
tıbbıyla uğraşmaktadır. Bazı şifacılar, şamanların spiritüel kö-
kenlerinin daha da eski zamanlara uzandığına inanır. Onlar, 
büyükannelerden torunlarına aktarılan, dünyanın genç oldu-
ğu zamanları anlatan hikâyeleri hatırlıyorlar. Amerika kıtası-
nın ilk sakinleri ileri seviyede matematik, gelişmiş mimari ve 
karmaşık bir astronomi bilgisine sahip olsalar da bu kıtada 
yazı, hiçbir zaman diğer yerlerde olduğunu gibi gelişmemiş-
tir. Biliminsanları, geride yazılı kayıtlar bırakan Musevilik’in, 
Hıristiyanlık’ın ve Budizm’in üstüne eğilirken Amerikan yer-
lilerinin spiritüel geleneklerini göz ardı ettiler. Batılı ilahiyatçı-
lar Budizm’i iki yüz yıldan uzun bir süredir inceliyorlar ancak 
Amerikan yerlilerinin spiritüelliğini son kırk yıldır ciddi bir 
şekilde incelemeye başladılar. Şamanizm’in incelenmesi, Mar-
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garet Mead gibi seçkin istisnalar hariç, Büyük Ruh1’un incelen-
mesi konusunda pek az eğitilmiş antropologlara bırakıldı.

Avrupalı istilacıların Kuzey Amerikalı Kızılderilileri ay-
rım gözetmeden yok etmesi sebebiyle hastalıkların kol gez-
diği kamplara sığınmaya mecbur kalan Amerikan yerlilerinin 
ileri gelenleri, spiritüel geleneklerini dikkatle korumaya yö-
neldi. O koşullar altında bekleneceği gibi, miraslarını beyaz 
zorbalarla paylaşmaya gönüllü değillerdi. Peru’daki yerli 
halkın durumu da bundan daha iyi değildi. İspanyol istila-
cılar Peru’ya altın aramaya geldikleri için İnkaların spiritüel 
geleneklerine pek dokunmadılar. Ne var ki istilacılar görmez-
den gelse de misyonerler bu geleneklerin kökünü kazımak 
için kolları sıvadı.

Güney Amerika kıtasına altın aramaya gelen başıbozuk 
gruplar, yanlarında Amerikan yerlilerine anlaşılmaz gelen 
bir dizi inanç da getirmişti. Bunlardan ilki, dünyadaki bütün 
yiyeceklerin, yeryüzündeki hayvanların ve bitkilerin hâki-
mi olan insanların –özellikle Avrupalıların- kutsal hakkı ol-
masıydı. İkincisi insanların ırmaklar, hayvanlar, dağlar veya 
Tanrı’yla konuşamayacağı inancı, üçüncüsü de insan ırkının 
sonsuzluğu tatmak için zamanın sonuna kadar beklemek zo-
runda olmasıydı. 

Amerikan yerlileri için bunlar saçmalıktı. Avrupalılar ef-
sanevi Cennet Bahçesi’nden kovulduklarına inanırken, Ame-
rikan yerlileri bu Bahçe’nin hizmetkârları ve koruyucuları 

1 (Kitapta geçen “maddeden ayrı yaşam gücü, enerjisi veya özü”, “bedeni 
terk eden insan ruhu”, “maddi varoluştan ayrı düşünülen yaşam veya 
yaşayan öz” anlamına gelen “spirit” sözcüğünün sıfat hali bir şekilde 
dilimize girmiş olsa da isim olarak tam karşılığı yoktur. Onun için bu 
sözcüğü yaşayan varlıkların ruhunu ifade eden “soul” sözcüğünden 
ayırmak için “Büyük Ruh” olarak çevirmeyi uygun buldum.)
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olduklarına inanıyorlardı. Üstelik onlar uğuldayan ırmaklar, 
fısıldayan dağlarla konuşuyor ve rüzgârda Tanrı’nın sesini 
duyuyorlardı. O dönemde Peru’da olayların kaydını tutan İs-
panyol tarihçiler, İspanyol fatih Pizarro’nun İnka hükümdarı 
Atahualpa’yla karşılaştığı zaman ona İncil’i vererek bunun 
Tanrı’nın sözü olduğunu söylediğini yazar. İnka hükümdarı 
kitabı kulağına götürür, bir süre dikkatle dinler ve sonra, “Bu 
nasıl bir Tanrı ki konuşmuyor?” diye bağırarak kutsal kitabı 
yere fırlatır.

Avrupalı Tanrı’nın sessizliğinin yanı sıra cinsiyeti de Ame-
rika yerlilerinin kafasını karıştırıyordu. İstilacılar yanlarında 
Amerikan yerlilerinin dişil geleneklerini tehdit eden ataerkil 
bir mitoloji de getirmişti. İspanyollar gelmeden evvel, Toprak 
Ana ve onun dişil formları olan mağaralar, lagünler ve yeryü-
zünün içindeki diğer boşluklar ilahi prensipleri temsil ediyor-
du. Avrupalılar ise eril ilahi prensibi, yani fallus ya da yaşam 
ağacını dayattılar. Göklere kilise kuleleri yükseldi. Artık Dişil 
Yeryüzü’ne tapılmıyor ya da saygı duyulmuyordu. Ağaçlar, 
hayvanlar ve ormanlar yağmalanmaya açıktı.

Bugün hâlâ bu kopuk dünya görüşünün gölgesinde yaşı-
yoruz. Bir şey eğer nefes almıyor, hareket etmiyor ve büyü-
müyorsa onun canlı olmadığına inanıyoruz. Ağaç, yağ veya 
kömür gibi kaynaklardan elde ettiğimiz enerjiyi kullanılacak 
yakıt olarak görüyoruz. Kadim dünyada enerji, evrenin can-
lı dokusu addedilirdi. Enerji, tezahür eden yaradılıştı. Belki 
de bu inancın çağdaş dünyadaki en önemli ifadesi, enerji ile 
madde arasındaki ilişkiyi e=mc2 denklemi ile tanımlayan Al-
bert Einstein tarafından formüle edilmiştir. Batı’da bizler do-
ğası itibariyle sonlu olan madde ile özdeşleşiriz. Şaman ise 
doğası itibariyle sonsuz olan enerji ile özdeşleşir.

Kadim Amerikalılar ile modern Amerikalılar arasında 
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temel bir fark daha var. Bizler nizam insanlarıyız. Anayasa, 
On Emir veya seçimle iş başına gelmiş insanların çıkarttığı 
yasalar gibi hayatımıza düzen getiren belgelere dayanan ku-
rallarla güdülen bir toplumuz. Dünyayı değiştirmek istediği-
miz zaman bu nizamları (kuralları veya yasaları) değiştiririz. 
Öte yandan, Antik Yunanlılar kavram insanlarıydı. Kurallarla 
değil, daha ziyade düşüncelerle ilgileniyorlardı. Tek bir dü-
şüncenin dünyayı değiştirebileceğine ve zamanı gelen bir dü-
şünce kadar güçlü bir şey olmadığına inanıyorlardı. Şamanlar 
algı insanlarıdır. Dünyayı değiştirmek istedikleri zaman, ha-
yatla ilişkilerini değiştiren algıda oynamalar yapmakla ilgile-
nirler. Mümkün olanı tahayyül ederler ve dış dünya değişir. 
İnka topluluklarında ileri gelen büyüklerin meditasyona otu-
rup torunlarına miras kalmasını istedikleri dünyayı tahayyül 
etmelerinin nedeni de budur.

Enerji şifası çalışmalarının bu kadar sıkı korunmasının bir 
nedeni de, tıpkı Batı tıbbının bazen bir dizi prosedür olarak 
görülmesi gibi, bunların da sıklıkla bir dizi teknikle karıştırıl-
masıdır. Kuralları öğrenerek enerji şifacılığına hâkim olabile-
ceğimiz gibi yanlış bir düşünce içindeyiz. Ne var ki şamanlar 
için bu, düşünceler ve kurallarla ilgili değildir. Tahayyül ve 
Büyük Ruh ile ilgilidir. Şifacılık uygulamaları sıklıkla köy-
den köye değişiklik gösterse de Ruh asla değişmez. Gerçek 
şifacılık âdeta şifalanmış doğanın ve sonsuzluk deneyiminin 
tahayyülüne uyanmaktır.
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BÖLÜM 1

ŞİFA VE SONSUZLUK

Günlerdir yürüyoruz. Antonio’ya otobüs veya taksi parası-
nı memnuniyetle ödeyebileceğimi söylemiş olmama rağmen 
beni hiç umursamadı. Hatta at kiralamama bile izin vermedi. 
“Benim halkım hep yürümüştür,” dedi. Neredeyse yetmiş ya-
şında olmasına rağmen yürürken beni geride bırakabileceğini 
göstermeye de bayılıyor.

Sillustani’ye vardığımızda ayakkabılarımı çıkartıp ayakla-
rımı buz gibi soğuk suya soktum. Ürpertici bir yer burası: Mı-
sır’daki Krallar Vadisi gibi kilometrelerce uzanan bir mezarlık. 
Titicaca Gölü’nün kenarındaki bu devasa taş kalelere sadece 
şamanlar, krallar ve kraliçeler gömülmüş. En iyi taş ustaları 
bu topraklardan çıkmış. Bu teknoloji burada, dünyanın tepe-
sindeki bu gölde nasıl gelişmiş?

Antonio, bu kale mezarların ya da chulpaların sadece ölen 
şamanların anısına yapılmadığını, bunların aynı zamanda 
geri dönüp dünyamızı ziyaret ettikleri zamanlarda şamanla-
rın geçici evleri olduğunu söyledi. İstedikleri zaman bedenle-
nebilen tamamen özgür, güçlü ruhlardı onlar. Bu söyledikleri 
kendimi daha rahat hissetmemi sağlamadı. Geceyi burada 
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geçirmek, bu kadim şamanları onurlandırmak adına tören 
yapmak için buradaydık.

“Onlar zamanın dışına çıktı,” dedi Antonio. Eğer ger-
çeklik inancım zamanın sadece tek bir yönde aktığı inanışına 
dayanıyorsa, o zaman geleceğimi deneyimlemenin beni çok 
sarsacağını açıkladı. “Geleceği tatmak ve bilginin, deneyim-
lerini ya da şimdiki zamanı bozmasına izin vermemek büyük 
bir beceri gerektirir.”

GÜNLÜKLER

İnsan zihni beni her zaman büyülediği için önce psikoloji, daha 
sonra tıbbi antropoloji alanlarında eğitim alarak meslek hayatı-
na atıldım. 1980’li yıllarda anatomi laboratuvarlarında yüzler-
ce saat geçirdim. Zihnin sağlık veya hastalık yaratacak şekilde 
bedeni nasıl etkileyebileceğini bilmek istiyordum. O zamanlar 
ister geleneksel ister yeni çağ (new age) tarzında olsun, spiri-
tüellik ile pek az ilgileniyordum. Bilgi edinmenin tek güveni-
lir yönteminin bilim olduğuna inanmıştım. Bir gün California 
Üniversitesi’nde bir beyni keserek mikroskobun altında ince-
lemek için lamlar hazırlıyordum. Beyin, vücuttaki en şaşırtıcı 
organdır. Derin yarıklarıyla bir buçuk kiloluk bir cevize ben-
zer. Bu çukurlar ve kıvrımlar doğanın, kafatasımızın hacmini 
arttırmadan başımızın içine ince ama büyük bir neokorteks ta-
bakası yerleştirebilmesinin tek yoluydu. İnsan evrimi, önceden 
daha zeki bir beyin arayışı içinde anatomik açıdan aşılmaz bir 
engelle karşılaşmıştı zaten: Pelvik kemer, doğum kanalından 
daha büyük bir kafanın geçmesine izin vermiyordu. 

Mikroskobun altında, her bir beyin hücresini olağanüstü 
bir canlı iplik ağıyla örerek komşularına bağlayan milyonlar-
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ca sinaps [sinir ağı] gözlemlenebilir. Bu sinir ağları çok büyük 
miktarda motor ve duyusal veri iletir. Ancak beyne duyulan 
bu büyük ilgi, özellikle Batı’ya özgüdür. Mısırlılar ona pek 
gerek duymamış, ölümden sonra bedenin diğer organlarını 
mumyalasalar da beyni sıvılaştırarak çıkartmışlardı. O gün 
laboratuvarda tartıştığımız soru, insan zihninin beyinle, hat-
ta bedenle sınırlı olup olmadığıydı. Beyin onu anlayacağımız 
kadar basit olsaydı, bizim de onu anlayamayacak kadar basit 
olacağımızı biliyordum. Fakat lamlardaki beyin kesitlerini ne 
kadar titizlikle incelersek inceleyelim, zihni bir türlü anlaya-
mıyorduk. Beyin hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, zi-
hin konusunda kafam o kadar karışıyordu.

Beden ile zihin sağlıklı olmanın yollarını bildiği için, insan 
ırkının modern tıptan önce bir milyon yıl boyunca hayatta 
kalmayı başarabildiğine inanıyordum. Bir su kaynağının yolu 
üstündeki hendeğe düşerek kemiklerimizin kırılmasına ve ke-
siklerimizin iltihaplanmasına rağmen hayatta kaldık. Elli yıl 
öncesine kadar doktora gitmek, evde kalıp beden ile zihninizi 
doğal akışına bırakmaktan daha tehlikeliydi. Yirminci yüzyı-
lın ilk döneminde tıp sadece teşhis alanında uzmanlaşmıştı. 
Tedavi teknikleri, etkili ilaçlar ve II. Dünya Savaşı zamanına 
kadar gelişmeyecek olan cerrahi müdahaleler konusunda hâlâ 
eksikti. Mesela ilk antibiyotik olan penisilin 1940 yılına kadar 
kullanıma girmedi. Tıbbın 1900’lü yılların ortalarına kadarki 
kasvetli durumu göz önüne alınırsa, atalarımız binlerce yıl sağ-
lıklı kalmayı nasıl başarmıştı? Yerli toplumlar zihin ve beden 
hakkında bizim unuttuğumuz ve şimdi laboratuvarda yeniden 
keşfetmeye çalıştığımız bir şey mi biliyordu?

Psikosomatik hastalık kavramı artık dilimize iyice yerleşti 
fakat bu, temelde hastalık kuruntusuyla ilişkili bir kavramdı: 
“Her şey kafamızda.” Zihnin beden üstündeki son derece so-
mut etkileri araştırmalar tarafından doğrulandı. Bir bakıma 
hepimiz hayatın erken dönemlerinde psikosomatik hastalıklar 
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geliştirme konusunda ustalaşırız. Altı yaşındayken eğer okula 
gitmek istemiyorsam dakikalar içinde soğuk algınlığı semp-
tomları gösterebiliyordum. Psikosomatik hastalıklar, üç yüz 
milyon yıllık evrimin bedende programladığı her tür hayatta 
kalma içgüdüsüne aykırıdır. Bütün bu hayatta kalma ve ken-
dini koruma mekanizmalarını bastırmak için zihin ne kadar 
da güçlü olmalı. Bu kaynakları psikosomatik sağlık kazanmak 
için kullandığımızı hayal etsenize!

Son otuz yılda, ruh halimizin, duygu ve düşüncelerimizin 
sağlığımızı nasıl etkilediğini inceleyen psikonöroimmünoloji 
(PNI) alanı gelişti. PNI araştırmacıları, zihnin beyinle sınır-
lı olmadığını, daha ziyade bütün bedene yayılmış olduğunu 
keşfettiler. Dr. Candace Pert bütün hücrelerin arasındaki boş-
lukları doldurarak sürekli kanımızın içinde akan nöropeptit-
lerin her ruh haline ve duyguya neredeyse anında tepki vere-
rek tüm bedeni bilfiil titreşen, nabız gibi atan bir “zihne” dö-
nüştürdüğünü buldu. Bedenimiz, hissettiğimiz her duyguyu 
bir bütün olarak deneyimler. Zihin ile beden arasındaki yarık 
tek bir molekülün keşfiyle kapanmıştı. Psikosomatik hastalık-
ların nasıl ortaya çıktığını da keşfettik. Bunalıma girdiğimiz 
zaman bedenimizdeki her hücrenin bunu hissettiğini, bağı-
şıklık sistemimizin savunmasının zayıfladığını ve hastalan-
maya daha yatkın hale geldiğimizi biliyoruz. Gülmenin, en 
iyi ilaç olmasa da listenin üst sıralarında yer aldığını biliyo-
ruz. Ben laboratuvardan ayrıldıktan yıllar sonra PNI araştır-
macıları şamanların uzun zamandır bildiği bir şeyi, zihin ile 
bedenin bir olduğunu keşfettiler. Fakat araştırmacılar şaman 
şifacılığının püf noktası olan bir unsuru gözden kaçırdı: Ruh.

RUH ARAYIŞI
Yirmili yaşlarımın ortalarında San Francisco Devlet Üni-
versitesi’ndeki en genç klinik öğretim üyesiydim. Biyolojik 


