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Önsöz 

 

Akademik erginlenmenin önemli eşiklerinden biri de doktora tezi olsa 
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fazlaydı. Öncelikle tez danışmanım Prof. Dr. Tayfun Atay’a çalışmanın 

şekillenmesinde ve tamamlanmasındaki değerli katkılarından dolayı teşekkür 

ediyorum. Çalışma sürecinde, içinde kaybolduğum bir yığın metni düzenleyerek 

bütünlüklü bir akademik çalışma yapmam konusundaki eleştirel yaklaşımı ve 

bilimsel katkıları için de değerli hocam Prof. Dr. Muhtar Kutlu’ya içten 

teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca on yıllık akademik yaşamım boyunca 
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emekleri için hocam Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu 

uzun süreçte aramızdan ayrılan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Gürbüz Erginer’i, 

bu bölümde doktoraya başlamam konusundaki desteği ve bu alana sağladığı 

bilimsel katkı için şükranla anıyorum. Son olarak da akademideki kırk yılı aşkın 

birikimi ile, başından beri bu çalışmaya yakın ilgisini esirgemeyen ve her 

aşamasını titizlikle okuyup katkı veren değerli hocam Prof. Dr. Ekrem Sezik’e 

çok teşekkür ediyorum. 

 

Bu akademik katkıların yanında, güçlükleri yenmemde destek olan başka 
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GİRİŞ 

 

Tıp tarihi, insanın hastalıkta ve sağlıkta vücudunu gözlemleyip keşfetmesinin 

serüvenini anlatırken, uzun süren deneme yanılmalar sonucunda elde edilen sözel 

birikimi başlangıç noktasına yerleştirir. Tıp düşüncesindeki gelişmenin evrelerine 

bakıldığında toplumsal dönüşümlerle paralel giden bir süreç gözlemlenir. Hastalık 

ve sağlık konusundaki eğilimlerin bugün geldiği noktayı da bu dönüşümlerle birlikte 

okumak gerekmektedir.  

 

Araştırmalar, son zamanlarda konvansiyonel tıp dışında kalan diğer tıp 

sistemlerinin artan bir ivme ile tercih edildiğine dikkati çekmekte, bunun nedenleri 

olarak da konvansiyonel tıptaki tedavilerin yan etkilerinden ve maliyetinden söz 

etmektedir. Modern tıbbın bildiğimiz tesisatçılığın biraz fazlası olduğuna değinen A. 

Stanway, bu tesisatçılık konusundaki ısrarın, geniş ölçüde güvensizliğe yol açtığını 

ve bu nedenle birçok kişinin alternatif tıbba yöneldiğini belirtir (1992: 22).  

 

Bugünlerde özellikle de medya aracılığı ile “sağlıklı yaşam”  reçeteleri veren 

“uzman”ların konuşmaları ve sağlıklı yaşam vaat eden gıda takviyesi ürünlerin 

tanıtımlarını içeren programlar halkın gündeminin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Deniz Sezgin, konuyla ilgili çalışmasında günümüz toplumlarında 

hastalık kavramından çok, “hastalıktan korunma” ve “iyi yaşam” (wellness) 

kavramına doğru bir kültürel geçişin yaşanmakta olduğuna değinir (2011: 34).  

Konuya “yaşamın tıbbileştirilmesi” ve “sağlığın bireyselleştirilmesi”  süreci olarak  
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yaklaşan Sezgin, geçmişte doğal süreçler olarak kabul edilen doğum, ölüm, 

menopoz gibi gündelik yaşamla ilgili çok sayıda kavram ya da konunun 

tıbbileştirilmeye başladığının; bunun yanında sağlıklı olup olmama sorumluluğunun 

bireylere bırakılarak sağlığın bireyselleştirildiğinin altını çizer (2011: 21, 25). 

Sağlıklı olma durumunun verili bir şey olmaktan çok, gereğine uyulduğunda elde 

edilebilecek bir durum olarak gösterildiğine değinen Sezgin, günümüzde birincil 

hedef haline gelen, sağlık ve sağlığa hizmet eden sektörlerin de her geçen gün 

bireylerin yaşamlarına girdiğine dikkat çeker (2011: 34). Bugün toplumun sağlık 

konusundaki hassasiyetlerinin söz konusu alanlarda yoğunlaşması, ilaç ve doktor 

dışındaki aktörlerin de bu ilişkilere dâhil olmaya başlaması, tıp yaklaşımlarında 

dikkat çekici bir dönüşüme işaret etmektedir. Bu yeni bağlamda, sağlıklı olma 

durumunun da bir anlam kaymasına uğradığı, sağlığın yaşlanmaya karşı ve formda 

kalmak için gerekli olanlara indirgendiği ve bu içerikte sağlık formüllerinin topluma 

sunulduğuna dikkat çekilmektedir (Özdemir vd., 2006:33; Sezgin, 2011: 211). Aytül 

Kasapoğlu, bu gelişmeleri sağlığın kültürün bir parçası olması şeklinde 

yorumlamaktadır (1999: 4). Gelinen bu noktayı hazırlayan sürece bakılacak olursa, 

dünyanın 16. yüzyıldan beri yaşadığı değişimlerden söz etmek gerekmektedir. 

Rönesans ile başlatılan “modern” dönem, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı başta 

olmak üzere her alanda geçmişe sünger çekilen, yeni algı ve anlayışların 

geliştirildiği bir süreci imlemektedir.  

 

Ali Yaşar Sarıbay modern dünyanın, teknolojinin insan bilinci üzerinde 

yarattığı derin etki ile mühendislik mentalitesine göre inşa edildiğine değinir. 

Modern dünyada aklın ön plana geçip, toplumları giderek rasyonalize edeceğine dair 
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inanç, aynı zamanda günlük hayatı geleneksel değerler ve yapılar üzerine inşa 

edilmekten kurtarmaya yönelikti (1994, 86). Allain Turaine, 16. yüzyıldan beri Batı 

düşüncesindeki egemen akımın maddecilik olduğunu, bu süreçte Tanrı’ya başvurma 

ya da ruha gönderide bulunmanın istikrarlı bir biçimde yıkılması gereken geleneksel 

bir düşüncenin mirası olarak görüldüğünün altını çizer. Modernite, rastlantılara, 

inançlara, geleneğe, geçmişe yer vermezken; ölçülebilir, deneylenebilir, formüller 

ile açıklanabilir bir gerçekliğin varlığını kabul ediyordu. Touraine’in ifadesiyle 

modernitede bilimin ve aklın özgürlüğü uğruna duygu ve imgelem susturulmuş; 

görenek ve inanç devrilmiştir ( alıntılayan Sarıbay, 1994: 13). 

 

Modernizmin, Newton fiziğinden esinlenen “mekanikçi” dünya görüşü, tıp 

alanında da önemli bir paradigma değişimine yol açmıştır. Yukarıda kısaca 

değinilen modern tıbbın insan vücuduna bir tesisatçı mantığıyla yaklaşması, bedenin 

bir makine, hastalığın ise bu makinenin parçalarındaki bir arıza olarak algılanması 

tam da modernitenin akılcı ve mekanikçi anlayışının bir tezahürüdür. Bu anlayışın 

bir devamı olarak da yakın zamana kadar tedavide konvansiyonel tıp dışında kalan 

sistemlerin kullanılmasının boş inanç, faydasız ve sakıncalı bir tutum olduğu algısı 

yaygındı. 

 

 Sarıbay’a göre, günümüz toplumlarının içinde bulunduğu “durum”, 

modernizmin beklenen sonuçlarına ulaşılmadığını göstermektedir. Özellikle 

modernleşme deneyimi geçiren toplumlarda bir yandan günlük hayatın geleneksel 

biçimlerinin yeniden tesisi ve/veya geleneksel ve modern biçimlerin çeşitli karmaşık 

umulmayan tarzlarda eklemlenmesi gerçekleşirken; öbür yandan farklılaşmanın 
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giderilmesi (de-differentiation) vuku bulmakta insanlar yeniden köken arayışına 

yönelmektedirler (1994: 86).   

 

20. yüzyılın başlarında fizik alanında ortaya çıkan yeni teorilerin ve özellikle 

de 2. Dünya Savaşının ardından salt bilim ve aklın her zaman yararlı sonuçlar 

doğurmadığının anlaşılmasının ardından yeni bir sürece girilmiştir. Modernitenin 

tek, evrensel ve mutlak kıldığı gerçeklik de postmodernitede çoğul, tikel ve göreli 

hale dönüşmüştür (Sarıbay,1994: 13-14). Modernizmin temel ideolojilerinin 

derinden sarsıldığı bu postmodern süreçte insanoğlu hayata ve sağlığa bakışını da 

sorgulamaya ve yeni yaklaşımlar geliştirmeye başlamıştır. Modernizmden 

umduğunu bulamayan, rasyonalizmle her sorunu çözemeyen ya da daha büyük 

sorunlarla karşılaşan insanı, 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sağlık sorunlarına 

“modernist”, “mekanikçi” yaklaşımlardan bulduğu çözümler mutlu edememiştir. 

 

Tıbbi yaklaşımlarda gelinen durumu irdelerken, içinde bulunulan sürecin 

hastalık türlerine ve hastalık nedenlerine olan etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Cirhinlioğlu, bugünün hastalıklarının dünden farklı olduğunu, çevrenin çok daha 

zehirli, ilişkilerin çok daha stresli AIDS gibi hastalıkların çok daha öldürücü ve 

tehlikeli olduğunu belirtir ve Morris’ten alıntılayarak ekler: “Bunlar postmodern 

dönemin hastalıklarıdır, postmodern hastalıkların çözümü de postmodern tıpta 

aranmalıdır” (akt. Cirhinlioğlu, 2002:353). Yeni tıbbi yaklaşımlara yakından 

bakıldığında, postmodern sürecin gelenek ve geleneksel olanla barışık tavrı hemen 

fark edilir. Cirhinlioğlu’nun ifadesi ile postmodernistler, modern tıp bilgilerinin 

karşısına, evrensellik iddiası olmayan, yerelliğe ağırlık veren bilgi türlerine yer 
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vermektedirler. Postmodernist tıpta yerel değerler ön plana çıkmakta sezgisel dinsel 

mistik ve tecrübi bilgi etrafında şekillenen bir bilgi türü tercih edilmektedir. 

(2002:352)  

 

Bugünkü tarih ve toplumsal eğilimler bileşkesi postmodern bir süreci işaret 

ederken, aynı süreci küreselleşme ve neoliberalizm gibi aktörlerin de paylaşmakta 

olduğu akılda tutulmalıdır. Sağlık algısında ve tıbbi yaklaşımlardaki dönüşümlerin, 

bu belirleyenlerle birlikte okunması gerekmektedir. Ancak, tüm bu ilişkiler 

yumağının ortaya konulması bu çalışmanın amaç ve sınırlılıklarını aşacağından 

burada kısaca bugünkü durum ve bunu hazırlayan etmenlerden söz edilmektedir.  

 

Günümüzde daha önce de değinildiği gibi, sağlığın birincil hedef olduğu 

yaşamlarda, sağlıklı olmak için gelenekten yararlanma da öncesine nazaran teşvik 

ve kabul görmektedir. Öyle ki geçmişte yaşlıların belleğinde muhafaza edilip 

uygulanan ve “kocakarı ilacı” denilerek olumsuz bir imaj yüklenen bitkisel ilaçlar 

bugün “alternatif/tamamlayıcı tıp” adıyla bir sektör durumuna gelmiştir. Söz konusu 

“kocakarı ilaçları” artık ünlü doktorların tavsiye ettiği sağlık kürlerine dönüşürken, 

geleneksel bilgi de kaybettiği itibarını kazanmaya başlamıştır. Aytül Kasapoğlu, 

bilgideki hiyerarşide bir kırılma olduğunu, “uzman”ın statüsünün önemsenmemeye 

başladığını belirterek ekler: Sonuçta seçkinler ve kitle kültürü, entelektüeller ve halk 

kültürünün figürleri, tıbbi uzman ile sıradan insanlar arasındaki kesin 

ayrımlar/ikilemler daha azalmaya başlamıştır (1999: 10). Bu tespitle birlikte bugün 

sağlık konusunda söz sahibi olanın yalnızca tıp doktorları olmadığını söylemek de 

mümkündür.  
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Kitapçı raflarında “alternatif ve tamamlayıcı tıp”, “bitkisel ilaçlar” ve pek 

çok geleneksel şifa yöntemine dair kitapların sayısı hızla artmakta, gazete ve 

dergilerde bu konulara yer verilme oranı da belirgin bir artış göstermektedir. 

Özellikle televizyonda kadın kuşağı programlarında “alternatif / tamamlayıcı tıp” 

adıyla geleneksel halk tıbbının yeniden üretilmiş biçimlerinin (Kaplan 2010: 56) 

sıklıkla yer aldığı gözlemlenmektedir. Konunun daha çok kadınlara yönelik 

programlarda ele alınması kadınların gelenek aktarmada özellikle de sağlıkla ilgili 

bilgileri taşıyıp kullanmadaki etkinlikleri ile açıklanabilirken, konunun bu denli 

yoğun işlenmesi de yukarıda değinilen “postmodern tıp” yaklaşımları ile 

ilişkilendirilebilir. Artık çevresinde olan biten her şeyin formüllerle izah 

edilemeyeceğini anlayan insan için, geçmişte “hurafe” olarak ötekileştirilen 

geleneksel pratikler de anlam ve işlevini yeniden kazanmaya başlamıştır. Bu 

durumun görünürleşmesinde ve yaygınlık kazanmasında kitle iletişim araçlarının 

katkısı büyüktür.  

 

Son zamanlarda sağlık konusunda gerçekleşen bu toplumsal eğilim ve 

beklentilere kayıtsız kalmayan Dünya Sağlık Örgütü, 2000 yılında “herkes için 

sağlık” hedefine ulaşmak için bütün dünyada geleneksel tıbbı aktif olarak 

destekleme düşüncesini açıklamıştır. Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel tıbba karşı 

daha gerçekçi bir tavır takınmayı zararlı pratikleri önlemek faydalı olanları 

desteklemek için, geleneksel tıbbın kazandırdıklarını modern bilimin ışığı altında 

incelemeyi, ispatlanmış değerli bilgi ve hünerlerin Batı tıbbına eklemlenmesini 

kolaylaştırma yolunda çaba sarf etmeyi kararlaştırmıştır. (Stanway, 1992: 36) 

 



 7

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu kararı, tıbbi yaklaşımlardaki değişim 

rüzgârlarının resmî kurumlarca kabulü anlamında okunabilir. Söz edildiği gibi 

geleneksel tıp uygulamalarını,  geçmişte olduğu gibi bir kalemde reddetmek, bu 

alandaki bilgi birikimini de yok sayarak bu ispatlanmış değerli bilgilerden 

yararlanmayı reddetmek anlamına gelmektedir.  

 

Bugün tıbbi yaklaşımlarda ve toplumun sağlık algısında yaşanan değişimler, 

sosyal bilimler ve sağlık bilimlerini de daha önce olmadığı kadar bir araya 

getirmiştir. Disiplinlerin yakınlaşmasının öyküsü de yine modern ve postmodern 

süreçlerin temel dinamikleri ile ilişkilendirilmektedir. Nitekim 2. Dünya Savaşı’nın 

ardından doğa bilimlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal bilimler ile doğa 

bilimleri arasındaki derin örgütsel ayrım yerle bir olmuştur (Gülbenkian 

Komisyonu, 2003: 60-66). Nuran Elmacı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çıkan 

salgınların nedenlerinin araştırıldığı ve gelişmiş ülkelerin yoksul ülkelere götürdüğü 

sağlık hizmetlerinin beklenilen ölçüde kabul görmediği bu süreçle birlikte, 

sağlıkçıların toplum kültür ve değişme kavramları ile ilgilenmeye başladıklarını 

belirtir (2000: 174). Akile Gürsoy ise son 20- 30 yıldır sağlık bilimleri ve sosyal 

bilimler arasındaki alanın daha geçirgen olması durumunu postmodern gelişmelerle 

açıklamaktadır (2003: 11). Bugün sağlık konusunun kültürel ve sosyal yapısı sosyal 

bilimlerin üç ayrı disiplini olan antropoloji (tıbbi antropoloji), sosyoloji (sağlık 

sosyolojisi), halkbilimi (halk hekimliği) tarafından çalışma konusu edilmektedir. Bu 

üç disiplin arasındaki sınırların zamanla zayıflaması da ayrı bir çalışma konusudur. 

Nuran Elmacı, sosyal bilimlerin sağlık ve hastalık alanına ilgi duymasının, daha 

öncelerde antropologların ilkellerin kültürünü konu aldıkları çalışmalar vesilesi ile 
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başladığını belirtir ve başlangıca da 1924 yılında Rivers’ın Tıp, Büyü, Din adlı 

çalışmasını yerleştirir. 1970’lere gelindiğinde ise antropolojinin sağlıkla ilgili 

çalışmalarının yürütüldüğü tıbbi antropolojinin, batıda patlama seviyesinde hız 

kazandığı belirtilir (2000,174).  Türkiye’de sosyal bilimler ve sağlık alanının 

yakınlaşması adına önemli bir gelişme ise 1998 yılında “Sağlık İçin Sosyal Bilimler 

Derneği”nin kurulması olmuştur (Kasapoğlu, 2003: 23).   

 

Tüm bunların yanında bu süreçte gerçekleştirilen bazı uluslararası 

sözleşmelerin hassasiyetleri; postmodern dönemin, kültürü ve yerel olanı daha önce 

olmadığı kadar değerli bulduğu tespitlerini desteklemektedir. Örneğin 1972 yılında 

UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması 

Sözleşmesi kültürün geçmişten devralınan bir miras olduğu ve korunması gerektiğini 

vurgulaması bakımından önemlidir. Yerelin değerine işaret eden daha sonraki bir 

sözleşme de, kültürün sözlü olarak aktarılan kısmının korunması üzerinedir. 2003 

yılında UNESCO’nun 32. genel konferansında kabul edilen Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi küreselleşme ile birlikte hızla kaybolan 

yerel kültürel değerlerin korunmasını hedeflemektedir (Oğuz, 2009: 9-15). Bu 

sözleşmenin tıp yaklaşımları ile olan ilişkisi ise somut olmayan kültürel mirasın 

tanımlanması sırasında oluşturulan beş alandan biri olan “doğa ve evrenle ilgili bilgi 

ve uygulamalar” başlığının geleneksel halk tıbbı ile ilgili uygulamaları kapsaması 

bağlamındadır. Söz konusu uygulamaların tespiti ve korunması ile ilgili süreçler 

sözleşmenin hedeflerindendir. Bu çalışmada tespit edilen ocaklar ve uygulamaları da 

“şifacılık” konusunda geçmişten devralınan bu halk bilgisinin kayıtlara girmesi 

açısından önemlidir.  
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Bugün sağlık konusundaki algı değişikliği ve “kocakarı ilacı”ndan  

“alternatif/tamamlayıcı tıp”a evrilen geleneksel tıp bilgisinin iade-î itibarı süreci 

düşünüldüğünde, dönüşüm içindeki tüm toplumsal koşulların bu süreci beslediği 

söylenebilir. Burada sınırlı bir şekilde de olsa bu sürece yer verilmesi çalışmanın 

temel konusu olan “ocaklık” kurumunun “geleneksel uygulama”, “halk bilgisi” ve 

“kültür mirası” olarak bugünkü durumunu anlama ve açıklamayı 

kolaylaştırmaktadır.    

 

Hızla dönüşen ve zamana ayak uydurmaya çalışan tüm toplumsal yapı ve 

kurumlarla birlikte sağlık konusundaki beklenti ve eğilimlerin de bu değişime 

kayıtsız kalamadığı yukarıda tartışılmıştır. Bugün kent merkezlerinde konvansiyonel 

tıbbın dışında kalan “sağlıklı yaşama”, “iyileşme” “formda kalma” temalı pratiklerin 

hızla yaygınlaştığını gözlemlemek mümkündür. Ankara örneğinden hareket edilecek 

olursa, şehrin özellikle de üst gelir grubunun yaşadığı semtlerde “yoga”, 

“ayurveda”, “meditasyon”, “reiki”, pranik şifa” eğitimlerinin verildiği merkezler 

hızla artmaktadır. Bu uygulamalar Uzak Doğu kaynaklı geleneksel 

iyileştirme/sağlıklı yaşama yöntemleri olup, genellikle Batılı eğitmenler tarafından 

öğretilmektedir. Kent merkezlerinde, konvansiyonel tıbbın dışında tercih edilen 

diğer “iyileşme”, “sağlıklı yaşama” yöntemleri de “aktar tebâbeti” olarak da 

adlandırılan bitki kullanımı ya da “sınıkçı”, “kırık çıkıkçı”, “ocak” gibi geleneksel 

şifacılara başvurmak şeklindedir. Kent merkezinden uzaktaki bölgelerde ise ilk 

gruptaki merkezler yerine ikinci gruptaki geleneksel iyileştirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. 
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Gerek “yoga”, “ayurveda”, “meditasyon”, “reiki”, pranik şifa” gibi pratikler, 

gerekse “aktar tebâbeti” “sınıkçı”, “kırık çıkıkçı”, “ocak” gibi geleneksel 

iyileştiricilerin tercih edilmesinde, bu uygulamalar sonucunda gerçekleşen 

“mucizevi iyileşme hikâyeleri” önemli bir etkendir. Kent merkezlerinde ve kırsalda 

sözlü olarak aktarılan bu hikâyelere bugün televizyon programlarında, gazete ve 

dergi sayfalarında sıklıkla rastlanırken, bu hikâyeler üzerine yazılan kitapların da 

sıklıkla çok satanlar listesinde yer aldığı bilinmektedir. Mucizevi iyileşme 

hikâyelerinde akla ilk gelen, tanı koyma aşamasında kan tahlili ya da görüntüleme 

cihazı gibi teknik bir unsur kullanılmadan ve tedavi edici herhangi bir fiziksel işlem 

yapılmadan iyileşmenin nasıl gerçekleştiği sorusudur. Bu soruyu çeşitli teoriler 

ışığında tartışmaya açan çalışmalar genellikle  “yoga”, “ayurveda” ve “meditasyon” 

gibi Uzak Doğu kökenli uygulamalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Anadolu’da 

yaşayan bir halk hekimliği kurumu olan “ocaklık” ile ilgili çok sayıda mucizevi 

iyileşme hikâyesinin varlığından hareketle bu uygulamaların da benzer teorik 

yaklaşımlar ışığında incelenmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu 

tez çalışmasında da ocaklık kurumu ve uygulamaları tıbbi içerikli çeşitli teorik 

yaklaşımlar ışığında analiz edilmeye çalışılmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse bu 

çalışmada tartışmaya açılan temel konular şu üç ana başlıkta birleşmektedir: 

 

1. Halk tıbbının bugünkü durumunun tarihsel perspektifle analizi 

2. Alan çalışması verilerinin sayısal analizleri ile ocaklık kurumunun bugünkü 

durumuna dair nicel ve nitel tespitlerin ortaya konması.   
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3. Çoğu milattan önceye uzanan ve bugün de yer yer konvansiyonel tıp içinde 

uygulama alanı bulan tıbbi yaklaşımların, hastalık sağlık ve iyileşme 

süreçlerine bakışının ocak uygulamaları ile karşılaştırılması. 

 

Bu üç temel tartışmanın yürütülebilmesi için öncelikle bir literatür taraması 

gerçekleştirildi. Daha önceki çalışmaların, alandan elde edilen verileri aktarmaktan 

çok da öteye gitmemiş olması, bu konuyu sorgulayan bir çalışma yapmanın önemini 

bir kez daha göstermiştir.  Literatür taramasının ardından da halk tıbbı ile ilgili 

güncel ve özgün veriler elde etmek için bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Ankara’ya 40 km uzaklıkta olduğu için gidiş gelişin kolay olması nedeniyle Çubuk 

ilçesinin seçildiği bu alan çalışması 2009-2010 yıllarının yaz aylarında 

gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, çalışma sınırları içine giren 41 köye ve 28 

mahalleye gidilmiş, 153 ocak ile mülakat tekniği ile görüşme yapılmıştır. Ocakların 

çoğunluğu 60 yaş ve üstünde olduğundan, ve konunun kimi hassasiyetleri nedeniyle 

görüşme yapmak konusunda kimi kaygılarının bulunması görüşme yapmayı 

zorlaştırmıştır. Ocaklar “televizyona çıkmak”, “hapse atılmak” gibi korkularla bilgi 

vermekte isteksizdi. Bu nedenle görüşmelerde yalnızca ses kaydı yapılabilmiştir.  

Görüşmelerde ağırlıklı olarak ocakların sağaltım uygulamalarını ne şekilde 

gerçekleştirdikleri üzerinde durulmuştur. Alan çalışmasında 153 ocak ile yapılan 

görüşmelerden 194 uygulama tespit edilmiş, alan çalışması ve verilerin deşifre 

edilip düzenlemesinin ardından tez yazım sürecine geçilmiştir. Bu süreçte de, tıp ve 

eczacılık alanından, kültür tarihi, psikoloji, sosyoloji, fizik, halkbilim, antropolojiye 

kadar pek çok disiplinin bilgi birikiminden yararlanılmıştır. Tezin son iki 
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bölümünde yürütülen tartışmalarda, karşılaştırmalı bir bakış açısı ile ocaklık kurumu 

farklı disiplinlerin bakış açısı ile incelenmiştir.  

 

 Bu sürecin sonucunda ortaya çıkan beş bölümlük çalışmanın bölümlerini kısaca 

özetlemek gerekirse, Tarihsel ve Kavramsal Çerçeve başlığını taşıyan 1. Bölümde, 

daha çok tıp, eczacılık ve bilim tarihi kitapları ile konuyla ilgili diğer çalışmalardan 

yararlanılmıştır. Öncelikle, bir şifacı olan ocakların gerçekleştirdikleri tıbbî eylemi 

anlamlandırmak için tıp tarihine kısa bir yer vermek gerektiği düşüncesi ile Tarihsel 

Çerçeve başlığı altında Tıbbî Düşüncenin Tarihsel Serüveni: Modern Dönem, 

Öncesi ve Sonrası başlıklı bir alt bölüm yer almaktadır. Burada genel bir tıp tarihine 

yer verilirken, tıpta yaşanan değişme ve gelişmeler; bağlı oldukları toplumsal 

bağlam ve değişmelerle ilişkilendirilmiştir. Tıp tarihinin “modern dönem öncesi”, 

“modern dönem” ve “modern dönem sonrası” şeklindeki bir tarihsel çizgide bu 

dönemlerin karakteristik özellikleri ile birlikte okunduğu bu bölümün ardından 

Kavramsal Çerçeveye geçilmiştir. Bu bölümde de Temel Kavramlar başlığı altında, 

çalışmada sıklıkla kullanılan ve tartışmaların bel kemiğini oluşturan “geleneksel 

tıp”, “halk tıbbı”, “bilimsel tıp”, “batı tıbbı”, “modern tıp”, “alternatif tıp”, 

“tamamlayıcı tıp” gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Literatür taraması sırasında, 

aslında çok teknik olan bu bölümde, kaynaklardaki tutarsızlıklar nedeniyle açık 

anlaşılır ve standart bir bilgi aktarımında bulunmanın güçlüğü ile karşılaşılmıştır. 

Yeryüzündeki tüm tıbbî uygulamaların “Konvansiyonel Tıp” ve “Diğer Tıp 

Sistemleri” olarak iki ana kol üzerine yerleştirildiği bu bölümde, konvansiyonel tıp 

ve halk tıbbı arasındaki gerilimli ilişkiye kısaca değinildikten sonra çok yaygın 

olarak kullanılan “alternatif tıp” ve “tamamlayıcı tıp” kavramları tartışılmıştır. 
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 Bu bölümdeki, Anadoluda Halk Tıbbının Kaynakları başlığı ile bugün 

Anadolu’da uygulanmakta olan halk tıbbının tarihsel kökenleri, Anadolu 

Medeniyetleri, İslam Kültürü ve İslamiyetten önceki Türk kültürü ekseninde 

değerlendirilmektedir. Burada ayrıca Şaman ve ocak arasındaki ilişkiye de toplumsal 

bilinçdışı ile aktarılan “şifacı” imgesi bağlamlında yaklaşılmıştır. Anadolu’da Yaşayan 

Bir Halk Tıbbı: “Ocak”lık, Tanımı ve Nitelikleri başlıklı diğer alt bölümde ise bu 

çalışmanın odağında yer alan “ocaklık” kurumu ile ilgili bilgi aktarılmıştır. Son bölüm 

olan Halk Edebiyatında Halk Hekimliğinden İzler başlığının altında ise, bir kültür 

mirası olan halk hekimliği uygulamalarının sözel kültür içinde var olma biçimlerine 

yer verilmiş, taranan halk edebiyatı metinlerinden konuyla ilgili kısımlar tespit 

edilerek incelenmiştir.  

 

2. Bölümde, Çubuk ve Köylerinde Ocak Uygulamaları başlığı altında öncelikle 

Çubuk ilçesi ile ilgili genel bilgi aktarımının ardından, alan çalışmasında tespit edilen 

uygulamalara yer verilmiştir. Ocak uygulamaları esas alınarak aktarılan bilgiler, 

kaynak kişi bilgileri ile birlikte verilirken, ocakların kendi adları kullanılmayarak 

KK1, KK2 şeklinde isimlendirmeler tercih edilmiştir.  

 

Ocaklar ve Uygulamalarının Sayısal Analizleri başlıklı 3. Bölümde, görüşme 

yapılan ocakların yaş dağılımlarını, köylerin ilçe merkezine uzaklıkları ile ocak sayısı 

arasındaki ilişkiyi, alevi ve sünni köylerdeki ocak sayılarını ve ocakların cinsiyet 

dağılımını gösteren tablo ve grafikler ayrı ayrı başlıklar altında analizleri ile birlikte 

yer almaktadır. Bu bölümde yer alan diğer iki başlığın ilkinde, ocakların sağaltım 
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yaptıkları hastalıklar ve uygulamalar sayısal olarak karşılaştırılıp analiz edilirken bir 

diğer başlıkta da, görüşme ve gözlem notlarından hareketle ocakların el alma biçimleri 

hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

4. Bölümde Çubuk’taki Ocak Uygulamalarında Büyü İzleri başlığı altında, 

geleneksel kültürlerdeki sağlık, hastalık ve büyü ilişkisi odağında ocakların 

sağaltımda yaptıkları uygulamalar irdelenmiştir. Alan çalışmasında elde edilen ocak 

uygulamalarına büyüsel düşünce mantığı ile yaklaşıldığında uygulamaların büyük 

oranda büyü prensipleri üzerine kurulmuş olduğu görülmektedir. Ocaklık ve büyü 

ilişkisinin büyü prensipleri ölçeğinde tartışıldığı bu bölümde büyü-büyücü, ocak ve 

uygulamaları arasında genel bir karşılaştırma yapılmıştır.  

 

5. Bölüm olan, Çubuk’taki Ocak Uygulamaları Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar 

başlığı altında, alan çalışmasından derlenen ocak uygulamaları kuramsal tıp 

yaklaşımları ışığında analiz edilmektedir. Bölümün ilk başlığı olan 

Bütüncül(Holistik) Tıp Yaklaşımları’nda geleneksel tıp sistemlerinin insanı evren, 

doğa ve doğaüstü ile birlikte ve onların bir parçası olarak düşünme eğiliminin tıbbi 

yaklaşımlardaki izleri sürülmüş, bu bütünselci anlayıştan uzaklaşıldığı bir geçmiş ve 

yeniden bu anlayışın gündeme gelmeye başladığı bugün üzerine değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. Bölümün devamında ise Uygulamalardaki İnanç Faktörü başlığı 

altında bütüncül tıp yaklaşımlarından üçü olan “Psikosomatik Tıp”, “Plasebo Etkisi” 

ve “Kuantum İyileşme” tartışmaya açılmıştır. Burada ele alınan ilk yaklaşım 

“Psikosomatik Tıp”tır. Antik Yunan felsefesine dayanan ve 19. yüzyılda bedensel 

hastalıkların ruhsal kökenine ilişkin savlarla gündeme gelen “Psikosomatik Tıp”ın 
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temel prensipleri ile ocak sağaltımları arasındaki tatrtışılmıştır. Bu tartışma, ocak 

sağaltımlarında hastanın yaşadığı psikolojik süreçlerin hastalığın seyrindeki olumlu 

ya da olumsuz etkisi odağında sürdürülmüştür. Bölümün diğer bir başlığı ise 

Plasebo Etkisi ve Ocak Uygulamaları’dır. Bu başlıkta, kişinin tedavi olduğuna ikna 

olması ve iyileşmeye koşullanması ile elde edilen iyileşme başarısını ifade eden ve 

bugün çeşitli hastalıkların tedavisinde konvansiyonel tıp tarafından yararlanılan 

“plasebo etkisi”nin ocak uygulamalarında yer alma biçimleri irdelenmektedir. 

Plasebo etkisi ile ilişki kurulurken iyileşme sürecini “inanma” ile başlatan hasta ve 

ocak ifadelerinden yararlanılmaktadır.  

 

Bölümün diğer başlığı olan Kuantum İyileşme Teorisi ve Ocak 

Uygulamaları’nda ise tedavi sırasındaki psikolojik süreçlere odaklanan önceki iki 

başlığı da kapsayıcı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Burada psikolojik ve zihinsel 

süreçlerin beden üzerinde iyileştirici ya da tam tersi hastalık yapıcı etkisini merkeze 

alan, diğerlerine göre daha yeni bir teori olan “kuantum iyileşme” teorisinin temel 

prensipleri ile ocak uygulamaları arasında kurululan ilişki,  alan çalışmasından 

derlenen örneklerle somutlaştırılmıştır. Homeopatik Tedavi Yöntemi ve Ocak 

Uygulamaları başlıklı diğer alt bölümde de, kökeni Hipokrates’e dayanan bir tedavi 

yaklaşımı olan “Homeopati” ile ocak uygulamaları arasında ilişki kurulmaktadır. Bu 

yaklaşımın kuramsal temellerinden biri olan “benzerin benzerle iyileştirilmesi” 

kanunu ocak uygulamalarında işleyen en belirgin büyü yasalarından olan “benzerin 

benzeri etkilemesi” ilkesi ile aynı mantıksal zeminde buluşmaktadır. Taşıdığı bu 

büyüsel nitelik, ocak uygulamaları ile homeopatik tedavi yaklaşımı arasında bir bağ 

kurulmasını sağlamıştır.  Homeopatik tedavi yöntemi 19. yüzyılda bir tıp yaklaşımı 
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olarak yeniden biçimlenip bugüne kadar varlığını sürdürmüş bugün de 

uygulayıcıları bulunan bir yöntemdir.    

 

Bölümün son alt başlığı olan Ocak Uygulamalarında Humoral Patoloji’de ise, 

yine kökeni antik Yunan tıbbına ve Hipokrates’e dayanan, “sıvılar kuramı” ile ocak 

uygulamaları arasındaki ilişki irdelenmektedir. Humoral patoloji olarak yaygınlaşan 

sıvılar kuramı Mısır ve Uzak Doğu tıbbında da çok eski bir geçmişten beri benzer 

biçimde uygulanmaktadır. Vücut sıvıları arasındaki dengesizlik nedeni ile ortaya 

çıkan hastalığın giderilmesinde, fazla olan sıvının vücuttan dışarı atılarak iyileşme 

sağlama esassına dayanan Humoral patoloji kuramı burada ocak uygulamalarından 

kan akıtma (hacamat) ile ilişkilendirilmiştir. 

 

 



1. BÖLÜM: TARİHSEL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1. Tarihsel Çerçeve 

 

1.1.1. Tıbbi Düşüncenin Tarihsel Serüveni 

 

İlerleyen zamanla doğrusal bir ilişki içinde evrilen insan düşüncesi, her zaman 

bir öncekinin üzerine inşa edilmiş ve ona eklemlenerek gelişmiştir 12. yüzyılın 

entelektüel görüşünü yansıtan şu cümlelerle anlatılmak istenen de tam olarak budur. 

“Biz devlerin omuzlarına tünemiş cüceleriz, böylece onlardan daha çok şeyi ve daha 

uzakları görüyoruz. Bunun nedenigözümüzün daha keskin veya boyumuzun daha 

uzun olması değil, onların bizihavada taşımaları ve devasa boyları kadar yükseğe 

kaldırmalarıdır” (alıntılayan Özaydın, 2011: 75). Sistemli düşüncenin geçmişle 

bağındaki bu süreklilik, bilgi felsefesinin bir sorunsalıdır ve tarih boyunca bu ilişki 

farklı yönleriyle sorgulanmış, geçmişe ait olanın değeri de bir yitip bir çoğalmıştır. 

Nitekim, bilim tarihi bu ikircikli yorum ve kuramlarla doludur. Konu tıp tarihi 

olduğunda da benzer bir durum söz konusudur. Mevcut tıp tarihi kitaplarının antik 

çağlardaki tadavi biçimleri ve bunları uygulayan hekimlerin çalışmaları ile 

başlaması da bunu örnekler. Bu çalışmada da amaçlanan, tıp tarihindeki bu gelişim 

çizgisine daha yakından bakmak ve çalışmanın odağındaki Geleneksel Tıp/Halk 

Tıbbı, Konvansiyonel Tıp ve Tamamlayıcı- Alternatif Tıp kavramlarını bu tarihsel 

süreç ve felsefî eğilimlerle ilişkilendirerek bugüne bakabilmektir.  

 

Kronolojik bir sıra izlemek gerekirse öncelikle konuya bilinen en eski tıp 

uygulamalarından söz etmekle başlanabilir. Ancak insan düşüncesinde, bilgi ve 

teknoloji üretme biçimlerinde evrim basamaklarının her zaman teker teker aynı 
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sırayla izlenmediğini de belirtmek gerekmektedir. Jack Goody’nin ifadesi ile 

neolitik bilimden modern bilime geçişin bir insan ömrü kadar kısaldığı bir dönemde, 

yaptakçı olarak yetişen bir genç, mühendis olabilmektedir (2001: 19). Öyle ki çeşitli 

nedenlerle, tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılamamış uygarlıklar 

(Shayegan, 2010) için böyle bir gelişim çizgisinden söz edilemez. Bu durum göz 

önünde bulundurularak çeşitli kaynaklarda ilkel, yaban, vahşi gibi adlandırmalara 

konu olan toplumlar bu çalışmada geleneksel toplumlar olarak anılacak ve onlarda 

bilginin geliştirilmesine dair süreç ayrı tutulacaktır. Yöntem olarak ise bilinen en 

eski tedaviler ve uygulayıcılardan söz edilecektir.  

 

Erdem Aydın, Dünya ve Türk Tıp Tarihi adlı çalışmasında uzun bir tarihsel 

perspektiften bakıldığında tıbbın sosyokültürel bir nitelik içerdiğini belirterek Aziz 

Fuat Göksel’den yaptığı bir alıntı ile bu düşüncesini pekiştirir:  

“Tıp kesinlikle bir kültür örüntüsüdür, bir kültür kalıbıdır, 
manevi bir yapı anlamsal bir süreçtir...Spesifik bir kültür paterni 
olarak görünen bu çehresiyle tıp, adına kültür dediğimiz büyük 
dokunun bir parçasıdır. Tıbbın tarihine eğilirken elbette onun 
genel kültür tarihine bağıntısını gözden uzak tutmamak 
gerekir...Tıp tarihi her inceleme kesitinde bir yandan söz konusu 
çağın ve çevrenin toplumsal değişim süreci ile, bir yandan da 
insan bilgilerinin ve insan zihnî eğilimlerinin, kısacası kültürün 
güncel görünümü ile ele alınmalıdır (alıntılayan Aydın: 2006).  

 
 

Halkbilim alanında yapılan bu çalışmada da tıp tarihi konusunda bilgi 

aktarmanın ve bunu sosyokültürel tarihle ilişkilendirmenin yerinde ve doğru bir 

yöntem olduğu düşünülmektedir.  

    

 Aydın söz konusu çalışmasında, insanın ağrı ve acılarını dindirmek için 

giriştiği yardım arayışı ve bu ihtiyacın karşılanması süreci olarak tanımladığı tıbbi 
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yaklaşımları; içgüdüsel tıp, ampirik tıp, büyüsel tıp, felsefi tıp, ve bilimsel tıp olarak 

beş dönemde değerlendirmektedir. Bu süreçleri yine Aydın’dan hareketle biraz 

açmak gerekirse şunlar söylenebilir:  “içgüdüsel tıp”, bir ağrı ya da acı karşısında 

insanoğlunun biyolojik içgüdüleri sayesinde kendisi tarafından gerçekleştirilen bir 

iyileşme çabasıdır ve yalnızca insana özel bir beceri değildir. Hastalık olgusundan 

haberdar olmadığı dönemde insanın ağrı ve acılarını bu şekilde dindirmeye çalıştığı 

düşünülmektedir.  

 

“Ampirik tıp”, insanın ağrı ve acıya neden olan dış etmenleri kavrayıp 

bunlardan kurtularak ağrı ve acıya son verme çabasının görülmeye başlandığı 

döneme işaret eder. Ampirik tıbbın gelişimindeki yöntem kuşkusuz sınama ve 

yanılmadır. İnsanların bir maddenin tıbben yararlı olup olmadığını öğrenmeleri çok 

uzun süren bir denemeler zincirinin sonucu olmuştur. “Büyüsel tıp”, bir biçimde 

ampirik tıbbi uygulamalar sürecinden doğmuştur. İlkel insan ağrı-acı içinde 

kıvranırken sebebini izah edemediği durumlarda, bunu, varsaydığı bazı doğa dışı 

güçlerin eylemine bağlamıştır. Hastalık bu doğadışı etkenlerin ortadan 

kaldırılmasına dayalı büyüsel eylemler yoluyla yok edilmektedir. Tıbbın felsefî 

biçimde algılanmasının genel kabul gördüğü  “felsefi tıp” dönemi, Yunan 

felsefesinin başlangıcı olan M.Ö. VI. ve M.S. V. yüzyıllara denk düşer. Yunanlı 

filozoflar gözlem ve deneyimleri ile geliştirdikleri bilgilerini eleştirel düşünce ile 

uygulamaya ve aktarmaya çalışmışlardır. Kendi felsefî görüşleri paralelinde tıp 

konusunda da akıl yürütmüşler çeşitli teoriler ortaya koymuşlardır. Hastalıkları 

neden sonuç ilişkisi içinde değerlendiren bu tıp anlayışının en önemli temsilcileri 

Hipokrates ve Galenus’dur. Hipokrates (M.Ö. 460-370), ortaya koyduğu nesnel 
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nedenlere ve gözleme dayanan, akılcı, uygulamaya dönük ve dinsel büyüsel 

etkilerden sıyrılmış tıp anlayışı ile “tıbbın babası” ünvanını almıştır. Bu tıp 

yaklaşımı, Galenus (M.S. 130-200) ile sürdürülmüştür (Aydın, 2006).  

 

Erdem Aydın (2006: 2-33) ve İlter Uzel (2008: 3)’in çalışmalarından alınan ve 

tıbbın geçirdiği tarihsel evrelere yönelik bu bilginin, verilen örneklere bakıldığında 

daha çok Avrupa tıbbı için geçerli olduğu düşünülebilir. Oysaki pek çok medeniyet 

benzer gelişim evrelerini farklı uygulamalar geliştirerek gerçekleştirmiştir. Örneğin 

geleneksel Çin tıbbı, Ayurveda gibi geleneksel tıp sistemleri yaklaşık 3000 yıllık bir 

geçmişi ve felsefesi olan tıbbi uygulamalar olup hâlâ kullanılmaktadır. Bu 

uygulamalar dünya tıp tarihinin gelişmesinde de büyük önem taşımaktadır. 1  

 

Tüm bu süreçlerin ardından Avrupa’da 19. yüzyıla gelindiğinde tıbbın bilimsel 

metodoloji ile elde edilen bilgilerle işlevini sürdüreceği gerçeği tartışmasız biçimde 

kabul edilmiştir. Tıp, diğer temel bilim alanlarında elde edilen bilgilerin insan 

sağlığı için kullanımı konusunda da büyük mesafe kaydetmiştir. Bu yüzyılda klinik 

gözlemler, laboratuvar ortamları, otopsi masalarındaki araştırmalar gibi pozitivist 

yöntemlerle tıbbi araştırmalar sürdürülmüştür. Bu dönemde hastaneler tıp 

uygulamalarının merkezi durumuna gelmiştir (Aydın, 2006: 127). Aydın’dan alınan 

bu bilgiler Avrupa merkezli bir bilimsel tıp evresine işaret ederken aynı çalışmaya 

dayanarak, 19. yüzyıldan çok daha önceleri İslam Tıbbı’nda yaşanan gelişmelerin de 

bilimsel tıbbın öncüllerinden olduğunu söylemek mümkündür.  

 
                                                 

1 Son iki cümlede Ekrem Sezik’in 2011 yılında G. Ü.  Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Halkbilimi Anabilim Dalında verdiği yüksek lisans ders notlarından yararlanılmıştır.   
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Tıptaki bu gelişimsel çizgi “bilimsel tıp öncesi” ve “bilimsel tıp sonrası” ya da 

“modern öncesi dönem” ve “modern dönem” şeklinde bir ayrımla da analiz 

edilebilir. Düşünce ve bilim tarihindeki en önemli kırılma noktalarından olan 

aydınlanma süreci tıp tarihi için de geçmişi silme düzeyinde bir yenilenmeye sahne 

olmuştur. Bu yol ayrımında, içgüdüsel, ampirik, büyüsel ve felsefî tıp süreçleri 

modernizm öncesine; bilimsel tıp ise modern ve sonrasındaki döneme denk 

düşmektedir. 

 

1.1.1.1. Modern Öncesi Dönemde Tıp  

 

İçgüdüsel, ampirik, büyüsel, felsefî tıp ve bilimsel tıp süreçlerinde hastalıktan 

kurtulmak içgüdüsel bir refleks, tanrı/tanrıların isteği, ya da doğaüstünün yardımı ile 

gerçekleşirken, deneyimler sonucu bitki ve hayvanlardan elde edilen karışımlardan 

ve küçük cerrahi işlemlerden de tedavi amaçlı yararlanılmıştır (Achterberg, 

2009:12-15). Modern döneme yani bilimsel tıbba gelinceye kadarki süreçte tıbbi 

bilgide bir öncekine eklenen bir bilgi ve deneyimden söz edilirken bu durum 

Avrupa’da her alanda olduğu gibi Ortaçağ’da kesintiye uğramıştır. Bu dönemde tıp 

alanında fazla yeni bilgi üretilmediği gibi eski bilgiler de kilise insiyatifinde 

dogmalara dönüştürülerek kullanılmıştır (Özellikle de dönemin başlarında M.S. 130-

200). Yaşamış olan ve gözleme dayanan akılcı tıp anlayışının son temsilcisi Cladius 

Galenus’dan sonra batı tıbbı, Hristiyanlığın dinsel inançları ile karışarak kilisenin 

bir etkinlik alanı haline gelmiştir. Skolastik tıp olarak adlandırılan bu Ortaçağ tıbbı 

16. yy’a kadar devam etmiştir (Aydın, 2006). Bu dönemde manastırlarda açılan tıp 
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okullarında rahip-hekim-eczacılar tıp çalışmaları yapmakta ve öğrenci 

yetiştirmektedirler (Sezik, 2011) 

 

Ortaçağ Avrupa’sında durum böyle iken, bu dönemde VII. yüzyıldan sonra 

İslam tıbbı gelişmeye başlamıştır. İslam tıbbında “Çeviri Dönemi” olarak 

adlandırılan bu dönemde, Yunan ve Hint tıbbındaki önemli eserler Arapça’ya 

çevrilmiştir. Ayrıca eczacılık konusunda da dikkat çekici gelişmeler bu dönemde 

İslam toplumunda gerçekleşmiştir. IX. yüzyıldan sonra ise İslam tıbbında özgün ve 

batıya yön veren eserler çıkmaya başlamıştır. Örneğin İbn-i Sina (980-1037), tıp 

tarihinde Hipokrates ve Galenus’dan sonra geldiği kabul edilen bir hekimdir. İbn-i 

Sina, teorik olarak öğrendiği tıbbi bilgileri hastalar üzerinde deneyimleri ile 

tamamalamış ve hasta başında klinik dersler vermiştir. Tıp ve kimya alanındaki 

çalışmalarında deney ve gözleme sürekli yer vermiştir (Aydın, 2006: 154). 

Cerrahide de bazı yeni bilgilere ulaşmış, büyük ve küçük kan dolaşımını bulmuş,  

kanın asıl görevinin besinleri taşımak olduğu tespitine varmıştır. İbn-i Sina ayrıca, 

Batı’da ancak 1896 yılında gerçekleştirilebilen bir cerrahi işlem olan bel 

kemiklerindeki biçim bozukluklarını ameliyatla düzeltmiştir (Eren, 1996: 189).  

 

Ortaçağ İslam dünyasında İbn-i Sina kadar önemli bir diğer isim de Râzi (854-

932)’dir. Özellikle de çocuk hekimliği konusunda çalışan ilk hekim olan Râzi’nin, 

Batı dünyasında Practica Puerorum adı ile bilinen çocuk hastalıkları kitapçığı 

bugün için bilinen ilk toplu çocuk hekimliği kitabıdır (Yurdakök,1984: 24). Bunların 

dışında yine pek çok isim Ortaçağ İslam Tıbbı içinde yaşamış ve çalışmaları ile 

dünya tıp tarihine katkıda bulunmuştur. Orta Çağ İslam Tıbbı, Batı’da da İspanya’da 
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Endülüslü hekimler tarafından temsil edilmiştir ve önemli gelişmeler kaydedilmiştir 

(Eren, 1996: 185-190). 

 

Tarihsel perspektifle bakıldığında medeniyetler, aynı zaman dilimi içinde 

farklı tıbbi evrelerde bulunabilmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi Ortaçağ’da 

Batı’daki tıbbi duraklamaya karşın İslam tıbbındaki gelişmeler bu durumu örnekler. 

Benzer farklılıklar, çalışmaların merkezinde yer alan Batı ve Doğu’nun sembolü 

olan Avrupa ve İslam coğrafyası dışındaki dünya için de mevcuttur (örneğin Sümer, 

Grek, Eski Mısır, Çin, Hindistan, Orta Asya gibi). Ancak bu konu, daha bütünlüklü 

bir tıp tarihi çalışmasını gerektirmekte olup, bu çalışmanın da kapsamını aşmaktadır. 

Burada genel bir tarihsel çerçeve vermenin yeterli olduğu düşünülmektedir. 

 

1.1.1.2. Modern Dönemde Düşünce Bilim ve Tıp 

 

Modernizm, kökü 16. yüzyıla kadar giden Aydınlanma dönemi düşünürlerinin 

geliştirdiği düşüncelerden derin ölçüde etkilenen bir dünya görüşüdür (Kahraman, 

2002:1). Özge Özaydın “Modernliğin akılcılık ve evrenselcilik İddialarının Felsefî 

Kökeni” başlıklı yazısında, sürecin felsefî tamellerine dair kısa ve bütünlüklü bir 

bilgi aktarımında bulunmuştur. Sözcük anlamı olarak Latincede bugüne ve yeni 

olana işaret eden “modo” kelimesinden türetilmiş olması, “modernizm”in geçmişle 

bir hesaplaşmayı da barındıran anlamına vurgu yapmaktadır. “Eski” ile olan 

gerilimli ilişkinin tarihi 5. yüzyıla kadar sürdürülebilirken, bugün modernlik 

kavramıyla, yalnızca bu yenilikçi ve ilerlemeci dünya görüşü değil; onyedinci 

yüzyıldan itibaren, insanların doğayı, kendilerini ve toplumu algılayış biçimlerinde 
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başlayan köklü değişim de kastedilmektedir. Kısaca akılcı ve evrenselci bir dünya 

görüşünün şekillenmesi olarak nitelendirilen bu değişimin kökeni, Descartes’in bilgi 

kuramında yatmaktadır (Özaydın, 2011: 77). 

 

Descartes, o zamana değin evrenin düzenine bağlı ve onun bir parçası olarak 

kabul edilen insan anlığını, artık evrenin düzenini kuran ve ondan ayrı ve üstün olan 

bir konuma yerleştirmiştir. Onun, her şeyi olduğu yere zincirlerle bağlayan düzenin 

yerine, düzenin mimarı olarak insanı geçirmesi, bütün bir modernlik serüvenini 

başlatan devrim olmuştur (alıntılayan Özaydın, 2011: 81). Bu dönüşüm, insan 

aklının kendi gücüne dayanarak, bir düzeni keşfedebileceği ve giderek doğanın 

efendisi olabileceği bir felsefî çerçevenin oluşturulması anlamına gelmektedir 

(Özaydın, 2011: 81). 

 

Ali Yaşar Sarıbay’ın, modernizm konusunda aktardıkları da konunun 

anlaşılmasında yararlı olacaktır:  

Avrupa’da 17. yüzyılda meydana gelen teknolojik 
birikimin sebep olduğu ekonomik büyüme, toplumları adına 
modernleşme dediğimiz, kurumsal ve kültürel bir değişim 
sürecine sokarak, etkileri dünya çapında görülen yeni bir hayat 
tarzı ve sosyal örgütlenme biçimi yarattı. Bu ise mevcut tüm 
geleneksel sosyal düzenleri beklenmedik bir şekilde alt üst etti 
ve günlük hayatın samimi ve şahsi ilişkilerini derinden değiştirdi 
(1994: 85) 

 

Sarıbay tarihsel kökenlerini teknolojik birikimle ilişkilendirdiği modern 

dönemin temel paradigmalarını da şöyle ifade eder: “Modern olmak artık düne ait 

olmayan ve eskisinden farklı yöntemlerle ele alınması gereken bir dünyada yaşamak 

demekti. Böyle bir dünya teknolojinin insan bilinci üzerinde yarattığı derin etki ile 

mühendislik mentalitesine göre inşa olmuş bir dünya idi”. Bu dönemde aklın ön 
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plana geçip toplumları giderek rasyonalize edeceğine dair inanç, aynı zamanda 

günlük hayatı geleneksel değerler ve yapılar üzerine inşa edilmekten kurtaracaktı.  

(1994: 85-86) 

 

Modernliği logosun çocuğu olarak yorumlayan Karen Amstrong’a göre, 19. 

yüzyılın sonunda logos ile mitos arasındaki kopma sonuçlanmışa benziyordu. 

Amstrong, toplumun mitolojiyle akılcı bilim arasında yaptığı seçimde mantığın 

gerçekliğinin kabul edildiği dinin gerçeğe aykırı olan mitlerinin ise reddedildiğini, 

böylelikle de gerçeğin “gözle görülür ve gösterilebilir” olana indirgendiğini belirtir.  

(2006: 84-91). 

 

Tayfun Atay, modernist yaklaşımı betimlerken kurguladığı metaforik anlatım 

içinde modernizmi, yoluna devam eden bir “ekspres”, geleneği ise bu ekspresin 

“fren mekanizması” olarak yerleştirir (2003:154). Modernitenin gelenek ve geçmişle 

kurduğu sorunlu ilişki, Hasan Bülent Kahraman tarafından da modernitenin tarihi 

daima kendisi ile başlatması sorunsalına bağlanır (2002:IX).   

 

İşte tam da bu noktada modern-geleneksel dikatomisi ya da yeninin eskiye 

olan bir üstünlük ve ötekileştirme savaşından söz etmek mümkündür. Bu dönemin 

bilim anlayışında devlerin üzerinde yükselen cüce metaforu ters yüz edilmiş ve 

geçmişle tüm bağlar koparılmak sureti ile ilerleme sağlanacağı düşüncesi başat 

olmuştur. Buradan da alarak dünyanın yaklaşık dört yüz yıldır içinde bulunduğu 

modern süreçte geçmişten ve geleneksel olandan kopma çabalarının her alanda bir 

dönüşüme yol açması kaçınılmazdır. 
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17. yüzyılın bilimsel devrimine, iki önemli görüş egemen oldu. Bunlar doğaya 

geometrici bir anlayışla bakan, evrenin matematiksel düzen ilkelerine göre 

yapılandığını kabul eden Platoncu ve Pythagorasçı gelenek ile; doğayı muazzam bir 

makina olarak kabul eden ve görüngülerin arkasındaki gizli mekanizmaları 

açıklamaya çalışan mekanikçi felsefe idi. Modern bilim bu iki egemen akımın 

birleşik etkisi altında kurulmuştır (Westfall, 2008).  

 

Yeni bir çağın başlaması noktasında tıbbın “sembol” ismi Paracelsus (1493-

1541), geleneksel tıbbın eskidiği ve artık yenilenmesi gerektiğine dair tepkisini 

göstermek için herkesin gözü önünde İbn-i Sina ve Galenus’un kitaplarını yakmıştır. 

Böylece Orta Çağ’da dogmatik hale gelen Galenus ve İbn-i Sina gibi, yeni 

gelişmelerin önündeki engeller olarak gördüğü hekimlerin kimliklerinde, eski tıbba 

son verdiğini sembolize ediyordu. (Aydın, 2006:109) Bu dönemde azalan kilise 

baskısı sonucu bilim ve felsefenin araştırmacı bir yaklaşımla tekrar tekrar analiz 

edilmesi (Aydın, 2006) bilimsel ilerlemenin yolunu açan bir gelişmedir. Yeniliklere 

açık bu süreçte Floransalı ressamların insan anatomisi üzerine çizdikleri mükemmel 

detayları içeren resimler sayesinde anatomi ve cerrahide kaydedilen gelişmeler de 

tıptaki ilerlemelere önemli bir katkı vermiştir (Aydın 2006).  

  

Tıp alanında pek çok buluş ve uygulamanın gerçekleştiği bu dönemin hakim 

bilim anlayışlarından biri olan mekanikçi felsefe, tıp çalışmalarında da etkili 

olmuştur. Özellikle de döneme damgasını vuran isim René Descartes (1606-1679) 

bu anlayışın savunucularındandır. Dönemin bir diğer sembol ismi Isaac Newton 
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(1642-1727), geliştirdiği hareket kuramları ile mekanikçi doğa felsefesine katkıda 

bulunurken, (Aydın, 2006; Westfall, 2008) insan bedenine, doğaya ve olaylara 

yaklaşımda mekanik anlayışın yerleşmesinde etkili olmuştur. Kuşkusuz içinde 

bulunulan dönem, bu gelişmeleri besleyen fizik, kimya ve biyoloji alanındaki 

önemli buluşların ve felsefi akımların da yeşerdiği bir sürece denk düşmektedir. 

Geçmişle ve gelenekle kurulan sorunlu ilişki kapsamında tıp alanında da, geçmişten 

gelen ve geleneksel olan bilginin artık değersizleştiği hatta reddedildiği bir döneme 

girilmiştir. Geçmişten gelen ve gelenekte varolan tıbbî bilginin, doğa evren insanın 

birliğine dayanan, ruh ve bedenin bütünlüğüne inanan bütünselci felsefesinden 

uzaklaşılmış, insanın işleyen bir mekanizma olarak tasarlandığı bir anlayış 

gelişmiştir. Bilimsel tıp anlayışında insan bedeninin bir makine olarak görülmesi; 

hastalık ve tedavi süreçlerinin de bu anlayış ölçeğinde mekanik bir anlayışla ele 

alınması, modern dönemin akılcılığı ile bütünlüklü bir hâl arzeder. 

 

1.1.1.3. Modern Sonrası Dönemde Düşünce Bilim ve Tıp  

 

Modernitenin bitimi ya da değişime uğramış bir biçimi olarak yorumlanan 

postmodernite döneminin başlangıcını 1960’larda aramanın uygun olduğunu 

belirten Kahraman, moderniteden farklı olarak eklemlenmelerin arayışı içinde, 

belleğin yeniden keşfedilmesi ile başlayan, geleneğin yeniden kurulduğu noktada 

işlevini somutlaştıran (2002:IX) bir postmodern dönem resmi çizer. 

 

Gencay Şaylan, Postmodernizm adlı çalışmasında postmodernizm kavramını, 

dünyanın 16. yüzyıldan beri geçirmekte olduğu siyasi ve ekonomik süreçlerin 
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sonuncusu (şimdilik) olan ve tanımlanması güç bir düşünsel dönem olduğunu yazar 

ve şöyle tanımlar: “Postmodernizm, genel olarak modernizmin, modernizmin temel 

kavramlarından biri olan rasyonalliğin ve bilimsel temsil felsefesinin 

(epistemolojinin) yadsınması olarak düşünülebilmektedir.” Öyle ki; modern 

dönemde tarihin ilerici özelliği öncülü, insanoğlunun aklını ve bilimi kullanarak 

giderek evrene egemen olacağını, önce doğanın kör güçlerini denetimine alacağı 

sonra evrenin bir parçası olan toplumu da akla uygun (rasyonel) olarak 

düzenleyeceğini öngörmektedir (1999: 22).  Bu tanımlara göre postmodernite 

döneminde moderniteye karşıt olarak aklın önceliği yadsınmıştır. 

 

Şaylan, her sorunun tek bir doğru yanıtı olduğunu ve bu doğruya ulaşmanın da 

yalnızca ampirizmle mümkün olduğunu iddia eden pozitivist teorinin, modernizmin 

temel karakteristiği olduğunu hatırlatır. Modernizmin sona erişi ile ilgili olarak 

Şaylan, 20. yüzyılda da özellikle fizik alanında gerçekleşen gelişmelerin pozitivist 

teorinin eksik ve yanlışlarını görünür kıldığına ve bu teorinin yıkımına sebep 

olduğuna değinir ve ekler:  Böylece kesinliğe yönelik bir bilim anlayışından 

belirsizliğe, göreceliliğe ve rastlantısallığa dayalı bir bilim anlayışına geçildi. 

Nitekim postmodern söylem içinde ortaya çıkan bilim anlayışı ya da daha doğru bir 

ifade ile bilim eleştirisi bu noktaların altını çizmiş, belirsizlik görecelilik ve 

rastlantısallık ilkeleri ön plana çıkmıştır (1999: 154). Postmodernizme kapı aralayan 

bilimsel yeniliklerin temel niteliklerine değinmek bu çalışmanın konusu gereği daha 

bir önem taşımaktadır. 17. yüzyılda, bilimsel keşif ve teorilerde dikkati çeken 

birleştirici unsur fizik, kimya, biyoloji ve hatta felsefenin “mekanikçi”bir yaklaşım 

sergilemeleri iken 19. yüzyıla gelindiğinde, geçmişin bu mekanikçi fizik anlayışı 
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bazı fizik olaylarını açıklamakta yetersiz kalmış ve yeni fizik teorileri ortaya 

atılmaya başlanmıştır. Bu ayrışmada Newton ve Einstein, geliştirdikleri fizik 

teorileri bağlamında modern ve postmodern dünya görüşünün öne çıkan 

temsilcileridir. Modern dönemin anlatıldığı bir önceki başlıkta Newton’un 

mekanikçi fizik anlayışı ve etkilerinden söz edilmişti. Burada da postmodern 

döneme kapı aralayan Einstein fiziğinden ve özellikle de tıbbi yaklaşımlardaki 

etkisinden kısaca söz etmek yerinde olacaktır.   

 

20. yüzyılın ilk çeğreğinde, yeni buluşlar yoluyla, atomun bölünmezliğine 

ilişkin düşüncenin çökertilmesi ile yeni fizik anlayışı gelişmeye başladı (Weinberg, 

2005: 3). Bu “yeni fizik”ten Kuantum Benlik adlı çalışmasında uzun uzun söz eden 

fizikçi Donah Zohar, kuantum fiziğinin iyi anlaşılmasının günlük yaşamlarımıza 

felsefî bir derinlik getireceği yolundaki ifadeleri ile bu kuramın pekçok alanda 

kullanılabilirliğini vurgulamaktadır (2003: 15-16). Kuantum fiziği, bütün varlıkların 

atomaltı seviyede hem dalga hem parçacık niteliği taşıdığı biçimindeki önerme ile 

bir devrim gerçekleştirir. Belirsizlik ilkesi ise, hiçbirşeyin sabit ve tam anlamıyla 

ölçülebilir olmadığı ve herşeyin belirsiz ve hayaletvâri kolay kolay anlaşılamayacak 

olma olgusu ile Newton’cu determinizmdeki herşeyin sabit, belirli ve ölçülebilir 

olma olgusunu reddederek onun yerine geçmiştir. Kuantumun en büyük kavramsal 

meydan okuması ise; bir cismin diğerini ne güç ne enerji olmadan anında etkilediği 

belli belirsiz bir kavram olan “belli bir mesafede eylem” dir ve bu gerçek, uzayın ve 

zamanın tüm yapısına çok yabancıdır (Zohar, 2003: 20-35). 20. yüzyılın ortalarına 

gelindiğinde dünyadaki değişim sürecinin yalnızca bir parçası olan bu “yeni fizik” 

anlayışı, geçmişteki “mekanikçi” yaklaşımın zamanla her alanda eskimesinde rol 
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sahibidir. Kuantum fiziğin belirsizlik ilkesi, hiçbirşeyin sabit, ölçülebilir, bilgisine 

tam olarak ulaşılabilir olamayacağına dair tezler barındırırken;  bu belirsizlik bir 

anlamda da gizemli oluş, postmodern sürecin başat unsurlarındandır. Bauman’ın 

ifadesi ile postmodern dünya, gizemin artık sınırdışı edilmeyi bekleyen katlanılmaz 

yabancı olmadığı bir dünyadır (alıntılayan Ritzer, 2011:102 ). Bu söylem modern 

dönemde “büyüsü bozulmuş dünyayı” “yeniden büyüleme”( Ritzer, 2011) yolunda;  

postmodern dünya görüşü ve yeni fizik kuramının nasıl bir uzlaşı halinde iş başında 

olduğuna işaret eder.  

 

Özellikle de 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan gelişmeler yeni bir dönemin 

öncülleridir. Postmodern dönem olarak adlandırılan bu yeni dönemi Karen 

Amstrong, Mitlerin Kısa Tarihi adlı kitabında “logos” ve “mitos” kavramları 

üzerinden yorumlamaktadır. Bu yorumda “mitos”, doğaüstü bir gerçekliği 

simgelerken “logos” akıl ile kavranabilen ussal gerçekliğe işaret eder. Postmodern 

dönem dediğimiz 20. yüzyılın son çeyreğinin ardından “logos” ya da ussal bilginin 

yararı tartışılmaya başlanmıştır. İnsanlığın bilimsel bilgiden umduğu yararı 

bulamaması; tersine bilimsel yöntemlerle geliştirilen atom bombası gibi kitlesel 

silahların yol açtığı toplu ölümler ve genetik hastalıklar; mitostan uzaklaşmanın ve 

mit yoksulluğunun insan hayatını hiçe sayan yanını gözler önüne sermiştir. 

Böylelikle bir süredir gözden düşmüş olan “mitos” postmodern süreçte, “logos”un 

mutlu edemediği insanlığa yeni bir çıkış yolu göstermiştir (Amstrong, 2006). 

Amstrong, modern ve postmodern süreci; mitostan uzaklaşma ve yeniden uzlaşma 

süreci olarak değerlendirmektedir.  
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Modern ve posmodern dünya görüşlerindeki madde-mana ilişkisini din 

üzerinden yorumlayan Atay (2004: 10), modernliğin insan hayatına tam anlamıyla 

damgasını vurduğu noktada dinin kaynağının yok olduğunu ilan eden Nietche’den, 

ve dinin insan hayatını etkileme belirleme ve biçimleme imkânlarının tükendiğine 

vurgu yapan Weber’den söz ederek modern dönemde dinin kıyıya itildiğini belirtir. 

Atay, postmodern dönemde ise modern hayatın fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak 

yıprattığı insanlığın genel bir hayal kırıklığı içinde dinin yeniden canlandığından; bu 

dönemde tüm dünyada dinsel, daha genel anlamda “metafizik” arayışların modern 

ya da geleneksel farketmeksizin her yerde yeniden zuhur ettiğinden söz eder 

(2004:10). Tam da burada Sarıbay’ın postmodernitenin belirgin bir özelliğinin dine 

dönüşe olanak tanıması olduğu biçimindeki tespitini hatırlatmak yararlı olacaktır 

(1994). Ayrıca Sarıbay,  postmodernitede, gerçek ile gerçek olmayan arasındaki 

ayrımın da artık belirgin olmaktan çıktığını, “suretler”in, (Simulacra) gerçek 

sayılarak toplumsal ilişkilerin simulatif bir boyut kazandığına değinir (1994: 89).  

 

 Mitostan, manadan, inançtan uzak duran modern zamanların ardından 

gelinen süreçte insan, aklı ile doğaya egemen olma, düzeni kendisi kurma fikrinden 

vazgeçerek doğa ve doğaüstü ile ilişkilerini yeniden düzenledi. Atay’ın deyimi ile 

bu dönemde İslâmdan Reiki’ye, faldan büyüye, “kristal mucizesi”nden “Telli 

Baba”ya kadar metafizik arayışların zuhur ettiği (2004: 10) bir sürece girildi.   
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1.1.2. Postmodern Zamanda Yükselen Değer: “Gelenek” ve Geleneksel 

Tıbbın Yeniden Üretimi  

 

Postmodern zamanda yaşanan bu değişimden hastalık ve sağlık yaklaşımları 

da nasibini almıştır. Bu dönemde, hastaneler ve hekimlerce temsil edilen “bilimsel 

tıp” varlığını sürdürürken, bir yandan da iyileşmenin alternatif yolları aranır 

olmuştur. Önceki dönemde geçmişten geldiği ve geleneksel olduğu için 

değersizleştirilip kenara itilen, bitkisel iyileştiriciler başta olmak üzere, “halk tıbbı” 

bu dönemde özgün ya da yeniden üretilen biçimleriyle yoğun bir ilgiye mazhar 

olmuştur. Halk tıbbının gördüğü ilgiyi; hekim tedavisinde kullanılan ilaç ve 

uygulamaların, onarılması güç yan etkilere neden olması; maddi olarak zor 

ulaşılması, hastanelerdeki yoğunluk ve benzer sorunlar nedeniyle buradan 

yararlanmanın zor olması ile ilişkilendirmek mümkündür. Bunun yanında diğer tıp 

sistemleri ile ilgili iyileştirme yöntemleri; yüksek maliyet gerektirmediği, genellikle 

doğal-bitkisel karışımlar kullanıldığından yan etkileri yok denecek kadar az olduğu 

ve kolay ulaşılabilir olduğu için hastalar bu tedaviye sıkça başvurmaktadır. 

Kavramsal tartışmaya bir sonraki başlıkta değinilecek olmakla beraber, bir kısmı 

“alternatif ve tamamlayıcı tıp” olarak adlandırılan bu uygulamalar kısaca 

konvansiyonel tıbbın dışında kalan tedaviler olarak konumlanmaktadır. 

 

Yapılan araştırmalara göre bilimsel tıbbın yanında alternatif veya tamamlayıcı 

tedavilerin kullanımında 1990’lı yıllarda dramatik bir artış gözlenmiştir. Birleşik 

Devletler’de yapılan araştırmada bu tedavilerin kulanımı 1990 yılında %34 iken 

1997 yılında %42’ye yükselmiştir. Türkiye’de yapılan benzer bir çalışmada ise (A. 
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Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı) 40 yaş üstü hastaların bu tür tedavileri 

tercih etme oranı %47 olarak tespit edilmiştir. (Altun; Özden, 2004: 231) 

  

Bu durumu dünyada ve Türkiye’de 1980’lerden itibaren etkisi küresel ölçekte 

hissedilmeye başlanan neoliberal iktisat politikaları doğrultusunda 

gerçekleştirilmeye çalışılan sağlık reformları ile de ilişkilendiren Deniz Sezgin, 

sağlık sisteminin adım adım ticarileştirilmesi ve bireyselleştirilmesinin, hastanelerin 

fiziksel koşullarının ve personel kapasitesinin yetersizleşmesinin ve bunlardan 

doğan sorunların da medya aracılığıyla görünür kılınmasının bu artıştaki etkisine 

vurgu yapar. Sezgin, sağlık sistemindeki bu sorunlu konuları sıralarken, medyanın 

da bir yandan “sağlıklı yaşam reçeteleri” olarak büyük oranda alternatif ve 

tamamlayıcı tıp verilerini topluma sunmasının ardındaki ironiye dikkat çeker. (2011)  

 

Geleneksel tıbbın yeniden üretilmiş biçimleri olarak topluma sunulan alternatif 

tıp uygulamaları, içinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde bir tüketim 

nesnesine dönüşmüştür. Sibel Özbudun, küreselleşme çağında geleneklerin yitip 

gitmekte olmadığı, özgül dinamizmlerinin onları, bu kez de toplulukları kapitalist 

küresel piyasa koşullarına uyarlamanın aracı kılmakta olduğu sonucuna varır. 

Özbudun, bu süreçte kimlik inşasında yerel ürünlerin ve geleneklerin piyasaya 

sunularak bir pazar oluşturulduğu kanısındadır (2005). Bu bakış açısını geleneksel 

iyileşme yöntemlerinin yeniden üretilmiş biçimleri olan alternatif ve tamamlayıcı tıp 

uygulamalarına yönelttiğimizde bunların tanıtım ve pazarlanmasında küresel ağların 

etkinliğinden söz edilebilir. Küresel dünyada iyileşmenin/sağlığın bir amaç değil 
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araca dönüştüğü üzerindeki bu tespitler kent merkezlerinde geleneksel 

uygulamaların yeniden üretimi noktasında gerçeklik kazanmaktadır.  

 

Değişimin kırsaldaki yansıması daha yavaş olurken kent merkezlerinde sağlık 

ve hastalık anlayışındaki bu değişim çok hızlı gerçekleşmektedir, başka bir deyişle 

sehirde moda hızlı değişmekte, yenilikler hemen yaygınlaşıp tüketilmektedir. 

Burada geleneksel iyileştirme yöntemlerinin yeniden üretilerek kent insanına 

sunulduğu mekânlardan söz etmek yukarıdaki tespitleri somutlaştırmak açısından 

faydalı olacaktır. Söz konusu mekânlara, Uzak Doğu kökenli yöntemler olan yoga, 

meditasyon, pranik şifa, reiki, ayurveda gibi uygulamaların gerçekleştirildiği ve 

eğitiminin verildiği merkezler; ve bitkisel iyileştirici ve gıda takviyelerinin satıldığı 

merkezler: aktarlar ve uluslararası şirketler (GNC, Solgar, Herbalife gibi) gibi 

örnekler verilebilir. Bu mekânlar tam da Özbudun’un tespitlerine örnek oluşturacak 

küresel pazarlar olarak okunabilir. Tam da bu noktada Ritzer’in, küresel ve 

postmodern sürecin sunduğu simüle edilmiş mekanlar, kişiler, etkileşimlerle ilgili 

yorumlarını hatırlamak yararlı olacaktır. Ritzer simülasyonlar yaratmanın ya da 

“hakiki” olguları simülasyonlara dönüştürmenin en önemli nedeni olarak bunların 

otantik eşdeğerlerinden daha seyirlik hale gelebilmeleri, dolayısıyla tüketiciler için 

daha çekici olabilmelerinden söz eder (2011: 151).  

 

İkincil sözlü kültür çağı, elektronik kültür çağı, küresel çağ, postmodern çağ, 

simülasyon çağı, adı her ne olursa, 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana geçmişe, 

geleneğe, akla, bilime ve daha pek çok şeye karşı ezberlerimizin bozulduğu bir 
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sürecin başladığı söylenebilir. Hastalık sağlık konusunda yaşanan gelişmeler de 

dönemin atmosferinde evrilerek biçimlenmektedir. 

 

1.2. Kavramsal Çerçeve 

 

Yapılan literatür taramasında konunun en karmaşık kısmının kavramların 

tanımlanması ve birbirlerine göre konumlanması (tasnifi) noktası olduğu 

görülmüştür. Taranan tıp ve eczacılık tarihi kitapları ve diğer kaynaklar da çok 

çeşitli adlandırmalara ve tanımlamalara rastlanmıştır. Bu bölümde konuyla ilgili pek 

çok çalışmadan yararlanılmakla birlikte Ekrem Sezik’in bir kısmı yayınlanmış olan 

ilgili şablonu, konuyu disiplinlerarası bir perspektifle değerlendirmesi bakımından 

tercih edilmiştir. Konuyu “Konvansiyonel Tıp” ve “Diğer Tıp Sitemleri” olarak iki 

ana başlıkta ele alan bu şablona aşağıda yer verilmiştir.  

 

1.2.1. Gerilimli Bir İlişki: Halk Tıbbı ve Bilimsel Tıp 

 

Tıbbın ikiye ayrıldığı yerde ortaya çıkan terimleri sıraladığımızda, geleneksel 

tıp, halk tıbbı, folklorik tıp; bilimsel tıp, modern tıp, batı tıbbı, konvansiyonel tıp, 

ortodoks tıp vb. bu adlandırmaların aynı zamanda toplumsal farklara da işaret ettiği 

görülmektedir. Örneğin “halk tıbbı” derken, taşrada yaşayan ve eğitim seviyesi 

düşük olan bir toplum kesiminden söz edilir. Her ne kadar Alan Dundes, “halk” 2 

kavramının içeriğine yeni bir tanım getirmiş olsa da  “halk tıbbı”nı tanımlama 

çabalarında bu tutum açıklıkla görülmektedir (Boratav, 1999; Özsan 2001: 77-80; 
                                                 
2 Halk, en azından ortak bir faktörü paylaşan herhangi bir insan grubudur. Her hangi bir sebebe bağlı 
olarak oluşan grubun kendisine ait olduğunu kabul ettiği bazı geleneklere sahip olması 
gerekmektedir. (Dundes, 2003: 10)   
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Kaya, 2001: 91). Oysa ki “halk tıbbı” teriminin kapsamındaki uygulamaların 

önemli bir kısmı kent merkezlerinde eğitimli kişiler tarafından da kullanılmaktadır. 

Halk tıbbı teriminin karşısında konumlanan “bilimsel tıp” terimi de aynı biçimde tıp 

eğitimi almış hekimlerce resmi sağlık kurumlarında gerçekleştirilen bir sağaltma 

biçimine işaret ederken, uygulayıcılarının kent merkezlerinde olması ve tıp eğitimi 

alması da toplumun diğer kesimiyle onları ayıran bir özelliktir. Bu terim, içinde bir 

diğer sorunu daha barındırmaktadır ki, o da halk tıbbı olarak adlandırılan 

uygulamaların önemli bir kısmının geçmişin “bilimsel” deneyimlerinden oluşması 

ya da zaman içinde geçerliliği kanıtlanarak “bilimsel” tıp kapsamına alındıklarıdır.  

“Modern tıp” terimi geleneksel ve modern dikatomisindeki geleneği ve onu taşıyan-

aktaran düşünce biçimini yadsıyan bir “modern” topluma işret etmektedir ki, 

geleneklerini yaşatan “halk” tıbbının karşısında yer alır.  

 

Aytül Kasapoğlu, Sağlık Sosyolojisi adlı çalışmasında, sağlığın “bilimsel” ya 

da bio-medikal olarak adlandırılan modeli ile daha bütüncü (holistik) model arasında 

geleneksel bir ikilik bulunduğuna değinir. Kasapoğlu ayrıca, sağlığın medikal ve 

medikal olmayan olarak ikiye ayırmanın da yanlışlığına vurgu yapar ve ekler: 

“Kabaca medikal model evrensel, genellenebilir bilim olarak görülürken; sıradan 

insanın gündelik halk bilgisi, bireysel deneyimleri bilimsel olmayan olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Oysa gündelik sıradan bilgi de, özünde veya zorunluluk 

olarak tıbbi kavramlardan ayrı değildir (1999: 11).  Bir diğer tanımlama çabasında 

da halk hekimliği, hastalıklar ve sağlık hakkındaki inanç tutum ve davranışlar 

şeklinde tanımlanabildiği gibi, toplumların inanç gelenek ve değer sistemleri ile 
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ilgili tıbbi uygulamalar olarak, bazı antropologlar tarafından ise “ev tedavisi” olarak 

ifade edilmektedir (Şar, 2005: 131).  

 

Görüldüğü gibi konuyla ilgili terimlerin oluşturulmasında ve sınırlarının 

çizilmesinde sorunlu alanlar bulunmaktadır. Ancak konuya genel olarak 

bakıldığında “geleneksel-modern”, “eski-yeni”, “bilimsel-bilimdışı” biçimindeki 

ikiliklerin bir yansıması olarak oluşan “halk tıbbı” ve “bilimsel tıp” kavramları tüm 

bu ikili karşıtlıkların birbirini tamamlayan yanlarına da gönderme yapmaktadır. 

Yapılan literatür taramasında bugün konuyla ilgili çalışmalarda daha kapsayıcı ve 

daha az sorunlu adlandırmalar tespit edilememiştir. Bunun bir nedeni de konunun 

güncel ve yeni biçimleniyor olmasıdır. Bu kavramların dışında günümüzde sıklıkla 

kullanılan ve kullanıldıkça da hızla yaygınlaşıp yerleşen “alternatif tıp”, 

“tamamlayıcı tıp” ve “alternatif tamamlayıcı tıp” terimlerine de açıklama 

getirmekte yarar vardır.  

 

1.2.2. Alternatif Tıp mı, Tamamlayıcı Tıp mı? 

 

“Yetti artık bu bilgiçlik taslayan boş hayaller. (...) Kendilerini doktor sananlar 

zavallı insanları boş sözlerle kandırmaya artık bir son vermeli, onları iyileştirmeye 

başlamalılar.” (alıntılayan Sandoz, 2010: 17) Bu cümleler, kökenini felsefî tıptan 

alan ve büyüsel düşünce yasaları ile de doğrudan ilişkili olan homeopatik tedavinin 

kurucusu Hahneman’dan alınmıştır ve dönemindeki halk tıbbı ile bilimsel tıp 

arasındaki gerilimli ilişkiyi özetlemektedir.   
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Tıp ve eczacılık tarihi ile ilgili kitapların giriş kısmında milattan önceki 

dönemlere ait iyileştiriciler (bitkisel, hayvansal ürünler, mineraller, inançlar, cerrahi 

uygulamalar vs.) ve bunları uygulayan şifacılara (otacı, şaman, lokman, hekim vs.) 

geniş bir yer verilmektedir. Bu tespitten hareketle bilimsel tıbbın kökenini bu 

uygulamaların oluşturduğunu söylemek bir klişe de olsa, burada gereklidir.  Durum 

böyle iken bir süredir tıp alanında yaşanan kavram kargaşasını ve çekişmeyi daha iyi 

anlamak için, tarihsel bir çizgide tıbbın ilk evreleri olan bu uygulamalarla yollarını 

ayırdığı zamanlara bir göz atmak gerekmektedir. Çeşitli kaynaklar tıp alanında 

aydınlanma dönemine kadar geleneksel (kadim) şifacılık bilgilerinin tek tıbbi otorite 

olduğunun altını çizer (Aydın, 2006; Sandoz, 2010). Geleneğin bu otoritesi; 

aydınlanma felsefesi, gelişen deneysel bilimler ve diğer pekçok yenilik tarafından 

sarsılmış; gelenekte var olan tıbbi yaklaşımlar da bu dönemde ötekileştirilerek 

reddedilmiştir. Bugün alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, popüler tıp, halk tıbbı, 

geleneksel tıp, bilimsel tıp, modern tıp, konvansiyonel tıp, ana akım tıp, ortodoks tıp  

gibi pekçok kavramın da varolmasının zemini bu yol ayrımında aranabilir.   

 

Alternatif tıbbın tarihini, modern eczanın ve tıbbın örgütlenip uzmanlık 

alanları yaratmalarıyla başlatan ve bu dönemde rollerin kesinleştiğini söyleyen 

Thomas Sandoz, Alternatif Tıp Tarihi, adlı çalışmasında sınırları belirleyen ölçütler 

yasalaştıkça alternatif tedavi yollarının somutlaşıp gözle görünür hale geldiğini 

belirtir. 19. yüzyılın ortalarında ise tıbbi yaklaşımlardaki eski-yeni ayrımı 

belirginleşerek “bilimsel yöntem”i yücelten “Pasteurcü devrim” gerçekleşir 

(Sandoz, 13). Bu tarihler aynı zamanda çoğu bitkisel-doğal içerikli geleneksel 

ürünler kullanarak büyük kitlelere şifa dağıtan, bilimsel yöntemle uzlaşamayan 
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iyileştiricilerin de bir yandan faaliyet gösterdiği dönemlerdir. Tam da burada 

“alternatif tıp” teriminin seçilmesi, varolan bir ana akımın dışında diğer bir seçenek 

olarak konumlanan uygulamalara işaret etmesi bakımından anlamlıdır. Ayrışmanın 

olduğu dönemlerde ve bugün “alternatif tıp” terimini geleneksel (kadim) tıp bilgisi 

ile ilişkilendirmek mümkündür. Nitekim kavramın bugünkü tanım ve çağrışımları da 

gelenekle ilişkisine vurgu yaparken,  geleneksel tıp bilgisinin bir yeniden 

sunumu/üretimi ve ticarileşmiş biçimi olduğu ayrıntısının da altı çizilmektedir 

(alıntılayan, 2010: 56). Bu vurgudan hareketle “alternatif tıp” kavramının kentsel 

alanlarda anlamlı ve geçerli olduğu söylenebilir. Kuşkusuz kırsalda ve geleneksel 

toplumlarda hastane, doktor gibi bilimsel tıbbı temsil eden kurumların dışında kalan 

iyileştirme biçimleri de en az onlar kadar temel ve vazgeçilmez olabilir.  

 

Aydınlanma döneminden beri gözden düşen geleneksel tıbbi bilgi, kaybettiği 

ilgiyi 20. yüzyılın son çeyreğinde yakalamaya başlar. 21. yüzyılın başlarında ise 

artık toplumu yönlendiren-güdüleyen önemli bir araç olan medya sayesinde hergün 

onlarca geleneksel tıp-bitkisel ilaç uzmanı topluma sunulmaktadır. Pek çok tıp 

doktoru televizyon programları, günlük gazeteler, dergiler ve İnternet yoluyla 

bitkisel ilaç tarifleri vermekte ve bu yöntemin daha az maliyetli ve yan etkisiz 

olması üzerine dikkat çekmektedir. 

 

Stanway, alternatif tıbbın tanımı gereği başka bir şeyin alternatifi olduğu, bu 

başka şeyin ise modern Batı tıbbı olduğunu belirterek şöyle devam eder: “alternatif 

kavrammı görecelidir; halkın ve tıbbın düşünceleri her an değişmektedir. Dünün 

alternatifleri bugünün ortodoks tıbbının bir parçası olabilirler” (1992: 13)  diyerek 
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konuyu detaylandırdığı çalışmasındaki terapileri tıbbın tamamlayıcıları olarak ele 

almaktadır  

 

“Alternatif tıp” teriminin sıklıkla “tamamlayıcı tıp” teriminin yerine 

kullanıldığı görülmektedir. Bunu bir yanlıştan ibaret olduğunu söyleyen Erkan 

Topuz, tamamlayıcı tedavinin bilimsel tıbba destek amaçlı yapılan tedaviler 

olduğunu, yaşam kalitesini geliştirmek, semptomları ve ilaçların yan etkilerini 

azaltmak, fiziksel ve psikolojik destek vermek amacıyla yapıldığını belirtir. 

Alternatif tedavinin ise, geleneksel tıp yerine yapılan kanıtlanmamış tedaviler 

olduğunu, alternatif tedavilerin ya bizzat kendilerinin zararlı olduğunu ya da 

bilimsel tedavi yerine geçerek yararlı olduğu kanıtlanmış tedavilerin kullanılmasını 

engelledikleri için zararlı olduğunu ileri sürer (2005: 13-14) . 

 

Dünyada giderek yaygınlaşan uygulamalar ve literatürdeki eksiklikler nedeniyle 

1998 yılında Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) bağlı olarak kurulan Ulusal 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (The National Center for Complemantary and 

Alternative Medicine, NCCAM) tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının güvenilirlik 

ve etkinliğini incelemek, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanan uygulamaların 

konvansiyonel tedavilere katılımını sağlamak amacıyla yola çıkmıştır 

(http://nccam.nih.gov, ilk erişim tarihi: 25.05.2011). Merkez internetteki resmî 

sayfasından, öncelikle alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin sürekli değişen çok geniş bir 

alan olmasından dolayı tamınlamasının güçlüğünden söz etmiş, ardından da alternatif 

tedavilerin konvansiyonel tıp yerine kullanılırken, tamamlayıcı tedavilerin de 

konvansiyonel tıp ile birlikte kullanıldığı biçiminde bir ayrıma işaret etmiştir. Aradaki bu 
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farkla birlikte, “alternatif ve tamamlayıcı tıp” olarak tek bir terimle ifade edilen bu 

uygulamalar; tıp doktorlarınca uygulanan bilimsel tıp (konvansiyonel tıp terimi 

kullanılmıştır) dışındaki her türlü sağlık koruyucu ve tıbbi uygulama olarak tanımlanmış 

ve beş ayrı kategoride sınıflandırılmıştır;  

1. Alternatif ve medikal sistemler (homeopati, naturopati, 
Çin tıbbı ve ayurveda gibi kültürel kökenli sistemler) 

2. Beden- zihin müdahaleleri (müzik terapi, spritüel 
iyileşme, psikolojik görüşmeler, dua) 

3. Biyolojik temelli ürünler (bitkiler, diyet destek ürünleri 
tıbbî bitki çayları ya da hayvan parçaları) 

4. Manipülatif ve beden temelli tedaviler ( masaj, kiropatik 
manipulasyon, osteopati) 

5.  Enerji tedavileri ( reiki, çigong, elektromanyetik 
terapiler) 

 

Yapılan literatür taramasında karşılaşılan bu kavram kargaşası daha önce, 

konunun güncel ve sürecin devam ediyor olması ile ilişkilendirilmiştir. Bu birbirini 

tamamlayan ve dışlayan ikili yaklaşımların bir sonucu olarak da, ana akımın dışında 

kalan uygulamaların “yalan”, uygulayıcıların da “şarlatan” olarak tanımlanması 

yaygınlık kazanmıştır.  

 

1.2.3. Şifacı mı, Şarlatan mı ? 

 

 Alternatif ve tamamlayıcı tıbbi yaklaşımlar konusunda tıp doktorlarının 

yorum ve duruşları hayli farklılık göstermektedir. Kimisi çok katı bir şekilde 

konvansiyonel tıp dışındaki her türlü yaklaşımı reddederken, kimisi de tedaviye 

destek amaçlı hekim kontrolünde kullanılmasının faydalı olduğu kanısındadır. 

Günümüzde bazı hekimlerin de tümüyle geleneksel kültürlerdeki tıbbi yaklaşımları 

desteklediğini görmekteyiz. Konu üzerindeki bu kafa karışıklığı daha önce de 

değinildiği gibi yeni değildir. Konvansiyonel tıbbın başlangıcı ve geleneksel tıp ile 
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yollarını ayırmasıyla başlayan süreç içinde ve öncesinde ana akım tıp uygulamaları 

dışında kalan, geleneksel içerikli uygulamalarla gerçekleştirdiği mucize 

iyileşmelerle ünlenen pek çok şifacı (bir kısmı da tıp doktoru olan), tıp tarihine 

“şarlatan” olarak kaydedilmiştir ( Demirhan, 1996: 59).  

 

Şarlatanlık, “vicdan ve bilimin emirleri dışında da olsa kısa zamanda ün ve 

varlığa ulaşmak için her aracı uygun bularak hekimlik pratiği yapmak, yani fazla 

kazanç hırsından dolayı meslek yolu ile aldatmak” (Demirhan, 1996: 59) olarak 

tanımlanmakladır. Ancak “şarlatan”  kelimesi bazı tıp doktorları ve medya 

tarafından her türlü geleneksel yöntemi ve alternatif - tamamlayıcı tıp 

uygulayıcılarını da kapsayan bir genişlikte kullanılmaktadır. Bu durum, sahteciliğe 

başvurmayan ve para hırsı olmayan geleneksel iyileştiricilerin de itibarının 

zedelenmesine neden olmaktadır. Böyle bir önyargı ve peşin hükümcülük, bilim 

felsefesi ile de ters düşmektedir. Bilimsel düşüncenin en belirgin niteliği olan 

“bilimsel şüphecilik”, varılan sonuçtan her zaman şüphe etmeyi ve fikirleri geçici 

olarak kabul etmeyi gerektirir (Wynn; Wiggins, 2008: III). “Şarlatan” yaftası ile 

ötelenen halk tıbbında, araştırılmak sureti ile bilimsel bilgiye dönüşebilecek pek çok 

uygulamanın bulunabileceğini söylemek, bilim tarihine (özellikle de tıp ve 

eczacılık) bakıldığında daha da anlam kazanmaktadır.  

 

Halk tıbbına bu olumsuz yaklaşım 20. yüzyılın son çeyreğinde büyük oranda 

kırılmıştır. Bu uygulamalara özellikle kent merkezlerinde artan ilgi ile birlikte halk 

tıbbının yeniden üretilmiş biçimleri tamamlayıcı/alternatif tıp olarak topluma 

sunulmuştur. Artan bu ilgiyle ve pek çok uzmanının ortaya çıkmasıyla birlikte, 
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resmî sağlık kuruluşları konunun daha güvenli bir şekilde araştırılarak toplumun 

bilgilendirilmesi/yönlendirilmesi konusunda çalışmalar başlatmıştır. Yukarıda adı 

geçen Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (The National Center for 

Complemantary and Alternative Medicine, NCCAM) bunlardan biridir. Bugün 

Avrupa ve Amerika’da pekçok tıp fakültesi ve hastanede tamamlayıcı ve alternatif 

tıp çalışmaları için merkezler ve bölümler kurulmuştur. Fakültelerde tamamlayıcı ve 

alternatif tıbba ilişkin dersler ve kurslar verilmektedir. Türkiye’de ise ilk olarak 

2003 yılında Ulusal Kanser Danışma Kurulu Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Alt 

Kurulu oluşturulmuştur. Halen İstanbul üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’ne bağlı 

olarak Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Danışma Birimi bu konuda çalışmaktadır. 

(Topuz, 2005: 16-17) 

 

Tıp tarihi kitapları, 14. yüzyıl Avrupa’sında mistik kaynaklı, garip tedaviler 

yapan şarlatanların varlığından; 16. yüzyılda ise şarlatanlığın hekimler arasında 

yaygın olduğundan söz eder (Demirhan, 1996: 60).  Bu bilgiden de hareketle yaygın 

ve ana akım tıbbi bilginin dışında kalan iyileştirme uygulamalarının her zaman 

varolduğu söylenebilir. Ancak, “alternatif tıp” tarihi yaygın olarak, “bilimsel” 

“geleneksel” ayrımının gerçekleştiği Aydınlanma döneminin ardından bilimsel 

tıbbın kurulması ile başlatılmaktadır.  
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1.2.4. Konvansiyonel Tıp ve Diğer Tıp Sistemleri 

1.2.4.1. Konvansiyonel Tıp  

“Konvansiyonel Tıp” bugün özellikle Batı ülkelerinde uygulanmakta olan 

tıp sistemi için kullanılan yaygın bir adlandırmadır. Bu terimin yerine modern 

tıp, batı tıbbı, bilimsel tıp gibi isimler de kullanılmaktadır. Ancak yukarıda da 

belirtildiği gibi bu terimler çeşitli sorunlu alanlar içermektedir.  

Konuyla ilgili literatürde en fazla kullanılanlar ise  “Konvansiyonel tıp” 

veya “ortodoks tıp” terimleridir. Bu terimlerle vurgulanmak istenen, teknolojik 

yöntem, alet veya cihazlarla elde edilen matematik bulgular yoluyla hastalığı 

teşhis ederek, kimyasal veya doğal ilaçlarla hastalığın tedavi edilmesidir. “Diğer 

tıp sistemleri”nden en önemli farkı, tüm hastaları birbirinden farksız ve tek bir 

canlı olarak değerlendirmeleridir burada hastalığın tedavisi ön plandadır, başka 

bir deyişle hastalık odaklıdır. Diğer tıp sistemlerinde ise her hasta kişisel 

özellikleri ile bir bütün ve birbirinden ayrı varlıklar olarak kabul edilir ve hasta 

merkezli yaklaşımlar geliştirilir (Sezik, 2011).  

1.2.4.2. Diğer Tıp Sistemleri  

Bugün dünyada, konvansiyonel tıp dışında uygulanan pek çok tedavi ve 

sağlıklı yaşam uygulamalarını kapsayan geniş bir tıbbi yaklaşımlar bütününe 

“diğer tıp sitemleri” denilmektedir. Bu sistemler genel olarak 3 kategoride 

birleşmektedir. Bunlar:  
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1. Geleneksel Tıp Sistemleri: Bir felsefe üzerine kurulu tıbbi bilgileri 

içerir. Zamanla yazıya geçirilmiş bilgilerdir ve kitaplar vasıtasıyla bugüne kadar 

gelmiştir. Uygulayıcıları olan hekimler, usta-çırak ilişkisi içinde veya okullarda 

yetişir. Dünya nüfusunun 2/3’si bu tedavi yöntemini kullanmaktadır (Stanway, 

1992: 35). Bu tıp sistemleri bazen alternatif tıp ya da tamamlayıcı tıp başlığı 

altında da incelenmektedir. Ancak alternatif kelimesi, diğerlerine bir seçenek 

sunma anlamı içerdiğinden bu tıp sistemleri için yerinde bir kullanım olmadığı 

düşünülmektedir. Bu sistemlere örnek olarak, geleneksel çin tıbbı, ayurveda, 

sidha, yunanî (unani medicine)3 gibi sistemler sıralanabilir. 

2. Halk Hekimliği (Halk Tıbbı): Bilgiler sözel yolla kuşaktan kuşağa 

aktarılır. Uygulamalar belirti gidericidir, bir felsefeye dayanmaz. Bitki ve 

hayvanlardan elde edilen ürünler kullanmasının yanında büyü, dua vb. 

uygulamalardan da yararlanılır. Dünyadaki ve Anadolu’daki uygulamalar son 

çalışmalarda şu şekilde sınıflandırılmıştır: Şaman uygulamaları, Amerika, Afrika 

ve Avustralya’daki yerlilerin uygulamaları ve diğer geleneksel toplumlarda 

uygulanan atalardan kalma tıp bilgisi. Bunların Anadolu’daki örnekleri ise: 

Ocaklar, kırık çıkıkçılar,  “hoca”lar (şeyh ve şıhlar) olarak sayılabilir.  

 3.Yeni Sistemler 

18. ve 19. yüzyıllarda genellikle bitkilerin kullanımını esas alan ve Avrupa 

kökenli tedavi sistemleri de ortaya çıkmıştır. Çok yaygın olarak kullanılmayan 
                                                 

3 Yunan tıbbının Arap medeniyeti içinde geliştirilerek şekillenen bir tıp sistemidir. İslam 
ülkeleri Unani (Ionian) tıp, Avrupalı tarihçiler ise Arap tıbbı demektedir. Bugün uygulayıcıları 
ise Hindistan ve Pakistan’da yoğunluktadır (Said, 1983: 61).   
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bu sistemlerin bazıları da şunlardır: Herbalizm, Homeopati, Aromaterapi4,  Bach 

Çiçekleri5 

Ayrıca Anadolu halk hekimliğinin önemli bir kısmını oluşturan bitkilere 

dayalı tedavi biçimlerini de E. Sezik, M.Tabata ve G. Honda ile yaptıkları A Report 

on Trditional Medicine and Medicinal Plants in Turkey(1986) adlı çalışmada 

bitkisel tıp alanı kullanım yerleri ve kaynaklarına göre sıflandırmıştır. Burada, 

köylerdeki uygulamaların kaynakları olarak, kendi bilgileri, yaşlı insanların 

bilgileri, bölgenin yarı dini şahsiyetleri, geleneksel uygulayıcılar (halk hekimleri) 

belirtilmiştir. Çalışmada, kasaba ve şehirlerdeki uygulamaların kaynakları ise;  

aktarlar, sözel yolla öğrenmiş oldukları kendi bilgileri, gazete ve kitaplar, akrabalar 

ve çevre olarak belirtilmiştir (Sezik, 1986: 4).   

 

Burada Diğer Tıp Sistemleri başlığı altında yer alan Geleneksel Tıp Sistemleri 

içindeki Anadolu Halk Hekimliği konusunda tarih ve kavram düzeyinde bilgi 

vermek gerekmektedir. 

 

1.2.5. Anadolu’da Halk Tıbbının Kaynakları 

 

Anadolu’nun, en eski medeniyetlerin ortaya çıktığı bir coğrafyada yer alması, 

göç yolları üzerinde bulunması ve bunlara bağlı olarak tarih boyunca pekçok 

                                                 
4 Bitkilerden elde edilen temel yağların kullanıldığı vücut ve yüz masajının bir bileşimidir (Stanway: 
78).  
 
5 Edward Bach(1880-1936) tarafından hazırlanan bir bitkisel tıp sistemidir. Edward Bach, psişik ve 
bedensel sorunlara iyi geldiğini tespit ettiği çiçekleri saf su dolu derin cam kaplara koyup birkaç saat 
güneşte bırakarak çiçeklerdeki iyileştirici gücünü suya aktarmak biçiminde ilaçlar hazırlar (Sandoz, 
38;Stanway:98).  
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topluma yurt olması nedeniyle barındırdığı kültürel katmanların izlerine bugün de 

rastlamak mümkündür. Sonra yerleşen hep önceki kültürel dokuyla yoğurulmuş, bir 

senteze ulaşılmıştır. Türkler Anadoluya yerleştiklerinde Orta Asya’dan getirdikleri 

kültürel yapıyı Anadolu’da buldukları ile sentezlemiş ve yaklaşık bin yıllık bir süre 

içinde yaşanan pek çok dini, siyasî ve toplumsal gelişme de bu kültürün oluşumuna 

tesir etmiştir. Şu halde daha önceki bölümlerde bir kültür örüntüsü olduğu tespitinde 

bulunulan tıbbî uygulamaların, bugün Anadolu’da yaşatılan biçiminde üç farklı 

etkinin varlığından söz edilebilir. Bunlar, Türklerden önceki Anadolu medeniyetleri, 

Anadoluya gelmeden önceki Türk kültürü ve İslâmiyet’tir. Bu bölümde 

Anadoludaki halk tıbbının kaynaklarından söz edilecek ve senkretik6 bir yapı olan 

“ocaklık”  kurumu üzerinde durulacaktır.  

  

1.2.5.1.Anadolu Medeniyetlerinde Tıp 

 

Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlerden biri olan Hititler’den (İ.Ö. 1500) 

kalan tabletler ile diğer arkeolojik kalıntılar, dönemin tıbbî yaklaşım ve 

uygulamalarına yönelik önemli bilgiler vermektedir. Hastalıkların tanrı tarafından 

verilen bir ceza olduğuna dair inanma, tedavide de tanrısal bir yardım beklentisini 

gerektirmektedir. Hastalık ve tedavinin doğaüstü ile bu şekilde 

                                                 
6 Bağdaştırmacılık. 19. yüzyıldan beri terim dinler tarihine ve diğer din bilimleri terminolojisinde 
farklı kült rit ve dinsel anlatıların karışması anlamında kullanılmaktadır. Belli coğrafi ekonomik ve 
dilbilimsel etmenler, göç, ticaret, ortak yerleşim, kolonizasyon vb. nedenlerle kültürler arasında bir 
temas olduğu zaman senkretizm olasılıkları ve biçimleri artar. Kültür kurumları içinde önemli bir 
kavram olan “kültürleşme” kavramının dinsel alandaki karşılığıdır. Buna bağlı olarak dinsel alanda 
senkretizm, farklı dinsel geleneklerin birbirlerini etkilemesi sonucuoluşan yeni kültürel yapıları, 
dinsel kurumları inanç öğelerini tanımlamada kullanılan bir kavram.(Antropoloji Sözlüğü, 2003:731-
732)  
Konuyla ilgili olarak bknz:1. Ocak, A. Yaşar, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 
İletişim,2005; 2. Su Süreyya, Hurafeler ve Mitler, İstanbul: İletişim Yay. 2009 
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ilişkilendirilmesinden dolayı da tedavide büyüsel eylemler ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin, hayvan karaciğerine bakarak hastalıkları tanıma ve geleceğe dair 

öngörülerde bulunma, ya da kralın hastalığını iyileştirecek hekimin fal aracılığı ile 

saptanması (Eren, 1996: 37-38) bu büyüsel eylemlerin Anadolu’da hâlâ yaşayan 

örnekleridir. İsmet Zeki Eyüboğlu eski Anadolu ilaçlarının, öncelikle insan 

gövdesine giren “kötü ruhu” kovmak için kullanıldığına ve ilaçların yapıldığı bitki 

ve hayvanların da kutsal sayıldığına eğinmektedir (2007: 4). 

 

Turhan Baytop, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, adlı çalışmasında Hititlerdeki 

büyüsel tedavilerden söz etmektedir. Ayrıca bitkisel drogların da kullanımının 

yaygın olduğu ve bunların bir kısmının ihraç edildiği belirtilmektedir (15). 

Baytop’un çalışmasında, Grek, Roma ve Bizans döneminden de bahsedilmektedir. 

Hippocrate (İ.Ö. 460-377) Grek döneminin önemli temsilcisidir. Tıbba yaklaşımı ve 

kullandığı bitkisel ilaçlar bugün de geçerliğini korumaktadır. Roma ve Bizans 

döneminde tedaviye sihirbazlar, muskacılar büyücüler efsuncuların hâkim 

olduğundan söz edilmektedir. Ayrıca bu dönemde yetişip, modern tıp ve eczacılık 

bilimlerine katkı sağlayan Dioscorides ve Galenus (Galen) gibi hekimler de pekçok 

bitkisel ilacın tarifini ve kullanımını verdikleri kitaplar yazmışlardır (Baytop, 1999: 

15-21). Galenus, bugün de halk tıbbında uygulanan bir yöntem olarak; soğuk ilaçları 

sıcak hastalıklarda, sıcak ilaçları ise soğuk hastalıklarda kullanmıştır (Şar, 1989: 

225). 
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1.2.5.2. İslam Kültüründe Tıp 

 

İslam dinin doğuşu 7. yüzyıla, Avrupa’da Orta Çağ duraklamasının ve 

karanlığının başladığı döneme denk gelmektedir. İslam tıbbı M.S. 750-900 yılları 

arasında Yunan ve Hint tıp eserlerinin Arapçaya aktarıldığı “çeviri dönemi” ve 

ardından uzun yıllar Batı’ya önderlik eden yapıtlar yazan tanınmış hekimler (özgün 

yapıtlar dönemi) dönemi (Eren, 1996: 185-187)  olarak iki bölümde 

incelenmektedir. İbn-i Sina, Râzi gibi pek çok önemli hekimin eserlerinde, Arap 

kültüründe var olan geleneksel tıp bilgisi ve hadislere de yer verilmektedir. İslam 

tıbbının genellikle laik bilindiğine değinen Eren, bunu İslam dininin bir özelliği 

olarak, hastalıkların dinsel-doğaüstü nedenlerle açıklandığı-örneğin tanrının 

kızması, cinlerin etkisiyle-“ruhani tıp”tan ayrılması ile açıklamaktadır. Eren 

çalışmasında yine İslam etkisiyle, örneğin ölü açımının yasak olduğuna değinir. Ona 

göre bu durum İslam tıbbında görgüye dayanan bir hekimliği doğurmuştur. Bu 

görgüye dayanan hekimlik Eski Yunan hekimliğinin etkisi ile dört suyuk 

düşüncesine dayanmaktadır. İslam tıbbında, bitkisel kökenli ilaçlarla tedavi, 

günümüze göre çok sınırlı cerrahi, dinlenme ve benzeri gibi eski hekimlerin elinde 

bulunan araçlar, başlıca iyileştirme yollarıydı. (Eren, 1996: 196) 

 

1.2.5.3. İslamiyet’ten Önceki Türk Kültürü ve Tıp 

 

Anadolu’da bugün yaşamakta olan kültürel dokuyu biçimleyen en önemli 

etkenlerden biri din olgusudur. Bu nedenledir ki bugün halk tıbbına yönelik 

herhangi bir yorumu o toplumun inançlarını dışarıda tutarak yapma imkânı yoktur. 
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Söz konusu bu inançlar üzerinde bugün ve neredeyse 1000 yıldan fazla bir süredir 

İslam dini etkili iken, pekçok inancın kökeninde de İslamiyet’ten önceki Türk 

inanışlarının baskın bir etkisi olduğu gözlenmektedir. Turgut Akpınar, Türk 

Tarihinde İslamiyet, adlı çalışmasında, “Sosyolojik olarak bir kültür-değiştirme olan 

yeni bir dinin kabul ve benimsenmesi birçok şartlara bağlı olup kolay olmayan uzun 

bir sürecin sonunda gerçekleşebilmektedir.”(1999: 53) diyerek Türklerin İslamiyet’e 

geçme sürecinin hiç de kolay ve kısa zamanda olmadığını vurgulamıştır.   

 

Ahmet Yaşar Ocak’ın, Türkler’in İslamiyetten önceki dinî inanışları hakkında 

vardığı tespitler burada önem taşımaktadır: 

 
 
“Türkler, tarihlerinin bilebildiğimiz en uzak devirlerinden 

beri yaşadıkları, siyasî, içtimaî ve iktisadî şartların belirlediği 
kendilerine mahsus bir inançlar sistemi ortaya koymuşlardır. 
Atalar kültü, çeşitli tabiat kültleri şeklinde tazahür eden bu 
sistem nihayet Gök Tanrı kültü ile ulaşabileceği en yüksek 
seviyeye ulaşmıştır. Zamanla Türkler’in Şamanizmi de tanıdığı 
görülmektedir. Fakat onlar eski inançlarını buna da uyarlamak 
sureti ile Şamanizme kendilerine has bir çehre 
kazandırmışlardır.” 

                  ( 2005: 110) 
 

 Ocak Türkler’in etkisinde kaldıkları ve girdikleri diğer dinleri şöyle sıralar: 

Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm, Mazdeizm, Mazdekizm. Bazen yan yana bazen 

halef selef ilişkisi ile Türk toplumunda yaşatılmış olan bu dinlerin ardından,  daha 

önce hiçbir dinin yapamadığı bir biçimde çok geniş kitlelere yayılan İslam dinine 

girilmiştir. Fakat İslamiyetten önceki dinlerin uzun asırlar boyu hasıl ettiği etkiler 

kolay kolay silinmemiş bazıları İslami bir cilâ altında bazı Türk topluluklarında 

bütün kuvveti ile yaşamaya devam etmiştir (2005: 110). 
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Eski Türk İnançları arasında Şamanizmin bugün Anadolu halk inançlarında 

izlerine sık rastlanmaktadır. Ancak Şamanizmin burada üzerinde daha yoğun olarak 

durulacak yönü, Şamanın hekimlik özelliğidir. Orta ve Kuzey Asya’da Şamanın 

başlıca işlevi sihirle hastalıkları iyileştirmektir (Eliade, 1999: 247; Perrin, 2001: 75). 

Şaman ayin ve törenlerini yöneten, ruhlarla insanlar arasında aracılık eden kişiye 

(Şaman) Türk kavimlerinde, kam denildiğini bildiren Abdülkadir İnan, 11. yüzyıl 

Türkçe metinlerinde (Divanü Lügat-it Türk, Kutadgu Bilig) kam kelimesine yer 

verildiğinden söz eder. Buna göre Kutadgu Bilig metninde kamlar, otaçılar 

(tabipler)le bir tutulmuştur ve otacılardan sonra gelen afsuncular olarak yel şeytan 

(yek) hastalıklarını kamlar tedavi etmektedir (İnan, 2000: 72). İnan ayrıca, otacı yani 

tabiplerle kamlar arasında bir hiyerarşi ve işbölümünden söz eder. Söz konusu 

metinlerden anlaşıldığına göre kamlar otacılardan sonra gelir; otacılar kamların 

sözlerini beğenmez, kamlar da otacılara yüz çevirir; otacı ilaç kullanır,  kamlar da 

muska yazar (İnan: 73).    

  

1.2.6. Şamandan Ocak’a: Toplumsal Bilinçdışı ile Aktarılan İmgeler 

 

İçinde bulunduğu toplumun şifacısı olması, kam ve otacıyı Anadolu halk 

hekimliğinin bir kolu olan ocaklara yaklaştırırken; hastalıkları sağaltma yöntemleri, 

şaman (kam) olma biçimleri gibi süreçler bakımından da ocaklarla kamlar (şaman) 

benzerlik taşımaktadır. Örneğin ocakların sağaltım yaparken ellerini kullanmaları, 

kalıp sözler eşliğinde çeşitli büyüsel tekniklere başvurmaları; ocaklığın kan bağı ile 

çocuklara ya da usta çırak ilişkisi ile eğitimden geçen aile dışı birine aktarılabilmesi, 

bu yetenek aktarma töreninde usta şamanın/ocağın elinin öpülmesi, şaman/ocak 
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olacak kişinin eline ya da ağzına tükürülmesi biçiminde gerçekleşmesi gibi 

süreçlerin benzerliği nedeniyle ocaklık Şamanik bir inanç kalıntısı olarak 

yorumlanmaktadır. 

 

İnan, 11. yüzyıl metinlerinden hareketle kamların yeni hayat şartlarına ve yeni 

dine uymak zarureti ile, Şaman dualarına peygamberin, meleklerin, evliya ve 

şeyhlerin adını ekleyerek bu duaları şeytanları kaçırmak için kullanılan muskalara 

yazdıklarını belirtmektedir. Hatta Doğu Türkistan’ın “müslüman” kamları kendi 

mesleklerinin pîrinin “Hazreti Fatma anamız” olduğuna dair menkıbeler 

uydurmuşlardır (İnan, 2000: 73). Bilindiği gibi bugün Anadolu’daki ocaklar da 

yeteneklerinin kaynağını aynı biçimde “Fadime Anamız’dan el aldık” diyerek Hz. 

Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin de eşi olan Hz. Fatma’ya dayandırmaktadır. Bu 

tespitlerden de alarak bugün Anadolu’da kendilerini ocak-ocaklı olarak tanımlayan 

şifacıların, İslamiyet’in etkisiyle İslami değerlerle de kaynaşan ve böylece meşruiyet 

kazanan, eski Türk inançlarındaki şifacı kamların bir uzantısı/kalıntısı olduğunu 

söylemek yerinde bir tespittir. Kaldı ki bugün halk hekimliği ve ocaklık ile ilgili pek 

çok çalışma bu kurumların Şamanizmin bir uzantısı olduğu konusunda 

uzlaşmaktadır. Ancak halk hekimlerinin, ocakların uyguladığı yöntemleri ve onların 

hekim olma süreci daha yukarıdan bakıldığında Şamanik etkilerin ötesinde, 

toplumsal bilinçdışı ile aktarılan imgeler olarak da okunabilir. 

 

 Tıbbın kesin olarak ne zaman nerede başladığı bilinememekle birlikte ağrıyı 

dindirme, iyileştirme, şifa verme gibi insanlık tarihi kadar eski bir içgüdüsel 

davranışla başladığı söylenebilir. Bilinen en eski metinler ve duvar resimleri gibi 
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belgelerde de iyileştirme uygulamalarına dair bilgiler bulabilmekteyiz. Bugün halk 

tıbbı olarak adlandırdığımız uygulamalar bu iyileştirme çabasının en işlenmemiş 

biçimidir. Bu içgüdüsel davranış, dünyanın pek çok yerinde benzer biçimde 

iyileştirme yöntemlerine rastlanmasını anlaşılır kılmaktadır. Birbirleri arasında 

tarihsel ve coğrafi olarak hiçbir ilişkinin bulunmadığı izole toplulukları da kapsayan 

bir genişlikte pek çok toplumun benzer iyileştirme yöntemlerini uyguladığı 

görülmektedir. Bu uygulamaların en belirgin özellikleri olan, ellerin vücut üstünde 

gezdirilmesi, kalıp sözler söylenmesi, büyü yasaları ile ilişkili yöntem ve 

materyaller kullanılması, şifacılığın aktarılması ve doğru şifacının bulunması gibi 

süreçlerdeki benzerlikler dikkat çekicidir. Bu benzerlik ilişkisini, içinde bulunulan 

koşulların benzerliği ile de açıklamak mümkündür. Ancak, içgüdüsel bir tepki 

olduğu belirtilen bu iyileştirme çabasını; ruhun kalıtımla aktarılan bir parçası ve 

önceden bilinçdışında var olan bir kalıp olarak her zaman her yerde kendiliğinden 

oluşan bir süreç (Gürol, 1993: 403) biçiminde değerlendirmek de mümkündür. Bu 

sürecin tam karşılığı Carl Gustav Jung tarafından “toplumsal bilinçdışı” ile 

ilişkilendirilen, Yunanca kelime karşılığı “ilk biçim” olan “arketip” kavramıdır 

(Jung, 1997: 403). Jung, bilinçaltı ruhta var olan ve benzer mit ve mit öğelerini 

üreten arketiplerin (ilksel imgeler) kaynağını, insanlığın sürekli tekrarlanan 

yaşantılarının birikimi olarak açıklar (1997: 145). Jung, arketiplerin yalnızca 

gelenek dil ve göçler yoluyla yaygınlaşmadığını her zaman ve her yerde herhangi bir 

dış etkiden bağımsız olarak kendiliğinden yeniden ortaya çıkabileceğini belirtir 

(2003: 20). Rüyalarda ve halk anlatılarında tekrar eden imgeler (Gürol, 1993: 197) 

için kullanılan “arketip” kavramının her yerde ve her zaman ortaya çıkan ve tekrar 

eden insan davranışlarına da uyarlamak mümkündür. Nitekim Jung ekolünün 
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temsilcilerinden Jolande Jacobi, arketiplerin imgelerle dönüşen ruhsal süreçler veya 

insan davranışlarının en eski modelleri veya içgüdülerin kendi portreleri olarak 

tanımlanabileceğini belirterek; bu imge ve deneyimlerin her zaman dünyadaki tüm 

dinlerin merkezini oluşturduğunu ekler (2002: 68-75). 

 

 Bu yorum ve tespitlerin ardından, toplumsal bilinçdışı ile ilişkili olarak her 

zaman her yerde tekrar eden insan davranışlarına halk tıbbı uygulamalarını dâhil 

etmenin mümkün olduğu söylenebilir. Bir karşılaştırma yapıldığında örneğin 

Rivers’ın Melanezya yerlileri üzerine yaptığı (1994), ya da Levy Bruhl’un (1938), 

Malinowski’nin (2000), Frazer’in (2004) çalışmalarındaki ya da mitolojik ve kutsal 

metinlerdeki uygulamalarla Anadolu’da gerçekleştirilen halk tıbbı uygulamaları 

arasında tarihsel ya da fiziksel bir ilişki olmamasına rağmen benzerliklerin 

bulunmasını; Jungcu bir okumayla, “şifacı arketipi” ile açıklamak mümkün.  

İnsanlık, bu şifacılık eylemine ruhunda var olan bir iyileştirme içgüdüsü ile 

kendisinin ve yakınlarının acılarını dindirme çabasıyla başlamış olmalıdır. Doğa ve 

evren de insana, bitkileri ve çevresindeki başka materyalleri kullanmayı, fiziksel 

birtakım eylemlerle hastanın acılarını dindirmeyi öğretmiştir. Böylelikle ilk 

varoluştan beri gelen bu kadim halk bilgisi bugün de kırsalda ve kentte yeniden ve 

yeniden biçimlenerek sürekliliğini korumaktadır.  
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1.2.7. Anadolu’da Yaşayan Bir Halk Tıbbı: “Ocak”lık, Tanımı ve 

Nitelikleri 

 

Yapılan literatür taramasında, konuyla ilgili çalışmaların halk hekimliğini 

tanımlarken belli noktalarda birleştikleri görülmüştür. Bunlar, Pertev Naili 

Boratav’ın 1973 yılında yapmış olduğu tanımın pek de ötesine geçememektedir. 

Boratav 100 Soruda Türk Folkloru adlı çalışmasında halk hekimliğini: “halkın 

olanakları olmadığı için ya da başka sebeplerle doktora gidemeyince veya 

gitmeyince hastalıkları tanılama ve sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve 

işlemlerin tümü” olarak tanımlamıştır (Boratav: 122). Halk hekimliği ya da ocaklık 

ile ilgili literatür taraması yapıldığında görülmektedir ki, pek çok çalışmada yapılan 

tanımlamalarda Boratav’ın çalışmasına gönderme yapılmakta, ya da benzer bir 

yaklaşımla başka türlü bir tanımlama çabasına girilmektedir (Asil E. 1988; Şar S. 

1988; Duvarcı, A., 1990). Tanımların birleştiği bir özellik “halkın doktora 

gidememe durumunda başvurduğu bir tedavi” olmasıdır. Buradan, sanki halk 

hekimliği ile doktorluk kurumları başlangıçtan beri eş zamanlı olarak varolmuşlar ve 

doktorun olmadığı yerde halk hekimliği uygulamalarına başvuruluyormuş gibi 

sorunlu bir anlam çıkarılmaktadır. Halk hekimliğinin, dolayısı ile tıbbın kaynağının 

insanın kendisinin ve yakınlarının acılarını dindirme çabasına kadar götürülebileceği 

konusuna daha önce değinilmiştir. Bu durumda da halk hekimliği uygulamalarının 

varlığı doktorun ya da hastanenin bulunup bulunmaması ile koşut değildir. Doktor 

olsa da olmasa da zaten toplum kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgiyi ihtiyaç 

duyduğunda kullanmakta ve uygulamaktadır.  
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Boratav,  halk hekimliği uygulamalarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmaya 

çalışmıştır (1999: 122-129).  

1) Büyülük nitelikte korunma ve sağaltma işlemleri: Yatırlara ve 
ocaklara gitme; üfürük afsun urasa vb. işlemler yapma; kutlu 
yerlere gitme; Hızır’ın kutlu kişiliğine bağlanan sağaltma 
işlemleri yapma,   
2) İçeriğinde hem büyü hem de akılcı yöntemlerin bulunduğu 
uyguılamalar: Büyülük işlemlerin yanısıra, şifa etkisi beklenen 
birtakım hayvansal bitkisel vs. maddelerin kullanılması,   
3) Halk hekimliğinde sadece akla dayanan uygulamalar da 
bulunmaktadır ve bunların bir kısmı da modern tıp tarafından 
kabul görmüştür. Bunların başında “ev ilaçları” “kocakarı 
ilaçları” olarak bilinen bitkisel karışımlar, kan aldırma (boynuzla 
hacemat, sülük tutma), şifalı sular (ılıcalar) gelmektedir.  

 

Orhan Acıpayamlı ise halk hekimliği uygulamalarını altı grupta toplamıştır 

(1989: 2) 

1) Irvasa yoluyla yapılan sağaltımlar (doğrudan vücutla ilgili 
olmayan hastayı etkileme amacı güden, psişik niteliği olan 
sağaltmalar), 
2) Parpılama yoluyla yapılan sağlatmalar (hastanın vücudunu 
çizerek delerek, dağlayarak değnekle vurarak vb. ile yapılan 
sağaltımlar),  
 3) Dinsel yolla yapılan sağaltmalar (dinsel yöntem araç ve 
madde kullanarak yapılan sağaltmalar), 
4) Bitki kökenli emlerle yapılan sağaltmalar, 
5) Hayvan kökenli emlerle yapılan sağaltmalar, 
6) Maden kökenli emlerle yapılan sağaltmalar.  
 

Sosyal bilimlerde özellikle de kültür gibi canlı ve değişim halinde olan bir 

alanda yapılan tasniflerin, konuya kesin sınırlar getirebildiğini söylemek güçtür. Bu 

tasnifler ancak konuyu somutlaştırmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamaya 

yöneliktir ve bakış açısına göre bir konuyu pek çok biçimde tasnif etmek 

mümkündür. Bu nedenle halk hekimliği alanının daha iyi anlaşılmasını sağlamak 

amacıyla verilen bu tasniflerin yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Anadolu’da halk hekimliği tanımına giren çeşitli uygulayıcılardan söz etmek 

mümkündür. Bunlardan bir kısmı farklı sağaltım işlemleri yaparken bir kısmı da 
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başka isimlerle anılıp aynı işi yapan uygulayıcılardır. Bu adlandırmalara kısaca 

değinmek gerekirse: sınıkçı, kırık çıkıkçı, üfürükçü, hoca, muskacı bunlardandır.   

 

Halk hekimliği kavramının tanım ve tasniflerine yer verdikten sonra 

Anadolu’da yaşayan bir halk hekimliği kolu olan ocaklarla ilgili bilgi vermek 

yerinde olacaktır. Boratav söz konusu eserinde, ocakları “belirli bir veya birkaç 

hastalığı sağaltma gücünde olan, bu işin yöntemlerini bilen bunu uzmanlık edinmiş 

kimse” olarak tanımlar. “Ocak” ve “ocaklı” deyimleri eş anlamda kullanılır. 

Ocaklıların hastalıkları sağaltma yöntemleri çoğu kez büyülük işlemlerdir (1999: 

113). Boratav, çalışmasında ocakların tanım ve niteliklerini belirtirken, o dönemin 

alan çalışmalarının sonuçlarından hareket ederek dönemine göre güncel bilgiler 

aktarmıştır. Bugün yapılan literatür taramasında da ocaklarla ilgili en kapsamlı ve 

bütünlüklü bilginin Boratav’ın çalışmasında yer aldığı ve diğer pek çok çalışmada 

bu esere gönderme yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar arasında ocaklarla 

Şamanizm ve eski Türk inançları arasındaki ilişkiye odaklanan ya da belli bir 

bölgenin ya da hastalığın sağaltımı ile ilgili ocak uygulamalarını konu alanlar 

yoğunluktadır. (Kaya, M., 2001; Akman E., 2007; Duvarcı, A., 1999)  

 

En kısa ve öz tanımıyla, Anadolu’da bazı hastalıkları sağaltma güç ve yeteneği 

olduğuna inanılan kişilere ocak veya ocaklı denilmektedir. Bu sağaltıcılara “ocak” 

denilmesi ocak kelimesinin birkaç anlamıyla birlikte değerlendirilir. Boratav, 

ocaklının birçok işleminin ateşle ilgili olmasını;  sağaltma ile, evin ateş yakılan yeri 

olan “ocak” ile ilişkisi ile açıklamaktadır (1999: 115). Ocaklar ile “ocak”, “ateş” ve 

“atalar” kültü arasındaki ilişkiyi vurgulayan çalışmalarda büyük ölçüde Abdulkadir 
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İnan’ın çalışmasında yer alan ateş kültü ile ilgili bölüme gönderme yapılmaktadır. 

İnan, eski Türk inanışlarındaki “ateş kültü”nü ateşin ilk kullanımı ile ilgili mit 

yoluyla açıklamaktadır. Bu mite göre, et yemelerini emrettiğinde ateşe ihtiyaç duyan 

insana, tanrı Ülgen ateş yakmasını öğretip “bu ateş atamın kudretinden taşa düşmüş 

ateştir” der. Bu sebeple aile ocağında yanan ateş kutsal sayılmaktadır ateşi su ile 

söndürmek, ateşe tükürrmek, ateşle oynamak kesin olarak yasaktır. Eski Türklerde 

ateşe bakarak kehanette bulunmak çok yaygın bir uygulamayken, ateşin herşeyi 

temizleyeceği, kötü ruhları kovacağı şeklinde güçlü bir inanç da bulunmaktadır. 

Şaman ayinlerinde ateşin ruhuna övgü dolu ilahiler okunmaktadır (İnan, 2000: 66-

71)  Kutsal ateş aynı zamanda kötülükleri giderici iyileştirici, uğur kazandırıcı, 

sağlık verici hüvviyeti ile bir kudret kaynağı olarak değerlendirilmiş, hayatı ve 

canlılığı sembolleştirmiştir (Duvarcı, 1990: 35). Dilek Ünek de benzer bir 

yaklaşımla, ocak kavramının kaynağını eski Anadolu ve eski Türk kültüründe 

bulunan ateş kültü ile açıklamaktadır (1998: 48). İsmet Zeki Eyüboğlu da ateşin 

Hititlerde ve Sümerlerde kutsal sayıldığını belirterek yine eski Anadolu 

kültürlerinde ateş ve ocağın önemini ve sağaltma işlemlerindeki yerini 

vurgulamaktadır (2007: 6). Ateşin kutsal sayılması ve pek çok sağaltım işleminde de 

ateşten, közden, külden yararlanılması, sağaltımı yapan kişinin de ateşle ilişkili 

olarak ocak adıyla anılmasına yol açmış olmalıdır. Ocak kelimesinin “aile ocağı” 

kavramı içinde de, ailede/evde ateşin yandığı yer anlamının yanısıra bir soy 

zincirine işaret ettiği bilinmektedir. Örneğin “ocağını söndürmek”, “ocağını 

tüttürmek” gibi deyimler soyun devam etmesi ile ilişkilidir. Anadolu’da sağaltım 

yapan ocakların bir soy zincirini takip ederek geleneği ve yeteneklerini aktarmaları 
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da “aile ocağı” baba ocağı” gibi deyimlerle birlikte düşünüldüğünde ailede yanan 

kutsal ateşle ilişkilendirilebilir.  

 

Pek çok çalışmada belirtildiği gibi ocak olmak belirli kurallara göre 

gerçekleşir. Ocaklığın kan bağı ile anneden kıza, babadan oğula geçtiği ya da yine 

kan bağı ile anne babadan çocuklara devredildiği; ocaklığın kan bağı gerektirmediği 

yerlerde eşinin annesi ya da babasından geline geçtiği (birlikte yaşama sonucunda 

görerek öğrenme sağlanmış oluyor), ya da uygulamayı öğrenen birisine aktarıldığı 

durumlar söz konusudur. Öngel, kan bağı bulunmayan aktarmalar yoluyla ocak olan 

kişiye “izinli” denildiğini belirtir (1997: 11).  

 

Ocak, bu yeteneğini ve gücünü başka birisine aktarırken “el verme” işlemi 

gerçekleşir. Ocaklar sahip oldukları güç ve yeteneğin kaynağı olarak Hz. Fatıma’yı 

kabul eder ve kendilerini Hz. Fatıma ile başlayan bir silsilenin devamı olarak ifade 

ederler. “El alma” eylemi bu yolla İslami bir görüntü sergilemekle birlikte, Eski 

Türk inançları ve Şamanizm ile de yakından ilişkilidir. Bu işlemin çok farklı 

uygulama biçimleri vardır: ocak, el vereceği kişinin eline ya da ağzına tükürmesi, 

sırtını sıvaması, elini sıkması, el alacak kişinin ocağın elini öpmesi gibi işlemlerin 

bir kısmı şaman adaylarına da uygulanan işlemlerdendir. Ocak, sağaltma işlemine 

başlamadan önce mutlaka “benim elim değil anamın/babamın eli”, “benim elim 

değil Fadime anamızın eli”, “benim elim değil Hz. Muhammed’in eli” gibi kalıp 

sözler aracılığı ile yapacağı işleme kutsallık vasfı yükler. Bu şeklide el alan ve 

sağaltma işlemine başlayan ocaklar, uygulama sırasında bir takım büyüsel işlemlere 
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başvurur. Neden sonuç ilişkisi içinde bir açıklaması olmayan büyük ölçüde büyüsel 

nitelik gösteren bu uygulamalara mutlaka Kur’andan bir sûre ya da ayet eşlik eder.  

 

Yapılan literatür çalışması sonucunda Anadolu’daki ocakların genellikle bazı 

hastalıkların sağaltımı üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür bunlar: sarılık, kabakuak, 

dalak kesme, siğil, temre, köstü (köstebek), yılancık, gelincik, bakır basması, 

bulgurlama (bulgur püskürtme), gece yanığı, sıtma, kurşun dökme, arpacık, albastı, 

kurdeşendir.  

 

Pek çok çalışmada olduğu gibi burada da kısaca belirgin niteliklerine değinilen 

ve tanımlanmaya çalışılan ocaklık kurumu Anadolu’da yaşamaya devam etmektedir. 

Ocaklık kurumu, özellikle de soy zincirinde sürmesi, nesilden nesile aktarılması 

niteliğiyle ve pekçok kültürel kod barındıran senkretik yapısıyla bir kültür mirasıdır. 

Ancak özellikle medya dolayımıyla, bilgi eksikliğinden kaynaklanan birtakım 

olumsuz yaklaşımlar nedeniyle; içinde bulunduğu toplum tarafından ocaklığı 

sürdürmesi konusunda baskı yapılmasına rağmen bazı ocakların bu geleneği ve 

yeteneklerini inkâr etmeleri noktasına geldikleri gözlenmektedir. Bu olumsuz 

yaklaşımların sürmesi ve yeni neslin yaygın ve örgün eğitim kurumlarınca kültür 

mirası konularında yeterince bilgilendirilmemesi, geleneksel uygulamalar 

konusunda da gerekli donanım ve bilinçlenme süreçlerinden geçmemeleri 

sonucunda bir veya en fazla iki kuşak sonra bu kültür mirasının temsil edilmesi güç 

görünmektedir.    
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1.3. Türk Halk Edebiyatında Halk Hekimliğinden İzler 

 

 Halk edebiyatı ürünleri, yaratıcısının zamanla unutularak anonimleşmesi 

noktasında sahip oldukları çokseslilik nedeni ile, bünyesinde halk kültürü 

uygulamalarını en çok barındıran edebi ürünlerdir. Halk edebiyatı ürünlerini 

taramak sureti ile uygulamaların çeşitli örneklerini de tespit etmek mümkündür. 

Özellikle de uygulamalar arasındaki bölgesel farklılıklara dair ipuçlarına bu 

ürünlerden ulaşılabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde de halk hekimliği ile ilgili 

uygulamaların halk edebiyatı ürünlerinde yer alış biçimlerinden söz edilecektir.  

 

1.3.1. Halk Edebiyatı Ürünlerinde Çocuksuzluğu Giderme Pratikleri  

 

Halk edebiyatı metinlerindeki, halk hekimliği uygulamaları “kısırlığın 

giderilmesi”, “çocuk sahibi olma” temalarında yoğunlaşmaktadır. Halk anlatılarında 

tekrar eden bu türden yapılara değinen Lord Raglan, “Geleneksel Kahraman” adlı 

çalışmasında halk anlatılarında kahramanların hikâyelerinde sıklıkla tekrar eden 

“tipik” olaylardan söz eder ve bunların bir paternin parçaları olduğunu belirtir 

(Raglan, 2003: 277).  Bu stereotip7 kahramanın tasviri, ailesi ve doğumu ile başlar 

ve devam eder.  Raglan’ın çalışmasındaki tipik olaylardan birisi de kahramanın anne 

rahmine düşüş biçiminin olağanüstülüğü ile ilgilidir (278). Bu nedenledir ki 

özellikle de kahramanlık konulu anlatılarda kahramanın doğumunda bir doğaüstülük 

hakimdir. Örneğin pek çok Türk halk anlatısı, çocuk sahibi olamayan bir çiftin bu 

                                                 
7 Etnik gruplara dair stereotipler toplumun sosyal miraslarının bir parçası görünümündedirler.  
Kuşaklar arasında toplumun bilgi birikiminin bileşimi olarak aktarılırlar.  Onlar en az gelenek olgusu 
kadar gerçek, folklor kadar yaygın ve yayılmacıdırlar. (aktaran Macrea; 1996: 60)  
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üzüntülerine çare aramaları ile başlar. Özellikle de masallardaki bu başlangıcın 

ardından genellikle padişah olan kişi bu üzüntüsünü en yakınındaki vezirine, 

lalasına vs. anlatır, o da kıyafet değiştirip yeşillik bir yerlere gezmeye çıkmayı 

önerir. Padişah bunu kabul eder ve gezintiye çıkarlar. Bu sırada karşılarına gelen bir 

yaşlı adam, kılık değiştirmiş olmalarına rağmen padişahı tanır. Padişah da “sen 

benim kim olduğumu bildin derdimin dermanını da bilirsin der”. Yaşlı adam 

padişahın üzüntüsünün sebebini de bilir ve ona bir elma verir. Bu elmanın yarısını 

kendisinin yarısını da karısının yemesini kabuklarını da atına vermesini söyler ve 

gözden kaybolur. Padişah yaşlı adamın söylediklerini yapar, dokuz ay sonra karısı 

bir çocuk, atları da bir tay doğurur.8  

 

Halk hikâyelerinde de hikâye kahramanının doğumunda aynı motif sıklıkla 

geçmektedir. Örneğin “Tâhir ile Zühre”de de Tâhir’in de Zühre’nin de doğumunda 

bir dervişin verdiği elma aynı işleve sahiptir (Türkmen, 1998: 210). Anlatılardaki 

sağaltım unsuru yalnızca elma değildir. Elmayı veren kişinin de hep aynı ihtiyar, 

derviş gibi biri olması bu kişinin, elmaya sağaltım gücünü katan kutsal bir şahsiyet 

olduğuna işaret etmektedir.  Bugün Anadolu’dan derlenmiş ve bu çalışmada da 

ocakların bir kısmı tarafından dile getirilen “ocağın evinden su içilmesi ya da ekmek 

yenilmesi ” koşulu da benzer biçimde, ocağın sahip olduğu sağaltma gücünün bu 

                                                 
8 Bu masallar için bkz: Elçin, Şükrü, “Bay Beyrek’in Yozgat Rivayeti”,Türk Folklor Araştırmaları, 
1965, Sayı:191. 
Kaya, Doğan, “Bey Böyrek’in Acıyurt Köyü Varyantı”, Sivas Folkloru, 1975 sayı: 23-24-25-26. 
Radlof, Wilhelm-Kunos, Ignas, “Kara Yılan”, Y.a.y. Proben (çev. Saim Sakaoğlu, Metin Ergun), 
Ankara: TDK Yay,1998:203-207 
Radlof, Wilhelm-Kunos, Ignas, “Güzel Ahmed”, Y.a.y. Proben (çev. Saim Sakaoğlu, Metin Ergun), 
Ankara: TDK Yay,1998: 262-269 
Sakaoğlu Saim, “Melikşah”, Y.a.y. Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Akcağ Yayınları, Ankara 
2002: 397 
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nesneler yoluyla aktarılması şeklinde açıklanabilir. Burada “çocuksuzluk” problemi 

ile başlayan anlatılardan bir kısmına yer vermek yerinde olacaktır.  

 

 “Bal Boğrek” Hikâyesinde Derviş, hiç çocuğu olmayan padişaha, sarayın 

bahçesine dikip büyüteceği elma ağacında olgunlaşıp yere düşecek olan tek bir 

elmayı karısı ile paylaşırsa çocuk sahibi olabileceğini söyler (Görkem, 2000: 223). 

 

Masal ve halk hikâyelerindeki çocuksuzluğun giderilmesinde sıklıkla 

kullanılan “elma” destan metinlerinde de aynı fonksiyonu ile yer alır. Manas 

destanında Manas’ın doğumunda da elma motifi diğer pratiklerle birlikte mevcuttur.  

Cakıp Han ilerlemiş yaşına ve Çıırçı’yı alalı on dört yıl olmasına rağmen, bir erkek 

çocuğu olmadığı için üzgündür. Hanımının yerine getirdiği, elmalı yerlerde 

yuvarlanmak, mezarlıkları ziyaret etmek, subaşlarında gecelemek, dağılan saçını 

taramak, belini sağlamca bağlamak (Yıldız, 2009: 79) gibi ritüeller ve pratiklerden 

sonra, ilerlemiş yaşına rağmen çocuk sahibi olur.  

 

Çocuksuzluğun giderilmesi masallarda değişik biçimlerde gerçekleşmektedir. 

Örneğin Balıkesir’den derlenen “Nohut Çocuk” masalında çocuksuz bir kadının 

besmelesiz olarak bir kaba ıslattığı nohutlar çocuk olmaktadır. Yine aynı 

çalışmadan, bir diğer masalda ise yoksul ve çocuksuz bir kadın komşusunun 

tavsiyesiyle bir kalbur nohutun üzerine oturur ve nohutlar çocuk olur 

(Kumartaşlıoğlu, 2006:170).  
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Çocuksuzluk problemi halk anlatılarında, başka şekillerde de çözülmeye 

çalışılmaktadır. Örneğin Dede Korkut anlatılarında Bay Büre, Oğuz beylerinin 

dualarını alarak çocuk sahibi olurken, Dirse Han çocuk sahibi olmak için, hanımının 

öğüdünü dinleyip aç görüp doyurmuş, yalınçak görüp donatmış, borçluyu borcundan 

kurtarmış ve büyük bir ziyafet vermiştir (Tezcan; Boeschoten, 2001:37,69).  

 

1.3.2. Halk Edebiyatı Ürünlerinde Yer Alan Diğer Halk Hekimliği 

Unsurları 

 

Halk anlatılarında yaygın bir problem olarak biçimlenen “çocuksuzluk” 

konusundaki halk hekimliği pratiklerinin ardından, metinlerde yer alan diğer halk 

hekimliği unsurları da tespit edilmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili ilk örnek metin 

“Dirse Han Oğlu Boğaç Han” boyu yazıya geçiriliş tarihi bakımından diğerlerinden 

çok eski olması sebebiyle ve içerdiği sağaltım unsurları yönüyle dikkat çekicidir.  

  

Dede Korkut anlatılarından “Dirse Han Oğlu Boğaç Han” boyunda Boğaç 

Han, babasının yayından çıkan ok ile yaralanmış kanlar içinde yatmakta iken annesi 

onu bulduğunda annesine şöyle der: “ana aglamagıl, mana bu yaradan ölüm yokdur 

korkmagıl. Boz atlu Hızır mana geldi. Üç kere yaramı sıgadı. “Bu yaradan sana 

ölüm yoktur. Tag çiçegi anan südi sana merhemdir dedi”. Bunun üzerine Dirse 

Han’ın annesi göğsünü iki kez sıkar süt gelmez, üçüncüsünde kanla karışık gelen 

sütü dağ çiçeği ile karıştırıp oğlunun yarasına sürer ve kırk gün içinde oğlu eski 

sağlığına kavuşur (Tezcan vd, 2001: 45). Ulu bir kişi olan Hızır tarafından yapılan 

bu sağaltım, bugün Anadolu’da yapılan ocak uygulamalarının, XV. yüzyıl halk 



 66

inançlarından izler taşıdığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Toplumsal 

bilinçdışında var olan ve anlatılarda çeşitli biçimlerde yer alan “ruh arketipi”nin bu 

anlatıda  “doğaüstü yardımcı”9 figürü olarak Hızır kimliğinde şekillendiği 

görülmektedir (Özkan, 2006: 43-47). Aynı arketipin bir devamı olarak da “doğaüstü 

yardımcı”nın, mitolojik bir düşünce boyutunda hastayı sıvayan, sağaltan “ocak” 

kimliğinde şekillendiği söylenebilir. 

 

Anlatılardaki halk hekimliği unsurlarından olan, kaynaktan çıkan su ile 

iyileşme, güç sahibi olma ve dirilme motifleri, mitoloji kaynaklı “kutsal su” 

inancının bir ifadesidir. Örneğin “Köroğlu” hikâyesinde Ruşen, uzun ömrünü 

gücünü ve şairliğini böyle bir sudan almıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, Hasan 

Han tarafından gözerine mil çekilen Alı Kişi’nin, rüyasında gördüğü ak sakallı bir 

pîr ona, Erzurum yakınlarına gidip orada sarp dağlar arasında “goşa bulak” denen 

bir sudan gelecek üç köpüğü içerse ebedi hayata kavuşacağını söyler. Ardından 

günlerce yol gidip konakladıkları bir yerde Ruşen, pişirmek için avladıkları 

ördekleri “ağ pak süt kimi” bir bulağa yıkamak için batırdığında ördekler canlanıp 

uçar. Babasına götürürken üç köpüğü de içen Ruşen’e bu sudan, uzun ömür, 

kollarına kuvvet ve de şairlik verilmiştir. (Ekici, 2004: 349) 

 

Benzer şekilde kaynaktan çıkan suyla iyileşmeye bir örnek de “Kara Mehmet” 

masalından verilebilir. Bacağı kapana kısılarak yaralanan dağ keçisi güzel kokulu 

toprağa çöküp, yaralı bacağını hızla ve sessizce yalar. Bir de taşların arasından bu 

yaranın üzerine köpürerek fışkıran kaynak suyunun sıçraması ile dağ keçisinin 
                                                 
9 Bkz: Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, İstanbul: Kabalcı Yay. 2000. 
Özkan, Tuba Saltık,  “Bamsı Beyrek ve Bey Böyrek Anlatılarında Arketipik İmgeler”, Milli Folklor, 
85, 2010. 
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bacağı iyileşir (von Kamphoevener, 2004: 95). Pınarların, kutsal suların 

mitolojilerde önemli bir yer tuttuğunu belirten And, hastalıkları iyi ettiğine, insanları 

günahlarından arındırdığına, kötü etkileri yok ettiğine inanılan bu suyun ortaya 

çıkmasının genellikle kutsal bir olaya dayandığını da ekler bununla ilgili olarak 

Hızır’ın Ab-ı Hayat içerek ölümsüzlük kazanması, Hızır ile İlyas’ın ölü bir balığı 

Ab-ı Hayat suyunda diriltmesi Türk İslam mitologyasından verilebilecek 

örneklerdendir (2010: 40-42). Bugün de Anadolu’da bir efsaneye bağlanarak 

kutsallık atfedilen ve şifalı olduğuna inanılan pek çok su vardır. İçerisinde bulunan 

mineraller ve diğer kimyasallar nedeniyle, sedef, astım, romatizma, bel-sırt ağrısı 

gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde yararlanılan bu kutsal suların sayısı oldukça 

fazladır.   

 

Anlatılardaki halk hekimliği unsurları arasında elma, çocuksuzluğun 

giderilmesi pratiklerinin dışında da yer almaktadır. “Aynı Kızı Seven Üç Kardeş” 

masalında (Sakaoğlu, 2002: 502) elma, ölümcül bir hastaya yedirildiğinde mucizevi 

bir iyileşme sağlar. “Üç Bacılar” masalında ise elmanın gençleştirici, güçlü kuvvetli 

yapıcı etkisinden söz edilmektedir (Arslan, 2000: 433).  

 

Bunların dışında anlatılarda yaralanan, kör olan ve hastalanan kahramanlar, 

çeşitli yollarla şifa bulmakta ve güçlenmektedir.  “Güzel Ahmet” hikâyesinde, kör 

olan Güzel Ahmet, besmele çekip Hızır duası okuyup güvercin tüylerini gözlerine 

sürdüğünde gözleri açılır (Görkem, 2000: 190). “Hayat Otu” masalında, kafası 

kesilen kardeşler için tavşan tarafından hayat otu bulunup getirilir ve kardeşler 

iyileşir (Sakaoğlu, 2002: 433,436). “Menekşe Yaprağından İncinen Kızım” 
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masalında ise, gençleştirici ve iyileştirici etkisi yönüyle sütten söz edilmektedir 

(Boratav, 2007: 146). 

 

Anlatılarda kimi zaman da büyü ve sihirden yararlanılarak kişilerin 

davranışlarında istendik etkiler yaratılmaktadır. Anlatılarda söz edilen bu büyülü 

ilaçlar bugün de Anadolu’da “muska yazma” “büyü yapma” biçiminde 

gerçekleştirilmektedir. “Tâhir ile Zühre”de Zühre’nin Tâhir ile evlenmesini 

istemeyen annesi, “sihirbaz”ı çağırıp ondan bir ilaç yapmasını ve padişahı 

(Zühre’nin babası) Tâhir’den soğutmasını ister. “Sihirbaz cadı” da çeşitli sihirler 

yapıp mezarlıktan toprak alarak buna karıştırır ve padişahın şerbetine katar. 

Böylelikle padişah Zühre’yi Tâhir’e vermekten vazgeçer (Türkmen, 1998: 220). 

Burada yapılan ilacın içine mezardan toprak alıp karıştırma pratiğine, kimi ocak 

uygulamalarında, ocak olan kişinin mezarından toprak alma şeklinde 

rastlanmaktadır.   

 

Daha önce de söz edildiği gibi yapılan kimi uygulamalarda elma ya da su tek 

başına şifa vermez. Bu nesneleri veren ya da söyleyen kişiler de mutlaka ihtiyar, 

veli, Hızır gibi ulu şahsiyetlerdir ve onların sahip olduğu kutsiyet, bu nesneler 

yoluyla aktarılarak iyileşme gerçekleşmektedir. Bu ulu şahsiyetlerin sağaltıcı 

etkisine “Ferhat ile Şirin” anlatısından örnek verilebilir. Bu anlatıda, evin içine 

dolan üçler, beşler, yediler, kırklar üç defa Ferhat’ın sırtını sıvazlar, ağzına üflerler, 

böylece Ferhat olağanüstü bir güce sahip olur (Özarslan, 2006, 324).  
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“Şifa verme” ,“hastaları iyileştirme” gibi motiflere Halk Edebiyatında 

“Menâkıbnâme” türü içinde de seyrek de olsa rastlanmaktadır. Menkabe ya da 

çoğulu menâkıb, tasavvuf tarihinde sufilerin gösterdikleri olağanüstü olaylar demek 

olan kerâmetleri aktaran küçük hikayeler anlamında tahminen IX. yüzyıldan itibaren 

kullanılmaya başlanmıştır (Ocak, 1997: 27). Menâkıbnâmelerde aktarılan 

kerâmetlerin bir kısmı da hastaları iyileştirmek ve kısırlığı giderip çocuk edindirmek 

üzerinedir. Aşağıda verilen ilk örnekte olduğu gibi, velînin ya da ulu kişinin duası 

ve onun tükürdüğü üflediği bir şeyi yemek içmek sureti ile anne rahmine düşme, 

yaygın bir motiftir. Buna, Vilâyet-nâme’de geçen ve Hacı Bektaş Veli’nin babasının 

doğumu ile ilgili bölüm tipik bir örnektir. Kısaca özetlemek gerekirse “ Hacı 

Bektaş’ın dedesi Musâ-l Sâni ve Zeyneb Hatun’un çocukları olmaz. Bir gün evlerine 

gelen Muhammed soyundan Aliyyal Rızâ kendisine ikram edilen şerbeti içtiğinde 

ceddi Hüseyin’in Kerbelâ’da yaşadıkları aklına gelir ağzındaki şerbeti tasa tükürür. 

Aliyyal Rızâ çocukları olması için el kaldırıp dua ettikten sonra da oradan ayrılır. 

Ardından Zeyneb Hatun Aliyyal Rızâ’nın ağzından çıkardığı şerbeti tastan içer. O 

gece hamile kalan Zeyneb Hatun vakti gelince bir oğlan çocuğu doğurur.” 

(Gölpınarlı, 1995: 2-3) 

 

Ahmet Yaşar Ocak, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri adlı 

çalışmasında menâkıbnâmelerde sıkça geçen ve Şamanizm ile ortak olan “Hastaları 

İyileştirmek” motifine örneklerle yer verir. Örneğin Baba İlyas’ın ileri gelen 

halifelerinden Hacı Mihman’ın nefesi hangi hastaya ererse mutlaka iyileştirdiği bu 

kerametin şeyhi tarafından kendisine bağışlandığı anlatılır. Otman Baba’nın ise 



 70

hastaları, nefes edilmiş sular içirerek iyileştirdiğine değinilir. Nefesi ile iyileştirme 

motifi “Veli Baba Menâkıbnâmesi”nde de sıklıkla geçmektedir (2005: 147-148).  

 

Bu örnekler, bugün Anadolu’da gerçekleştirilen ocak uygulamalarında ocağın 

okuyup üflemesi, ağzından bulgur- tuz püskürtmesi, ocak olacak kişinin ağzına 

tükürmesi gibi uygulamaların bir katman altındaki biçimleri olarak göze 

çarpmaktadır. Ahmet Yaşar Ocak, bu kerâmetleri en önce Budizm ardından da 

Şamanizm ile ilişkilendirerek tarihsel bir kökene bağlamıştır (1997: 31)  

 

Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça 

sözlük Divânü Lügâti’t Türk, içerisinde Halk Edebiyatı türlerini barındırması 

açısından da önemli bir kaynaktır (Aça, 2004: 8). Bu kaynakta da kimi yerde 

hastalık isimleri kimi yerde ilaç olarak kullanılan bitkiler, kimi yerde de sağaltımla 

ilgili unsurlar yer almaktadır. Bunlardan birkaçına burada yer vermek bugünkü halk 

hekimliği uygulamalarının tarihselliğini vurgulamak açısından önemlidir. Eserde 

geçen konuyla ilgili kavramlardan bazıları şunlardır:  

Belık: yara yoklamak için kullanılan mil (Atalay, 1998: 205) 
Sigil: Siyil (394) 
Balıg: Yaralı (407) 
Çurnı: Türk hekimlerinin yaptıkları sürgünlük ilacı (C.I, 435) 
Xasnı: çocukları semirtmek için bir kese içerisine konularak 
ağızlarına verilen bir devadır, Hindistan’dan gelir (C.I, 435).  
Çalkan: yaranın bir yerden başka bir yere yürümesidir. Ayağı 
şişen bir adamın kasıklarında şişlik belirmesi gibi (C.I,441).  
Kanagu: Nişter, kan alacak aygıt.( C.I 447) 
Awılku:  Kırmızı meyveleri olan, meyvesinin suyu tutmaca 
katılan, göz ağrısına ilaç yapılan ve elbise boyanan bir ağaç 
(C.I,489) 
Topulgak: Yaraya kona bir ot, topalak otu (C.I, 502) 
Toy:  “Toy otı”= ilaç yapılan bir ot (CIII,141) 
Kavut: “kağut” dahi denir. Kavut, darı unu yağla şekerle 
karıştırılır, yeni doğuran kadınlara yemek olarak verilir. 
(CIII,163)  
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Kovuç: cin çarpması eseri. Böyle olan adamın yüzüne soğuk su 
serpilir, sonra kovuç kovuç denir. Üzerlik ve öd ağacı ile 
tütsülenir. (CIII,163) 
Sökelturur: “er sökelturur” denir ki adam hastadır demektir 
(CIII, 201) 
Egit: Göz dokunmasından ve cin çarpmasından kurtulmak için 
çocukların yüzüne çalınan bir ilaç. Bu ilaç safrana (zafaran) bir 
takım şeyler karıştırılarak yapılır. (51) 
İg: hastalık (48) 

 

Bu eserden yola çıkarak Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyıl Türk 

Dünyası adlı çalışmasında, pek çok konu hakkında bilgi aktarmakta ve eserde tıp 

konusu da ayrı bir başlık olarak yer almaktadır. Burada hastalıkların önemli bir 

kısmının ilaçla tedavi edildiğini ilaç anlamında genel ad olarak “ot” ve “em” 

kelimelerinin kullanıldığına, hastaları tedavi eden tabiplere de bu kelimelerden 

türetilen “otaçı” ve “emçi”, denildiğine tabip anlamında bir de “atasagun” tabirinin 

varlığına değinilmektedir (1997: 147).  

 

Görüldüğü gibi halk hayatına dair bilgileri sıklıkla barındıran halk edebiyatı 

metinlerinde halk hekimliği ile ilgili veriler de sınırlı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

En sık rastlanan uygulamalar ise kısırlığın giderilmesi konusunda 

gerçekleştirilmektedir. Tespit edilen uygulamalar halk inançları bağlamındaki bir 

gerçekliği yansıtmakla birlikte bugünkü gerçek hayatta bir karşılıkları aranmamıştır.  

Ancak halk inançları ile yakın ilişkili olmakla birlikte örneğin kısırlığın giderilmesi 

konusundaki pratikler, motif ve epizotlar biçiminde bir halk edebiyatı ürününden 

diğerine taşınmak sureti ile de yaygınlık kazanmıştır. 



2. BÖLÜM: ÇUBUK VE KÖYLERİNDE OCAK UYGULAMALARI 

 

2.1. Çubuk İlçesi Hakkında Genel Bilgiler 

 

İlçenin İdarî ve Fiziki Yapısı 

2007 sayımına göre 83.826 nüfuslu ilçede 47 köy, 36 mahalle bulunmaktadır. 

İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya Bölümünde yer alan Çubuk ilçesi, kuzeyden 

Çankırı iline bağlı Şabanözü ve Orta ilçeleri, batıdan Ankara iline bağlı 

Kızılcahamam ve Kazan ilçeleri, doğudan ise Kalecik ve Akyurt ilçeleri ile 

çevrilidir. Güneyinde ise Ankara merkezinde yer alan Keçiören ve Yenimahalle 

ilçeleri bulunur. İlçenin Ankara’ya uzaklığı 40 km’dir.   

Çubuk İlçesi, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin geçiş alanını 

oluşturan; Köroğlu dağlarının güney uzantıları arasında kalan ova ve platoluk bir 

sahadan oluşmaktadır. Günümüzde köy veya beldelerin bulunduğu bu platolar, aynı 

zamanda birer yayla özelliği taşımaktadır.  Ortalama yükseklikleri 1400 metreyi 

bulan, birer yüksek plato özellindeki Karyağdı ve Mire dağları İlçenin batısını 

oluştururken, Işık dağı ve Aydos dağı 1500 metreyi geçen yükseltisiyle ilçeyi 

kuzeyden kuşatır. İlçenin doğusunda ise 1900 metreye ulaşan İdris dağı ile Karbasan 

dağı yer alır. Bu yükseltiler arasında, kuzeydoğu-güney batı doğrultusunda uzanan; 

adını ilçeye de veren Çubuk ovası 20 km. uzunluğu ve 15 km. ye varan genişliği ile 

geniş bir alanı kaplamaktadır.  Taşıdığı alüvyonlarla verimli bir ova oluşturan 

Çubuk Çayı; üzerinde Çubuk I ve Çubuk II barajları bulunmaktadır 

(http://www.cubuk.gov.tr, ilk erişim tarihi, 18.01.2012).  
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İlçenin Tarihi 

İlçede bulunan tarihi kalıntılardan anlaşıldığına göre bölgede Etiler, Frigyalılar 

ve Romalılar yaşamıştır. 1073 yılında Selçuklular’ın yönetiminde bulunan Çubuk 

1345 yılında da Osmanlılar’ın yönetimine geçmiştir. 1402 yılındaki Ankara Savaşı 

ise ilçe sınırlarında geçmiştir (Avcı; Onay; Kayan, 1987: 22).  

 İlçedeki Ekonomik Faaliyetler  

İlçe ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bahçe ve tarla 

tarımının yaygın olduğu ilçede, Hayvancılık en önemli gelir kaynağıdır. İlçe, 

Ankara ilinin ve çevresinin en büyük hayvan pazarına sahip olup, tüm köylerde 

hayvancılık yapılmaktadır. Köylerdeki aile işletmeciliğinin yanı sıra ova köylerinde 

ve ilçe merkezi civarında yaygın olarak süt inekçiliği, sığır besisi ve koyunculuk 

yapılmaktadır (http://www.cubuk.gov.tr).  

 

2.2. Alan Çalışmasının Kapsamı 

 

Çubuk’ta gerçekleştirilen alan çalışması kapsamında, ilçe kaymakamlığının 

kayıtlarına göre köy statüsünde 41, mahalle statüsünde ise 28 yerleşim biriminde 

çalışılmıştır. Bu köyler ve mahalleler: 

 

Köyler; Aşağıobruk, Çatköy, Çitköy, Dağkalfat, Dalyasan, Dedeler, Durhasan, 

Eğriekin, Eskiçöte, Karaçam, Karadana, Kavaklı, Kışlacık, Kızılören, Kuruçay, 

Kuyumcu, Mahmutoğlan, Meşeli, Mutlu (Deliören), Nusratlar, Okçular, Ovacık, 

Özlüce (meki), Saraycık, Sarıkoz, Sarısu, Sele, Sıgırlıhacı, Susuz, Uluağaç, Yaylak, 
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Yeşilkent, Yıldırımaydoğan, Yıldırımelören, Yıldırımevci, Yılmaz (martın), Yiğitli 

(ibek), Yukarıemirler, Yukarıobruk, Yakuphasan. Mahalleler; Atatürk, Ağılcık, 

Akbayır, Akkuzulu, Aşağı Çavundur, Dumlupınar, Esenboğa, Gökçedere, Güldarpı, 

İkipınar, İmamhüseyin, Kapaklı, Karaağaç, Karaman, Kargın, Kızılca, Kızılöz, 

Kutuören, Küçükali, Melikşah, Ömercik, Sünnü, Tahtayazı, Taşpınar, Tuğla, Yazır, 

Yenice, Yukarı Çavundur.  

 

Yukarıdaki bu köylerin dışında, çalışma yapılan ancak daha sonra nüfus azlığı 

nedeni ile başka muhtarlıklarla birleştirilmiş olan köyler ve dâhil edildikleri 

muhtarlıklar da şunlardır: Sülüklü (Eğriekin),  Çatokçular (Çatköy), Avdulla 

(Çitköy). 

 

Alan çalışması sırasında, 153 ocak ile birebir görüşme yapılmakla birlikte, 10 

ocakla da çeşitli nedenlerle görüşme yapılamamış ancak bu ocakların uygulamaları 

ve ocaklar hakkındaki bilgiler, ocakların yakınlarından elde edilmiştir. Bu nedenle 

ocakların sayısal olarak analiz edilmesi sırasında kimi tablolarda ocak sayısı 163 

olarak işlenmiştir.   

 

2.3. Ocaklar ve Uygulamaları  

2.3.1. Hastanın Ocağa Ulaşma Süreci: “Ocağına Düşme”  

 

Alan çalışmasında yapılan görüşmelerde hasta kişinin sağaltım için gideceği 

ocağı tespit etme süreci ile ilgili veriler de elde edilmiştir. Burada en çok tekrarlanan 

süreç hastanın önce doktora gittiği, şifa bulamayınca ocağa başvurduğu şeklindedir. 
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Hastalar kimi zaman doktora gitmeden ocağa başvurmakta, kimi zaman da 

hastalıkları ile ilgili şikâyetleri başladığında doktora gidip tedavi olmaktadır. Ocağa 

başvurma sürecinde öncelikle hastanın şikâyeti ile ilgili bir teşhis konulmaktadır ki, 

bu süreçte de hastalığın somut belirtilerinden hastanın durumundan ve daha önce 

karşılaşılan benzer hastalıklardan yola çıkılmaktadır. Sonrasında hastaya, 

hastalığı/şikâyeti ile ilgili olarak öncelikle yakın çevresi tarafından bilinen ocaklar 

önerilir. Teşhis konulduktan sonra hastaya tavsiye edilen ocaklar arasında bir seçim 

yapılması gerekir. Burada da hastanın “ocağına düşme”si için gerçekleştirilen bir 

dizi işlem vardır. Çubuk ve köylerinde gerçekleştirilen “ocağını bulma” işlemi 

şöyledir: hasta, Perşembe akşamı kaç tane ocak varsa o kadar iğneyi bakır bir 

bardaktaki suya atar. Hangi ocağın iğnesi küflenirse bu hastalığın ocağı orasıdır 

(KK130, Sünnü).Çeşitli ocaklar tarafından benzer biçimleri anlatılan “ocağına 

düşme”, “ocağını bulma” süreci bu şekildedir. Ocaklar da sıklıkla “benim elimse 

geçer” diyerek ocağını bulmanın önemini vurgular.  

 

2.3.2. Uygulamalarda Kullanılan Malzemeler 

 

Tespit edilen ocak uygulamalarının tamamında İslami bir unsur olarak dua ve 

sûrelerden yararlanılmaktadır. Dua eşliğinde hastanın bedenine yönelik bir takım 

hareketlerden oluşan uygulamalarda, çevreden kolay bulunabilecek malzemeler de 

kullanılmaktadır. Uygulamalarda en sık kullanılan ve açıklama gerektiren 

malzemelere burada yer verilmesi gerekmektedir. 
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 Yılancık uygulamalarında kullanılan başlıca malzeme “yılancık taşı”dır. 

Ocaklar tarafından Mekke’den geldiği söylenen ve “Mekke taşı” olarak da bilinen 

bu taş, ceviz içi büyüklüğünde olup bir tarafı düz bir tarafı yuvarlaktır. Düz 

kısmında spiral bir desen olan bu taşlar yılancık hastalığının teşhis ve tedavisinde 

kullanılır. “Göz oklama” da teknelerdeki hamuru kazımaya yarayan araç (TDK 

Derleme Sözlüğü, c:7) “iysiran” ya da hamur açmaya yarayan oklava 

kullanılmaktadır. Yine göz oklamada kullanılan “yassıağaç” ise ekmek yapımında 

hamura şekil verirken kullanılan daire şeklinde ve bir sapı olan tahta malzemedir. 

Bakır basmasında kalaysız her hangi bir bakır kap kullanılırken, bazı ocakların 

uygulamalarında ise ocağa mutlaka miras kalmış, çok eski bir bakır kap kullanılması 

gerekmektedir. Ocaklar bu kabı “miras tavası” olarak adlandırmaktadır. 

Uygulamalardaki diğer malzemeler ise, daha sıradan ve kolay bulunabilen 

malzemelerdir. Örneğin sarılık uygulamasında “sarı tavuk” ,“sarı ip”, “bıçak” 

“makas”; temre, siğil ve bulgur püskürtmesinde ise; bulgur, arpa, buğday, kuşburnu, 

tuz kullanılmaktadır. Gece yanığında ise kendir ve tereyağı kullanılmaktadır.  

 

Uygulamaların temel unsuru olan dua ve surelerle ilgili olarak ise, özellikle 

birkaç tanesinin tekrarlanarak sıklıkla kullanıldığından söz edilebilir. En çok 

kullanılan “ihlas”, fatiha”, “nas”, “felak”  sureleri bu çalışmada yer alırken sözlü 

kültürde kullanıldıkları biçimleri esas alınmıştır. Örneğin “fatiha” suresi “elham”, 

“ihlas” suresi “gulhu”, “nas” ve “felak”suresi ise “kulenzu” şeklinde yazılmıştır. 

 

Uygulamaların tamamında geçen bir işlem ise “sığamak” tır. Kelime anlamı 

olarak “sıvamak”, “okşamak” “mesh etmek” (TDK Tarama Sözlüğü) anlamına gelen 
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“sığamak”  ocak uygulamalarının temel unsurudur. Ocağın ellerini, hastanın tüm 

vücudu, ya da hasta olan yerin üzerinde gezdirmesi esasına dayanmaktadır ve 

burada “sıvamak” biçimi ile kullanılmıştır.      

 

2.3.3.Uygulamanın Sonunda 

 

Uygulama bittikten sonra hastanın da yapması gereken işlemler vardır. Bazı 

ocaklar uygulamalarının sonunda, hastanın kendi evlerinden bir parça ekmek yemesi 

ya da su içmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu uygulamanın altında, ocağın evinden 

yenilen ekmek ya da içilen suyun tıpkı ocak gibi şifa verici bir nitelik taşıdığına olan 

inanç yatmaktadır.  Hasta tarafından uygulamanın sonunda ocağa verilen sembolik 

ücret de “el yingilliği” olarak ifade edilmektedir. Ocaklar da hastalar da genellikle 

metal para olarak verilen “el yingilliği”nin verilmediği durumlarda hastalığın 

geçmeyeceğini düşünmektedir. Tümüyle sembolik anlam taşıyan bu uygulamalar 

ocak sağaltımının bir parçasıdır. Uygulamaların hemen hepsinde ocak tarafından 

hastaya önerilen bir perhiz vardır. Hastanın, hastalığa göre değişmekle birlikte 

genellikle soğan, sarımsak, bulgur, acı yememesi gerekmektedir.   

 

2.3.4. Sağaltımı Yapılan Hastalıklar  

 

Çubuk ve köylerinde yapılan alan çalışması sonucunda aşağıda isimleri ve kaç 

uygulaması olduğu belirtilen 32 hastalık ve 194 uygulama tespit edilmiştir. Bu 

hastalıklar ve tespit edilen uygulamalarının sayısı:  
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Temre 35, bulgurlama/bulgur püskürtme 21, bakır basması 19, siğil 18, sarılık 

14, yılancık 9, kızılyüğrük 9, köstü 8, geceyanığı 8, göz oklama 6, korku ocağı 5, 

göbek çekme 4, bıçaklama/kuluç 4, kırık çıkık 3, kurşun dökme 3, sancı/göz sancısı 

3, dabaz 3, kabakulak/alazlama 3, gelincik 2, ümük basması/ümük sıvama 2, göğüs 

dağlama/süt humması 2, nazar/göz bağlama 2, baş ağrısı 2, babuç 1, havale, iş 1, 

muska 1, , it dirseği 1, dalak kesme 1, bezeme 1, çıban 1,tüpleme 1.  

 

2.3.5. Ocak Uygulamaları 

2.3.5.1. TEMRE   

Ciltte bölgesel ve pul pul bir görüntü oluşturan, kaşıntılı kızarıklık.  

Uygulama 1.  

 Ocak, “Benim elim değil, Fadime Anamızın eli” diyerek yedi tane arpa, yedi 

tane tuzu okuyarak temrenin etrafında gezdirirken üç kez gulhu okuyor ve üflüyor. 

Yalnızca cumartesi günü yapılan bu işlemin sonunda okunmuş arpa ve tuzu hastaya 

veriyor, hasta bunu çeşmenin ayağına10 bırakarak arkasına bakmadan dönüyor. 

Ocak, gelemeyen hastaların çamaşırına da okuyor. Annesinden el almış (KK2, Çat). 

Uygulama 2.  

 Ocak, “benim değil Fadime anamızın eli, ocağımızın eli” diyerek üç gulhu, bir 

elham okuyarak kalemle temre olan yerin etrafını dolandırıp üzerine çarpı koyuyor. 

Hastanın, üç gün soğan, sarımsak ve bulgur yememesi ve temre olan yere su 

değdirmemesi gerekiyor. Bu uygulamalara ocağın kendisi pek inanmıyor. 

Babasından kalmış. El almamış ama babası ölünce çevresinin ısrarı üzerine 

yapmaya başlamış (KK6, Dağkalfat).  
                                                 
10 “çeşmenin ayağı” suyun akıp gittiği oluğa verilen isimdir. 
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Uygulama 3. 

 Yedi arpayı, bir elham yedi gulhu okuyarak temrenin üzerinde gezdiriyor. 

Sonra arpaları tuzsuz tereyağı ile kavurup yaranın üzerine sürüyor. El yingilliği 

alıyor. Babasından el almış (KK12, Hacılar).  

Uygulama 4.  

Bıçağın tersiyle temre olan yerin etrafını çiziyor. Üç kez gulhu okuyup, 

hastanın boynuna da ip geçirip ipi üç kez kesiyor ve sonra ipi yakıp hastaya 

koklatıyor. Babasından el almış. Erkekten aktarıldığını belirtiyor (KK25, Kuyumcu).  

Uygulama 5.  

Tuza üç kez tükürüp karıştırıp yaranın üzerine sürüldüğünü söylüyor. “Niyet 

önemli, niyetin iyiyse iyileşir” diyor. Babasından el almış ama uygulamıyor (KK26, 

Mahmudoğlan). 

Uygulama 6.  

Temre ocağının mezarından toprak alıp temreyi onunla sıvıyor (KK38, 

Özlüce). 

Uygulama 7.  

Tuza üç gulhu bir elham okuyup kuru temrenin üzerine yine üç gulhu bir 

Elham okuyarak serpiyor. Hastanın üç gün acı yememesi gerekiyor. Annesinden el 

almış. Çocuklarına el verecek, ancak çocukları kendisi öldükten sonra 

yapabilecekler (KK39, Sarıkoz). 
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Uygulama 8.  

Temre olan yerin çevresini gulhu elham sübhaneke okuyarak kalemle çiziyor, 

sonra “tütütü” diyerek yaranın üzerine tükürüyor. Hastanın mutlaka ocağın evinden  

su içmesi ya da bir lokma bir şey yemesi gerekiyor. Sabah erkenden yapılan bu 

işlemde ocağın abdestli olması; hasta ve ocağın aç olması gerekiyor. Babasından el 

almış. El alırken babasının elini öpmüş (KK40, Sele). 

Uygulama 9.  

Temre olan yerin etrafını 7 defa elham okuyarak kalemle çiziyor. Dedesinden 

el almış (KK42, Uluağaç).  

Uygulama 10.  

Üç kez gulhu okuyarak, arpayla temrenin etrafını dolandırıyor (temre 

dağılmasın diye). Bir de hastanın çevresini dolanıyor. Hastanın üç gün sarımsak ve 

bulgur yememesi gerekiyor. Babaannesinden el almış (KK45, Yıldırımelören).  

Uygulama 11.  

Yedi tane arpayı eline alıyor her bir arpayı gulhu okuyarak yaranın etrafında 

dolandırıyor. Hastanın yedi gün acı, soğan, sarımsak ve bulgur yememesi gerekiyor.  

Babaannesinden el almış (KK52, Yakuphasan). 

Uygulama 12.  

Üç gulhu, bir elham okuyup; “benim elim değil Fadime Anamın eli”, 

“Dedelerimin ruhuna, derviş dedelerimin hatırına” diyor ve bu sırada da kalemle 

temrenin etrafını çizip üzerine tükürüyor. Çocukken babaannesi onu kucağına 

yatırmış; hiçbir şey söylemeden ağzına tükürmüş. “Benim elim senin olsun” demiş. 
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Torunlarına el vermiyormuş çünkü ölmeden önce el verirse kendisi temre 

yazamazmış11 (KK57Atatürk Mah.). 

Uygulama 13.  

Bildiği duaları okuyarak temrenin etrafını kalemle çiziyor. Babasından ve 

annesinden el almış. “Her şeyin bir ocağı var, doktorların bu hastalığa faydası 

olmaz” diyor. Erkek kardeşleri erkeklere, kendisi de kadınlara yazıyormuş (KK60, 

Ağılcık). 

Uygulama 14.  

Temre olan yerin etrafını “benim elim değil dedemin eli” diyerek iğne ile 

çiziyor. Dua okumuyor. Dedesinden el almış (KK71, Akkuzulu).  

Uygulama 15.  

On üç tane arpa alıyor. İkişerli olarak altı çifti temrenin etrafında bildiği 

duaları okuyarak dolandırıyor. Sonunda da kalan tek arpayı dolandırıyor. Arpaları 

dolandırdıktan sonra da “tütütü” diyerek temrenin üzerine tükürüyor. Arpaları da 

ocağa atması için hastaya veriyor. Hastanın üç gün soğan, sarımsak, bulgur 

yememesi gerekiyor. Babasından el almış (KK77, Aşağı Çavundur). 

Uygulama 16.  

On üç tane arpa alıyor. İkişerli olarak altı çifti temrenin etrafında bildiği duaları 

okuyarak dolandırıyor. Sonunda da kalan tek arpayı dolandırıyor. Arpaları 

dolandırdıktan sonra da tütütü diyerek temrenin üzerine tükürüyor. Arpaları da 

                                                 
11 Temre yazmak: Temre ocakları yaptıkları uygulamayı bu şekilde adlandırıyor. Benzer şekilde, 
“siğil okumak”, “yılancık sıvamak”, “köstu sıvamak” gibi kullanımlar da yaygındır. 
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oluğa ya da suya atması için hastaya veriyor. Babasından el almış (KK78, Aşağı 

Çavundur). 

Uygulama 17.  

Yedi tane arpanın kitaptan(hangi kitap olduğunu söylemiyor) herbirine üçer 

kez dua okuyarak üflüyor ve arpaları tek tek yara olan yerin etrafında gezdiriyor. 

İşlem bitince arpaları hastaya veriyor. Hasta her gün bir arpayı ateşe atıyor. Hastanın 

ocağın evinden ekmek yemesi gerekiyor. El yingilliği alıyor vermezlerse geçmez 

diyor. El almamış (KK99, İmam Hüseyin).  

Uygulama 18. 

Temre ocağı. Bir çentik tuzu alıp temrenin etrafında dolandırarak üç gulhu bir 

Elham okuyor. Sonra da tuzu hastaya veriyor “yaralar da bu su gibi aksın gitsin 

diyerek” tuzu akan suya atmasını söylüyor. Annesinden kalmış (KK104, Karaağaç).  

Uygulama 19.  

Yusuf Tavaslı'nın kitabından, temreye ve sıkıntıya iyi gelen duaları okuyor. Bu 

dualardan yazıp hastaya veriyor (KK107, Kargın). 

Uygulama 20.  

Kalemle yaranın etrafını dolandırarak üç gulhu bir Elham okuyor. Sonunda da 

“benim elim değil Fadime anamın eli, iyi olur İnşallah” diyor. Annesinden el almış. 

Kızları değil oğulları yapabilirmiş (KK108, Kızılca).  

Uygulama 21.  

Abdest aldıktan sonra, tuzu eline alıp temre olan yerin üzerinde dolandırarak 

gulhu okuyor. Annesinden kalmış ( KK114, Kızılöz). 
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Uygulama 22.  

Temrenin etrafını kalemle çizip üzerine ayet yazıyor (KK114, Kızılöz)  

Uygulama 23.  

Besmele çekiyor, gulhu, elham okuyarak temre olan yerin etrafını kalemle 

çizip üzerine de besmele yazıyor gibi yapıyor. “Verende değil alandadır” diyor. 

Annesinin elini öperek el almış (KK116) .   

Uygulama 24.  

Yedi kez gulhu bir kez salli okuyor, yaranın üzerine üflüyor. Babasından el 

almış (KK120, Kutuören). 

Uygulama 25.  

Temre olan yerin etrafını kalemle çiziyor. Bu sırada da “benim elim değil 

Fadime anamın eli” diyor ve yedi kez kulenzu, ardından elhamı okuyor. Hastanın 

yedi gün soğan, sarımsak, bulgur ve acı yememesi gerekiyor. Kayınbabasından el 

almış (KK123, Melikşah). 

Uygulama 30. 

Sigara külünü tuzla karıştırıp dualar okuyarak yaranın üstüne sürüyor (hangi 

dualar olduğunu söylemiyor).  Hastanın mayasız ekmek yemesi, soğan, acı, bulgur 

yememesi gerekiyor (KK129, Melikşah). 

Uygulama 31.  

Kalemle temrenin etrafını çizip tuzun üzerine üç gulhu, bir ayet el kürsi ve bir 

elham okuyup tuzu suya atıyor. “İnayeti Allah’tan bizler ve doktorlar vesileyiz her 

şey inanmakta” diyor (KK133, Sünnü).  
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Uygulama 32.  

Bir bulgur çıkınına gulhu ve elemtere okuyor ve hastanın başı üzerinde 

dolandırıp hastaya veriyor. Hasta bulgur çıkınını suya atıyor. Hastanın üç gün soğan 

sarımsak bulgur yememesi gerekiyor (KK142, Taşpınar).  

Uygulama 33.  

Tuzu okuyarak temrenin etrafında gezdiriyor. Annesinden el almış (KK144, 

Tuğla). 

Uygulama 34.  

Üç gulhu, bir elham ve kulenzüleri okuyup kalemle temrenin etrafını çiziyor. 

(dağılmasın diye). Yara azsa üç gün, çoksa bir hafta perhiz veriyor.  Dedesinden el 

almış. Dedesinin mezarından toprak alıp temreye sürünce de geçiyormuş. Annesi 

babasının mezarından toprak alıp Ankara'ya götürüyormuş. Orada temreyi kalemle 

çizip okuyup üzerine toprağı sürüyormuş (KK150, Tuğla).  

Uygulama 35.  

 Üç gulhu bir elham okuyarak yaranın etrafında elini dolandırıyor. Hastanın bir 

hafta soğan, sarımsak, acı, bulgur yememesi gerekiyor. Babasından el almış. El 

yingilliği alıyor. Almazsa hastaların iyileşemeyeceklerini düşünüyor (KK151, 

Yenice).  

BULGUR PÜSKÜRTME/ BULGURLAMA  

Vücudun her yerine yayılabilen nokta nokta kaşıntılı kızarıklardır. 

Uygulama 1.  

Bulguru tuzla karıştırıp yaraların üstüne ağzıyla püskürtüyor. Gulhu, elham 

bildiği bütün sureleri okuyor. Üvey annesinden el almış (KK7, Dedeler).  
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Uygulama 2.  

Ağzına aldığı bugurları, yara yerlere püskürtüp Yusuf Tavaslı’nın kitabındaki 

dualardan okuyor (KK 107,Kargın). 

Uygulama 3. 

Ağzına bulgur alıp üç kez gulhu okuyup ağzındaki bulguru kızaran yerlere 

püskürtüyor. Hastanın mutlaka ocağın evinden bir su içmesi ya da bir lokma bir şey 

yemesi gerekiyor. Sabah erkenden yapılan bu işlemde ocağın abdestli olması; hasta 

ve ocağın aç olması gerekiyor. Babasından el almış. El alırken babasının elini 

öpmüş (KK40, Sele). 

Uygulama 4.  

Hastayı baştan aşağı soyup okuyup üfleyip bulguru sırtına sıvıyor. Annesinden 

el almış (KK10, Eski Çöte). 

Uygulama 5.  

Üç gün üst üste sabah saatlerinde,  üç gulhu okuyarak ağzına bulguru alıp 

yaraların üzerine püskürtüyor. Babaannesinden el almış. Çocukları öğrenmek 

istemiyor (KK44, Yeşilkent). 

 Uygulama 6.   

Bulgur ve tuzu karıştırıp suyla ıslatıyor, hastanın yara olan yerlerine bildiği 

duaları okuyarak sürüyor. Hastanın bir hafta acı ve bulgur yememesi gerekiyor. 

Babasından el almış (KK68, Akkuzulu) 

Uygulama 7.  

Nane şeker ve bulguru karıştırarak eliyle yara olan yerlere sürüyor. 

Kayınvalidesinden el almış. Çocukları yapmak istemiyor (KK83, Dumlupınar). 
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Uygulama 8.  

Bulgura üç gulhu bir Elham okuyup ağzına alıyor ve ağzından yaralara 

püskürtüyor. Hastanın üç gün soğan, sarımsak, bulgur yememesi gerekiyor. 

Babasından el almış (KK85, Dumlupınar). 

Uygulama 9.  

Bulgura üç gulhu bir Elham okuyup ağzına alıyor ve ağzından yaralara 

püskürtüyor. Hastanın üç gün soğan, sarımsak, bulgur yememesi gerekiyor. 

Babasından el almış (KK86, Dumlupınar). 

Uygulama 10.  

Bulgura üç gulhu bir Elham okuyup ağzına alıyor ve ağzından yaralara 

püskürtüyor. Hastanın üç gün soğan, sarımsak, bulgur yememesi gerekiyor. 

Babasından el almış (KK87, Dumlupınar). 

Uygulama 11.  

Bulgura üç gulhu bir Elham okuyup ağzına alıyor ve ağzından yaralara 

püskürtüyor. Hastanın üç gün soğan, sarımsak, bulgur yememesi gerekiyor. 

Babasından el almış (KK88, Dumlupınar). 

Uygulama 12  

Bildiği duaları okuyup yara olan yeri sıvıyor.  Hacca gittiğinde her girdiği 

camide “Allah’ım ben hastaları sıvayayım iyi olsunlar” diyerek dua etmiş (KK124, 

Melikşah). 
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Uygulama 13. 

Gulhu, kulenzu, elhamı okuyup “benim elim değil Fadime anamızın eli” 

diyerek, ağzına aldığı bulgurları hastanın yaralarına püskürtüyor. Gelemeyenlerin de 

çamaşırına püskürtüyor. Annesinden el almış (KK92, Gökçedere). 

Uygulama 14.  

Bir avuç bulguru hastanın başından aşağı okuyarak gezdiriyor ve döküyor. 

Annesinden el almış (KK95, Güldarpı). 

Uygulama 15.  

Üç gulhu bir elham okuyarak ağzına bulgur alıp yara olan yerlere püskürtüyor. 

“İnayeti Allah’tan niyet ettikten sonra geçer” diyor. Hastanın üç gün soğan sarımsak 

bulgur yememesi gerekiyor. Babasından kalmış (KK112, Kızılca). 

Uygulama 16.  

Üç gulhu okuyup ağzına aldığı bulguru yaranın üzerine püskürtüp “benim elim 

değil Fadime anamın eli” diyor. Babannesinden el almış (KK125, Melikşah). 

 

Uygulama 17.  

Üç gulhu bir elham okuyarak tuzla bulguru karıştırıp ağzına alıp yara olan yere 

püskürtüyor. Dedesinden el almış Çocuklarına el vermeyi düşünmüyor, batıl inanç 

gibi geliyormuş (KK134, Tahtayazı).  

 Uygulama 18.   

Bulguru, tuzla karıştırıp; üç gulhu, ve üçer kez de gulenzüleri okuyup karışımı 

ağzına alarak hastanın yaralarına püskürtüyor. Benim elimse geçer inayeti Allah'tan 

diyor. Hastanın yedi gün soğan, sarımsak ve bulgur yememesi gerekiyor. 

Anneanesinden el almış. Kızı da yapıyormuş (KK143, Tuğla).  
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        Uygulama 19.  

Bulgurla tuzu bir tasta karıştırarak vücudun yara olan yerlerine üç gulhu bir 

elham okuyarak sürüyor (KK18, Karadana). 

Uygulama 20. 

Yedi çentik bulguru ve yedi çentik tuzu suyla ıslatıp Bunu hastanın 

vücudundaki yaralara sürüyor (KK43, Yeşilkent). 

Uygulama 21.  

Gulhu okuyup, “niyet ettim Allah rızası için” diyerek ağzına biraz bulgur 

alıyor ve yaraların üzerine püskürtüyor. Kayınvalidesinden el almış. Çocukları 

öğrenmiyor, yapmazlarmış (KK47, Yıldırımevci). 

BAKIR BASMASI 

Cilt üzerinde bölgesel bir şekilde ortaya çıkan kızarıklıklardır.  

Uygulama 1. 

Ateşte kızdırılmış kalaysız bakırı üç kere gulhu, üç kere elham okuyarak 

hastanın başının ve yaralarının üzerinde dolandırıyor. Hastanın üç gün bulgur, soğan 

ve sarımsak yememesi gerekiyor. Babasından el almış (KK5,Çat). 

Uygulama 2. 

Bakır tabağı ateşte kızdırıp yaraların üzerine hafifçe değdirerek iki gulhu bir 

elham okuyarak gezdiriyor. Bu işlemi üç kez tekrarladıktan sonra hastayı başından 

aşağı eliyle sıvıyor. Hastanın yedi gün acı, soğan, sarımsak, bulgur yememesi 

gerekiyor. Babasından el almış (KK94,Güldarpı). 
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Uygulama 3.  

Bakır sahanı ocakta kızdırıp hastanın üzerinde dolaştırıyor. Hastanın yedi gün 

soğan, sarımsak yememesi gerekiyor. Annesinden el almış (KK51, Yiğitli). 

 Uygulama 4.  

Bakır basmasında, bakır sahan ateşte kızdırılıp yara olan yerlerin üzerine 

değdiriyor. Hastanın üç gün acı yememesi ve suya girmemesi gerekiyor (KK107, 

Kargın). 

Uygulama 5.  

Önce abdest alıyor. Üç gulhu üç elham okuyarak bakır kabı ateşte kızdırıp 

vücuttaki yaralara değdiriyor. Bu işlemi üç kez tekrar ediyor. Kayınvalidesinden el 

almış (KK15, Hacılar).  

Uygulama 6. 

Bakır tası ısıtıyor ve 3 gulhu bir elham okuyarak hastanın üzerinde gezdiriyor 

(KK19, Karadana). 

 Uygulama 7. 

Besmele çekip, hastanın üstü giyinikken bakır tavayı kızdırıp gulhu okuyarak 

yaraların üstünde gezdiriyor. Anneannesinden Annesine ondan de kendsine geçmiş. 

Annesi ben ölünce sen bas demiş. Doktorun işi ayrı bu ayrı diyor. Kimseye 

öğretmemiş,  yapmazlar diyor (KK32,Mutlu).  

Uygulama 8.  

Yaralara bal ya da şekerli su sürdükten sonra bakır sahanı ocakta kızdırıp, üç 

gulhu bir elham okuyarak yaraların üzerinde gezdiriyor. Bakırı bastıktan sonra 

yaralar körelip tekrar çıkarsa dişidir. Annesinden el almış (KK35, Nusratlar). 
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Uygulama 9.  

Bakır tası kızdırıp bildiği duaları okuyarak hastanın vücudunda gezdiriyor. 

Eğer ocağıysa geçiyor. Kayınvalidesinden el almış (KK41 Sığırlı Hacı). 

Uygulama 10.  

Üç gulhu, üçer kez kulenzuları üç de elham okuyup “benim elim değil 

evliyaların eli, benim değil Asiye Ebemin eli” diyerek ocakta ısıtılmış bakır kabı 

hastanın her tarafında gezdirir. Hastanın üç gün soğan sarımsak yememesi gerekir. 

İyileşmezse bu perhiz yedi gün sürer. Cumartesi günü ikindi vakti yapılması 

gerekiyor.  Babaannesinden annesi el almış. Kendisi de annesinden el almış. 

Kızlarına da el vermiş (KK43, Yeşilkent). 

Uygulama 11.  

Bakır sahanı ocakta kızdırıp, bildiği duaları okuyup üfleyerek hastanın 

üstünde, “benim elim değil Fadime Anamızın eli” diyerek dolandırıyor. Annesinden 

el almış. (KK58, Yılmaz). 

Uygulama 12. 

Bakır kabı ateşte kızdırıp hastanın üzerinde gezdirerek dua okuyor. Hastanın 

üç gün soğan, sarımsak ve bulgur yememesi ve aç karnına tatlı yalaması gerekiyor. 

Annesinden el almış (KK62, Ağılcık). 

Uygulama 13. 

“Miras tavası” denilen bir bakır tavayı ateşte kızdırıp hastanın başından aşağı 

üç gulhu bir Elham okuyarak gezdiriyor. Annesinden el almış (KK82, Aşağı 



 91

Çavundur). 

Uygulama 14.  

Bakır kabı ataşte kızdırıp hastanın üzerinde baştan aşağı üç kez gulhu ve 

Elham okuyarak gezdiriyor. Hastanın üç gün soğan sarımsak bulgur yememesi ve 

bir hafta banyo yapmaması gerekiyor. Kayınbabası elini eline almış ve “elim senin 

olsun” diyerek el vermiş. (KK122,Melikşah).  

Uygulama 15.  

Altı bakır olan bir kazanı ateşte ısıtıp “benim elim değil Fadime anamın eli, 

benim elim değil ebemin eli, sıvaması benden şifası Allahtan” diyerek üç gulhu bir 

elham ve salli dualarını okuyarak yaranın üzerinde gezdiriyor.  Bu işlemi üç kez 

tekrar ediyor. Hastanın üç gün soğan sarımsak bulgur yememesi ve banyo 

yapmaması gerekiyor. Uzakta olup gelemeyen hastaların çamaşırlarına okuyor. 

Annesinden el almış (KK126, Melikşah). 

Uygulama 16.  

Altı kalaysız bakır bir sahanı ocakta kızdırıp, yara olan yerlerin üzerinde üç 

gulhu bir elham okuyarak gezdiriyor. Hastaya evden ekmek ya da su veriyor. 

Babasından el almış (KK139, Tahtayazı)  

Uygulama 17.  

Kalaysız bakır kazanı ateşte ısıtıp, üç kez hastanın başında gulhu okuyarak 

dolandırıyor. Babasından el almış (KK148, Yazır). 
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Uygulama 18.  

Kalaysız bakır kazanı ateşte ısıtıp, üç kez hastanın başında gulhu okuyarak 

dolandırıyor. Babasından el almış (KK149, Yazır).  

Uygulama 19.  

Bakır basmasında miras tavasını ısıtıp abdest alıp, gulhu, sübhaneke, elham 

okuyarak kızaran yere hafif değdiriyor. Babasından el almış. El alırken babasının 

elini öpmüş (KK40, Sele). 

SİĞİL  

Genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdeki deri 

oluşumlarıdır.   

Uygulama 1.  

Siğilin üstünü elham okuyarak eliyle sıvıyor. El almamış kitaptan öğrenmiş. 

Ocak uygulamalarına “hurafe” diyor. (Bu kişi aslında muska yazarmış ama bu bilgi  

kendisinden değil daha sonra görüşme yapılan köylerden alındı) (KK8, Eski Çöte)  

Uygulama 2.  

Kuşburnu dalını büküp (kırıp) üstüne taş koyuyor, dal kurudukça siğil de 

kuruyor. Kendi elinde siğil çıktığında komşusu ona kuşburnu bükmüş, iyileşmiş. Bu 

olaydan sonra kendisi de aynısını yapmaya başlamış. Kimseden el almamış (KK16, 

Karaçam).   
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Uygulama 3.   

Üç gulhu bir elham okuyup üflediği tuzu hastaya bir sefer yalatıp, kalan tuzu 

suya atıyor. Tuz suda erirken siğil de eriyor (KK133, Sünnü). 

Uygulama 4. 

At kılını ya da saç kılını, dua okuyarak siğilin üzerinde gezdiriyor.  Hastanın 

mayasız ekmek yemesi, soğan, acı ve bulgur yememesi gerekiyor (KK129, 

Melikşah).  

Uygulama 5. 

Üç gulhu okuyarak, kuşburnu çalısının alttaki dallarından birini kırıp üzerine 

taş koyuyor. Dal kurudukça siğil de kuruyor. Annesinden kalmış (KK114, Kızılöz). 

Uygulama 6.  

Yaranın üzerine “Havva Anamızın eliyle, diliyle İnayeti Allah'tan”  diyor ve 

üç gulhu okuyor. Kuşburnu dalını kesip, kaç tane siğil varsa, dua okuyarak dala o 

kadar çentik atıp dalı bir yere bırakıyor. Kuşburnu dalı kururken siğiller de kuruyor. 

Babasından el almış (KK21, Kışlacık). 

Uygulama 7.  

Yusuf Tavaslı’nın kitabından dualar okuyarak siğilin etrafını kalemle çiziyor 

(KK107, Kargın). 

Uygulama 8 

Herhangi bir dua okuyup “benim elim değil Fadime Anamın eli” diyerek siğili 

tutup koparıyor (KK28, Mutlu). 
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Uygulama 9.  

Büyükbaş hayvan etinden çiğ bir parça alıp, siğilin üzerine sürüyor. Üç gulhu 

bir elham okuyup ağaca çivi ile çakıyor. Ağaçta o et kururken siğil de kuruyor. 

Hasta yedi gün soğan, sarımsak yemiyor. Annesinden el almış (KK51, Yiğitli). 

Uygulama 10.  

Gulhu ve elham okuyarak siğilin etrafını kalemle çiziyor. Kimseden el 

almamış. Kendisini “ağzı dualı” olarak tanımlıyor (KK69). 

Uygulama 11.  

Siğil sayısı kadar buğdayı kulenzü, gulhu ve elham okuyarak siğilin etrafında 

çeviriyor. Hasta gelememişse de buğdaylara okuyor (KK74, Aşağı Çavundur).  

Uygulama 12.  

Siğil sayısı kadar sarımsağı (sayılamayacak kadar siğil varsa göz kararı bir 

miktar) Cuma günü üç gulhu bir elham okuyarak iğne ile ipliğe diziyor. Dizi 

sarımsağı hastanın başında dolandırıp dışarıda bir yere asıyor. Sarımsak kurudukça 

siğiller de kuruyor. Babasından el almış (KK80,Aşağı Çavundur).  

Uygulama 13.  

Gün batımından sonra siğilin üzerini süpürge ile süpürüyor. Kırk arpa tanesini 

de bildiği dualardan okuyarak kuru soğanın üzerine sokuyor ve soğanı da 

görünmeyen bir yere gizliyor. Soğan kurudukça siğiller de kuruyor. Babasından el 

almış (KK94,Güldarpı). 

Uygulama 14.  

İğde dalını kırıyor ama koparmıyor. Üç gulhu bir elham okuyarak o daldan 

kopardığı bir yaprağı da siğillerin üzerine sürüyor. Annesinden el almış (KK98, 

İkipınar)  
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Uygulama 15.  

Pazar günü üç gulhu okuyarak, kaç tane siğil varsa o kadar kuşburnu dalını 

kesip ağacın dibine bırakıyor. Onlar orda kururken siğil de kuruyor. Annesinden el 

almış (KK105, Karaağaç). 

 

Uygulama 16.  

Perşembe günü ikindi üstü, üç gulhu bir elham okuyup hastanın siğiline 

üflüyor. Sonraki perşembe günü ikindi üstü ise, ağaçtan bir çalı kırıp (koparmadan) 

dalda bekletiyor. Çalı kururken siğil de kuruyor. Babasından el almış (KK121, 

Melikşah).  

Uygulama 17. 

Perşembe günü, akşam ezanından önce eline bir miktar arpa alıyor, kulenzüleri 

okuyarak kaç tane siğil varsa o kadar ayırıyor. Saydığı arpaları tuzla karıştırıp, ezip 

kağıdın arasına koyuyor. Hasta kendisi bunu akan bir suya atıyor ve arkasına 

bakmadan uzaklaşıyor. Uzaktan da hastanın çamaşırına okuyor. Annesinden el almış 

(KK145, Tuğla)  

Uygulama 18.  

Aslında yemişen adlı küçük kırmızı meyveli bir ağaç varmış onun dalını 

kesmek gerekirmiş ama dağlarda yetiştiği için ve bulmak zor olduğu için başka 

herhangi bir ağacın dalını gulhu okuyarak kesiyor. Dal kurudukça siğiller de 

iyileşiyormuş. Annesinden el almış (KK39, Sarıkoz) 

 

 



 96

SARILIK 

Gözlerin cildin, idrarın sararması ve halsizlik gibi belirtilerle başlayar. 

Uygulama 1.  

Abdestli olarak dualarla hastanın boyunu ve kuluncunu ölçüyor. Sarı, siyah ve 

kırmızı ipleri tavuğun ibiğinden akan kana buluyor sonra bu ipleri suya atıyor. Beş 

altı gün hastaya ipleri attığı suyu içiriyor, sonra da hasta o suyla yıkanıyor. Hasta bir 

hafta acı yemiyor. Annesinin, elini öperek el almış (KK24, Kuyumcu). 

Uygulama 2.  

Hastanın üstüne bir örtü örtüp kibrit yakıp burnuna tüttürüyor. Kulenzüleri 

okuyup “benim elim değil Fadime anamızın eli inayeti Allah’tan” diyor.  (KK11, 

Hacılar). 

Uygulama 3.    

Kibriti yakıp dumanını hastaya koklatıyor bu sırada da gulhu okuyor. Sonra da 

hastayı baştan ayağa sıvıyor (KK14, Hacılar) 

Uygulama 4.  

Sarı bir bezi hastanın başından aşağı örtüyor. Bildiği duaları okuyarak kibriti 

yakıp hastanın burnuna koklatıyor. Eskiden kükürt yakıp koklatıyorlarmış (KK55, 

Atatürk Mah).  

Uygulama 5. 

Hastaya kullanılmamış kırık jilet değdiriyor. Tavaya kâğıt koyup üzerine de 

kükürt döküp hastanın burnuna tüttürüyor. Bu sırada da üç gulhu ve kulenzüleri 
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okuyor. Hastanın üç gün soğan, sarımsak, bulgur yememesi gerekiyor. 

Kayınvalidesinden el almış (KK80, Aşağı Çavundur). 

Uygulama 6. 

Hastayı kıbleye doğru yere yatırıyor. Bir sarı bir de siyah ipi hastanın etrafında 

boylu boyunca çeviriyor. Eline makası alıp gezdire gezdire ve gulhu ve elham 

okuyarak ipleri kesiyor. Kestiği ipleri şişeye koyuyor ve üzerine de su dolduruyor. 

Hastanın şişedeki bu suyu üç gün içmesi ve üçüncü gün de bu suyla banyo yapması 

gerekiyor (KK123, Melikşah).  

Uygulama 7.  

Hastayı yatırıp, elinde bıçakla okuyarak etrafını dolaşıyor. Sonra hastanın 

kollarını açtırıyor sarı iple boyunu ve kollarını ölçüyor. Daha sonra sarı bir tavuğun 

ibiğinden keserek kan akıtıyor. Hastanın boyunu ölçtüğü sarı ipi keserek bu kana 

buluyor. Kanlı ipi bir bez parçasına sararak bakır bir kaba koyuyor.  Hasta sabah 

erkenden kalkıp çeşmeden su doldurup, sağa sola bakmadan dönüyor. Kanlı iple 

sarılı bez parçasını çeşmeden doldurduğu suyun içine atan hasta üç gün boyunca bu 

suyu içiyor, üçüncü gün de bu su ile banyo yapıyor. Hastanın yağlı ve sütlü 

yememesi gerekiyor (KK27, Meşeli).  

Uygulama 8.  

Hastayı sırtüstü yere yatırıyor ve üç gulhu bir elham okuyarak sarı ipi hastanın 

sağ göğsünden, sol göğsünden bir de ortadan uzatıp kesiyor. Kestiği ipin bir 

parçasını suya ıslatıp hastaya içiriyor. Geri kalan kısmı da hastanın su akan bir yere 

gömmesi gerekiyor. Hastanın bulgur ve acı yememesi tatlı şeyler yemesi gerekiyor 

(KK40, Sele). 
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Uygulama 9.  

Bir yumurta, nohut ve biraz da toprağı bol su ile karıştırıyor. Hasta bu karışımı 

içiyor, içindeki nohutu da yiyor ve bu karışımla banyo yapıyor. Babasından el almış 

(KK61, Ağılcık).  

Uygulama 10. 

Hastanın iki kaşının arasından kan akıtıyor. Dua okumuyor. Kan akıtmadığı 

zaman da hastayı korkutuyor. Babasından el almış. Erkek tarafından aktarılıyormuş. 

Kızı yapabilir ancak kızının çocuğu yapamazmış (KK70,Akkuzulu).  

Uygulama 11.  

Hastaya kükürt koklatıp bildiği duaları okuyor. Dedesinden kalmış 

(KK72,Aşağı Çavundur). 

Uygulama 12.  

Üç gulhu bir elham okuyarak hastayı baştan aşağı sıvıyor. Hastanın üç gün 

soğan ve sarımsak yememesi gerekiyor (KK73, Aşağı Çavundur). 

Uygulama 13.  

Kulenzüleri okuyarak hastanın alnının ortasını jiletle kesip kan akıtıyor. 

Babasından el almış (Kk118, Kutuören)  

Uygulama 14.  

Gulhu ve kulenzü okuyarak bıçakla hastanın alnını çizip bir damla kan 

akıtıyor. Annesinden kalmış. Bunda el verilmediğini kan bağı ile zaten aktarıldığını 

söylüyor (KK119,Kutuören).  
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YILANCIK  

Yörede “yılancık” olarak bilinen bu hastalık, derinin altında oluşan, ağrılı ve 

ateşli şişlik şeklinde belirir. Kimi zaman derinin dışına sert bir uç çıktığı da olur.  

Uygulama1. 

Ocak, vücudun herhangi bir yerinde çıkan yılancık kemiğini koparıp ekmeğin 

arasına koyarak hastaya yediriyor. Bu sırada hasta üç gulhu okuyor. Bu şekilde 

iyileşen kişi kendisi de yılancık ocağı olmaktadır (KK1, Çat).  

Uygulama 2.  

Ocak, yılancık olan yeri üç gulhu bir elham okuyarak sıvıyor. Kendisinde 

yılancık çıkan ve bu çıkan yılancık kemiğini koparıp, üç guhu bir elham okuyup üç 

arpa tanesiyle beraber yutarak iyileşip ocak olan kayınvalidesinden el almış. El 

yingilliği alıyor, vermezlerse geçmeyeceğini söylüyor.  Büyük kızı da Ankara'da 

yılancık sıvıyor. (KK 34,Mutlu). 

Uygulama 3.  
 

Üç gulhu, bir elham okuyarak yılancık taşlarını yılancık olan yere tutuyor; 

yapışıyorsa yılancıktır ve bu şekilde iyileşir (KK56,Atatürk Mah.).  

Uygulama 4.  

Beyaz fasulyeyi ortadan ayırıp yılancık olan yere tutuyor (yılancık taşı yerine). 

Eğer yılancıksa fasulyeler tutuyor. Hastayı baştan aşağı üç gulhu bir elham okuyarak 

sıvıyor. Annesinden el almış (KK64, Akbayır).  

Uygulama 5. 

Yılancık taşlarının altını dilinin ucuna değdirerek ağrıyan yere tutuyor. Eğer 
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yılancıksa ve ocağı da burasıysa taşlar yapışıyor. Taşlar yapışınca üç gulhu bir 

elham okuyor. Kendisinde de yılancık çıkmış okutunca geçmiş bundan sonra 

yılancık sıvamaya başlamış (KK93,Gökçedere).  

Uygulama 6.  

Elinde yılancık çıkmış. Doktora gitmiş parmağını kesip yılancı kemiğini 

almışlar. Bir ay sonra daha çok ağrısı olmuş ve parmağı kesilmiş. Önceleri, 

parmağından çıkan yılancık kemiğini hastanın yılancığının üzerinde gezdirip 

okuyormuş. Şimdi ise yılancık olup kesilen parmağını hastanın yılancığının üzerinde 

gezdirip okuyor. Yılancığın sıkıntıdan olduğunu söylüyor (KK97, Güldarpı) 

Uygulama 7.  

Yılancık taşını ağrıyan yere tuttuğunda yapışmazsa kuru yılancıktır. Kuru 

yılancıkta bildiği duaları okuyup sıvıyor. Eğer taşlar yapışırsa sulu yılancıktır. 

Bunda da taşları bastırarak yedi gulhu okuyor. Hacca gittiğinde her girdiği camide 

“Allah’ım ben hastaları sıvayayım iyi olsunlar” diyerek dua etmiş. İlk olarak da 

hacda bir yılancık sıvamış, iyi olmuş (KK124, Melikşah). 

Uygulama 8.  

Kendisinde yılancık çıktığında birisi sıvamış, ondan sonra kendisi de sıvamaya 

başlamış. Yılancık taşlarının kıvrımlı tarafını yılancığın olduğu yere tutup üç gulhu 

bir elham okuyor (KK136, Tahtayazı).  

Uygulama 9.  

Yılancık olmuş Büğdüzde sıvatmış, sonra da kendisi sıvamaya başlamış. Üç 

gulhu bir Elham okuyup yılancık olan yeri eliyle sıvıyor (KK137, Tahtayazı). 
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KIZILYÜĞRÜK 

Cilt altında oluşan iltihaplı şişlik. belirgin özelliklerinden biri de sızlamadır. 

Uygulama 1. 

Sağ elini değdirdiği yerdeki yaralar iyileşiyor (KK152, Yenice). 

Uygulama 2.  

Eliyle kızarık yerin üzerine şekerli su sürüp, iysiran ile parpular. Annesinden 

el almış. Annesinden öğrendiğini yapıyormuş. Erkeği dişisi olurmuş. Bu hastalığı 

doktorlar bilemez diyor (KK17, Karadana). 

Uygulama 3. 

İysiranı ateşte kızdırıp değdirmeden yaranın üzerinde, bildiği dualardan 

okuyarak gezdiriyor (KK66,Akbayır).  

Uygulama 4.  

Üç kez gulhu okuyarak yaraları sıvıyor.  Bala ya da şekere batırdığı kırmızı ipi 

hastanın, vücudunda herhangi bir yere bağlayıp üç gün durdurması gerekiyor. 

(KK11, Hacılar).  

Uygulama 5.  

Gulhu ve elham okuyarak yedi kere düğüm yaptığı kırmızı ipliği şekere batırıp 

yaranın olduğu yere(kol, bacak) bağlıyor. Üzerine de kırmızı bir bez bağlıyor. “İki 

gün böyle durduktan sonra inayeti Allah'tan geçer” diyor (KK55,Atatürk Mah).  

Uygulama 6. 

 Şeker ıslatıp yaranın üstüne kulhu, kulenzü,  elham okuyarak sürüyor (KK14, 

Hacılar). 
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Uygulama 7.  

Üç gulhu bir elham okuyarak hastayı baştan aşağı sıvıyor. El yingilliği alıyor 

(KK79,Aşağı Çavundur).  

Uygulama 8.  

Üç gulhu okuyup “benim elim değil Fadime Anamın eli, anamın eli” diyerek 

hastayı başından aşağı sıvıyor. Hastanın 3 gün sarımsak, bulgur, soğan yememesi 

gerekiyor. Beş çocuğundan hiçbiri yapmak istemiyormuş onun için el vermemiş 

(KK115, Kızılöz). 

Uygulama 9.  

Balı kırmızı beze sürüp kulenzüleri okuyarak yara olan yere sarıyor. 

anneannesinden el almış (KK52, Yakuphasan).  

KÖSTÜ 

Vücudun herhangi bir yerinde deri altında oluşan ağrılı, mor renkli şişlik.  

İltihaplı ise dişi; iltihaplı değilse erkek olduğu belirtiliyor. 

Uygulama 1.  

Ocak, gulhu ve başka bildiği duaları okuyarak şiş olan yeri eliyle sıvıyor. 

İltihap aktıktan sonra köstebeğin çıkardığı temiz topraktan da alıp o bölgeye 

sürüyor. Babasından el almış. (KK23, Kuyumcu).  

Uygulama 2.  

Köstebeğin yeri kazarak çıkardığı temiz toprağı üç gulhu bir elham okuyarak 

şişliğin üzerine sürüyor. Hastanın yedi gün soğan sarımsak acı yememesi gerekiyor. 

Beyinin babannesinden kalmış (KK93, Güldarpı) 
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Uygulama 3.  

Bildiği duaları okuyup şiş olan yeri sıvıyor (KK124, Melikşah). 

Uygulama 4.  

Köstü olan yerin etrafına daire çiziyor. Şişliğin ortasına parmağıyla gulhu 

suresini yazıyor, inayeti Allah'tan diyerek üflüyor. Topraktan çıkan köstebeğin 

boğazını bir seferde sıkıp öldürünce köstü ocağı olmuş (KK30, Mutlu). 

Uygulama 5.  

Kulenzü, gulhu, elham okuyarak ve “benim elim değil Fadime anamın eli, 

benim elim değil Hatice anamın eli” diyerek şişliklerin üzerini eliyle sıvıyor. 

Anesinden el almış (KK53, Yakuphasan) 

Uygulama 6.  

 Köstü olan yerin başını, okuyup üfleyerek iki parmağı ile sıkıyor. Hastanın 5-

6 gün soğan, sarımsak, bulgur yememesi gerekiyor. Tarlada gördüğü köstebeğin 

boğazını iki parmağı arasında sıkarak öldürünce köstü sıvamaya başlamış (KK96, 

Güldarpı). 

Uygulama 7.  

Köstü olan yeri üç gulhu bir elham okuyarak sıvıyor. Anneannesi köstünün 

boğazını iki parmağının arasında sıkarak öldürmüş ve böylece köstü ocağı olmuş, 

kendisi de annesinin elini öperek ondan el almış (KK130, Sünnü). 

Uygulama 8.  

Namaz dualarını okuyarak eliyle sıvıyor. El yingilliği alıyor. Babasından el 

almış (KK147, Yazır).   

 



 104

GECEYANIĞI  

Ciltte, dokunmaya hassas çok ağrılı kırmızı döküntülerdir. Bu hastalık zona 

olarak da bilinmektedir. 

Uygulama 1.  

Ocak, “İnayeti Allah'tan” diyerek gulenzü, gulhu ve elham okuyup hastanın 

vücudunu sıvıyor. Eğer benim elimdense beni esnetir, gözümden yaşlar gelir diyor.  

Hastanın üç gün boyunca soğan, sarımsak ve bulgur yememesi gerekiyor. 

Annesinden el almış (KK4, Çat) 

Uygulama 2.  

Urganı lime lime parçalayıp tereyağı ile ocakta kızdırıyor ve sonra yaranın 

üzerine sürüyor. Bu sırada da üç gulhu bir elham ve kulenzüleri okuyor.  Hastanın 

üç gün soğan sarımsak bulgur yememesi gerekiyor. Babasından öğrenmiş (KK80, 

Aşağı Çavundur). 

Uygulama 3. 

Urganı parçalara ayırıyor ve ocakta yakıyor. Bu sırada Elham ve gulhu okuyor. 

Hasta bu yanan urgana dilini değdiriyor. Babannesinden el almış (KK13, Hacılar).  

Uygulama 4.  

Kendir ipini ince ince yapıp yakıyor, tereyağına batırıp dua ederek yaralara 

sürüyor. Annesinden el almış (KK63, Ağılcık). 
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Uygulama 5.  

Kendiri yakıp yassıağacın üstünde hastanın yaralarının üstünde okuyarak 

gezdiriyor. Sonra da kendirin küllerini tereyağında eritip hastanın yaralarına 

sürüyor. Babasından el almış (KK146, Tuğla) 

Uygulama 6.  

Parçalara ayırdığı kendiri ateşte yakıp tükürüğü ile ıslatıp üç gulhu bir elham 

okuyarak yaralara sürüyor.  Annesinden el almış (KK113, Kızılca). 

Uygulama 7.  

Kendiri üçe bölüyor. “Benim niyetim değil Fadime anamın niyeti, benim elim 

değil Fadime anamın eli” diyerek ve üç gulhu okuyarak her bir parçayı tavada 

yakıyor. Yanan kendirlerin külünü her hangi bir kremle karıştırıp yara yerlere 

sürüyor. Babasından el almış. Çocukları sürdürmek istemiyormuş (KK91, 

Dumlupınar). 

Uygulama 8. 

Urganı ya da kendiri küçük parçalara ayırıp tavada yakıyor bu tavayı da 

hastanın başında bildiği duaları okuyarak gezdiriyor. Bu işlemden sonra da yaktığı 

kendiri tereyağı ile karıştırıp yaranın üzerine sürüyor. Hasta kalan kendiri de üç gün 

yaralarına sürüyor. Hastanın beş gün soğan, sarımsak, bulgur, acı yememesi 

gerekiyor (KK127, Melikşah).  

GÖZ OKLAMA 

Gözdeki çapaklanma ve sulanma ile birlikte iltihaplı kızarıklıklardır.  

Uygulama 1.  
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Ocak, hastayı karşısına alıyor kıbleye doğru oturtuyor gulhu okuyor. Hasta:  

“nereden geliyorsun” ocak: “tatirandan geliyorum” hasta: “ ne vurursun” ocak: “ 

sancı vururum” hasta: “vurabilin mi” ocak: “İnşallah Allah’tan iyiliği” der. Hasta 

yassıağacı alnına tutuyor. Ocak oklava ile üç kez hastanın alnına dayadığı 

yassıağaca tıklıyor. Bu konuşma ve sonrası üç kez tekrar ediliyor. Ocak, “şifası 

Allah’tan eli bizden” diyor. Hastanın üç gün soğan sarımsak bulgur yememesi 

gerekiyor. Annesinden el almış (KK8, Eğriekin).  

Uygulama 2.  

Ocak, hastanın yüzüne eysiranı kapatıp oklava ile tahtaya vurup şöyle diyor. 

“Selamün aleyküm, aleyküm selam, nerden geliyon, tatırandan, ne uracan, sancı, 

urabilin mi”, diyerek gözüne okuyor. Bunu üç kez tekrar ediyor. Hastanın iki gün 

soğan sarımsak yememesi gerekiyor (KK14, Hacılar). 

Uygulama 3.  

Siyah ipliğe üç gulhu bir elham okuyup üfleyip hastanın boynuna bağlıyor. 

Hastanın üç gün soğan, sarımsak yememesi gerekiyor (KK46, Yıldırımevci). 

Uygulama 4.  

Ocak, eline oklavayı alıyor, hastaya da yassağacı veriyor yüzüne tutması için. 

Ocak, üç kere gulhu okuyup, içinden “selamün aleyküm- aleyküm selam, nereden 

geliyon, tatirenden, ne vuracan sancı, vurabilin mi? Vurma değil gözünü bile 

çıkartırım”, deyip üç kere elindeki oklavayla hastanın yüzüne tuttuğu yassıağaca 

tıklatıp okuyor. Annesinden el almış (KK55, Atatürk mah.) 
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Uygulama 5.  

Üç gulhu ve kulenzüleri okuyarak ve “benim elim değil Fadime anamın eli” 

diyerek hastanın başını ve yüzünü sıvıyor. Halasından öğrenmiş (KK106, 

Karaağaç).  

Uygulama 6.  

Hastanın yüzüne eysiranı kapatıyor. Oklava ile tahtaya vurup şöyle diyor. 

“Selamün aleyküm, aleyküm selam, nerden geliyon, tatırandan, ne uracan, sancı”, 

diyor ve üç gulhu bir elham okuyor. Bunu üç kez tekrar ediyor. Annesinden el almış 

(KK59, Yukarı Çavundur). 

KORKU  

Rüyasında korkan ya da kaza geçirenlerin, köpekten ya da başka hayvanlardan 

vs. korkan ve etkisinden kurtulamayanların geldiği bir ocak. 

Uygulama 1. 

Üç gulhu, bir elham okuyarak korku damarını (bileklerdeki) tutup okuyup 

üflüyor. Dedesinden annesine ondan da kendisine geçmiş (KK29, Mutlu).   

 Uygulama 2.  

İki elin bileklerinden tutup elham ve gulhu okuyor. Sonra başını tutuyor, 

okuyarak hastanın damağını kaldırıp inayeti Allah'tan diyerek yanağına elini 

sürüyor. Annesinden geçmiş, ona da babasından (KK31, Mutlu).  

Uygulama 3.  

Bilekteki damarın üzerine baş parmağını üç gulhu bir elham okuyarak 

gezdiriyor. Sonra da korkan kişiyi başından aşağı üç kez sıvıyor. Yılan köpek vs. 

korkan kaza geçirip korkusunu atamayanlar uykusunda ya da uyanıkken sıçrayıp 
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ürperiyormuş. Bunların korku damarını tutunca düzeliyormuş. Kayınvalidesinden el 

almış (KK101,İmamhüseyin).  

Uygulama 4.  

İki eliyle hastanın bileğini tutuyor ve ayet el kürsi ile kulenzü okuyor. Kendisi 

korktuğunda Saray köyünde kendisinin korku damarını tutan birisinden öğrenmiş 

(KK110, kızılca).  

Uygulama 5. 

Gece rüyasında veya gündüz köpek ısıran kişiye köydeki bir dut ağacının 

dibinden toprak verip, yalatıyor. “Benim elim değil Fadime Anamızın eli” diyerek 

okuyor. Anneannesinden annesine ondan da kendisine geçmiş (KK33, Mutlu). 

GÖBEK ÇEKME 

Karın ağrısı ve göbeğin yerinde atmadığı şeklindeki şikâyetlerde yapılan bir 

uygulamadır.   

Uygulama 1.  

Parmağına yemeni bağlayıp göbek deliğine takıp çevirerek göbeği yerine 

getiriyor. Görerek öğrenmiş (KK89, Dumlupınar). 

Uygulama 2.  

Su bardağının içine kâğıt yakıp ters çevirerek göbeğin üzerine yapıştırıyor. 

Biraz bekledikten sonra bardak kendiliğinden atınca da göbeğin üzerine bezle sabun 

sarıyor ve hastayı yüzü koyun yarım saat yatırıyor. Göbek çok düştüyse üç gün üst 

üste aç karnına yapıyor. Kayınvalidesinden öğrenmiş (KK131, Sünnü).  
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Uygulama 3. 

Göbeğin etrafını parmağıyla yavaş yavaş ovuyor. Yarım bardak suyu göbeğin 

üstüne koyup biraz bekletiyor. Bunu üç kez yapınca göbek yerine geliyormuş. 

Evinden hastaya mutlaka ekmek ya da su veriyor.  Eşinin babannesinden öğrenmiş. 

(KK140, Tahtayazı).  

Uygulama 4.  

Hastayı sırtüstü yatırıyor. Göbek deliğine parmağını sokup çeviriyor. Dua 

okumadan yapıyor. Göbek çekenlerden öğrenmiş (KK65, Akbayır).  

BIÇAKLAMA/KULUÇ 

Yel girmesi olarak tabir edilen, omuz ve sırtta ortaya çıkan ağrılarda gidilen 

bir ocaktır. 

Uygulama 1.  

Hasta üstünü çıkarmadan ağrıyan yerlere, kulenzü, elham ve gulhu okuyarak, 

bıçağı gezdirerek sıvıyor. Hastanın üç gün soğan sarımsak ve bulgur yememesi 

gerekiyor. İşi bitince ağrılar kendisine geçmesin diye hemen ellerini yıkıyor. 

Erkeklere ve çocuklara bıçaklama yapmıyor.  Kayınvalidesinin elini öperek el almış, 

“Allah iyiliğini verir ben sebep olurum” diyor (KK49, Yiğitli). 

Uygulama 2.  

Üç gulhu, bir elham okuyarak  “benim elim değil Fadime anamın eli”  diyerek 

srtta ve omuzlardaki sert yerleri ovuyor. Babaannesinden el almış (KK76 aşağı 

Çavundur) 
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Uygulama 3.  

Üç gulhu bir elham okuyarak hastanın ağrıyan yerlerini sıvıyor. Annesinden el 

almış. El yingilliği alıyor yoksa hastalık geçmezmiş (KK135, Tahtayazı) 

Uygulama 4.  

Kulenzü, gulhu ve elhamı okuyarak hastanın sırtını sıvıyor. Hastaya mutlaka 

evden ekmek ya da su veriyor. Hastanın bulgur ve acı yememesi gerekiyor. Hasta 

gelemediği zaman da çamaşırına okuyarak sıvıyor. El yingilliği alıyor. 

Babannesinden el almış (KK138, Tahtayazı).  

KIRIK ÇIKIK 

Uygulama 1.  

Kırığı eliyle yerine getirip, yumurta ve un karıştırıp hamur yaparak sarıyor. 

Hayvanların kırıklarını saran birine yardım ederken öğrenmiş (KK36, Nusratlar). 

Uygulama 2.  

Çıkıkları yerleştiriyor. Bel fıtığı olan hastayı yarım saat kadar sıcak su ve 

sabunla masaj yapıp yatırıyor. Yere yattığında ayaklarını toplatıp tutup çekiyor. 

Kırıklara sabun ve yumurta beyazı ile yaptığı karışımı (yumurta beyazına sabun 

doğrayıp çırpıyor, krem gibi yapıyor) bezin üstüne yayıp kırık olan yere sarıyor. 

Hasta bir hafta on gün bunu çıkarmıyor. Niyetlenip “Yarabbi benim elim değil 

Fadime Anamızın eli, hizmeti benden şifası senden” diyor. Babasından kalmış 

(KK30, Mutlu). 

Uygulama 3.  

Kırıklarda yumurtanın beyazı ile sabun sarıyor, burkulma ve çıkıkta ise eli ile 

yerleştiriyor. Çıkıkta kemiğin çıkacağı yerleri biliyor ve eliyle hepsini yoklayıp 



 111

nerden çıktığını tespit ediyor. Doktorlar bile hasta gönderiyormuş. Bel fıtığında 5 

tane kuru inciri kıyıp sütte kaynatıp hamur kıvamına getirip bele sarıyor on gün 

hastanın belinde kalıyor. “On gün sonra hasta ağaçta sallanır hiçbir şeyi kalmaz” 

diyor. Babasından öğrenmiş, gelinine öğretiyor (KK81, Aşağı Çavundur).  

KURŞUN DÖKME  

Nazar,  hastalık, sıkıntı huzursuzluk gibi durumlarda gelinen bir ocak.  

Uygulama 1.  

Bir tepsinin içine ayna, bıçak, tuz, üç parça ekmek, soğan ya da sarımsak 

koyuyor; bir de su dolu bir kap koyuyor. Bu kaptaki suya da iğne ve bulgur atıyor. 

Kurşun döktüğü kişinin üzerine çarşaf veya herhangi bir örtü kapatıyor. Hastanın 

başı üzerinde tuttuğu tepsinin içindeki suya, kurşun dökme tavası ile erittiği kurşunu 

döküyor (bu işlemi üç kez yapıyor). İşlemi hastanın etrafında dönerek ve dulalar 

okuyarak yapıyor. En son döktüğü kurşunu dış kapının eşiğinde suya döküyor. 

Annesinin elini öperek el almış (KK37, Ovacık).  

Uygulama 2.  

Hastayı oturtup başına bir örtü örtüyor. Kalburun içine de tarak, iğne, yedi 

tane ekin, bıçak, ayna, makas, ekmek koyup üzerine de bir kapta su koyuyor. Siyah 

bir tavanın içinde tereyağı ile kızdırıp erittiği kurşunu hastanın başının üzerinde 

kalburun içindeki kaptaki suya döküyor. Kurşun parlak çıkarsa hastanın 

iyileşeceğine, parlak çıkmazsa da hastanın iyi olmayacağına işaret sayılıyor. İşlem 

bitince de kalburun içindeki ekmeği kuşlara ya da tavuklara veriyor (KK102, 

Kapaklı).  

Uygulama 3.  

Hastayı oturtup üzerine bir örtü örtüyor. Kurşunu tavada eritip, örtünün 
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üstünde gezdirip diğer elindeki kapta bulunan suya döküyor. Kurşunu üç kez sudan 

çıkarıp, eritip tekrar döküyor. Üçüncü kez kurşun dökülen suyun içine ayna, ekmek, 

soğan koyuyor (umduğun bu olsun diye). (KK58, Atatürk Mah.) 

SANCI /GÖZ SANCISI  

Gözde ya da vücudun her hangi bir yerindeki sancı. 

Uygulama 1.  

Bildiği duaları okuyarak sancıyan yerin üzerinde ellerini gezdiriyor. Annesi 

kayınvalidesinden el almış o da annesinden (KK50, yiğitli). 

  Uygulama 2.  

Üç gulhu bir Elham okuyarak sancıyan yeri ovuyor. Bir seferinde hastanın 

sancısı kendisine geçtiği için artık ovmuyor. Hasta verirse el yingilliği alıyor 

(KK140 Tahtayazı) 

Uygulama 3.  

Üç gulhu bir elham okuyarak sancıyan gözü sıvıyor. “inayeti Allah’tan 

geçiyor” diyor KK111, Kızılca).  

DABAZ 

Yörede dabaz olarak adlandırılan hastalığa kurdeşen de denilmektedir ve 

yaygın bir adı da ürtiker olarak bilinir. Deride oluşan, kaşıntılı ve şiş kızarıklıklardır. 

Daha çok stres ve kaygı durumunda ortaya çıktığı bilinmektedir. 
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Uygulama 1.  

Tasın içine kaşıkla şeker atıp suyla karıştırıyor. Bu karışımı da vücuttaki dabaz 

olan yerlere sürüyor. Sonra maşa ya da eysiranı ateşin üzerinde üç kez dolandırıp, 

hastanın etrafında da üç gulhu bir Elham okuyarak hastaya değdirmeden çeviriyor. 

Hastanın yedi gün bulgur soğan sarımsak yememesi gerekiyor (KK67, Akkuzulu).  

Uygulama 2.  

Yara olan yere bal sürüyor. Ateşte kızdırdığı iysiranı da yaranın üzerinde 

gezdiriyor. Bu sırada da bildiği duaları okuyup üflüyor. Yaptığı işleme “parpılama” 

diyor. El yingilliği alıyor. Babannesinden el almış (KK100, İmamhüseyin).  

Uygulama 3.  

İysiranı ateşte kızdırıp, hastanın dabaz olan yerlerinin üzerinde üç gulhu 

okuyup “benim elim değil Fadime anamızın eli” diyerek değdirmeden gezdiriyor. 

Hastalığın sıcak demirden korkup geçtiğini söylüyor. El yingilliği alıyor. 

Annesinden el almış (KK103, Kapaklı). 

KABAKULAK / ALAZLAMA  

Uygulama 1.  

Babannesinden miras kalan bir tavayla kulenzü, elham ve gulhu okuyarak 

hastanın kulağına su döküyor ve bu sudan biraz da hastaya içiriyor. El yingilliği 

alıyor. Babannesinden el almış (KK138, Tahtayazı).  

Uygulama 2.  

Hastayı oturtup başına kırmızı bir örtü örtüyor. İysiranı üç kez ocakta kızdırıp 

suya batırıyor. Sonra hastanın başındaki kırmızı bezi alıp iysirana doluyor. Bunu da 
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hastanın üstünde gulhu ve elham okuyup üfleyerek gezdiriyor. Dedesinden el almış 

(KK84, Dumlupınar). 

Uygulama 3.  

Hastalıktan kızaran yerleri  “benim elim değil Fadime anamın eli” diyerek ve 

gulhu Elham okuyarak eliyle sıvıyor. Şekerli su yapıp içiriyor. Babasından el almış 

(KK109, Kızılca).  

GELİNCİK  

Bebeklerin aniden kızarması ve ölmesi durumuna yörede “gelincik boğdu” 

denilmektedir. Kızaran bebeklere ya da bebekleri doğup ölen annenin bebeğine 

yapılan uygulamalar bebeği bu olumsuz durumdan korumaya yöneliktir. Bu 

durumun sorumlusu olarak görülen ise “gelincik” adı verilen, tavuklara ve cicivlere 

de zarar veren bir hayvandır.  

Uygulama 1.  

İkindi vakti, gün aşarken “al yanaklık” dediği, parmak kadar bezi çalıya 

dolayıp; üç gulhu, bir elham okuyarak iple bağlıyor. Aynı şekilde üç çalı hazırlıyor, 

bebeğin yastığının altına koyuyor (KK3, Çat).  

Uygulama 2.  

Gelincik olan hamile kadın ya da bebeğe felak, nas ve elham okuyarak tüm 

vücudunu sıvıyor. Kayınvalidesinden el almış. Çocuklarına el vermiyor, 

yapmayacaklarını düşünüyor (KK90, Dumlupınar). 
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ÜMÜK BASMASI/ÜMÜK SIVAMA 

Bademcik iltihabına Çubuk’ta “ümük basması” deniliyor. Tıptaki adı akut 

tonsilit olan bu hastalıkta zaman zaman tıp doktorları da eldiven giyerek 

parmaklarını bademciğin üzerine basıp ya da bistüri ile iltihabı akıtıyorlar (KK154). 

Uygulama 1.  

Dışardan eliyle sıvıyor, eğer çok iltihap olmuşsa da parmağını şekere batırıp, 

ağzının içinden elini sokup bademciğe bastırıyor. Üç gün üst üste bildiği duaları 

okuyarak bunu yapıyor. Ölen kişinin çocukları, yıkanırken ümüğünü sıvarsa el almış 

olur (KK20, Kavaklı).  

Uygulama 2. 

Bademciği dışarıdan ya da içerden tutup okuyarak bastırıyor. Bazısında da 

iltihap patlayıp akıyor (KK14, Hacılar).  

GÖĞÜS DAĞLAMA/ SÜT HUMMASI  

Canı bir şey çeken loğusa kadının göğüsleri şişer, “umma oldu” denir. 

Uygulama 1.  

 “Benim elim değil Fadime anamın eli” diyerek ve gulhu Elham okuyarak 

hastanın göğsünü sıvıyor. Kayınvalidesinden el almış  (KK83, Dumlupınar).  

Uygulama 2.  

İğneyi kızdırıp göğüsün kararan yerlerini gulhu ve elham okuyarak deliyor ve 

iltihabını akıtıyor. Babasından el almış (KK58,Atatürk Mah). 

NAZAR/ GÖZ BAĞLAMA 

Uygulama 1.  

Hastanın ya da nazara gelen kişinin başını “benim elim değil Fadime anamızın 
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eli” diyerek ve Kur’an’dan dualar okuyarak sıvıyor. Uzaktan telefonla da okuyor. 

Dedesinden el almış (KK132, Sünnü).  

Uygulama 2.  

Ocak külüne ipliği ıslatıp batırıyor, gulhu ve elham okuyor. Okudukça ipliği 

düğümlüyor, okudukça ipliği düğümlüyor. Eğer bu ocağın eliyse ocak esniyor ve 

gözlerinden yaş geliyor. Babasından el almış. Hastanın üç gün boyunca soğan, 

sarımsak ve bulgur yememesi gerekiyor (KK3, Çat).  

BAŞ AĞRISI 

Uygulama 1.  

Hastanın başını “benim elim değil Fadime anamızın eli” diyerek ve 

Kur’an’dan dualar okuyarak “sıvıyor. Uzaktan telefonla da okuyor. Dedesinden el 

almış (KK132, Sünnü).  

Uygulama 2.  

Başı ağrıyanların alnına babasından kalmış olan (babası berbermiş) kesici bir 

aletle bir çizik atıp kanatıyor. Babasından öğrenmiş (KK59, Atatürk Mah.). 

BABUÇ  

Her türlü hastalığı ağrısı olanlar özellikle de felçlilerin, çocuğu olmayanların 

ya da ağrıları olanların geldiği bir ocak.  

Uygulama 1. 

Ocağın evinde “babuç12” denilen ve yeşil beze sarılı bir şey bulunuyor. 

                                                 
12 “Babuç” bu ocağa gelin geldiği evden kalmış. Kimseye gösterilmeyen, evden dışarı çıkarılmayan 
ve sandıkta saklanan, yeşil beze sarılı bir şey. Bu nedenle hastalar bu evde kurban kesip bu evde 
uyuyor.  
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Çocuğu olmayanların beline bildiği duaları okuyup “benim elim değil Fadime 

Anam'ın eli” diyerek iple bağlıyor. Gelen hastalar bu evde yatıp uyuyor. Çocuğu 

olamayanlar gelip de hamile kalırsa dönüp kurban kesiyor, bazıları da mevlit 

okutuyor. Hastalar gelirken tavuk getirip dua ile orada kesiyor, felç olanlar ise davar 

getiriyor. Getirilen hayvan kapının önünde kesilip köye dağıtılıyor. 

Kayınbabasından el almış (KK22, kuyumcu).   

HAVALE 

Yüksek ateş nedeni ile havale geçiren çocukların getirildiği bir ocak. 

Uygulama 1. 

Kıyafetinden bir parça kesip ucunu yakıyor söndürürken de dumanını havale 

geçiren çocuğa koklatıyor. Bunu üç kez tekrarlıyor. Dedesinden el almış (KK84, 

Dumlupınar).  

İŞ  

İyileşmeyen yaralara “iş” deniyor. 

Uygulama 1.  

 Köydeki bir tepelikten aldığı “yoğuşa” denilen kızıl toprağı suyla karıştırıp 

kulenzüleri okuyarak yaraya sürüyor. “İnayeti Allah’tan” yara iyileşirse kendisinde 

yara çıkıyor. Anneannesinden kalmış (KK117, Kutuören).  
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MUSKA 

Her türlü sıkıntısı, hastalığı olanlar için muska yazılarak iyileşme sağlandığına 

inanılır. Muska çocuksuzluğa, hastalığa, ailevi huzursuzluğa nazara vs. gibi her türlü 

sıkıntıya karşı yazılabilir.  

Uygulama 1.  

Kağıdın üzerine okuyup dua yazıyor. (hangi dua olduğunu söylemiyor) Kağıdı 

muska şekline getirip, yeşil ya da sarı beze sarıp su geçirmemesi için de bir poşete 

sarıyor. Tekrar bir beze sararak ipe takıyor. Hastanın bu muskayı üzerinde taşıması 

gerekiyor. “inayeti Allah’tan hastalık geçiyor” diyor. Annesinden el almış (KK128, 

Melikşah) 

İT DİRSEĞİ 

Göz kenarında çıkan iltihaplı şişlik arpacık. 

Uygulama 1.  

Gözün üstüne üç kere sağ işaret parmağı ile vurup 3 gulhu bir elham okuyor. 

“inayeti Allah’tan, bizimkisi inanç” diyor. Babannesinden el almış. El yingilliği 

almıyor (KK141, Tahtayazı).   

DALAK KESME  

Uygulama 1. 

 Karnın sol tarafında dalağın bulunduğu yeri gulhu okuyarak üç ya da yedi kez 

soğan ile ovuyor. Bu sırada da “benim elim değil, Fadime anamın eli, benim elim 

değil dalak kesenlerin eli” diyor. Ovduktan sonra soğanı buraya bağlıyor. Sabah 

olunca hastanın bu soğanı su kenarında bir taşın altına koyması gerekiyor. Soğan 

orda kurudukça dalak da iyi oluyor. Hastanın yedi gün acı ve bulgur yememesi, su 



 119

içmemesi, mayasız ekmek yemesi gerekiyor. Annesinden el almış 

(KK105,Karaağaç).  

BEZEME 

Vücutta kızaran şişlikler.  

Uygulama 1.  

Yoğuşa toprağını (yörede bulunan bir tür kırmızı toprak), şekerli suyla 

ıslatılıp, hastanın vücudunda beze beze kabaran yerlere üç gulhu bir elham okuyarak 

“benim elim değil Fadime Anamızın eli” diyerek sürüyor. Hastanın üç gün soğan, 

sarımsak ve bulgur yememesi gerekiyor.  Annesinden el almış (KK43, Yeşilkent) . 

ÇIBAN 

İltihaplı şişlik. 

Uygulama 1. 

Çıbanda da yörede yoğuşa denilen kırmızı toprağı okuyarak çıbanın üzerine 

sürüyor. Annesinden el almış (KK48, Yılmaz). 

TÜPLEME 

Karın şişmesi “tüpleme” olarak adlandırılır.  

Uygulama1. 

Karnı şişenlere, iki kumalı evin ocağından aldığı külü gulhu okuyarak 

parmağıyla eziyor, sonra da hastanın karnına serpiyor. Babannesinden el almış 

(KK125, Melikşah).  



3. BÖLÜM: ÇUBUK’TAKİ OCAKLAR VE UYGULAMALARININ 

SAYISAL ANALİZLERİ 

 

Bu bölümde, tezin alan çalışmasında yapılan görüşmelerden elde edilen 

veriler, sayısal olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu sayısal veriler yoluyla, 

ocaklar ve uygulamaları ile ilgili literatürde, konuyla ilgili olarak kullanılan bazı 

açıklama ve tanımların Çubuk ve köylerindeki ocaklık kurumunda nasıl 

biçimlendiği incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak altı konu başlığı 

seçilerek bunlardan dördü tablo ve grafikler yoluyla somutlaştırılmıştır. Verilerin 

sayısal değerlerinin incelendiği bu başlıkların seçiminde; görüşme sırasında ve 

sonucunda, bilinen ya da öngörülenlerle örtüşmeyen bir takım durumların tespit 

edilmesi; örneğin belirli bir yaş aralığının ya da cinsiyetin belirgin bir sayısal farkla 

öne çıkması gibi kriterler uygulanmıştır.  

 

3.1. Ocakların Yaş Dağılımı  

Tablo 1) Ocakların Yaş Dağılımı 

Yaş Ocak 
Sayısı Yüzde 

0-20 0 0,00 
21-30 7 4,58 
31-40 9 5,88 
41-50 11 7,19 
51-60 38 24,84 
61-70 45 29,41 
71-80 25 16,34 
81-90 16 10,46 
91+ 2 1,31 
Toplam 153 100,00 
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Grafik 1) Ocakların Yaş Dağılımı 
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Alan çalışması sırasında 153 ocakla görüşme yapılmış ve bunlardan 152 

ocağın yaşıyla ilgili bilgi kaydedilmiştir. Görüşmeler sırasında, ocakların yaş 

ortalamasının yüksek olduğu gözlemlenmiş, özellikle de 60 yaş civarı ocak sayısının 

yoğunluğu dikkat çekmiştir. Ocak sayısının belirgin biçimde yoğunlaştığı bir yaş 

düzeyinin gözlemlenmesi nedeniyle bu çalışmada, kaydedilen sayısal verilerle bu 

gözlem ve tespit somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler sırasında elde edilen 

verilerden hareketle oluşturulan yaş ve ocak sayısı arasındaki sayısal ilişkiye 

odaklanan tablo ve grafikler bu amaca yöneliktir.  

 

Oluşturulan tablo ve grafikten hareketle ocak sayısının 61-70 yaş arasında 

belirgin olarak arttığı görülmektedir. Bu yaş grubunu yakın takip eden 51-60 yaş 

aralığındaki ocak sayısı da özellikle 50 yaş altı ocak sayısına göre önemli oranda 

fazladır. Burada, özellikle bu yaş gruplarında dikkat çeken bir yoğunluğun 

oluşmasını anlamlı kılacak açıklamalar yapmak gerekmektedir. Öncelikle köylerin 

demografik yapısına değinecek olursak, özellikle de genç nüfusun başta Çubuk ve 
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Ankara’ya olmak üzere göç etmekte olduğu görülmektedir. Köy muhtarları ve köy 

halkı tarafından da belirtilen bu durum gidilen köylerin nüfusunun da bu aralıklarda 

(51-70) yoğunlaşan bir yaş dağılımına sahip olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte görüşmeler sırasında, ocakların çocuklarına ya da başka birine el verip 

vermediği ile ilgili sorulara verilen yanıtlar da 50 yaş altındaki ocak sayısının 

belirgin oranda az olmasını açıklayabilir. Ocakların bir kısmı, çocuklarının ocaklığı 

sürdürmek istemediklerini bu nedenle de kimseye el vermediklerini; bir kısmı 

çocuklarının ocaklığı Çubuk’ta, Ankara’da ya da başka yerlerde yaşadıkları için 

sürdüremediklerini; bir kısmı da çocuklarının yaşadıkları bu yerlerde ocaklık 

yapmayı sürdürdüklerini belirtmiştir. Bu ifadeler Çubuk ve köylerindeki 50 yaş ve 

altında ocak sayısının belirgin olarak azlığını (50 yaş ve altı ocak sayısı 27, 50 yaş 

ve üzeri 126 ) açıklar nitelikte olmakla birlikte, “ocaklık kurumu” gibi pek çok 

kültür mirasının da giderek unutulmasındaki dinamiklerden iki tanesine dikkati 

çekmektedir. Genç neslin bu geleneği sürdürmekteki isteksizliği, yine 

görüşmelerdeki ifadelere dayanarak, bunları “hurafe” “batıl inanç”, cahillik” ve 

“geri kafalılık” olarak değerlendirmeleri ile ilgilidir. Bu da “modern” , “çağdaş”, 

“kentli” ve “okumuş” olmanın ilk şartı olarak “geleneği reddetme” eğiliminin, 

Çubuk ve köylerindeki, izdüşümü olarak değerlendirilebilir. İkinci olarak ise 

köylerin demografik yapısı ile ilgili açıklama, kültürel mirasın kaybolmasının 

dışında pek çok sosyoekonomik sonuca tesir eden bir durumdur ve sadece bu yerel 

coğrafyaya özgü değildir.  

 

Çubuk ve köylerinde yapılan alan araştırmasının gözlem ve görüşmelerinden 

hareketle, somut olmayan kültürel miras başlığı altında toplanan kültür 
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varlıklarından biri olan ocaklık kurumunun uygulayıcıları en fazla 2 kuşak daha, 

azalarak da olsa gelenek aktarımında bulunabileceği gözlemlenmiştir. Ocakların 

çocuklarına el vermemesi ve çocukların da ocak olmayı reddetmeyi sürdürmesi 

durumunda bu geleneksel kurumun kaybolması ihtimali ile karşılaşılacaktır.  

 

3.2. Köylerin İlçeye Uzaklığı ile Ocak Sayıları Arasındaki İlişki 

 

Tablo 2) İlçeye Uzaklık ile Ocak Sayıları Arasındaki İlişki 

 

Köyün/Mahallenin 
İlçeye Uzaklığı 

Köy/Maha
lle Sayısı Ocak sayısı Ocak 

Yoğunluğu 
0-10 km 24 67 2,79 
11-20 km 29 54 1,86 
21-30 km 21 36 1,71 
31-40 7 6 0,86 
Toplam 81 163 2,01 
      

 

Grafik 2) İlçeye Uzaklık ile Ocak Sayıları Arasındaki İlişki 
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Bu bölümde, halk tıbbı ve ocaklıkla ilgili tanımlamaların birleştiği bir 

belirleyen olan, kent (ya da ilçe) merkezlerine, sağlık kurumlarına uzaklıkla ilgili bir 
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istatistiksel çalışma yapılmıştır. Bu tanımlamalara kısaca değinmek gerekirse 

örneğin, Don Yoder geleneksel halk tıbbına, dış dünyayla bağlantısı az olan dağlık 

alanlarda, Protestanlardan çok Katolikler ve erkeklerden çok kadınlar arasında 

rastlandığını belirtir (2009: 392). Pertev Naili Boratav ise halkın, olanakları 

bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora gidemeyince halk hekimliğine 

başvurduğuna değinir (1999: 122). Özellikle de Boratav’ın tanımı konuyla ilgili 

olarak Türkiye’de yapılmış pek çok çalışmada sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

2009 yılında bu tezin alan çalışmasına başlandığında da, uzak dağ köylerinde 

ve alevi köylerinde sayıca fazla ve içerik olarak da daha özgün uygulamalar bulmak 

düşüncesi bir ön kabul olarak mevcuttu. Fakat Çubuk ve köylerinde başlayan alan 

çalışması ilerledikçe bu coğrafya için, söz konusu uzaklık kriterinden söz 

edilemeyeceği gözlemlenmiştir. Bu gözlemleri somutlaştırmak amacıyla da bu 

bölümde tablo ve grafikler yoluyla ilçeye uzaklıkla ocak sayıları arasında bir ilişki 

arayışına gidilmiştir. Ancak bu ilişkinin yukarıda geçen ve pek çok tanımda da 

tekrarlananın tersine bir durum sergilediği görülmüştür. Grafiklerde de görüldüğü 

üzere ocak sayısı ve yoğunluğu en fazla olan köy/mahalleler ilçe merkezine en yakın 

(0-10km) olanlardır. İlçe merkezine 31-40 km bir mesafe uzaklıkta olan ve içlerinde 

dağ köylerinin de bulunduğu köylerde ise ocak sayısı ve yoğunluğunun en az olduğu 

görülmektedir. Yapılan görüşme ve gözlemler kapsamında bu sonucu anlamlı 

kılacak açıklamalar yapmak mümkün olmamakla birlikte, yalnızca bir ilçeden elde 

edilen verilerin genellenerek bir açıklamaya dönüşmesi de doğru bir yöntem 

olmayacaktır. Tablo ve grafiklerin gösterdiği bu sonuçların rastlantısallığı da akılda 
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tutularak, bu sonuçlar sadece tanımlamalardakinin tersi bir durum oluşturması 

bakımından anlamlı bulunmuştur.  

 

3.3. Alevi ve Sünni Köylerdeki Ocak Dağılımı 

Tablo 3) Alevi ve Sünni Köylerdeki Ocak Dağılımı 

Alevi /Sünni 
Köyler  

Köy 
Sayısı Ocak Sayısı Ocak 

yoğunluğu 
Alevi köyler 15 19 1,27 
Sünni köyler 66 144 2,18 
Toplam  81 163 2,01 
      

 

Grafik 3) Alevi ve Sünni Köylerdeki Ocak Dağılımı 
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Don Yoder, halk tıbbı uygulamalarının Protestanlardan çok Katolikler arasında 

bulunduğunu belirtirken (2009: 392) Katolik mezhebinin Protestanlığa nazaran daha 

bağdaştırmacı olan yapısından yola çıkmış olmalıdır. Ocaklık kurumunun Şamanik 
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inançların bir kalıntısı olduğu ve Anadolu’da bu inançların en çok görüldüğü 

toplulukların Heterodoks İslam’ı temsil eden Alevi-Bektaşi toplulukları olduğu 

şeklindeki tespitler dikkate alındığında da; Çubuk’taki Alevi köylerinde sayıca daha 

çok ocak uygulaması ve ocak tespit edileceği öngörülmüştür. Don Yoder’in 

Hristiyan mezhepleri için yaptığı yorum tam da bu beklentiyi desteklemektedir. 

 

Ancak, grafik 3’te de görüldüğü gibi Çubuk ve köylerinde yapılan alan 

çalışmasının sonucunda her Alevi ve Sünni köyüne düşen ocak sayısı karşılaştırılmış 

Sünni köylere düşen ocak miktarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bir tek ilçe 

ve köylerinde yapılan alan çalışmasından elde edilen bu sonucu anlamlı kılacak 

açıklamalar yapmak mümkün olmamamakla birlikte, bu duruma bir yorum 

getirebilmek için benzer çalışmaların çok sayıda alanda gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Tanımlarla desteklenen yaygın görüş ve duruma tezat oluşturması 

bakımından bu sonuca ve sayısal verilere burada yer verilmesi gerektiği 

düşünülmüştür.  

3.4. Ocakların Cinsiyet Dağılımı 

Grafik 4) Ocakların Cinsiyet Dağılımı 
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Jeanne Achterberg, Kadın Şifacılar adlı çalışmasında, kadınların her zaman 

şifacı olduğunu, dünyanın her yerindeki kültürel söylencelerde, yaşam ve ölümün 

gizemlerini yalnızca kadınların bildiği dolayısıyla yalnızca onların büyülü şifacılık 

sanatını uygulayabildiklerinden söz edildiğini belirtir (2009: xiii). Pek çok 

çalışmada da vurgulanan bir tespit ise kadınların geleneği taşımada ve gelecek 

kuşaklara aktarmada erkeklere oranla daha etkin bir rol üstlendikleri yönündedir.   

 

Don Yoder’in, halk tıbbı uygulamalarında kadınların daha fazla yer alması ile 

ilgili değerlendirmeleri de yukarıdaki görüşleri desteklemektedir (2009: 352). 

Çubuk ve köylerinde yapılan alan araştırmasında da ocaklık kurumunun önemli bir 

sayısal farkla kadınlar tarafından sürdürüldüğü görülmektedir. Grafik 4’te de 

görüldüğü gibi Görüşme yapılan 153 ocaktan 103’ü kadın 50’si erkek olarak tespit 

edilmiştir. Kadınların gelenek karşısındaki muhafazakar tutumları dikkate 

alındığında bu çalışmada ortaya çıkan sonucun da bu yorumları desteklediği 

görülecektir. Kadınlar doğuştan getirdikleri doğurganlık yetenekleri ile birlikte sahip 

oldukları hormonlar ve içgüdülerin kazandırdığı niteliklere sahiptir. Doğuştan 

getirdikleri bu nitelikler onları çocukluk döneminden itibaren hastalık-sağlık 

konularında daha duyarlı; çocuk-hasta ve yaşlı bakımında becerikli, beslenme 

konusunda yetkin kılmıştır. Bu nedenledir ki çocuklar bir yerleri acısa annelerine 

koşar, anneler de hiçbir şey yapamazsa bile öper, ovar ve iyi eder.  
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3.5. Ocakların Uygulamalarındaki Hastalıkların Sayısal Olarak 

Karşılaştırılması 

 

Ocaklıkla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında sağaltımı yapılan hastalıkların 

büyük oranda deri hastalıkları olduğu görülmektedir. bu çalışmadan elde edilen 

sayısal değerlere burada yer verilecek olursa: tespit edilen 32 hastalık için 194 

uygulama kaydedilmiştir. Bu hastalıklardan 12’si deri hastalığıdır ve 133 

uygulaması tespit edilmiştir. Geri kalan 20 hastalık arasından bir tek sarılığın 14 

uygulaması tespit edilmiş, diğer 19 hastalık için de 47 uygulama kaydedilmiştir. 

 

Ocak uygulamalarının büyük bir kısmının deri hastalıkları ile ilgili olması ve 

bu sonucun diğer çalışmalarla da desteklenmesi sayısal verilerin ve grafiklerin 

burada bulunmasını gerekli kılmıştır. Bu tezin formatında yer almayan ancak 

görüşleri alınan dermatologlar bu durumu, deri hastalıklarının semptomlarının 

somut ve görünür olması ile ilişkilendirmektedir. Yapılan çalışmalarda ise deri 

hastalıklarının pek çoğunun altında psikolojik nedenler bulunduğu belirtilmektedir. 

Ocak uygulamalarındaki ikna olma ve inanma faktörünün bu uygulamalarda olumlu 

sonuçlar doğurmasının da, deri hastalıkları ile ilgili olan ocak uygulamalarının 

işlevselliğini artırarak sürdürülmesinde etkili olduğu söylenebilir.  

 

3.6. Ocakların El Alma Biçimleri ile İlgili Görüşme ve Gözlem Notları 

 

Konuyla ilgili çalışmalarda ocaklığın aktarılması ile ilgili bilgilere sıklıkla yer 

verilir. Örneğin Boratav, ocaklığın aktarılmasında atadan oğula ya da anadan kıza 
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geçen bir silsileden söz eder ancak bunun bir kural olmadığını ve ocaklının kendi 

soyundan olmayan kimseye de el verebildiğini ekler. Ayrıca ünlü yatırların 

bulunduğu köylerin tüm halkı da ocaklı olabilmektedir (1999: 114). Ayşe Duvarcı, 

ocaklı sayılmanın bir şeklinin de ocak diye kabul edilen bir yere gelin gelmek 

olduğunu belirtirken, evden ayrılan kızların gurbete giden erkeklerin bu özelliklerini 

kaybettiklerini ekler. Ayrıca yaşlanan ocak yaptığı işi, üstlenecek birine teslim eder, 

bu kişi kız veya erkek, yeğen veya torun olabilirse de bu bir kural değildir (1990: 

35). Özlem Demren, el verme yoluyla eşlerin, çocukların ve gelinlerin de tedavi 

etme özelliği kazandığını belirtirken, rüyasında kutsal kişileri ya da yatırları gören 

kişinin de ocaklı sayılabildiğini ekler (2008: 187). 

 

Görüşmeler sırasında ocaklara, sahip oldukları nitelikleri kimden ve ne şekilde 

aldıkları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde anne 

ve babadan el alanların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bunların dışında dededen, 

babaanneden, anneanneden, kayınvalideden, kayınbabadan da el alan ocaklar da 

sayıca az değildir.  Ayrıca, Çubuk ve köylerinde yapılan bu çalışma için, kadın 

ocakların yalnızca kadınlardan (anne, babanne, anneanne) ya da erkek ocakların 

yalnızca erkeklerden (baba, dede gibi) el alması kuralından söz edilemez. Kadın 

ocaklar babalarından dedelerinden, erkek ocaklar annelerinden el alabilmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, ilgili literatürde “izinli” olarak adlandırılan, kan bağı 

olmadan ocak olanlar de tespit edilmiştir. Bunlar uygulamaları komşularından ya da 

bir yakınlarından görerek öğrendiklerini ve kendileri de uygulamaya başladıklarını 

belirtmişlerdir. Bunların yanında birkaç tane ile sınırlı olmakla birlikte hiç kimseden 

el almadan, namaz kılıp dua ederek ve iyileştirme yeteneği dileyerek bu 
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uygulamalara başlayanlar, ya da kitaplardan hastalıkların dualarını öğrenip okuyarak 

ocak olanlar gibi örnekler de tespit edilmiştir. Bir de kimi hastalıklara özel ocak 

olma biçimlerinden söz edilebilir. Bunlar köstü ve yılancık hastalıklarıdır. Tarladaki 

köstebeği baş parmağı ve işaret parmağı arasında bir seferde sıkarak öldüren kişi 

köstü ocağı olurken, önce yılancık hastası olan sonra da bir yılancık ocağı tarafından 

iyileştirilen kişi de yılancık ocağı olmaktadır.    

 

Ocaklığın aktarıldığı kişilerin seçimi ile birlikte, aktarılma biçimleri de 

literatürde farklı biçimlerde yer alır. Bu işlem kimi zaman “elim senin olsun”, gibi 

sade bir ifade; kimi zaman da ocağın elini öptürmesi, ocak olacak kişinin ağzına-

eline tükürmesi gibi törensel bir şekilde gerçekleşebilmektedir. (Boratav, 1999: 114; 

Duvarcı; 1990: 35; Demren, 2008: 187). Çubuk ve köylerindeki ocak 

uygulamalarında ise birkaç ocağın el öperek ya da el tutarak ocak olmasının dışında 

işlemin törensel biçiminin uygulanmadığı tespit edilmiştir. Ocaklar genellikle 

“Benim elim senin olsun” şeklinde bir ifade ile el vermektedir.



4. BÖLÜM  

ÇUBUK’TAKİ OCAK UYGULAMALARINDA BÜYÜ İZLERİ 

 

Büyü, kısaca belli bir amaca ulaşmak için doğaüstü güçleri kullanmayı 

hedefleyen eylem ve işlemler  (Emiroğlu, 2003: 167) olarak tanımlanırken, ulaşmak 

istenen bu amaç, yağmur yağdırmak, bol ürün almak, çocuk sahibi olmak, birisine 

zarar vermek ya da iyilik etmek olabileceği gibi, hastalıklardan kurtulmak da 

olabilir. Büyünün sağaltma/iyileştirme amaçlı uygulamaları ile kimi geleneksel tıp 

uygulamalarının yakınlaştığı hatta çakıştığı görülmektedir. Bu bölümde büyüsel 

işlemlerle ocak uygulamaları arasındaki ilişki üzerinde durulurken, uygulayıcı, 

uygulama ve çevre koşullarını da ele alan bağlamsal bir yaklaşım gösterilecektir.  

 

Burada öncelikle “büyü” kavramını, bu kavramı pek çok yönüyle tartışan 

çalışmalardan yararlanarak geniş bir şekilde açıklamakta yarar bulunmaktadır. Büyü 

konusundaki ilk çalışmalar bu düşünce biçimi ve uygulamayı din ve bilimle olan 

ilişkileri düzleminde açıklamaya girişmiştir. Bu ilk araştırmacılardan Sir Edward B. 

Tylor, dünyada dinsel, büyüsel ve bilimsel olmak üzere üç temel bakış tarzının 

bulunduğunu söylemektedir. Bu üç düşünme biçiminin de eş zamanlı olarak 

varolabileceğini söyleyen Tylor, büyücülerin şeyleri benzetmeyle ve fikirlerin 

ilişkisi yoluyla sınıflandırdıklarını iddia eder. Bu nedenle büyü süreci gayet akılcı ve 

bilimseldir, fakat büyücü bilim insanının yapmadığı bir hata yapar: benzerlik 

temelinde sınıflandırılan şeyler arasında da nedensel bir bağlantı olduğu ön 

kabulünden hareket eder (Morris, 2004: 165-166). Tylor’a göre bu özellikleri ile 
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büyü işlemleri rasyonel ve ampiriktir; bilime benzemektedir ve büyü işlemeyen 

bilimdir (Özbudun; Şafak, 2005: 56-57).  

 

Tylor’ın ardılı Sir James G. Frazer Altın Dal adlı yapıtında büyünün 

işleyişinde belirli ilkelerin varlığından söz ederek konuyu ayrıntılandırır. Benzerin 

kendi benzerini doğuracağı ve bir kez birbirine dokunmuş şeylerin uzaktan birbirini 

etkilemeye devam edeceği şeklindeki “Benzerlik ve Dokunma” ilkelerinden söz 

eden Frazer’a göre bu ilkeler son derece basit ve ilkeldir. (2001: 34) Bu nedenledir 

ki Frazer’ın büyü, din ve bilimi yerleştirdiği evrimsel çizgide büyü en başta yer alır, 

bu yorumda büyü dinin, din de bilimin öncülüdür. Frazer’ın söz ettiği bu evrimsel 

çizgi kendi cümleleri ile şöyle özetlenebilir:  

 

Her insana, bizim bugün doğaüstü diye adlandıracağımız güçlerin az ya da çok 

bağışlanmış olduğu varsayılan bir toplumda, tanrılarla insanlar arasında bir ayrımın 

biraz bulanık olduğu ya da henüz ortaya çıkmadığı açıktır. Fakat insan, bilgisinin 

artmasıyla birlikte doğanın uçsuz bucaksız olduğunu onun yanında kendisinin ne 

denli küçük ve zayıf olduğunu daha açık bir biçimde görmeyi öğrenir. Böylece 

tanrılarla o eski eşitlik duygusu yavaş yavaş yok olurken, doğanın işleyişini başka 

bir şeyin yardımı olmadan kendi kaynaklarıyla yani büyüyle yönlendirme umudunu 

da yitirir.” (Frazer: 105-106) 

 

Konu üzerinde tartışma yürüten bir diğer antropolog ise Bronislaw 

Malinowski’dir. Büyü, Bilim ve Din adlı yapıtında, bu üç kavramı belirli nitelikleri 

ve işlevsel yanlarıyla bir karşılaştırmaya tabi tutmuştur. Malinowski,  doğayı sihirli 
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biçimde yöneten yasaların bilinmesi durumunda, insanın doğaya doğrudan egemen 

olunabileceği inancına dayanan büyüyü, bu yönüyle bilime akraba olarak 

değerlendirirken; bazı bakımlardan insan acizliğinin itirafı olan dini ise insanı 

büyüden daha yüksek bir düzeye çıkartıp ve daha sonra da, büyüye baş eğdirmek 

zorunda olan bilimden bağımsızlığını ilan eden bir süreç olarak yorumlar 

(Malinowski, 2000: 9). 

 

Malinowski büyü ve bilimin farklılıklarını ise şöyle sıralar: Bilim deneyimden 

doğar, büyü ise gelenekten türer. Bilim akılla yönlendirilir ve gözlemle düzeltilir, 

büyü her ikisiyle de ulaşılamayan mistik bir atmosferde var olur. Bilim herkese 

açıktır tüm topluluğun ortak varlığıdır, büyü gizlidir erginleme törenleri ile öğretilir, 

kalıtsal ardıllara ya da en azından özenle seçilmiş kişilere bırakılır. Bilim doğa 

gücünün kavranması üzerinde temellenirken, büyü çoğu ilkel halkların inandığı 

mistik belli bir gizil gücün tasarımlanmasıyla doğar.  Tüm bu farklılıkların yanında, 

büyünün bilimle akrabalığını onun her zaman insanî içgüdülere, ihtiyaçlara ve 

faaliyetlere sıkısıkıya bağlı belli bir amacı olmasına dayandırır ve bu yönüyle 

Frazer’in tespitine katılarak büyüyü “yalancı bilim” olarak adlandırır. Büyü ve din 

arasındaki farkı ise, büyüde temelde yatan düşünce ve hedef her zaman açık basit ve 

tanımlı iken, dini törenlerde daha sonraki bir olaya yönelmiş hiçbir niyet bulunmaz, 

şeklinde ifade eder (Malinowski, 2000: 10; 143;75). 

 

Malinowskiye göre büyü, ezici duygular ve dayanılmaz istekler karşısında 

verilen tepkilerdir ve bu da evrensel bir psikofizyolojik mekanizmaya dayanan doğal 

bir reflekstir ve doğanın gözlemlenmesiyle ya da yasalarının bilinmesiyle yani 
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öğrenilerek ortaya çıkmayıp insanın en başından beri sahip olduğu doğal bir ilk 

servetidir (Malinowski, 2000: 75-80).  

 

Fransız sosyolog ve antropolog Marcel Mauss, büyü konusundaki kafa 

karışıklığına değinerek bugüne kadar (20. yüzyıl başları) eksiksiz ve tatmin edici bir 

büyü kavramı ortaya konamadığına dikkati çeker (2006: 61). Mauss’un 20. yüzyılın 

ilk yarısında yaptığı bu tespit, büyüsel eylemlerin zamana yere ve kişiye göre farklı 

anlamlandırılabilmesi özelliği ile ilişkilendirilebilir.  

 

Bölümün girişinde de değinildiği gibi büyüsel işlemler, yağmur yağdırma, 

çocuk sahibi olma, bol ürün alma, çok balık avlama gibi arzuların gerçekleşmesi 

niyeti ile uygulandığı gibi hastalıktan kurtulmaya yönelik de uygulanabilir. 

Topluluğun büyücüsü aynı zamanda sağaltıcıdır. Gerek büyüsel eylemlerin izlerini 

taşıması, gerekse büyüsel düşünce biçiminin evrensel yasaları tarafından yönetilen 

bir alan olması bakımından ocak sağaltımları ile büyüsel eylemleri ilişkilendirmek 

mümkündür. Bu çalışmada da Çubuk ilçesi ve köylerinden derlenen ocak 

sağaltımlarında büyüsel düşünce biçiminin belirgin bir hâkimiyetinin bulunduğu 

savlanmaktadır. Derlenen ocak sağaltımları arasından büyü ile ilişkisi bakımından 

en tipik örnekler seçilerek, büyü ilkelerine uyumları ölçüsünde değerlendirilecetir. 

Ardından da söz konusu çalışmalarda yapılan büyü ve büyücü ile ilgili tespitler 

ocaklar ve uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır.  
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Büyü ayinlerinin yapısını “harekete dayalı ayinler” ve “sözlü ayinler” olarak 

iki kategoride ele alan Mauss (2006: 100-110) büyüsel eylemlerin ilkelerini 

sınıflandırırken aşağıdaki şemayı oluşturmuştur: 

Kişisiz Soyut Tasvirler (Büyünün Yasaları) 

1. Sempati Yasaları 

a. Yakınlık Yasası 

b. Benzerlik Yasası 

c. Karşıtlık Yasası 

2. Somut Kişisiz Tasvirler, 

3. Kişili Tasvirler (Demonoloji) 

 

Çubuk’tan derlenen ocak uygulamalarının büyüsel nitelikleri incelenirken bu 

tasniften yararlanılacaktır.  

 

Çubuk ve köylerinden derlenen ocak uygulamaları Anadolu’da yaygın pek çok 

örnekte olduğu gibi, İslam dininin etkisiyle yeni bir renk kazanmış olan islâm öncesi 

uygulama ve büyüsel eylemlerin oluşturduğu senkretik bir yapı sergilemektedir. 

Burada söz konusu yapının büyüsel eylemler ve düşünce biçimi ile kesişen 

kısımları, önce Marcel Mauss’un belirlediği tasnif üzerinde yorumlanacak, ardından 

da Malinowski, Frazer ve Levi-Bruhl tarafından büyü ve büyücüye atfedilen 

özellikler bağlamında incelenecektir.  
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4.1. Kişisiz Soyut Tasvirler (Büyünün Yasaları) 

4.1.1. Sempati Yasaları 

 

Marcel Mauss, büyü uygulamalarına yön veren üç yasanın varlığından söz 

eder: yakınlık, benzerlik ve karşıtlık yasaları.  Sempati kelimesi antipatiyi de ifade 

ettiğinden bu üç yasa “sempati yasaları” olarak adlandırılır ve kısaca şöyle 

özetlenebilir: Temas halinde olan şeyler bir arada bulunurlar ya da bir araya gelirler, 

benzer benzeri üretir, karşıt karşıt üzerinde etki gösterir (2006, 114). 

 

a. Yakınlık Yasası 

 

Bu yasa, parçanın bütünle özdeşleştirilmesi biçiminde işler.  Parça bütüne 

eşdeğerdir önermesiyle çalışan yakınlık yasasına göre kişiyle doğrudan bir temas 

halinde olan herşey bedenin ayrı parçalarına benzetilirler ve bu yolla büyü yapmaya 

uygundurlar. Bu düşünce bireylerin ve şeylerin devamlılık arzeden bir biçimde 

birbirine bağlılığına dayanır (Maus, 2006: 114-115).  

 

Yakınlık yasası Frazer tarafından da dokunma ya da bulaşma yasası olarak 

adlandırılmış, bir kez birbirine dokunmuş şeylerin uzaktan birbirini etkileyebileceği 

biçiminde özetlenmiştir (2001: 33). Frazer, suçlarımızı ve acılarımızı, bizim 

yerimize taşıyacak bir başka varlığa aktarabileceğimiz düşüncesinin yaban aklın 

bildiği birşey olduğunu söyler ve bunu vekâleten acı çekme olarak özetler (2001: 

207). 
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Çubuk ve köylerindeki ocak uygulamalarında bu yasaya örnek olarak “uzaktan 

okuma” şeklinde adlandırılan bir sağaltma işleminden söz edilebilir. Bu işlem, hasta 

kişi ocağa gidemeyecek durumda ise, ya da ocak erkek/kadın, hasta kadın/erkek ise 

(ocakların bir kısmı karşı cins hastaya sağaltma işlemi yapmıyor) gerçekleştiriliyor 

(KK150, Çubuk; 70; KK130). Hasta yakını ocağa hastanın bir çamaşırını getiriyor, 

ocak da sağaltma işleminde okuduğu duaları bu çamaşıra okuyup üflüyor. Hastanın 

bu çamaşırı bir süre üzerinden çıkarmadan giydiğinde iyileşeceği düşüncesinde 

yakınlık yasasının kuralları işlemektedir. Burada hasta, kendisine ait bir çamaşır ile 

temsil edilmekte ve ocak, sağaltım uygulamasını bu çamaşra yapmaktadır. Kısa bir 

süre önce hastanın üzerinde bulunan ve ona temas etmiş olan bu çamaşıra yapılan 

uygulama aslında hastaya yöneliktir. Daha sonra hasta bu sağaltım uygulanmış 

(şifalanmış) çamaşırı giyerek sağaltımdan yararlanabilmektedir.  Bu uygulamanın 

mantıksal zemini yakınlık yasasına uygun düşmekle birlikte bu yasayı da önceki 

bölümde aktarıldığı gibi Einstein'cı fizik ve sonrasında ortaya atılan yeni fizik 

kuramları ile ilişkilendirmek mümkündür. 

 

Hastalığın aktarılması başka bir şeye bulaştırılması düşüncesini örnekleyen bir 

ocak uygulaması da yörede “el yingilliği” olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulamada 

hasta ocağa sembolik bir para vermek zorundadır. Verilen para ocağın hizmetinin 

bir karşılığı değil, uygulamanın bir parçasıdır. Hasta eğer özellikle de metal olan bu 

sembolik parayı vermezse ya da ocak parayı almazsa hastalığının geçmeyeceği 

düşünülür (KK49; KK75). Bu uygulamanın bir diğer biçimi de ocağın aldığı parayı 

toprağa atması şeklindedir. Böylece hedeflenen hastalığın toprağa aktarılmasıdır. 

Ancak uygulama zaman içinde ve yere göre değişiklik göstererek Çubuk’ta bu 
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biçimiyle gerçekleşmekltedir. Frazer’ın “vekâleten acı çekme” olarak tanımladığı 

büyüsel sürecin, “el yingilliği” uygulamasında biçimlendiği görülmektedir.  

 

Söz konusu bulaşma/aktarma fikri, Mauss tarafından kontajyon terimiyle 

karşılanırken, bir şeyin bir başka kişiye ya da şeye geçmesi veya bulaşması: birşeyin 

bu şekilde yayılması biçiminde açıklanır. Kişinin sahip olduğu niteliklerin, 

hastalıkların yaşamın, tâlihin ve her türlü büyüsel niteliğin, bu sempati zinciri 

üzerinden aktarılabileceği düşünülür. Kontajyon düşüncesi, büyüsel ve dinî 

düşünceler arasında en yaygın düşüncelerden biridir (Mauss: 116).  

 

Kişideki hastalığın, nazarın aktarılmasına dayanan başka bir uygulama örneği 

de “kurşun dökme”dir. Kurşun dökme, kendisinde nazar, kem göz olduğu için sağlık 

sorunları yaşadığı düşünülen kişiye ocak tarafından uygulanır. Uygulama genellikle 

şöyle gerçekleşir:  Hasta yere oturur üzerine bir örtü örtülür, tavada eritilen kurşun 

da hastanın başı üzerinde içinde ayna, ekmek, soğan, vs. bulunan bir suyun içine 

dökülür. Suya dökülüp katılaşan kurşunlar, sudan çıkartılıp eritilir ve bu işlem üç 

kez tekrar edilir.  Suya dökülen kurşunların aldığı şekillerden nazar değdiren kişiye 

ve hastaya ilişkin çıkarımlarda ya da kehânette bulunulur (KK58).  Örneğin bir ocak 

kurşun döktüğü hastanın kurşununda tabut gördüğünü ve hastanın kısa süre sonra 

öldüğünü ifade etmiştir (KK37). Bu uygulamanın bir öneğinde ise kurşun dökülen 

suyun içindeki ekmek kuşlara ya da tavuklara verilir (KK102). Burada kurşundaki 

şekil değişikliği hastadan aktarılan hastalık ya da nazarın etkisine yorulurken, bu 

yolla da hastanın iyileşeceği düşünülür. Suyun içindeki ekmeğin tavuklara ya da 
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kuşlara verilmesi ise yine nazarın aktarılması/bulaştırılması yoluyla hastanın 

iyileşmesi düşüncesine dayanır.  

 

Anadolu’da yakınlık yasasının işlediği pek çok sağaltma uygulaması 

bulunmaktadır. Orhan Acıpayamlı “ırvasa” adı verilen uygulamanın, doğrudan 

doğruya vücutla ilgili olmayan, hastayı etkileme amacı güden, daha doğrusu psişik 

nitelikteki sağaltmaları içerdiğine değinir. Uygulamanın en yaygın biçimlerinden 

biri ise, iyileşmesi istenen hastanın yanına sağlıklı birinin yatırılmasıdır (1988: 3).  

 

b. Benzerlik Yasası                                                                                                                      

 

Benzerlik yasası sempati kavramının bir diğer ifadesidir. Benzerlik yasasıyla 

ilgili iki temel formül: benzer benzeri yaratır, similia similibus evocantur; benzer 

benzeri etkiler ve özellikle de benzeri iyileştirme gücüne sahiptir, similia simililibus 

curanturdur (Mauss: 118). 

 

Benzer benzeri yaratır, similia similibus evocantur; benzerlik yakınlığa 

eşdeğerdir demeye varır. Parça bütün için ne ise imge de şey için odur. Bir başka 

deyişle basit bir figür her türlü temasın ve doğrudan iletişimin ötesinde, bir bütün 

olarak temsil niteliği taşımaktadır (Mauss: 118). 

 

Bu ilk formülde (benzer benzeri yaratır), etkilenmek istenen şeyin benzeri-

maketi-kuklası gibi, onu temsil eden şey üzerinde istenilen değişikliği 

gerçekleştirmenin, temsil edilen şey üzerinde de aynı etkiyi yaratacağı düşüncesi 
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hâkimdir. Bu yasaya bağlı olarak Lucien Levi-Bruhl “simgesel biçimlendirme”den 

söz eder. Bu eylem, gerçekleşmesi arzulanan bir olayın gerçekleştiğine tanık olmayı 

hedefler. Simge, “temsil ettiği” şeyi hakikaten gerçekleştirme gibi bir erdeme 

sahiptir (215). 

 

 “Simgesel biçimlendirme” ve benzerin benzerini yarattığı temelinde gelişen 

sağaltma eylemlerini Çubuk’taki ocak uygulamalarından örenekler vererek 

açıklamak mümkündür. Bu formüle denk düşen örnekler siğil, temre ve gelincik 

sağaltımı ile ilgili olanlar arasından seçilmiştir.  

 

Yörede temre olararak bilinen ve ciltte kuruyup pul pul olup dökülme ve 

kaşıntı şeklinde gelişen hastalığın sağaltımında,  taklit esasına dayanan “simgesel 

biçimlendirme” eylemi etkindir. Uygulama, temre olan bölgenin etrafının ve 

üzerinin tükenmez kalemle çizilmesi ve bu sırada dua okunması şeklindedir (KK6; 

KK25,KK60,KK71). Gerçekleşmesi arzulanan durum, derideki bu yaraların 

iyileşmesi olduğundan ocağın yaranın üzerini çizmesi biçiminde uygulanan bu 

eylemde yaraların yok edilmesi simgesel olarak gerçekleştirilmektedir. Yaraların 

etrafının bir daire içine alınarak çizilmesi ise yaranın yayılmasını engellemeye 

yöneliktir. Böylece iyileşme olayının taklit edilmesi yoluyla iyileşmenin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Aynı işlemi siğil sağaltımı için de uygulayan ocaklar tespit 

edilmiştir (KK69). 

 

Siğil sağaltımı ile ilgili bir ocak uygulamasında da ocak, eline aldığı bir miktar 

arpayı dualar okuyarak siğil olan yerin üzerinde gezdirir. Her okuyuşta bir arpayı 
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kenara koymak suretiyle siğil sayısı kadar arpayı ayırır. Siğil sayısı kadar ayrılan 

arpaları tuzla karıştırarak akan bir suya atması ve arkasına dönmeden oradan 

ayrılması için hastaya verir (KK144,KK99,KK71). Burada da siğillerin üzerinde 

dolandırılmak üzere aralarındaki benzerlik ilişkisinden dolayı arpanın seçilmiş 

olması anlamlıdır ve benzerin benzerle iyileştirilmesi yasasını akla getirir. Bunun 

yanı sıra anlam yüklenebilecek bir başka şey de siğil sayısınca arpanın hasta 

tarafından bir akarsuya atılmasıdır ki burada siğillerle özdeş hale gelen arpaların 

uzaklaştırılması düşüncesi söz konusudur. Sayıca siğillere denk olduğundan 

aralarında bir özdeşlik kurularak suya atılan arpalar uzaklaştığında ya da 

kaybolduğunda siğillerin de kaybolacağı düşünülmektedir. Benzer uygulamalarda 

arpanın, buğdayın ya da tuzun toprağa gömüldüğü de tespit edilmiştir (KK 104; 

KK133). Bu ocak uygulamasında yakınlık ve bulaşma düşüncelerinin de etkin 

olduğundan da söz edilebilir. Bu örnekte dikat çeken bir diğer eylem ise arkaya 

dönüp bakmadan uzaklaşmadır. Bu konuda Şaman ayinlerinden ve pekçok 

kültürdeki büyüsel işlemlerden örnek verilebilir. Bu durum doğaüstünün aldatılmaya 

çalışılması ile ilişkilendirilebilir. Temre uygulamasında da benzer bir süreç 

gerçekeleşmektedir. Burada da temre olan yerin üzerinde dairesel bir hareketle 

gezdirilen arpanın yanan ocağa ya da suya atılması söz konusudur (KK77,KK78). 

 

Siğil sağaltımında farklı bir uygulama da şöyledir: Ocak, siğil için ağaçtan 

kuşburnu dalını kesip kaç tane siğil varsa dalın üzerine o sayıda çentik atıp 

(okuyarak) dalı bir kenara bırakıyor. Ocak tarafından bu durum, “kuşburnu dalı 

orada kururken siğiller de kurur”, şeklinde açıklanıyor (KK21). Burada kuşburnu 

dalının seçilmesinin anlamlı olduğu söylenebilir. Kuşburnu meyveleri küçük taneli 
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ve sivri uçlu olmaları bakımından siğile benzetilmiş olmalıdır. Fakat formülle 

birebir örtüşen kısmı, dalın üzerine siğil sayısı kadar çentik atılması ve dalın 

kurumaya bırakılmasıdır (KK75; KK21). Burada hastanın siğillerini temsil eden ve 

ona benzeyen bir model oluşturulmuştur. Üzerine siğil sayısı kadar çentik atılan 

kuşburnu dalının kurumaya bırakılması, gerçekleşmesi arzulanan olayın simgesel 

biçimlendirilmesi olarak yorumlanabilir. Dal kurudukça temsil edilen siğiller de 

kuruyacaktır.  

 

Yine siğil sağaltımı için kuşburnu dalının seçildiği farklı bir uygulamada da 

aynı formülün işlediği görülmektedir. Burada kuşburnu ağacından bir dal kırılır, 

fakat kopartılmadan eğilerek üzerine bir taş konur. Ocak bu işlemi, dal kurudukça 

siğiller de kurur,  biçiminde açıklamaktadır (KK16). Burada da yine siğil ve kuş 

burnu dalı arasındaki benzerlik ilişkisi anlamlıdır ve bu benzerlikten de hareketle 

kuşburnu dalı siğilleri temsil etmektedir. Dal kurudukça siğillerin de kuruması 

amaçlanmaktadır.    

 

Bu formüle bir diğer örnek ise gelincik sağaltımıdır. Yörede bebeklerin kızarıp 

şişmesine “gelincik oldu”; doğan bebekleri ölen annelere de “bebeğini gelincik 

boğdu” denmektedir. Gelincik, yörede fare ile sincap arası bir tarla hayvanına 

verilen isimdir. Gelincik ocağı, hasta bebekleri iyileştirmek, bebeği ölen annelerin 

doğan bebeklerinin ölmesini önlemek için, parmak uzunluğunda bir çubuğa kırmızı 

bezi dolayıp iple bağlar (dua okuyarak). Aynısından üç tane yapılan bu sembolik 

bebekler, hasta bebeğin ya da kendisinden önce doğan kardeşleri ölen bebeğin 

yastığının altına konur (KK3). Burada da gelincik adının kırmızı renk çağrışımından 
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dolayı kırmızı bezden yapılan bebeklerin, temsil edilen bebekleri gelincik 

hastalığından ya da gelincik hayvanından koruması amaçlanmaktadır. Burada her iki 

formülün de işlediği düşünülebilir. Bebeklerin temsil edilmesi benzer benzeri yaratır 

ilkesine karşılık gelmektedir. Kırmızı rengin seçilmesinde ise kızarıp şişen ve 

gelincik olan bebeklerin iyileşmesi; kendinden önceki kardeşleri ölen bebeklerin de 

kırmızı rengi çağrıştıran bu hayvandan korunması amaçlanırken benzer benzeri 

etkiler formülü çalışmaktadır.  

Çubuk ve köylerinde kan bağına dayanmayan ocaklıktan birisi de köstü 

ocağıdır. Köstü ocağı olmak için bahçedeki köstebeği yakalayıp boynunu iki 

parmağın arasında sıkıp öldürmek gerekmektedir. Burada deride mor ve yumru 

şeklindeki ağrılı bir şişlik olan ve yörede “köstü” adıyla bilinen hastalığın 

iyileştirilmesi ile ilgili uygulamaları yapan bir ocak olmanın ön koşulundan söz 

edilmektedir. Öncelikle bu hastalığa verilen adın simgeselliğinden söz edilebilir. 

Hastanın kolu bacağı ya da her hangi bir yerinde çıkan bu mor şişlik ile, köstebeğin 

toprağı kazdığında çıkarıp attığı toprak yığını arasında bir benzerlik ilişkisi 

kurularak bu adın verildiği, görüşmeler sırasında da ifade edilen bir durumdur. 

Hastalığın sağaltımını gerçekleştiren ocağın da köstebeği iki parmağı arasında 

sıkarak öldürme gibi bir beceri elde etmiş olması, köstebekle ilişkilendirilen bu 

hastalığı da sağaltıp yok edeceğine işaret etmektedir. Köstü ocağı olma ile ilgili bu 

koşul da yine büyüsel bir düşünce sisteminin bir tasarımı olarak değerlendirildiğinde 

benzer benzeri yaratır yasasının işlediği görülmektedir.  

 

Benzer benzeri etkiler similia similibus curantur formülü, benzetmenin belli 

bir yönde bir etki yarattığını gösterir. Aynı sonuca vardığı ve aynı yöntemi 
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kullandığı için (Mauss:121) bu formül karşıtlık yasası ile birlikte 

değerlendirilecektir.  

 

c. Karşıtlık Yasası 

 

Aslında benzer benzeri iyileştirdiğinde, bunun nedeni benzerin bir karşıtlık 

yaratmasıdır. Bu ayinlerin tam formülü şöyle olabilir: “benzer, karşıtı yaratmak için 

benzeri ortadan kaldırır”. Soyut benzerlik kavramı soyut karşıtlık kavramından 

ayrılmaz niteliktedir; bu durumda benzerlik formülleri, “karşıt karşıt tarafından 

ortadan kaldırılır” formülü içerisinde bir araya getirilebilir, başka bir deyişle 

karşıtlık yasasına dâhil edilebilir (Mauss: 121). 

 

Karşıtlık yasasına uygun sağaltma yöntemleri, Çubuk ve köylerinde tespit 

edilen ocaklar arasında en belirgin olarak bakır basması, bulgur püskürtme, sarılık, 

kızılyüğrük uygulamalarında görülmektedir. Bakır basması, uygulamasında bakır bir 

sahan kızdırılarak dualar eşliğinde hastanın üzerinde gezdirilir ya da yaralara 

değdirilir (KK40,KK41,KK43KK48,KK51,KK62). Bakır basması hastanın 

bedeninde çıkan kaşıntılı kızıl lekelerdir. Bu lekeler renginden ve görüntüsünden 

dolayı bu adı almış olmalı ki sağaltımında da kızgın kalaysız bakır kullanılmaktadır. 

Bu uygulamada derideki kızarıklıkla bakır rengi arasındaki benzerlikten 

yararlanılarak bir iyileştirme düşüncesi söz konusudur. Ateşte kızdırılan bakır, 

derideki benzer renkli yaralara değdirilerek ya da yaklaştırılarak bu yaraların 

iyileşmesi amaçlanmaktadır. 
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Bulgur püskürtme ise,  yine deride nokta şeklinde kaşıntılı pekçok kızarıklık 

olması durumuna verilen yerel addır. Sağaltımında ocak, dua okuyup ağzına biraz 

bulgur alır ve derideki kızarıklıkların üzerine ağzından püskürtür 

(KK10;KK40;KK44;KK47:KK68;KK85:). Burada da derideki kırmızı noktalar 

bulgur tanesine benzetilmiş olduğundan böyle bir uygulama ile sağaltımı 

gerçekleştirilerek adına da bulgur püskürtmesi denilmektedir. Benzerin benzerle 

iyileştirilmesi formülünün ya da karşıtlık yasasının işlediği bu sağaltım, bulgurun 

ocağın ağzından püskürtülmesi yoluyla da ayrıca bir şifa bulma düşüncesi ocağın 

tükürüğündeki bir etkiden kaynaklanmaktadır. Jung’a göre soluk ya da tükürük ruh 

ana maddesini taşır ve birşeye üflemek ya da tükürmek büyülü bir etkiye sahiptir. 

Örneğin İsa körlerin gözünü açmakta tükürüğünü kullanır. (2007: 108) 

 

Kızıyüğyük adı verilen ve yine deride kaşıntılı kızarıklık şeklinde beliren 

hastalıkta ise kırmızı bir ipliğe dua okuyarak yedi kere düğüm yapan ocak, bu ipi 

şekere batırıp yaranın olduğu kol ya da bacağa bağlar, üzerine de yine kırmızı bir 

bez bağlayıp 2 gün bekletir (KK55). Burada da yine derideki kızarıklıkla kırmızı ip 

ve bez arasındaki benzerlik ilişkisinden iyileştirici etki olarak yararlanılmaktadır.   

 

Aynı formüle göre işleyen bir sağaltma biçimi de sarılık ocakları tarafından 

uygulanmaktadır. Ocak, sarılık olan hastayı yere yatırıp elindeki bıçakla etrafını 

dualar okuyarak dolandırır. Hasta kollarını açar, ocak sarı bir iple hastanın kollarını 

ve boyunu ölçerek bu ipi parçalara ayırır, sarı bir tavuğun ibiğinden bir parça 

kopartıp parçalanmış ipi bu kana bular. Hastanın bu kanlı ip parçalarını beze sarıp 

bakır bir kaba koyması, sabah erken saatte kalkıp çeşmeden su doldurup etrafına 
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arkasına bakmadan gelip bez parçasını bu suyun içine atması ve 3 gün bu suyu 

içmesi, 3. gün suyu içtikten sonra bu suyla banyo yapması gerekir. Bu uygulamada 

da yine sarılığın sarı iple ortadan kaldırılması, sarılığa sarı iple son verilmesi 

düşüncesi hâkimdir. (KK27;KK24) 

 

4.2. Somut Kişisiz Tasvirler  

 

Büyü ayinlerinin önemli bir kısmının amacı ayin eşliğinde yapıldıktan sonra 

ayin olmadan da kullanılabilen muska ve nazarlıklar hazırlamaktır. Bu muska ve 

nazarlıklar maddelerden ve bileşiklerden oluşur. Ancak bunların hazırlanması ayin 

yapılmasını gerektirmeyebilir (Mauss: 126). 

 

Çubuk ve köylerindeki ocak uygulamalarında az sayıda muska yazma 

uygulaması tespit edilmiştir. Bunun bir nedeni bu uygulamanın az yapılıyor 

olmasıyken diğer bir nedeni de ocakların bunu gizlemek istemeleri olarak 

düşünülmektedir. Bunu destekleyen bir örnek olarak, Yeniçöte köyünde muska 

yazdığı söylenen bir kişiyle görüşme sırasında, bu kişinin muska yazdığını gizlemek 

istemesi ve sadece okuyup üflediğini ifade etmiş olmasından söz edilebilir. Tespit 

edilen bir uygulamada ocak, üzerine okuyup dua yazdığı kâğıdı muska şekline 

getirip yeşil ya da sarı beze sarıp, üzerine de bir naylon sarıyor ve tekrar bir beze 

bağlayıp ipe takıyor. İyileşmeyen yaraları olan hastalar bu muskayı daima üzerinde 

taşıyor (KK128).  
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Yörede bu uygulamayı yapanlar “muska yazan” “muskacı” adlarıyla anılmakta 

ve ocaklardan ayrı tutulmaktadır. Muska yazanlar hastalık dışındaki sorunlarla da 

ilgilendikleri için ve uygulamada “muska” nesnesinin mutlaka bulunma şartı nedeni 

ile böyle bir ayrıma gidildiği düşünülmektedir. 

         

4.3. Kişili Tasvirler Demonoloji  

 

Büyüdeki bütün tasvirler kişisel tasvirlere varabilir. Büyücünün ikinci eşi 

(kopyası) ve hayvan yardımcısı büyücünün gücünün ve bu gücün hareket biçiminin 

kişileştirilmiş birer tasviridirler. Her durumda yardımcı niteliğindeki hayvan ve 

şeytan büyücünün gerçek kişisel vekilleri sayılırlar (Mauss, 2006: 130). 

 

Çubuk ve köylerinde yapılan alan araştırmasında kendisine yardımcı olan ruh-

cin-şeytan vs. gibi varlıklarla ilişkisinden söz eden bir ocak ile karşılaşılmamıştır.  

  

4.4. Büyü ve Ocak Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 

 

Büyüsel işlemlerle ocak uygulamaları arasındaki ilişkiyi yalnızca büyü 

yasaları temelinde ele almak, uygulamaların eksik değerlendirilmesine neden 

olacaktır. Bu nedenle burada ocaklar ve ocak uygulamalarının özellikleri büyücü ve 

büyü uygulamaların nitelikleri ile karşılaştırılacaktır.  

 

Doğaüstü ile ilişkinin var olduğu her törende ve uygulamada zamanın önemli 

bir belirleyen olduğu tartışmasız bir gerçektir. Büyü uygulamalarında da zamanın bu 
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önemine dair Mauss, ayinin gerçekleştirileceği anın özenle saptandığını, bazı 

ayinlerin gece ya da gecenin belirli saatlerinde, örneğin gece yarısı yapılmak 

zorunda olduğunu vurgular. Bazı ayinler de günün belirli saatlerinde güneşin batışı 

ya da doğuşu sırasında yapılır. Güneşin batışı ile doğuşu arasındaki her iki 

alacakaranlık özellikle büyüsel nitelik taşır ve haftanın her günü bir değildir (2006: 

95). 

 

Tespit edilen ocak uygulamalarından bir kısmında uygulamanın zamanı ile 

ilgili böyle bir ayrıma gidilmiştir. Örneğin bir siğil uygulamasında, gün batımı 

saatleri tercih edilirken (KK94) başka bir siğil uygulamasında zaman Perşembe 

günü akşam ezanından hemen önce (KK145), bir diğerinde Pazar günü (KK105), bir 

başla uygulamada ise Cuma günü (KK80) olarak belirlenmektedir. Bulgur 

püskürtmesi ile ilgili bir uygulama da sabah saatlerinde gerçekleştirilmektedir 

(KK44). Bir bakır basması uygulamasında Cumartesi ikindi vakti, gelincik 

uygulamasında ikindi vakti gün aşarken (KK3), bir temre uygulamasında ise 

Cumartesi gibi zaman belirleyenleri vardır. Yukarıda benzerlik yasasına örnek 

olarak verilen bir sarılık uygulamasında da hastanın çeşmeden su dolduracağı 

zamanın sabah saatleri olduğu belirtilmektedir  (KK27; KK24).  

 

Ocaklarla yapılan görüşmeler sırasında, hastaların ocak uygulamalarına en çok 

hangi aşamada başvurdukları sorulduğunda ocaklar, genellikle hastaların doktor 

doktor gezip şifa bulamayınca ocaklara başvurduklarını belirtmiştir. Bu açıklama 

Malinowski’nin büyüye neden ihtiyaç duyulduğu ve neden büyüye başvurulduğu 

konusundaki görüşlerini hatırlatır niteliktedir. Kısaca özetlemek gerekirse: bilgisi 
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tarafından yarı yolda bırakılmış insan, eski deneyimleri ve teknik becerileri 

yüzünden yanılgıya düşmüş bir durumdayken âcizliğini yaşar. Ama arzusu onu daha 

da şiddetle sarar; korkuları umutları ve endişeleri organizmasında bir gerilim yaratır 

ve bu gerilim onu herhangi bir etkinlikte bulunmaya sürükler (2000: 79). Çaresizlik 

vurgusunun baskın olduğu bu yorum, ocakların ifadeleri ile örtüşmektedir. Hastalar 

önce “geçek bilim”i temsil eden tıp doktorlarına giderek şifa arıyor, bulamayınca da 

bir şekilde methini duydukları, çevre tarafından tavsiye edilen bir ocağa 

başvuruyorlar. 

 

 Hastaya ocağın tavsiye edildiği süreçte mutlaka ocağın mucizevi iyileştirme 

hikâyelerinden biri anlatılmaktadır. Hemen her ocağın böyle iyileştirme hikâyeleri 

vardır ve tercih edilmelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyücüler de benzer 

hikâyeler yoluyla ün kazanmakta, bilinen büyü mitolojisi denen bu şöhret büyünün 

etkisine olan inancı güçlendirmektedir. Her büyük büyücünün çevresinde onun 

mucizevi iyileştirmelerine ve öldürmelerine, aşk konusundaki kazanımlarına, 

zaferlerine ve fetihlerine ilişkin öykülerden doğmuş bir azizlik halesi vardır. Her 

ilkel toplumda böyle öyküler büyü inancının omurgasını oluşturur. Çünkü büyünün 

mucizelerine ilişkin haberler, herkesin kendi deneyimiyle desteklenerek onun 

iddiasını güçlendirir ve onu her tür kuşkunun ve her tür eleştirinin üstüne çıkarır 

(Malinowski: 83).  

 

Büyü yapma yeteneğinin kalıtsal ardıllara ya da en azından özenle seçilmiş 

kişilere bırakılması (Malinowski: 10) ocak uygulamalarındaki sağaltma yeteneğinin 

aktarılmasıyla ilgili süreç ve ilkeleri akla getirmektedir. Çubuk’ta tespit edilen ocak 
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uygulamalarında bu yeteneğin aktarımı çok farklı biçimlerde gerçekleşmektedir: 

anneden kız çocuklara, babadan erkek çocuklara, anneden ya da babadan tüm 

çocuklara, kayınvalideden geline “el verme” ritüeli ile gerçekleştirilen bu aktarım 

her zaman aile içinde gerçekleşmez.   

 

Çubuk ve köylerinde ocaklığın kan bağı ile elde edilmediği örnekler de tespit 

edilmiştir. Örneğin benzer benzerini yaratır yasasının bir örneğini oluşturan “köstü 

ocağı” bunlardan biridir. Yukarıda da söz edildiği gibi köstü ocağı olmak için 

köstebeğin boynunu iki parmağın arasında sıkarak köstebeği öldürmek 

gerekmektedir. Aynı şekilde yılancık ocağı olma ile ilgili süreçte de bir kanbağı 

gerekmez. Yılancık hastalığına yakalanan birisi “yılancık ocağı” tarafından 

sağaltılırsa o kişi de yılancık ocağı olur. Ayrıca bir de sadece bir ocağın 

uygulamasını görerek öğrenen ve uygulayan ocaklar da tespit edilmiştir. Böylece 

büyücülüğün, kalıtsal ardıllar ya da özenle seçilmiş kişilere aktarılması ile ilgili 

süreç (Malinowski, 2000: 10) ocakların da yeteneklerini kazanmaları ve aktarmaları 

ile örtüşmektedir.  

 

Tespit edilen ocaklarla yapılan görüşme ve gözlemlerden hareketle ocakların 

kendilerini bir gelenek taşıyıcısından farklı görmedikleri söylenebilir. Ocakların 

kendilerini nasıl konumlandırdıkları, uygulamanın “sıradışı” niteliğinin “normal” ve 

“sıradan” olarak kabul edilmesi ile ilişkilendirilebilir. Burada da geleneksel toplum 

ve modern kent toplumu arasında, olayları değerlendirmede bir kez daha yüzeye 

çıkan görüş ve algılama farkından söz edilebilir.  Kendilerini gelenek taşıyıcı olarak 

konumlandıran büyücüler (Malinowski, 2000: 83)  için de durum farksızdır.



5. BÖLÜM: ÇUBUK’TAKİ OCAK UYGULAMALARI ÜZERİNE 

KURAMSAL YAKLAŞIMLAR  

 

5.1.  Bütüncül (Holistik) Tıp Yaklaşımları 

 

Aydınlanma çağından beri süregelen pozitivist dünya görüşü insanı doğadan 

ve diğer tüm çevresinden soyutlayıp, sahip olduğu akıl ile de üstün bir birey olarak 

tasarlamıştır. Pozitivizmin getirdiği yeni yaklaşımlardan biri de, insan bedenini doku 

ve organlardan oluşan bir makine olarak düşünme ve buna uygun hastalık ve sağlık 

tasarımları üretme yönündedir. Bu sürecin öncesinde ve dışında kalan toplumlarda 

ise insanı, içinde bulunduğu evren, doğa ve doğaüstü ile birlikte ve onların bir 

parçası olarak düşünme eğilimi vardır. Evrendeki her şeyin birbiriyle etkileşim ve 

uyum halinde olduğuna dair bu anlayışta, tabiat olayları tanrıların gazabına ya da 

kendi aralarındaki savaşlara yorulurken, insan bedeni, yaşamı ve sağlığı üzerinde de 

yine doğaüstü güçler ve doğa etkilidir. Geleneksel toplumların hastalık ve sağlık 

algısını gösteren örneklerle bu dünya görüşünü somutlaştırmak mümkün olacaktır.  

 

Örneğin geleneksel Hint tıbbının 4000 yıllık bir terapi biçimi olan 

Ayurveda’da insan tüm organlarıyla ve dokularıyla, fiziksel bedeniyle ruhsal 

yapısıyla bilinç düzeyiyle ve hatta yaşadığı ortamla ve makrokozmosla bir bütün 

olarak ele alınır. (Saraç, 2004:22) 
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Ya da Rivers’ın antropoloji yazının klasiklerinden olduğu söylenebilecek olan 

Tıp Büyü ve Din adlı çalışmasından örnek verecek olursak, Melanezya ve Yeni Gine 

yerlileri için hastalık nedenleri üç kategoride düşünülmektedir:  

1. Hastalığın doğrudan doğruya bir insanın eylemine bağlı 
olduğuna inanılan, insan aracılığı; 

2. Tinsel veya doğaüstü bir varlığın ya da daha kesin 
olarak insan olmayan fakat az ya da çok belirli bir şekilde 
kişileştirilebilecek bir aracının etkisi  

3. Bizim alışılmış bir şekilde doğal nedenler diye 
adlandırdığımız nedenler (2004: 16). 

 

Bu nedenlere bağlanan hastalıklar yine tinsel ve doğaüstü varlıkların yer aldığı 

bir süreçle sağaltılmaktadır.  

  

Şamanik inançlar içerisinde ise,  hastalığa genellikle ruhun kaçmasıyla 

bozulmasıyla ya da değişime uğramasıyla ilgili bir eksiklik gözüyle bakıldığı gibi, 

bedene hastalık yapıcı bir öğenin ya da hastalık ruhunun girmesinden kaynaklanan 

bir fazlalık gözüyle de bakılabilir.  Bu iki yaklaşıma uygun düşen iki tedavi türü 

vardır: Endorcisme ve exorcisme. Eksik bölümün geri döndürülmesine endorcisme, 

hastalık yapıcı öğenin beden dışına atılması ise exorcisme’dir (Perrin, 2001: 76). 

 

Bugün Anadolu’da varolan ocaklık uygulamalarında ve hastalık sağlık 

algısında da benzer eğilimler söz konusudur. Örneğin bazı hastalıkların nedeni 

olarak nazardan söz edilirken, ocaklar “Fadime Ana”dan beri nesilden nesile 

aktarılarak devraldıkları bir kutsal yetenek ile hastalıkları sağaltmaktadır ve pek çok 

ocak uygulamasında da büyüsel eylemin mantık zincirini izlemek mümkündür.  
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Farklı geleneksel kültürlerden verilen bu örnekler, hastalık ve sağlık 

algısındaki ruh-beden, insan-evren uyumu ve ilişkisi temelinde geliştirilen bütüncül 

(holistik) bir dünya algısını temsil etmektedir. Başlangıcı, 15-16. yüzyıllara 

tarihlendirilen Aydınlanma çağının başat paradigması pozitivizm, her şeyin üstünde 

ve her şeyin üstesinden gelebilen birey/insan tasarımlayarak; insanın aklıyla 

çözemeyeceği, kavrayamayacağı, kontrol edip gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey 

olmadığı düşüncesine odaklanmıştır. Aklı ve insanı böylesine merkeze alan bu 

düşüncede insan, çevresinden, evrenden ve ruhsal varlığından soyutlanıp 

yalnızlaştırılmıştır. Böylece insanın hastalıkla ilişkisinde de beden;  kas, doku ve 

organlardan oluşan bir makine gibi algılanmış ve iyileştirme süreci bu mekanik 

insan bedenine odaklanarak, geleneksel tıpta bedenin bir parçası olarak görülen 

psyche’nin (ruh) bedenle ilişkisini koparmıştır. Modern insan, akılcılık temelinde 

gelişen bu bakış açısı ile birlikte hastalık-sağlık düzleminde var olan bütüncül 

yaklaşımdan da büyük ölçüde uzaklaşmıştır. (Gerber, 2008; Chopra, 1994; Zohar, 

2003; Amstrong, 2006; Kasapoğlu, 1999) 

 

Aytül Kasapoğlu, tarihsel gelişim içinde önce holistik (bütüncül) tıp varken 

daha sonra indirgemeci tıp lehine gelişme olduğunu ancak bugün tekrar 

bütüncül/holistik tıp anlayışının önem kazanmaya başladığını belirtir. Holistik tıp 

kavramının bugün ortaya çıkan bir kavram olmadığını da belirten Kasapoğlu’na 

göre bugün, insanların basitçe hastalıklı bir obje olarak görülmesi holistik tıp 

tarafından eleştirilmektedir. (1999: 11) 
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Ancak, bu sürecin devamında, 19. yüzyıldan sonra, geliştirilen yeni kuramsal 

bakış açıları dâhilinde insan bedenine hastalık-sağlık bağlamında yeni yaklaşımlar 

söz konusudur. Yukarıda da sözü edildiği gibi uzun bir aradan sonra yeniden önem 

kazanan holistik tıp, insanların hastalıklı objeler olarak görüldüğü “indirgemeci” 

tıbba bir eleştiridir (Kasapoğlu, 1999: 11). Söz konusu bütüncül tıp anlayışı 

temelinde gelişmiş ve bugün de geçerliliğini sürdüren çeşitli kuramsal yaklaşımlar 

mevcuttur. Bu yaklaşımların bir kısmı aşağıda “Psikosomatik Tıp”, “Plasebo Etkisi” 

ve “Kuantum İyileşme” , “homeopatik tedavi”, humoral patoloji” başlıkları altında 

tarihsel süreçleri ve temel paradigmaları kapsamında yer alacaktır. Ayrıca Çubuk 

ilçesi ve köylerinden derlenen ocak sağaltımları da, söz konusu yaklaşımların 

ışığında yorumlanma ve anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

    

5.2. Uygulamalardaki İnanç Faktörü 

 

Bütüncül tıp yaklaşımlarını bileştiren ve onu mekanik tıp anlayışından ayıran 

temel özellik, insan ve sağlığını ele alırken ruh ve bedeni bilikte tasarlamasıdır.  

Hastalık ve sağlığı doğrudan insan psikolojisi ile ilişkilendiren kimi yaklaşımlarda, 

iyileşme önce hastanın zihninde ve ruhunda gerçekleşmektedir. Bu durum hastalığı 

yapan etkenlerin psikolojik kaynakları olmasının yanında, hastanın şifa bulmasında 

da “iyileşeceğine inanma”nın önemli bir payı olduğu biçimindenir. Ocak 

uygulamalarında da iyileşmenin, önce hastanın buna inanmasıyla mümkün 

olacağına dair bir ön koşul bulunmaktadır. Ocak uygulamalarındaki “iyileşme”yi 

hastanın psikolojik süreçlerine bağlayan bu tasarımlar, konvansiyonel tıp tarafından 
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da yararlanılan “Psikosomatik Tıp”, “Plasebo Etkisi” ve “Kuantum İyileşme” gibi 

tıbbi yaklaşımlar açısından incelenecektir.  

 

5.2.1. Psikosomatik Tıp ve Ocak Uygulamaları 

 

Pozitivist yaklaşımın insanı bir makine gibi gören uzun bir hâkimiyetinden 

sonra, 20. yüzyılın başlarında ayrıntıları önceki bölümlerde aktarılmış olan ve 

pozitivist değerlerin “biricik gerçeklik” olmadığı yolunda savların üretildiği yeni bir 

döneme girilmiştir. Böylelikle de insanın fiziksel bedeninin yanında bir de ruhsal 

varlığından söz edilmeye başlanmıştır. Bu konunun bilimsel bir yaklaşımla ele 

alınması diğer bilimlerden görece çok geç olmuştur.   

 

İnsanın ruhsal varlığına olan ilginin ve bu konuda üretilmiş bilgilerin tarihi 

oldukça eskilere dayansa da, psikolojinin bilimsel olarak kabul görmesi ve 

kurulmasının tarihi 19. yüzyılın son çeyreği gibi oldukça yenidir. Başlangıçta 

Felsefenin bir alt dalı olan, tıp alanına da yakın duran bu bilim dalı, Wilhelm Wundt 

tarafından (1832-1920) Almanya'nın Leipzig kentinde ilk psikoloji laboratuvarının 

kurulması ile bilimsel bir nitelik kazanmış ve ilk olarak 1888 yılında da ABD’de 

akademik bir disiplin olarak varlık göstermiştir (Marshall, 1999: 608). Ancak daha 

önce de vurgulandığı gibi insanın bir de ruhsal varlığının olduğuna yönelik 

düşünceler oldukça eskidir. Örneğin sağlıklı bir beden için ruh sağlığının öneminden 

söz eden psikosomatik tıp yaklaşımının tarihi de psikoloji biliminden öncelere 

uzanır.   
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Psikosomatik tıp kavramının tarihine, birisi dâhiliye diğeri psikosomatik tıp 

profesörü olan Walter Brautigem-Paul Christian tarafından yazılan ve ilk baskısı 

1973 yılında yapılan “Psikosomatik Tıp” adlı çalışmadan göz atılabilir.  

 

Psikosomatik sözcüğü, Yunanca Psyche (ruh, soluk, duman) ile “soma”dan 

(beden) türer. Psikosomatik tıptan ilk kez Heinroth (1818) söz eder. Henrioth o 

dönemde bedensel hastalıkların ruhsal kökeni üzerinde durmuşsa da bu pek yankı 

uyandırmamıştır. Psikosomatiğe ilişkin kavram kuram ve tedavi yöntemleri 20. 

yüzyılın başında psikanalistler  (Freud, Abraham, Federn, Grooddeck), dâhiliyeciler 

(Uv. Weizcücker, Bizli, Hayer) ve psikologlar (Cannon W.R. Hess) tarafından 

yeniden ele alınmıştır. Psikosomatik tıbbın ilk tanımlamalarında ruhsal alanın 

bedensel hastalıklara etkisi göz önüne alınmış ve tedavide doktor görüşmeleri, 

psikanaliz, hipnoz ve grup tedavisi öngörülmüştür (Brautigem; Christian, 1978). 

 

Aynı çalışmada psikosomatik yaklaşımın, adı konulmadan çok önceleri de 

varolan bir düşünce biçimi olduğu Yunan felsefesinden Platon örneği ile vurgulanır. 

Bir söyleşisinde Platon, baş ağrısı olan genç bir adamla Sokrates’i şöyle konuşturur: 

“Eğer gözlerinin iyi olmasını istiyorsan tüm başının, başının iyi olması gerekiyorsa 

tüm bedeninin, bedeninin de iyi olması için ise beden ve ruhunun birlikte tedavi 

edilmesi gerekmektedir. Çünkü her şey, iyi ve kötüler ruhdan kaynaklanmaktadır.” 

Platon bu söyleşide dinleyici bir ihtiyara da bugünkü psikosomatik düşünce ve 

davranışları simgeleyen şu sözleri söyletir: “Bu baş ağrısı eğer onda kendini 

değiştirme gereğini doğurursa genç adam için gerçek bir iyileşme şansı olurdu.” 

(Brautigem; Christian, 1978: 4). 
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Bütünselci tıp yaklaşımları ile ilgili bölümün girişinde de birkaçına yer verilen 

benzer örnekleri, tarihî derinlik ve coğrafî genişlikte bakıldığında çoğaltmak 

mümkündür. Pek çok kaynakta bilim öncesi düşünce sistemi olarak yorumlanan bu 

bakış açısı bütüncü bir insan-dünya-evren algısının bir tezahürüdür. Bu yaklaşımın 

bir parçası olan psikosomatik tıp, insanın bedenini ve sağlığını ruhsal varlığı ile bir 

ve bütün olarak görür ve pek çok fizyolojik hastalığın kaynağı olarak psiklolojik 

süreçlere işaret eder.  

 

Modern insanın zaman içinde bu bütüncül tıp anlayışından uzaklaşması, 

Abdulkadir Çevik ve Vesile Şentürk tarafından kaleme alınan “Tarihsel Süreçte 

Psikosomatik Tıp ve Psikosomatik Hastalıklara Genel Bir Bakış” adlı makalede, 

Rönesans döneminden başlatılır. Bu dönemde gerçekleşen anatomi, otopsi 

mikroskopi alanındaki gelişme sonucunda beden sağlığı üzerindeki ruhsal etki 

bilimsel olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş; akıl ve ruh ile ilgili çalışmalar din ve 

felsefe alanına kaymıştır (2008: 2). 

 

Rönesansla farklılaşan bu düşünsel sürecin ardından insanın ruhsal varlığı ile 

ilgili çalışmalar felsefe biliminin içinde sürüdürülmüştür. 19. yüzyılın ikinci 

yarısında bağımsız bir psikoloji biliminin temelleri atıldıktan sonra da psikosomatik 

tıp alanındaki önemli bilimsel çalışmalar başlamıştır. Çevik ve Şentürk’e göre bu 

çalışmalar 1920’lerde Ferud’un psikanaliz ile ilgili kavramlarını, etiyolojisi 

bilinmeyen somatik hastalıklara uygulamaya çalışan Kuzey Amerika’ya göç etmiş 

Avrupalı psikanalistlerce başlatılmıştır. Avrupa kökenli bu hekimlerin çabaları ile 
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1939 yılında “Psychosomatic Medicine” adlı dergi yayınlanmaya başlamıştır. Daha 

sonra 1940’ların başında American “Psychosomatic Society”nin kurulması bu 

alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağlamıştır. Psikosomatik tıp ABD’de 

2003 yılında psikiyatrinin yeni bir üst uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir ve tıbbi 

hastalığı olan hastalardaki psikiyatrik hastalıklar üzerine çalışmaktadır (Çevik; 

Şentürk, 2008: 2-11). 

 

Psikosomatik tıp psikanalizden büyük ölçüde yararlanmıştır. Psikanalizin, 

çatışmalar ve bilinçaltı motivasyonlarını ele almasının, psikosomatiğin patoloji ve 

tedavilerinde önemli etkisi olmuştur (Brautigem; Christian, 1978: 7). 

 

Çok geç disiplinleşen psikolojinin bir alt dalı olarak kendine yer edinen 

psikosomatik tıptan, daha çok belirli hastalıkların altında yatan psikolojik süreçlere 

odaklanan bir yaklaşım olarak yararlanılmaktadır. İnsan psikolojisindeki 

değişikliklerin (stres, gerilim, korku, endişe, sevinç, umut) bedendeki fizyolojik 

etkilerine odaklanan bu alanda kullanılan bir metod da bio-feedback (biyolojik geri 

besleme) tekniğidir. Bu teknikte beyin dalgalarını ses sinyallerine dönüştüren bir 

alet aracılığı ile beynin alfa dalgası ürettiği anı tespit etmek ve gözlemlemek 

mümkün olmaktadır. Beyin alfa dalgası ürettiğinde isanlar hoşnutluk ve esenlik 

duygusu hissetmektedir. Bio-feedback eğitimi ile, insanlar alfa dalgası üretmeyi 

öğrenerek vücudun, kalp atışları ya da böbrekten geçen kan akımının istemli 

kontrolü gibi, özgül aktivitelerini değiştirebilmektedir. Bunlara olanak sağlayan bio-

feedback tekniği zihin eğitiminde yepyeni ufuklar açmaktadır. Çağdaş hastalıkların 

birçoğu stres veya bastırılmış duygulardan kaynaklanmaktadır. Stresten kaynaklanan 
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hastalıklarda biyolojik geribesleme (bio-feedback) oldukça başarılı sonuçlar 

vermektedir (Stanway,1992: 119-126). İnsanın, duyguları ve zihnini kontrol ederek 

bedeninde fizyolojik değişiklikler gerçekleştirebilmesi, ocak uygulamalarındaki 

iyileşme beklentisinin iyileşmeye etkisini açıklar.  

 

Tarihsel ve düşünsel süreçlerine çok kısa bir şekilde değinilen psikosomatik 

tıbbın bu çalışma içinde yer almasındaki temel gerekçe, ocaklık uygulamalarında ve 

ocaklara gitme sürecindeki hasta-hastalık-sağaltıcı-iyileşme ilişkilerinin 

psikosomatik tıp yaklaşımı ile anlamlandırılabileceği düşüncesidir. Çubuk ve 

köylerinde gerçekleştirilen alan çalışmasında tespit edilen ocak sağaltımlarının çok 

büyük bir kısmının (133/194) deri hastalıkları olması dikkat çekicidir. Bu 

hastalıklar, kaşıntılı kızarıklık, iltihaplı yara, döküntü, kuruma, kabarıklık gibi deri 

yüzeyindeki deformasyonlar olarak belirir. Özmen, deri hastalıklarının psikosomatik 

özelliği hakkında şu tespitte bulunur:  

“Deri, organizmanın çevresel ve içsel değişikliklerine 
uyumununda önemli işlev sahibidir. Duygusal durumun da 
aynası ve göstergesidir. Korku sevinç utanma öfke gibi duygular 
deride fizyolojik tepkilerin ortaya çıkmasına neden olur. 
Virüslerin deride oluşturduğu lezyonların hipnozla 
tetiklenebileceği telkinle tedavi edilebileceği bilinmektedir 
(2008: 85).  

 

Bu tespitten hareketle, Çubuk ve köylerinden derlenen, özellikle deri 

hastalıklarındaki ocak sağaltımlarının psikolojik süreç ile ilişkisine vurgu yapmanın 

anlamlı olacağı düşünülmektedir.   

 

Görüşmeler sırasında ocakların verdiği bilgi ve görüşme yapılan hasta 

ifadelerinden hareketle, hastanın ocak uygulamasından önce geçirdiği süreç ve 
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sonrasının konuyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hasta deride kaşıntı, kızarıklık 

gibi şikâyetlerle defalarca farklı doktorlara gidip ilaç kullanmasına rağmen bir türlü 

iyileşme sağlayamamıştır. Hastanın “doktora gitme” süreci genellikle çok kısa bir 

zaman aralığında, hastalıkla ilgili birkaç soru ve kısa bir muayeneden sonra bir 

reçete ile oradan ayrılmasını kapsar. Dolayısıyla cilt doktorunun, hastanın varsa 

içinde bulunduğu gerilim, stres, kaygı gibi durumları değerlendirebilecek bir 

görüşme yapması, hastayı rahatlatıcı telkinlerde bulunması olanaklı değildir. Bu 

durumda hastalığın psikolojik boyutu (her zaman olmamakla birlikte cilt 

hastalıklarında büyük oranda psikolojik bir arkaplanın varlığı söz konusudur) göz 

ardı edilerek tedavide eksik kalınmakta ve istenen sonuç gecikmektedir.  Yapılan 

araştırmalara göre ciltte oluşan bu hastalıklar, hoş olmayan bir görüntü sergilediği 

için, varolduğu ve iyileşemediği sürece hastada kaygı stres gerilim gibi olumsuz bir 

ruh haline sebep olarak, hastalığın uzun sürmesine tedavilerin çoğundan cevap 

alınamamasına sebep olmaktadır. (Özmen, 2008).  

 

Böyle bir süreçte doktor doktor gezip iyileşemeyen hastaya, bir yakını ya da 

tanıdığı biri tarafından, bir iyileş(tir)me hikâyesini duyduğu bir ocak tavsiye edilir 

ve bu hikâye anlatılır. Halk arasında bu tür hikâyeler sürekli dolaşımdadır ve hemen 

herkesin belleğinde benzer bir iyileşme hikâyesi vardır. Hasta duyduğu bu hikâye 

üzerine şifa bulamadığı doktor ve ilaçlardan vazgeçer ve şifa bulacağı inancı ile 

ocak uygulamalarına başvurur. 

 

Ocaklar aynı hastalık için benzer uygulamalar yanında birbirinden çok farklı 

uygulamalar da gerçekleştirmektedir. Uygulamalarda bitkisel ilaç ya da benzeri 
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tedavi edici bir etken madde kullanılmamakla birlikte; dua okuyup yaranın etrafında 

buğday, arpa, tuz vs. gezdirilmesi, yaranın etrafının-üzerinin kalemle çizilmesi gibi 

yöntemler fiziksel/somut bir tedavi ihtimalini zayıflatmaktadır. Ancak, ocakların ve 

hastaların anlattığı pek çok iyileşme hikâyesi de fiziksel bir iyileşmenin 

gerçekleştiği yönündedir. Bu durum, fiziksel iyileşmeyi sağlayan unsurun psikolojik 

bir süreç olduğuna dair önemli bir göstergedir.  

 

Alan çalışmasının gözlem ve görüşmelerine dayanarak; ocak sağaltımlarının 

öncesinde, tavsiye ve yönlendirme sürecinde yer alan iyileşme hikâyelerinin; ocağın 

uygulamalarına ve ocaklık yeteneklerine olan inancının, hastayı, bir türlü geçmeyen 

hastalığından duyduğu kaygı ve stresinden arındırdığı söylenebilir. Örneğin, bir 

ocak hastanede karşılaştığı bastonla gezen bir kadının ayaklarındaki temreyi 

okumuş, kadın sonra ocağı telefonla aramış iyileştiğini söylemiştir (KK39). Böyle 

bir hikâyeyi duyan hasta ocağa gitme konusunda daha kolay ikna olacak ve benzer 

bir iyileşmeye konu olmak için de beklentiye girebilecektir. 

 

Hastaların iyileşme beklentisini pekiştiren bir iyileşme hikâyesi de tanınmış bir 

isimle ilgili olduğu için daha etkili olduğu düşünülebilir. İhan Cavcav’a 

Almanya’daki doktoru bel fıtığından ameliyat olması gerektiğini söylemiş. O da 

ameliyat olmak istememiş,  tavsiye üzerine Çubuk’ta bir çıkıkçıya gitmiş, çıkıkçı 

muayene etmiş sonra dualarını okumuş parmaklarıyla belindeki kemikleri tek tek 

yerleştirmiş. İlhan Cavcav iyileşmiş ameliyata da gerek kalmamış (KK30). 
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Bu iyileşme hikâyeleri hastaya başkaları tarafından ocağın tavsiye edilme 

sürecinde anlatıldığı gibi, ocakla ilk karşılaşmada ocak tarafından güven telkin 

etmek hastayı rahatlatmak amacıyla da aktarılmaktadır. Benzer hikâyelerden birkaç 

örenek daha vermek yararlı olacaktır. 

 

Sağlık ocağında temre olan birini (yaradan saçları dökülmüş) gören KK28 

onu ocak olan eşi KK34’e getirmiş. Ocak okumuş sıvamış. Sonra hastanın 

yaralarının iyi olduğunu saçlarının da çıktığını öğrenmişler.  

 

Karadana köyünde birinin cildinde yaralar çıkmış, üç gün hastanede yatmış 

geçmemiş, köydeki ocak parpulayınca hasta iyileşmiş (KK17). 

 

(25 yıl önce olan bir olay) 10 yıl doktor doktor gezen iyileşemeyen bir hasta 

tavsiye üzerine İstanbul’dan Nusratlar köyüne gelmiş KK35’in ocak olan annesi 

bakır basması yapmış hasta iyi olmuş bir yıl sonra teşekkür etmek için geri gelmiş.  

 

Benzer iyileşme hikâyeleri, hiçbir fiziksel tedavi uygulanmadığı halde hastaya 

iyileşme umudu vererek hastalıktan önce “hastanın iyileşmesi”ni sağlamaktadır.  

 

Hasta doktora gittiği süreçte ruhsal durumu göz önünde bulundurulamadan, 

yalnızca hastalık ve ilaç odaklı bir ilişki kurulmaktadır. Böylece de hemen gelip 

geçecek olan bu cilt hastalığının sebep olduğu stres ve kaygı, bu hastalığı 

ilerletirken; iyileşme hikâyelerinden dolayı hastanın, ocaklara duyduğu güven ve 
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inanç sayesinde, içinde bulunduğu gerilimden kurtularak hastalığın iyileşmesine 

katkıda bulunduğu söylenebilir.  

 

5.2.2. Plasebo Etkisi ve Ocak Uygulamaları 

 

Tedavi sırasındaki psikolojik süreçlere yönelik bir yaklaşım da tıp 

literatüründe “plasebo etkisi” olarak adlandırılmaktadır.  Hastanın iyileşmeye 

koşullanmış olmasının olumlu sonuç vermesi ile açıklanan “plasebo etkisi”nin 

gerçek bir fiziksel tedavi uygulanmaksızın iyileşme sağlaması nedeniyle bu 

çalışmada yer almasının anlamlı olduğu düşünülmektedir.  

 

Erol Göka, Türk Psikiyatri Dergisi’nde yayımladığı “Plasebo Kavramı ve 

Plasebo Etkisi” adlı makalesinde bu etkiden ve üzerinde yürütülen tartışmalardan 

söz eder. Latince bir kelime olan ‘plasebo’, “hoşnut edeceğim” anlamına gelir; ilaç 

ya da deva niyetine alınan bir şeyin öznel olarak olumlu etkisini ima eder. 

(alıntılayan Göka, 2002)  Aynı çalışmada plasebo: “hekim açısından tedavi edilen 

durum için özel bir etkinlik göstermeyeceğine inanılan ve simgesel etkisi için 

yararlanılan bir tıbbi tedavi biçimi ya da tıbbi tedaviyi hızlandırmayı amaçlayan bir 

girişim” diye tanımlanır. Özellikle 1955’ten sonra plasebo etkisi klinik 

farmakolojinin yeni bir ilgi alanı haline gelmiştir. (alıntılayan Göka, 2002: 59)  

 

Söz konusu iyileştirici etki olan plasebodan, TÜBİTAK’ın resmi internet 

sayfasında da “Beklentilerin Gücü” başlığıyla zihinsel süreçlerle ilişkisi 

vurgulanarak söz edilmiştir. Plasebodan ilk yararlanma, ilaçların kimyasal etkilerini 
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test ederken, hastaları  “deney” ve “kontrol” grubu olarak ikiye ayıran bir yöntem 

gereğidir. Hastaların bir kısmına etkileri sınanan ilaç, diğer kısmına da ilaç 

görünümündeki şekerlemeler verilmektedir. Ardından deneklerin durumundaki 

değişiklikler gözlemlenip ilacın başarısı ölçülmektedir. Eğer şekerleme verilen 

hastalardaki iyileşme, ilaç verilenden fazla ise, ilaç başarısız kabul edilmektedir. Bu 

şekerlemelerin hastalarda gerçekleştirdiği iyileşme dikkate alınarak, plasebo 

adındaki bu şekerlemeler psikolojik etmenlerin rol oynadığı hastalıkların tedavi 

araştırmalarında da kullanılmaktadır. 

(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/klinik.htm, ilk erişim tarihi, 

01.07.2011)  

 

Aynı yazının devamında plasebo etkisinin klasik koşullanma örneği 

olabileceğine, ancak üst seviyede bilişsel süreçlerin de bu etkide önemli rol 

oynadığına vurgu yapılmaktadır. Klasik koşullanmada organizmanın belli 

uyaranlara belli yanıtlar vermeyi öğrendiği, plasebonun da tıpkı bir ilaç uyaranı 

olarak algılanabileceği ve bedenin ilaca verdiği biyolojik yanıtların aynılarını 

tetikleyebileceği varsayılmaktadır. Duygular, beklentiler, umut gibi daha zihinsel 

süreçler de işin içine girdiğinden bu etkiyi yalnızca klasik koşullanmayla 

açıklamaya çalışmak yetersiz kalabiliyor.  

 

Genel olarak etkili ilaçların plasebodan ancak 1.3 kere daha fazla etkili 

olduklarını ya da tedavi etkinliklerinde plasebo etkisinin çok yüksek bir oran 

oluşturduğunu söylemek olanaklıdır (Göka, 2002: 60). Bu başarı oranı; laboratuvar 

çalışmaları, klinik araştırmalar gibi uzun ve zor süreçlerle geliştirilen kimyasal 
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ilaçların, zihindeki kendi kendini iyileştiren kimyasallardan çok az farkla daha etkin 

olduğunu göstererek insanın kendi içsel güçlerinden yararlanabilmesinin önemini 

ortaya koymaktadır. Plasebo bu içsel güçleri harekete geçiren bir etkidir.  Göka’nın 

çalışmasında, bu durumun tıpta ve psikiyatride şimdiye kadar yeterince üzerinde 

durulmayan “simgesel etki” nin tedavideki rolünü açıkça ortaya koyduğu 

vurgulanmaktadır. (2002: 60) 

 

Plasebo etkisini yalnızca ilaç şeklindeki şekerlemelerle açıklamak yetersiz 

kalabilir. Bu etkinin doktor-hasta ilişkisinin pek çok boyutuna yayıldığı 

düşünülmektedir. Göka’nın yazısından alacak olursak plasebo,  kliniğin ya da 

hekimin muayenehanesinin havasını, hekimin karşılaştığı sorunlar karşısında akıl 

yürütme tarzını, hastayı yatıştırma çabalarını ve özellikle hekimle hastanın 

karşılaşmalarının uzun bir geçmişi varsa hekimin yarattığı güven ve anlayışı da 

içeriyor olmalıdır. Hekimin plaseboya inanması bile plasebo etkisinde rol 

oynamakta ve onu artırmaktadır. (alntılayan Göka, 2002: 60) 

 

Simgesel bir düzenekle “iyileşme beklentisi”, organizmada bazı maddesel 

yolları harekete geçiriyor olsa gerektir. Zaten plasebo üstüne çalışan birçok kimse de 

plasebo etki için öznel olarak (subjectively) hoşnutluk veren (pleasureable), anlamlı 

bir uyaranın önkoşul olduğu ve büyük olasılıkla bu öznel anlamlı uyaran sayesinde 

kişinin bedenindeki nesnel haz sisteminin harekete geçtiği kanısına varmışlardır 

(alıntılayan Göka, 2002: 62).  
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Göka, plasebo teriminin anlamında yer alan “hoşnutluk” kavramına dikkati 

çeker.  Tıptaki ilerlemeyle beraber her gün bir önceki tedavinin yanlışlığı ortaya 

çıkarken ve geleneksel tedavilerde de yanlış olan pek çok uygulama varken binlerce 

yıldır insanları iyileştiren etkinin bu “hoşnutluk” kavramıyla ilişkili olduğuna 

değinir (2002: 63). Burada Göka’nın tespiti geleneksel uygulamaların -bir kısmının-

aslında gerçek bir fiziksel tedavi gerçekleştirmediği halde olumlu sonuç vermesine 

yöneliktir ve bu çalışma için de önem taşımaktadır. Ocak uygulamaları ile ilgili 

mucize iyileşme hikâyeleri bu görüşü desteklemektedir.  

   

 Plasebo kavramı; bedenin kendini iyileştirme mekanizmasını harekete 

geçirmesindeki başarısı ve bunun “inanmak” ve “ümit etmek” gibi zihinsel ve 

duygusal süreçlerle mümkün olması bağlamında ocak sağaltımları ile 

ilişkilendirilebilir. Görüldüğü gibi plasebo etkisini başlatan koşullar yalnızca ilaç 

benzeri şekerlemeler değildir. Doktorun sağladığı güven duygusu ve iyileşmeye olan 

inanç hastanın şifa bulmasındaki en önemli etkenlerdendir. Bu tezin alan 

çalışmasında yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen veriler, ocak 

sağaltımlarının ilk koşulunun şifa bulacağına “inanmak” olduğuna işaret etmektedir.  

 

Bir önceki bölümde de üzerinde durulduğu gibi hastaların ocağa ulaşma süreci 

bir koşullanma örneğini akla getirir. Doktorlardan şifa bulamayan hasta mucize 

iyileşme hikâyeleri ile tavsiye edilen bir ocağa giderken iyileşme “beklenti”si ve 

“inancı” içindedir. Bir sonraki adım olan ocak uygulamasında ise kendisine ocak 

tarafından söylenen “(şifa) verende değil alanda” cümlesi hastanın iyileşme 

beklentisi ve inancının iyileşmedeki önemini özetler niteliktedir. Hasta için, 
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duyduğu iyileş(tir)me hikâyeleri önemli bir referans oluştururken o ocakla ilgili 

güvenini ve olumlu sonuç beklentisini de pekiştirir. Bu da plasebonun 

gerçekleşmesini sağlayan koşullanma için gerekli ve yeterli bir psikolojik süreçtir. 

Tespit edilen ocakların gerçekleştirdiği uygulamalarda somut ve tedavi edici bir 

içerik olmamasına rağmen görülen iyileşme vakaları, plasebonun tedavi başarısı ile 

ilişkilendirilebilir. 

 

Benzer iyileşmelerdeki inanç etkisini sorgulamaya yönelik olarak, 

uygulamaların merkezinde yer alan “dua okuma”nın şifa vericiliği üzerine 

uluslararası alanda pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların temel özelliği, 

deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılan hastalar üzerinde ilaç benzeri 

şekerlemeler yerine “dua okuma” uygulamasının kullanılması şeklindedir. Elde 

edilen sonuçlara bakıldığında dua okunan hasta grubunda belirgin bir iyileşme oranı 

dikkati çekmektedir. Bu çalışmalara tezinde yer veren psikolog M. Evren Hoşrik de 

benzer bir çalışmayı Ankara’da siğilleri olan hastalar üzerinde yürütmüştür. Kısaca 

özetlemek gerekirse Hoşrik el bölgesinde belirgin siğilleri olan 45 hastayı 15 kişilik 

3 gruba ayırarak, 15’ine kendilerine ya dua okunacak ya da okunmayacak demiş, 

diğer 15’ine de aynı telkini vermiş ve diğer 15’ine de kontrol amaçlı olarak hiçbir 

uygulama gerçekleştirmemiştir. Kendilerine dua okunup okunmayacağı kesin bir 

şekilde bildirilmeyen ilk 15 hastaya araştırmacının belirlediği bir imam tarafından 

farklı günlerde dua okunmuştur. Diğer 15 kişiye ise aynı imam dua okuyormuş gibi 

yapmıştır. Bu gruplar kendilerine dua okunmuş olma olasılığının %50 olduğunun 

farkındadır. Burada test edilmeye çalışılan ilerleyen 6 hafta içinde hangi grupta 

belirgin bir iyileşme oranının gerçekleşeceğidir.  Altı haftalık gözlem süreci 
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sonunda dua okunan grupta  “3 (% 20)” kişinin,  dua okunmuş gibi yapılan grupta 

“1 (% 6,7)” kişinin siğilleri tamamen iyileşmiş; kontrol grubunda ise siğili iyileşen 

olmamıştır. Ancak, ortaya çıkan bu farklılıkların, gruplar arasında anlamlı düzeyde 

olmadığı belirtilmiştir (Hoşrik, 2009). 

 

Çalışmada varılan sonuç, dua okumanın ya da okuyormuş gibi yapmanın 

herhangi bir iyileştirici etkisinin olmadığıdır. Ancak burada dikkate alınmayan 

önemli bir koşul vardır. Hastaların bir araştırmada katılımcı olduklarını ve 

kendilerine dua okunmama ihtimalinin de bulunduğunu bilmelerinin sonuca etki 

etmiş olabileceği dikkate alınmamıştır. Bu koşulda hastanın iyileşme beklentisi ve 

inancı doğal seyrinde gerçekleşemez. Tümüyle, “tedavi gördüğüne inanmak ve ikna 

olmak” üzerine kurulu olan plasebo ile iyileşme mantığının bu koşullar altında 

gerçekleşmesi beklenemez. Ayrıca uygulamalardaki inanç faktörünü ve ardından 

iyileşme sürecini ortaya çıkaran bir koşul da dua okuyan kişinin geleneksel bir 

sağaltıcı olmasıdır. Hastalarda plasebo etkisine yol açanın, uygulamayı gerçek bir 

sağaltıcının yaptığının bilinmesidir ve çalışmada bu koşul da ihmal edilmiştir.  

Hastalara, herhangi bir cami imamı tarafından dua okunacağının söylenmesi, 

iyileştirme hikâyeleri ile bilinen bir ocağa gitmenin yarattığı güven ve inancın etkisi 

ile karşılaştırılmamalıdır.   

 

Siğillere okunan duanın plasebo etkisi yaratıp yaratmadığını denemeye yönelik 

bu çalışmada varılan sonucun, yukarıda ifade edilen gerekçeler nedeniyle benzer 

uygulamalara genellenmesi uygun olmayacaktır. Çünkü, örneğin ocak 

uygulamalarında hastaya okunan dua, ya da yapılan uygulamanın içeriğinden çok 
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hastanın bu yapılanlardan ne beklediği ve bunlara ne kadar inandığı daha etkilidir. 

Ancak çalışma, psikoloji alanında gerçekleştirilmesi ve ocak uygulamalarının da 

temelinde yer alan dua okuma üzerine bir yaklaşım sergilemesi bakımından dikkat 

çekicidir. Ocak uygulamalarında iyileşme sürecinde başat olan, plasebo etkisinde 

olduğu gibi, yapılan uygulamanın etkililiği ya da içeriğinden çok, hastanın o 

uygulamaya yüklediği anlam ve ona olan inancıdır. Ocak uygulamalarında da 

hastanın iyileşme beklentisi ve inancı içinde bir koşullanma örneği sergileyerek şifa 

bulabildiği söylenebilir.   

 

5.2.3. Kuantum İyileşme Teorisi ve Ocak Uygulamaları 

 

Plasebo etkisi ve bir önceki bölümde yer alan psikosomatik tıp anlayışının 

iyileşme ile ilişkileri, zihinsel süreçlerin beden üzerinde değişikliğe yol açmaları 

düşüncesi etrafında gelişmiştir. Söz konusu zihin beden etkileşimi daha yakın 

tarihlerde ortaya konan bir kuramın da uygulama alanında yer almaktadır. 

“Kuantum” teorisi aslında bir fizik kuramı olmakla beraber, pek çok alanda olduğu 

gibi, insan bedeni ve kendi kendini iyileştirme konularına da ezber bozan 

yaklaşımlar sunmaktadır. Bu bölümde önceki iki bölüme konu olan kuramsal 

yaklaşımları bütünleyen kuantum iyileşme teorisi ile ocaklık uygulamalarındaki 

iyileşme vakaları yorumlanmaya çalışılacaktır.  

 

Bölümün başlığında da, içeriğinde olduğu gibi Hintli bir tıp doktoru olan 

Deepak Chopra’nın orijinal adı “Quantum Healing” olan çalışmasından 

esinlenilmiştir. Aslında esinlenmekten öte burada, söz konusu çalışmanın kuramsal 
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bakış açısından yararlanılarak ocak sağaltımları odağında tartışma yürütülecektir. 

Bu nedenle öncelikle Chopra ve çalışması hakkında ön bilgi vermek yararlı 

olacaktır.     

 

Hindistan ve Birleşik Amerika Dvletlerin’de tıp eğitimi gören Deepak Chopra, 

bir endokrinolog (iç salgı bezleri uzmanı) olup New England Memorial Hospital 

hastanesi eski başhekimi ve Amerika Ayurvedik Tıp Birliği’nin de kurucu 

başkanıdır. Doktorluğu sırasında birkaç aylık yaşam süresi verildiği halde tümüyle 

iyileşen hastalara rastlaması üzerine soruna bir karşılık bulmak için 1980’li yılların 

ortalarında anayurdu olan Hindistan’a dönerek insanlığın en eski geleneksel tıp 

sistemi olan Ayurveda’yı incelemiştir (Chopra, 1994).  

 

Chopra, Kuantum İyileşme (1994) adlı çalışmasında, meslek hayatında 

karşılaştığı mucizevi iyileşmelerden söz eder. Bir tıp doktoru olarak tedavisi zor 

hastalıklarla mücadele eden hastalarına ayurvedik terapiler öneren Chopra, bu yolla 

modern tıbbın imkânsız dediği mucizevi iyileşmelere tanık olmuştur. Söz konusu 

terapilerin kanser gibi zor bir hastalığın bile üstesinden gelebilecek iyileştirme 

sürecini başlatabileceği konusunda kendisini yüreklendiren ilk kişi, batıda 

Transandantal meditasyon olarak bilinen tekniğin kurucusu Maharishi Mohesh Yogi 

olmuştur. Maharishi, bir görüşmeleri sırasında Chopra’ya, uzun zamandır bazı özel 

teknikler ortaya koyacak birini beklediğini, uzak geçmişte bilinmekteyken zamanın 

kargaşası içinde unutulup giden bu tekniklerin geleceğin tıbbı olacağına inandığını 

söyler ve Chopra’dan bu teknikleri öğrenip bilimsel olarak çalışmasını ister. Bu 
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teknikler Hint tıbbının en eski geleneklerinden olan Ayurveda’daki en güçlü 

iyileştirme teknikleridir. (1994: 9)  

 

Burada Chopra’nın kuramsal bakış açısını temellendirdiği Ayurveda 

konusunda kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. Sanskritçe’de “yaşam bilgisi” 

anlamına gelen Ayurveda, dört bin yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir (Chopra, 

1994: 11). Ayurveda insanı doku organ akciğer gibi tek yönlü değil, tüm 

organlarıyla ve dokularıyla, fiziksel bedeniyle ruhsal yapısıyla bilinç düzeyiyle ve 

hatta yaşadığı ortamla makrokozmosla bir bütün olarak ele alır. Çünkü evrendeki 

her şeyi bir bütünün parçası olarak kabul eder. 1989-1990 yıllarında Amerika’da, 

1990-1991 yıllarında da Avrupa’da popülaritesi artan ayurveda teknikleri birçok batı 

ülkesinde ileri tıp merkezlerinde tıbbi araştırmalara tabi tutulmuştur. Ayurveda batı 

tıbbıyla birlikte uygulanabilir ve onun yan etkilerini azaltıp iyileşme sürecine destek 

olur. (Saraç, 2004: 21)  

 

Chopra’ya göre Ayurveda doğanın gizeminden tesadüfen bulunmuş bir şeydir 

(18) ve tüm ayurvedik iyileştirme tekniklerinin oturduğu varsayım şudur: önce hasta 

iyileştirilir, hastalık sonra gelir (251) Hindistan’daki doktorlar aynı zamanda büyük 

bilgelerdi ve onların belli başlı inancı bedenin bilinçten yaratılmış olduğuydu. 

Bundan dolayı onların tıbbı bilinç tıbbı idi ve hastalığı iyileştirmede tutulan yol da 

bedenin maddesel yapısını geçip daha derine zihnin özüne inmekti (12). Burada 

bilince ya da zihne yapılan vurgu aslında hastalığın bedenden önce bilinçte başlayan 

bir süreç olduğuna ve önce orada tedavi edilmesi gerektiğine işaret eder. Örnekleri 

verilen mucizevi iyileşme hikâyelerinde de önce hastanın bilincinde bir değişiklik ve 
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kararlılık oluşmaktadır. Chopra bu türden değişiklikleri kuantum sıçrayışı olarak 

yorumlar (22-23) ve çalışmasını bu kuram üzerinden sürdürür. Fizik bilimi içinde 

geliştirilmiş olan kuantum teorisi, getirdiği yeni bakış açıları nedeniyle yaşamın tüm 

alanlarına uygulanabilir özelliktedir. Buna göre fiziksel bedendeki ani iyileşmeler 

bilinçteki değişiklikle açıklanırken, bilinç ve beden arasındaki ilişki de kuantum 

teorisi ile yorumlanmaktadır. 20. yüzyılın en önemli fizik kuramı olarak 

değerlendirilen kuantum teorisinin ilk tohumları bu yüzyılın başlarında Albert 

Einstein tarafından atılmıştır. Einstein’ın fizik kuramları ile birlikte gerçekleşen ve 

tüm dünyayı sarsan düşünsel değişikliklere önceki bölümlerde değinildiği için 

burada sadece kuantum teorisi özetlenecektir.   

 

19. yüzyılın sonlarına doğru bilinen klasik fizik teorilerinin tüm fiziksel 

olayları açıklamakta yeterli olduğuna inanılıyordu. Newton yasaları mekanik 

olaylarını açıklamakta yeterli bulunuyordu. Aynı yıllarda yapılan bir dizi deneysel 

çalışma, bu klasik çerçeve ile uyumsuzluk göstermeye başladı. Mevcut teoriler bu 

deneysel gözlemleri açıklamakta yetersiz kalıyordu. Sonunda klasik çerçeve 

çatırdadı ve fiziğe yeni kavramlar ve fikirler sokma zorunluluğu doğdu. 30 yıl kadar 

süren bir arayışın ardından kuantum mekaniği denilen yeni bir bilim felsefesi doğdu. 

Newton fiziğinde ışığın dalga karakterinde olması durumu Einstein tarafından ışığın 

hem dalga hem de parçacık özelliği göstermesi biçiminde değişmiştir. Einsten’e 

göre ışık bazı durumlarda parçacık bazı durumlarda da dalga özelliği göstermektedir 

(Karaoğlu, 2006: 11-14). 20.yüzyılın başlarında Einstein’in görecelik kuramı da eski 

fizik kurallarını ters yüs eden bir belirsizliğe işaret emekteydi. Buna göre iki olay 



 173

arasında geçen zaman mutlak değil gözlemcilerin bakış açısına bağlı olarak 

değişmektedir  (Wynn; Wiggs: 22).  

 

Fizik biliminde ortaya çıkan bir teori olmasına karşın kuantum teorisi sosyal 

bilimler başta olmak üzere bilim dünyasında ve hayatın pekçok alanında 

uygulanabilir niteliktedir. Maddelerin dalga ve titreşim/enerji yayabildiklerinin 

keşfi, bugüne kadar kabul görmüş gerçeklik algılarımızda ezber bozan bir hamle 

olmuştur. Bu keşfin pek çok alana yenilik getirmesinin yanında, zihin-beden 

incelemelerine katkısı da bu alanda pek çok kuramsal yaklaşımın doğmasına, 

bugüne kadar kabul edilen gerçekliğin ters yüz edilmesine olanak sağlar.  

 

Bu değişimi takip eden araştırmalar, insan bedeninin yaydığı enerji ve 

etkilerini, insan beyninin yaydığı titreşimler ve bedeni etkileme gücü, enerjinin 

molekülü dönüştürücülüğü gibi konular üzerine odaklanmaktadır. Bu bölümün 

temel paradigması da düşüncenin sahip olduğu enerji ile insan bedeninde değişikliğe 

yol açması durumunun aslında geleneksel kültür içinde özellikle de ocak 

uygulamaları örneğinde nesilden nesile aktarılagelen inanış ile aynı düzlemde 

okunabileceğidir. Ocak uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan “mucize iyileşme 

hikâyeleri”, Chopra’nın ortaya koyduğu kuantum iyileşme süreçleri ile 

ilişkilendirilebilir. Bu konuya geçmeden önce, Chopra’nın kuramını oturttuğu 

bilimsel temellere bir göz atmakta yarar var:  

 

“Geçerli bilgimizin ne kadar sınırlı olduğu hakkında bir fikir 
sahibi olmak için nöron’un yapısını ele alalım. Beyin ve merkez 
sinir sistemini oluşturan nöronlar birbirleriyle sinaps denilen 
boşluklar aracılığı ile konuşur. Bu boşluklar her sinir hücresinin 
ucunda gelişen dandrit denilen dalımsı iplikçikleri ayırırlar. 
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Herkeste beyin ve merkez sinir sistemi arasında bölünmüş bu 
hücrelerden trilyonlarcası vardır ve her biri yüzlerce dandrit 
üretebilir. (toplamı yaklaşık 100 milyonkere milyondur.) 
herhangi bir anda beyindeki sinapslardan birine atlaması 
mümkün mesajların toplamı evrende bulunan atom sayısını aşar. 
Bu mesajlar aynı zamanda birbirleriyle de ışık hızıyla iletişim 
kurarlar. Bu cümleyi okumada beynin milyonlarca mesajı kesin 
bir modele oturtması saniyenin milyonda birini alır (1994: 53). 

 
Chopra, ana kumanda odası olarak gördüğü insan beyni ile beden arasındaki 

iletişimin –temassız-lığına dikkati çekerek bunun bedendeki pek çok değişimde 

olduğu gibi, hücresel bozulma ve iyileşmelerin de açıklaması olabileceğine vurgu 

yapar. Böylelikle bedende yolunda gitmeyen bir durumun sorumlusu olarak 

bilinçteki bir olumsuzluğa, ya da süre giden bir hastalık durumunun tersine 

çevrilmesinde yine bilinçte gerçekleşen bir uyanmaya işaret eder.   

 

70’li yıllarda gerçekleşen bir dizi önemli keşif bilinç ve beden arasındaki bu 

ilişkiye daha da yakından bakmamıza olanak tanıdı. Nöro-transmitter (sinir sistemi 

ileticisi) denilen ufacık kimyasal maddelerin sinir uyarıcılarını ilettiği ve beynin 

nöronlarının bu yolla bedenle iletişim kurduğu anlaşıldı (Chopra, 1994: 61). Haberci 

moleküller sayesinde tümüyle birbiriyle bağlantısız gibi gözüken olaylar -düşünce 

ve bedensel tepki gibi-şimdi tutarlı sayılmaktadır (Chopra,1994: 99). 

 

Tüm bu teoriler, geleneksel tıp başlığı altında gerçekleştirilen uygulamalara 

artık daha farklı yaklaşılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu gerekçe ile bu 

bölümde ocak uygulamaları, zihinsel süreçlerin insan fizyolojisi üzerindeki 

değiştirici etkisinden söz eden kuantum iyileşme teorisi ile birlikte okunmaya 

çalışılacaktır.  
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Tez kapsamında Çubuk köylerinde gerçekleştirilen alan çalışmasında görüşme 

yapılan 153 ocak’tan 194 uygulama tekniği hakkında bilgi alınmıştır. Bu arada 

ocaklara yöneltilen görüşme soruları sonucunda da geleneksel tıp uygulayıcıları 

olarak kendilerinin kimler tarafından, hangi aşamada ve neden tercih edildikleri 

hakkında bilgi edinilmiştir. Ocakların hemen hepsinin birleştiği bir düşünce, özünde 

aynı olmakla birlikte söyleyiş farklılıkları arz etmektedir. Bu ortak görüş, 

iyileşmenin gerçekleşmesi için hastanın uygulamadan şifa bulacağına “inanma”sı 

gerektiğidir. Bu düşünceyi:  “(şifa) verende değil alanda”  “önce itikadın olacak”, 

gibi çeşitli biçimlerde ifade etmektedirler. Çünkü hasta iyileşeceğine inandığı 

zaman, bilincinde uyanma gerçekleşecek ve beyninden iyileşme komutları taşıyan 

kimyasallar bedendeki hasta yere doğru yola çıkmış olacaktır. Chopra bu süreci 

hastaların kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmeyi öğrenmesi ve 

kuantum tedavinin sırrına ermeleriyle açıklar (1994: 25). 

 

Ocak uygulamalarında, hastanın iyileşeceğine olan inancı çoğu zaman daha 

ocak ile karşılaşmadan gerçekleşmektedir. Hastaların ilgili ocağa ulaşmaları 

genellikle tavsiye yoluyla gerçekleşmektedir. Bu tavsiyelerin içeriğinde de büyük 

oranda mucizevi iyileşmeler yer alır. Örneğin bir ocağın anlattığı hikâye şöyle: 15 

yıl önce Gülhane Askeri Tıp Akedemisinde bir doktorunun kızı hastalanmış günden 

güne zayıflıyormuş 6-7 ay okula gidememiş. Babası doktor olduğu halde buna çare 

bulamadığı için üzgünmüş. En sonunda Gökçedere köyündeki bir yılancık ocağı kıza 

okumuş. Bir hafta sonra kızın iyileştiği ve okula başladığı haberi gelmiş (KK92).  

Böyle bir hikâyeyi duyan hastanın, o ocağa giderek iyileşeceğine dair inancı 

artacaktır. Bazı hikâyelerin merkezindeki iyileşen hasta bu örnekte olduğu gibi 
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tanınmış ünlü bir isim ise daha etkili olduğu söylenebilir. Örneğin, Mehmet Ali Erbil 

Aşağı Çavundur’dan sarılık ocağı KK80’i sarılığını kestirmek için İstanbul’a 

çağırmış,o da gitmemiş. Sonra Erbil Aşağı Çavundur’a gelerek sarılığını kestirmiş, 

daha sonra da televizyon programında “benim ilacım Çubuk’ta” diyerek nasıl 

iyileştiğini anlatmış(KK80).  

 

Hasta, ocak olan kişiye ulaşma sürecinde kendi şifasının da burada olduğuna 

inanarak koşullanmaktadır. Uygulama başladığında hastanın zihnindeki tüm 

düşünceler iyileşmeye odaklanmıştır ve bu da aslında hastalığının nedeni olan varsa 

psikolojik süreçlerin düzelmesi ile birlikte iyileşmeyi başlatmaktadır.                                       

 

Ayrıca ocaklar: “bunu doktor bilmez, bu bizim işimiz” “ben okurum-üflerim 

inayeti Allah’tan, geçer” diyerek, hastaya uygulamalarının sonucundan emin bir 

şekilde yaklaşmaktadırlar. Ocağın bu kendine güveni hastanın iyileşme beklentisini 

yükselterek zihin beden etkileşimine yön verir.  

 

Chopra, iyileşme dediğimiz bu fiziksel onarımı şöyle açıklar: “Düşünceyi 

moleküle çeviren olayda gizli bir dönüşüm vardır ve bu dönüşüm sadece sinir 

sisteminde bir uyaranın varlığıyla yerine getirilir. Beyin hücreleri mesaj iletirken 

mesajı alıncaya kadar tümü birbirine dokunmaz. Düşünce zaman ve mekânda 

(uzam) birden bire yer alarak çıkar ve onunla birlikte beyin hücrelerinin tümü 

eşzamanlı olarak değişir” (1994: 101). Ocak uygulamalarında aslında gerçek bir 

tedavi uygulanmaksızın gerçekleşen iyileşmeler daha önceki bölümlerde plasebo 

etkisi ve psikosomatik tıp yaklaşımları ile açıklanmaya çalışılmıştı.  Bu noktada 
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zihinsel süreçlerle ilişkili olan bu kuramsal yaklaşımların temel paradigmalarını da 

kuantum iyileşme teorisi ile açıklamak mümkün görünmektedir. 

 

Kuantum teorisinin odağında yer alan, atomaltı parçacıkların hareket ve 

enerjisinin zihin beden tıbbında nasıl bir açılım sağladığı Chopra’nın çalışmasının 

pek çok yerinde yinelenmektedir. Herhangi bir zihinsel olay fiziksel bir karşılık 

bulmak gereksiniminde olduğunda kuantum mekaniksel insan bedeni aracılığıyla 

hareket eder. Bu, iki evren olan zihin ve bedenin hataya düşmeksizin birbirleriyle 

nasıl ilişki kurduklarının sırrıdır (1994: 112). Söz konusu zihinsel süreç daha önceki 

bölümlerde hastanın ocağa ulaşma sürecinde yaşadığı koşullanma ile açıklanmıştır. 

Chopra kuantum iyileşmede bu koşullanmanın fizyolojik sürecine de açıklık 

getirmektedir. 

 

Ocaklara ulaşmanın bir diğer biçimi de doktorların yönlendirmesi ile 

gerçekleşmektedir. Görüşmeler sırasında ocaklar, bazen hastanın defalarca 

doktorlara hastanelere gidip ilaç kullandığı halde bir türlü iyileşemediği durumlarda 

doktorun ona “bir ocağını bulup okutma”sını söylediğini belirtmişlerdir. Doktorların 

bu türden yönlendirmelerini, tezin alan araştırması kapsamında Çubuk Devlet 

Hastanesi’nde gerçekleştirilen doktor görüşmeleri ile açıklamak mümkündür. 

Örneğin bu hastanede bir uzman doktor olan KK154 bu tür yönlendirmelerin 

hastanın kendisini daha iyi hissetmesi için yapıldığı görüşündedir. KK154’e göre 

ilaç tedavisi ile iyileşme sağlayamayan hastalar her olumsuz sonuçta bir kez daha 

moral bozukluğu yaşamakta ve bu da iyileşmeyi geciktirmektedir. Bu nedenle 

hastanın iyileşme inancı ile gideceği bir şifacı öncelikle bir “beklenti” 
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oluşturacağından bu yönlendirme iyileşmeye yardım edebilir. KK154, bir göz 

rahatsızlığında kendisinin de tavsiye edilen bir ocağa başvurduğunu ve iyileştiğini 

aktarmıştır. Aynı zamanda hem bir psikosomatik tıp hem de plasebo etkisine örnek 

olabilecek bu açıklamadan da yola çıkarak, her iki teorinin de aslında daha sonra 

ortaya konan ve uygulama alanı çok daha fazla olan kuantum iyileşme teorisi ile 

yeni bir anlam kazandığı söylenebilir. 

 

Alan çalışmasından elde edilen veriler arasında dikkat çekici bir ocak 

uygulaması da  “uzaktan okuma” olarak adlandırabileceğimiz bir uygulamadır. Bu 

uygulamaya da yine Einsteincı fizik teorilerinin ışığında geliştirilen kuramsal 

yaklaşımlar ile yorumlanabilir. Einsteincı fizik ve ardından kuantum teorisinin 

ortaya çıkmasıyla birlikte canlı ve cansız şeylerin, bir enerji alanına sahip olduğu 

düşüncesi bilim dünyasını ters yüz etmeye devam ederken, Richard Gerber, Gizli 

Enerji Terapileri adlı kitabında, bu tezi destekleyen pek çok laboratuar çalışmasına 

yer verir. Özellikle de suyun ve başka minerallerin şifacı tarafından istenilen 

enerjiyle (olumlu-olumsuz) yüklenmesiyle başka şeyler/insanlar üzerinde etkili 

olunabileceğine yönelik deneylere konuyla ilgisi bakımından burada yer 

verilecektir. Çubuktan derlenen “uzaktan okuma” örneğinde, şifacının (ocak) dua 

okuyup üfleyerek, dokunarak hastanın çamaşırına yüklediği iyileştirici unsur 

Gerber’in “şifa enerjisi” (2008) olarak belirttiği enerji ile ilişkilendirilebilir.  

 

Uzaktan okumanın (uzaktan şifalandırma) benzer biçimleri ile ilgili olarak 

Gerber’in çalışmasında pekçok deneyden söz edilmiştir. Bunlardan bir tanesinde 

manyetik alanlar ve şifa enerjileri arasındaki benzerlikler üzerine araştırmalar yapan 
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Dr. Robert Miller, tinsel şifacılar olarak nitelediği Olga ve Ambrose Worall’ın 

uzaktan etkileme gücünü deneyler. Miller, enerji akışını gözlemleyebileceği bir 

düzenek oluşturarak sıvı alkol buharı ihtiva eden bir buharın üzerinde şifacının (bir 

hastayı iyileştirdiği gibi şifaya yoğunlaşmış olarak)  ellerini gezdirmesini söyler ve 

ardından onun ellerine paralel olarak buhar içinde gerçekleşen bir dalga gözlemler. 

Miller bu deneyi daha sonra 600 mil uzaktayken buharı ve ellerini buharda 

gezdirdiğini hayal etmesini söylediği aynı şifacı ile gerçekleştimiş ve aynı dalganın 

oluştuğunu gözlemlemiştir. Böylelikle şifacıların uzak mesafeden de hastaya ve şifa 

verme arzularına yoğunlaştıklarında iyileşme sağlayabilecekleri iddia 

edilmektedir(Gerber: 2008). Çubuk’tan, derlenen bir uzaktan okuma biçimi bu 

görüşlerle ilişkilendirilebilir.  Hastanın ya da yakınının ocağa gelemediği durumda, 

ocak, telefon yoluyla hastaya uzaktan okuma yapmaktadır (KK132).  

 

Söz konusu deneyler ve sonuçları bilim dünyasının tamamınca kabul görüp 

dolaşımda olan bilgiler olmadığından ve zaman zaman “sözdebilim” olarak 

anıldıklarından, bu çalışmada daha fazla yer vermek çalışmanın amacını ve 

sınırlarını aşacaktır. Ancak, şifacıların ve şifacılıklarının bilimsel çalışmalarla 

araştırıldığını ve laboratuar ortamında deneylere konu olduklarını göstermesi 

bakımından da bu örnekler önem taşımaktadır.   

 

5.2.4.  Homeopatik Tedavi Yöntemi ve Ocak Uygulamaları 

 

Bu bölümde büyü ve ocak uygulamalarının kesiştiği benzerlik yasasının 

ilkelerinden yola çıkılarak günümüzde uygulanan homeopatik tedavi yönteminden 
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söz edilecektir. Öncelikle homeopatik tıp kavramına tarihçe ve yöntem bağlamında 

bir açıklama getirmek gerekmektedir.  

 

Homeopati, sağlıklı bir kişide bazı işaret ve semptomlara neden olan 

maddelerin, hastalık halinde bu belirtileri tedavi edebildiği ve bir ilacın seyreltildiği 

oranda etkili olduğu prensiplerine dayalı tıbbi bir metoddur (Stanway, 1992: 147).   

 

19. yüzyılın başlarında Leipzing’li bie hekim olan Dr. Samuel Hahnemann 

sıtma tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan kına kına kabuğunun sıtma 

ile aynı belirtilere neden olduğunu farketti. Bunun üzerine küçük dozlardaki ilacı 

sağlıklı kişilere verip neden olduğu sonuçları kaydetmeye başladı. Hahnemann uzun 

yıllar boyunca uğraşarak ilaçların sağlıklı bir kişide sebep oldukları belirtileri içeren 

bir liste oluşturdu. Daha sonra belli belirtileri olan hastalara uygun ilaçları bu listeye 

dayanarak verdi ve yayınlanabilir nitelikte mükemmel sonuçlar elde etti (Stanway, 

1992: 148)   

  

Homeopati, vücudun ameliyat gerektiren “mekanik” hastalıkları hariç, kendi 

başına birçok rahatsızlığın üstesinden gelebileceği ve belirtilerin vücudun 

hastalıktan kurtulma gayretinin önemli bir parçası olduğu temel düşüncelerine 

dayanmaktadır. Bu prensibin aynısı modern batı tıbbı tarafından bağışıklık 

sağlanmasında kullanılmaktadır. Az miktarda ölü veya yapısı değiştirilmiş mikrop, 

kişiye aşı yoluyla verilir ve vücudun o mikroba karşı bağışıklık kazanması sağlanır 

(Stanway, 1992: 152)  
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Stanway’in aktardığı bilgilerden özetleyecek olursak: Homeopatide hazırlanan 

ilaçların en temel özelliği de, seri olarak yapılan seyreltiler sonucunda ilacın 

etkisinin azalmak yerine arttığı sonucudur ki buna “güçlenme” adı verilir. Bu 

durumun açıklaması nükleer fizik tarafından yapılmaktadır. Buna göre, bir madde 

tek bir molekülü kalmayacak kadar seyreltilse bile, içinde çözündükleri su 

molekülleri orijinal madde ile ilgili enerji halinde bilgi taşımaktadırlar. Çok güçlü 

bir ilacın çözücüyle birlikte ezilme ve karıştırılmasıyla moleküllerde daha fazla 

enerji oluşmaktadır. Hastaya verilen homeopatik ilaç yoğunluğu az bile olsa, yüksek 

bir iç enerjiye sahipti İşte bu enerji açığa çıkarak vücuttaki biyo-enerjik sistemleri 

harekete geçirir. Bazı nükleer fizikçiler, böyle işlenmiş enerjilerin kendi kendilerini 

çoğaltma imkânları olduğunu iddia etmektedir (Stanway, 1992: 154). 

 

Tıp literatüründe, homeopatinin düşünsel temellerinin Hipokrates’e 

dayandırıldığı görülmektedir. Hipokrat, insanın birliğini, dirimsel, klinik ve 

tedavisel birlik olarak açıklarken tedavisel birliği de: umulan durum (natura 

medicatrix), karşıtlar yasası ve benzeşler yasası olarak belirtir. Burada Hipokrates 

karşıtların karşıtlarla iyileştirildiğini, hastalığın benzeşlerle ortaya çıktığını ve alınan 

benzeşlerle de hastanın iyi olduğunu söyler ve ekler: ateş, onu meydana getiren 

şeyle ortadan kaldırılır ve onu ortadan kaldıran şeyle meydana getirilir 

(Vannier,1976: 12-13). Aynı zamanda büyünün sempati yasalarından biri olan 

Homeopatik tedavi biçiminin bu ilkesi, ocak uygulamalarına da yakın durmaktadır. 

Nitekim ocak uygulamalarında “benzer benzeri iyileştirme gücüne sahiptir” similia 

simililibus curantur biçimindeki büyü yasası sıklıkla görülmektedir. Çubuk’tan 

derlenen ocak uygulamalarından pek çoğu bu ilkeye uygundur. Büyü yasalarında 
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sempati yasaları arasında örnekleri verilen bu uygulamalardan biri de yılancık 

sağaltımıdır. Bu uygulamada, Mekke’den geldiği söylenen ve altında kıvrımlı bir 

şekil olan taşlar yılancık olan yere tutturulur (KK93). Derinin altında kıvrımlı sert 

bir oluşum olarak tarif edilen yılancık kimi zaman da baş vererek derinin yüzeyine 

çıkmaktadır. Hastalık bu özelliğinden dolayı yılancık diye anılırken, sağaltımında 

kullanılan taşlarının da kıvrımlı şekli ile yılana benzemesi, aradaki benzerlik 

ilişkisine işaret etmektedir. Yılana benzetilen derideki bu oluşumun, yılana 

benzeyen desenlere sahip özel taşlar yoluyla sağaltılması, benzerin benzerle 

iyileştirilmesi ilkesine uygun düşmekte ve bu yönüyle de homeopatik tedavinin de 

işleyiş mantığı ile örtüşmektedir.   

 

Homeopatik tedavi biçiminin tek özelliği hastalık belirtilerini ortaya çıkaran 

maddeleri tedavide kullanmak biçimindeki “benzeşlik” kuralı olmadığına yukarıda 

değinilmiştir. Ancak bu özelliği ile ocak uygulamaları arasında bir yakınlık göze 

çarptığından burada vurgulanmaktadır. Ayrıca homeopatik tedavi diğer tıp 

sistemleri arasında Batı’da yaygın biçimde uygulanmaktadır. Stanway’in belirttiğine 

göre İngiltere’de 300 hekim nitelikli homeopati uygulamaktadır ve bu tedavi şekli 

Ulusal Sağlık Hizmetleri kapsamındadır. Londra’daki Homeopati Fakültesi de 

hukuken diğer tıp fakültelerinden farklı değildir. (1992: 147) 

 

Yukarıda kısaca aktarılan özellikleri nedeniyle allopatik ilaçlar gibi yan etkiler 

yoluyla bedende tahribat yaratmayan homeoptik tedavi günden güne daha çok tercih 

edilmektedir.  
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5.2.5. Ocak Uygulamalarında Humoral Patoloji 

 

Humoral Patoloji ya da Dört Sıvı Teorisi, M.Ö. 5. yüzyılda Hippokrat 

tarafından geliştirilmiş ve Tıp tarihinde iki bin yıl boyunca önemli bir uygulama 

alanı bulmuştur. Ali Haydar Bayat, Tıp Tarihi adlı çalışmasında, teori ile ilgili 

bilgiler aktarmaktadır. Buradan özetle:  Humoral Patoloji Teorisi’ne göre canlılık,  

bedenin katı kısımlarını oluşturan toprak, sıvı kısımlarını oluşturan su, solumayı 

sağlayan hava ve canlılığın özü olan ruhu oluşturan ateşten oluşmaktadır. Evrenin 

bir parçası olan insanda yukarıdaki dört elemandan meydana gelmiş, 

kompozisyonları değişik dört temel sıvı/humor: kan, balgam, sarı safra ve kara safra 

vardır. Bunların her biri hava, su, toprak ve ateşin karşılığıdır. Sarı safra sıcak- kuru 

olan ateşe; kan, sıcak yaş olan havaya; balgam soğuk yaş olan suya; kara safra 

(İslam tıbbında sevdâ), soğuk kuru olan toprağa karşılıktır. Sağlık kişinin mizacına 

göre sıvıların vücuttaki dengesine bağlıdır (Bayat, 2003: 99).  

 

Hastalık ve sağlığın bu sıvıların dengeli halde bulunmalarına bağlı olduğu 

Humoral patolojide, bu sıvıların karşılık geldiği mevsimler, besinler, mizaçlar da 

hastalıkların tedavisinde belirleyicidir. Tedavide ilaç ve perhizlere yer verilen 

teoride uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de hastalık sebebi olan sıvının 

vücuttan atılarak, sıvılar arasında bozulmuş olan dengenin sağlanmasıdır. İslam 

Tıbbında “hacamat” olarak adlandırılan kan aldırma bunlardan birisidir (171).  

 

Bayat, doğu ve batı tıbbında iki bin yıl yürürlükte kalan Humoral Patoloji 

Teorisi’nin bugün de belli ölçülerde halk tıbbında yaşadığını belirtir (2003: 100).  
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Humoral patoloji teorisinin Anadolu halk hekimliğinde en sık uygulandığı 

sağaltım  biçimi “kan aldırma” (hacamat) dır. Vücuttaki fazla kanın dışarı atılması 

ile gerçekleştirilen sağaltım, birikerek ağrıya ve hastalığa neden olan kanın vücudun 

belirli yerlerinde jilet, bıçak, ustura gibi kesici aletlerle çizikler oluşturularak 

akıtılması biçimindedir. Çubuk ve köylerinde gerçekleştirilen alan çalışmasında 

örneklerine çok az rastlanan bu uygulama, Akkuzulu ve Kutuören mahallelerinde 

babalarından el almış iki sarılık ocağı tarafından hastanın alnının jiletle çizilmesi 

şeklinde gerçekleştirilmektedir (KK70, KK118).  Ayrıca Atatürk Mahallesinden 

KK59 ise, baş ağrılarında bu iş için özel olarak yapıldığını söylediği 

(göstermemekte ısrar ettiği) bir aletle yine alnın ortasını çizerek kan akıtmak 

şeklinde bir uygulama gerçekleştirmektedir. 91 yaşında olan KK59 ile yapılan 

görüşme sırasında, babasının berber olduğunu ve kan almada kullandığı aletin ondan 

kaldığını babasının da kan aldığını belirmiştir. Konu ile ilgili çalışmalarda da 

Anadolu’daki halk hekimliğinin yaygın olarak berberler tarafından uygulandığı 

tespitinin kan aldırma ile ilgili olduğu düşünülebilir.   

 

Alan çalışması sırasında gerçekleşen görüşmeler sırasında geçmişte Çubuk ve 

köylerinde uygulanmakta olan bir kan aldırma biçiminin de “sülük tutma” olduğu 

tespit edilmiştir. Özellikle de kol ve bacak ağrısında uygulanan bu yöntemin kısırlık 

tedavisi için de kadınlara uygulanmakta olduğu belirtilmiştir. Uygulama kısaca 

şöyledir: geçmişte bölgedeki ufak göletlerden toplanan sülükler ağrıyan yerlere 

tutturulmakta ve yapışan sülüklerin buradaki kirli kanı çekmesi sağlanmaktadır. 

Kirli kanı çekerek iyice şişen sülükler, soğumuş soba külüne atılarak çektikleri kanı 
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dışarı çıkarmaları (kusmaları) ve yeniden tutturulmaları sağlanmaktadır.  Uygulama 

bugün de geçerliliğini korumakla birlikte, göletler kuruduğundan bölge halkının 

sülük bulması mümkün olmamaktadır. Görüşme yapılan kişiler, bugün Ankara-

Ulus’ta satılan sülüklerle bu uygulamanın sürdürülmeye çalışıldığını ancak buradan 

alınan sülüklerin hiç etkili olmadıklarını bu nedenle de bölgede “sülük tutma” 

uygulamasının artık gerçekleştirilmediğini söylemişlerdi. 
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SONUÇ 
 

Bu çalışmada, günümüzde sağlık alanında yüksek teknoloji ile tanı ve tedavi 

olanaklarının bulunmasının yanında, çoğu geleneksel tıp bilgisinden kaynaklanan 

iyileştirme yöntemlerine olan talebin giderek artmasındaki temel dinamikler 

irdelenmiştir. Bu süreç ve eğilim tarihsel olarak içinde bulunulan “postmodern” 

dönemin dünya görüşü ile uyumlu bulunmuştur. Bugün, insanın beklentileri 

maddeden manaya taşınırken, iyileşmenin de bir tamirat işinden çok zihin ve ruhla 

birlikte gerçekleşen bir süreç olduğu fikri yeniden kabul görmektedir. Hergün 

televizyon ekranlarından topluma sunulan alternatif-tamamlayıcı tıp uzmanları, bu 

konu üzerine sayısı günden güne artan yayınlar, gazete ve dergilerde bu konunun 

sıklıkla yer alması biçiminde basılı ve görsel medya da bu eğilimi pekiştirmektedir. 

İnsanın dünyaya bakışındaki bu manevra, postmodern dönemin bir belirleyeni olan 

tüketim kültürü içinde metalaştırılmıştır. Ortaya çıkan tabloda ise, bugün alternatif 

tamamlayıcı tıp adıyla yaygınlaşan, kaynağını ise geleneksel tıp uygulamalarından 

ve holistik bakış açısından alan iyileşme reçeteleri, önemli bir sektör durumuna 

gelmiştir.  Medya, toplumu bitkisel ve doğal olan yöntemlerin yararına, iyileşmede 

psikolojik süreçlerin de etkili olduğu fikrine ikna ederek (ki zaten postmodern 

toplum düşünsel olarak bu fikre yatkındır)  başka sektörlerin de ortaya çıkmasının 

yolunu açmaktadır. Bugün kent merkezlerinde, özellikle de yüksek gelir grubunun 

yaşadığı bölgelerde “yoga”, “reiki”, “pranik şifa”, gibi geleneksel tıp sistemlerinin 

öğretildiği merkezlerin giderek artması, alışveriş merkezlerinde yer alan bitkisel 

ürün mağazalarının her geçen gün daha fazla talep görmesi de bu kurgunun bir 

sonucudur.  
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Kent merkezlerindeki bu tablo, aktar tebabetinden sağlıklı yaşam için besin 

takviyesine, kocakarı ilacından tamamlayıcı tıbba, ocaklık kurumundan reikiye 

evrilen bir iyileşme algısına işaret ederken, gelenekten yararlanan sektörlerin, 

geleneksel olanı kentli insanın beğenisine uyarlayarak tüketim malzemesine 

dönüştürmesi de önemli bir tartışma konusu olarak ortadadır. Ambalaj içinde 

tüketilenin geleneksel bir özü vardır ancak modifiye edilmiş bir gelenektir burada 

topluma sunulan.   

 

Geleneksel tıbbın bugün kent merkezlerinde sürüdürülme biçimlerine dair 

durum tespitinin ardından, Çubuk ve köylerinde sürdürülen geleneksel tıp 

uygulamaları, bu çalışmanın odaklandığı bir diğer konudur. Bu uygulamalar 

“ocaklık kurumu” içinde gerçekleştirilenlerle sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda 

gidilen 41 köy ve 28 mahallede görüşme yapılan 153 ocaktan 32 hastalığa ait 194 

uygulama tespit edilmiştir. Bu sayıları dikkate alarak ocaklık kurumunun Çubuk ve 

köylerinde aktif olarak sürdürüldüğü söylenebilir. Ancak bu yoğunluğun, özellikle 

60 yaş ve üzeri ocak sayısının (126), 60 yaş altı ocak sayısından (27)  dramatik 

olarak fazla olması nedeniyle ve gençlerin bu uygulamaları sürdürmedeki 

isteksizlikleri gibi nedenlerle günden güne azalacağı söylenebilir. Bugün kimi 

ocakların, zaman zaman medyada kötü örnekler üzerinden toptancı bir yaklaşımla 

olumsuzlanması nedeniyle uygulamaları sürdürmeme eğilimleri tespit edilmiştir. 

Kent merkezlerinde her ne kadar gelenek itibarını yeniden kazanmaya ve geleneksel 

uygulamalar bir süredir hiç görmediği ilgiyi görmeye başlamışsa da (ki bu, bir takım 

sektörler tarafından desteklenen/yönlendirilen bir ilgidir), bazı ocakların, kendi 

uygulamalarını “hurafe” olarak adlandırabildikleri tespit edilmiştir.  
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Ocak uygulamalarının erkeklerden çok kadınlar tarafından, elevi köylerinden 

çok sünni köylerinde sürdürüldüğü de elde edilen verilerden çıkarılan bir sonuçtur. 

Ayrıca ocak sayısının ilçe merkezine uzak dağ köylerinden çok, ilçe merkezine 

yakın köylerde yoğunlaşması da bu sonuçlara eklenebilir. Ancak, bu sonuçlar 

yalnızca bir ilçeden elde edilen verilere dayandığı için bir genelleme ve açıklama 

yapmak için yeterli değildir. Ocakların çok büyük bir kısmı tarafından ocaklığın 

aktarılmasında “el alma” pratiğinin varlığına dikkat çekilmiştir. Bu el alma pratiği 

kimi zaman kan bağı gerektiriken, kimi zaman da kayıvalideden geline, komşuya ya 

da başka bir yakına el verilebilmektedir. Kimi ocaklıklar ise aktarımında daha farklı 

süreçleri gerektirmektedir (yılancık, köstü gibi). Uygulamalarda “ocağını bulma”nın 

ve “ocağına düşme”nin sonuç almada önemli olduğu vurgulanmakta ve ocağını 

bulmak için de “iğne atma” pratiğine başvurulmaktadır. Ayrıca ocak uygulamasının 

bir parçası olarak ocağa “el yingilliği” denilen demir para vermek, ocağın evinden 

ekmek yemek, su içmek gibi pratikler de Çubuk ve köylerindeki ocaklık kurumunun 

genel özelliklerindendir.   

 

 Çalışmada, Çubuk ve köylerinde gerçekleştirilen halk hekimliği 

uygulamalarının ocaklık kurumu ile sınırlı olduğı tespitine varılmıştır. Görüşmeler 

sırasında tedavide bitkilerden yararlanma konusu da araştırılmış, ancak hiçbir 

bitkisel tedavi tespit edilememiştir. Bu konu açıldığında köylülerin TV 

programlarındaki bitki uzmanlarının adını ve bitkisel ilaç tariflerini vermesi de 

medyanın bu alandaki dönüştürücü etkisini ortaya koyması bakımından önemlidir.  
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 Anadolu’daki ocaklık kurumu ile ilgili çalışmalar tarandığında, ocaklığın 

tanımlanması niteliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması konularının genellikle 

aynı çalışmalardan alınan bilgilerle tekrar edildiği görülmüştür. Bu alanda 

yapılacak, özellikle de alan çalışmalarının artması ve bugünün ocaklık kurumu 

hakkında yeni bilgiler edinilmesi ile tanımlama ve tasnif çalışmalarında da 

güncellenmeye gidilebileceği düşünülmektedir. 

  

Çalışmada, kaynaklarda sıklıkla Şamanizm kalıntısı olduğu vurgulanan ocaklık 

kurumu için yeni bir yaklaşım denemesinde bulunulmuştur. Ocaklık kurumunun 

iyileştirme pratikleri, ruhun kalıtımla aktarılan bir parçası ve her zaman her yerde 

kendiliğinden ortaya çıkan benzer süreçlere işaret eden “toplumsal bilinçdışı” ile 

ilişkilendirilmiştir. İyileştirmenin içgüdüsel bir eylem olması ve dünyanın pek çok 

yerindeki iyileştirme pratiklerinin birbirine benzerliği de bu ilişkiyi 

desteklemektedir.   

 

Çalışmada, hastalık ve sağlık konularında günümüzde yaygın olarak kullanılan, 

modern tıp, bilimsel tıp, konvansiyonel tıp, batı tıbbı, halk tıbbı, geleneksel tıp, 

alternatif tıp, tamamlayıcı tıp gibi kavramlarla ilgili bir standartlaşmanın oluşmadığı 

tespit edilmiştir. Bu durum da konunun yeni ve güncel olması ile ilişkilendirilebilir.  

 

Tespit edilen ocak uygulamaları, büyünün işleyişi ile ilgili yasalar ekseninde 

analiz edildiğinde büyük ölçüde aynı prensiplerin işlediği görülmüştür. Özellikle de 

sempati yasaları olarak bilinen; benzerlik, yakınlık ve karşıtlık yasalarının 
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prensipleri bazı uygulamalarda açıkça göze çarpmaktadır. Bu durum ocak 

uygulamalarının dinsel-büyüsel niteliğini desteklemektedir.  

 

Kökeni milattan önceki dönemlere dayanan ve bugün konvansiyonel tıp 

tarafından da kabul gören tıbbi yaklaşımların işleyiş mantığı ile ocak 

uygulamalarının işleyişi karşılaştırıldığında çok yakın benzerlikler tespit edilmiştir. 

Bu yaklaşımlardan “psikosomatik tıp” ve “plasebo etkisi”, iyileşmede hastanın 

iyileşme beklentisini, iyileşmeye koşullanmasını ve şifa bulacağına inanmasını ön 

koşul olarak kabul etmektedir. Ocakların da her uygulamada hastalara söylediği 

“şifa verende değil alanda” ifadesi ocak uygulamalarını inanma önkoşulu 

bağlamında söz konusu kuramlara yaklaştırmaktadır. “Psikosomatik tıp” ve 

“plasebo etkisi” nin olumlu sonuçları bugün Batı tıbbında bu kuramlardan 

yararlanılmasının önünü açmıştır. Bu iki yaklaşımı da kapsayan “kuantum iyileşme” 

teorisi ise, iyileşmeyi zihinsel süreçlere dayalı bir dizi mesaj uyarı sisteminin 

harekete geçmesi ile vücutta gerçekleşen fizyolojik değişimlerle 

ilişkilendirmektedir. Söz konusu zihinsel süreçlerin başında ise yine inanma ve 

koşullanma gelmektedir. Kuantum iyileşme teorisi bu yönüyle ocak uygulamalarının 

işleyişi ve sonuç alma mekanizmalarını açıklamaktadır.   

 

Ocak uygulamaları, büyünün sempati yasalarından benzerlik yasasının benzerin 

benzerle tedavi edilmesi (similia simililibus curantur) ilkesine uygunluğu ölçüsünde 

de “homeopatik tedavi” ile yakınlaşmaktadır. Kökeni Hipokrates’a dayanan 

“homeopatik tedavi” de, insanda hastalığın belirtilerini ortaya çıkaran şeylerin 

hastalığı ortadan kaldırmada da etkili olacağı yönünde “benzerin benzerle 
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iyileştirilmesi” esasına dayanmaktadır. Ocakların sağaltım yaptığı bazı hastalık 

adları ve tedavi biçimlerinde benzerlik yasasının belirgin olarak işlediği 

gözlemlenmiştir 

 

Ocak uygulamalarının çok az bir kısmının mantıksal işleyişi bakımından Antik 

Yunan felsefesine dayanan “humoral patoloji” kuramı ile yakınlaştığı tespit 

edilmiştir. Sağlığı vücuttaki dört sıvı olan kan, balgam, sarı safra ve kara safra 

arasındaki denge hali olarak tanımlayan bu kurama göre; iyileşme için, bozulan bu 

denge halinin yeniden sağlanması gerekmektedir. Ocak uygulamaları arasında 

humoral patoloji kuramına uygun düşenler, kirli kanın dışarı atılması esasına 

dayanan “kan aldırma” ya da “hacamat” olarak bilinen uygulamalardır. Bu 

uygulamalar da “sarılık” ve “baş ağrısı” ile ilgili uygulamalar olup sayıca azdır. Bu 

kurama uygunluğu tespit edilen bir uygulama da “sülük tutma”dır. Burada kirli 

kanın vücuttan atılması, sülüklerin ağrıyan bölgeye tutturularak buradaki kanı 

emmesi ile gerçekleşmektedir. Ancak son zamanlarda bölgedeki küçük göletlerin 

kuruması sonucunda sülük bulunamadığı için bu uygulamanın yapılmadığı tespit 

edilmiştir.  

 

Tüm bu kuramsal yaklaşımların ortak özelliği bütüncül (holistik) bir anlayışını 

temsil etmeleridir. Kimisi bugün konvansiyonel tıp tarafından da kabul edilen bu 

yaklaşımların ocak uygulamaları ile örtüşen yanlarının belirlenmesi, ocaklık 

kurumunu “boş inanç” ya da “hurafe” biçiminde toptancı bir yaklaşımla 

reddetmeden önce bu uygulamaların, günümüz konvansiyonel tıbbında 
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yararlanılabilecek bir bilgi birikimine sahip olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 

 

Kent merkezinde geleneksel tıbba olan eğilimin, postmodern sürecin tüketim 

kültürü bağlamında anlamlandığı ve geleneğin postmodern biçimlerine bir örnek 

oluşturduğu tespiti de bu çalışmada kısaca tartışılmış, yeni çalışmalarda 

odaklanılması gereken bir sorun olarak ortaya konulmıştur. 

 

2009-2012 yılları arasında şekillenen bu çalışma, bugün adına küresel, 

postmodern, geç modernizm, terimlerinden hangisini kabul edersek edelim, 

etrafımızı kuşatan yeni dünyada, bir kültür mirası olan ocaklık kurumunun var oluş 

biçimini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bugün Çubuk ve köylerindeki ocaklık 

kurumuna dair nicel ve nitel verilerin tespit edilmiş olması bu çalışmanın önemli bir 

çıktısıdır.   

 

Çalışmada ayrıca, tespit edilen ocak uygulamaları bütüncül yaklaşımlar 

ışığında irdelenerek iyileşme olgularına anlam ve açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Nitekim, modern hayatın ötelediği bütüncül yaklaşımların insan bedeni ile kurduğu 

olumlu ilişki yeni bir keşif değil, ilk insanla var olup aklın kutsanmasıyla 

uzaklaşılan bir olgudur. Bu çalışmada, insanlığın, Aborjin anlatısında olduğu gibi 

(Tamaro,1997), geçmişte ruhunu geride bırakarak aklın peşinde koşarken şimdilerde 

ruhunu arayış içinde olması sağlık-hastalık ekseninde ele alınmıştır. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, geleneksel tıbbın günümüzde gördüğü ilgi, tarihsel çerçevede  

“modern” ve “postmodern”  süreçler bağlamında ele alınmıştır. Araştırma 

konusunun odağında ise geleneksel tıbbın bir alanı olan ocaklık kurumu yer 

almaktadır. İki ana kol üzerinde şekillenen çalışmanın ilk aşamasında 

gerçekleştirilen alan araştırması, ocaklık kurumu ve uygulamaları konusundaki 

tartışmaların yürütülmesi için güncel veriler elde edilmesine olanak sağlamıştır. 

Çalışmada alan araştırmasının verileri, tablo ve grafikler yoluyla sayısal bir analize 

konu olurken, bu veriler içerikleri ve sayısal değerleri açısından günümüz ocaklık 

kurumunun sınırlı bir alandaki durumunu ortaya koymaktadır.   

 

Çalışmanın diğer aşamasında ise, iyileşmede özellikle de zihinsel süreçlerin 

önemine vurgu yapan kuramsal yaklaşımlar ve hastalığın fizyolojik nedenleri ve 

tedavisine odaklanan antik dönem tıp yaklaşımları ile ocak uygulamaları 

karşılaştırılmıştır. Uygulamalar, “psikosomatik tıp”, “plasebo etkisi”, “kuantum 

iyileşme”, “homeopati”, “humoral patoloji” gibi konvansiyonel tıpta da kullanılan 

kuramsal yaklaşımlar ışığında çözümlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu kuramsal 

yaklaşımların işleyiş mantığı ile ocak uygulamaları arasında kurulan ilişki, ocak 

uygulamalarında biçimlenen anlam derinliğini göstermesi bakımından önemlidir.   
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Abstract 
 

This dissertation concerns the the condition of the traditional medicine today 

through the historical frame in modern and postmodern concept.  The focus of this 

reaserch is mainly the ocaklık practices which is one of the main streams of the 

Turkish traditional folk medicine.  The research consist of two main parts.  One part 

deals with the field work and the other part is the interpretation of the data with new 

concepts of conventional medicine, collected from the field.  The field work helps to 

discuss the contemporary situation of the traditional folk medicine.  The data of the 

field work analysed with graphics and the interpretation of the graphics.  This 

helped us to see the contemporary situation of the folk medicine in a framed area, 

Ankara Çubuk.   

The other part of the dissertation is compares the old folk medicine tradition 

and the contemporary ocaklık practices within the context of new age medicine 

practices.  Practices are analysed within the concept of theroies that are used in 

conventional medicine like ‘psychosomathic medicine’ ‘plesebo impact’ ‘quantum 

healing’ ‘humoral pathology’. The theories mentioned in this research are important 

because of the relation between the logic of the stressed theories and the practices of 

folk medicine are parellel and proves the depth of the meaning in folk medicine.  
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EK1. Köyler ve Mahalleler Dizini 

No Gidilen köyler Km Nüfusu  Alevi/sünni  

1 Aşağıobruk 
 

9  Sünni 

2 Çatköy 
 

24 181 Sünni 

3 Çitköy 
 

15  Alevi 

4 Dağkalfat 
 

15 119 Alevi 

5 Dalyasan 
 

29  Alevi 

6 Dedeler 
 

13 52 Sünni 

7 Durhasan 
 

17  Sünni 

8 Eğriekin 
 

6 95 Sünni 

9 Eskiçöte 
 

6 171 Sünni 

10 Hacılar  
 

22 116 Sünni 

11 Karaçam 
 

35 17 Sünni 

12 Karadana 
 

15 204 Sünni 

13 Kavaklı 
 

18 100 Sünni 

14 Kışlacık 
 

24 238 Sünni 

15 Kızılören 
 

33  Sünni 

16 Kuruçay 
 

22  Sünni 

17 Kuyumcu 
 

16 46 Alevi 

18 Mahmutoğlan 
 

16 161 Alevi 

19 Meşeli  
 

30 87 Alevi 

20 Mutlu (Deliören) 
 

8 99 Sünni 

 
21 

 
Nusratlar 
 

30 113 Sünni 

22 Okçular 22  Sünni 
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23 Ovacık 
 

13 184 Alevi 
 
 

24 Özlüce (meki) 29  
108 

Sünni 

25 Saraycık 
 

15  Sünni 

26 Sarıkoz 
 

12 39 Alevi 

27 Sarısu 
 

30 29 Alevi 

28 Sele 
 

15  Alevi 

29 Sıgırlıhacı 
 

7 141 Sünni 

30 Susuz 
 

15  Alevi 

31 Uluağaç 
 

40  Sünni 

32 Yaylak 
 

30  Sünni 

33 Yeşilkent 
 

29 138 Sünni 

34 Yıldırımaydoğan 
 

35  Sünni 

35 Yıldırımelerön 
 

40 256 Sünni 

36 Yıldırımevci 
 

40 85 Sünni 

37 Yılmaz (martın) 
 

17 121 Sünni 

38 Yiğitli (ibek) 
 

25km 121 Sünni 

39 Yukarı emirler 
 

9  Alevi 

40 Yukarı obruk 
 

9  Sünni 

41 Yakuphasan 
 

25 112 
 
 

Sünni 
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Mahalleler  

 
No  Gidilen Mahalleler  Km Alevi/Sünni 

 
1 Atatürk  Merk Sünni 

 
2 Ağılcık  4 Sünni 

 
3 Akbayır  19 Sünni 

 
4 Akkuzulu  19 Sünni 

 
5 Aşağı Çavundur  3 Sünni 

 
6 Dumlupınar  18 Sünni 

 
7 Esenboğa  12 Sünni 

 
8 Gökçedere 5 Sünni 

 
9 Güldarpı                 

              
10 Sünni 

10 İkipınar  23 Sünni 
 

11 İmamhüseyin 22 Sünni 
 

12 Kapaklı  14 Sünni 
 

13 Karaağaç  5 Alevi 
 

14 Karaman  8 Sünni  
 

15 Kargın  6 Alevi 
 

16 Kızılca  28 Sünni 
 

17 Kızılöz  6 Sünni 
 

18 Kutuören 20 Sünni 
 

19 Küçükali  20 Sünni 
 

20 Melikşah 20 Sünni  
 

21 Ömercik  7 Alevi 
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22 Sünnü 6 Sünni 
 

23 Tahtayazı  9 Sünni 
 

24 Taşpınar  9 Sünni 
 

25 Tuğla  16 Sünni 
 

26 Yazır  9 Sünni 
 

27 Yenice  15 Sünni 
 

28 Yukarı Çavundur  29 Sünni 
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EK 2. Kaynak Kişi (Ocak) Dizini 

 
Kodu Cinsiyeti Yaşı Hastalık Eğitim Durumu Köyü 
KK1 K 47 yılancık okur yazar Çat 
KK2 K 70 temre okur yazar değil Çat 
KK3 K  56 gelincik okur yazar değil Çat 
KK4 E 59 gece yanığı, göz 

bağlama (nazar) 
ortaokul Çat 

KK5 E 64 bakır basması ortaokul Çat 
KK6 E X temre x Dağkalfat 
KK7 K 66 bulgur püskürtme okur yazar değil Dedeler 
KK8 K 57 göz oklama ilkokul Eğriekin 
KK9 E 70 siğil ilkokul Eski çöte 
KK10 K 47 bulgur püskürtme ilkokul Eski çöte 
KK11 K 66 köstü, kızılyüğrük 

sarılık 
okuryazar değil Hacılar 

KK12 E 61 temre  ilkokul Hacılar 
KK13 K 63 geceyanığı okur yazar değil Hacılar  
KK14 K 75 kızılyüğrük, sarılık, 

emik basma göz 
oklama 

okur yazar değil Hacılar 

KK15 
 

K X bakır basması okur yazar değil Hacılar  

KK16 K  80 siğil okur yazar değil Karaçam   
KK17 K 56 kızılyüğrük okur yazar değil Karadana  
KK18 E 65 bulgur püskürtme ilkokul Karadana 
KK19 K 40 bakır basması ilkokul Karadana 
KK20 K 70 ümük sıvama okur yazar değil Kavaklı 
KK21 E 80 siğil ilkokul Kışlacık  
KK22 K 70 babuç okur yazar değil Kuyumcu  
Kk23 K 61 köstü okur yazar değil Kuyumcu  
KK24 E 81 sarılık okur yazar Kuyumcu  
KK25 K 63 temre  okur yazar Kuyumcu 
KK26 E 61 temre ortaokul Mahmudoğla

n  
KK27 E 68 sarılık ilkokul Meşeli 
KK28 E 77 siğil ilkokul Mutlu 

(deliören) 
KK29 E 66 korku okur yazar Mutlu 
KK30 E 63 kırık çıkık, köstü okur yazar Mutlu 
KK31 K 79 korku okur yazar değil Mutlu 
KK32 
 

K 66 bakır basması okur yazar değil Mutlu 
 

KK33 K 60 kuduz toprağı okur yazar değil Mutlu  
KK34 K 73 yılancık, temre okur yazar  Mutlu  
KK35 E 57 bakır basması  ilkokul Nusratlar  
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KK36 E 95 kırık çıkık  okur yazar değil Nusratlar  
KK37 K X kurşun dökme okur yazar değil Ovacık  
KK38 K 88 temre  okur yazar değil Ocacık  
KK39 K  75 temre, siğil okur yazar değil Sarıkoz  
KK40 K 59  sarılık, bakır 

basması, bulgur 
püskürtme, temre 

ilkokul Sele  

KK41 K 67 bajır basması okur yazar Sığırlıhacı  
KK42 E 80 temre okur yazar  Uluağaç 
KK43 K 71 bakır basması, 

bulgurlama, bezeme 
okur yazar değil Yeşilkent  

KK44 K 52 bulgur püskürtme  okur yazar değil Yeşilkent  
KK45  K 81 temre okur yazar değil Yıldırımelör

en 
KK46 E 70 göz oklama okur yazar Yıldırımevci 
KK47 K 67 bulgurlama okur yazar değil Yıldırımevci 
KK48 K 58 bakır basması çıban okur yazar değil Yılmaz 

(martın) 
KK49 K 80 bıçaklama okur yazar değil Yiğitli (ibek) 
KK50 E 87 sancı okur yazar değil Yiğitli 
KK51 E 85 siğil, bakır basması okur yazar Yiğitli 
KK52 K 75 temre, kızılyüğrük okuryazar değil Yakuphasan 
KK53 E 67 köstü okur yazar Yakuphasan  
KK54 K 85 köstü okur yazar değil Yakuphasan  
KK55 K 70 göz oklama,sarılık, 

kızılyüğrük 
okur yazar değil Atatürk mah.

KK56 K 54 yılancık okur yazar değil Atatürk mah.
KK57 K 90 temre okur yazar değil Atatürk mah 
KK58 K 45 kızılyüğrük, göğüs 

dağlama, kurşun 
dökme 

ilkokul Atatürk mah 

KK59  K 91 kan alma okur yazar değil Atatürk mah 
KK60 K 60 temre ilkokul Ağılcık 
KK61 E 75 sarılık okur yazar değil Ağılcık  
KK62 K 44 bakır basması ilkokul Ağılcık 
KK63 E 68 geceyanığı ilkokul Ağılcık  
KK64 K 68 yılancık ilkokul Akbayır 
KK65 K 82 göbek çekme okur yazar değil Akbayır  
Kk66 E 67 kızılyüğrük ilkokul Akbayır 
KK67 K 23 dabaz ilkokul  Akkuzulu  
KK68 E 46 bulgur püskürtme ilkokul Akkuzulu 
KK69 K 37 siğil ilkokul Akkuzulu  
KK70 E 70 sarılık  ilkokul Akkuzulu  
KK71 E 60 temre ilkokul Akkuzulu  
KK72 K 62 sarılık  okur yazar Aşağı 

çavundur 
KK73 K 59 sarılık okur yazar değil Aşağı 
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çavundur 
KK74 K 55 siğil okur yazar Aşağı 

çavundur 
KK75 K 86 siğil,temre okur yazar değil Aşağı 

çavundur 
KK76 K 53 kuluç  ilkokul Aşağı 

çavundur 
KK77 K 40 temre ilkokul Aşağı 

çavundur 
KK78 E 60 temre ilkokul Aşağı 

çavundur 
KK79 X 60 kızılyüğrük okur yazar Aşağı 

çavundur 
KK80 K 60 sarılık siğil 

geceyanığı 
okur yazar Aşağı 

çavundur 
KK81 E 83 kırık çıkık ilkokul  Aşağı 

çavvundur 
KK82 K 70 bakır basması, 

kabakulak 
okur yazar değil Aşağı 

çavundur 
KK83 K 60 bulgur püskürtme, 

süt humması 
okur yazar değil Dumlupınar 

KK84 K 85 alazlama, havale okur yazar değil Dumlupınar  
KK85 K 51 bulgur püskürtme okur yazar değil Dumlupınar  
KK86  E 27 bulgur püskürtme lise Dumlupınar  
KK87  E 30 bulgur püskürtme lise Dumlupınar  
KK88  E 26 bulgur püskürtme lise Dumlupınar  
 
KK89 

K 85 göbek çekme okur yazar değil Dumlupınar  

KK90 K 44 gelincik ortaokul Dumlupınar  
KK 91 K 77 geceyanığı okur yazar değil Dumlupınar  
KK92 K 76 bulgur püskürtmesi  ilkokul Dumlupınar  
KK93  K 40 yılancık, köstü, iş ilkokul Dumlupınar  
KK94  E 39 bakır basması, siğil ortaokul Güldarpı  
KK95 E 65 bulgur püskürtme okur yazar değil Güldarpı  
KK96 K 80 köstü okur yazar Güldarpı  
KK97 K 65 yılancık okur yazar Güldarpı  
KK98 K 54 siğil okur yazar İkipınar 
KK99 E 75 temre okur yazar değil İmam 

hüseyin  
KK100 K 42 dabaz ilkokul İmam 

hüseyin 
KK101 K 38 korku ilkokul İmam 

hüseyin 
KK102 E 70 kurşun dökme okur yazar değil Kapaklı 
KK103 K 49 dabaz ilkokul Kapaklı 
KK104 K 78 temre okur yazar değil Karaağaç  
KK105 K 60 siğil,dalak kesme okur yazar değil Karaağaç  
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KK106 K 54 göz oklaması okur yazar  Karaağaç  
KK107 E 76 temre,siğil,bakır 

basması,bulgur 
püskürtmesi 

ilkokul Kargın  

KK108 K 61 temre okur yazar değil Kızılca  
KK109  K 84 alazlama  okur yazar değil Kızılca  
KK110  K 62 korku okur yazar  Kızılca  
KK111 K 65 sancı okur yazar değil Kızılca 
KK112 K 73 bulgur püskürtme okur yazar değil Kızılca 
KK113 K 54 geceyanığı  okur yazar Kızılca 
KK114 K 68 temre siğil okur yazar değil Kızılöz 
KK115 K 68 kızılyüğrük okur yazar değil Kızılöz 
KK116 E 60 temre lise Kızılöz 
KK117 K 60 iş okur yazar Kutuören 
KK118 E 60 sarılık okur yazar Kutuören 
KK119 K 75 sarılık  okur yazar Kutuören 
KK120 K 89 temre okur yazar değil Kutuören 
KK121 K 77 siğil okur yazar değil Melikşah  
KK122 K 77 bakır basması okur yazar değil Melikşah  
KK123 K 67 temre, sarılık  okur yazar Melikşah  
KK124 K 70 yılancık, köstü, 

geceyanığı, bulgur 
püskürtme 

okur yazar Melikşah 

KK125 K 80 bulgur püskürtme, 
tüpleme 

okur yazar değil Melikşah  

KK126 K 55 bakır basması ilkokul Melikşah  
KK127  K 35 geceyanığı ortaokul Melikşah  
KK128 K 55 muska ilkokul Melikşah  
KK129 E 58 siğil, temre ilkokul Ömercik  
KK130 K 32 köstü ilkokul Sünnü  
KK131 K 60 göbek çekme okur yazar değil Sünnü   
KK132 E 64 nazar, baş ağrısı ilkokul Sünnü  
KK133 E 45 siğil, temre ilkokul Sünnü  
KK134 E 28 bulgur püskürtmesi lise Sünnü  
KK135 K 49 kuluç ilkokul Sünnü  
KK136 K 33 yılancık  ilkokul Sünnü  
KK137 K  70 yılancık  okur yazar değil Sünnü  
KK138 K 50 kabakulak,kuluç okur yazar Sünnü  
KK139 E 61 bakır basması okur yazar Sünnü  
KK140 K 30 göbek düşmesi ilkokul Sünnü  
KK141 E 90 it dirseği okur yazar değil  Sünnü  
KK142 K 73 temre okur yazar değil Taşpınar  
KK143 K 60  bulgur püskürtme okur yazar değil Tuğla  
KK144 E 54 temre  ilkokul Tuğla  
KK145 E 43 siğil  ilkokul Tuğla 
KK 146 E 60 gece yanığı ilkokul Tuğla  
KK147  E 55 köstü okur yazar Yazır  
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KK148 K  76 bakır basması okur yazar değil Yazır  
KK149 K 65 bakır basması okur yazar Yazır  
KK150 K 70 temre okur yazar Yazır  
KK151 E 56 temre ilkokul Yenice  
KK152 K 56 kızılyüğrük ilkokul Yenice  
KK153 K 59 göz oklama okur yazar Yukarı 

Çavundur 
KK154 E 58 tıp doktoru   
 
 

 
 
 

 
 

 

 




