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ÖZET
Kuþaklar boyunca insan topluluklarý çok çeþitli saðlýk sorunlarýyla karþýlaþmýþlar ve çözüm yollarý bulmaya çalýþmýþlardýr.
Geleneksel kültürlerde hastalýklar mistik nedensellik, animistik
nedensellik ve majik (büyüsel) nedensellik kuramlarý ile açýklanmýþtýr. Bu yazýda bu kuramlarla ilgili açýklamalarýn yanýsýra
Anadolu halk hekimliði saðlýk ve hastalýk kavramlarý üzerine
yapýlan araþtýrma sonuçlarýna da yer verilmiþtir.
Anahtar Sözcükler: Anadolu kültürü, transkültürel çalýþmalar,
saðlýk, hastalýk.
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SUMMARY
A Transcultural Perspective to the Disease and Health
Concepts in the Anatolian Culture
Throughout generations communities have been faced with lots
of health problems and have tried to find solutions to them. In
traditional cultures diseases had been tried to be explained with
phenomenons such as mistic causality, animistic causality, and
magic causality, In this paper beside these explanations, studies
on health and disease concepts in Anatolian community healing
take place.
Key Words: Anatolian culture, transcultural studies, health, disease.
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GÝRÝÞ
Antropolojinin hastalýk teorilerine ilgisi ilk defa 1932
yýlýnda Forest E. Clements'in öncü makalesi "Primitive
Concepts of Disease" ile baþladý. Bu makale dünyada
varolan çok sayýdaki topluluðun hastalýklarý açýklama
biçimleri ile modern týp biliminin kabul ettiði açýklamalar arasýnda pek az ortak noktalar olduðunu
bildiriyordu. Bu makaleye göre ilkel dini inançlar ile
bu açýklamalar arasýnda çok daha sýký ve fazla
baðlantýlar kurmak mümkündü.
Yukarýda kýsaca özetlediðimiz bu görüþten yola çýkan
okuyucu, ilkel týp ile ilgili olarak, erkenden yanlýþ bir
yargýya kapýlýp onun özünde varolan saðlam pragmatik bilgi birikimini gözardý etmemelidir. Dünyada
bugün yaþayan tüm insan topluluklarý kuþaklar
boyunca çok fazla sayýda deðiþik saðlýk sorunlarý ile
karþýlaþmýþlar ve deneme-sýnama/yanýlma yoluyla bu
sorunlara çözümler aramýþlardýr. Bu süreçte, hatalý
tedaviler, yanlýþ tutumlar kültürel evrim içinde
elenerek yerlerini daha saðlýklý ve uyumlu tepkilere
býrakmýþlardýr. Bu noktada deðiþik "ilkel" toplumlarýn
hekimlik alanýndaki baþarýlarýndan bazý örnekler vererek bu tezimizi desteklememiz mümkündür.
Uganda'lý Ganda'lar arasýnda iyileþtirici, saðaltýcý
uzman kiþi hastanýn þikayetlerini öðrendikten sonra
masaj tedavileri ya da terleme banyolarý önerebilir. Bir
boynuz yardýmý ile kupa çekmek, sýcak bir demir tatbik ederek büller oluþturmak ya da deðiþik otlarýn
harici ya da dahili yoldan uygulanmasý bu kiþilerin
yaptýklarý uygulamalar arasýndadýr. Ayný zamanda
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kýrýk kemikleri tesbit etmek konusunda da oldukça
yetkindirler. Mýzrak yaralanmasý nedeniyle hastanýn
barsaklarý karýn boþluðu dýþýna çýkmýþsa, bu barsaklarý yýkarlar, hassas bir þekilde yerine yerleþtirir ve tesbit ederler. Samoanlar arasýnda, hasta kiþinin bakýmý
büyük bir özenle verilir. Hekimler genellikle yaþlý
hanýmlardýr. Her birinin farklý birtakým yetenekleri ve
bilgileri vardýr ve bunlarý ancak kendi seçtikleri bir
tilmize aktarýrlar. Bunun yanýnda, erkek þamanlar ve
týp adamlarý da bulunmaktadýr. Kullandýklarý tedavi
yöntemleri arasýnda; emetikler, merhemler, masaj
tedavileri, kanatma tedavileri sayýlabilir. Kesikler
tuzlu suyla banyo edilir ve yapraklarla sarýlýrlar. Kýrýk
kemikler büyük bir özenle tesbit edilirler.
Ýyi bilindiði gibi, bugün kullanýlan pek çok ilaç deðiþik
kültürlerin modern týbba katkýlarýdýr. Bunlar arasýnda
chaulmoogra yaðý (lepra tedavisinde), coca ve onun
bir türevi olan kokain ve kinin sayýlabilir. Büyük ilaç
þirketleri bu gerçeðin farkýndadýrlar. Bu nedenle
örneðin Smith Klein and French adlý ilaç firmasý,
Amerikan Antropoloji Birliði'nin deðiþik kültürlerdeki
þifalý bitkileri araþtýrma fonuna cömert bir para
yardýmýnda bulunmuþtu bir zamanlar. Söylemeye
gerek yok ki, ilaç firmasý bu yardýmý "baðýþ" olsun diye
yapmamýþtý. Kâr getireceðini düþündükleri için yapmýþtý (Murdock 1980).
Sonuç olarak deðiþik kültürlerdeki, kavimlerdeki halk
hekimliði, bilimsel olarak kanýtlanamaz bazý öðeler
içerse de en azýndan saðlam bir ampirik bilgi birikimi
de içerirler.
Geleneksel kültürlerde ortak bir özellik olarak
gördüðümüz hastalýklarý doða üstü nedensellikle
açýklama denemeleri üç grupta incelenebilir.
1. Mistik nedensellik kuramlarý,
2. Animistik nedensellik kuramlarý,
3. Majik (büyüsel) nedensellik kuramlarý.
MÝSTÝK NEDENSELLÝK
Mistik nedenselliði oluþturan kuramlarýn ortak yönü
hastalýðý kiþinin eylemleri ya da deneyimlerinin
otomatik bir sonucu olarak açýklamalarýdýr. Bu eylemler ya da deneyimlerin kiþiyi aþan bir yönü vardýr.
Kader: Hastalýðý astrolojik bazý etkiler ya da kiþinin
kaderi ile açýklama þeklinde tanýmlanýr.
Uðursuzluk: Güçlü bir görüntü, ses, rüya ya da baþka
bir duyuma (sansasyon) maruz kalmanýn rahatsýzlýða
neden olacaðýna inanmadýr.
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Yakýn geçmiþte ölmüþ bir yakýný rüyada görmek ya da
kiþinin kendi gölgesine bakmasý, uðurlu ve kutsal
sayýlan türbe, ziyaret ve cami gibi ibadet yerlerinde
uygunsuz bir eylemde bulunmak (istem dýþý küfür,
istem dýþý yellenme vb) Anadolu kültürlerinde hep
uðursuzluk sayýlagelmiþtir. Bu tür eylemlerin cezasý
da baþta bayýlmalar ve felçler olmak üzere çeþitli
rahatsýzlýklar olarak tanýmlanmýþtýr.
Mistik cezalandýrma: Tabularýn çiðnenmesi ya da
ahlaki yasaklara uymamanýn rahatsýzlýklara neden
olacaðýna inanýlmasýdýr. En sýk görülen tabular þunlardýr: Yiyecek tabularý (kutsal sayýlan hayvanlarýn
avlanmasý, örn: Alevi, Bektaþi topluluklarýnca kutsal
sayýlan tavþanýn yenmesi, ortodoks (sünni) müslümanlarca yasaklanan alkollü içkilerin alýnmasý gibi),
dokunma, seyretme, ya da iþitme gibi duyumlarla
ilgili tabular, etiket tabularý (hýsým akrabaya ya da
yabancýlara gerektiði þekilde davranmamak),
mülkiyet tabularý (haneye tecavüz, hýrsýzlýk), yasak
sözlerin söylenmesi gibi.
ANÝMÝSTÝK NEDENSELLÝK
Bu tür hastalýk kuramlarýnýn ortak yönü rahatsýzlýðýn
adeta insanlaþtýrýlmýþ (personalized) bir doða üstü
gücün davranýþlarý ile açýklanmasýdýr. Ýki tip nedensellik bu kategori içine girer.
Ruh ritmi: Rahatsýzlýðýn kiþinin ruhunun istemli
olarak bedeninden ayrýlmasý ile açýklandýðý hastalýk
teorileri bu tip altýnda yer alýrlar. Bu bir büyü sonucunda ruhun istemsiz olarak bedenden ayrýlmasýndan
farklýdýr. Dinlerin pek çoðunda her insanýn içinde
onun bir kopyasý ya da bir ruh bulunduðuna ve bu
ruhun zaman zaman rüya yaþantýlarý gibi deneyimleri
yaþamak için bedenden geçici olarak ayrýldýðýna,
ölümden sonra ise bedeni tümüyle terk ettiðine dair
bir inanç vardýr. Eðer ölüm ruhun nihai olarak bedenden ayrýlmasý olarak tanýmlanýrsa, ruhun daha kýsa
süreli olarak bedenden ayrýlmalarýnýn da bazý
hastalýklara özellikle de ruhsal bozukluklara (psikoz
ve epilepsi gibi) neden olabileceðini mantýksal olarak
çýkarabiliriz.
Ruhlarýn agresyonu (spirit aggression): Bu tipte
hastalýk, bazý doðaüstü güçlerin hostil ve cezalandýrýcý
tepkileri ile açýklanýr. "Açýk insan agresyonu"ndan
farký, buradaki agressörün bir insan deðil, ruhlar ya
da cinler dünyasýndan bir yaratýk olmasýdýr. Bu tip
tüm doðaüstü nedensellik teorileri içinde en yaygýn ve
en sýk görülenidir. Ýnsan agresyonunun ruhlar
dünyasýna projeksiyonu hemen farkedilmektedir.
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GÜLEÇ C.

Doðaüstü agressörler geleneksel kültürlerde "ruh",
"cin", "þeytan", "atalarýn ruhu" gibi deðiþik þekillerde
tanýmlanmaktadýr.

(kýlýk-kimlik) deðiþtirme, ölüyü diriltme, yoktan
varetme gibi pek çok olaðanüstü iþi baþarma
yeteneðine sahip olduklarýna inanýlmaktadýr.

BÜYÜSEL (MAJÝK) NEDENSELLÝK

Olaðanüstü kudrete sahip ve Tanrý'ya yakýn bir þahsiyet olarak düþünülen eren, sað iken ya da öldükten
sonra insanlara yardým edebilme kudretini de bir iþlev
olarak üzerinde taþýr. Hatta erenin yaþarken gösterdiði
keramet ve üstün vasýflar onun ölümü ile birlikte daha
da güçlenir ve ismi etrafýnda oluþan söyleneceklerdeki (menkabe) inandýrýcýlýk vasfýnýn daha da artmasýný
saðlar.

Bu tür inançlardaki ortak yön, hastalýðýn kötü kalpli,
kýskanç bir insanýn gizlice yaptýðý büyüsel bir takým
giriþimlerle açýklanmasýdýr. Ýki farklý tip bu kategori
altýnda toplanmaktadýr. Baþka bir insan büyü yaparak
hastalýða neden olmuþtur (kýsýrlýk, iktidarsýzlýk,
migren ve konvulziyon tipi hastalýklar en sýk
görüleni). Büyüyü kendisi de yapmýþ olabilir, bir
büyücü ya da þaman benzeri hacý-hoca takýmýna da
yaptýrmýþ olabilir. En sýk ve yaygýn olarak kullanýlan
büyüsel teknikler þöyle sýralanabilir: Afsunlu sözler,
dualar, beddualar, simgesel olarak hasta adayýnýn
bedenine türlü cisimler sokmalar, kurbanýn saçlarý, týrnaklarý, kýyafetleri ile yapýlan bazý kara büyüler.
Diðer büyü çeþidi ise sihir (witchcraft) dir. Bu tipte,
hastalýðýa, özel bazý kötü güçleri olan bir insanýn
neden olduðuna inanýlýr. Bu kiþiler kýskanmaya eðilimlidirler. Kötülüklerini göstermek için deðiþik
teknikler kullanýrlar.
Hemen her dinin ve inancýn din ulularý vardýr. Ýslam
dininde evliya, Hiristiyan inancýnda aziz olarak
adlandýrýlan bu inanç ulularýna, Anadolu heterodoks
islama baðlanmýþ alevi topluluklarýnda eren
denilmektedir. Arapça veli kelimesinin eþanlamlýsý
olan ermiþ sözcüðünden üretilen eren, veli
kelimesinin çoðulu olan evliyanýn Türkçe karþýlýðýdýr.
Eren kavramý Anadolu Alevi-Bektaþi inanç sisteminde
üstün bir derece olarak kabul görmüþtür. Anadolu
Alevileri sürdükleri yola "erenler yolu", yolun baþý olan
Hz. Ali'ye ise "erenler þahý" demektedirler; Anadolu'ya
ilk gelen bu inancýn öðreticilerine "Horasan Erenleri",
bu ulu mürþitlerin, þeyhlerin etkisiyle Anadolu’da
yetiþen ululara ise "Rum Erenleri" adýný vermiþlerdir.
Yaratýcý, kudretin (Allah'ýn) hakikatine ulaþabilmek
için nefsi ve bedeni terbiye etmek amacýyla gerçekleþtirilen bir takým ritüeller toplamý diyebileceðimiz
Anadolu Sufiliðinin, deðiþik islam tasavvuf okullarýnda özde çok önemli farklýlýklar içerdiðini belirtmekle
þimdilik yetinirsek, okullarýnda (seyr-i sülük) yetiþen
ve sufiliðin en üst mertebesi olan insan-ý Kâmil
sayýlan bu erenlerin, hastalýklarý iyileþtirme, ayný
zamanda farklý yerlerde görülme, az yiyeceði çoðaltma, az yiyecekle çok kiþiyi doyurma, kýsa zamanda
uzun yol alma, taþý yürütme, yýlaný kamçý yapma, don
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Erenlerin yaþamlarý ve kudretlerine iliþkin menkabelerdeki motifler incelendiðinde islam öncesi kültürlerin (atalar, taþ, aðaç, maðara, dað, su, ate, vb) ve
deðiþik uygarlýklar döneminden benimsenen inanç
sistemlerinin (þamanizim, budizm, maneheizm,
zerdüþtilik, ve kadim anadolu kültlerinin vb) izlerini
taþýdýðýný görebiliriz.
Anadoluda iki ana inanç grubunu oluþturan sünniler
(ortodoks islam) ile aleviler (heterodoks islam) arasýnda eren ve evliya kavramlarýna bakýþ açýsýndan derin
farklýlýklar vardýr. Anadolu Alevilerinin peygambere
neredeyse denk, üstün nitelikler yükleyerek doða üstü
güçlerle donattýðý ve gücüne inandýðý için ondan bir
takým isteklerde bulunduðu erenin, sünni inançtaki
ifadesi olan evliya, Allah dostu olmasý sýfatýyla saygý
duyulan bir din ulusundan baþka bir þey deðildir.
Eren kabri olarak bilinen yatýr ve türbelere ziyaretçilerin neredeyse tapýnýrcasýna biat etmeleri ve medet
ummalarý, anlaþýlan günümüz Ýstanbul Müftülüðü’nü
rahatsýz etmiþ olmalý ki bu tür yerlere levha asýlmýþtýr.
"Muhterem ziyaretçilere: Kabir ziyareti dinimizde sünnettir. Bu ziyaret sýrasýnda selam verilir ve ölünün
ruhuna Kur'an okunur. Türbelerde mum yakmak, bez
baðlamak, dilek taþlarý yapýþtýrmak, kurban kesmek
ve doðrudan doðruya ölüden dilekte bulunmak dinimizde yasaktýr, günahtýr" (Birdoðan, 1995).
Sünni inançtaki evliya kavramýna sýnýrlý ölçüde yüklenen birtakým iþlevler, Anadolu Alevilerince sýnýr tanýmaz ölçüde erenlere yüklenmiþtir. Sünni müslümanýn
evliyasý mevcut bir kitap (kur'an) ýþýðýnda oluþmuþ bir
dini yorumlayýp, yaþarken, o inanca tezat oluþturacak
hiçbir davranýþ sergileyemez. Anadolu Alevisinin ereni
ise Alevi Bektaþi inancý mensubunun belli ihtiyaçlardan dolayý yarattýðý ve kimi olaðanüstü iþlevler
yükleyerek kendisinden dileklerde bulunulan bir
inanç ulusu iþlevinin yanýsýra, kimi zaman peygamKLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2000;3:34-39
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bere denk, kimi zaman peygamberin dahi gerçekleþtiremediði kerametleri ortaya koyan bir kutsal varlýðý ifade eder.
Eren kültünün oluþmasýnda Anadolu Türklerinin atalarý Orta Asya Türklerinin eski dinleri olan
Þamanizmin ve Budizmin etkilerini izlemek
mümkündür.
Þamanizmde, þamanlarýn olaðanüstü güçlere sahip
olduklarýna, ruhla ve gizli güçlerle iliþki kurup onlara
istediklerini yaptýrabileceklerine inanýlýrdý. Hatta
þamanlar Gök Tengri (gök tanrý) ile temasa geçip
ondan mesajlar getirebilen þahsiyetlerdi. Þamanlarýn
birçok noktada eren tanýmlamasýyla örtüþtüðü dikkat
çeker. Gelecekten haber verme, hava þartlarýný
deðiþtirme, felaketlere engel olma, hastalarý
iyileþtirme, ateþte yanmama, göðe çýkýp uçabilme gibi.
Þamanizmi diðer dinlerden ayýran temel özellik, þimdi
yaþayan insanla onun çoktan ölmüþ cedleri (atalarý)
arasýnda sýký bir iliþkinin bulunduðuna dair köklü
inançtýr. Bu baðýn gücüne olan iman, cedlere ardý
arkasý kesilmeden saygý göstermeyi gerekli kýlmaktadýr (Radloff 1988).
Radloff'a göre "bu inanç mensuplarýnca zayýf ve hasta
insan, en yüksekteki gök ilahlarý ile karanlýðýn ruhlarýna doðrudan baþvuruya cesaret edemez. O bunun
için bir aracýya muhtaçtýr. Bu aracýlar cennette
yaþayan cedleridir. Ýnsanlar bu cedler vasýtasýyla gökteki yüksek ilahlara ihtiyaçlarýný bildirir ve onlardan
yardým diler. Fakat herkes etkili bir biçimde cedlerine
baþvuramaz ya da daha doðrusu, cedlerin hepsi de
yardým etme kudretiyle donatýlmamýþtýr. Bu kudret
ancak þamanlar soyundan olan çok az sayýdaki
cedlerde bulunur."
Bu düþüncelerin günümüz Anadolusunda eren türbe
ve mezarlarýný ziyaretlerde neredeyse týpa týp
yaþatýldýðý görülmektedir. Hak'ka yürümüþ inanç
ulusu eren ki ayný zamanda bir ced ve soy "ocak"
olmayý ifade eder, o ziyaret edenin sorunlarýnýn
çözümünde en son çare olarak gördüðü makamdýr. Bu
ziyaretlerde kimi zaman erenden istenilenler, kimi
zaman eren vasýtasýyla Allah'tan istenir. Erenin
aracýlýðý daha çok sünni inanca ait bir halk uygulamasýdýr. Ama onlarla sýnýrlý deðildir.

bir takým ritüel nitelikli pratiklere bakýldýðýnda,
yakýlan mumlarda ateþ kültünün, öpülen ve sarýlýnan
ya da üst üste yýðýlan taþlarda taþ kültünün, türbelerden alýnan topraðýn yenilemesinde toprak kültünün,
türbe çevresinde bulunan sularýn içilmesi ya da
yýkanýlmasýnda su kültünün izlerini bulmak
mümkündür. Eski Türk inancýnda dað, tepe, maðara,
kaya, aðaç, orman, su kaynaðý, göl ve deniz gibi tabiat varlýklarýnýn herbirinin bir ruh taþýdýðýna inanýlýr ve
bu unsurlara saygý duyulup kutsallýk atfedilirdi (Oðuz
1980).
Tabiat kültlerinden eren kavramý üzerinde en etkin
olaný belki de aðaç kültüdür. Çýplak arazilerde ya da
yüksek tepe ve dað baþlarýnda bulunan tek ve ulu
aðaçlar, diplerinde bir eren mezarý bulunduðu inancýyla kutsanmýþlardýr. Eren kiþiliðiyle özdeþleþtirilen
aðaç kültü bu sayede yaþamaya devam etmiþtir.
Tabiat kültlerinde toprak kültünün, türbe ve ziyaret
yerlerinde ayrýlmýþ bir bölümde bulunan topraðýn,
çeþitli hastalýklarý iyileþtirdiði ya da tutulan dileðin
yerine gelmesini saðlayacaðý düþüncesi ile yenilenmesi þeklinde yaþatýldýðý görülürken, su kültünün
kutsal mekanlarda bulunan sularýn içilmesi ya da bu
sularda yýkanýlmasý ile bazý tür hastalýklarýn iyileþeceði ya da dileklerin gerçekleþeceði þeklinde yaþatýlmaya çalýþýldýðý görülür.
Anadolu Alevisinin ereni altýnda yattýðýna inanýlan
aðaca baðlanan çaput parçasýnda atalarýndan tevarüs
eden aðaç kültünün, kendinden bulunan dilekte atala
kültünün, yenilen toprakta tabiat kültünün, içilen
suda su kültünün, türbelerde yakýlan mumda Zerdüþt
dininin ve eski Türklerde ortak unsur olan ateþ
kültünün, eren ahlakýnýn temel ögesi olan ve yol mensubuna öðütlenen eline, beline, diline sahip olma
ilkesinin Maniheist inançlarla iliþkili izlerini taþýr.
Anadolu alevisi atalarýndan devraldýðý kültürünü
Ýslamýn baskýsýyla yeniden þekillendirmek zorunda
kalmýþ ve eski kültüründe yaþattýðý kültleri eren kimliði ile özdeþleþtirerek yaþatma çabasýna girmiþtir
diyebiliriz.

Eren kavramýnýn oluþumunda rol alan tabiat kültlerine kýsaca göz gezdirmek özellikle konumuz açýsýndan ilginç olacaktýr.

Anadolu'da bir tek alevi yerleþim alaný yoktur ki
çevresinde bir eren türbesi ya da mezarý olmasýn.
Çünkü Anadolu alevisi kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda eren yaratan bir kültürün mensubudur. O tabiatta
yer alan ve kendine özgü nedenlerle kutsallýk atfettiði
her unsuru bir eren kimliðiyle özdeþleþtirmeyi
bilmiþtir.

Erenlerin türbe ve mezarlarý etrafýnda gerçekleþtirilen

Anadolu Alevi-Bektaþi öðretisinin temellerinden birini
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oluþturan vahdet-i vücud (Tanrý-insan-evren birliði
þeklinde özetlenebilecek mistik anlayýþ) anlayýþýnýn
eren düþüncesinin oluþumundaki rolünü de unutmamak gerekir. Bu anlayýþý en iyi anlatan þu dizelere
kulak vermek yeterli olur sanýrým.

4. Korunma, teþhis ve tedavi uygulamalarý ve deneyimler, sözlü gelenekle kuþaktan kuþaða aktarýlmaktadýr. Genellikle babadan oðula, anadan kýza ya da
ustalýk-çýraklýk iliþkilerine baðlý olarak informel
eðitim yoluyla meslek devam ettirilmektedir.

Daha Allah ile cihan yoð iken
Biz aný var edip ilan eyledik
Hakk'a hiçbir layýk mekan yoð iken
Hanemize alýp mihman eyledik
(Harabi)

5. Anadolu toplumunda kazanýlmýþ bilgi ve deneyimlerle ve majik yöntemlerle çalýþan mutatabbiplerin,
toplum ve saðlýk sistemi içindeki yerleri oldukça
önemlidir.

Ýnsan Hak'da Hak insanda
Ne ararsan bak insanda
Her keramet var insanda
Madem ki ben bir insaným
(Daimi)
Anadolu alevisinin düþüncesinde her insan Tanrýsal
öz taþýr. Sahip olduðu bu özü iyi kullanan ve bu nitelikleriyle Allah'a daha yakýn olma özelliðine sahip
olanlar ise erenlerdir. Bu üstün vasýflarý kiþiliðinde
taþýmasýyla Allah'a en yakýn, hatta onunla bir ve ayný
olma özelliklerinin de yüklendiði Hz. Ali (tarihsel bir
kiþilik olan Hz. Ali deðil mitolojik bir kiþilik olarak Hz.
Ali burada sözkonusu edilen) de bu yeterlilik en üst
düzeyde yer almakta ki bundan dolayý ona erenler
þahý (pirler piri) denilmektedir.
Son olarak Anadolu halk hekimliðinin saðlýk ve
hastalýk kavramlarý ile ilgili özelliklerini deðerli
araþtýrmacý dostum etnoloð, Ahmet Maden'in bu alandaki araþtýrmalarýndan derlediðimiz verileri birkaç
ana baþlýk altýnda özetleyerek tartýþabiliriz (Maden
1982).
1. Saðlýk, çevreyle (doðal, doðaüstü ve toplumsal)
olan iliþkilerin iyi ve dengeli olmasý temeline
dayandýrýlmaktadýr. Çünkü soðuktan-sýcaktan kaçýnma, küçüðü-büyüðü bilme, inançlý olma gibi unsurlar,
saðlýðýn tanýmlanmasýnda önemli deðiþkenler olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.
2. Hastalýk ise söz konusu çevreyle olan iliþkilerdeki
kopukluk yada dengesizlik anlamýný taþýmaktadýr.
Soðuk ve sýcaðýn olumsuz etkilemeleri, küçüðü
büyüðü bilememe, inançsýzlýk hastalýðýn açýklanmasýnda önemli rol oynamaktadýr.
3. Korunma ve tedavide de çevreyle olan iliþkilerin
dengede tutulmasýna ve iyileþtirilmesine çalýþýlmaktadýr. Açlarý doyurma, öksüzleri sevindirme, adak
adama, kurban kesme, hamayýl taþýma, tekkeye
gitme, küslerle barýþma, bu özelliðin en güzel örnekleridir.
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6. Modernliðe ve yeniliðe karþý güvensizlik ve karþý
koyma yaygýn bir tutumdur. Modern saðlýk hizmetlerinin varlýðýna raðmen, topluluklar kendi geleneksel-dinsel inanç ve uygulamalarýný sürdürme eðilimindedirler.
7. Geleneksel saðlýk-hastalýk sisteminde, aile akraba
ve daha geniþ sosyal grup, öneri, tedavi ve danýþmanlýk ve bakým görevlerini üstlenmektedirler.
8. Korunma, teþhis ve tedavide, efsanelerin, rivayetlerin menkabelerin, yaþanan ve bilinen uygulamalarýn
yönlendirici ve pekiþtirici etkileri olmaktadýr.
9. Güçlü bir yardýmlaþma ve dayanýþma sistemi
geliþtirilmiþtir.
10. Geleneksel bilgi ve uygulamalar, toplumun tüm
üyeleri tarafýndan bilinmekte ve anonim nitelik taþýmaktadýrlar. Ancak, biyolojik ve sosyo-kültürel özellikleriyle öteki üyelerden ayrýlan mutatabbipler sistemin önde gelen uzman temsilcileridirler.
11. Geleneksel saðlýk ve hastalýk uygulamalarý halkýn
yaþatmakta olduklarý kültür unsurlarýyla mükemmel
bir þekilde bütünleþmiþtir.
12. Geleneksel tedavi uygulamalarýnýn olumsuz
sonuçlanmasý durumunda, tedavi tekniðinin yetersizliði ya da uygunsuzluðu pek düþünülmemekte, daha
çok hastanýn yardým sisteminin dýþýnda kaldýðý
varsayýlmaktadýr.
13. Hasta ile mutatabbip arasýnda inanç ve iletiþim
açýsýndan iyi bir uyum vardýr.
14. Geleneksel hizmetlerden yararlanmak, modern
hizmetlerden daha kolaydýr. Sýra bekleme, gün alma
gibi sýkýntýlý olaylar olmamaktadýr.
15. Kullanýlan araç-gereç, çoðu zaman hastanýn ya da
mutatabbibin elinin altýndadýr ya da yakýnýndadýr.
16. Hizmet ve uygulamalarýn bedeli çok düþüktür.
Resmi piyasadan fazla etkilenmemektedir. Hizmetin
karþýlýðý, yiyecek, giyecek, bazen para, hayýr duasý ve
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el saðlýðý þeklinde ödenmektedir. Zaten çoðu zaman
hizmetin karþýlýðý beklenmemekte ya da öyle davranýlmaktadýr. Ödemeler konusunda önceden hazýrlanmýþ
bir tarife yoktur, "Gönlünden ne koparsa" ilkesine
dayandýrýlmaktadýr.
17. Ýlaç yapýmýnda, doða, insan, hayvan ve bitkilerden
yararlanýlmaktadýr, Bunun dýþýnda ev eþyalarý,

giysiler, kutsal varlýklar, doðal varlýklar ve olaylar
majik tedavide kullanýlmaktadýr (Türkdoðan 1969) .
Sonuç olarak da, geleneksel saðlýk-hastalýk hizmetlerinin geliþigüzel inanç ve uygulamalar olarak
düþünülmemesi gerektiðini, kendi içinde sistemleþmiþ
bir bütün olduðunu söyleyebiliriz.
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Teþekkür:
Bu metinin Erenler Kültü ile ilgili bölümünde "Anadolu
Aleviliðinde eren kavramýnýn yoðunluðunun nedenleri" adlý
bildirisinden yararlandýðým dostum, Piri Er'e þükran duygularýmý ifade etmeyi bir borç bilirim. Cengiz GÜLEÇ.
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