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ÖZ
Ağaçlar, yaygın olarak uzun ömürlülüğü ve iri yapıları nedeniyle toplumların geleneksel dünya
görüşlerini ve tasavvurlarını etkilemiştir. Kozmik ağaç tasavvuru yaratılış ve türeyiş mitleri, destan,
efsane, masal, hikâye, menkıbe gibi sözlü anlatılara ait önemli motiflerde ve epizotlarda yer almaktadır. Türk kültüründe gökten (cennet) yere indirilen Umay, ağaçtan (kayın) türemeye eşlik eder. Aynı
zamanda Umay, annenin ve bebeğin koruyucusu olarak tasarlanır. Mitolojik bilgi, ritüel sağaltım aracılığıyla halk hekimliğine aktarılmakta ve günümüzde uygulanabilir bir beceri olarak kullanılmaktadır. Ağacın halk hekimliğinde “iyileştirici”; geleneksel dünya görüşü bağlamında “yeniden doğuş,
Merkez simgeciliği, evliya ağaç, ana/ata ağaç, soy, bulunduğu yeri koruma”; büyüsel işlemde “maji ve
fetiş” gibi özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Eskişehir ve Kütahya örneklerinde türbe,
ağaç ve kutsal su üçlemesinin Merkez simgeciliğini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu kutsal mekânları
yönetmek için de ocak sahipleri hizmet etmektedir. Aileyi de temsil eden ocak kavramı, Anadolu’da
kamlıktan (Şamanizm) halk hekimliği ve inanç merkezlerine dönüşmüştür. Kozmogoni, Türk kültür
ekolojisi içinde Kümbet (Eskişehir), Çamlıca ve Karaağaç köylerinde (Kütahya) Yarım ocaklarında
“ağaç yarığından geçme” gibi sağaltım uygulamasıyla kültürel sürekliliğini devam ettirmektedir. Sağaltım için türbelerin meşe ve çamları (kozmik ağaç) kullanılmaktadır. Çubuk Tekkesi (Kümbet), Seyit
Ali Sultan Türbesi (Çamlıca), Büyük ve Küçük tekkeler (Karaağaç) ziyaret fenomenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kümbet (Eskişehir), Çamlıca ve Karaağaç köylerinde (Kütahya) geleneksel sağaltım
yöntemlerini uygulayan şifacılar örneklem olarak seçilmiştir. Veriler doküman araştırması ve sahada
görüşme yöntemleri yoluyla elde edilmiştir. Uygulamalar, bu verilerle folklor ve disiplinler arası bağlamda incelenmiş ve çalışma görsel verilerle desteklenmiştir.
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ABSTRACT
Trees affected the imaginations and traditional worldviews of societies, generally because of their
longevity and great size. The imagination of cosmic tree is located in major motifs and episodes of oral
narratives such as myths of descent and creation, epic, legend, fairy tale, story, tale of saint. The Umay
that is brought down from the sky (heaven) accompanies to descent from the tree (beech) in Turkish
culture. At the same time, Umay is imagined as mother’s and baby’s guardian. Mythological knowledge
is transferred to folk medicine through ritual treatment and used as an applicable skill. It can be said
that tree has features such as “healing” in the folk medicine, “rebirth, Central symbolism, tree saint,
mother/ancestor tree, lineage, protecting its place” in the context of traditional worldview, “magick and
fetish” in the magical process. In this context, it is understood that triology of tomb, tree and sacred
water generates the Central symbolism in the samples of Eskişehir and Kütahya. The owners of the
centers also serve to manage the sacred places. The concept of fireplace that also symbolizes family
was transformed into centers of folk medicine and religion from Shamanism within the Anatolia. The
cosmogony, maintains its cultural continuity by healing practice such as “passing through cleft of tree”
in healing lore of defect (Yarım) within the villages of Kümbet (Eskişehir), Çamlıca and Karaağaç (Kütahya) through the ecology of Turkish culture. The oaks and pines (cosmic tree) of the tombs are used
for healing. The Lodge of Çubuk (Kümbet), Tomb of Sayyid Ali Sultan, Small and Great dervish lodges
(Karaağaç) generate the phenomenon of the visit. In this study, the healers that apply the traditional
healing methods in villages of Kümbet (Eskişehir), Çamlıca and Karaağaç (Kütahya) have been selected as samples. The datas were obtained by both methods of document research and interview through
the fieldwork. The applications was examined in the context of folklore and interdisciplinary by these
datas and the study has been supported by visual datas.
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Cult of tree, sacred place, healing, folk medicine, mythology.
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Geleneksel Dünya Görüşü
Bağlamında Kozmik Ağaç ve Yeniden Doğuş Arketipi
Geleneksel dünya görüşünün
oluşumunda içinde yaşanılan coğrafyanın insana sunduğu şartlar önemli
derecede dönüştürme gücüne sahiptir.
Kültür üreten bir varlık olarak insan,
coğrafyayla tasavvurunu biçimlendirmektedir. Descola’nın “doğa antropolojisi” adlandırmasıyla teklif ettiği yeni
disiplinde artık anthropos’tan (insan)
çok daha geniş bir var olanların kolektifliği söz konusudur. Bu kolektiflikte en önemsiz bitkilerin, en küçük
hayvanların bile topluluk yaşamında
birlikte yaşaması daveti vardır (Descola 2013: 5). Öyleyse insanın kendini
doğadan ayrı bir yere konumlaması
mümkün gözükmemektedir.
Çeşitli topluluklarda ağaç üzerinden üretilen halk bilgisi ve tasavvurları “geleneksel dünya görüşü”nün dışa
vuruluşu olarak değerlendirilebilir.
Alan Dundes’e göre geleneksel dünya
görüşünün temeli olan “halk fikirleri
(folk ideas)” ise bir insan topluluğunun insan ve dünyanın doğası, yeryüzündeki insan yaşamı hakkındaki
geleneksel kabullerinden oluşmaktadır. Folklorun bir türünü teşkil etmez,
ancak birçok çeşit türün ortaya çıkmasını sağlayacaktır (Dundes 1972:
95). “Geleneksel” kavramı, “mitolojik
düşüncenin hâkim olduğu dönemlerde
insanlarda oluşan dünya anlayışını”;
“dünya görüşü” ise “toplumun manevi
olarak kendini tanımlama” ve “şuur
biçimi” (Lvova vd. 2013: 12-13) olarak
ifade edilebilmektedir.
Var olanların kolektifliği bağlamında Türk kültüründe geleneksel
dünya görüşünün oluşum sürecinde
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yaratılış ve türeyiş mitlerine konu
olan ilk veriler olmakla birlikte kozmik ağaç anaerkil bir yapının varlığına da işaret etmektedir. Kozmik
ağaç, diğer sözlü anlatılarda önemli
motif ve epizotları da oluşturmaktadır. Anadolu’dan derlenen mitik anlatılarda Afrodit’in sevgilisi Adonis (Samilerde Temmuz, Dumuzi) bir mersin
ağacının (Myrrha) şişmesi ve karnının
yarılmasıyla dünyaya gelir (Bonnefoy
2000: 26). Kelt mitolojisinde porsuk
ağacı (yew), yaşlanan kabuğunun içinden yeni sürgünlerin gelmesi ve bu şekilde 1500-2000 yıl arası yaşaması nedeniyle uzun yaşamı, tazeliği, yeniden
doğuşu ve bereketi simgeler (Kindred
1997). Dünyanın göbeğinde, her şeyin
merkezinde bütün ağaçların en ulusu,
dev bir çam ağacının bulunduğunu ve
bu ağacın üst dallarının Bay-Ülgen’in
katına kadar ulaştığını anlatan bir Altay efsanesindeki (Harva 2015: 53) bu
ifadeler, en büyük Tanrı (Bay-Ülgen)
katına ulaşabilen bir varlık oluşuyla
da ağacın önemini vurgulamaktadır
ve ağaç, dünyanın merkezini oluşturmaktadır. Göğün ayakta durmasını sağlayan “dünya sütunu/direği”
ile bazı noktalarda örtüşen “dünya
ağacı”nın zirvesi “üst dünya”, gövdesi
“orta dünya”, kökleri de “alt dünya”yı
(axis mundi) sembolize eder. İnsanların türemesi de orta dünyada yani
ağacın gövdesinde olmaktadır (Lvova vd. 2013: 120). Bu nedenle dünya
sütununun ya da kutsanan bir dünya
ağacının yıkılması veya kesilmesi göğün o boyun üstüne çökmesi anlamına
gelir. Bu tasavvura, yine Dede Korkut Kitabı’nda da boyların sonundaki
Oğuznamelerde “Yirlü kara tağlarun
yıkılmasun. Kölgelüçe kaba ağacun
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kesilmesün, kamın akan görklü suyun
kurımasun…” (Ergin 1989: 94) ifadeleriyle rastlanmaktadır.
Dünya ağacı, canlı olarak tasavvur edilir; tazeliği ve bereketi sembolize etmesi nedeniyle de dünya sütunundan ayrılır (Harva 2015: 55).
Hayat ağacı tasavvurunun da yine
dünya ağacından kaynaklandığı görülmektedir. Yakutlardan derlenen
bir efsanede hayat ağacının bulunduğu yer, aynı zamanda ilk insanın (ata)
bulunduğu (cennet) yerdir. Ağacın
tepesi üç katlı gökyüzünün içinden
yukarılara uzanmakta, dallarından
tadına bakana mutluluk ve huzur veren sarı bir sıvı süzülmektedir (Harva
2015: 58). Efsaneye göre, Baş Tanrı
ve Doğum Tanrıçası (Hayat Ağacı’nda
yaşayan bu Tanrıça) bazı efsanelerde
Kubay Hatun, ilk insanı göğün üçüncü katında yaratmış ve buradan yeryüzüne indirmiştir. Efsanedeki ilk insan, bu mucizevî ağaç ve ağacın göğsü
süt dolu tanrıçasını görünce söylediği
“Bana anne ol, sanki beni sen doğurmuşsun gibi. Bana yaratıcı ol, sanki beni sen yaratmışsın gibi” (Harva
2015: 64) sözleri ağacın annelik yönünü açığa vurmaktadır. Günümüzde Sibirya Türkleri arasında yeniden
doğuşun simgesi olarak kutlanan ilkbahar/yaz bayramlarında (Isıah) kutsal ağaçlar ziyaret edilmekte ve aynı
zamanda kayın ağacının çizilmesiyle
elde edilen öz de içilmektedir. Yapılan
bu uygulamayı Çobanoğlu, “ağaçtan
doğan çocuğun ağaç tarafından emzirilmesinin ve ağacın anne kabulünün
dışa vurulması” (Çobanoğlu 2011: 246)
olarak değerlendirir.
Ağacın, Güney Sibirya halklarının yaratılış mitlerinde yeryüzünde
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ilk insanların yaratılışıyla ilgili önemli bir motifi oluşturduğu söylenebilir.
İnsanın ve kâinatın yaratılışını konu
olan bir Hakas mitinde de Kubay Hatun, Umay Ana (Imay) olarak karşımıza çıkar: “İki kutsal kayın (piy) vardır,
biri erkek, diğeri kadın. Bu iki kayın,
başlangıçta biz babamız Ülgen’den ve
anamız Imay’dan doğduğumuz zaman
ortaya çıktılar.” (Lvova vd. 2013b: 27).
Altay kahramanlık destanında bahadır Maaday Kara, dokuz katlı yüksek
bir dağda “Bu kara dağ baban olsun,
yavrum; bu dört gövdeli kayın anan olsun, yavrum.” diyerek hazırladığı bir
beşik içinde oğlunu kayın ağaçlarına
emanet eder. Bu dört gövdeli kayın
ağaçları Maaday Kara’nın oğlunu kendi özleriyle beslemektedirler (Gürsoy
Naskali 1999: 57-58). Tepesine ışık
inen ağaçtan doğan kadını kendine
ikinci eş olarak alan Oğuz Kağan’ı
(Ögel 2010: 117) ve iki ırmağın (Toğla
ve Selenge) arasında yetişen ve aralarına ışık inen iki ağaçtan doğan beş
çocuğun kendilerine Tanrı tarafından
gönderildiğini kabul eden Uygurların
türeyişini (Ögel 2010: 74-78) anlatan
destanlar da ağaçtan türemenin ilk örnekleri ve kadının tanrısal kat, dolayısıyla kut ile ilişkisi olarak değerlendirilebilir. Evrim Ölçer Özünel, Oğuz
Kağan’ı uygarlaştırıcı ilk kahraman
olarak tanımlarken (2014: 19) destanın kozmolojik yönüne de vurguda
bulunur. Yaşam özü olarak tanımladığı kutun kaynağını da gök (Göktanrı)
ile yer (yer tanrıçası) olarak belirler.
Ağaçtan çıkarak Oğuz Kağan’la evlenen ikinci eşin yer tanrıçası Ötügen’in
yer kutunu getirdiğini düşünür (Özünel Ölçer 2014: 10-14).
Potapov’un Altaylardan edin-
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diği verilere göre insanın serüveni,
Kâinat’ın Gök bölümünde başlamaktadır. İnsan, Tanrı tarafından maddeleşmiş şekilde yeryüzüne kayan yıldız, güneş ışını olarak gönderilir veya
kutsal kayın ağacında yaprak şeklinde
sallanan ceninleri yeryüzüne üfürmesi
sonucunda, evin duman boşluğundan
ocak başına, oradan da kadına geçer.
İnsanın rahim içi hayatı burada başlamaktadır. Bu dönemde onun gök
tanrıçası Umay’la bağlantısı ortaya
çıkmaktadır. Bebeğin yeryüzüne inişinde ona eşlik eden ve anne rahminde onu kötü ruhlara karşı koruyan da
yine Umay’dır (Potapov 2012: 54-64).
Türk kültür ekolojisinde çocuk isteyen
kadınların kutsal ağaçların altında
dua etmelerinin kaynağı burada aranabilir. Umay; başlangıçta tanrıça, insanlığın üremesinin kadınlık yönünü
temsil ederken sonraları bebeklerin
ve doğum yapan kadınların koruyucu
iyesi tasavvuruna dönüşmüştür.
Tanrılar panteonunda gök tanrıçası Umay olmakla birlikte Türklerde
çocuk veren yeryüzü tanrıları ile ilgili inançlar da vardır. Toprak-Ana’nın
rahmi olarak düşünülen mağara, bir
kült olarak toprak (yer) tanrıçasını
akla getirmektedir (Potapov 2012:
346). Lvova ve arkadaşlarının aktardıklarına göre Umay; etene, bebek
yeri ve rahim anlamına gelmektedir.
Buryatlar, mağaraları ana rahmi kabul ederler ve kadınlar mağaralara
dua ederek bebek isterlerdi. Türk kültüründe üretici rahim toprak sembolü,
bu şekilde tekrarlanmakta ve onlara
göre “her türlü kapalı yer, karanlık
bölge, dağ eteği, mağara ve kayadaki
yarık, daha geniş anlamda her türlü
yarık ve derinlik” Türk mitolojisinde
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yeni bir doğuşun başlangıcıdır (Lvova
vd. 2013b: 26). Ergenekon Destanı’nda
kutsal mağaralardan geçtikten sonra
yeniden doğuşun sağlanması ve boyun
güçlenerek kutsanan Ötügen’e dönüşü
mağara ve yer-su kültünün yansımasıdır.
C. G. Jung, yeniden doğuşu kolektif bilinçdışının arketipleri arasında
değerlendirirken benzer şekilde “tarla, bahçe, kaya, mağara, ağaç, kaynak,
derin kuyu, vaftiz kabı, kap biçiminde
çiçek (gül ve lotus)” gibi bölgeleri ana
rahmine benzetir ve yeniden doğuşun
mekânları olarak tasarlar (2005: 22).
Yeniden doğuşun yaşanacağı dönüşüm bazen büyülü işlemlerle gerçekleştirilir. Dönüşüm deneyimini rite
katılmak yoluyla yaşamak yerine,
hastanın başucundaki duvarda açılan
bir delikten geçirilerek yeniden doğuşunun sağlanması gibi rit insanın
uyguladığı bir dönüştürme tekniği olabilmektedir (Jung 2005: 60). Jung’dan
farklı olarak M. Eliade, mitolojik bilginin kullanımında her ritüeli başlangıç ve ilahi modelin tekrarı kabul
eder (1994: 35). Yaradılış ve türeyişin
ilk verileri olan mitolojik bilgi, tedavi
etme yöntemleriyle birlikte nesneler
dünyasını kontrol etme gücüne de sahiptir (Eliade 2001: 25, 28). Mitolojik
bilgiyi kullanma ve dönüşüm sürecine
katılma bağlamında kutsalın ve yaratılışın yaşandığı yeri Merkez; mimari
simgeselliğini de gök, yer ve yeraltının karşılaşma noktası “axis mundi” olarak formüle eder (Eliade 1994:
26). Eliade’ın merkez simgeciliği ile
Jung’un yeniden doğuşun yaşandığı
mekân tasarımı “edimin yapılacağı
kutsal yer” noktasında örtüşmektedir.
Eliade’a göre kutsal ve mutlak gerçek-
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lik olan Merkez’in simgeleri de (yaşam
ve ölümsüzlük ağaçları, Gençlik Çeşmesi vb.) merkezde bulunmaktadır
(Eliade 1994: 31-32). Geleneksel insana göre bir arketipik modelin taklit
edilmesi o arketipin ilk kez gösterildiği mitsel anın yeniden canlandırılmasıdır (Eliade 1994: 81). Bu şekilde zaman ve mekânın birleşimiyle başarıya
ulaşılmaktadır. Ağaç, mezar (türbe,
yatır), pınar (çeşme, dere) üçlemesi de
Anadolu’da görmüş olduğumuz mekân
tasarımını yani Merkez simgeciliğini
oluşturmaktadır; ziyaret yerlerinin
oluşumunu bu bağlamda okuyabiliriz.
Ziyaret yerlerinin oluşumunda
merkez simgeciliği ata kültüyle de
doğrudan bağlantılıdır. Sibirya halkları arasında insanın bedeninin topraktan, kemiklerinin ağaçtan ve nefesinin
rüzgârdan olduğu düşüncesi görülür.
Bu bağlamda ortak atadan gelme, kemik ve kan bağı ortak ağaçtan gelme
tasavvurundan doğmaktadır. Boyun
ölen yaşlı kişisinin bu ağaçların dibine gömülmesi, gelecek neslin huzuru
için önemli görülmüştür (Lvova vd.
2013c: 53-75). Dede Korkut Kitabı’nda
Basat’ın kendini Tepegöz’e “Atam adın
sorar olsan kaba ağaç/Anam adın dirisen kağan aslan” (Ergin 1989: 214)
diyerek tanıtması da soy ağacıyla ilişkilendirilebilir. Yaşanılan coğrafyada
bulunan yaşlı ağaçları ziyaret etmek,
bir nevi boyun yaşlı atasını ziyaret etmekle eş değerdedir. Bu nedenle kutsal görülen ağacın dibinde bir yatır olduğu tasavvuru da buna bağlanabilir.
İslamiyet’in kabulüyle birlikte çeşitli menkıbe, efsane ve memoratlara
da konu olan ağaç, geçmiş dönemdeki
işlevini örtülü olarak sürdürmektedir.
Menakıpnamelerde bir bölgeyi yurt
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tutma veya keramet gösterme aşamasında (Ocak 2002: 128) ağacın gücünden faydalanıldığını görmekteyiz. Sosyal yaşamın İslam mimarisi örnekleri
olan medrese ve külliye, bahçelerinde
kutsal ağaçların (örneğin dut)1 bulunması yine Merkez simgeciliğinin yansımasıdır.
Kutsal Mekân Etrafında Bulunan Ağaçtan Geçirme Uygulaması:
Anadan Doğma Olmak
Ağaç kültünün donanmış olduğu mitolojik bilgilerin kullanımına
günümüz halk hekimliği uygulamalarında sıkça rastlanmaktadır. Ancak konunun sınırlılığı nedeniyle
ağacın yarılması ve içinden hastanın
geçirilmesi uygulamalarına odaklanmak gerekmektedir. Yukarıda
bahsedilen geleneksel dünya görüşü,
yaratılış, yeniden doğuş, merkez simgeciliği ve büyüsel işlemler bağlamında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kümbet köyünde, Kütahya’nın Çamlıca ve
Karaağaç köylerinde bulunan Yarım
ocaklarında “ağaçtan geçirme” olarak
tanımlanan uygulamalar konunun örneklemini oluşturacaktır.
Halk hekimliği merkezi olarak
ocak kavramı, başlangıcı itibariyle
atalar kültü ve kamlıkla irtibatlandırılabilir. Ateş, ailenin etrafında toplandığı ocağı oluşturması nedeniyle ona
saygıyla yaklaşılır. Altay Tatarları ve
Buryatlarda aile bir yere göç edeceği
zaman ocağın ateşi de taşınmaktadır.
Erkek kardeşler evlerini ayıracakları
zaman evin eski ateşi genç erkeğe kalmaktadır. Bu uygulama “aile ocağının
(evinin) evin genç oğluna miras kalması” geleneğini oluşturmaktadır (Harva
2015: 183-198). Anadolu’da halk hekimliği ocağı aynı zamanda bir aile
ocağı olduğundan yeni nesillere miras
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olarak bırakılır. Alevi-Bektaşi inanç
sistemi içinde Peygamber soyunu ve
aileyi temsil eden dede ocağında doğan
her erkek çocuk, doğal olarak ocağın/
süreğin temsilcisi olabilecektir. Sünni
topluluklarda da yine benzer şekilde
hastalık ocakları (halk hekimliği) aileyi temsil etmekte ve ocaklı olma özelliği el verme yöntemiyle ailenin diğer
bireylerine aktarılmaktadır. Yaşanan
değişim yeni dine, sosyal ve kültürel
şartlara uyum sağlanması noktasında
Anadolu’da kamlıktan halk hekimliği
ocağına dönüşüm ve kültürel süreklilik2 olarak da okunabilir.
Günümüzde merkez simgeciliğiyle tanımlanabilecek kutsal mekânlar
olarak Anadolu’da türbe ve yatırların ziyaret edildiği görülmektedir. Ali
Köse ve Ali Ayten bu mekânları “soyut
inançların, somut mekân üzerinden
algılandığı yerler” olarak tanımlarlar.
Halk dini (folk religion) olarak adlandırılan bu ziyaret formları, teologlar
karşı çıksa da halk tarafından “dinin
bir gereği” olarak algılanmaktadır
(Köse ve Ayten 2010: 317). O halde bu
tanımlamada kitabi olsun ya da olmasın bir dindarlıktan ziyade geleneksel
dünya görüşü devreye girmekte ve
halkın dünyaya dair ihtiyaçlarına cevap bulabileceği ziyaret fenomenleri3
oluşmaktadır. Kamlık dininde (Şamanizm) ve atalar kültü inancında kimi
temellerini görebildiğimiz bazı uygulamalar (musibetleri önleme, şifa, gelecekten haber verme vb.) günümüzde
veli-evliya kültüne aktarılmıştır (Ocak
2002: 114-140). Yer-su kültünde iyesi
olduğu düşüncesiyle “dağ, ağaç, kaya,
su, ovo (oba)” gibi varlıklar canlı kabul
edilir ve kutsanır. Bu nedenle bir yatırın başında mutlaka kutsal bir ağaç
vardır. Hiç olmazsa yatırın başına bir
ardıç kökü dikilmektedir.4
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Yarım Ocakları ve Sağaltım
Uygulamaları
Kümbet Köyü Yarım Ocağı
Eskişehir’in Kümbet köyünde bulunan Yarım ocağı; yarım hastalığını,
baş ağrısını, göbekte ve ud yerinde (cinsel organ) oluşan şişliği iyileştiren bir
ocak olarak bilinmektedir. Yarım ocağı
komşu illerdeki insanlar tarafından da
ziyaret edilmektedir. Sağaltım şu şekilde yapılmaktadır: Çubuk Tekkesi’ne5
(Fotoğraf-3) gidilir, tekke etrafındaki
meşe ağaçlarından uygun olanı ocak
sahibi (Fotoğraf-1) tarafından yarılır.
Özellikle 10-12 yaşına kadar çocuklar
elbisesiz olarak, büyük insanların ise
sadece kullanacakları çamaşırları ağacın yarığından geçirilir. Hasta, ağacın
etrafından dolanarak üç defa yarık
içinden geçerken ocak sahibi de üç defa
İhlâs Suresi okur. Yarılan ağaç dalı bir
bezle sarılır, iple bağlanarak yarığın
kapanması sağlanır (Fotoğraf-2). Türbe
ziyaret edilir ve kan akıtmak amacıyla
kesilen tavuğun kanı hastanın alnına
ve diline basılır. Hasta, türbe yakınındaki çeşmeden bir yudum su içer ve
aynı çeşmeden abdest alarak türbede
iki rekât namaz kılar. Namaza başlarken “Durdum divana, uydum Çubuk
Tekkesi’ne!” diye niyet eder. Namazdan sonra ocak sahibinin evine gidilir.
Ocak sahibi, evinde pişmiş ekmekten
hastaya bir parça yedirir. Bu ekmeğe
“dutu ekmeği” denir. Sağaltma işlemi
bu şekilde sonlandırılır. Yarılan meşe
ağacı iyileştikçe (kaynadıkça) hastanın
1-2 hafta içinde iyileşeceğine, “anadan
doğma olacağına”; meşe kurursa hastalığın geçmeyeceğine inanılır. Bu nedenle sağaltma işleminden bir süre sonra
ağacını tekrar görmeye gelenler de
vardır. Bir sağaltma işleminden sonra
köylüler, çocuğuna yarım ocağında sağaltma işlemi yaptıran babaya “Meşe
http://www.millifolklor.com
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yeşerirse çocuk iyileşir, kurursa çocuk
ölür.” derler. Çocuğu ölen baba, köye
gelir ve ocak sahibiyle meşe ağacını
kontrol etmeye giderler. Meşe ağacının
yeşerdiğini gören baba kaderine razı
olarak köyden ayrılır (K.1).

Fotoğraf-1: Kemalettin Kara

Fotoğraf-2: Yarılmış meşe

Fotoğraf-3: Çubuk Tekkesi

Çamlıca Köyü Seyit Ali Sultan
Ocağı
Kütahya’nın Çamlıca köyünde Alevi-Bektaşi dede-ocak sistemine bağlı
Tekke Mahallesi’nde Seyit Ali Sultan

http://www.millifolklor.com

türbesi bulunmaktadır. Türbenin içindeki iki makam Seyit Ali Sultan ile musahibi Kolu Açık Hacım Sultan’a aittir.
Tekke mevkiinde bulunan aileler ocakzade6 olduğundan herkes ağaçtan geçirme işlemini yerine getirebilmektedir.
Uygulamadan fayda görülemeyeceği ve
yanlış bir şey olacağı inancıyla ocaklılar
dışında kimse ağaçtan geçirme işlemini
yapmamaktadır. Türbenin güneyindeki
dağın yamacında ve eteğinde bulunan
çamların göbek ve kasık fıtığını tedavi
ettiğine inanılmaktadır. Bu bölge “odun
vermez” olarak tanımlanmaktadır.7 Lodos esmeye başladığında göbek ve kasık
fıtığı çok ağrı yaptığından hasta ziyaretleri (çocuk veya büyük insan) bu dönemde artmaktadır. Hastanın iyileşeceğine
inanması, şifa bulması için gerekli görülmektedir. Özellikle taze sürgün vermiş çam dalları sağaltım için kullanılır.
Doğuştan rahatsız bebekler ağaçtan geçirilmemektedir. Çam ağaçlarının dallarından 10-15 cm çapında olanlar ocaklı
tarafından yarılır. Ağaçtan geçirme
işlemine başlarken “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Şah İmam Hasan, Şah
İmam Hüseyin” denilir, İhlâs ve Fatiha
sureleri okunur. “Evvel Cenâb-ı Allah,
sonra Seyit Ali Sultan” denilerek hasta, ağacın yarığından geçirilir. Ağaçtan
geçirme işlemi sırasında hastanın çıplak olmasına gerek yoktur. Ağaçtan geçirme işleminden sonra iyileşme süresi
kırk gün olduğundan hastanın kırk gün
boyunca giyeceği çamaşırları da ağaçtan
geçirilir. Ağacın yarılan dalı bez ve iple
sarılır ve kaynaması (birleşmesi) beklenir (Fotoğraf-4). Ağacın dalı kaynadıkça
hasta iyileşecektir. Bu işlemden sonra
hasta, Seyit Ali Sultan türbesini ziyarete getirilir ve türbenin etrafı üç defa
dolandırılır. Türbe etrafında dolanırken
ocaklı ve hastanın ailesi yine İhlâs ve
Fatiha surelerini okurlar. Türbedeki
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Seyit Ali Sultan’dan kaldığı düşünülen
geyik boynuzları (Fotoğraf-6) hastanın
vücuduna ve elbiselerine sürülür. Hastalıktan kurtulmak için “Allah’ım burada yatan Seyit Ali Sultan’ın yüzü suyu
hürmetine hastalığıma şifa ver, ben de
kurban getireyim.” diyerek hasta ya da
ailesi kurban (tavuk, koyun vb.) adayabilir. Türbenin şifalı olduğu düşünülen
çeşmesinden ziyaretçiler hem su içerler
hem de evlerine götürürler. Hastanın
kırk gün yıkanmaması tavsiye edilmektedir. Zorunlu durumlarda hasta, yarı
kırkı (yirmi gün) dolunca yıkanabilmektedir. İyileştikten sonra hastanın kendisi ya da ailesi türbe başında adağını
yerine getirmek için kurbanını keser.
Orman Bakanlığı’nın bölgedeki
ağaçları koruma altına alması nedeniyle artık ağaçlar yarılamamaktadır. Bu nedenle uygun ağaç dalları
üçgen haline getirilerek (Fotoğraf-5)
hasta arasından geçirilir, dallar birbirine tutturulur. Bu işlem için sadece bölgedeki çamlar kullanılır. Başka
bir ağaç türünden ve başka bölgedeki
ağaçlardan sağaltma işlemi yapılmamaktadır. Kütahya ili Körs köyünde
Alevi-Bektaşi inanç sistemine bağlı
ocaklılar da bu işlemi Hüseyin Gazi
türbesi etrafındaki meşe ağaçlarından
yapmaktadırlar (K.3).

Fotoğraf-4: H. H. Kayıhan
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Fotoğraf-5: Üçgen çam dalı

Fotoğraf-6: Seyit Ali Sultan Türbesi içi

Karaağaç Köyü Yarım (Yarık
Geçirme) Ocağı
Kütahya’nın Karaağaç köyünde
bulunan Ötüköy (Öteki köy)8 mevkiindeki Büyük Tekke (Odyakan Baba,
Fotoğraf-9) ve Küçük Tekke (Çırçır
Çeşmesi Tekkesi/Ana Sultan, Fotoğraf-8) etrafındaki meşelerle yarım
hastalığının sağaltım işlemi yapılmaktadır. Karaağaç köyü Sünni inanışa bağlıdır. Necati Kuru ve İbrahim
Çetin, atalarından kalan sağaltım
ocağında geleneği sürdüren kişilerdir.
El verme işlemiyle ocak devredilmektedir. Yarım hastalığı ocaklı (Fotoğ-
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raf-8) tarafından erkeğin hayalarında
(er bezi, testis) ya da kadının cinsel
organındaki sarkma ve ağrı olarak
tanımlanmaktadır.9 Ocak sahibi, tekkelerin bahçesindeki ağaçlara zarar
vermemek için bu tekkelerin bahçe
duvarlarının dışındaki meşelerle sağaltım işlemlerini gerçekleştirmektedir. Yılın herhangi bir zamanı sağaltım yapılabilmektedir, ancak özellikle
güz mevsiminde ağaçların uykuya yattığına inanıldığından bu zaman aralığı
daha çok tercih edilmektedir. Meşenin
10-15 cm kalınlığındaki dalı yaklaşık
50 cm uzunluğunda üstten ve alttan
iplerle boğulur, nacakla (tahra) yarılır, urgan (ip) ve kanca yardımıyla dal
aralanır. Sağaltıma başlanırken “İzin
Allah!” denilir, İhlâs ve Fatiha sureleri okunur. Yarıktan hasta ve çamaşırı
(iki takım) üç kere geçirilir. Yarılan
dal birleştirilir ve çamurla sıvanır. Bu
kısım önce naylon örtü, sonra bir bez
ile sarılır, en son ise iple tamamen sarılarak kapatılır ve yarığın hava almaması sağlanır (Fotoğraf-7). Yarık hava
alırsa dal kurumaktadır. Meşenin yarığı birleştikçe hasta, kırk gün içinde
iyileşmektedir. Bu süre içinde çamaşırlar tekrar tekrar yıkanarak giyilebilmektedir. Hastanın yıkanmasında
da bir mahsur görülmemektedir. Meşeden geçirme işlemi sırasında hasta
soyunur, ancak leke oluşmaması için
vücudu dallara değmemelidir. Hastanın iyileşeceğine inanması şifa bulması için gerekli görülmektedir. Zorunlu
olmamakla birlikte hasta, türbeye
kurban adayabilmekte, ocak sahibine
de bir miktar para verebilmektedir.
Büyük Tekke’nin aşağısındaki çeşmenin suyunun da şifalı olduğuna inanılmaktadır. Hastanın yaşı ne kadar
genç olursa iyileşme ihtimali de o kadar yüksek olmaktadır. İyileşen hastahttp://www.millifolklor.com

nın, türbeleri tekrar ziyaret etmesi ve
adağını burada kesmesi beklenmektedir (K.4).

Fotoğraf-7: Meşe

Fotoğraf-8: Küçük Tekke, Necati Kuru

Fotoğraf-9: Büyük Tekke
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Yarım Ocaklarındaki Uygulamalara Dair Yorumlar
Kümbet Yarım ocağında sağaltma
görevi “el verme” adı verilen devir işlemiyle yeni adaya aktarılır. El alacak
kişi, ocak sahibinin eğilmesiyle ensesinden iki tane tüy koparır. Bu tüyler
saklanarak ocak sahibi olmadığı zaman hastalarla, tüyleri koparıp saklayan kişi ilgilenir. Yarım ocağının şu
anki sahibi Kemalettin Kara’dır (K.1).
Seyitgazi ilçesinin Yapıldak köyünden
Arap Gacı lakaplı kadın, Kara ailesinden önce ocağın asıl sahibidir. Köyden
ayrılırken Kamil Kara’ya (Kemalettin
Kara’nın babası) ensesinden kopardığı
iki tüy tanesini bırakır. Kadın, birkaç
yıl sonra ölür. Kamil Kara, sağaltma
işlemini bir süre yapar. Ondan oğluna,
ondan da kardeş Kemalettin’e ocak geçer. Kemalettin Kara’nın oğlu Kamil,
kent ve köy yaşamı arasında kaldığından bu işi sürdüremeyeceğine inanmaktadır.
Çamlıca’da bulunan Seyit Ali Sultan Ocağı, Alevi-Bektaşi dede-ocak
sistemine göre sürdüğünden ailedeki
herkes doğuştan bu süreğe tabidir ve
isteyen erkek, ocağın sağaltım uygulamalarıyla ilgilenebilir (K.3).
Karağaç köyünde atadan kalma
bir uygulama olarak el verme sistemine göre aktarılan gelenek Necati Kuru
ve İbrahim Çetin tarafından sürdürülmektedir. Ancak yeni neslin bu tür
uygulamalara inanmamaları ya da
sosyal şartlar nedeniyle el verilememektedir.10 Bu nedenle gelenek, ocaklılara göre kaybolma tehlikesiyle karşı
karşıyadır (K.4).
Kümbet, Çamlıca ve Karaağaç’taki Yarım ocaklarının yapısal özelliği
bir Merkez simgeciliğini oluşturmaktadır. Türbe, ağaçlar (meşe ve çam),
çeşme (su), kurban (kan) Merkez sim-
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geciliğinin oluşum dinamikleri olarak
okunabilir. Türbenin bulunduğu yer,
yerleşim biriminin dışında ve yüksekçe bir konumdadır. Çubuk Tekkesi, Büyük ve Küçük tekkelerde yatan
kişilerin kimliği bilinmemekle birlikte evliya (Horasan ereni) oldukları
inancı hâkimdir. Türbelerin etrafında
bulunan ağaçlar bu evliyalara aittir
ve ağaçlar başka amaç için kullanılamaz ve kesilemez. Bu tür mekânların
halk tarafından “odun vermez” olarak
adlandırılması, yukarıda bahsedilen
“ataların gömüldüğü yer”e saygı tasavvuruyla örtüşmektedir. Ocak sahibi, sağaltım işlemini başka yerdeki
ağaçlarla yapamaz; mutlaka bu merkeze girilmesi gerekmektedir.
Öncelikle ritüel sağaltımı gerçekleştirecek kişinin ocak sahibi olması, kamlık sistemiyle örtüşmektedir.
Hastanın ya da ailesinin bu sağaltım
işleminin başarıyla gerçekleşeceğine
inanmasındaki psişik hal, Eliade’ın
bahsettiği “insanın olayların kutsal
ve coşku verici gücünün etkisine girmek için miti yaşaması” (Eliade 2001:
28) olsa gerektir. Gündelik yaşamdan
farklı bir zaman aralığı olduğundan
başarının gelmesi için ocağa duyulması gereken güven kaçınılmaz bir
hâldir. Bu psişik güçlerin etkisine giren hastanın şüphe ve merak hâlinin
yerini, rahatlama almaktadır.
Merkezde bulunan meşe ve çam,
kozmik ağacın temsilidir ve bu ağaçların yarılarak içinden insanın geçirilmesi suretiyle sağaltım gerçekleştirilir. Pervin Ergun, Türk kültür
ekolojisinde en yaygın ağaç türü olarak
“imen/emen”i (meşe) aktarır. Sağlamlığı, yüksek ve iriliğiyle “dede, baba”
sıfatlarıyla kutsanan ağaçlar, Tanrı
katında itibar kazanan erenlerin, savaşlarda yiğitlik gösteren bahadırlahttp://www.millifolklor.com
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rın (günümüzde şehitler) mekânıdır
(2004: 235-238). Anadolu’da çam ise
“evliya/eren ağaç” olarak tanımlanır. Sibirya halkları arasında çamın
Tanrı’nın kutunu taşıması inancıyla
birlikte yüksek yerde olması, tek olması, meyvesinin olmaması gibi özellikleriyle de Tanrı’nın özellikleri birleştirilir. Bu halklar arasında kızılçam
(melez) erkeği, çam (fıstık çamı, köknar) kadını temsil etmektedir (Ergun,
2004: 207-216). Çam türlerinin yazkış yeşil kalabilme özelliği geleneksel
dünya görüşünde uzun ömür, bereket
ve yeniden doğuşla birleştirilen bir tasavvur olduğundan seçilen ağaçların
bu yönüne dikkat etmek gerekmektedir. Ocak sahipleri tarafından ağacın
(meşe ve çam) cinsiyeti belirtilmemiş
olmakla birlikte evliyaların/türbelerin
ağacı olması nedeniyle bir bütünsellik
vardır. Ağacın burada işlevi ön plana çıkmaktadır. Kutsal mekânların
orada yatan veli/evliya bağlamında
genelde eril; şifa arama, dilek, çocuk
sahibi olma vb. uygulamaların da özü
itibariyle dişil yapıyı temsil ettiği söylenebilir. Bu bağlamda türbelere ait
ağaçlar da dişil yapı olarak değerlendirilebilir.
Ağaçla sağaltım yöntemleri bağlamında Türk kültür ekolojisinde çok
çeşitli uygulamalar görülebilmektedir.11 Bu uygulamalar arasından Pervin Ergun (2004: 287-289) Karaman
ili Avgan köyünde, Söğüt’ün Barcak
köyünde ve Kıbrıs’ta ağacın veya çalının bir dalının yarılarak arasından
çocuğun geçirilmek suretiyle iyileştirilmeye çalışıldığı örnekler de vermektedir. Bu örneklerde görülen ağacın
sağaltım uygulamaları bağlamındaki
işlevi, çalışmamızdaki örneklemle de
ortaklıklar taşımaktadır.
Kümbet ve Karaağaç’ta ağaçtan
http://www.millifolklor.com

geçirme uygulamasının çocuklarda
çıplak olarak yapılması anneden doğumun tekrarlanmasını simgeler. Uygulamanın mantığı açısından Çamlıca’daki örnek de aynıdır. Ağacın yarığı
annenin rahmi, hastanın ocak sahibi
tarafından rahimden alınması türeyişin tekrarı ve yeniden doğuş olarak
okunabilir. Kümbet köyünde ocak sahibinin önceden kadın olması, kadın
kamların yaşadığı değişim sürecini
hatırlatır. Kamlardaki dönüşüm gibi
sosyal yaşam ve dinsel gerekçelerle
ocak erkeğe geçmiştir. Yarım ocaklarında âdeta kam ana eliyle çocuğun
ağaçtan doğumu gerçekleştirilmektedir. Yeniden doğumun gerçekleştirileceği eşikte duran hasta, bilge bir
kılavuz eşliğinde yenilenecektir. Bu
kılavuzluk, doğumda Umay’ın devreye
girmesiyle eştir. Ocak sahibi sağaltım
anında zamanı başa alır ve çocuğun
tekrar doğumunu gerçekleştirir. Ocak
sahibinin “anadan doğma gibi olur”
(K.1) ifadesi bu tasavvuru destekler.
Bu, aynı zamanda ağacın dişil yapısını
da açığa vuran bir ifade olarak kabul
edilebilir. İşlemin üç kere tekrarlanması, türbeyi üç kere tavaf etme, üç
kere dualama Türk kültür ekolojisinde
görülen kamlama ayinindeki üçleme
tekniğini andırır. Kamlık uygulamalarının görüldüğü Altaylara göre ruhlar
üç bölgede yaşar: gök, yer ve yer altı
(Çetin 1991: 28). “Tu tu tu”lamayla bu
bölgede yaşayan ruhların hastadan
uzak durması beklendiği düşünülebilir.
Sağaltım sırasında dua etmek
Tanrı ile irtibatı kolaylaştırır ve edimin başarıya ulaşmasını sağlar. Ağacın yarığının iyileşmesi ise hastanın
iyileşeceğine dair Tanrısal kattan bir
işaret olarak görülebilir.
Ağaçtan geçirme işleminin ardın-
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dan Çubuk Tekkesi’ne ait çeşmeden
abdest alınması aynı zamanda törensel bir arınmadır. Kutsal mekâna girmeden önce yapılan bu arınma ritini
tekkenin ziyaret edilmesi izler. Burada atalara saygı gösterilir ve onların desteği beklenir. Yapılan dua ve
ibadet Merkez’in gücüne katılmadır.
Merkez simgeciliğinin sembollerinden
olan çeşme/kutsal sudan içme de yine
bu türbelere ait suyun dönüştürücü
gücünden faydalanma olarak görülebilir. Eliade’ın kozmik zamanın kozmogoninin tekrarı olarak gördüğü her
kurban, “yaradılıştan önce var olan ilk
birliği yeniden kurma, arketipik kozmogonik eylemin tekrarıyla dünyanın
sürekli yeniden doğuşu”nu (1994: 83)
simgeler. Türbede kurban kesilmesi/
kan akıtılması bu nedenle yaratılış
için verilen kurbanın ilki gibidir ve riti
sağlama almaktadır.12
Sağaltma işleminden sonra ocak
sahibinin kendi pişirdiği bir ekmek
parçasını (dutu ekmeği) “tu tu tu” diyerek hastanın ağzına vermesi ise Türk
kültür ekolojisinde efsunlama (Kalafat 1992) olarak gördüğümüz tekniktir. Ocak sahibi bu uygulamayla ritüel
sağaltımı sağlama alarak hastayı korumuş olmaktadır. Bu bağlamda ağaçtan doğumun gerçekleştirilmesi halk
hekimliğiyle birlikte büyüsel bir kapının aralandığını13 da akla getirmektedir. Bu yönüyle ağaçtan yeniden doğuş
J. Frazer’ın ortaya koyduğu duygusal
(sempatik) büyünün parçası olarak
görülebilir. Duygusal büyü, benzerlik
(taklit) ve dokunma/bulaşma (temas)
olmak üzere iki yönlüdür. Benzerlik
yasasında “benzerin kendi benzerini
doğuracağı ya da bir etkinin kendi nedenine benzediği”, dokunma/bulaşma
yasasında ise “bir kez birbirine dokunmuş şeylerin fiziksel temas kesildikten
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sonra da, uzaktan birbirini etkileme”
ilkesi hâkimdir (Frazer 2004: 33). Ağacın yarığından geçirmeyle hastanın
anne rahminden çıkışı taklit edilir. Bu
analoji büyüsüyle hastanın “anadan
doğma” sağlığına kavuşması, yakın
gelecekte zorlanmaya çalışılır. Hastanın çamaşırları da etenesi (eşi) kabul
edilebilir. Ağacın yarığından geçirilen
çamaşırlara majik güç aktarılarak çamaşır fetiş haline getirilir. Hasta, kırk
günlük süre içinde çamaşırları her giyindiğinde fetişe temas edecek ve etenesinden yeniden çıkacaktır. Ağacın
anne konumunda olmasından dolayı
etene onun parçasıdır. Dokunma yasası gereği çamaşır/etene çocuğu etkilemeye devam edecek ve çocuğun iyileşmesi her defasında zorlanacaktır.
Seyit Ali Sultan Türbesi’nde bulunan
geyik boynuzu da benzer şekilde fetiş
kabul edilebilir. Seyit Ali Sultan’ın
geyiğinin bir parçası kabul edilen bu
boynuzlara ait majik güç, dokunma
yoluyla hastaya aktarılmakta ve hastanın şifa bulması bu şekilde kutsala
bağlanarak zorlanmaktadır.
Sonuç
Kozmik ağaç tasavvuru yaratılış
ve türeyiş mitleri, destanlar, efsaneler,
menkıbeler gibi sözlü anlatılarda önemli motiflerde ve epizotlarda yer almaktadır. Mitolojik bilgi, ritüel sağaltım
aracılığıyla halk hekimliğine aktarılmakta ve günümüzde uygulanabilir bir
beceri olarak kullanılmaktadır. Türk
kültür ekolojisinde kozmik/kutsal ağacın halk hekimliğinde “sağaltım aracı”;
geleneksel dünya görüşü bağlamında
“yaratılış ve türeyiş, yeniden doğuş,
merkez simgeciliği, tanrıça, Umay, evliya ağaç, ana/ata ağaç, dünya sütunu,
dünya ağacı (axis mundi), hayat ağacı,
soy ağacı, türbeyle birlikte bulunduğu
yeri koruma”; büyüsel işlemlerde “mahttp://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2016, Yıl 28, Sayı 109

jik güç taşıma ve fetiş” gibi özelliklere
sahip olduğu söylenebilir.
Ağaç, gündelik yaşam içinde halk
hekimliği gibi uygulamalarda doğainsan bütünlüğüne eşlik etmektedir.
Eskişehir ve Kütahya örneklemlerinde merkez simgeciliğinin türbe/tekke,
ağaç ve kutsal su üçlemesiyle oluştuğunu görmekteyiz. Bu kutsal mekânların
yönetilmesine ocaklılar hizmet etmektedir. Türk kültür ekolojisi içinde
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı
Kümbet köyünde, Kütahya merkez
Çamlıca ve Karaağaç köylerinde yarım
ocakları etrafında “ağaçtan geçirme” ve
“yarık geçirme” gibi sağaltım teknikleriyle ağaca bağlı inanış ve uygulamalarda kozmoloji, kültürel sürekliliğini
devam ettirmektedir. Bu bağlamda
Kümbet köyünde Çubuk Tekkesi, Çamlıca köyünde Seyit Ali Sultan Türbesi,
Karaağaç köyünde de Büyük ve Küçük
tekkeler ziyaret fenomenini oluşturmaktadır. Çubuk Tekkesi’nde meşe,
Seyit Ali Sultan Türbesi’nde çam,
Büyük ve Küçük tekkelerde de meşe
“ağaçtan geçirme” uygulamasının yapıldığı kozmik ağaçlar olarak kabul
edilebilir. Ağaçtan geçirme uygulaması, Türk kültür ekolojisinde geleneksel
dünya görüşü bağlamında anne olarak
tasavvur edilen ağaçtan kozmik zamana dönerek yeniden doğuş olarak
okunabilir. Tıpkı Umay’ın eşlik ettiği
gibi ocaklının yardımıyla (ebe gibi) anneden/ağaçtan yeniden doğan hasta/
çocuk “anadan doğma” kusursuz bir
şekilde yani “yarım olmadan” tekrar
dünyaya getirilmekte ve kişinin hastalığından kurtulması umulmaktadır.
NOTLAR
1 Bkz. Gürsoy, 2012.
2 Kamlıktan ebelik kurumuna dönüşüm örnekleminde konuya benzer bir yaklaşım için
bkz. Ersoy 2007.
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Ziyaret fenomeni hakkında bkz. Atasağun
2006
Eskişehir’de yaptığımız saha çalışmalarında
İbikseydi (Seydi İbrahim), Han (Arap Dede),
Kümbet (Himmet Baba) gibi yerlerde yatırların başına ardıç kökünün dikildiği tespit
edilmiştir.
Çubuk Tekkesi’nde yatan kişi bilinmemekte,
Horasan Ereni olarak kabul edilmektedir.
Seyit Ali Sultan ocaklıları (dede ve rehberler)
Hacı Bektaş Dergâhı’na bağlıdırlar, şecereleri ve icazetleri bulunmaktadır, Tekkeşinler
olarak tanınırlar. Çamlıca köyünde Okçu ve
Güveççi (Güvenç) mahallelerinde Alevi-Bektaşi inanç sistemine ve Sünni inanışa bağlı
aileler bir arada yaşamaktadırlar.
Seyit Ali Sultan’ın bir geyik sırtında gelip
buraya yerleştiği ve bölgedeki çamların da
ona ait olduğu inancı vardır. Türbe etrafındaki ağaçlar zaruri durumlar dışında kesinlikle kesilmemekte ve yakılmamaktadır.
Bölgeden daha önce odun alanların hayvanlarının ölmesi ya da maddi-manevi zarara
uğramaları ağaçların kullanılmasına bağlanmaktadır. (K.3).
Ötüköy, Karaağaç’ın batısında eski bir yerleşim birimidir. Barkan (2002: 149), Odyakan
Baba’nın bu bölgede bir tekke inşa ettiğinden bahseder. Sahih Ahmed Dede’nin (2003:
322) belirttiği cülûs-ı hümâyûna göre Ötüköy
tekkeleri Seyyid Cafer Battal Gazi’nin torunlarından Ana Sultan ve eşi Odyakan Baba’ya
ait olabilir. Uysal (2006: 240) da Büyük
Tekke’nin Odyakan Baba’ya ait olabileceği
hususunda benzer bir tespitte bulunmuştur. Aday, doktora tezinde Ötüköy Tekke’yi
Odyakan Baba olarak adlandırmakla birlikte (Aday 2013: 612), Ötüköy Tekke’nin
karşısında bulunan Küçük Tekke’nin (Çırçır
Çeşmesi Tekkesi) de Odyakan Baba’nın hanımına (isim belirtilmemiş) ait olduğu görüşündedir (Aday 2013: 617).
Tekkelerde yapılan diğer uygulamalar için
bkz. Aday 2013: 612-614, 617-618.
Osman Çetin (K.5), Karaağaç köyünde “yarık geçirme” olarak tanımlanan uygulamada
dedesinin çok ağlayan çocukları meşeden
geçirdiğine ve çocukların iyileştiğine şahit
olmuştur. Ancak işi nedeniyle el alıp ocaklı
olmamıştır.
Bkz. Ergun, 2004.
Kümbet köyünden Mevlüt Özdemir, kan akıtılmazsa tedavinin eksik kalacağı inancıyla
Çubuk Tekkesi’nde tavuk kurban eder ve tavuğu Kemalettin Kara’ya bırakır. Oğlunun
bu şekilde iyileştiğini belirtir (K.2).
Halk inanışları ve büyüsel işlemler konusunda bkz. Örnek 1966.
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