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ÖNSÖZ 

 

Kuzeydoğu Anadolu’nun kültür merkezi konumunda bulunan Kars, 1992 yılında 

Kafkas Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte yeni bir gelişim çizgisine kavuşmuştur. 

Üniversitelerin kuruldukları illere sağladıkları ekonomik ve sosyal dönüşüm Kars içinde 

geçerli olmuş ve ilin sosyo-kültürel yapısında olumlu kazanımlar sağlanmıştır.  

Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk fakültelerden olan Fen Edebiyat 

Fakültesi’ne bağlı olarak 1995-1996 öğretim döneminde açılan Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nün kuruluş amaçları içerisinde belirtilen  

Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli kültürü ve araştırma 

ortamını sağlamak.  

Öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve 

üretme alışkanlığı kazandırmak. 

prensipler çerçevesinde öğrenci yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, ilerleyen 

yıllarda benzer nitelikli ürünlerin ortaya konulmasına yönelik düşüncenin ilk somut adımıdır. 

Kars ilinin zengin kültürel dokusunun araştırılması ve tespiti amacıyla Gazi Üniversitesi, Türk 

Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan 

esinlenerek kuruluşu gerçekleştirilen Kafkas Üniversitesi, Türk Halkbilimi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi’nin ilk yayını olma niteliğini taşıyacak bu çalışmanın Türk Halk Edebiyatı 

alanına katkı sağlayacağı kanaatindeyim.  

 2010-2011 yılı ders dönemi içerisinde yürütülen lisans tezi kapsamında hazırlanan bu 

çalışmada adı geçen öğrenciler, Kars ve Iğdır illeri içerisindeki halk hekimliğine ait 

uygulamaları tespit etmeye çalışmışlardır. Bölgenin zorlu kış şartlarında gerçekleştirdiğimiz 

bu çalışmanın Türk Halk Kültürüne katkı sağlayacağı ümidiyle çalışmayı gerçekleştirdiğimiz 

tüm genç arkadaşlarımın daha güzel ürünler ortaya koymasını dilerim.  

Bu çalışma kapsamında Araştırma Merkezlerine sunduğu katkılardan dolayı Kafkas 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Sami Özcan’a teşekkürü bir borç biliriz. 

        Yrd. Doç. Dr. Kürşat Öncül 

        Kafkas Üniv./2011 
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GİRİŞ 

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK HEKİMLİĞİ 

 

 Halk hekimliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların halk bilimi açısından 

metinlerdeki halk hekimliği öğelerinin tespit ve tahliline yönelik çalışmalar ve saha çalışması 

şeklinde olmak üzere iki ayrı açıdan yürütüldüğü görülmektedir. 1  Son yıllarda Türk 

dünyasıyla ilişkilerin belirli oranda artması Türkiye’deki halk hekimliği uygulamalarıyla Türk 

dünyasındaki halk hekimliği uygulamaları arasında karşılaştırma yapma olanağı tanıdığından 

bu yönde çalışmalar da yapılmakla birlikte bu yönde yapılan çalışmaları da büyük oranda 

metin merkezli çalışmalar kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Yapılan lisans ve 

yüksek lisans çalışmalarında gerçekleştirilen saha çalışmalarında konu başlığı olarak görülen 

ancak henüz gerek Türkiye gerekse Türk dünyası merkezli bir halk hekimliği 

haritalandırılması çalışmasının yapılmaması üzücüdür. Bu çalışma belirtilenler doğrultusunda 

ileride yapılması düşünüle “Türk Halk Hekimliği Atlası”na katkıda bulunmak amacıyla saha 

çalışması olarak elde edilen metinlerin düzenlenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın 

başlarında Osmanlı Rus savaşlarına sahne olmuş ve bu savaşların ardından ülkelerin 

sınırlarında, yönetim şekillerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni devlet yapılanmaları 

sonucunda gelişen ve onlarca yıl süren göçler, yoğunlukla günümüz Azerbaycan, Gürcistan ve 

Ermenistan topraklarında yaşayan Müslüman nüfusun İslam çatısı altında toplanma isteğiyle 

Osmanlı İmparatorluğuna gerçekleştirdikleri demografik hareketliliğe yol açmıştır. Kayıt dışı 

binlerce insanın göç ettiği bu dönemlerde bölge ilk etapta gelen kişiler açısında bir durak 

hüviyetinde olmuş, ancak ikincil süreçte bölgeden Anadolu’nun hemen her yerine göçler 

devam etmiştir. Yaşanan bu süreç, bölgenin zamanla kültürel anlamda oldukça zengin 

folklorik altyapısı olan bir yaşam alanına dönüşmesine olanak sağlamıştır. 

Bölgeye göçlerle gelen kişiler temel itibarla ortak paydalara sahip olmakla birlikte göç 

bölgeleri, yeni bir birliktelik anlayışının ve grup bilincinin oluşumuna yol açmıştır. Yeni 

                                                           
1 Şimşek, 1996; Kaya, 2001; Köse, 2002; Köse, 2004;  Duranlı, 2005; Sever, 2006; Sol,2007; 

Öngel, 2007; Uçak, 2007; Özen, 2007; Çevik, 2008; Kurum, 2008; Alptekin, 2010; Atnur, 

2010 vb. 
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yaşam alanının getirdiği çeşitli problemler ve yaşama kaygısı, grup kolektifliğine dönüşüme 

yol açınca, taşınan kültürünün korunması ve aktarılması, kimliğin korunması adına daha canlı 

bir yapıya bürünmüştür. Böylece yaşanan göç ve göçün getirdiği sosyo-ekonomik ve sosyo 

psikolojik ruh hali, yeni yaşam alanında eski kültürün tamamen korunmasına ve dışa kapalı 

bir sosyal yapının doğumuna olanak tanımıştır.  

Bölgenin belirtilen şartlar içerisinde şekillenmiş olan sosyal yapısı, sert iklim 

koşullarının etkisiyle günlük yaşam içerisinde yerleşim birimlerinden uzaklaşmayı 

engellediğinden, ev içi kültürel yapının korunmasına imkan vermiştir. Teknolojik öğelerin 

sınırlılığı ve çok yakın tarihlere kadar yaşam koşullarında belirgin bir değişimin 

gerçekleşmemiş olması doğal olarak kültürün sürerliliğini ve korunaklılığı desteklemiştir. 

Yukarıda özetle belirtilen bu unsurlar, halk hekimliğine dair kabul ve uygulamaların 

tespitine yönelik bir fikri şekillendirmiş ve saha çalışmalarına katılmış kişilerden oluşan bir 

grup ile bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmiştir.2 Çalışma kapsamında ağrı-ateş hastalıkları, 

deri hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, zehirlenmeler, kesik ve yaralar, göz hastalıkları, 

dış etkenlerden oluşan hastalıklar, üriner sistemi hastalıkları, hareket  sistemi hastalıkları, kalp 

dolaşım sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, anne-çocuk sağlığıyla ilgili uygulamalar, kadın 

hastalıkları, hayvan hastalıkları ve derleme sasında bir çeşit rahatsızlık verdiği düşünülen 

nazar gibi çeşitli başlıklar etrafında toplanabilecek hastalık ve tedavi şekillerinin varlığı 

görülmüştür.  

Tedavi yöntemlerinde özellikle temas, taklit ve benzer benzer ilişkisinin yoğunlukta 

olduğu, animizmden modern tıbba giden düşünsel sürecin yansımalarının görüldüğü 

uygulamaların inanç unsurları etrafında şekillendiği görülmektedir. Adı geçen rahatsızlıklara 

yönelik olarak kullanılan bitkilerin ise özel olarak yetiştirilmeyip doğal bitki örtüsü içinde yer 

alan ve bulunması nispeten kolay olan bitkilerden oluştuğu gözlenmiştir. 

Korunan ve yaşatılan folklorik değerlerin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen bu 

çalışma, var olan bilgilerin tekrarından ziyade Kars ve Iğdır bağlamında yaşayan kültür 
                                                           
2 Saha çalışması Fatma Kızıltaş, Gülhan Aytekin, Demet Bulak, Ayşegül Akmugan, Ersin Altunbey, Kayhan 

Gök ve Burhan Dağ tarafından Kars ve Iğdır illeri içerisinde gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular lisans tezi 

olarak düzenlenmiştir. Metin içinde görülen kodlamalar bu kişilerin ad ve soyadlarının ilk harflerinden hareketle 

oluşturulmuş, böylece çalışmayı gerçekleştiren kişiler belirtilmiştir. Saha çalışmaları yaklaşık 8 ay sürmüş ve bu 

süreçte 150’ye yakın kaynak kişiyle derleme yapılmıştır. 
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içerisinde derlenen bilgilerin düzenlenmesine, bu kapsamda yaşayan halk hekimliğine ait 

kültürün ortaya çıkarılmasına yöneliktir. Derlemelerin bu anlamda tüm yerleşim birimlerini 

kapsayacak nitelikte olmasına özen gösterilmiş, öncelikle ön araştırmalarda elde edilen 

bulgulardan hareketle kültür taşıyıcısı kaynak şahıslar tespit edilmiş, ardından bölgeye 

gidilerek ayrıntıya inilmeye çalışılmıştır. Kadınların saha çalışmasına yönelik olarak 

hazırlanmış tüm eserlerde kültür taşıyıcı kimlikleri vurgulandığından, derleyiciler arasında 

bölgeden bayanlar bulundurulmuş, böylece derleyicilerle kaynak kişiler arasında empati 

kurularak doğal ortamı olabildiğince korumak amaçlanmıştır. 

Folklorun belirli bir sosyal çevrede, nesilden nesile aktarılanları yaşama ve yaşatma 

unsuru olmasından dolayı, düzenli olarak yerine getirilen ya da getirilme gereksinimi duyulan 

her tür kültürel pratiğin tarihsel süreç içerisinde toplumun varlık nedeni olarak görülen 

birikimlerin nedenlerini ve nasıllıklarını içerisinde barındıran arkaik kodlar olduğu bilinen bir 

gerçekliktir. Bu yönüyle folklorun doğurduğu grup bilinci, kolektif bilinçaltından getirilen 

niteliklerin bireyin doğumundan itibaren yakın çevresinden edindiği gözlem ve anlatılarla 

beslenerek şekillenmesiyle var olur. Doğum sonrası edinimlere olanak sağlayan kültürel 

öğelerden herhangi birinin eksikliği ise grup bilincinin oluşumuna ket vurur. Bu çerçevede 

birey, varlık nedeni olarak gördüğü grubun değer yargılarını ve ritüellerini benimseyerek 

geleceğe aktarır. Aktarım yalnızca kültürün belirli unsurlarını taşımadığından, halk 

hekimliğine ait hemen her tür teorik ve pratik uygulamanın da geleceğe bu yolla aktarılması 

söz konusudur. Bireyin aidiyet duygusunu belirli oranda da olsa destekleyen bu tür kültürel 

uygulamalar, dolayısıyla konu kapsamında bulunan halk hekimliği öğretileri, bu yolla kişinin 

grup içerisinde aynı kültürel dünyaya sahip insanların varlığıyla kendine olan güvenini 

tazeler.  

Halk hekimliği, modern tıbbın sunduğu teknik olanakların ve bilimsel yapının 

karşısında “alternatif tıp” yaklaşımıyla olumlu, “batıl, kocakarı ilaçları” adlandırımıyla 

olumsuz yaklaşımları beraberinde taşımaktadır. Ancak bu yaklaşımlarda bulunan kişilerin 

hem eğitim, yaş grubu, yaşam merkezi gibi temel öğeleri tespit edilmemiş hem de bu yöndeki 

kabullerinin nedenleri yeterince sorgulanmamıştır. Yalnızca “kent ortamında bu tür tedavi 

yöntemlerine daha mesafeli bir yaklaşım tarzı olduğu” ve geleneksel tıbbın daha ziyade 

kırsalda, eğitimsiz kesimlerde, sürdürüldüğü söylemi yaygın ancak sayısal anlamda teyit 

edilmemiş bir kanıya dönüşmüştür. Son yıllarda konuyla ilgili gerçekleştirilen düzenli 

televizyon programları ile akademik bir bakış açısıyla sunulduğu iddia edilen kitaplar konuya 

olan ilgiyi arttırmıştır. Halk hekimliği/alternatif tıbba dair yayın yapan televizyon 
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programlarının reytinglerinin artması ve aynı şekilde bu yönde yayınlanan kitapların satışının 

da ciddi rakamlara ulaşması konuya olan ilginin artmasına olanak sağlamıştır.  

Yaşama isteği en temel istek olmasından dolayı çağdaş yaşam alanlarında dahi 

özellikle modern tıbbın sunduğu tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği durumlarda, farklı 

tedaviler arandığı ve buna bağlı olarak halk hekimliği uygulamalarına eğilimin arttığı bir 

realitedir. Halk hekimliğinin çeşitli hastalıklar için olumlu yanıtlar verdiği söylemi, kabulü ve 

bağlı uygulamaların birçok kişi tarafından gerçekleştirilmesi geleneğin ne derece yoğun bir 

biçimde yaşatıldığının en önemli kanıtıdır.  

Halk hekimliğine bu anlamda bakıldığında, elde edilen bilgilerin zamanla eski 

bilgilerin arka plana atılmasıyla ya da yeninin kabulü için eskinin reddiyesiyle şekillendiğinin 

görülmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan ikili bilgi ve uygulama modern ve ilkel kavramların 

şekillenmesine dolayısıyla yönetimin/yöneticinin etrafında gelişen bilgi kümesiyle tebaa/halk 

gibi adlarla anılan kitlelerin bilgi kümesi arasında büyüyen açıyla günümüzdeki yerini 

almıştır. Modern ve geleneksel tıbbın bu yolla ayrışmasıyla birlikte laboratuar ortamında 

yapılan deneylerle; görsel, işitsel ve büyüsel öğelerle şekillenen tıbbın uygulayıcıları arasında 

da kabuller noktasında ciddi aykırılıklar oluşmaya başlamıştır. Gelenek, çeşitli yerlerde 

inanca dönüştüğünden geleneksel uygulamalar da bir anlamda inancın bir parçası haline 

gelmiş dolayısıyla sosyal ve kültürel ayrışmayı destekleyen bir yapıya bürünmüştür. Geleneği 

koruyan ve sürdüren kişiler ise gerçekleştirdikleri sağaltma yöntemlerinin sonuç vermesine 

bağlı olarak “özel bilgilere sahip bir kişi” ya da “koca karı” şeklinde kabul edilmiştir.  

Yukarıda özetlenen temel yaklaşımlar Kars ve Iğdır illerine uyarlandığında “halk 

hekimliği”ne ait uygulamalara karşı dışarıya karşı ifade edilmek istenmemekle birlikte büyük 

bir rağbet olduğu ve sağaltma yöntemlerine karşı içten içe bir kabulün olduğu inkar edilemez 

bir gerçeklik taşımaktadır. Gerçekleştirilen pratiklerin hemen tamamında bulunmakla birlikte 

özellikle doğum öncesi ve sonrasına ait uygulamalarda mitolojik ve büyüsel uygulamaların 

daha canlı bir şekilde yaşatıldığı görülmektedir. Bölgenin dışa kapalı tutumu ve kadın 

merkezli hastalık ya da uygulamaların paylaşılmasını engelleyici sosyal kabuller, kaçınılmaz 

olarak geleneksel yöntemlerin sürdürülmesine yardımcı olmuştur. Bazı uygulamaların modern 

tıpla olan çelişkisinin büyüklüğüne karşın bazı halk hekimlerinin tespitlerinde görülen 

şaşırtıcı bilgelik ve uygulamalarındaki sonuçlar modern tıbbın araştırması gereken öğeleri 

beraberinde getirmektedir. 
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Bölgede dikkati çeken unsurlar biri gerek Anadolu gerekse de Türk Dünyası olarak 

tanımlanan Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyadaki halk hekimliğine bağlı 

“ocak” anlayışının, bölgedeki zengin büyüsel ve sihirsel uygulamalara karşın sayıca oldukça 

kısıtlı bir oranda olmasıdır. Bu durumun temel nedenini de yaşanan göçlere bağlı olarak 

ortaya çıkan kutsal mekanların azlığında ve buna bağlı olarak gerçekleşen yapılanmada 

aramak gerekmektedir. Mekanların kutsallıklarını büyük oranda kaybetmeleri yeni gelen 

insanların bu kutsal mekanların büyük bir kısmına ait ritüelleri gerçekleştirmemesi doğal 

olarak mekan merkezli uygulamaların ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bölgede ekonomik, 

sosyal ve coğrafi unsurlardan kaynaklı meydana gelen ve önlenemeyen göçler, “ocak” 

statüsünde bulunan ailelerin ve bu kişileri “ocak” olarak gören kişilerin bütüncül yapısının 

bozulmasına yol açmıştır.  
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KARS VE IĞDIR İLLERİNDEN TESPİT EDİLEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

 

1. AĞRI- ATEŞ 

1.1. BAŞ AĞRISI 

1.1.1. Baş ağrısını geçirmek için sirkeye batırılmış bez bir süre başa sarılır(AA- KK9) 

Başım sık sık ağrıdığı zaman kınanın içine aspirin koyup saçlarıma sürüyorum 

uzun bir süre baş ağrımı kesiyor. (AA-KK1) 

1.1.2. Papatya çayına limon sıkılıp içilirse baş ağrısına iyi gelir. (AA-KK21) 

1.1.3. Yoğurt lor haline getirilip yenirse baş ağrısını keser.(AA-KK6) 

1.1.4. Tuzu kavurup başörtüsünün içine koyup başımıza bağlıyoruz baş ağrısına çok   

iyi geliyor(AA-KK5) 

1.1.5. Sarı bir çiçek var ismini hatırlamıyorum onu kaynatıp içince baş ağrısını   

kesiyor.(AA-KK8)   

1.1.6.Başım çok şiddetli ağrıdığı zaman baharatçıya gidip ne kadar faydalı ot varsa 

alıyorum. Onları kaynatıp içine arpa unu katıp gece uyumadan önce kafama 

sürüyorum sabah uyanıp yıkıyorum başımdaki bütün ağrıyı alıyor.(AA-KK4) 

1.1.7.Baş ağrısı olduğunda bir tutam tuz baş etrafında üç defa gezdirilir aynı zamanda 

bilinen dualar okunur bu işlem yapıldıktan sonra tuz ateşe atılır. (FK-GA-KK31) 

1.1.8.Loğusa şiddetli baş ağrısı olduğu zaman süt kaynatılır ve kadının başı sütün 

üstüne konur. Kadın terlesin diye üstü bir çarşafla örtülür ve bir süre böyle kalır, daha 

sonra iyice terler ve baş ağrısı geçer. (FK-GA-KK3,KK14) 

1.1.9.Loğusanın baş ağrılarında hayvan ciğeri kavrulur ve loğusanın başı onun üstüne 

konur. (FK-GA-KK3,KK16) 

1.1.10.Baş ağrısı olduğu zaman bir Fatiha üç İhlas okunur ve yatılır. (FK-GA- KK29) 

1.1.11.Yaylalardan toplanan çiçekli çay kaynatılıp içilir ve baş ağrısını keser. (FK-

GA-KK3) 
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1.1.12.Patates halka şeklinde doğranıp başın üzerine konur ve bir bezle bağlanır.(FK-

GA-KK28, BD-KG-KK23)) 

1.1.13.Yarpız, papatya sıcak suda kaynatılarak içilir.(FK-GA-KK11) 

1.1.14.Limon kabuğu başın üzerine konulur ve bir bezle sarılır.(FK-GA-KK32) 

1.1.15.Papatya kaynatılıp içilir.(DB-KK24, BD-KG-KK3) 

1.1.16.Kuşburnu içilir.(DB-KK24) 

1.1.17.Migren ağrısında aslanpençesi çay gibi demlenip günde bir kez içilir.(DB-

KK18) 

1.1.18.Kınanın içine yumurtanın sarısı koyulur. Papatya, ısırgan otu, bağ yaprağı,ebe 

gümeci kaynatılarak yumurtayla karıştırılan  kına bu suda yoğrulur. Başa sürülür ve iki 

gün bekletilir.(DB-KK14) 

1.119.Bağa Yaprağı denilen bitki kaynatılıp suyu içilir.(BD-KG-KK3) 

1.1.20.Haşlanmış bağa yaprağı yenir. .(BD-KG-KK3) 

1.1.21.Kek otu denen bitki kaynatılır ve aç karnına suyu içilir. (BD-KG-KK6) 

1.1.22.Kek otu, ısırgan otu, evelik otu kaynatılır ve suları içilir.(BD-KG-KK7) 

1.1.23.Bütün bir patates halka dilimler şeklinde kesilir ve üzerine kahve serpilerek 

alına bağlanır.(EA-KK1) 

1.1.24.Baş ağrısı için bir elma veya vişne başa koyulursa ağrıya iyi gelir.(EA-KK3)  

 

1.2.DİŞ AĞRISI 

 

1.2.1. Ağrıyan dişe karanfil konulur(AA-KK6) 

            1.2.2Diş ağrısına tuzla dövülmüş sarımsak iyi geliyor(AA-KK31) 

1.2.3.Diş ağrıdığı zaman örgü şişi ateşte kızdırılıp içine konulur o ağrıyı keser.(AA-

KK18,DB-KK14,KK26) 
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1.2.4.Ağrıyan dişin içine ateşte kızdırılmış şiş bekletilir ya da rendelenmiş sarımsak 

bekletilir. Bebek aspirini de ağrıyı keser.(AA-KK8) 

1.2.5.Diş eti iltihaplandığı zaman haşlanmış yumurtanın sarısı bekletilir o iltihabı 

çeker.(AA-KK1)                                                                                                           

1.2.6.Diş şiş olduğunda şişi çekmesi ve ağrıyı gidermesi için ebegümeci kaynatılıp                               

dişin üzerine konulur. . (FK-GA-KK21,KK1)                         

1.2.7.Diş ağrısı olduğunda biraz pamuğun üzerine kolonya dökülür ve dişin arasına 

sıkıştırılır.(FK-GA-KK27) 

1.2.8.Biraz pamuğun üzerine dökülen benzin diş ağrısını gidermeye yardımcı 

olur.(FK-GA-KK36) 

1.2.9.Diş ağrısını gidermek için niyet edilir ve bin tane ihlas okunur. İnanışa göre dua 

okunduktan sonra dişler bir daha ağrımaz.(FK-GA-KK32) 

1.2.10.Ağrısı ve şişi olan dişe haşlanmış soğan konur.(FK-GA-KK1) 

1.2.11.Ağrıyan dişe ağrı kesici ya da aspirin konur.(FK-GA-KK27,DB-KK27) 

1.2.12.Şişen dişler için kılıç otu ve mervende otu kaynatılıp dişe konulur.(FK-GA-

KK3) 

1.2.13.Ağrıyan dişe karanfil yağı koyulur.(DB-KK18) 

1.2.14.Diş iltihabında adaçayı demlenip bundan bir bardağın yarısı kadar içilir. Kalanı 

da gargara yapılır.(DB-KK18) 

1.2.15.Bir tatlı kaşığı kahveyle bir tatlı kaşığı tuz karıştırılıp kaynatılır. Ağzı 

yakmayacak ısıya getirilince gargara yapılır. Bu karışım yutulmamalıdır, yoksa 

zehirlenmeye sebep olur.(DB-KK21) 

1.2.16.Sigara dumanı diş ağrısını geçirir.(DB-KK8) 

1.2.17.Çiğ buğday ağza doldurulur ve ağızda biraz bekletilir. Böylece ağızdaki iltihap 

alınır ve ağrı kesilir.(BD-KG-KK3) 

1.2.18.Bezir denen otun yağı ağrı yapan dişe dökülür.(BD-KG-KK21) 
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1.2.19.Bir zeytin tanesinin tamamı ağrıyan dişe konulur. Ağız kapatılır ve ağrı 

geçinceye kadar zeytin ağızda bekletilir.(BD-KG-KK23) 

1.2.20.Ağrıyan dişin üzerine helva konur.(BD-KG-KK23) 

1.2.21.Diş ağrısı olduğu zaman ağrıyan dişin üzerine bağa yaprağı konur.(BD-KG-

KK25) 

1.2.22.Kara bir koyunun sıvı dışkısı ağızda gargara yapılır.(BD-KG-KK1) 

1.2.23.Köpeğin kemikleri yakılıp kül haline getirilir ve bu kül ağrı yapan dişe 

konur.(BD-KG-KK1) 

1.2.24.Ağrıyan diş eğer çürümüşse, çürüyen dişin içine bulgur konur.(EA-KK9) 

1.2.25.Sarımsak dövülür ve birazda tuz eklenerek karıştırılır, ağrıyan dişin dibine 

bastırılır.(EA-KK1) 

1.2.26.Diş eğer şişmişse, evelik otu kaynatılıp şişin üzerine bağlanır.(EA-KK2) 

 

1.3.KARIN AĞRISI 

 

1.3.1.Tuğla ısıtılıp hastanın karnının üzerinde bekletilir(AA- KK21,FK-GA-

KK21,DB-KK8, BD-KG-KK1) 

1.3.2.Hasta karnının üzerine sıcak su torbası koyar(AA-KK1,FK-GA-KK37) 

1.3.3.Devedikeni bitkisinin kökü kaynatılıp içirilir hem karın ağrısını hem de midedeki 

kurtçukları düşürür.(AA-KK6) 

1.3.4.Karın ağrısına papatya iyi gelir. Kaynatılıp suyu içirilir(AA-KK8, BD-KG-KK5) 

1.3.5.Bebeklerde görülen karın ağrısını gidermek için beyaz patiskaya beyaz kalıp 

sabun sürülür. Bu sürülen sabunun köpüklenmesi önlenir. Bu sabunlu bez bebeğin 

karnına sarılır ve bebek uyutulur.(FK-GA-KK21) 
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1.3.6.Çocuklarda sancı olduğu zaman İran’dan getirilen bir boncukla çocuklar 

yıkanırdı. Daha sonra ağrısı olan çocuklar rahatlardı. Bu boncuk durduğu yerde 

hareket eden özel bir boncuktu.(FK-GA-KK1) 

1.3.7.Yeni doğan çocuklarda oluşan sancıları kesmek için çölde yaşayan kırmızı 

solucanları biraz kuru üzümle ezilip çocuğa yedirilirdi.(FK-GA-KK1) 

1.3.8.Küçük çocuklarda karın ağrısı ve benzeri ağrılar olduğu zaman mavi derili bir 

keçi kesilir ve bunun derisi çocuğun vücuduna çekilir. Bunun dışında siyah bir tavuk 

kesilir bunun tüyleri yolunur eti derisiyle birlikte iyice ezilir ve bu çocuğun karnına 

çekilir. Neticede ağrıyı sancıyı keser. (FK-GA-KK1,KK14,KK21) 

1.3.9.Bebekte sancı varsa Mekke’den getirilen bir boncuk suya koyulur ve bu su 

bebeğe içirilir. Bu şekilde sancısı kesilir.(DB-KK19) 

1.3.10.Uzun süren ağrılar için göbeğin üzerine un eleğinin kasnağı konur. Bu kasnak 

bir iple sırta bağlanır. Daha sonra sırtla ip arasına bir çubuk konur ve çubuk çevrilince 

gerginleşen ip kasnağı göbek üzerinde baskıya zorlar. Böylece karın ağrısı durur.(BD-

KG-KK3) 

1.3.11.Çocuklarda sancı olduğu zaman ham toprak ısıtılır be bir bez üzerine dökülür. 

Bu bez de toprakla birkilte çocuğa sarılır.(BD-KG-KK23) 

1.3.12.Serçe dışkısı anne sütüyle karıştırılıp çocuğa yedirilir.(BD-KG-KK1) 

1.3.13.Nemli yerlerde yetişen Gri böcek isimli böcek ezilir anne sütüyle karıştırılıp 

çocuğa yedirilir.(BD-KG-KK1) 

1.3.14.Sancı olunduğunda köpeğin katı dışkısı ısıtılır bir beze yayılır ve bu bez çocuğa 

sarılır.(BD-KG-KK1) 

1.3.15.Tuğla ısıtılır ve hasta kişi bu sıcak tuğlanın üzerine oturur.(BD-KG-KK1) 

1.3.16.Buğday kavrulur ve bir bezin üzerine dökülür. Daha sonra bu bez kavrulan 

buğdaylarla birlikte çocuğa sarılır.(BD-KG-KK1) 

1.3.17.Karın ağrısı için, bir kerpiç ısıtılır bir beze sarılır, hasta kerpiçin üzerine oturur, 

bu karın ağrısını keser.(EA-KK9) 
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1.4.KULAK AĞRISI 

 

1.4.1.Soğanın cücüğü kavrulur hastanın kulağına damlatılır. Ya da kız bebek emziren 

bir kadın 2-3 damla sütünü hastanın kulağına akıtır.(AA-KK18) 

1.4.2.Kulak ağrısı için soğan rendelenir suyu her iki kulağa da birer damla damlatılır. 

Bebeklerin kulağı ağrıdığı zaman da anne sütü akıtılır.(AA-KK8) 

1.4.3.Eskiden kulağımız ağrıdığı zaman sarı yağ eritip damlatırdık. Şimdi de sigara 

dumanı üflenir.(AA-KK7, BD-KG-KK6) 

1.4.4.Kulak ağrısı olduğunda önce kulak pamuk ve ispirto ile temizlenir. Patates sıkılır 

ve suyu elde edilir. Daha sonra patates suyu ağrıyan kulağa damlatılır, ağrı, yapılan bu 

işlemden sonra iyileşir.(FK-GA-KK11-KK5) 

1.4.5.Kulak ağrısında, kulağa bir iki damla kız çocuk emziren annenin sütü 

damlatılır.(FK-GA-KK21,DB-KK8, BD-KG-KK1, KK3, KK23) 

1.4.6.Bir baş soğan önce kaynatılır, sonra bu soğanın ortası kızartılır ve kulağa bir 

damla damlatılır.(DB-KK19) 

1.4.7.Kulak ağrısı olan bebeklerin kulağına sigara dumanı üflenir.(DB-KK1) 

1.4.8.Bebeğin kulağı ağrıdığı zaman bir pamuğun üzerine bir tutam tuz koyulur ve bu 

anne sütü ile ıslatılarak bebeğin kulağına damlatılır.(DB-KK2) 

1.4.9.Kulak çınlaması ve ağrısında kulağa her akşam bir damla papatya yağı 

damlatılır.(DB-KK18) 

1.4.10.Kulak ağrısında kulağa soğanın suyu damlatılır ya da anne sütü damlatılır.(DB-

KK14) 

1.4.11.Ağrıyan kulaklara un konur.(BD-KG-KK3) 

1.4.12.Kulak ağrısı olduğu zaman, ağrıyan kulağa anne sütü damlatılır.(EA-KK9) 
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1.5.YÜKSEK ATEŞ 

1.5.1.Yüksek ateşi düşürmek için hastaya adaçayı içirilir(AA-KK21) 

1.5.2.Ateşi yükselenler için kekik, çöl çayı, dereotunu ayrı ayrı kaynatıp içiriyorum. 

Bunlar ateşi düşürür. Düşürmezse üzerilik otunun tohumunu ezip çayını hastaya 

içiriyorum(AA-KK5) 

1.5.3.Yüksek ateşi düşürmek için soğuk suya havlu batırıp vücudunu siliyorum bu 

ateşi düşürüyor(AA-KK6,FK-GA-KK31,DB-KK26, BD-KG-KK1) 

1.5.4.Ateşi yükselen insana soğuk duş yaptırılır. Eskiden hayvan kesip derisini 

hastanın vücuduna sarıyorlarmış(AA-KK4) 

1.5.5.El kreminin içine aspirin ezilip atılıp vücuda sürülürse ateşi düşürür(AA-KK32) 

1.5.6.Ateşi yükselen birinin ateşini düşürmek için küçük boy bir havluyu sirkeye 

batırıp hastanın koltuk altlarına, boynuna, göğüs kafesine sürülür ardından soğuk duş 

yaptırılır.(AA-KK1) 

1.6.7.Yüksek ateşi olan hastaya soğuk suyla duş aldırılır.(FK-GA-KK18) 

1.5.8.Yüksek ateşi olan kişi eğer kar varsa karla sarılır.(BD-KG-KK1) 

1.5.9.Başına sürekli kar konulur.(BD-KG-KK1) 

1.5.10.Yavaş yavaş kar yedirilir.(BD-KG-KK1) 

1.5.11.Sirke içirilir.(BD-KG-KK1) 

  1.5.12.Soğuk ve sirkeli suya batırılmış bezle hastanın vücudu sarılır.(BD-KG-KK1) 

 

          2.SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 

2.1.BOĞAZ AĞRISI 

2.1.1.Boğazı ağrıyan insana bir hafta boyunca her gün rafadan yumurta yedirilir.(AA-

KK1) 
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2.1.2.Kurumuş ekşi ezilip hastanın boğazına sarılırsa boğaz ağrısını ve şişliğini 

azaltır.(AA-KK8) 

2.1.3.Eskiden birinin boğazı ağrıdığı zaman Aşure yapan kadın ya da ikiz bebek 

doğuran kadın hastanın boğazını ovardı hastanın ağrısı geçerdi.(AA-KK6) 

2.1.4.Yabani (kırlarda yetişen) ıspanağı kaynatılıp, tuzlanıp yenir ve bu boğaz ağrısına 

iyi gelir. Bu ot aynı zamanda çorbalarda da kullanılır ve faydası görülür.(FK-GA-

KK16) 

2.1.5.Boğaz ağrıdığı zaman iyice ovulur ve sıcak suya konulan bir havlu ile 

sarılır.(FK-GA-KK21) 

2.1.6.Nane – limon kaynatılıp içilir aynı şekilde sıcak çorba içilir.(FK-GA-KK29) 

2.1.7.Evelik otu kurutulur ve kurutulan evelik otu kaynatılır ve bu sudan hasta 

içer.(BD-KG-KK1) 

2.1.8.Süt kaynatılır içirilir.(BD-KG-KK1) 

2.1.9.Kek otu denen bitki kaynatılır ve hastaya bu sudan içirilir.(BD-KG-KK5) 

 

2.2.SOĞUK ALGINLIĞI 

 

2.2.1.Bir deste maydanoz, 4 elma kabuğu, yarım limon ve papatya kaynatılıp suyu 

hastaya içirilirse hastaya iyi gelir.(AA-KK10) 

2.2.2.Soğuk alanlar terletilip sırtına küp atılır, sıcak çay ya da sıcak süt içirilir.(AA-

KK8) 

2.2.3.Leğene sıcak su konulur hasta içinde 25-20 dakika bekletilir. Sıcak su vücuttaki 

soğuk algınlığını çeker.(AA-KK1) 

2.2.4.Soğuk alan hastanın sırtına küp (bardak) atılır.(AA-KK9,FK-GA-

KK11,KK21,DB-KK1) 

2.2.5.Soğuk algınlığında evelik otu kullanılır. Bu ot çorbalara katılır, kışın ise 

kurutulur ve çay gibi kaynatılıp içilir. Bu ot antibiyotik görevi görür. (FK-GA-KK2) 
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2.2.6.Hastaya ıhlamur, yeşil çay içirilir ve terletilir.(FK-GA-KK25) 

2.2.7.Nane ve limon kaynatılıp içilir ve hasta terletilir.(DB-KK21,KK22) 

2.2.8.Soğuk alan kişiler siyah ve erkek koyunun derisine koyulur.(DB-KK14) 

2.2.9.Soğuk alan kişiye iğde çiçeği ve salatalık çiçeğiyle banyo yaptırılır.(DB-KK24) 

2.2.10.Soğuk alan kişi çeşitli otlardan yapılan hamama girer.(DB-KK19) 

2.2.11.Bir hayvan kesilir ve hasta olan kişiye sarılır. Derinin bir parçası da hastanın 

başına sarılır.(BD-KG-KK6, KK21) 

2.2.12.Hamam kazanı denilen bakırdan yapılmış, ortalama bir insan boyundaki kazana 

hasta olan kişi konulur. Hasta kişinin boğazına kadar kazan sıcak suyla doldurulur. 

Kazanın delikli kapağı kapatılır. Hata bunu için yaklaşık 1 saat kalır.(BD-KG-KK6) 

2.2.13.Kek otu kaynatılır suyu içilir.(BD-KG-KK23) 

2.2.14.Evelik otu, ısırgan otu kaynatılır ve bu su aç karnına sabahları içilir.(BD-KG-

KK5) 

2.2.15.Ebe gümeci denilen ot haşlanır ve hastanın vücuduna sarılır.(BD-KG-KK6) 

2.2.16.Hasta közlenen tandırın üzerine konan bir kürsünün üstüne oturtulur. Gaz yağı 

ile vücudu yağlanır.(BD-KG-KK6) 

2.2.17.Yarpuz denen geniş yapraklı bitki kaynatılıp suyu içilir.(BD-KG-KK1) 

2.2.18.Boğaz ağrısında, boğaza sirke sürülüp bir bezle bağlanır ve bu ağrıyı 

azaltır.(EA-KK4) 

 

2.3.ÖKSÜRÜK 

 

2.3.1.Balla limon suyu karıştırılıp içirilir.(AA-KK18) 

2.3.2.Boğazım ağrıdığı zaman ayva yaprağı kaynatıp suyunu içerim(AA-KK5) 

2.3.3.Ihlamur çayı öksürüğü keser.(AA-KK31) 
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2.3.4.Yeşil mercimek haşlanıp, süzülüp suyu hastaya içirilir.(AA-KK20) 

2.3.5.Kepek kaynatılıp boğaza sarılırsa öksürüğü keser.(AA-KK7) 

2.3.6.Hastaya kurutulmuş meyan kökü kaynatılıp suyu aç karna içirilir öksürüğü 

kesilir.(AA-KK6,KK1) 

2.3.7.Bağ yaprağı bitkisi kaynatılıp suyu hastaya içirilir.(AA-KK8) 

2.3.8.Süt, karabiber ve bal karıştırılıp hastaya içirilir.(AA-KK29) 

2.3.9.Hasta sık sık nar suyu içmeli.(AA-KK32) 

2.3.10.Siyah turpu rendeleyip balla karıştırıp içiriyorum. Bu karışım öksürüğü 

kesiyor.(AA-KK23) 

2.3.11.Öksürüğü papatya çayı keser.(AA-KK10,FK-GA-KK24) 

2.3.12.Eskiden bir taş vardı öksürenleri o taşın içinden geçirirlerdi.(AA-KK6) 

2.3.13.Bahçelerde yetişen menekşe kaynatılıp içilir ve öksürüğü keser. (FK-GA-KK2) 

2.3.14.Öksürüğün en iyi ilacı ayva yaprağıdır. Ayva yaprağının kurusu veya yaşı suda 

kaynatılıp içilir.(FK-GA-KK11) 

2.3.15.İğde yenirse öksürüğe iyi gelir.(FK-GA-KK12) 

2.3.16.Öksüren kişinin göğsü gazete veya poşetle iyice sarılır. Bir süre sonra öksürük 

diner.(FK-GA-KK21) 

2.3.17.Şiddetli öksüren kişinin göğsü ve sırtı zeytin yağı ile iyice ovulur. Terlemesi 

sağlanan kişinin öksürüğü kesilir(FK-GA-KK38) 

2.3.18.Elma kaynatılıp yenilir ve hem boğaz rahatlanır hem de öksürük kesilir.(FK-

GA-KK32) 

2.3.19.Yörede bir çeşit şiddetli öksürük olarak kabul edilen ve adına inaki denilen bir 

öksürük çeşidi vardır. Bu öksürük ancak hastanın alnından kan bırakılarak kesilir. İnce 

bir çubuk yarılır. Çubuğun içine jilet yerleştirilir. Bu yerleştirilen jiletin bir tarafı biraz 

dışarıda bırakılır bu şekilde bağlanır. Bu jilet alnın birazcık üstünde kafanın ön 
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damarının üstüne getirilerek bir kaşıkla hafifçe vurulur ve kanatılır.  Daha sonra 

buraya sarımsak sürülür ve hasta iyileşir.(FK-GA-KK23) 

2.3.20.Haşhaş sapı kaynatılıp içilirse öksürüğü keser.(DB-KK26) 

2.3.21.Hatmi çiçeği,adaçayı,yarpız,tarçın ve zencefil kaynatılır. Süt ya da kaynar suyla 

karıştırılıp içildiğinde öksürüğü keser.(DB-KK18) 

2.3.22.Kurt pençesi bitkisi kaynatılır suyu içilir.(BD-KG-KK1) 

2.3.23.Kırmızı kuşburnu kaynatılıp suyu içilir.(BD-KG-KK1) 

2.3.24.Öküz eveliği kaynatılır kaynatılır suyu içilir.(BD-KG-KK1) 

2.3.25.Soğan kabuğu kaynatılır suyu içilir.(BD-KG-KK1) 

2.3.26.Isırgan otu kaynatılır suyu içilir.(BD-KG-KK1) 

2.3.27.Öksüren kişiye andız dene bitki haşlanır yedirilir.(BD-KG-KK7,KK12) 

2.3.28.Isırgan otunun kuru tohumu balla karıştırılıp yenir.(EA-KK1) 

2.3.29.Pekmez ve sıcak süt karıştırılıp içilir.(EA-KK4) 

 

2.4.ZATÜRREE 

 

2.4.1.Aslanpençesi kaynatılıp süzülür. Isırgan otuyla birlikte yeniden kaynatılır hem 

suyu içirilir. Hem de posası hastaya yedirilirse hasta kısa sürede iyileşir.(AA-KK10) 

2.4.2.Devamlı midesi bulanan ve üşüyen insan Zatürree olmuş demektir. Hastaya 

banyo yaptırılır, sırtına küp atılır. Küp atılan yer kan toplar. O bölge jiletle kesilip 

hastalıklı kan akıtılır. Birkaç gün sonra hasta iyileşir.(AA-KK9) 

2.4.3.Eskiden zatürree olanları hayvan derisine sarıp, üzerine kalın bir yorgan örtüp 

hastayı terletmeye çalışırdık.. bol bol çay ya da şerbet içirirdik. Hasta terleyince banyo 

yaptırırdık hiçbir şeyi kalmazdı.(AA-KK6) 

2.4.4.Zatürree olanın sırtına küp atılır, hastanın terlemesi sağlanır ve bol bol limon 

suyu içirilir.(AA-KK1) 
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2.4.5.Zatürree aşırı üşütmekten kaynaklanır. Hasta iyi beslenir ve terletilirse hastalık 

geçer.(AA-KK31) 

2.4.6.Zatürree olan insanın yüzünün rengi değişir sık sık ter basar. Hastaya küp atılır, 

küp atılan yer jiletle kanatılır. Hasta terletilip banyo yaptırılır hasta iyileşir.(AA-

KK30, KK19) 

2.4.7.Yeni doğan çocuklarda zatürreeyi engellemek için üst damağa bir kişi 

başparmağıyla tereyağı sürer. Bu işlem çocuğu zatürree dışında pek çok hastalıktan da 

korur.(FK-GA-KK39) 

 

2.5.BRONŞİT 

 

2.5.1.Un kepeğini kaynatıp içine zeytinyağı koyup kavuruyorum beze döküp hastanın 

göğüs kafesine ve sırtına sürüyorum.(AA-KK20) 

2.5.2Bronşiti olanlar için, iki turpu, iki soğanı rendeleyip iki yemek kaşığı da bal katıp 

karıştırıp bir gece beklettikten sonra bir hafta boyunca suyunu aç karna 

içiriyorum.(AA-KK1) 

2.5.3.Yoğurdun suyu içilir, tavşan eti ile birlikte bol bol yenilir.(FK-GA-KK11) 

2.5.4.Söğüt odunu kaynatılıp elde edilen su, şeker ile karıştırılarak içilir .(FK-GA-

KK11,KK20) 

2.5.5.Ceğtuli (kırlarda yetişen bir bitki) adıyla bilinen bitki kaynatılarak içilir.(FK-

GA-KK1) 

2.5.6.Siyah kuşburnu kaynatılarak içilir. (FK-GA-KK3) 

2.5.6.Oğul otu bronşit tedavisinde kullanılır. 100 gr oğul otu, 3 aspirin, 5 limon, 3,5 

litre su ile birlikte 20 dakika kaynatılır daha sonra süzgeçten geçirilir. Bu karışım bir 

kilo süzme bal içine katılarak her sabah birer bardak içilir.(FK-GA-KK26) 

2.5.7.Meyan kökü kaynatılıp çay gibi içilir bronşite iyi gelir.(FK-GA-KK2) 

2.5.8.Bıldırcın yumurtası çiğ ve aç karına içilir, bronşite iyi gelir.(FK-GA-KK38) 
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2.5.9.Zencefil tozu bala karıştırılıp tüketilir.(FK-GA-KK30) 

2.5.10.10 tane zencefil,6 tane tarçın,10 tane karanfil,bir tutam ayva yaprağı ve bir 

tutam ısırgan yaprağı 3 litre suda 15 dakika kaynatılır. 40 dakika dinlendirilir. 

Sabah,öğle ve akşam birer çay bardağı içilir. Astım hastalığına da iyi gelir bu 

karışım.(DB-KK18) 

2.5.11.Bronşiti olan yeşil çay içerse iyi gelir.(DB-KK26) 

2.5.12.Bronşit hastasının göğsüne yosun kaynatılıp sürülür. Ayrıca zeytin yağı da 

hastanın göğsüne sürüldüğü zaman iyi gelir. (DB-KK8) 

2.5.12.Su kaynatılır ve başa bir çarşaf geçirilir. Kaynamış suyun buharı içe 

çekilir.(BD-KG-KK1, KK3) 

2.5.13.Kekik kaynatılır ve sonra süzülür. Elde edilen suya un katılır ve karışım 

yenir.(BD-KG-KK13) 

 

2.6.BADEMCİK İLTİHABI 

 

2.6.1.Yeşil mercimeği haşlayıp bir beze döküp hastanın boğazına sarıyorum 

iyileştiriyor.(AA-KK31) 

2.6.2.Boğaza masaj yapılır.(AA-KK18,FK-GA-KK21) 

2.6.3.Elimi tuza ya da toz şekere bandırıp bademciği patlatıyorum.(AA-KK25) 

2.6.4.Karanfil tozu, kirli pirinç onu, beyaz şeb tozu ve yarpız otu kurutularak toz 

halinde birbirlerine katılır hastanın ağzına bu karışım serpilir. Başparmak ile bademcik 

bastırılırsa hastalık önlenir.(FK-GA-KK11)                                                               

2.6.5.Boğaza ve bademciklere mikrobu sökülsün diye tuz basılır.(DB-KK5) 

2.6.6. Yün çorap kaynatılır, kaynatıldığı sırada içine biraz da tuz katılır. Kaynar sudan 

çıkarılınca biraz soğuduktan sonra hastanın boğazına sarılır.(DB-KK5) 

2.6.7.Bademcik iltihabı olduğu zaman sert şeyler yenirdi ki bu sert şeyler bu iltihapları 

korkutsun ve bir daha çıkmasınlar.(BD-KG-KK1) 
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2.6.8.Boğaz temiz ve kuru bir bezle sarılırdı.(BD-KG-KK1) 

2.6.9.Tuzla su karıştırılıp gargara yapılır.(EA-KK3) 

2.6.10.Boğazda bademcik şişleri hafifçe ovulur.(EA-KK2) 

 

2.7.GRİP- NEZLE 

 

2.7.1.Grip ya da nezle olanlara nane- limon çayı içirilip terletilir.(AA-KK18,1,6,9) 

2.7.2.Nane – limon çayının içine aspirin atılıp içirilirse hasta daha çabuk iyileşir.(AA-

KK31) 

2.7.3.Elma kabuğu nane, limon kaynatılarak içilir.(FK-GA-KK21) 

2.7.4.Ihlamur, elma kabuğu kaynatılarak içilir.(FK-GA-KK37) 

2.7.5.Limonlu çay içilirse iyi gelir.(DB-KK26) 

2.7.6.Limonlu su kaynatılır. Daha sonra içine bir tane şeker ve aspirin atılır. Bu 

karışım hastaya içirilir.(BD-KG-KK1) 

2.7.7.Vişne reçeli çaya katılıp içilirse terlemeyi sağlar ve hastalığa iyi gelir.(EA-KK9)  

 

2.8.SİNÜZİT 

 

2.8.1.Hasta üzerklik otunu yakıp dumanını solursa sinüzit iltihabı akar.(AA-KK23) 

2.8.2.Hasta nane- limon kaynatıp buharına kafasına eğip bir süre öylece 

beklemeli.(AA-KK10) 

2.8.3.Hasta deniz suyunu ya da tuzlu su kaynatıp buharına kafasını eğip buharını solur 

ve bunu sık sık tekrar ederse sinüzit iltihabı akar.(AA-KK28) 

2.8.4.Bir miktar saman suda iyice kaynatılır. Hasta bu suya eğilerek buharın ağız ve 

burnuna ulaşmasını sağlar. Hastanın başına bir örtü örtülür bunun nedeni ise buharın 
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yayılmasını engelleyip buhardan daha iyi faydalanabilmektir.(FK-GA-KK1, BD-KG-

KK1) 

2.8.5.Papatya bir miktar suda kaynatılır. Hasta bunun buharının üzerinde 15-20 dakika 

bekletilir. Başına da bir örtü örtülür. (DB-KK26) 

2.8.6.Su kaynatılır  ve kişi kaynar suyun buharını içine çeker.(BD-KG-KK1, KK3) 

2.8.7.Suyu tuzlu göl yada denizde yüzülür.(BD-KG-KK3) 

 

2.9.NEFES DARLIĞI 

 

2.9.1.Hasta kekik kaynatıp içmeli.(AA-KK8) 

2.9.2.Tütün ıslatılıp hastanın yüzüne, boynuna sürülür.(AA-KK29) 

2.9.3.Bir bardağın içerisine bir tutam meyan kökü atılır ve su kaynatılarak üzerine 

dökülür 5 dakika bekletilen bu karışım rengini verdikten sonra içilir. Bu karışım nefesi 

açar ve balgamı söker(FK-GA-KK2) 

2.9.4.Nefes darlığı olan kişi için süt kaynatılır ve bu kişinin o buharı soluması 

sağlanır.(FK-GA-KK5) 

2.9.5.Aç karınla bıldırcın yumurtası yenir.(FK-GA-KK24) 

2.9.6.Hasta olan kişiye nane kaynatılır ve her sabah aç karnına bir bardak içilir.(BD-

KG-KK1) 

2.9.7Maydanoz ve tarçın birlikte kaynatılır ve suyu içilir.(BD-KG-KK2) 

2.9.8.Isırgan otunu kaynatıp hafif ılıdığı zaman her gün içilir.(EA-KK1) 

2.9.9.Naneyi iyice ezip ılık bir suya karıştırıp içersen nefes darlığının geçmesine iyi 

gelir.(EA-KK3) 
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           3.DERİ HASTALIKLARI 

3.1.YANIK 

 

3.1.1.Yanığa yumurta sarısı iyi gelir. Çiğ yumurta sarısı bir kapta çırpılıp sürülüp 

üzerine tuz serpilir. Üzerinde bir süre bekletilip suya batırılmış pamukla silinir. hem 

ağrı diner hem de yanığı iyileştirir.(AA-KK32) 

3.1.2.Vazelinle sarı kök karıştırılıp sürülür yanığı kısa sürede iyileştirir.(AA-KK23) 

3.1.3.Un yağ ve zeytinyağı karıştırılıp hamur haline getirilir. Yanık olan bölgeye 

konulur. Hamur sık sık değiştirilir.(AA-KK29) 

3.1.4.Yanık olan bölgeye kuymak sürüyoruz. 2 ya da 3 gün bekletilir. Eğer ağrısı 

dinmiyorsa 2o tane yumurtayı kavurup çıkan yağı yanığa sürüyoruz. Yağ yanığı 

iyileştiriyor.(AA-KK6) 

3.1.5.Susam kızartılıp yanık olan bölgeye sürülür. Eğer geçmezse sarı yağla kuymak 

yapılıp sürülür.(AA-KK7) 

3.1.6.1 kilo zeytinyağına 10 tane mum konulur ve eritilir. Eriyen mumların ipleri 

çıkarılır sonra soğumaya bırakılır. Bu işlem gerçekleştikten sonra yanık merhemi 

hazırlanmış olur. Yanan yer ılık suyla yıkanır ve bir tülbentle kurutulur, yanığın 

üzerine yapılan merhem sürülür. Yanık merhemi emdikçe tekrar sürülür.(FK-GA-

KK11) 

3.1.7.Havacıva denilen bir ot var bu ot keçi yağıyla karıştırılıp merhem yapılır. Bu 

merhem de yanıkların tedavisinde kullanılır.(FK-GA-KK9) 

3.1.8.Yanıklara patates haşlanıp konulursa su toplaması engellenir ve kısa sürede 

iyileşir.(FK-GA-KK19) 

3.1.9.Yanan yere vazelin sürülür.(FK-GA-KK40) 

3.1.10.Yanığa diş macunu sürülür. (DB-KK8) 

3.1.11.Yerin altından çıkarılan bir bitki var. Bunun kökü yağda eritilir ve yanık olan 

yere sürülür. (DB-KK26) 
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3.1.12.Yanık olan yere yoğurt sürülür.(DB-KK26) 

3.1.13.Kaynar suyun yaktığı bölge bol soğuk suyla yıkanır ve vazelin yada diş macunu 

sürülür.(BD-KG-KK1) 

3.1.14.Su ve ya ateş yanığı olduğu zaman sabun rendelenir ve içerisine biraz su ve bir 

şeker katılır. Sakız kıvamına gelinceye dek karıştırılır ve yanığa sürülür.(BD-KG-

KK1) 

3.1.15.Yanık yere bir çocuğun idrarı sürülürse yanığın acısını azaltır.(EA-KK4) 

3.1.16.Yanık yere yoğurt sürülür.(EA-KK9) 

3.1.17.Yumurtanın sarısı tere yağı ile karıştırılıp yaraya sürülür, üzerine arpa unu 

serpilir.(EA-KK2) 

 

3.2.MANTAR 

 

3.2.1.Kınanın içine tuz konulup ayaklara sürülür. Üzerinde bir gece beklemeli.(AA-

K4) 

3.2.2.Kınanın içine bal konulup sürülür.(AA-KK29) 

3.2.3.Isırgan otu kaynatılır mantar olan bölgeye sürülüp üzerinde 45 dakika ya da 1 

saat bekletilir.(AA-KK8) 

3.2.4.Beyaz zey toz haline getirilip sürülür(AA-KK6) 

3.2.5.Ayaklarda mantar çıkınca ılık suyun içine tuz konulur ayaklar içinde bekletilir ya 

da ayaklara kına sürülür.(AA-KK7,FK-GA-KK20) 

3.2.6.Demlenmiş çaya ılık su eklenip mantarlı bölge o suyun içinde bekletilir.(AA-

KK32) 

3.2.7.Ceviz kabuğu ve yaprakları dövülüp toz haline getirilir. Bu ayak mantarına 

sürülür ve iyi gelir.(FK-GA-KK6) 
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3.2.8.Kına sıcak sıcak mantar olan bölgeye yakılır. Mantar rahatsızlığı olan kişi 

çelmiğe(kaplıcaya) da giderse iyi gelir.(DB-KK14) 

3.2.9.Kırmızı buğday ateşte eritilir ve yağı çıkarılır. Bu yağ mantarlı olan bölgeye 

sürülür. (DB-KK26) 

3.2.10.Ayakta mantar varsa ayakkabıya karbonat dökülür. Bu karbonat ayakkabıda 

sabahtan akşama kadar bekletilir. Daha sonra ayakkabıdaki karbonat elektrikli 

süpürgeyle çekilir. Bu şekilde giyilen ayakkabı ayaktaki mantarı geçirir. (DB-KK18) 

3.2.11.Ayakta mantar varsa güneşte kızmış deniz kumunun içinde bekletilir. (DB-

KK8) 

     3.2.12Ayakta mantar varsa ayağa kına yakılır.(BD-KG-KK2) 

      3.2.13.Mantar oluşan yere tere yağı sürülür.(BD-KG-KK25) 

 

3.3.PİŞİK 

 

3.3.1.Pişik olan bölgeye tere yağ sürülür.(AA-KK18,KK1) 

3.3.2.Kavrulmuş toprakla o bölge sarılır.(AA-KK4,KK7) 

3.3.3.Bebekler pişik olursa annesi sütünü akıtır.(AA-KK8) 

3.3.4.Bebekler pişik olduğunda kavrulmuş toprakla sarılır.(AA-KK32) 

3.3.5.Çürük odun unu elekten geçirilir ve pişiğe serpilir.(FK-GA-KK31) 

3.3.6.Soba külü pişiş olan yere serpilir.(BD-KG-KK12) 

 

3.4.SAÇKIRAN 

 

3.4.1.Saçkıran olan bölgeye sarımsaklı yoğurt sürülür.(AA-KK7) 



 32

3.4.2.Söğüt ağacından bir dal kesilir. O dalın bir ucu yakılır dal yandıkça diğer uçtan 

yağ akar. O yağ pamukla saçkıran olan bölgeye sürülür.(AA-KK6) 

3.4.3.Saçkıran çıkar çıkmaz limon tuzu eritilip pamukla o bölgeye sürülürse 

iyileştirir.(AA-KK8) 

3.4.4.Söğüt ağacının yeşil filizleri kesilip bir ucu yakılır diğer uçtan su akar o su saç 

kıran olan bölgeye sürülür. (AA-KK23) 

3.4.5.Saç kıran olan bölge kıllardan arındırılır, sarımsak tuzla dövülüp o bölgeye 

sürülür ılık suyla yıkanır bu işlem üç defa tekrar edilir.(AA-KK10) 

3.4.6.Çekirdeksiz kuru üzüm ve sarımsak ezilip yoğurtla karıştırılıp bir gün bekletilir. 

Ertesi gün saç kıran olan bölgeye sürülür.(AA-KK32) 

3.4.7.Çam sakızı, has bezir ve dağdan toplanan çeşitli bitkiler karıştırılır ve  bu karışım 

saçkıran olan yere sürülür.(FK-GA-KK9) 

3.4.8.Saça kına yakılır.(FK-GA-KK21, BD-KG-KK25) 

3.4.9.Saçkıran olan bölgeye sarımsak ezilip sürülür.(DB-KK8) 

3.4.10.Bu durumda kavak ağacı dışındaki meyve vermeyen bir ağaçtan bir parça 

yakılır  ve bu parçanın üstüne bir kapak konur.Odun yandıkça  dumanın  kapakta 

oluşturduğu is parmakla bu yere sürülür.(BD-KG-KK1) 

3.4.11.Sobanın üstüne arpa  konur ve arpaların üstüne bir kapak konur.Kapakta oluşan 

is parmakla bu yere sürülür.(BD-KG-KK1) 

3.4.12.Tırpanların üzerinde biriken su saç kıran olan  bölgeye vurulur.(BD-KG-KK3) 

3.4.13.Mavi mürekkepli kalemle bu bölge daire içine alınır ve mavi kalemle 

boyanır.(BD-KG-KK3, KK20) 

3.4.14.Mavi mürekkeple bu yaranın etrafı daire içine alınır ve içi boyanır.Bu 

uygulama üç Çarşamba üst üste yapılır.(BD-KG-KK6, KK25) 

3.4.15.Yaranın oluştuğu bölgenin önce iyice temizlenir. Bir bıçak yardımıyla 

kabuklana kısım kaldırılır. Daha sonra mavi mürekkebli özel bir kalemle yaranın üzeri 

boyanır.(BD-KG-KK18) 
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3.4.16.Göğ taş denilen bir taş toz haline getirilir ve suyla karıştırılır. Daha sonra bu 

karışım yaranı üzerine sürülür.(BD-KG-KK18) 

3.4.17.Saç kıran olduğu zaman bir gazete yaprağı bir huni şeklinde yuvarlanır. Sivri 

ucu bardağa konur ve diğer açık kısmı ise dışarıda bırakılır. Gazete yakılır ve yanan 

gazete yarıya kadar yanınca havada asılı kalan kül dökülür.Bu dökülmeden sonra 

yanmaya devam eden gazete dumanını bu sefer bardağa doğru çıkarır.Duman bardağa 

doğru gelince bardakta sarımsı bir acı su birikir. Sonra bu parmak yardımıyla hasta 

olan kişinin kafasına sürülür.Bu uygulama on iki gün boyunca devam eder ve 

uygulama olan gün saçlar on iki saat yıkanmaz.(BD-KG-KK20) 

3.4.18.Önce bir muska yazılır ve bu muska suya konur.Daha sonra bu sudan yaraya 

sürülür.(BD-KG-KK25) 

3.4.19.Şeb denilen zehirli bir taş ezilir ve suyla karıştırılır.Bu karışım yaraya 

sürülür.(BD-KG-KK25) 

 

3.5.UÇUK 

 

3.5.1.Eşarp ısıtılır üzerine basılır.(AA-KK18) 

3.5.2.Ekmek ısıtılıp üzerinde bekletilir.(AA-KK7) 

3.5.3.Uçuk yeni çıkmaya başladığında onu korkutmak gerekir. Çay kaşığı ısıtılıp 

uçuğun çıkacağı yere bastırılır.(AA-KK1,FK-GA-KK32) 

3.5.4.Ekmek kızartılıp üzerinde bekletilir. Bunu 2-3 defa yapmak gerekir.(AA-KK4) 

      Uçuğa tereyağı ya da yoğurt kaymağı sürülünce daha çabuk iyileşir.(AA-KK6) 

3.5.5.Vazelin sürmek lazım.(AA-KK31,FK-GA-KK21) 

3.5.6.Bir parça bez ateşte iyice ısıtılır ve uçuğa değdirilir. Korkan yara geri 

çekilir.(FK-GA-KK21) 

3.5.7.Bebek pudrasının üzerine biraz gül suyu damlatılıp krem haline getirilir. Birkaç 

kez sürülür. (DB-KK26) 
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3.5.8.Tahta kaşığı kızdırıp uçuğun üzerinde bekletince uçuk geçer.(DB-KK8) 

 

3.6.UYUZ 

 

3.6.1.Uyuz olana tuzlu suyla banyo yaptırılır.(AA-KK10) 

3.6.2.Devedikenini kaynatıp suyunu hastaya içiriyorum.(KK28) 

3.6.3.Söğüt yaprakları kaynatılır elde edilen su ile pansuman yapılırsa önemli sonuçlar 

alınır(FK-GA-KK11) 

3.6.4.Şişeye işenir ve yazın güneşte, kışın ise ahırda üç gün kadar bekletilerek 

ekşimesi sağlanır. Vücudun kaşınan yerlerine bir pamuk veya yün parçası ile 

sürülür.Beş dakika kadar beklenir ve banyo yapılır.(FK-GA-KK11) 

3.6.5.Özellikle keçi kılından yapılan iplik sabun yerine geçer ve bununla soğuk suda 

banyo yapılır.(FK-GA-KK10) 

3.6.6.Uyuz olunduğunda bağa yaprağı bir suda haşlanır ve daha sonra bu su 

süzülür.Süzülen bu suyla hasta üç-dört kez banyo yapar ve böylece uyuz geçer.(BD-

KG-KK21) 

 

3.7.ÖDEM 

 

3.7.1.Ödem olan bölgeye kuyruk yağı konulur.(AA-KK 1) 

3.7.2.Kırmızı toprağın içine tuz ve toz şeker konulup hamur yapılır. Ödem olan 

bölgeye sarılıp ödem çekilinceye kadar üzerinde bekletilir.(AA-KK10) 

3.7.3.Vucudun herhangi bir yerinde ödem oluştuğu zaman bağa yaprağı ezilir ve 

ödemin üstüne konur.(BD-KG-KK21) 
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3.8.NASIR 

 

3.8.1.Nasırı yumuşatmak için soğan ikiye bölünüp nasırı yumuşatıncaya kadar sürmek 

gerekir.(AA-KK21) 

3.8.2.Domatesi ikiye bölüp bir parçasını nasırlı yerin üzerinde bekletince nasır 

yumuşar.(AA-KK9) 

3.8.3.Domates dilimlenip üzerinde bekletilir.(AA-KK7) 

3.8.4.Akşamları 15 dakika ılık suda bekleyip kuruladıktan sonra vazelin sürülürse iyi 

gelir nasıra.(AA-KK1) 

3.8.5.Soğan haşlanır ve nasır olan bölgenin üzerine konulup bekletilirse iyi sonuçlar 

alınır(FK-GA-KK21) 

3.8.6.Yeşil domates, ve limonu kabuklu olarak nasırın  üzerine koyup üç gün 

bekletirseniz nasırı kökünden söker. 

3.8.7.Nasıra bal sürülür.(FK-GA-KK24) 

3.8.8.Ayakkabının içine karbonat dökülür. Ayakkabı o şekilde giyilir.(DB-KK18) 

 

3.9.SİĞİL 

 

3.9.1.Elinde siğil çıkan hocalara gider onlar dua okur öyle geçer.(AA-KK11, KK32, 

KK30, KK29) 

3.9.2.Komşudan bir parça et çalınıp gömülür. “Ey et sen nasıl çürürsen ellerimdeki bu 

siğilde böyle öyle çürüsün denilir.” Et çürüyünce siğillerde siğiller de çürür.(AA-

KK8) 
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3.9.3.Koyun bağırsağı temizlenir. Vücut da ne kadar siğil varsa bağırsağa o kadar 

düğüm atılır. O kadar da konut duası okunup yere gömülür, siğiller iyileşir.(AA-KK6) 

3.9.4.7 tane arpa, 7 tane buğday ve komşudan çalınan küçük bir parça et gömülür. 

Bunlar çürüyünce siğillerde çürür.(AA-KK7) 

3.9.5.Ay ilk belirdiğinde 3 hafta Çarşamba günleri siğili bölgeye dokunup salavat 

getirilir, siğiller iyileşir.(AA-KK20) 

3.9.6.Vücudunda siğil çıkan kimse vücudundaki siğil sayısı kadar arpanın üzerine 

bildiği duaları okuyup evden uzak bir yere gömer. Arkasına dönmeden evine gider. O 

arpalar çürüyünce siğillerde iyileşip yok olur.(AA-KK21) 

3.9.7.Siğil sayısı kadar buğday evden uzakta bir yere gömülür.(AA-KK9) 

3.9.8.Eldeki siğil sayısı kadar gül dalı dikeni toprağa gömülür.(FK-GA-KK40) 

3.9.9.Tırnaklar kesilir içi oyulmuş bir elmanın içine koyup gömülür.(FK-GA-KK25) 

3.9.10.Kuşburnu dalı bükülüp bağlanır. O ağaç dalı çürüyünce siğil de çürüyüp yok 

olur.(FK-GA-KK18) 

3.9.11.Siğil tanesi kadar bir ağacın dibine arpa gömülür.(FK-GA-KK25) 

3.9.12.Sütleyen otunun sütü siğile sürülür.(DB-KK8) 

3.9.13.İncir yaprağının sütü siğile sürülürse siğil geçer. (DB-KK26) 

3.9.14.Çıkan siğil sayısı kadar arpa tanesi alınır ve bir akarsuyun kenarına şöyle niyet 

edilerek’’ arpa nasıl çürürse çıkan öyle çürüsün ‘’ gömülür. Arpalar çürürse  siğillerin 

de kaybolacağına inanılır.(BD-KG-KK1) 

3.9.15.Elde siğil çıkması durumunda ayın yenilendiği günün akşamı üç defa şu 

okunur: 

Ay seni hoş gördü mü, 

Siğil yerini boş gördü mü, 

Süpüre süpüre götürdü mü.(BD-KG-KK6) 
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3.9.16.İnce naylon  iplikle  siğller sıkıştırılır ve koparılır. Daha sonra bağa yaprağı 

ezilir ve orta çıkan suyu bu yaraya  sürülürdü.(BD-KG-KK20, KK23) 

 

3.10.ÇIBAN 

 

3.10.1.Aktarlarda kara merhem var çıban çıktığında oradan kara merhem alıp 

süreriz.(AA-KK32) 

3.10.2.Çıban çıkan yere şekerli hamur sarılır.(AA-KK1) 

3.10.3.Zeytin ya da soğan ezilip sarılır.(AA-KK29) 

3.10.4.Bağ yaprağı ezilip çıbanın üzerine konulur. 5-6 defa yenilenir.(AA-KK4, BD-

KG-KK3, KK5, KK6) 

3.10.5.Vücutta çıban ya da yara çıktığı zaman canlı bir kurbağa o yaranın üzerine 

konulup bağlanır. Belli bir süreden kurbağa o iltihabı emdikten sonra ölür. Yara açılıp 

yıkanır.(AA-KK15) 

3.10.6.Hevajo adında bir ot var bu otun yaprakları kuzukulağı gibi geniştir. Bu otun 

yaprakları çıbanın üzerine konulur ve iyi sonuçlar elde edilir.(FK-GA-KK5) 

3.10.7.Kuru üzüm hayvanın iç yağıyla dövülerek çıban olan yere konulursa rahatlatır 

ve çıbanı iyileştirir.(FK-GA-KK11) 

3.10.8.Bu hastalığı gidermek için bağa yaprağı kullanılır. Bağa yaprağını ezip hafif 

haşlanır ve çıbanlı yere konur.(FK-GA-KK2) 

3.10.9.Çıbanın üzerine belgheis konulur. Daha sonra bestil sıcak suya batırılıp çıbanın 

üzerine konulur.(FK-GA-KK21) 

3.10.10.Çıbanın üzerine lokum yumuşatılıp konur.(FK-GA-KK27) 

3.10.11.Soğan ateşte közlenip çıbanın üzerine koyulur.(DB-KK8) 

3.10.12.Çıban çıkan yerin üzerine soğan kesilip konur.(BD-KG-KK6) 
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3.10.13.Çıban çıkan yerin üzerine bağa yaprağı konur.Bu yaprak o çıbanı patlatır ve 

içteki iltihabı dışarı akıtır.(BD-KG-KK6, KK7) 

3.10.14.Şirin yara da denen bir çıbanın çıkması durumunda  incir ortadan ikiye yarılır  

ve çıbanın üzerine bir bezle serilir.(BD-KG-KK6) 

 

3.11.ET EZİLMESİ 

 

3.11.1.Çiğ kırmızı et hafif ısıtılıp ezilen yerin üzerine konulur.(AA-KK4) 

3.11.2.Hamur konulur.(AA-KK6,KK8,FK-GA-KK21) 

3.11.3.Hamura yağ sürülüp bekletilir.(AA-KK1) 

3.11.4.Yumurtanın sarısı, bir kaşık salça, iki kaşık sıvı yağ ve biraz un birbirine 

karıştırılıp sert hamur şekline getirilir. Hamurun iç yüzüne sıvı yağ sürülür ve ezik 

olan yere çekilir. Bu hamur yirmi dört saat bekletilir.(FK-GA-KK28) 

3.11.5.Ebemgümeci kaynatılır. Yaprakları ve suyuyla hamur yoğrulur. Eziğin oduğu 

yere çekilir.(FK-GA-KK19) 

3.11.6.Hevajo denilen ot ezilir ve saf zeytinyağıyla karıştırılır. Eziğin olduğu yere bu 

karışım çekilir ve ezik iyileşir.(FK-GA-KK22) 

3.11.7.Ezilmelerde ezilen yere zift çekilir bu eziği tutar ve sağlamlaşmasını 

sağlar.(FK-GA-KK13) 

3.11.8.Çiğ patates rendelenip ezilen yere koyulur.(DB-KK8) 

            

3.12.CÜZZAM 

 

3.12.1.Kör sıçan yani köstebeğin eti cüzamın tedavisi için yenir.(FK-GA-KK10) 
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3.13.EGZAMA 

 

3.13.1.Ceviz yaprağı kaynatılıp çay gibi içilir.(FK-GA-KK11) 

3.13.2.Kına, sirke ile karıştırılıp sürülür.(FK-GA-KK6) 

3.13.3.Dişin kiri tırnak ucuyla alınıp demirevinin üzerine sürülür ve yaranın üzeri 

kalemle boyanır.(FK-GA-KK2) 

3.13.4.Devedikeni tohumu toz edilip bundan bir tatlı kaşığı, bir bardak kaynar suyun 

içine koyulur. 10-15 dakika bekletilir ve günde 3 defa içilir.(DB-KK18) 

3.13.5.Kafiri denilen bitkinin bir tableti dört litre ılık suda bekletilir. Kaşınan yerlere 

sürülüp bir iki saat bekletildikten sonra silinir ve badem yağı sürülür. (DB-KK18) 

3.13.6.Sarı hülle veya kara hülle denen taşla bal bakır bir tasta karıştırılır. Bu karışım 

egzama oluşan yere sürülür.(BD-KG-KK13) 

 

3.14.YILANCIK 

 

3.14.1.Yılancık otu denen bir ot var bu otla tedavi edilir. yılancık otunun kökünden 

ilaç yapılır.(Kaynak kişimiz ayrıntısını anlatmak istemedi)(FK-GA-KK9) 

 

3.15.SİVİLCE 

 

3.15.1.Bu durumda kişinin  iyileşmesi için el kınası, dini anlamda manevi bir 

üstünlüğe sahip olduğu düşünülen kişi tarafından okunur ve kesilin hayvanların 

içinden çıkan  sıvı halindeki zehirden katılır. Bu karışım hastanın sivilce çıkan tüm 

yerlerine sürülür.(BD-KG-KK1)   

3.15.2.Yüzde çıkan sivilceleri sağaltmak için ahırın bacasında yuva yapan baca 

kuşunun çamurdan yaptığı evin çamuru sivilceli yere sürülür ve sivilceler kısa bir 

zaman sonra kabuk atıp iyileşir.(BD-KG-KK13) 
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3.16.KÖSELİK 

 

3.16.1Sakal çıkmaması durumunda sarımsak ezilir, ezilen sarımsağın suyuna şeker 

karıştırılır ve bu karışım yüze sürülür.(BD-KG-KK5) 

 

3.17.SAÇ DÖKÜLMESİ 

 

3.17.1Pirinç haşlandıktan sonra arda kalan  su ile saçlar yıkanır. Bu su hem saç   

dökülmesine engel olur hem de saçların sağlamlaşmasına yardımcı olur.(BD-KG-

KK6)                             

3.17.2.Saç dökülmesini önlemek ve beslemek amaçlı şırat dene ve sütten elde edilen     

suyla banyo yapılır..(BD-KG-KK23)               

 

3.18.SUÇİÇEĞİ 

 

3.18.1. Çocuklarda çiçek hastalığı peyda olduğu zaman bal veya pekmez kaynatılarak           

vücuda  sürülür.(BD-KG-KK23 

3.18.2.Kül pelerinin altından geçilir.(BD-KG-KK23) 

 

3.19.ALERJİ 

 

3.19.1.Alerji(kurt eşeneği) olması durumunda yerli bir kayanın üzerinde hastaya tuzlu 

suyla banyo yaptırlır.(BD-KG-KK23) 
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4.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 

4.1.SARILIK 

 

4.1.1.Sarılık olanın kıyafetine sarılık boncuğu takılır.(AA-KK6,DB-KK1) 

4.1.2.Hastanın yıkanacağı suyun içine sarılık boncuğu atılır, hasta o suyla yıkanır(AA-

KK9,FK-GA-KK1,DB-KK15) 

4.1.3.Hastanın banyo yapacağı suya miras kalan bir altın ya da sarılık boncuğu atılır 

hasta o suyla yıkanır. (AA-KK20) 

4.1.4.İçeceği suya sarılık boncuğu ya da miras kalan bir altın konulur. Bunların 

yanında hastanın tepesinden ve alnından kan akıtılır.(AA-KK7) 

4.1.5.Sarılık olana süpürge otu kaynatılıp suyu içirilir.(AA-KK8) 

4.1.6.Sarılık olan sürekli halsiz olur, gözünün akı sararır, teri sarı olduğu için iç 

çamaşırları da sararır. Hastaya yağlı, tuzlu, acılı yemekler yedirilmez. Alnı jiletle 

çizilip kan akıtılır.(AA-KK19) 

4.1.7.Sarılık olanların tüyleri diken diken olur, idrarı ve gözünün beyaz kısmı sararır. 

Hastanın korkutulması gerekir. O farkında değilken tokat atılır, kulağının dibinde biri 

aniden bağırır ya da korkacağı endişeleneceği bir şey söylenir. Yağlı yemekler 

yedirilmez, bol su tatlı şeyler, kuru kayısı, süt vb gıdalar yedirilip içirilir. Yumurta 

yedirilmez. Hasta terletilip, alnından kan akıtılır. Hastalık geçmezse hasta bitki 

hamamına girer. Yöredeki zehirsiz otlar toplatılıp bir kazanda kaynatılır hasta 30-45 

dakika içinde oturur. Terledikten sonra banyo yaptırılır. Hastalık geçer.(AA-KK1) 

4.1.8.Dudağının altından jilet gibi bir kesici aletle kan bırakılır. Bu kan aktıktan sonra 

kırlarda yetişen sarılık otu denilen çiçekli bir bitki kaynatılır. Bu otun suyu hastaya aç 

karınla içirilir.(FK-GA-KK12) 

4.1.9.Sarılığın tedavisi için dilin altından belli bir yerden kan akıtılır.(FK-GA-KK16) 

4.1.10.Sarılığın tedavisinde kuru erik kullanılır. Kuru erik yenilir ve şifaya 

kavuşulur.(FK-GA-KK11) 
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4.1.11.Işkın kökü ve dırşık denilen bitkinin kökü kaynatılarak içilir. Bunların suyu bir 

hafta boyunca her sabah birer bardak içilir.(FK-GA-KK14-5) 

4.1.12.Üzüm tüketmek de bu hastalığa iyi gelmektedir.(FK-GA-KK29-5) 

4.1.13.Yenice köyünde yetişen sarılık kayısısı hastaya yedirilir.(FK-GA-KK1) 

4.1.14.Kayısı cinsinden olan Alıbukarı eriğinin hoşafı yapılarak yenir.(FK-GA-KK11) 

4.1.15.Yabani kavunun suyundan burun deliklerine damla damla dökülür.(FK-GA-

KK10) 

4.1.16.Karanfil inek sütüne karıştırılarak sabahları içilir.(FK-GA-KK13) 

4.1.17.Sarılık hastalığına yakalandım ve sarılık boncuğu sayesinde iyileştim. Babamın 

Mekke’den getirdiği boncuğu elbiseme taktım hastayken.(DB-KK2) 

4.1.18.Sarılık olan çocuğun kulağının  arkasından kan alınır.(DB-KK22) 

4.1.19.Zerdeçal,polen,propolis,çörekotu ve ısırgan tohumu toz edilir. Dut pekmezi ya 

da hakiki balla karıştırılıp sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden 15 dakika önce 

içilir. Bu  karışım hem sarılık hastalığına iyi gelir hem de akciğeri ve karaciğeri 

temizler.(DB-KK18) 

4.1.20.Yeni doğan bebek sarılık çıkarmışsa yeşil sabun bir metre beze sürülür. Kışsa 

sobanın yanında yazsa güneşin önünde ısıtılır. Bebek bu beze sarılıp birkaç saat 

bekletilir.(DB-KK14) 

4.1.21.Sarılık hastalığına yakalan bir kişi siyah renkli erkek koyunun postuna 

koyulur.(DB-KK14) 

4.1.22.Sarılık hastası kişiler koyun postunda birkaç saat bekletilir.(DB-KK8) 

4.1.23.Sarılık hastasına kuru kayısının suyu içirilir.(DB-KK26) 

4.1.24.Sarılık hastalığına yakalanan kişi Kur’an-ı Kerim suyuyla yıkanır. Eğer yakın 

zamanda ölmüş birinin altını varsa o da bu suya atılır hasta öyle yıkanır. (DB-KK7) 

4.1.25.Sarılık boncuğu denilen sarı renkteki boncuk suya koyulur ve o su sarılık 

hastasına içirilir.(DB-KK19) 
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4.1.26.Isırgan otu dövülür yağla karıştırılır ve bu karışım hastanın vücuduna 

sürülür.(BD-KG-KK6) 

4.1.27.Isırgan otuyla yapılan çorba hastaya içirilir.(BD-KG-KK6) 

4.1.28.Sarılık hastasına yuşen otu kaynatılır içirilir.(BD-KG-KK18) 

4.1.29.Sarılık hastasına tatlı şeyler yedirilir.(BD-KG-KK23) 

4.1.30.Hastaya erik ezmesi yada eriğin kurumuşu olan aşma yedirilir.(BD-KG-KK23) 

4.1.31.Kayısı açması kaynatılır sabah namazında hasta yıldızların karşısına çıkarılıp 

kaynatılan kayısılar yedirilir.(EA-KK2) 

4.1.32.Sarılık olan kişiye, keçi derisi çekilir.(EA-KK2) 

 

4.2.İSHAL 

 

4.2.1.Bir tutam kuru çay hap şeklinde yutulup üzerine su içilir. Ya da bir bardak 

kolanın içine yarım asprin ve leblebi atılıp içilir.(AA-KK10) 

4.2.2.Haşlanmış patates ya da kuru çay yenilir.(AA-KK18) 

4.2.3.Tuz ateşte kızdırılıp bezin içine konulur ve hastanın beline, karnına 

bağlanır.(AA-KK18) 

4.2.4.Yumurta nar ekşisiyle kavrulup ve hastaya yedirilir. İshal kesilir.(AA-KK23) 

4.2.5.Buğday kavrulup bir kısmı bezin içine dökülür. Bez hastanın sırtına konulur. 

Kalan kısmı da yine başka bir bezin içine konularak hasta bu bezin üzerine 

oturtulur.(AA-KK4) 

4.2.6.İshal olan kişiye kahve ya da tuzlu su içirtilir. Eskiden de ishal olan kişinin 

sırtına kavrulmuş buğday sarılırdı.(AA-KK8) 

4.2.7.İshal olan kişiye kavut yedirilir.(AA-KK6) 

4.2.8.Yonca, söğüt yaprağı, iğde yaprağı, nane, şirinbiyan kaynatılır. İçine ayran 

konulur. Hasta bu karışımın içine oturtulur.(AA-KK7) 
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4.2.9.Kolaya aspirin atılıp içilir ya da demli çay içilir.(AA-KK21,FK-GA-KK32,DB-

KK3) 

4.2.10.İshal olan kişiye muz yedirilir.(AA-KK7,FK-GA-KK21,DB-KK26) 

4.2.11.Bebekler ishal olduklarında tuzlu leblebi ezilir ve süte karıştırılarak bebeğe 

yedirilir.(AA-KK32) 

4.2.12.Acı kahve ve patates haşlaması yedirilir.(FK-GA-KK27,DB-KK11) 

4.2.13.Limon tuzu bir bardak suya katılarak içilir.(FK-GA-KK2) 

4.2.14.Acı kahvenin içine limon sıkılır ve beyaz şeb emilir. Karabiber tatlı çayla içilir 

ve ishal kesilir. 

4.2.15.Sarı çiçek kaynatılıp içilir.(DB-KK8) 

4.2.16.Nişasta suyun içine koyulup ısıtılır ve içilir.(DB-KK26) 

4.2.17.İçilebilecek kadar ısıtılan sıcak suya bal katılıp içildiğinde ishali önler.(DB-

KK15) 

 

4.3.KABIZLIK 

 

4.3.1.Kabızlık çok şiddetliyse sabun kestirilip fitil haline getirilerek kullanılır.(AA-

KK1, KK4,FK-GA-KK21) 

4.3.2.Kayısı kabızlığa iyi gelir.(AA-KK32,FK-GA-KK17,DB-KK9) 

4.3.3.Kabız olan kişiye kayısı, ıspanak, maydanoz yedirilir.(AA-KK18) 

4.3.4.Kabız olan kişiye 1 çay kaşığı zeytinyağı yedirilir.(AA-KK8,FK-GA-KK21) 

4.3.5.Hasta buğday kavurup beline bağlamalı ya da toprağı kavurup üzerine oturmalı. 

Haşlanmış patates, muz kuru çay yemeli.(AA-KK1) 

4.3.6.Kayısı hoşafı kabızlığa iyi gelir.(FK-GA-KK15,DB-KK20) 
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4.3.7.Sinamik otu çay gibi demlenir ve sabah akşam birer su bardağı içilir.(FK-GA-

KK2) 

4.3.8.Papatya ve rezene kaynatılıp içilir.(DB-KK4) 

4.3.9.Soğuk suya bir kaşık bal koyulup içilirse kabızlığı keser.(DB-KK8) 

4.3.10.Gül kurusu kaynatılıp çay gibi demlenir. Birer gün arayla içilir.(DB-KK18) 

 

4.4.HAZIMSIZLIK 

 

4.4.1.Hazımsızlık çeken kişiye elma yedirilir ya da şerbet içirilir.(AA-KK9) 

4.4.2.Limon suyuna bir çay kaşığı karbonat konularak karıştırılır ve içilir.(AA-

KK1,FK-GA-KK21) 

4.4.3.Sodaya yarım limon ve gripin atılarak içilir.(AA-KK31) 

4.4.4.Nane çayı içilir.(AA-KK32,DB-KK11) 

4.4.5.Karpuz hazımsızlığa iyi gelir.(AA-KK9) 

4.4.6.Soda içilir.(FK-GA-KK26,DB-KK4) 

 

4.5.MİDE AĞRISI 

 

.4.5.1.Ballı süt mide ağrısını keser.(AA-KK32,FK-GA-KK11) 

4.5.2.Bal ve tarçın karışımı mideye iyi gelir.(AA-KK1) 

4.5.3.Nane çayı ve papatya çayı içilir.(AA-KK9) 

4.5.4.Süt mide ağrılarını azaltır.(AA-KK18) 

4.5.5.Ebegümeci ezilir ve sıcak süte eklenerek içilir.(AA-KK21) 

4.5.6.Mide ağrısı olana dereotu yedirilir.(AA-KK7) 
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4.5.7.Nebat şekeri, zencefil, yel cevizi karıştırılarak kaymağın üzerine dökülerek 

yedirilir.(AA-KK7) 

4.5.8.Mide ağrıları için çatlanguç denilen bir bitki kaynatılıp suyu içilir.(FK-GA-

KK10,KK24) 

4.5.8.Sarılık otu sarılığa olduğu kadar mide ağrılarına da iyi gelir.(FK-GA-KK12) 

4.5.9.Yer sakızı çiğnenerek acısı yutulur ve bu durum sık sık tekrarlanır.(FK-GA-

KK11) 

4.5.10.Arılardan alına polenli bal petekleri yenir.(FK-GA-KK6) 

4.5.11.Sabahları aç karınla bir tene elma yenirse mide ağrısını önler.(FK-GA-KK26) 

4.5.12.Her gece uyumadan önce bir kase yoğurt yemek hem mide ağrılarını keser hem 

de uykuyu düzenler.(FK-GA-KK20) 

4.5.13.Mayasıl ülsere çok iyi gelir.(FK-GA-KK9) 

4.5.14.Şerbet yapılıp içildiğinde mide ağrısını keser.(/DB-KK5) 

4.5.15.Bağ yaprağı kaynatılıp içilir.(DB-KK14,KK26) 

4.5.16.Isırgan otu kaynatılıp içilir. Kızımın mide rahatsızlığı vardı. Isırganı kaynatıp 

içirdim sürekli. Bir daha mide ağrısı olmadı.(DB-KK6) 

4.5.17.Bağ yaprağı,hırıl gülleri,kara kök yaprağı,şirin beyan  kökü ve maydanoz 

kaynatılıp içilir.(DB-KK4) 

4.5.18.Meyan kökü, papatya ve kudret narı gastrite ve midedeki yaralara iyi gelir.(DB-

KK18) 

 

4.6.HEMOROİD(BASUR) 

 

4.6.1.Ebegümeci otu kaynatılarak merhem haline getirilerek sürülür. Sonuç alabilmek 

için 3-4 defa sürmek lazım.(AA-KK9) 
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4.6.2.Yılan otu kaynatılarak hasta içine oturtulur. Ya da dereotu yeşil halde iken 

yedirilir.(AA-KK23) 

4.6.3.Maydanoz ve süt kaynatılır hasta suyun içine oturtulur.(AA-KK32) 

4.6.4.Limontuzu suda eritilir. Pamukla bölgeye sürülür. Bu hastalığı yok eder.(AA-

KK8)  

4.6.5.Kekik otu kaynatılarak içilir.(FK-GA-KK11) 

4.6.6.On iki yaban kabağı bir havanda dövülür. İçine bal katılıp macun gibi 

karıştırılarak aç karınla içilir.(FK-GA-KK11) 

4.6.7.Üzeliğin tohumu ufalanarak bala karıştırılır ve kaşık kaşık yenir.(FK-GA-KK22) 

4.6.8.Lahana yaprakları ılık suya konduktan sora bu yapraklar basurun üzerine 

konulur. Bu şekilde basur bir süre sonra yok olmaya başlar.(FK-GA-KK5) 

4.6.9.Dağ reyhanı denilen ince, siyah yapraklı bir ot kaynatılıp içilir. Üç gün içerisinde 

basur yok olur. Bu ot kaynatılır ve suyu saklanır. Abdestte çıktığı zaman bu suyla 

yıkanıp çıkılır.(FK-GA-KK2) 

4.6.10.Kuşburnu(kırmızı olanı) denilen bitki kaynatılıp içilirse hemoroid  iyileşir.(BD-

KG-KK5) 

4.6.11.Kuşburnu denilen bitkinin çiğitleri ezilir ve içerisine zeytin yağı konulur.bu 

karışım hemoroid bölgesine sürülür.(BD-KG-KK2) 

 

5.ZEHİRLENMELER 

5.1.GIDA ZEHİRLENMESİ 

 

5.1.1.Hastaya ayran içirilip kusturulur.(AA-KK10,FK-GA-KK19) 

5.1.2.Zehirlenen insana süt ya da ayran içirilip, kusması sağlanır. Eğer kusmazsa tavuk 

tüyü ağzına koyulup kusması sağlanır. Hasta kustukça süt ya da ayran içirilir.(AA-

KK1) 



 48

5.1.3.Zehirlenen insana tuzlu su, ayran, süt içirilmeli.(AA-KK18) 

5.1.4.Zehirlenene bol su içirilmeli.(AA-KK9) 

5.1.5.Süt, yoğurt, ayran içirilir.(FK-GA-KK21,DB-KK20,KK9,KK3) 

 

5.2.ARI SOKMASI 

 

5.2.1.Arı soktuğu zaman o bölge şişer. Şişliği indirmek için soğanı ikiye bölüp 

yarsısını üzerinde bekletmek gerekir. Zehrini almak için ise kesme şeker hafif ıslatılıp 

üzerinde bekletilir. (AA-KK10) 

5.2.2.Arı soktuğu zaman şişliğini almak için o bölgeye çocuk idrarı sürmek gerekir. 

İdrar şişliğini alır.(AA-KK1) 

5.2.3.Arı soktuğu zaman o zehri akıtmak için o bölge sıkılır, çamur sürülür ya da 

üzerinde kaşık bekletilir.(AA-KK18) 

5.2.4.Arını soktuğu yere şeker sürülür.(AA-KK4) 

5.2.5.Arı soktuğu zaman o bölgeye çamur ya da yoğurt sürülür.(AA-KK6, KK7) 

5.2.6.Arının soktuğu yere şerbet sürülür ya da buz bekletilir, soğuk su ile yıkanır.(AA-

KK8) 

5.2.7.Soğan suyu arının soktuğu yere damlatılır ve şişliğini almak için üzerine soğan 

konur.(FK-GA-KK25) 

5.2.8.Arının soktuğu yere çamur sürülür.(FK-GA-KK27,DB-KK26) 

5.2.9.Sarımsaklı yoğurt ve süt sürülür.(FK-GA-KK21) 

5.2.10.Arının soktuğu yere buz veya demir konur.(FK-GA-KK14,DB-KK8) 

5.2.11.Arının soktuğu yere ham toprak, yoğurt ve zeytin yağı ile hazırlanan bir karışım 

sürülür.(BD-KG-KK1) 
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5.3.YILAN SOKMASI 

 

5.3.1.Yılan ya da akrep soktuğu insanı zehirler. Bu yüzden zehirli yerin üst kısmı bir 

eşarp ile bağlanıp zehrin vücuda yayılması engellenir. Bir kimse ağzını sıvı yağla 

çalkalayıp o zehri emip o zehri tükürür. Ya da bıçak, jiletle o zehirli kısıp oyulup zehir 

akıtılır. Zehirlenen kişiye sarımsaklı yoğurt yedirilir.(AA-KK10) 

5.3.2.Yılan insanı zehirlediği zaman zehirli bölgenin hem üst hem de alt kısmı eşarp 

ile bağlanıp zehrin vücuda yayılması önlenir. Zehirli bölge bıçak ile oyulup zehri 

akıtılır o bölge tuzlu yoğurt ile yıkanır.(AA-KK4, KK8) 

5.3.3.Bizim buralarda yetişen bir ot var yoncaya benziyor. O ot kaynatılıp zehirli yere 

sarılır. Akrep soktuğu zaman da aynı işlem uygulanır.(AA-KK8) 

5.3.4.Yılan zehirlediği zaman o bölge sıkılıp zehri akıtılır. Üzerklik tohumu ezilip 

yoğurt ile karıştırılıp sürülür. O bölge bir süre sarılı kalır.(AA-KK6) 

5.3.5.Yılanı soktuğu bölge üst kısımdan bağlanır, soktuğu bölge iğne ile birkaç defa 

delinip bol tuzlu yoğurt ile bir hafta boyunca yıkanır.(AA-KK9) 

5.3.6.Yılan insanı zehirlediği zaman zehirli bölge jilet ya da bıçak ile kesilir. Zehrin 

vücuda yayılmaması için zehirli bölgenin üst kısmı bir bezle bağlanır bir çubuk ya da 

şiş kızdırılıp zehirli bölge dağlanır. Zehir yok edilir. Yaralı bölge sarılır kendiliğinden 

iyileşir. Yılan sokmasında ne insan ne de hayvan ölmez. Hayvanı zehirlediği zaman 

ise yine zehirli bölgenin üst kısmı sıkıca bağlanır iğne ile birkaç yerden delinir, tuzlu 

yoğurt ile yıkanır, zehir o iğne ile delinen yerlerden dışarı atılır o bölge soğuk su ile 

yıkanır.(AA-KK16) 

5.3.7.Elenen toprak çamur haline getirilir ve içerisine tuz, yoğurt katılır.Yapılan bu 

karışım yılanın ısırdığı bölgeye çekilir.(FK-GA-KK21) 

5.3.8.Yılan sokmasında hiç çürük dişi olmayan bir kişi yılanın soktuğu yere jiletle 

keser. Oradaki zehri ağzıyla dışarı atar. (DB-KK26) 

5.3.9.Yılanın soktuğu yerin bir karış yukarısı  sıkı bir şekilde bağlanır. Yılanın 

soktuğu yer bir bıçak yardımı ile yarılır. Bağlanan yerden aşağıya doğru elle kesikten 
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kan akıtılmaya çalışılır. Bunun sonunda ise dişlerinde çürük olmayan birisi yaradan 

kan emip dışarı tükürür.(BD-KG-KK18, KK19) 

5.3.10.Yılan soktuğunda yılanın soktuğu yerin bir karış altından bir karış üstünden bir 

eşarpla sıkıca bağlanır. Yılanın  soktuğu yer bir bıçakla kesilir ve kan akıtılır. Sonra 

ise ham toprak ve taze yoğurdun üstünde biriken öz su karıştırılır.Bu karışım yılanın 

soktuğu yere sürülür.(BD-KG-KK1) 

5.3.11.Yılanın soktuğu yerin aşağısı ve yukarısı birer iple sıkıca bağlanır. Yılanın 

soktuğu yer  delinir ve kan akıtılır.Daha sonra yılanın soktuğu kişiye bal yada yoğurt 

yedirilir.Yada ayran yapılıp hastaya içirilir.(BD-KG-KK20) 

5.3.12.Yılanın soktuğu yerin üst kısmı ve alt kısmı bir bezle bağlanır.Sonra bıçakla bu 

yer kesilir ve birisi ağzına süt alarak  bu yaradan zehiri emer ve tükürür.(BD-KG-

KK23) 

 

5.4.AKREP SOKMASI 

 

5.4.1.Akrep insanı zehirlediği zaman insanı titreme sarar. O titremenin geçmesi için 

hastaya tatlı bir şey yedirilir. O bölge sıkılıp zehir akıtıldıktan sonra tuzlu yoğurtla 

yıkanır. Hastaya banyo yaptırılır(AA-KK6) 

5.4.2.Hastaya şerbet içirilip, zehirli bölgeye çocuk idrarı sürülür.(AA-KK1) 

5.4.3.Yerin dibindeki temiz topraktan çamur yapılıp içine limontuzu konulup yaralı 

bölgeye sarılır. Limontuzu zehri yok eder. Bu çamur 2-3 defa sürülür.(AA-KK8) 

5.4.4.Soğan, yoğurt, sarımsak ve çamur sürülür.(FK-GA-KK21) 

 

6.KESİK, YARA, APSE 

6.1.DOLAMA 

 

6.1.1.Pişmiş soğan ya da haşlanmış bağ yaprağı ile sarılır.(AA-KK1) 
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6.1.2.Parmak dolam olduğu zaman ebe gümeci otu ezilip süt ile birlikte kaynatılıp 

parmağın üzerine konulup sarılır. Bu merhem kısa sürede iyileştirir.(AA-KK6, KK8, 

KK32) 

6.1.3.Soğan közde pişirildikten sonra soğutulup parmağa sarılır, bu işlem bir hafta 

boyunca her gün uygulanır.(AA-KK19) 

6.1.4.Olama olmuş parmağa ya pişirilmiş soğan sarılır ya da sütün içine rendelenmiş 

sabun, rendelenmiş soğan ve kepek konulup merhem haline getirilip parmağa 

sarılır.(AA-KK7) 

6.1.5.Soğan kaynatılıp dolamanın üstüne konur.(FK-GA-KK21) 

6.1.6.Tavuk pisliği yaranın üzerine merhem gibi sürülür ve el bağlanır. Bir süre sonra 

sargı açılır, iyileşmeye yüz tuttuğu görülür. Ancak eski tırnak düşer yerine yenisi 

gelir.(FK-GA-KK11) 

 

6.2.KESİK, YARA 

 

6.2.1.Eskiden kullanılmamış herhangi bir bez ateşte yakılıp parmağa basılırdı ya da 

şeker basılırdı.(AA-KK1) 

6.2.2.Kesilmiş parmağa çiğ soğan ya da şeker basılır.(AA-KK21) 

6.2.3.Kesik olan yere havlu bastırılır.(AA-KK9) 

6.2.4.Vücudumuzda yara olduğu zaman taşlardaki kınaya yeşil zeytin koyup kına 

haline getirip, yaraya süreriz. İki defa yapınca yara iyileşir.(AA-KK4) 

6.2.5.Yaraya sülük konur.(AA-KK32) 

6.2.6.Kesiğe tütün ya da kül basılır.(AA-KK29) 

6.2.7.Kabalak otu ezilen ve iltihaplanan yaraların üzerine konur. Bu bitki iltihabı 

toplar ve kurutur.(FK-GA-KK11) 

6.2.8.Kılıç otu tereyağında dövülerek yaranın üzerine konulur. Özellikle kesikler için 

kullanılır.(FK-GA-KK3) 
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6.2.9.Bağ yaprağının tohumu balla karıştırılıp yenirse yaraların iyileşmesine katkıda 

bulunur.(FK-GA-KK9) 

6.2.10.Havajo otunun yaprakları yaraları iyileştirmek için de kullanılır.(FK-GA-KK5) 

6.2.12.Soğan kaynatılarak şiş veya yaraya konulur.(FK-GA-KK21) 

6.2.13.Çölde yaşayan kırmızı renkli solucan bir miktar kuru üzümle ezilir. Yapılan bu 

karışım vücutta oluşan herhangi bir yaraya sürülür ve bu yaralar çok hızlı bir şekilde 

iyileşir.(FK-GA-KK1) 

6.2.14.Vücutta kanama olduğunda su yosunu lapa haline getirilir ve kanamanın olduğu 

yere bastırılır, böylece kanama kesilir.(FK-GA-KK2) 

6.2.15.Ağızdaki yaralar için kişniş tohumu çiğnenir ve tohum o yaraların üzerinde 

gezdirilir. (DB-KK18) 

6.2.16.Kesik varsa kesik olan yere şeker basılır.(DB-KK9) 

6.2.17.Benim vücudum yara içinde kalmıştı. Annem yeşil sabunu bir beze sürüp yara 

olan yerlerimi sardı. Bu şekilde güneşin önünde iki üç saat bekledim. Yaralarımın 

hepsi iyileşti.(DB-KK14) 

6.2.18.Hafif kesiklerde  bir parça pamuklu bez yakılır.Arda kalan yanmış kısım 

yaranın üstüne konur. Böylece yara kurur ve kanamanın önüne geçilirdi.(BD-KG-

KK1, KK12, KK25) 

6.2.19.Vücutta bir yara peyda olduğu zaman gülderen isimli bir ve tere yağı karıştırılır 

ve yaraya sürülür.(BD-KG-KK6) 

6.2.20.Kesik oluştuğu zaman tırpan veya biçer döverin bıçaklarının üzerinde biriken 

su kesiğe sürülür.(BD-KG-KK23) 

6.2.21.Ebem gümeci bitkisinin kökünün suyu yara sürülür.(BD-KG-KK23) 
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6.3.BURUN KANAMASI 

 

6.3.1.Isırgan otu toplanıp kurutulur ve un haline getirilir. Burnu kanayan kişi burnuna 

bir miktar çeker ve kanama durur.(FK-GA-KK5) 

6.3.2.Burna buz konur ve hasta bir yere yaslanıp kafasını hafif kaldırır.(FK-GA-

KK21) 

6.3.3.Burnu kanayan kişinin başı geriye doğru atılır ve pamuk burna koyulur ki kanı 

dursun.(DB-KK17) 

 

7.GÖZ HASTALIKLARI 

7.1.GÖZ AĞRISI 

 

7.1.1.Göz ağrısına ve göz altındaki şişliklere demlenmiş çayın yaprakları çok iyi gelir. 

O yaprakları bir peçetenin içine 15 – 20 dakika gözlerimin üzerinde bekletiyorum göz 

ağrısına çok iyi geliyor.(AA-KK10) 

7.1.2.Göz Ağrısını çekmesi için patates rendelenip gözün üzerinde bekletilir.(AA-

KK1, BD-KG-KK3) 

7.1.3.Gözleri ağrıyan insan bir kaba sıcak su koyup üzerine bir örtü örtüp kafasını o 

buhara eğerse buhar o göz ağrısını hafifletir.(AA-KK32) 

7.1.4.Çiğ yumurta sarısı göze akıtılır ya da gözün üzerinde demlenmiş çayın yaprağı 

bekletilir.(AA-KK4) 

7.1.5.Göz ağrısına anne sütü iyi gelir.(AA-KK6) 

7.1.6.Göz ağrısına nebat şekeri iyi gelir. Nebat şekeri eritilip kızartılır, çıkan su 

soğuduktan sonra göze akıtılır.(AA-KK5, KK20) 

7.1.7.Ağrıyan göze limon suyu damlatılır.(AA-KK8,DB-KK26) 
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7.1.8.Göz ağrıları için; içi kahverengi mantar kullanılır. Göz kanlanır, göz kabukları 

şişer ve gözler sulanır. Bunun tedavisi için mantar suya konulup nemlendirilirdi o 

zaman ne kadar suda yetişmişse o kadar su konulurdu. Böylece mantar taze hale 

getirilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Her göze iki damla mantar suyu damlatılır ve daha 

sonra hastanın gözü açık şekilde mantar gözünün üstüne konulur. Bir hafta boyunca 

akşamları yatarken her gün yapılır bu uygulama. Gözlerin kanı çekilir ve hasta şifaya 

kavuşur.(FK-GA-KK5) 

7.1.9.Göz ağrısı için göz boncuğu denilen boncuk takılır.(DB-KK2,KK19) 

7.1.10.Göz ağrısı için çay haşlanır.Haşlanan çay bir bezin içine koyulur ve gözlerin 

üzerine bırakılır. 1 saat boyunca gözde bekletilir.(DB-KK5) 

7.1.11.Göz ağrısı çeken kişi başına kına yakar.(DB-KK14) 

7.1.12.Gözde iltihap varsa gül kurusu suda ıslatılır ve göz o suyla yıkanır.(DB-KK18) 

7.1.13.Gözün etrafındaki morluklarda karahel balla karıştırılıp yiyilir.(DB-KK18) 

7.1.14.Gözdeki zayıflığa kanturan otu iyi gelir.(DB-KK18) 

7.1.15.Eskiden giyilen çarıkların bir parçası kesilir ve iyice yıkandıktan sonra gözlerin 

üzerine konur.(BD-KG-KK3) 

7.1.16.Kaynak yapan kişilerde göz ağrısı peyda olur.Ağrıları gidermek için çay 

demlendikten sonra arda kalan çay otu ıslak ıslak gözlere yayılır ve gözlerin üzerinde 

bu çay otları yaklaşık üç saat kadar bekletilir.(BD-KG-KK18) 

7.1.17.Göz ağrısı peyda olan kişiler gözlerinin üstüne patates dilimler ve bu dilimleri 

gözlerinin üzerine koyar.(BD-KG-KK19) 

7.1.18.Gözdeki şişmelere ve kanlanmaya karşı soğuk suyla iyice yıkanır ve patates 

dilimlenerek üzerine konur ayrıca çayın demi ağrıyı keser.(EA-KK3) 
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7.2.ARPACIK 

 

7.2.1.Diş fırçasını kuyruk kısmıyla masaj yapılır. Ya da üzerine çamur konulur.(AA-

KK10) 

7.2.2.Sarımsak ikiye bölünüp sürülür.(AA-KK23) 

7.2.3.Hamur yapılıp herhangi bir duvara yapıştırılır.”Ey hamur sen nasıl kurursan 

gözümdeki de öyle kurusun” denilir. Hamur kuruyunca gözdeki arpacıkta 

iyileşir.(AA-KK8) 

7.2.4.Köpeklerin su içtiği kaptaki suyla arpacık yıkanır ya da bir bez parçası ısıtılıp 

basılır.(AA-KK6) 

7.2.5.Arpacığın üzerine çamur koyulur.(AA-KK1) 

7.2.6.Köpeklerin su içtiği kaptaki suya pamuk batırılıp arpacığa sürülür.(AA-KK5,FK-

GA-KK3) 

7.2.7.Arpacık çıktığında kişi gece yarısı dışarı çıkar ve karanlığa karşı arpacık çıkan 

gözünü eliyle çekerek karanlığa gösterir. Bu sayede arpacık korkar ve geri çekilir.(FK-

GA-KK21) 

7.2.8.Sabah ezanında dağa bakıp ağız eğildiği zaman arpacığın geçtiğine inanılır. (DB-

KK15) 

7.2.9.Gözlerde çıban çıkması durumunda köpeklerin yal yedikleri kaptan  bir parmakla 

yala dokunulup çıban çıkan yere sürülür. Bu sıra söylenen bir söz dizisi vardır:    

İtin yalağı, 

Gözlerin çıbanı, 

            Dermanı bu olası. 
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Kişinin kendisi de bunu kendine yapabilir.(BD-KG-KK1) 

7.2.10.Sarımsak dövülür gözde çıkan arpacığın üzerine sürülür.(EA-KK1) 

 

8.DIŞ ETKİLERDEN OLUŞA N HASTALIKLAR 

8.1.GÜNEŞ ÇARPMASI 

 

8.1.1.Sarımsaklı yoğurt yedirilip, duş yaptırılır.(AA-KK1) 

8.1.2.Güneş çarptığında soğuk duş alıp bol bol ayran içmek gerekir.(AA-KK18, KK4) 

8.1.3.Soğuk suyla duş yaptırılır.(AA-KK8) 

8.1.4.Güneş çarptığında soğuk duş yapıp yağlı, ağır yemekler yedirilmez.(AA-KK29) 

8.1.5.Güneş çarpana bol ayran içirilmeli.(AA-KK32) 

8.1.6.Güneş çarptığında kişi gölgeye götürülür ve midesi bulanıyorsa kusması 

sağlanır. Başının üzerine ıslak bir mendil konulur.(FK-GA-KK32) 

8.1.7.Güneş çarpan kişiye çok yemek yedirilmez. Ayran içirilir ve yoğurt yedirilir. 

Olabildiğince serin ortamda tutulur.(FK-GA-KK29) 

 

8.2.CİLT ÇATLAMASI 

 

8.2.1.Cilt çatlamasını çiğ sütün kaymağı iyileştirir.(AA-KK4) 

8.2.2.Süzme yoğurt sürülür.(AA-KK1) 

8.2.3.Vazelin cilt çatlamasını yumuşatıp iyileştirir.(AA-KK29,DB-KK6) 

8.2.4.Süt kaymağı ya da tere yağ sürülür.(AA-KK9) 

8.2.5.Yüz çatlamasına ceviz yağı sürülür. El çatladığında da bal mumu ve yağ 

karıştırıp sürülür.(AA-KK6) 
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8.2.6.Zeytinyağı sürülüp biraz bekletilir.(DB-KK1) 

8.2.7.Sütten elde edilen ve şırat denen suyla banyo yapılır.(BD-KG-KK23) 

8.2.8.Ellerde çatlama olursa ellere tere yağı sürülür.(BD-KG-KK25) 

8.3.GÜNEŞ YANIĞI 

 

8.3.1.Süzülmüş yoğurt güneş yanıklarını kısa sürede iyileştirir.(AA-KK1,KK6) 

8.3.2.Sarımsaklı yoğurt sürülür.(AA-KK18) 

8.3.3.Yoğurt sürmek gerekir.(AA-KK4,KK8,FK-GA-KK27,DB-KK26) 

8.3.4.Buzlu suyun içerisine konulan bez güneş yanığı olan yerin üzerine konur ve 

böylece sızısı biraz geçirilir. Sabah olduğunda kuruyan deri elle kaldırılır ve sırt 

temizlenir.(FK-GA-KK36) 

8.3.5.Güneş yanıklarında ortaya çıkan lekeleri önlemek için susam yağı ve kayısı yağı 

sürülür. Güneş lekeleri bir süre sonra kaybolmaya başlar.(FK-GA-KK37) 

 

9.ÜRİNER SİSTEMİ HASTALIKLARI 

9.1.BÖBREK AĞRISI 

 

9.1.1.Kuşburnu kaynatılıp suyu hastaya içirilir.(AA-KK8) 

9.1.2.Mısır saçağı haşlanıp suyu hastaya içirilir.(AA-KK5,KK20) 

9.1.3.Böbrek ağrısına yoğurt suyu iyi gelir.(AA-KK1) 

9.1.4.Tuğla ısıtılıp herhangi bir şeye sarılıp böbreğin üzerinde bekletilir.(AA-

KK32,FK-GA-KK21) 

9.1.5.Vücudu özellikle de ayakları sıcak tutmak gerekir.(AA-KK21) 
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9.2.BÖBREK TAŞI 

 

9.2.1.Böbrek ağrısının geçmesi ve taşların kolay düşmesi için aç karna yoğurt suyu 

içilmeli.(AA-KK10,FK-GA-KK21) 

9.2.2.Böbrek taşlarının kolay düşmesi ve böbrek ağrısı için haşlanmış maydanoz suyu 

ya da yoğurt suyu içilmeli.(AA-KK1) 

9.2.3.6 tane köy yumurtası birbirine değmeyecek şekilde bir kaba dizilip içine 20 tane 

limon sıkılır. Üzerine bir örtü örtülür. Birkaç günden sonra yumurtalar erir. Elde 

edilen karışımın suyu 10 gün boyunca aç karna hastaya içirilir.(AA-KK23) 

9.2.4.Böbrek ağrısı için mısır püskülleri haşlanıp suyu içirilir.(AA-KK4) 

9.2.5.Taşların kolay düşmesi için yüksek yerden atlamak gerekir.(AA-KK5) 

9.2.6.Böbrek taşlarının düşmesi için ayrık otu denilen bir bitkiden faydalanılmaktadır. 

Bu bitki iyice kaynatılıp üç gün boyunca aç karınla içilir.(FK-GA-KK9) 

9.2.7.Işkının kendisi böbrek taşlarını eritir, düşürür ve iltihabı söker. Işkın çalışmayan 

böbreği çalıştırır.(FK-GA-KK26) 

9.2.8.Arpa kaynatılır ve suyu içilir. Bu uygulama böbrek taşlarını düşürür.(FK-GA-

KK19) 

9.2.9.Işkın veya ışkın kökünün tüketilmesi böbrek taşını düşürür.(FK-GA-KK20) 

9.2.10.Aç karına karpuz yenir bu da böbrek taşını düşürmeye yardımcı olur.(FK-GA-

KK21) 

 

9.3.İDRAR YOLLARI İLTİHABI 

 

9.3.1.Meyan kökü haşlanıp suyu hastaya içirilir.(AA-KK32) 

9.3.2.Bol su içmek gerekir.(AA-KK21) 
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9.3.3.Papatya çayı iltihabı söker.(AA-KK29) 

9.3.4.Ayakları sıcak tutmak gerekir.(AA-KK1) 

9.3.5.Yöredeki faydalı otlar toplatılıp tamamı aynı kazanda kaynatılır. Hasta içinde bir 

saat oturur. Otlar vücuttaki iltihabı söker.(AA-KK18) 

9.3.6.Hastaya haşlanmış maydanozun suyu içirilir.(AA-KK4) 

9.3.7.Siyah kuşburnu kaynatılarak içilir.(FK-GA-KK3) 

9.3.8.Zillegemer denen bitki kadın doğumda oluşan iltihaplanmaların yanında idrar 

yolunda oluşan iltihaplanmalara da iyi gelir.(FK-GA-KK3) 

9.3.9.Kağızman’ın güney kesimlerinde yetişen(Akdam köyü, Bulanık köyü, Kötek 

köyü v.b)geber otu denilen bu bitki(yabani kabak, yılan karpuzu) ağustosun sonunda, 

eylülün başlarında toplanır. Toplanan bu bitki dama serilir ve güneşte 

kurutulur.Kabuğu ve çekirdeği ile beraber bunların 12, 13 tanesi havanda dövülür. 

Bunlar dövülüp toz haline getirildikten sonra bunlar 1 kilo bal ile karıştırılır. Bu ilaç 

basuru olanlara ve idrar yollarında sorunu olanlara verilir.(FK-GA-KK11) 

9.3.10.Ebegümeci kaynatılarak içildiğinde idrar yollarında ki iltihabı söker.(FK-GA-

KK31,DB-KK24) 

9.3.11.Tarhın kökü(kişniş) ve bağa yaprağı kaynatılarak içilir.(FK-GA-KK38) 

9.3.11.İdrar yolları iltihabı ve tıkanıklığını gidermek için üç dişli diken kaynatılıp 

suyuna yumurtanın kabuğundaki çil kazınarak sekiz dokuz saat dinlendirildikten sonra 

tok karınla içilirse hastalığı giderir.(FK-GA-KK2) 

       9.3.12.Isırgan otu, nane, ceğtuli, mevrende gibi otlar kaynatılıp suyu içilir. Bu otlar

 ilhitabı söker.(FK-GA-KK16) 

9.3.13.Kuru soğan tüm olarak haşlanır ve elma gibi yenir. Bu iltihabı söker.(FK-GA-

KK31) 

9.3.14.Ceviz yaprağı gölgede kurutulur ve suya katılarak içilir. İltihap sökücü etkisi 

vardır.(FK-GA-KK26) 
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9.3.15.Bağ yaprağı, ebegümeci ve kenger kaynatılır. İltihabı olan kişi bunun 

hamamına üç kez girer.(DB-KK7) 

9.3.16.Ebegümeci ve maydanoz kaynatılıp suyu içilir.(DB-KK14) 

9.3.17.Soğan kabuğu kaynatılıp içilir.(DB-KK12) 

9.3.18.Taze mayalanmış yoğurdun üzerinde oluşan sudan her gün bir iki bardak 

içilmesi durumunda iyileşme görülür.(BD-KG-KK6) 

 

9.4.ALTINI ISLATMAK 

 

9.4.1.Altını ıslatan çocuklar üzerklik otunun üzerine işerse bir daha altını ıslatmaz 

denilir. Ya da dalak pişirilip yedirilir.(AA-KK18) 

9.4.2.Buğday kavrulup bir bezin içine konulup çocuğun beline sıcak sıcak sarılır.(AA-

KK8) 

9.4.3.Çocuğa koyun dalağı yedirilir. Ya da kum kavrulup çocuğun beline sarılır(AA-

KK4) 

9.4.4.Ya kızartılmış dalak yedirilir ya da buğday kavrulup beline sarılır.(AA-KK21) 

9.4.5.Eskiden koyun pisliği kavrulup altını ıslatan çocuklatın sırtına beline 

konulurdu.(AA-KK20) 

 

10.HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 

10.1.BEL AĞRISI ve TUTULMASI 

 

10.1.1.Beli ağrıyanı yüzüstü uzatıp belini zeytinyağı ile ovuyorum. Daha sonra beline 

basıyorum iyileşmezse sağ bacağıyla sol kolunu, sol bacakla sağ kolunu birlikte 

aniden çekiyorum buna bel çekme denir.(AA-KK22) 
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10.1.2.Yağla belini ovuyorum, bir hafta boyuca ovmaya devam ediyorum 

iyileşiyor.(AA-KK2) 

10.1.3.Yakı sarılır ya da bir eşarpla sıkı sıkıya 3 gün boyunca sarılırdı.(AA-KK10,DB-

KK12) 

10.1.4.Beli ağrıyanlar için zift eritip herhangi bir beze döküp bele sarıyoruz 4-5 gün 

öylece kalıyor daha sonra banyo yaptırıyoruz. Bel ağrısına çok iyi geliyor.(AA-KK18) 

10.1.5.Eğer hastanın kuyruk kemiğinde eğiklik varsa bel ağrısı ondan 

kaynaklanıyordur. Erkek koyun ya da keçinin kuyruk yağı 5 gün boyunca kuyruk 

sokumunun üzerinde bekletilir. Ardından  zift eritilip bele sarılır. 1 hafta da o zift bele 

sarılır.(AA-KK4) 

10.1.6.Bel ağrısı için zift ve çam sakızı eritilip bele sarılır. 3-4 gün üzerinde kalır.(AA-

KK8) 

10.1.7.Yakı çekilir.(AA-KK1,FK-GA-KK20) 

10.1.8.Hastanın beline küp atılıp, hasta terletilmeli.(AA-KK32) 

10.1.9.Vazelinle ovup, yakı atılır.(AA-KK6) 

10.1.10.Bel tutulması olduğunda ya soğuktan kaymıştır ya da kişinin beli kaymıştır. 

Bazen kireçleme yüzünden de bel tutulabilir. Eğer çok çalışma yüzünden tutulmuşsa 

bal ve koyun kuyruğunun yağı birbirine karıştırılır. Macun gibi olan bu karışım bir 

hafta boyunca sürülür.(FK-GA-KK5) 

10.1.11Bel tutulmasında bel çekilir ve bu çekme işlemi şöyle yapılır; hasta sırt üstü 

yatırılır birisi hastanın bacaklarının üstüne oturur. Kıpırdamasın diye. Bir yazma 

düğümlenir ve iki koldan geçirilir. Bu kolların dengede durmasını sağlar daha sonra 

hastanın çenesi avuç içine gelecek şekilde tutulur bir iki defa hafifçe sallanır hasta 

gevşediği zaman da ani bir hareketle baş kısımda duran kişi tarafından çekilir.(FK-

GA-KK26) 

10.1.12.Bel sıcak tutulur ve sürekli ovulur.(FK-GA-KK21) 

10.1.13.Ağrıyan yere bal sürülür sürülen balın üzerine, kırmızı biber sürülür bir gazete 

parçası ile kapatılıp havlu ile bağlanır bir gece bu şekilde durulur.(EA-KK1) 
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10.1.14.Yumurta ve un ile yakı yapılıp bele çekilir.(EA-KK2) 

10.1.15.Beli çekmek için bir kağıt yakılıp bardağın içine konur ağrıyan yere bardak 

konur o ağrıyı çeker.(EA-KK2) 

 

10.2.BEL FITIĞI 

 

10.2.1.Hasta uzun bir süre sert zeminde yatırılır.(AA-KK10) 

10.2.2.Hastanın kuluncu kırılır.(AA-KK8) 

10.2.3.Hastanın belinden ip geçirilir.(AA-KK6) 

10.2.4.Alabalık yağı, zeytinyağı, bal mumu ile birlikte yapraklı ve çiçekli bazı otlar 

karıştırılıp eritilir ve bu karışım bir bezin üzerine dökülerek bele sarılır. Bu ilaç sadece 

bel fıtığına değil boyun fıtığına da iyi gelir.(FK-GA-KK34) 

10.2.5.Bir ay boyunca her gün akşam yatarken bele zeytinyağı sürülür aynı işlem 

boyun fıtığı için de yapılır.(FK-GA-KK38) 

10.2.6.Kekik,biberiye,hardal,susam ve keten yağı karıştırılıp bele sürülür. Üzerine 

jelatin sarılır. Bir iki saat bu şekilde bekletilir.(DB-KK18) 

 

10.3.BOYUN TUTULMASI 

 

10.3.1.Nemli havlu ısıtılıp hastanın boynuna sarılır.(AA-KK32) 

10.3.2.Hastanın boynu krem ya da süt kaymağıyla ovulur.(AA-KK4) 

10.3.3.Boyuna masaj yapılır.(AA-KK6,FK-GA-KK21,DB-KK8) 

10.3.4.Vazelinle masaj yapılır.(AA-KK8) 

10.3.5.Hastanın boynu yağla ovulur(AA-KK21) 

10.3.6.Hasta farkında olmadan boynu aniden sağa sola çevrilir.(AA-KK21) 
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10.3.7.Hasta gevşek durur ve biri kulaklarının altından tutarak boynunu hafif çevirip 

düzeltir.(FK-GA-KK29) 

 

10.4.ROMATİZMA 

 

10.4.1.Ebegümeci bitkisi kaynatılıp romatizma olan yere sarılır.(AA-KK20) 

10.4.2.Zeytinyağı ya da çörekotu yağıyla masaj yapılır.(AA-KK32) 

10.4.3.Hasta güneşte ısınmış kumun içine oturur.(AA-KK23) 

10.4.4.Isırgan otu suda kaynatılarak pişirilir. Romatizma ayakta su yakmayacak kadar 

soğutularak ayaklar suya konur. Eğer sırt veya omuz gibi yerlerde ise pamuklu bir bez 

ya da havlu suya batırılarak ağrıyan yere konur. Soğudukça işlem tekrarlanır. Ayrıca 

az miktarda tuz katılarak sade olarak da yenir ve suyu içilir.(FK-GA-KK11) 

10.4.5.İspirtoya kafirun katılıp bir şişeye konur ve eritilerek akşamları romatizma olan 

yerlere sürülür.(FK-GA-KK6) 

10.4.6.Çam yağı, kardelen kökü eklem romatizması, kas gerilmesi, sıcak soğuk 

romatizmalara iyi gelir.(FK-GA-KK2) 

10.4.7.Kirpinin eti romatizmasal hastalıkların tedavisi için yenir.(FK-GA-KK10)  

10.4.8.Romatizma olan yere yumuşak bir poşet sarılır orayı terletir ve ağrıyı 

keser.(FK-GA-KK32,DB-KK2) 

10.4.9.Lahana yaprağı kaynatılıp romatizma olan sarılır.(FK-GA-KK35) 

10.4.10.Isırgan otu,iğde yaprağı,söğüt yaprağı ve pancar kaynatılarak bu otların 

hamamı yapılır. Romatizma ağrısı olan kişi bu hamama girer.(DB-KK6) 

10.4.11.Romatizma olan yere koyun yünü sarılır.(DB-KK26) 

10.4.12.Koyun derisi romatizma olan yere koyulur ve burası terletilir.(DB-KK24) 

10.4.13.Biraz zeytinyağı bir kaba koyulup biraz ısıtılır. 10 tane vermidon hapı ve bir 

mum kapta eritilip romatizma olan yere sürülür.(DB-KK21) 
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10.4.14.Çamaşır suyuyla saf zeytinyağı karıştırılıp bir ay bekletilir. Karışım krem 

haline gelince romatizma olan yerlere sürülür.(DB-KK8) 

10.4.15.Romatizması olan kişi erkek ve siyah olan koyunun derisine girer. Ayrıca 

söğüt ağacının yaprakları toplanıp bir naylona serilir ve güneşte bekletilir. 

Romatizması olan kişi bu naylonun içine girer ve gölge yere geçer. Üzerine de söğüt 

yaraklarından koyup naylonu iyice sarar. (DB-KK14) 

10.4.16.Deniz kumunun içine vücut gömülür.(BD-KG-KK3) 

10.4.17.Romatizmalar için kaplıcalara gidilir.(BD-KG-KK3) 

10.4.18.Isırgan otu kaynatılıp içirilir ve ayrıca bu su ile banyo yaptırılır(EA-KK2) 

 

10.5.ÇIKIK 

 

10.5.1.Kırık, çıkık tedavi etmeyi küçükken babamdan öğrendim. Babamda askerlik 

yaparken komutanından öğrenmiş. Babamı Iğdır’da ve civarında herkes tanırdı. Çok 

başarılıydı. Öldükten sonra insanlar kırık, çıkık için bana gelmeye başladı. Ben kırık, 

çıkık, çat, kuyruk sokumu batması, kaburga çatlaması, kırığını tedavi edebiliyorum. 

Hastalıkları işaret ve başparmağımla yoklayıp anlıyorum. Çıkıkta şişlik ve morarma 

oluyor onu yerleştirdikten sonra yakı yapıp sarıyorum. Yakı için yeşil sabunu( içinde 

kükürt olduğu için ağrıyı azaltır.) rendeleyip içine yumurta koyup çırpıyorum. Beze 

döküp sarıyorum. gerekirse yakıyı yeniliyorum. Yakı üzerinde 5 gün kalır, açınca da 

tuzsuz hamur yapıp sarıyorum.(AA-KK24) 

10.5.2.Çıkık olan yerde şişme olur sabun ve sıcak suyla ovup sonra aniden çekip 

yerleştiriyorum. Üzerine herhangi bir şey koymuyorum kendiliğinden iyileşiyor.(AA-

KK17) 

10.5.3.Çıkık olan yerde damar sertleşir, o bölgede kan birikir. Sıcak su ve sabunla 

yıkayıp yerleştiriyorum. Vazelinle masaj yapıp başörtüsüyle sarıyorum.(AA-KK4) 
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10.5.4.Çıkık olan yerde şişlik olur kırıkta olmaz. Çıkığı yerleştirdikten sonra 

rendelenmiş sabun ve yumurta sarısı ve tuzu karıştırıp beze döküp sarıyorum. üzerinde 

1 hafta kaldıktan sonra kaşıntı başlar ve iyileşmeye başlar.(AA-KK3,DB-KK25)   

10.5.5.Kırık çıkık işlerini önce dedem yapıyordu. Daha sonra babam devam ettirdi. 

Ben kırık çıkığı dedeme bakarak öğrendim. Kırık mı yoksa çıkık mı olduğunu ben 

elimle yoklayarak anlıyorum. Parmakta çıkık olursa parmak kendi dengesini kaybeder. 

Çıkığı düzeltmek için çıkan yer parmak ise parmağı tutup hafif ses çıkarır ve böylece 

kemiğin yerine oturduğunu anlarız. Çıkığı olan kişi uzun süre doktora gitmediğinde 

iltihaplanma oluşur ve zamanla bu iltihap kemikleşir. Bunu tedavi edebilmek için 

gurız denilen ot ile bir miktar balı birlikte dövüyoruz ve bu karışımı iltihaplı yere 

sürüyoruz. Zamanla burası yumuşuyor ve iltihap sökülüyor. İltihap söküldükten sonra 

bu çıkan yeri yerleştiriyoruz. Bütün bunları belli bir zaman dilimi içinde yapmak 

gerekir. Çünkü çıkık olan yer zamanında düzeltilmezse tekrar çıkar.(FK-GA-KK5) 

10.5.6.Çıkık olan yerde bir boşluk oluşur. Çıkık olduğu zaman çıkığın yeri tespit edilir 

ve elle yerleştirilir.(FK-GA-KK22) 

10.5.7.Elimle dokunuyorum ve çıkığı anlıyorum sonra çıkık yeri tutup çekiyorum. 

Ayakla bileğin birleştiği yer çıktığı zaman bir yazma ile o yer sarılır yazmanın iki ucu 

boş bırakılır ve iki ucun arasına bir çubuk parçası geçirilerek çevrilir daha sonra bir el 

ayağın üzerine konur diğer elle ise bu buçuk kaldırılır ve ses çıkar çıkık yerini 

bulur.(FK-GA-KK34) 

10.5.8.Çıkık olduğunda sıcak suyla çıkığın olduğu yer ovalanır sonra çekilir. Yerini 

bulmuşsa çıkık ses çıkarır.(FK-GA-KK8) 

10.5.9.Çıkığın olduğu yer beyaz sabunla ılık suda ovulur.(FK-GA-KK21) 

10.5.10.Rüyamda komşumuzun oğlunun kolu incinmişti. Bana getirdiler ve ben ne 

yapacağımı bilmiyordum. Yaşlı bir adam karşıma çıkıp bana ne yapmam gerektiğini 

anlattı. Uyandığımda gerçekten çocuğun kolu incinmişti. Yanıma geldiler ve ben 

rüyamda öğrendiğim şeyi uyguladım. İncinen yeri buldum ve hafifice bir anda 

kendime doğru çektim. Böylece çıkık yerine yerleşti. Eğer çıkık çok incinmişse 

yumurtanın akı ve tuzla yakı yapar ve incinen yere çekerim.(FK-GA-KK19) 
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10.5.10.Çıkık olan yere çekirdekli kuru üzüm ve tütün ezilerek konur.Bu da çıkık 

olduğunda kan dolaşımını hızlandırmak için yapılır.(FK-GA-KK30) 

10.5.11.Çekirdekli kuru üzüm ve çekirdekli siyah zeytin ezilerek çıkığın olduğu yere 

çekilir.(FK-GA-KK21) 

10.5.12.Yeşil sabun rendelenip çıkık olan yere sürülür. (DB-KK8) 

10.5.13.Çıkık olan yere yakı çekilir.(DB-KK12,KK23) 

10.5.14.Çıkık olan kısma dokunulur ve çıkığın tam olarak nerde olduğu anlaşılır. 

Bulununca orası sabunla ve ılık suyla yıkanır. Yıkandıktan sonra hafifçe çekilince 

çıkık yerini bulur.(DB-KK19) 

10.5.15.Ayak topuğunda çıkık varsa yakı yapılır. Bu yakı soba külü ve yumurtanın 

sarısıyla yapılır.Yapılan yakı sakız kıvamına gelince bir bezin üzerine dökülür ve bu 

bez topuğa sarılır.Bu yakı topukta yaklaşık  dört gün kalır.(BD-KG-KK6) 

10.5.16.Eğer çıkık varsa kemik oynak yerinden ayrılmıştır, kemiği hafif bir hareketle 

geri çektiğin zaman yerine oturur(EA-KK1,KK8) 

10.5.17.Ağrıyan yere zeytini çiğitleri ile birlikte ezilir bunun yanında kuru soğan da 

ezilir bu karışım çıkık yere sürülür.(EA-KK1)  

 

10.6.KIRIK 

 

10.6.1.İşaret parmağımla o bölgeye dokunuyorum. Kırık varsa anlıyorum. Yumurta 

sarısı, rendelenmiş sabunu karıştırıp üzerine koyup sarıyorum. Bu yakı uzun bir süre 

üzerinde bekliyor.(AA-KK24) 

10.6.2.Kırık olan bölgeye çıkıktaki işlemi uyguluyorum. Aynı yakıdan yapıp ya sert 

bir karton ya da küçük tahta parçalarıyla sarıp sabitliyorum ki kemik iyice sabit olsun 

diye. Yakı 10 gün üzerinde kalır. Sonra yakıyı yeniliyorum. (AA- KK3) 

10.6.3.Vücudunda kırık olan insana kelle- paça kaynatılıp suyu içirilir. Balık 

yedirilir.(AA-KK20) 
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10.6.4.Kırık olduğunda sünükler kırılır o zaman kırılan yere yakı sarılır. Bu yakı 

yumurtanın beyazı ve sabundan yapılır. Bu ikisi iyice karıştırıldıktan sonra bir bezin 

üzerine sürülür. Kırılmış olan yer düz tutulup bu yakı bağlanır. Tahta çıtayla düzeltilen 

kırık 15 -20 gün sonra açılır(FK-GA-KK8) 

10.6.5.Kırığı ve çıkığı tedavi etme bilgisi Allah tarafından verildi. Bir gece rüya 

gördüm, karşımda bir usta vardı. Bana kırık çıkığın nasıl iyileştirildiğini gösterdi. Bu 

rüyayı görmeden önce kırık çıkıktan pek anlamıyordum. Kırık olan yer elle düzeltilir 

ve alçıya alınır. Önce biraz pamuk alınıp kırığın üzerine sarılır daha sonra alçı suya 

batırılarak yumuşatılır ve alçı pamuğun üzerine yerleştirilir böylece alçı kırılan yeri 

sıkıp rahatsız etmez. Eskiden alçı yerine daha çok yumurta kullanılırdı ancak yeteri 

kadar sağlam olmadığı için ben alçı tercih edilir.(FK-GA-KK34) 

10.6.6.Kırılan kemik belli olur ve bu kemik elle düzeltilir ve alçıya alınır.(FK-GA-

KK22)  

10.6.7.Kırıkta yumurtanı akı, beyaz sabun, arpa unu bir araya getirilerek bir macun 

yapılır. Ancak şu anda sadece yumurtanın akı ve beyaz sabun kullanılmaktadır. Bunlar 

bir macun haline getirilerek beyaz bir keten kumaşın üzerine sürülür. Kırık yer elle 

düzeltildikten sonra bu yakı düzgün bir şekilde sarılır. Yakı sarılmadan önce altına 

kuru bir bez sarılır ki kan dolaşımı engellenmesin.(FK-GA-KK5) 

10.6.8.Hayvancılıkla uğraştığım için kırık tedavisini ilk önce hayvanlarımı tedavi 

ederek öğrendim. Oğlumun bacağı kırılmıştı ve o zamanlarda da doktora gitmek öyle 

kolay değildi. Ben de yeşil sabun,tuz ve yumurtanın sarısını iyice karıştırıp sürdüm. 

İki yanına tahta koyup sabitleyip sardım. Oğlumun bacağı 21 günde iyileşti.(DB-

KK25) 

10.6.9.Kırılan yer ılık suyla yıkanır. Bir yumurtanın sarısı ve sabunla karıştırılıp krem 

haline getirilir. Bir bezle kırık olan yere sürülüp bir hafta bekletilir. Bir hafta 

sonrasında biraz gevşetilip bir hafta daha bekletilir. (DB-KK16,KK13,KK23, BD-KG-

KK8, KK10,KK12) 

10.6.10.Kuru üzüm ezilip kırık olan yere sürülür ve sarılır. (DB-KK12) 

10.6.11.Alabalık ve koyun kuyruğu ezilip kırık olan yere sürülür. (DB-KK13) 
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10.6.12.Yumurta,yeşil sabun,un ve üzüm karıştırılıp kırık olan yere sürülür. Bir bezle 

sarılıp etrafına tahta bırakılır. Eğer tutmazsa aynı karışım tekrar yapılıp sarılır. 10-15 

gün bekletilir. (DB-KK19) 

10.6.13.Kaburga kırılırsa bu kısım sarılamayacağından yakı çekilir. (DB-KK25) 

10.6.14.Bel kırıldığı zaman karasakızla beyaz sakız karıştırılıp sürülür. İnce bir 

tahtayla sarılır. Boyun kırıldığı zaman karasakız sürülüp bir bezle sarılır. Kol veya 

bacakta kırık varsa yakı çekilir, ardından bir tahtayla sarılır. (DB-KK23) 

10.6.15.Kırık olan kişiye kelle paça pişirilip kelle paçanın suyu içirilir. (DB-KK19) 

10.6.16.Kafadaki küçük bir kırık oluştuğu zaman  tere yağının  eritilmiş hali olan sarı 

yağ kırığa damlatılır.Bu yöntemle kan durdurulur  ve derinin onarılmasına yardımcı 

olur. Yarayı hızla iyileştirir.(BD-KG-KK3) 

10.6.17.Tırpanla biçilen otların tırpan üzerinde kalan  suları eskiden yaşlı kadınlar 

tarafından kırık başa sürülürdü.Bu suyun bir çok özü bir arada bulundurduğu ve o 

nedenle şifalı olduğu söylenirdi.(BD-KG-KK3) 

10.6.18.Sarı çiçek dene çiçek kafa  kırığının  üzerine konurdu .Bu çiçek yaranın 

iltihabını alırdı.(BD-KG-KK3) 

10.6.19.Kafa kırıklarında şeker toz haline getirilir ve kırık olan yere dökülürdü.Şeker 

kanamayı durdururdu.(BD-KG-KK6, KK18,KK1, KK21, KK26) 

10.6.20.Eğer kırılan yerden kemik deriyi delip çıkmışsa o zaman yumurtanın sarısıyla  

ve sabunun rendelenmiş haliyle hazırlanan yakı bir beze dökülür ve bu bez kırığın 

üstüne sarılır. Eğer kırılan yerden kemik dışarı çıkmamışsa bu sefer yumurtanın akıyla 

rendelenmiş sabun karıştırılır be bu yakı bir beze dökülür.Beze dökülen bu yakı kırılan 

yere sarılır. Daha donra bu kırığın etrafı tahta parçaları ile çevrilir ve bir iple sıkıca 

bağlanır.Bu yakı yaklaşık olarak bir hafta bu kırığın üzerinde kalır.(BD-KG-KK14) 

10.6.21.Kırıklardan sonra oluşan ağrıları gidermek için mum eritilir ve bileğe dökülür 

ve üzeri de bir bezle sarılır.(BD-KG-KK25) 

10.6.22.Kırık tespit edildikten sonra kemikler baş başa getirilip küçük bir tahta alttan 

ve üstten bağlanarak yumurta yakısı ile sarılır bu bir iki hafta böyle durur, sargı 
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açıldıktan sonra zeytin ve soğanla yapılan karışım kırık yere yeniden bağlanır.Ayrıca 

yumurta ve unla yapılan yakı da çekilebilir.(EA-KK1,KK8) 

10.6.23.Eğer kırık varsa kemikler düzeltilir yumurta ve buğday unu ile yapılan yakı 

bezin üzerine serilerek kırık bağlanır.(EA-KK6,KK8) 

10.6.24.Eğer kırık olursa elle hafifçe baktığın zaman kemiklerin ayrıldığı 

görülür.Kemikleri uç uca getirip düzeltirsin, yumurta ve unla hazırladığın yakıyı kırığa 

bağlayıp iki tahta parçasını yakı ile birlikte kullanırsın.(EA-KK8) 

 

10.7.KEMİK ÇATLAMASI 

 

10.7.1.Kemik çatlayıp zedelendiğinde yumurta sarısı ve sabunu yakıp sarıyorum. 

Üzerinde 3 gün bekletiyorum. İyileşiyor.(AA-KK 4) 

 

10.8.KUYRUK SOKUMU BATMASI 

 

10.8.1.Eldiven kullanıp muayene ediyorum. Batma hafifse elimle üstten düzeltiyorum. 

Değilse makattan düzeltiyorum. Karasakızı eritip beze döküp kuyruk sokumunun üst 

kısmına koyup 2-3 gün beklemesini istiyorum.3 günden sonra hasta iyileşir.(AA-

KK24) 

10.8.2.Kuyruk sokumu tedavisini 15 yaşında halamdan öğrendim. Elimle kontrol 

ediyorum. Hafif eğikse üstten düzeltiyorum. Değilse eldiven kullanıp makattan 

düzeltiyorum. Hastanın ağrısı fazlaysa üzerine kuyruk yağı koyup sarıyorum. Ayrıca 

fazla değilse vazelinle masaj yapıyorum. Kuyruk yağı iyice yumuşatıyor.(AA-KK2) 

10.8.3.Annem bu hastalık yüzünden 17 yıl boyunca hasta yattı. Daha sonra gittiği bir 

halk hekimi onu iyileştirdi. Annem tedaviyi ondan öğrendim. Uzun yıllar kuyruk 

batmasını tedavi etti. Ölünce de benim yapmamı istedi. Ben ondan sonra ben devam 

ettim. 14 yıldır da ben bunu devam ediyorum. Gelen hastanın bir ayağında bir 

ayağında hafif aksaklık varsa kuyruk sokumu batıyordur Ben o bölgeye zeytinyağıyla 
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masaj yapıyorum. Hastanın evine gidip bir hafta boyunca beline ve kalçasına 

zeytinyağı ile masaj yapmasını istiyorum. 1 haftadan sonra hasta yeniden bana gelince 

üstten gerekirse de makattan kuyruk sokumunu düzeltiyorum. (AA-KK27) 

10.8.4.Kaburgayı elimle yoklayıp kırık ya da çatlamayı anlıyorum. İranlı aktarlardan 

Karasakız alıp eritiyorum. Soğuduktan sonra beze döküp hastayı bir pet şişe verip 

şişirmesini istiyorum. Hasta şişeyi şişirince ben bezi kaburgaya sarıyorum. Üzerinde 

birkaç gün kalıyor sonra iyileşiyor. (AA-KK24) 

10.8.5.Omurga ile omurilik iç içedir. Omurga aşağı kadar iner.Bazen kuyruk 

sokumundaki bazı şeyler eğri olabilir. Orada mercimeğe benzeyen şeyler var. Eğer 

hasta oradan devamlı ağrı çekiyorsa o kemiği tutup yerine koyuyoruz.(FK-GA-KK5) 

10.8.6.Yakı çekilip hasta sırtüstü yatırılır. (DB-KK12) 

 

10.9.FELÇ 

 

10.9.1.Beni gazeteye vermişlerdi. İstanbul’da belden yukarısı felç olan bir albay vardı. 

Bu albay benim haberimi okumuş ve bir tanıdığını beni onun yanına götürsün diye 

göndermişti. İstanbul’a gittim albayı gördüm ve tedavi etmeye başladım. Alabalık 

yağı, zeytinyağı, bal mumu ve çeşitli bitkileri karıştırıyorum. Bunları bir arada 

eritiyorum ve pestil yapar gibi bir bezin üzerine serip kurutuyorum. Bu karışımı felç 

olan hastaya sarıyorum. Onu soyup tıpkı kefene sarar gibi sarıyorum. Bu işlemi çeşitli 

aralıklarla 5 defa yaptım. Hastanın önce boynu kıpırdadı daha sonra kolları ve bir süre 

sonra da tamamen düzeldi. Bu ilaç aynı zamanda bel ve boyun fıtığı için de 

kullanılır.(FK-GA-KK34) 

 

11.KALP DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI 

11.1.YÜKSEK TANSİYON 
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11.1.1.Tansiyon hastası olanlar karpuzu ikiye bölüp bir yarımına 5 limon sıkıp bir 

gece beklettikten sonra mikserde çırpıp suyunu içerse tansiyon normale döner.(AA-

KK32) 

11.1.2.Yüksek tansiyonu olanlar duvara yaslayıp bir süre öyle beklemeli.(AA-KK10) 

11.1.3.Yüksek tansiyon hastaları 8-9 soğanı rendeleyip içine 3 limon sıkıp 3 gün 

beklettikten sonra içebilirler.(AA-KK23) 

11.1.4.Sabahları aç karınla bir diş sarımsak yutulursa tansiyon dengelenir.(FK-GA-

KK29) 

11.1.5.Limon yenir.(FK-GA-KK27) 

11.1.6.Günde bir karanfil çiğnendiğinde tansiyonu düzenler. (DB-KK21) 

11.1.7.Beyaz papatya kaynatılarak suyu  hastaya içirilir.(BD-KG-KK5) 

11.1.8.Sarımsak çiğnetilir.(BD-KG-KK1) 

11.1.9.Hastaya tuzlu ayran içirilir.(BD-KG-KK1) 

11.1.10.Eğer tansiyon yüksekse yoğurt yedirilir.Tansiyon düşmüşse tuzlu şeyler 

yedirilir.(EA-KK3) 

 

11.2. VARİS 

 

11.2.1.Hasta ayaklarını yüksek bir yere koyup bir süre bekler.(AA-KK32) 

11.2.2.Hasta bol bol yürüyüş yapmalı(AA-KK18) 

11.2.3.Bitkiler kaynatılıp bacaklar bitki kazanında bir süre bekletilmeli.(AA-KK8) 

11.2.4.Varis olan yere sülük konur.(FK-GA-KK31,DB-KK8) 

11.2.5.Geven kökü ezilip varis olan yere konur.(FK-GA-KK20) 
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11.3.KOLESTROL 

 

11.3.1.Hastaya çörekotu yedirilir.(AA-KK18) 

11.3.2.Hastaya ceviz yedirilir. Bu kolestrolü dengeler.(FK-GA-KK38) 

11.3.3.Hastaya yağlı ve etli yiyecekler yedirilmez.(FK-GA-KK23,DB-KK8) 

11.3.4.Hasta bol bol yeşillik tüketir.(FK-GA-KK20) 

 

11.4.KALP AĞRISI 

 

11.4.1.Dut yaprağı kurutularak ufalanıp bala katılır ve yenir.(FK-GA-KK11) 

11.4.2.Karpuz, tandırda kesilmeden közleme yapılarak içerisine bal katılır ve sık sık 

yenir.(FK-GA-KK2)  

 

11.5.KAN DOLAŞIMINI DÜZENLEME 

 

11.5.1.Günde bir kaşık kekik yağı içildiğinde vücuttaki kan dolaşımını düzenler. (DB-

KK21) 

     

 12. KAN HASTALIKLARI 

     12.1.KANSER 

 

12.1.1.Ben rahim kanseriydim. Doktora gittim ameliyatlar oldum fakat geçmedi 

hastalığım. Ben de şifayı kendim bulmaya çalıştım ve bitkisel ilaçlara yöneldim. Uzun 

süre bu ilaçları kullandım daha sonra doktora gittim ve hastalığımın bittiğini söyledi 
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kendisi de buna çok şaşırdı. Kullandığım ilaçlar şunlardı; ebegümeci, ısırgan otu, kılıç 

otu, yonca bu bitkileri yazın taze olarak tüketiyordum kışın ise kurutup kullanıyordum. 

Bu bitkileri hem çay gibi kaynatıp içiyorum hem de ekmeğin arasına koyup tuzlayıp 

yiyorum. Ayrıca yaylalarda yetişen yeşil çay var onu da kaynatıp içiyordum bunların 

yanında kök, tarçın, karanfil de kullanıyordum.(FK-GA-KK41) 

      

13.ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR 

 

13.1DOĞUM ÖNCESİ UYGULAMALAR 

13.1.1KISIRLIK 

 

13.1.1.Eskiden hamile kalamayan kadın adet düzensizliği varsa soğan kabuğunu 

kaynatıp her sabah aç karnına suyunu içerdi. Bir ay boyunca düzenli uygulayınca adeti 

düzene girerdi. 

13.1.2.Ondan belli bir süre sonra yöredeki zehirsiz otları toplayıp hepsini aynı kazanda 

kaynatıp biraz soğuttuktan sonra içinde 2 saat otururdu. O bitkiler vücuttaki iltihabı 

söker. Yapılan başka bir uygulama  da kuyruk yağı uygulamasıydı. Kuyruk yağı ped 

şeklinde kullanılıp sık aralıklarla değiştirilirdi. Bu işlem birkaç tekrar edilirdi. Bu 

uygulamadan sonra çocuğu olmayan kadın hamile kalırdı.(AA-KK1) 

13.1.3.Çocuğu olmayan kadın Ebegümeci bitkisini kaynatıp buharına otururdu. 

Eskiden özellikle geniş bir çukur kazınıp o karışımı o çukura konulur kadın da o 

çukura otururdu.(AA-KK4,DB-KK4) 

13.1.4.Çocuğu olmayanlara bu karışımı hayrıma hazırlıyorum. Herhangi bir ücret 

almıyorum. Kuru üzüm, kuyruk yağı, sarı kök, nebat şekeri, yel cevizi, keten yağı, 

alabalık ve kaynatılmış 40 ayrı bitkiyi kaynatıp ayrı ayrı ezip tamamını karıştırıyorum. 

Küçük küçük parçalara ayırıp fitil haline getirip hazırda bekletiyorum. Gelen olursa bu 

fitilden verip kullanmasını istiyorum. Vücuttaki iltihabı söküp atar. Kadın gebe kalır. 



 74

13.1.5.Ya da yumurta sarısı ezilip, yıkanmış keçenin üzerine koyup kadına verip ped 

olarak kullanmasını istiyorum. Rahmi düzgün ise o yumurta sarısını çeker değilse 

öylece kalır. 

13.1.6.Rahmi eğik olan kadın için zift ve çam sakızını eritip beline sarıyorum. 

Yaptığım başka bir uygulama da bel çekmedir. Bel çekme kadını yüzüstü uzatıp sağ 

kolla sol bacağı, sol kolla sağ bacağı sırayla aniden çekiyorum sonra da göbeğinin 

altına yakı atıyorum. Bu uygulamalardan sonra kadın hamile kalıyor.(AA-KK25) 

13.1.7.Gelen kadının baldırına dokunuyorum eğer yumuşaksa hamile kalabilir. Ona 

ebegümeci ve bağ yaprağı kaynatıp suyunu içiriyorum. Sertse hamile kalamaz o 

zaman hiçbir şey yapmıyorum.(AA-KK17) 

13.1.8.Eskiden çocuğu olmayan kadınlar güvercin ya da tavuk yumurtasını 

rahimlerine koyardı 

13.1.9.1 hafta beklerlerdi sonra kendiliğinden düşerdi. Kadınlar hamile kalırdı.(AA-

KK6) 

13.1.10Çocuğu olmayan kadınlar için Alabalık başı, Ebegümeci, Kuyruk yağı, Akhil, 

Karahil aynı kaba konulup ezilirdi. Güvercin yumurtası haline getirilip kadının 

rahmine konulurdu. Bir kaç kez defa tekrar edilirdi. Kadın gebe kalırdı.(AA-KK11) 

13.1.11.Heajo bitkisi(Türkçesi bilinmiyor) bu bitkinin çayını 7 gün boyunca içilirse 

adet düzensizliği düzene girer. Kadın gebe kalır. Ama bu otu kimse  toplamaz . Çünkü 

uğursuzluk  getirir. Yalnızca kimsesizler toplar. Bu bitkinin posası da yedirilir.(AA-

KK9) 

13.1.12.Anne olamayan kadın adet döneminden hemen sonra farklı farklı bitkiler 

kaynatıp suyunu içer gebe kalır.(AA-KK12) 

13.1.13.Kadının çocukluğuna(Rahmi) bakarım. Öyle kadınların çocukluğu eğri oluyor. 

Onu düzeltip belini çekiyorum. Beline yakı atıyorum.(AA-KK22) 

13.1.14.Çocuğu olmayan kadınlar yörede topladıkları zehirsiz hemen her bitkiyi 

kaynatıp suyunu içer ya da tamamını kaynatıp içine bir süre oturup hamam geleneği 

uygular. Başka bir uyguluma kuyruk yağı ezilip içine yumurta sarısı ve rendelenmiş 
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yeşil sabun konulup karıştırılıp ped halinde kullanılır. İki adet dönemi arasında 

uygulanır.(AA-KK19) 

13.1.15.Adet döneminden hemen sonra Hastanın rahmini kontrol ediyorum eğikse 

düzeltiyorum arkadaysa öne çekiyorum, belini çekiyorum ardından yakı atıyorum. Bel 

çekme: üç tane başörtüsünü uç uca bağlayıp hastanın omzundan ve bacak arasından 

çekip sırtında sıkı sıkıya bağlayıp araya oklava koyup dönebildiği kadar çeviriyorum. 

Buna bel çekme denilir.(AA-KK tekbir taşar) 

13.1.16.Ebegümeci ve ahududu kökü bunların ikisi ayrı ayrı kaynatılıp içilir. Bunlar 

yumurtalığı temizliyor. Ahududu yumurtalığı tazeler, ebemgümeci ise iltihabı söker. 

Taş, kum ne varsa söker atar. Ondan sonra çocukları olur.(FK-GA-KK2) 

13.1.17.Zillegemer  denilen ot kaynatılarak içilir. Kadın hastalıklarında ve iltihabı 

sökmede kullanılır.(FK-GA-KK3) 

13.1.18.Belgheis adlı bitki rahimde oluşan yaraları ve iltihapları giderir.(FK-GA-KK1) 

13.1.19.Isırgan otu kaynatılarak içilir ve kendisi de bol bol yenir. Bu bitki iltihabı 

söker.(FK-GA-KK19) 

13.1.20.Nane, ceğtuli, mevrende gibi otlar kaynatılarak içilir. Kimi zaman bu otlar 

kaynatılır ve kadın bunların içerisine oturur. Bu otlar da iltihap sökücü olarak 

kullanılır.(FK-GA-KK16) 

13.1.21.Çocuğu olmayan kadınlar için hamam yapılır. Bu hamamın içerisine üzelik, 

ısırganotu, ebemgümeci, mervende, çekem(çama benzer bir ağaçtır, bunun yaprakları 

kullanılır) kaynatılarak hamam oluşturulur..(FK-GA-KK1) 

13.1.22.Dut kaynatılarak, suyu alındıktan sonra arta kalan artığı (çeci), büyük 

kazanlara su doldurulup kaynatılır. Isıtılan su, yakmayacak oranda ılıtılır. Kadın 

kazanın içerisine konulur ve durabileceği kadar kazanda bekletilir. Soğuktan 

korunursa iyi bir sonuç elde edilir.(FK-GA-KK11) 

13.1.23.Sarı ve kara renkte büyük bir kabak, yanan tandırın içerisine konur ve pişirilir. 

Kabağın ağzı, tabak genişliğinde açılır. Kaşık ile yassılanır. Su bardağı ile, kabağın 

içine bezir dökülür. Kabağın üstüne, kadın oturtulur. Kabak leğene sıcak konulup, 

kadın oturtulduğunda yanı yöresi de sarılırsa, çocuğa kalır.(FK-GA-KK11) 
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13.1.24.Güvercin gübresi, iki teneke suda kaynatılarak, soğutulur ve leğene konulur. 

Kadın suya oturtulur. Yanı yöresi sarılır ve hasta gebe kalır.(FK-GA-KK18) 

13.1.25.Kadına çocuğu olsun diye, ısırgan, evelik, yarpız, hırhındirek, ebemkömeci, 

beyaz papatya çiçeği kaynatılarak hamam yapılır. Kadın çocuğa durur.(FK-GA-KK31) 

13.1.26.Hayvanın kuyruk yağı, alabalık ile birlikte ezilerek fitil haline getirilir. 

Bacaklar yukarı kaldırılarak kadının rahmine konur.(FK-GA-KK25) 

13.1.27.Eritilmemiş kuyruk yağı, karasakız, zencefil kullanılır. Kuyruk yağı küçük 

küçük doğranır ve bütün bu malzemeler havanda ayrı ayrı dövülür. Bunlar dövüle 

dövüle toz haline getirilir. Bu malzemeler köfte yapar gibi yoğrulur ve mikrobu çeksin 

diye içine bir miktar pamuk konur. Küçük küçük köfte gibi hazırlana malzemeler 

tabağa konularak jelatinle sarılır ve dolaba konur. Sabah akşam ayaklar havaya 

kaldırılıp bu karışımdan birer tane rahme gönderilir.Hamile kalana kadar bu işlem 

sürdürülür.(FK-GA-KK15) 

13.1.28.Bir çukur kazılır ve çukurun içinde ateş yakılır. Bu ateşin üstüne koyun 

tezekleri konur ve çocuğu olmayan kadın bu çukurun üzerine oturur. Böylece koyun 

tezeğinin dumanı kadının rahmine gider.(FK-GA-KK18) 

13.1.29.Çocuğu olmayan kadının rahmine yeşil ceviz yerleştirilir. Bu ceviz rahimdeki 

iltihapları söker.(FK-GA-KK42) 

13.1.30.Ebegümeci, hırıl gülleri ve şirin beyanı kaynatılıp leğene dökülür. Kadın 

bunun içinde beş altı saat bekletilir. (DB-KK5) 

13.1.31.Pancar ve ebegümeci kaynatılıp kadına içirilir. (DB-KK6) 

13.1.32.Ak hel,kara hel,karasakız ve zeytinyağı karıştırılıp fitil haline getirilir. Kadın 

bir ay boyunca kullanır bunu. Bir ay sonrasında kadının rahmine bir bıldırcın 

yumurtası yerleştirilir. Yumurta eğer çil çil bir renk alırsa kadının çocuğu olur. Eğer 

aynı şekilde kalırsa çocuğu olmaz. (DB-KK7) 

13.1.33.Ben beş sene çocuk doğurmadım. Belghevis otu, iğde yaprağının yaprakları ve 

sapı ve üzerlik otunu kaynatıp hamamına koydular beni. Hamamdan çıktıktan sonra 

banyo yaptım. Birkaç ay sonra çocuğum oldu. (DB-KK19) 
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13.1.34.Arpa,tarçın,zencefil,karanfil,havrıcan,keten tohumu,çörek otu ve siyah susam 

balla karıştırılıp yiyildiğinde iyi gelir. (DB-KK18) 

13.1.35.20-30 tane tohumluk sıska soğan,bir avuç Erzurum peynir şekeri 

zeytinyağında kızartılıp fitil haline getirilir. Kadın bu ilaç bitene kadar her gün bir tane 

kullanır. (DB-KK21) 

13.1.36.Kadının zamlarına dokunurum. Eğer zamları atıyorsa o kadın çocuk doğurur. 

(DB-KK15) 

13.1.37.Büyük bir kazan arpa kaynatılır. Leğenin içine dökülüp etrafı keçeyle 

kapatılır. Kadın ilk önce bu leğenin üzerinde çömelerek bekler. Arpa biraz soğuduktan 

sonra kadın arpanın içine koyulur. Göğsüne kadar arpayla kapatılır üstü. Etrafı yine 

keçeyle sarılır. Arpa soğuyana kadar içinde kalır. Hamamdan çıktıktan sonra 1 hafta 

10 gün kadar yataktan çıkmaz ve elini soğuk suya sokmaz.  Erkek ve siyah olan 

koyunun kuyruk yağı dövülüp içine çeşitli bitkiler koyulur ve fitil haline getirilir. 30 

tane ya da 60 tane  fitil kullanır. Bunu yanında maydanoz sütün içine koyulup 

kaynatılır ve kadın bunun hamamına girerse faydası vardır.(DB-KK14) 

13.1.38.Aslan pençesi, civan perçemi ve ada çayı çay gibi demlenir. Bir hafta boyunca 

her gün bir bardak bu çaydan içilir. Bu çay rahimdeki miyoma ve kiste de iyi gelir. 

(DB-KK18) 

13.1.39.Ebe gümeci yıkanıp külün içinde pişirilir. Fitil haline getirilir. Her kullanışta 

rahimde iki üç saat bekletilir. İltihabı da söker. (DB-KK5) 

13.1.40.Hacda kurban edilen devenin etinden yenirse çocuk olur. (DB-KK26) 

13.1.41.Çocuğu olmayan kadınlar sıcak su doldurulan bir kazanın üstüne konulan bir 

tahtanın üzerine kırcı diken (ısırgan otu) ve meyan kökü konulur ve kadınlar bu 

tahtanın üzerine oturtulurlar.Bu durum kadın hamile kalıncaya dek devam eder.(BD-

KG-KK11) 

13.1.42.Sendel pancarı, hava otu, alabalık başı, kuyruk yağı ile bir karışım hazırlanır 

çocuğu olmayan kişiye rahim yoluyla tedaviye başvurulur.(EA-KK2) 
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13.1.43.Genellikle iltihaptan kaynaklanan problem olduğu zaman iltihap sökücü otlar 

kaynatılıp içirilir.Evenkövenç otu, evelik, papatya, soğan bunlar kaynatılıp içilirse 

iltihabı söker.(EA-KK1) 

 

13.1.2.ÇOCUĞUN TERS DÖNMESİ 

 

13.1.2.1.Hamile kadının karnını kremleyip masaj yapıyorum. Karnı iyice yumuşayınca 

ellerimle bebeği düzeltiyorum.(AA-KK22,DB-KK3,KK4) 

13.1.2.2.Kadını sırt üstü uzatıp karnına yağla masaj yapıyorum. Kadının bacaklarını 

kaldırıp hafif hafif sallıyorum bebek bir süre sonra kendiliğinden düzeliyor.(AA-

KK9,FK-GA-KK3,KK14) 

13.1.2.3.Karnını iyice yağlıyorum, ayaklarını havaya kaldırıp karnına masaj yapıp 

bebeği düzeltiyorum.(AA-KK2,KK13) 

13.1.2.4.Gebenin karnını krem ya da tere yağla ovuyorum. Ayaklarını havaya kaldırıp 

sallıyorum bebek düzeliyor.(AA-KK17, FK-GA-KK4,KK13) 

13.1.2.5.Ayakları havaya kaldırıp sallıyorum. Bir hafta boyunca ayaklar yüksekte 

bekletiyorum. Yine düzelmezse iki ayağını havaya kaldırıp sallıyorum düzeliyor.(AA-

KK17) 

13.1.2.6.Çocuğu düzeltmek için kadının karnına dokunmak tehlikeli olabilir. B 

sebeple kadının iki bacağını hafifçe kaldırıp sallamak gerekir.(FK-GA-KK14) 

13.1.2.7.Kadının sırtına bardak atılıp ayakları yüksekçe bir yerde bekletilir. (DB-

KK6,KK20,KK15,KK19,KK11,KK10) 

13.1.2.8.Çocuk anne karnında ters dönmüşse annenin karnı yağlanır ve göbek 

üzerinden  el yardımıyla bebek düzeltilir.(BD-KG-KK16) 

13.1.2.9.Hasta sırt üstü uzatılarak bir şişe ile göbeğinin ortasından bükerek yukarı 

çekilir.(EA-KK2,KK4) 

13.1.2.10.Hastanın ayakları yukarı kaldırılır başı hafif öne eğdirilir, elle kasığını 

çevirip düzeltilir, sonra karnını sıkmayacak şekilde bir şey ile bağlanır.(EA-KK1) 
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13.1.3.SIK SIK DÜŞÜK YAPMA 

 

13.1.3.1.Doğum yaklaşınca uzun bir süre ayakları yüksek yere koyup istirahat 

etmelidir.(AA-KK13) 

13.1.3.2.Gebelikten önce zifti eritip bir bezin üzerine döküp belinden kalçasına kadar 

sürüyorum. 1 hafta boyunca üzerinde kalır. Bu düşüğü önler.(AA-KK10) 

13.1.3.3.Gebeyken ağır işler yapmaz. Sırt üstü dinlendirilir.(AA-KK 8) 

13.1.3.4.Sabun rendelenir ve yumurtanın akıyla macun haline getirilir.  macun kadının 

sırtına sürülür ki beli sertleşin ve çocuk düşmesin.(FK-GA-KK16) 

13.1.3.5.Düşük yapmalarının sebebi çoğunlukla bellerinin soğuk almasıdır. Düşüğü 

önlemek için ısırgan otu kullanılır Bu hem ıspanak gibi haşlanıp yiyilir hem de 

belgheis denilen bir otla birlikte kaynatılıp her sabah aç karnına birer su bardağı 

içilir.(FK-GA-KK16) 

13.1.3.6.Kadının beli gevşek olduğu için düşük yapar bunu önlemek için zift ısıtılır, 

bir bezin üzerine serilir kadının beline çeklilir.(FK-GA-KK19) 

13.1.3.7.Kadın çok sık düşük yapıyorsa kan uyuşmazlığı vardır. Hocalara götürüp dua 

okutulur. (DB-KK22) 

13.1.3.8.Sık düşük yapıyorsa kadın, beline bardak atılır. Karasakızla beyaz sakız 

eritilip bir bezin üzerine dökülür. Belin ince kısmına sarılıp on beş gün ya da bir ay 

böyle bekletilir. (DB-KK14) 

13.1.3.9.Çok sık düşük yapan kadının bir sene hiç doğum yapmaması gerekir. Çünkü 

rahim ağzı genişlediğinden düşük devam eder. (DB-KK7) 

13.1.3.10.Kadın düşük yapıyorsa beli boştadır. Beline karasakız sürülür ve yakı atılır. 

(DB-KK15) 

13.1.3.11.Hocaya gidilerek kilit bağlanılır. Doğum yapacak kadın genlikle sırt üstü 

yatmaya özen gösterir, ayakta fazla dolaşmaz ve 9 ay sonra kilit açılır, doğum 

yaptırılır.(EA-KK2) 
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13.1.4.ÖLÜ BEBEK DOĞUMU 

 

13.1.4.1.Bebek anne karnında ölürse leğene sıcak su doldurup kadını leğene 

koyuyorum. Kadın içinde oturunca doğum olur.(AA-KK17) 

13.1.4.2.Kadın sıcak suyla banyo yaptırılır ve bu sırada kadının karnına baskı 

uygulanır. Tüm bunlar yapılırken kadın elinden geldiği kadar ıkınır ve çocuk 

doğar.(FK-GA-KK13) 

 

 13.1.5. ÇOCUK DÜŞÜRME 

 

13.1.5.1.Çocuk istenmiyorsa bir soğanın kabuğu kaynatılıp bundan yarım bardak içilir. 

Çocuk düşer. (DB-KK4) 

13.1.5.2.Soğan kabuğu kaynatılıp aç karnına içilir. (DB-KK22) 

13.1.5.3.Adaçayı, ısırgan otu ve belghevis otu kaynatılıp aç karnına içilir. (DB-KK19) 

13.1.5.4.Üst üste ağrı kesici içilir, kadın eliyle karnını ezer. (DB-KK15) 

13.1.5.5.Ağır şeyler taşınır ki çocuk düşsün. (DB-KK9, KK9) 

13.1.5.7.Kadın çocuğu doğurmak istemiyorsa eliyle karnına baskı  yapar ve böylece 

çocuk düşer.(BD-KG-KK9) 

13.1.5.8Kadın çocuğu doğurmak istemiyorsa zeytin yağı ile karıştırılmış kına 

yutar.(BD-KG-KK1) 

 

13.1.6.CİNSİYET BELİRLEME 

 

13.1.6.1.Bir çocuğun cinsiyetini öğrenebilmek için hamile kadının karnına dokunulur. 

Çocuğun kemikleri sertse o çocuk erkektir, yumuşaksa kızdır. Çünkü kız çocuğunun 

kemikleri daha ince ve yumuşak olur. (DB-KK4,KK11) 
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13.1.6.2.Ayrıca bir kadının kaç çocuk doğurabileceği yumurtalık sayısıyla anlaşılır. 

Bir yumurtalığı varsa bir, beş yumurtalığı varsa beş çocuk doğurabilir. (DB-KK4) 

           

13.2.DOĞUM SIRASINDA YAPILAN UYGULAMALAR 

13.2.1.DOĞUM 

 

13.2.1.1.Sancısı başlayan kadın sancı iyice sıklaşıncaya kadar evin içinde gezdirilir. 

Biri kadını sırtlayıp aniden yere bırakır ya da battaniyenin içine konulup sallandırılır 

bebek öyle daha kolay doğar. Sancı sıklaşınca doğum yaptırılıp bebeğin göbek bağı 

kesildikten sonra eş çekilerek çıkartılır. Gelmezse kadın ya zıplatılır ya da karnına 

basılır.(AA-KK8) 

13.2.1.2.Kadını sırtüstü yatırıp doğumu yaptırıyorum. Doğumdan sonra bebeğin eşine 

bir şey bağlıyorum ki ucu kaybolmasın bebeğin göbek bağını kesip eşini 

düşürüyorum. Eş gelmezse kadını ayağa kaldırıp karnına basıyorum öyle düşüyor 

.(AA-KK 17,FK-GA-KK14) 

13.2.1.3.Sancısı başlayan kadını evin içinde gezdiriyorum. Sancı iyice sıklaşınca 

dizlerinin üzerine oturtup ıkınmasını istiyorum. Kadın ıkındıkça bebek inmeye başlar. 

Doğumu yaptırırım. Doğumdan sonra çocuğun eşini çıkarırım. O gelmedikçe göbek 

bağını kesmem çünkü o yukarı çıkarsa kadın için tehlikeli olur. Eş gelmezse kadına ya 

ıkınmasını söylerim ya da ona bir pet şişe verip şişirmesini söylerim. O onu şişirdikçe 

eş düşer. Ardından makas ya da jiletle göbek bağını keserim.(AA-KK22) 

13.2.1.4.Sancısı başlayan kadını evin içinde gezdiririm,  sancı sıklaşınca kadını diz 

üzerine oturtup doğum yaptırıyorum. Bebek doğunca göbek bağını 4 parmak 

uzunluğunda bırakıp gerisini jiletle kesiyorum daha sonra bebeğin eşini düşürüyorum. 

Doğumdan hemen sonra kadın uyumamalı.(AA-KK9,FK-GA-KK16) 

13.2.1.5.Sancısı başlayan kadını dizüstü oturtup karnına hafif hafif basıyorum. 

Bebeğin başı görünmeye başlayınca karnına basmayı bırakıyorum. Bebeğin göbek 

bağını kaynar suda bekletilmiş jiletle kesiyorum. Sonra da çocuğun eşini çekip 



 82

çıkarıyorum. Eş gelmezse eşin ucunu yakıyorum kendiliğinden büzülüp düşüyor.(AA-

KK2)  

13.2.1.6.Sancısı başlayan kadının koluna girip evin içinde gezdiriyorum. Sancı iyice 

sıklaşınca kadını dizüstü çökertip doğumunu yaptırıyorum. Doğumdan sonra bir 

battaniyenin üzerine toprak döküp kadını onun üzerine oturtuyorum. Ben o sırada 

bebeğe banyo yaptırıp göbek bağını kesiyorum.(AA-KK11, KK13) 

13.2.1.7.Muşamba serilip üzerine battaniye onun da üzerine kül dökülür. Kadın 

dizüstü çöker biri kadının omuzlarından tutar doğum yaptırılır. Bebeğin göbek bağı 

kesilir 10 gün boyunca banyo yaptırılmaz. Eşin gelmesi için de kadının karnına basılır 

yine düşmezse közün üzerine küfürfaz dökülür koku çıkar o kukudan sonra eş 

düşer.(AA-KK20) 

13.2.1.8.Kadının sancısı başlayınca gezdirilir. Doğumun olacağı anlaşılınca kadın diz 

üstü oturtulur. Biri kadını tutar ve kadın ıkınır böylece çocuk dünyaya gelir. Çocuk 

doğunca eşi içeri kaçmasın diye bir şeyle bağlanır. Eş de geldikten sonra çocuğun 

göbeği 4 parmak ölçüsünde jiletle kesilip bağlanır ve çocuk sarılır. Banyosun daha 

sonra yapılır.(FK-GA-KK3) 

13.2.1.9.Sancı başlayınca kadın biraz gezdirilir iyice koyulaşınca doğuma başlanılır 

eğer çocuğun gelemsi zorlaşmışsa kadının karnına sıvı yağ sürülür ve karın yumuşar 

böylece çocuk daha kolay doğar.(FK-GA-KK18) 

13.2.1.10.Doğum yapılır ve çocuk dünyaya gelir. Çocuğun eşi gelmezse kimi zaman 

bu annenin ölümüyle sonuçlanabilir. Eşin gelmediği durumlarda eş gelsin diye kadının 

altına köz tutulur, Kadın sıcak suya konur. Eş düşer eş düştükten sonra önce göbek 

bağlanır 10 santim kadar bırakılıp göbek jiletle kesilir.(FK-GA-KK14) 

13.2.1.11.Bebek anne karnından 4 parmak aşağı inmişse doğum başlamış demektir. 

Eğer çocuğun eşi gelmezse kadının bağırsak kısmına bir şey bağlanır ki çocuk tekrar 

geri gitmesin. Bu şekilde çocuk rahme düşer. (DB-KK7) 

13.2.1.12.Doğum yapacak kadının sancıları olur. Sancılar beş dakikada bir olunca 

doğum başlar. Eğer çocuğun eşi gelmezse kadını öldürür. (DB-KK22) 

13.2.1.13.Kadının rahmine bakılır. Eğer rahim açılmışsa doğum başlar. (DB-KK11) 
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13.2.1.14.Kadın sırtüstü uzatılır. Rahmine bakılır. Karnına biraz zeytinyağı sürülür. 

Kadının sancıları azalır, rahatlar ve doğum başlar. (DB-KK10) 

13.2.1.15.Doğum sırasında eğer çocuğun eşi gelmezse kadının ayakları sıcak suya 

koyulur. (DB-KK15) 

13.2.1.16.Ebe doğum yapan kadının kaçıncı doğumunu  yaPtığını sormalı.Kadın ilk 

kez doğum yapacaksa muhtemel kanamalara karşılık fazladan temiz bez ve bol ılık su 

bulundurulur.(BD-KG-KK9) 

13.2.1.17.Çocuk doğunca , çocuğun göbek bağından bir parmak uzunluğundan ötesi 

kesilir.(BD-KG-KK11) 

13.2.1.18Çocuk doğunca göbek bağından dört parmak  ölçülür ve gerisi kesilir.(BD-

KG-KK16) 

13.2.1.19.Önce sancı başlar, çocuğun baş suyu gelir, sonra doğum 

gerçekleşir.Çocuğun eşinin gelmesi için 10 dakika karnına bastırılır sonra eş düşer 

ardından göbeği kesilir(EA-KK2,KK4,KK1) 

 

13.3.DOĞUM SONRASINDA YAPILAN UYGULAMALAR 

13.3.1.İLK SÜT 

 

13.3.1.1.İlk üç gün bebeğe tere yağ ve sarı yağ ya da şerbet verilir.(AA-KK20) 

13.3.1.2.Bebek doğar doğmaz annesi bebeği emzirir.(AA-KK1) 

13.3.1.3.Bebeğe ilk gün yağ veriyoruz boğazında pislik varsa temizlenir. ilk sütünü ise 

ikinci gün veriyoruz(AA-KK22) 

13.3.1.4.Bebeğe ilk gün çay kaşığıyla şerbet içirilir 10 saat sonra da ilk sütü 

verilir.(AA-KK9) 

13.3.1.5.Bebeğe ilk tereyağlı şeker verilir. Bebek emziren biri varsa ilk üç gün 

boyunca o emzirir. Üç günden sonra annesi emzirir.(AA-KK2) 
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13.3.1.6.Bebeğe ilk tere yağ yedirilir sonra şerbet içirilir. 5-6 saatten sonra bebek 

emzirilir.(AA-KK11) 

13.3.1.7.Bebeğe ilk süt 2 saat sonra verilir, öncesinde bir şey içirilmez.(AA-KK14) 

13.3.1.8.Bebek doğduktan hemen sonra biraz sarı yağ ya da tereyağı başparmağın 

üzerine konur ve bu çocuğun damağına sürülür. Bu işlem çocuğu başta zatüre olmak 

üzere birçok hastalıktan korur. İlk süt de doğumdan birkaç saat sonra verilir.(FK-GA-

KK39) 

13.3.1.9.Anne kendine geldikten sonra bebek emzirilir.(FK-GA-KK21) 

13.3.1.10.Önce bebeğe şerbet içirilir ve boğazı temizlenir. Daha sonra anne onu 

emzirir.(FK-GA-KK9) 

13.3.1.11.Bebek doğduktan sonra yıkanılır ve annenin kendisine gelmesi beklenir bu 

zaman diliminde birkaç saat geçer ve anne bebeği emdirir.(FK-GA-KK27) 

13.3.1.12.Doğumdan iki üç saat sonra bebek emzirilir. Süt önce biraz akıtılır,ondan 

sonra verilir. (DB-KK22) 

13.3.1.13.Çocuk doğduktan üç gün sonra anne yıkanır  ve çocuğa en fazla sütü bu 

günden  sonra verebilir.İlk üç gün az verir.(BD-KG-KK11) 

13.3.1.14.Annenin sütü az ise anneye bol yağlı ve tatlı şeyler yedirir.(BD-KG-KK11) 

13.3.1.15.Annenin sütü hamura karıştırılır ve bu hamur pişirilir. Pişirilen bu hamur 

anneye yedirilir ki anne kuvvetlensin.Bu  uygulama doğumun ilk günü yapılır.(BD-

KG-KK16) 

13.3.1.16.Çocuk doğduktan sonra hemen süt verilmez.Annenin göğsünden ilk süt el 

yardımıyla sağılır bu sağılmadan sonra çocuğa annesi süt verir.(BD-KG-KK17) 

13.3.1.17.Çocuk doğduktan iki üç saat sonra ilk süt verilir.(EA-KK1,KK2,KK4) 
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13.3.2.ALBASMASI 

 

13.3.2.1.Loğusalı kadını Karabasan(Al basması) basmasın diye başörtüsüne ya da 

kıyafetine iğne takılır. 40 gün boyunca takılı kalır. Korktuğunda da ağzına bir tutam 

saçı ağzına konulur. Yemek yedirildiğinde de yemek yediren kişi yemeği loğusalının 

ağzına götürüp sonra kendi ağzına götürür ama yemez bunu 3 defa tekrar eder daha 

sonra loğusaya yedirir.(AA-KK12) 

13.3.2.2.Loğusalıyı Al basmasın diye tavuk kesilip çatıya atılırdı. Al gelip onu alırdı. 

Ya da atlarının ayaklarının altına saman dökülürdü. Onu ezerdi.(AA-KK 20) 

13.3.2.3.Loğusalıyı yalnız bırakmamak gerekir. Karabasan basmasın diye kıyafetine 

iğne takılır ya da koluna metal bir bilezik takılır.(AA-KK9,DB-KK26) 

13.3.2.4.Karabasan loğusalıya gelmesin diye loğusanın yanına demir bir şey 

koyarım.10 gün yanında kalır.(AA-KK22) 

13.3.2.5.Loğusalı ağzına ip alıp bir süre öyle bekler.(AA-KK11) 

13.3.2.6.Loğusalıyı Al basmasından korumak için kıyafetine iğne takılır ya da bilezik 

takar.(AA- KK8) 

13.3.2.7.Loğusalıyı al basmasından korumak için nenem loğusalının yatağının etrafına 

bir şerit ipi sererdi. Bu al karısı için bir engeldir ve al karısı bu engeli geçemez.(FK-

GA-KK32) 

13.3.2.8.Al karısı erkeklerden korkar çünkü rivayete göre o bir kadındır. Loğusalıya al 

karısı yaklaşmasın diye onun odasına eşinin kıyafetleri bırakılır.(pantolonu, şapkası, 

ceketi vs).(FK-GA-KK13) 

13.3.2.9.Loğusalıyı al basmasın diye kıyafetlerine filkete iliştirilir. Çünkü al karısı 

demirden korkar.(FK-GA-KK31) 

13.3.2.10.Loğusalıyı al basmasın diye yalnız bırakılmaz.(FK-GA-KK4) 
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13.3.2.11.Al karısı erkek bebeği olan kadına yaklaşmaz. O ancak kız bebeği olan 

kadına musallat olur. Al karısı attan korkar. Loğusalıya yaklaşmasın diye evin 

etrafında at dolaştırılır. Özellikle bir dişi bir erkek at gezdirilir ki kişneme sesinden al 

karısı korksun.(FK-GA-KK31) 

13.3.2.12.Elk(al karısı) olarak bilinen yaratık doğum yapan kadınlara musallat  olur. 

Doğum sırasında kadın tek başına bırakılmamalı.Yemeğine ve içeceklerine dikkat 

edilmeli. Çünkü bu yaratık bu yiyecek ve içeceklere kıl şeklinde girebilir.Eğer 

yemeklerine girer ve doğum yapmış kadın bu yemekten yerse kan kaybedip ölebilir 

yada bu yaratık kadının iç organlarını alıp götürebilir inancı vardır.Korunmak için 

doğum yapan kadının yakasına veya başına taktığı herhangi bir örtüye iğneler takılır. 

Çünkü bu yaratık bu metallerden korkar.(BD-KG-KK1) 

13.3.2.13.Bu yaratığın kadına musallat olmaması için erkek bir at doğum yapmış 

kadının  penceresinin yada kapısının önüne getirilir. Bu erkek atın önüne arpa dökülür 

ve atın arpa yerken çıkardığı sesler ve kişnemelerinin bu yaratığı korkutacağına 

inanılır.(BD-KG-KK3) 

13.3.2.14.Doğum yapmış kadının kulakları çekilirdi.(BD-KG-KK3) 

13.3.2.15.Hal götürdü(Hal Basması), doğum yapan kadına musallat olur. Genellikle 

yemeklerin içine  bir şeklinde girerek  karışır ve doğum yapan kadınının yemeği 

yemesi ile  iç organlara yerleşir. Bu durumda kanama yaprak kadının ölümüne sebeb 

olur. Bu yaratıktan doğum yapan kadınları korumak için doğum yapan kadının 

yatağına arpa serpilir. Daha sonra odaya bir erkek at getirilir ki at yataktaki arpaları 

yesin. Böylece bu yaratığın kadına zarar vermesinin önüne geçileceğine 

inanılar.(BDD-KG-KK13, KK21, KK23) 

13.3.2.16.Albasmasına karşı kadının yatağına iğne iliştirilir, erkeğe ait bir şey odada 

bulundurulur.(EA-KK1,KK2) 

13.3.2.17.Doğum yapan kadının yatağının altına demir türü şeyler konur.(EA-KK4) 
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13.3.3.LOĞUSALIYA İLK YEMEK 

 

13.3.3.1.Bir hafta boyunca yemeklerin yanı sıra helva da mutlaka yediriyoruz. Sütü 

olmayan kadına da hedik yedirilir ya da soğan yediriyoruz.(AA-KK9) 

13.3.3.2.Loğusalıya ilk önce tereyağı kuymak yedirilir.(AA-KK2) 

13.3.3.3.Helva yedirilir.(AA-KK 11), (AA-KK13) 

13.3.3.4.Kuymak yedirilir.(AA-KK6,KK20,DB-KK8) 

13.3.3.5.Hamur işi yapılıp yedirilir.(AA-KK5,FK-GA-KK4) 

13.3.3.6Loğusalıya yedirilen ilk yemek hasudedir. Önce soğuk suda bir miktar un ve 

şeker karıştırılır. Bu arada yağ kızartılır ve bu karışım yağa ilave edilir. Bu pişirilir ve 

loğusalıya yedirilir.(FK-GA-KK27,KK18) 

13.3.3.7.Loğusalıya ilk yemek olarak genelde tatlı besinler yedirilir bu onun daha 

çabuk toparlanmasını sağlar.(FK-GA-KK15) 

13.3.3.8.Loğusalıya helva türü tatlı şeyler yedirilir. Eğer loğusanın sütü azsa özellikle 

taneli besinler tüketilir. Buğday kaynatılır, mısır, nohut, mercimek gibi besinler 

tüketilir.(FK-GA-KK16,KK21) 

13.3.3.9.Loğusalının sütü yetersiz ise sık sık çay veya süt tüketilir.(FK-GA-KK3) 

13.3.3.10.Loğusalıya yedirilen ilk yemekte yemeği direk loğusalı yemez, önce kaşığa 

biraz konur ve loğusalının karşısında bir kişi durur. Bu kişi kaşığı önce kendi ağzına 

sonra loğusalının ağzına götürür bu işlem üç defa tekrarlandıktan sonra ilk yemek 

yedirilir. Buradaki amaç al karısının loğusalıya bu yolla musallat olabileceği 

düşüncesidir.(FK-GA-KK32,KK28) 

13.3.3.11.Loğusalıya sütü çok olsun diye bulgur ve marul yedirilir. (DB-KK11) 

13.3.3.12.Kadın doğumdan sonra güçsüz kalmasın diye evelik aşı yapılır loğusaya 

içirilir.(BD-KG-KK9) 
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13.3.3.13.Genellikle haside kuymak gibi şeyler yedirilir anne sütü artması için bunları 

yedirirler.(EA-KK1) 

13.3.3.14.Un ve kaymakla yapılan kuymak yedirilir.(EA-KK2,KK4) 

 

13.3.4. KIRK ÇIKARMAK 

 

13.3.4.1.Anne ve bebeğin kırkı birlikte çıkarılır. Önce anneye banyo yaptırılır sonra da 

bebeğe. Kovanın  içine su konur. Banyo yaptıran kadın 10’ar 10’ar 40’a kadar sayıp 

her defasında da eline kovanın içine koyup loğusalının yüzüne çırpar. Böylece 

loğusalının 40’ı çıkmış olur. Aynı şeyler bebeğe de uygulanır.(AA-KK9,FK-GA-

KK21) 

13.3.4.2.Bebek 40 günlük iken bebeğe banyo yaptırıp son 4 maşrapa dökülürken 10’ar 

10’ar sayılarak dökülür. 4 maşrapa toplam 40 olur. 40’ın çıktı ağrı, ateş bulmasın seni 

denilir.(AA-KK11) 

13.3.4.3.Bebek 10 günlük olduğunda banyo yaptırıp 40’ını çıkarıyorum. Bir tarağı 

kovadaki suya batırıp suyunu bebeğin sırtına çırpıyorum. Bunu 40 defa tekrar 

ediyorum 40’ı çıkmış oluyor. (AA-KK13) 

13.3.4.4.40 dolduktan sonra bir miktar fındık ya da buğdayı kovadaki suya atıp o 

sudan anne ve bebeğe 40 kaşık su dökeriz. 40'ı çıkar.(AA-KK22) 

13.3.4.5.Kırkı çıkarılacak bebeğe banyo yaptırılır. Banyo suyunun içine bir tarak atılır. 

Banyo bittikten sonra bir kadın bebeği ve giysilerini kucağına alır. Tarak bebeğin 

üzerinden atılarak kırkı çıkarılır. (DB-KK14) 

13.3.4.6.Bir tarak bebeğin banyo yaptırıldığı suya koyulur ve dua edilerek bebeğin 

kırkı çıkarılır. (DB-KK15,KK20) 

13.3.4.7.Anneyle bebeğin kırkı çıkarılırken bir tas su sağ tarafa,bir tas su sol tarafa,bir 

tas su da başa dökülür. Bu şekilde kırk çıkarılır. (DB-KK7) 
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13.3.4.8.40 kaşık su temiz bir tabağa bırakılır. Kırkı çıkarılacak kişinin banyosu 

yaptırıldıktan sonra 40 kaşık su dökülür üzerine. “Enninin, cinninin,kurdun,kuşun 

hepsinin çilesini(kırkını)seninle dökeriz.”denilir ve kırk çıkarılır. (DB-KK22) 

13.3.4.9.Çocuğun kırkını çıkarma zamanı gelince anne kucağına bebeğini alır ve 

banyo yapmaya başlarlar. Banyo yaptıkları zaman başlarından aşağı her biri için İhlas 

Suresi 

            okunmuş kırk tane arpa tanesi atılır. Banyo bittikten sonra bu kırk arpa tanesi toplanır   

            bir yere  gömülür.(BD-KG-KK116) 

13.3.4.10.Kırk gün olunca her biri için İhlas Suresi okunmuş kırk arpa tanesi  bir bez 

içerisine konulur ve bezin  ağzı bağlanırdı. Bu bez içindeki arpalar bezle birlikte suya 

konurdu. Bu suyla önce çocuk sonrada anne  yıkanırdı. Böylece çocuk 

kırklanırdı.(BD-KG-KK17) 

13.3.4.11.Doğumdan  40 gün sonra 40 tane küçük taş hepsinde ayrı-ayrı dua okunarak 

banyo suyuna atılır ve anne banyo ettirilir aynı şey bebeğe de uygulanır daha sonra 

anne ve bebeğin yatmış olduklar bütün yatak örtüleri yıkanır.Böylece kırk atılır.(EA-

KK2) 

13.3.4.12.Kırk çıkarmada anne ve bebeğin banyosunda suya önce 20 tane arpa atılır 

daha sonra 20 tane daha atılır anne ve bebek banyo yaptırılır böylece kırk çıkarılmış 

olur.(EA-KK4) 

13.3.4.13.Doğumdan sonra 40 gün boyunca anne ve bebek dışarı çıkarılmaz.Kırk 

çıkarılacağı gün suya tespih atılır önce bebek sonra da anne yıkanır.40 gün boyunca 

kullandıkları yataklar yıkanır.(EA-KK1) 

 

13.3.5.1.KIRK KARIŞMASI 

 

40’ı karışan bebeğin ayakları birbirine dolanır. Bebek gelişme göstermez. O zaman arı 

peteğini suya koyarız belli bir zaman geçince 40’ı hangi hayvanla karışmışsa suda o 
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hayvanın şekli belirir. Bebek o suyla yıkanır. Kalan su bebeğin üzerinden 4o defa 

geçirilir. 40’ı çıkarılmış olur.(AA-KK8) 

 

13.3.6.YÜRÜYEMEYEN ÇOCUK 

 

13.3.6.1.Zamanı geçtiği halde çocuk yürüyemiyorsa 40’ı karışmış demektir. O zaman 

7 evden un toplayıp kete yaparız. Ketenin ortasını delip çocuğu 7 defa içinden 

geçiririz.(AA-KK8) 

13.3.6.2.Çocuk yürüyemediği zaman buğday kuyusunun etrafında 7 defa 

gezdirilir.(AA-KK6) 

13.3.6.3.Çocuk yürüyemiyorsa kuyruk sokumu batıyordur, düzeltilir.(AA-KK20) 

 

13.3.7.KONUŞAMAYAN ÇOCUK 

 

13.3.7.1.Eskiden konuşmayan çocukları babaanneme getirirlerdi. Babaannem çocuğun 

dilini kaldırıp dilinin damarına iğne geçirip sonra da jiletle keserdi. Yara iyileştikten 

sonra çocuk konuşurdu.(AA-KK6) 

13.3.7.2.Konuşmayan çocukların konuşması için ağız hizasında bir kuş kesilir ve 

çocuğun dili çözülmüş olur. Bu hayvan bazen bir horoz da olabilir.(FK-GA-KK20) 

13.3.7.3.Çocuğun konuşmama sebebi dilin altındaki damarın kalın olmasıdır. Bu 

sorunu gidermek için ise sirke ve bal karıştırılır ve bu karışım gargara yapılır. Böylece 

bu kalın damar incelir ve çocuk konuşmaya başlar.(FK-GA-KK26) 
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14.KADIN HASTALIKLARI 

14.1.ADET DÜZENSİZLİĞİ 

 

14.1.1.Hasta soğan kabuğunu kaynatıp suyunu içmeli.(AA-KK20,KK32) 

14.1.2.Adet düzensizliği yaşayanlar soğanı közleyip yemeli.(AA-KK1) 

 

14.2.ADET AĞRISI 

 

14.2.1.Pekmezli su adet ağrısını hafifletir.(AA-KK10) 

14.2.2.Ayakları sıcak tutmak gerekir.(AA-KK1) 

14.2.3.Aç karna bitki çayı içmeli.(AA-KK11) 

14.2.4.Pek çok bitkiyi kaynatıp hastaya suyunu içiriyorum.(AA-KK25) 

14.2.5.Zencefili kaynatıp suyuna şeker koyup hastaya içiriyorum.(AA-KK7) 

14.2.6.Hasta adaçayı ya da soğanı kaynatıp suyunu içmeli.(AA-KK6) 

14.2.7.Karına sıcak su torbası konur. O olmadığı zaman ise kiremit ısıtılıp konur 

ısınınca ağrı diner.(FK-GA-KK31) 

14.2.8.Adet ağrısını kesmek için maydanoz sapı veya kiraz sapı kaynatılıp suyu 

içilir.(FK-GA-KK1) 

14.2.9.Sancı otu diye bir ot var sarıçiçeklidir. Genelde kırlarda yetişir. Adet sancısında 

bu ot kaynatılıp suyu içilir ve sancıyı keser.(FK-GA-KK3) 

14.2.10.Çok fazla adet ağrısı olan kadın ebemgümecini kaynatır suyunu süzer ve bunu 

bir süre ped gibi kullanır bu uygulama hem adeti düzenler hem de ağrıya engel 

olur.(FK-GA-KK21) 

14.2.11.Yaylalarda yetişen mor çiçekli bir bitki çayı var. Bu çay sancı olduğunda 

kaynatılıp içilir ve sancıyı keser.(FK-GA-KK42) 
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14.2.11.Zencefil,tarçın,isot ve kuluncan kaynatılır ve içilir. (DB-KK7) 

14.2.12.Adaçayı içilir. (DB-KK2) 

14.2.13.Çeşitli bitkilerin çayı yapılıp içilir. (DB-KK22) 

14.2.14.Ebe gümeci kaynatılıp içilir. Halamın kızının adet dönemleri çok şiddetli 

ağrılarla geçerdi. Bülbülün yuvasını getirip yaktılar. Kızı bu dumanın üzerinde 

oturttular. Ağrıları dindi ve bir daha ağrı çekmedi. (DB-KK14) 

 

15.DİĞER HASTALIKLAR 

15.1.GÖBEK DÜŞMESİ 

 

15.1.1.Normal bir insanın göbeğine dokunduğunuz zaman bir kıpırdama, oynama olur. 

Göbeği düşen insanın göbeğini ellediğimde herhangi bir kıpırdama olmaz. Bunun yanı 

sıra bir de hastanın ağrısı olur. O zaman anlarım ki hastanın göbeği kaymış. Elimle 

kontrol edip göbeğin hangi tarafa kaydığını tespit ediyorum. Biri hastanın bacaklarını 

havaya kaldırıp kalça ve belinin yukarıda olacak şekilde sabitler. Cam bardak 

yardımıyla göbeği yerine koyup bir eşarpla sıkı sıkıya bağlıyorum.(Babam 4 yıl 

askerlik yapmış o d önemde öğrenmiş ben de ondan öğrendim)(AA- KK24) 

15.1.2.Hastanın göbek deliğine elimi koyup göbek yerinde mi değil mi diye kontrol 

ediyorum. Göbek yerinde değilse elimle göbeği kaydırıp düzeltiyorum. Bir eşarpla 

bağlıyorum.(AA-KK 22,DB-KK22) 

15.1.3.Göbeği kayan insanın göbeğine yağla masaj yapıyorum. Elimle göbeği yerine 

koyup üzerine herhangi bir sabun koyup bağlıyorum.4-5 gün bağlı kaldıktan sonra 

iyileşiyor.(AA-KK9,DB-KK15) 

15.1.4.Göbeği düşen kadının karnını yağla ovuyorum, göbek atmayınca göbeğinin 

düştüğünü anlıyorum. Düzelttikten sonra göbeğine taş koyup başörtüsüyle 

bağlıyorum.3-4 gün kalır. Açınca yine zeytinyağıyla ovuyorum iyileşiyor.(AA-KK 2)  

15.1.5.Göbeği düşen hastanın karnına sıcak suyla masaj yapıyorum. Göbek 

kendiliğinden yerini buluyor.(AA-KK11) 
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15.1.6.Hastanın karnına 7 gün boyunca sabunlu ılık suyla masaj yapıyorum. Göbek 

öyle düzelir. üzelmezse göbek deliğine küp atıyorum. Küp göbeği çekip yerine 

koyar.(AA-KK8) 

15.1.7.Göbeği kremle ovuyorum. Ovarak göbeği yerine koyuyorum. Göbek yerini 

bulduktan sonra göbek deliğine sabun ya da kaya tuzu koyup bağlıyorum. (AA-KK 

17) 

15.1.8.Göbek düştüğü zaman, göbeğin düştüğü yerde sanki damar atıyormuş gibi olur. 

O zaman başparmağı göbeğin üzerine koyar ve göbeği sağa sola, öne arkaya doğru 

çeviririz. Göbeği bulunca onu hemen yerine koyarız.(FK-GA-KK22) 

15.1.9.İnsan elini dokundurduğu zaman göbek atmıyor. Göbek düştüğü zaman olduğu 

yerde nabız gibi atıyor. Böyle olunca göbek önce sabunlanıyor. Başparmak göbeğin 

içine koyulup çevriliyor, böylece göbek yerine geliyor.(FK-GA-KK14) 

15.1.10.Göbek düşünce hastanın ağrısı olur. Göbeğin düştüğü anlaşılınca sabunlanır 

daha sonra başparmak göbeğin içine konu ve düştüğü yerden içeriye doğru çevrilir 

göbek yerini bulur. Göbeğin üstüne sabun bağlanır ve ağrısı kesilir.(FK-GA-KK15) 

15.1.11.Göbek düştüğü zaman bardak atılır ve göbek yerini bulur.(FK-GA-KK21) 

15.1.12.Göbek düştüğünde nerde attığına bakılır. Bulununca masaj yaparak 

düzeltilmeye çalışılır. Bu şekilde düzelmezse bardak atılır göbeğe ve göbek sıcak bir 

taşla bağlanır. Bu şekilde düzeltilir. (DB-KK7) 

15.1.13.Göbek düşmesini önlemek için göbeğin üzerine bardak tutulur(EA-KK1) 

15.1.14.Hasta sırt üstü yatırılır,hastanın göbek çukurunu küçük parmakla hafif bir 

basınçla çevirir.(EA-KK1) 

 

15.2.NAZAR 

 

15.2.1.Nazardan korunmak için nazar boncuğu takmak gerekir.(AA-KK21,FK-GA-

KK19,BD-KG-KK1) 

15.2.2.Nazardan korunmak için tütsü yakılır.(AA-KK29) 
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15.2.3.Köz suda söndürülür, o sudan biraz içilir kalan da bahçeye, evin yakın yerlerine 

serpilir.(AA-KK20) 

15.2.4.Nazardan korunmak için üzerklik yakılır. Yakılınca “Üzerklikler cırtlasın 

yaman gözler pırtlasın denilir”.(AA-KK5) 

15.2.5.Üzerklik yakılır.(AA-KK32,FK-GA-KK21,DB-KK1) 

15.2.6.Evlere tilkikuyruğu asılır.(AA-KK23) 

15.2.7.Bebekleri nazardan korunmak için kıyafetine mavi boncuk ya da kaplumbağa 

dişi asılır.(AA-KK18) 

15.2.8.Nazarından korkulan insanın herhangi bir kıyafeti çalınıp külü kendisine 

serpilir.(AA-KK4) 

15.2.9.Nazardan korumak için koç boynuzları evin dış kapısına asılır.(FK-GA KK-14) 

15.2.10.Tarla veya bahçe çok verimli olmuşsa dört bir yanına köpek pisliği konur.(FK-

GA-KK28) 

15.2.11.Nazar değmişse kişinin kafasının etrafında bir miktar tuz üç defa dökülür ve 

tuz ateşe atılır. Tuz ateşe atıldığı zaman çeşitli dualar okunur.(FK-GA-KK25) 

15.2.12.Birine nazar değdiği zaman nazar değdirdiği düşünülen kişinin kıyafetlerinden 

bir parça yahut bir ip alınır ve nazar değen kişinin önünde yakılır.(FK-GA-KK21,DB-

KK8) 

15.2.13.Nazardan korunmak için ateşe tuz atılır ve o evin nazardan korunduğu 

düşünülür.(FK-GA-KK31) 

15.2.14.Bir tarla veya bahçe iyi mahsul vermişse nazardan korunmak için bir ağaca at 

kafası asılır.(FK-GA-KK20) 

15.2.15.Nazardan korunmak için kulakların arkasına is sürülür.(FK-GA-KK18) 

15.2.16.Köyümüzde yaşlı bir adam vardı. Göz rengi çok tuhaf bir maviydi. Görüp 

beğendiği ne varsa muhakkak zarar görürdü. Komşuları besili bir ineği varsa ondan 

saklanırdı. Eğer gözü değerse hayvan sabaha kalmaz telef olurdu. Köyümüzden 

Almanya’ya giden birisi vardı. Ailesini görmeye gelmişti arabasıyla. Herkes adamı 
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sakladı ki nazar olmasın. Tam gideceği gün adam onu gördü, köyün çıkışına varmadan 

kaza yaptı ve öldü. O kişinin nazarından korunmanın tek yolu ona görünmemek.(FK-

GA-KK7) 

15.2.17.Tavana un serpilir. Bu un tutarsa çocuğa nazar değdiğine ya da kötü ruhların 

ona yaklaştığına inanılır. İsli kazanın ya da tencerenin isinden çocuğun eline yüzüne 

sürülür. (DB-KK1) 

15.2.18.Sobanın içinden biraz köz çıkarılıp üzerlik bu köze atılır ve üzerine biraz tuz 

dökülür. Nazar değen kişinin önünde tutulur. Daha sonra suya tutulur bu köz yola 

dökülür ki o nazar ayaklansın ve yok olsun. Komşumuzun bebeğine nazar değmişti. 

Durmadan ağlıyordu. Bunu yaptık ve bebek gerçekten sakinleşti. (DB-KK14)  

15.2.19.Üzerlik dene bitki nazar değmemesi için yakılır.Bu bitki yakılırken şu sözler 

tekrar edilir; 

Üzerlik sen havasan, 

Her gadadan savasan, 

Üzerlik tane tane, 

Dökülsün herdecene, 

Kovum ola yad ola, 

Yaman göz burada yana.(BD-KG-KK13) 

15.2.20.Çocuğun nazardan korunması için çocuğun yakasına nazar boncuğu asılır 

yada evde üzerlik otu yakılır.(BD-KG-KK16) 

15.2.21.Çocuğa kötü varlıklar musallat olmasın diye yastığının altına hamayıl denilen 

muska gibi bir şey konur.(BD-KG-KK17) 

15.2.22.Nazardan korunmak için kapı önlerine koç boynuzu ya da at nalı asılır.(BD-

KG-KK21, KK23, KK25) 

15.2.23.Kül tepelerinin altı oyulur ve çocuklar nazara karşı bu oyuklardan 

geçirilir.(BD-KG-KK23) 

15.2.24. Nazardan korunmak isteyenler cevşen takabilirler.(AA-KK32,BD-KG-KK1) 
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15.3.AÇILAN DİKİŞLER 

 

15.3.1.Açılan dikişleri kapatmak için kullanılmamış bir bez yakılıp zeytinyağına 

batırıldıktan sonra yaraya sürülür.(AA-KK4) 

15.3.2.Açılan dikişler hava alıp şişer bunu tedavi etmek için soğan haşlanır ve bu 

dikişlerin üstüne konur.(FK-GA-KK29) 

15.3.3.Sünnetten sonra dikişler açılırsa tezeklerin yanmasından sonra kalan kül yaraya 

dökülürdü ve kanamanın önüne geçilirdi.(BD-KG-KK12, KK23) 

15.3.4.Dikişlerin açılmasıyla kanayan yaralara çürümüş odunlardan elenen odun tozu 

dökülürdü ve bu toz yarayı kuruturdu.(BD-KG-KK12) 

 

15.4.KIZAMIK 

 

15.4.1.Kızamık çıkaranın üzerine kırmızı başörtüsü örtülüp kaldırılır, bu 3 defa tekrar 

edilip nasıl geldiysen öyle git denilir. Hastaya bol bol tatlı şeyler yedirilir. Hastalık 

süresince banyo yaptırılmaz. Hastanın bulunduğu ortamın ılık olması gerekir.(AA-

KK1) 

15.4.2.Hastanın üzerine kırmızı başörtüsü örtülüp bol bol tatlı şeyler yedirilir.(AA-

KK8,KK20) 

15.4.3.Hastanın üzerine kırmızı battaniye örtülür.(AA-KK6) 

15.4.4.Hastaya kuru üzüm yedirilir.(AA-KK5) 

15.4.5.Üzerine kırmızı bir şey örtülürse hasta kızamığı kısa sürede çıkarıp 

iyileşir.(AA-KK4) 

15.4.6.Kızamık olan hastaya tatlı yedirilir.(FK-GA-KK26) 
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15.5.ŞEKER HASTALIĞI 

 

15.5.1.Yüksek şekeri nar ekşisi düşürür.(AA-KK1) 

15.5.2.Yer elması haşlanıp aç karna yenilir.(AA-KK21) 

15.5.3.Nar suyu şekeri düşürür.(AA-KK9) 

15.5.4.Kayısının acı çekirdeği şekeri düşürür. Her sabah aç karna 5 acı çekirdek 

yenilirse şeker normale iner.(AA-KK18) 

15.5.5Günde 3 defa nar yenilmeli.(AA-KK8) 

15.5.6.Nar çiçeği yenir.(FK-GA-KK30) 

15.5.7.Çahşır denilen bir bitki var. Bu bitki ıspanak gibi haşlanıp yenilir ve şekeri 

düzenler.(FK-GA-KK26) 

15.5.8.Işkın kökü kaynatılır ve suyu içilir.(FK-GA-KK29) 

15.5.9.Sabah kahvaltısından önce kaynar suya bir kaşık kekik yağı atılıp 10-15 dakika 

bekletildikten sonra içilir. Bu her gün içilmemelidir. Çünkü şekeri çok fazla düşürür. 

(DB-KK21) 

 

15.6.GUATR 

 

15.6.1.Isırgan otu haşlanıp boğaza sarılır.(AA-KK8) 

15.6.2.Bağ yaprağı haşlanıp boğaza sarılır.(AA-KK21) 

15.6.3.Cevizi olgunlaşmadan yani daha yeşil iken yutulur bu da guatra iyi gelir.(FK-

GA-KK9) 
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15.7.KABAKULAK 

 

15.7.1.İspirtoyla hastanın boynuna pansuman yapılmalı.(AA-KK23,KK5) 

15.7.2.Kabakulak olan hasta için koyun kesilip 40 bayırı temizlenir fakat yıkanmadan 

boğaza sarılır üzerinde iki saat bekletilip yıkanır.(AA-KK8) 

15.7.3.Kabakulağa dokuz donlu denilir. Sarımsak ezilip suyu pamukla hastanın 

boynuna sürülür. Ya da köpeklerin su içtiği kaptaki suyla hastanın boynu yıkanır.(AA-

KK20) 

15.7.4.Erik suya sıkılıp hastanın boynu ve boğazı o suyla yıkanır.(AA-KK1) 

15.7.5.Sıcak tutulur.(FK-GA-KK21) 

 

15.8.KIL DÖNMESİ 

 

15.8.1.Hasta soğan ve bir miktar yeşil sabunu rendeleyip zeytinyağı ve un ekleyip 

karıştırıp vücuda sürülmeli.(AA-KK4) 

15.8.2.Banyo yaparken sert bir keseyle vücut keselenirse kıl dönmesi oluşumu 

engellenir.(FK-GA-KK29) 

 

15.9.KANGREN 

 

15.9.1.Kırk yumurtanın beyazı iki kilo bezir yağının içerisinde pişirilir. Kaynar bir 

şekilde kangren olan bölgeye çekilir. On defa tekrarlanan bu uygulamanın sonunda 

hasta kangren olan bölgesini hissederse hasta iyileşmiş olur.(FK-GA-KK33) 
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15.10.PROSTAT 

 

15.10.1.Kafiri denilen bitkiden nohut büyüklüğünde iki tane alınıp ezilir ve bir bardak 

suyla karıştırılıp içilir. Rahatsızlığı tamamen geçirir. (DB-KK21) 

 

16.HAYVAN HASTALIKLARI 

     16.1.KIRIK-ÇIKIK 

 

16.1.1.Hayvancılıkla uğraştığımız için kırık çıkığı da öğrenmek zorunda kalıyoruz. 

Kırık olunca hayvan aksar. Hayvanı yere yatırıp bir halatı kendi belime sonra da 

hayvanın belini bağlarım ki hayvan kaçmasın. Kırığı tespit edip kemiğin kırık olan 

uçlarını birleştirip 4 küçük parça tahtayla sabitleyip sarıyorum.5 günden sonra 

hayvanın ayağında hafif şişlik oluyor. Şiş hayvanın iyileşme yolunda olduğunu 

gösterir. Sargıyı gevşetiyorum. Şiş iyiye inince de açıyorum.(AA-KK15) 

16.1.2.Hayvanın ayağı kırıldığında hayvan aksar yürürken kemiklerinden ses gelir. 

Hayvanı yere yatırıp bir ipi kendi belime sonra da hayvanın bacağına sarıyorum. Kırık 

yeri tespit edip kemikleri uç uca getirdikten sonra tuzlayıp herhangi bir bezle 

sarıyorum. Hayvanın rahatça yürüyebilmesi ve kemiklerin birbirini tutması için 4 

parça tahta ve keçeyle ayağı sarıyorum. Bir haftadan sonra ayak şişmeye başlar. Tuzlu 

bezi açıp keçeyi ve tahtayı tekrar sarıyorum. Tuzlu bez üzerinde çok kalırsa kan 

dolaşımını engeller. 10 günden sonra hayvan iyileşir. Çıkıkta herhangi bir şey 

yapılmaz kendiliğinden iyileşir .(AA-KK16) 

16.1.3.Küçükbaş hayvanlardan birinin ayağı kırıldığında yumurta ve tuzu çırpıp 

herhangi bir beze döküp sardıktan sonra 4 parça çubuk ve keçeyle tekrar sarıyorum. 

Bir hafta sonra yumurtalı bezi açıp keçeyi tekrar bağlıyorum.(AA-KK32,DB-KK26) 
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16.1.4.Hayvanın ayağı çıkmışsa ılık ve sabunlu suyla çıkan yer ovalanır 

yumuşatılır.Daha sonra el yardımıyla çıkık yerine konur.(BD-KG-KK18) 

16.1.5.Hayvann ayağı kırıksa o zaman yumurta yakısı hazırlanır. Sabun rendelenir  ve 

yumurta akıyla karıştırılır .Daha sonra bu karışım bir beze dökülür ve bu bez de kırılan 

yere sarılır.Bu sargının etrafı ise tahtalarla çevrililir.Bu yakı kırılan yerde  12 gün 

kalır.Bu süreden sonra bu yakı sökülür bu sefer de yumurtanın sarısı ile bir yakı daha 

hazırlanır ve kırık olan yere bu yakı sarılır.(BD-KG-KK18, BD-KG-KK20) 

16.1.6.Eğer hayvanın ayağı çıkıksa bacağında uzama olur.Çıkığı yerine koymak için 

ayağına ip bağlanır 2 bacağının arasına bir yastık konur ip geri çekilir, çıkık yerine 

oturur.(EA-KK5,KK7) 

16.1.7.Hayvanın ayağı kırılmışsa kırık kemikler düzeltilir 4 tane küçük tahta parçası 

ayağa bağlanır hazırlanan yakı hayvanın ayağına sarılır.bir hafta geçtikten sonra eğer 

hayvanın ayağına sıcaklık gelmişse kırık tutmuş demektir(EA-KK5,KK7) 

 

16.2.SERSEMLEYEN KOYUN 

 

16.2.1.Koyun sersemlediğinde kendi etrafında dönüp dururlar. Öyle olduğunda 

herhangi bir şişi kızdırıp kafasını dağlarız.(AA-KK32) 

16.2.2.Hayvanlar sersemlediğinde kulağının arka tarafından matkapla bir delik açılır. 

Bir enjektör yardımıyla beyinden iki defa su alınır. Sersemlik veya delilik beyinde 

suyun birikmesinden kaynaklanır. Su alındıktan sonra ufaltılmış hayvan kemikleri ile 

açılan delik kapatılır.(FK-GA-KK5) 

16.3.ZİGİL 

 

16.3.1.Bu hastalık hayvan vücudunda ufak ufak şişmeler şeklinde ortaya çıkar. Bu 

hastalığın tedavisinde yılan kabuğu kullanılır. Yılanlar zamanı gelince derilerini 

değiştirirler ve biz de kırlarda bu derileri toplarız. Bir yılan derisini toz haline getirip 

hayvanın ağzına atıyoruz ve üstüne su içiriyoruz bu da onu kısa sürede 

iyileştiriyor.(FK-GA-KK17) 
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           16.4.DOMUZBAŞI(DOMUZ BURNU) 

 

16.4.1.Domuz başı genelde hayvanın boynunda çıkar ve uzunlamasına deri altından 

bir şişmedir. Bu da şu şekilde tedavi edilir. Bir şiş kızgın ateşe konur ve iyice 

kızdıktan sonra bu şişen yere bastırılır ve yara açılır bütün iltihap dökülür. Böylece o 

yara çürür ve iyileşir.(FK-GA-KK17,BD-KG-KK15, KK25) 

16.4.2.Eğer hayvanda bu şiş ilerlemişse şişliklere bağa yaprağı konur ki iltihap 

aksın.(BD-KG-KK8) 

16.4.3.Hayvanın çene altında  çıkma denen şişlikler oluşur. Şişlikleri indirmek için 

şişliklere bağa yaprağı sarılır.Küçülen şişlikler bir bıçak yardımıyla dilinir ve iltihap 

akıtılır.Hayvan  böylece iyileşir.(BD-KG-KK20) 

16.4.4.Hayvanlarda oluşan bu çıkmaları sağaltmak için yağlı bir hamur hayvanın 

boğazına sarılır.(BD-KG-KK22) 

 

16.5.ŞİŞME 

 

16.5.1.Hayvan kimi zaman yediği otlardan ve yahut hastalıktan şişer. Karnı davul gibi 

olur. Bu şişi gidermek içinse; karbonat, limon ve zeytinyağı karıştırılır ve hayvana 

içirilir bu da şişin çabucak dağıtır.(FK-GA-KK17) 

16.5.2.Hayvana ayran içirilir ve kulağından kan bırakılır.(FK-GA-KK5) 

16.5.3.Söğüt ağaçlarından ağzına gem vurulur ve sonra hayvan yıkanır.(FK-GA-

KK29) 

16.5.4.Hayvanın acı ot isminde ki  otu yemesiyle hayvan şişer.Bu şişkinlik alınmadığı 

durumda hayvan telef olur.Oluşan bu şişkinliği almak için  hayvanın göbeğinde ki bir 

damardan kan akıtılır.(BD-KG-KK2) 

16.5.5.Hayvanın kulağı kesilerek kan akıtılır.(BD-KG-KK2,KK8,KK12) 
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16.5.6.Köpen (şişen) hayvan suyla yıkanır, gölde veya derede yıkanır yada bol bol 

gezdirilir.(BD-KG-KK4) 

16.5.7.Hayvanın kuyruğunun  bir kısmı kanatılır yada kulağından kan akıtılır.(BD-

KG-KK4, KK18, KK21, KK22, KK25) 

16.5.8.Hayvanın şişliği almak için sağ kaburgalarının arasından bir delik açılır ve 

havanın dışarı çıkması sağlanır.(BD-KG-KK8) 

16.5.9.Hayvanın makatına bir hortum sokulur ve havanın böylece dışarı atılması 

sağlanır.(BD-KG-KK8,KK18) 

16.5.10.Hayvanın şişmesi durumunda  gres yağı denen makinalar için kullanılan yağ 

veya diğer yağlardan da hayvana yedirilir.(BD-KG-KK12,KK14) 

16.5.11.Şişen hayvanın ağzına karbonat serpilir.(BD-KG-KK12) 

16.5.12.Şişen hayvana yonca yedirilir.(BD-KG-KK12) 

16.5.13.Hayvanın kısa kaburga denen  kaburgalarının arasından  bir delik açılır. Bu 

deliğe evelik çöpü denen içi boş çubuklar yerleştirilirdi.Böylece havanın  şişi alınırdı. 

(BD-KG-KK12,KK18)  

16.5.14.Şişen hayvanın şişini almk için karbonat ,hamur mayası ve soda hayvana 

verilrek hayvanın şişi alınmaya çalışılır.(BD-KG-KK18) 

16.5.15.Şişen hayvanın  şişini almak için hayvanın  burnu  kanatılır.(BD-KG-KK22) 

16.5.16.Şeb denen zehirli bir taştan birazcık suya katılır ve hayvana içirilir.(BD-KG-

KK22) 

16.5.17.Hayvanda köpme olduğu zaman hayvana zeytinyağı içirilir.(BD-KG-KK26) 

16.5.18.Hayvanda şişme olduğu zaman kan zehirlemesine yol açabilir.bunu 

engellemek için karnının altından boynuna doğru gelen damar hafifçe açılır kan önce 

çok koyu renkte akar eğer kan normal rengine gelmişse tehlike kalmamıştır.(EA-KK5) 
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16.6.HAYVANIN KUZUSUNUN TERS DÖNMESİ 

 

16.6.1.Hayvanın doğumunda özellikle koyun ve keçilerde yavru ters dönerse ve 

doğumu zor olursa hayvanın başını iki elin arasına alıp havaya kaldırıyoruz ve biri 

memesinin olduğu karın kısmına dokunuyor biz de hayvanı hafifçe sallıyoruz ve kuzu 

rahatlıkla doğuyor. (FK-GA-KK17) 

 

16.7.YAVRUSUNU TANIMAYAN HAYVAN 

 

16.7.1.Bir koyun veya inek doğurduğu yavrusunu tanımazsa ve ona süt vermek 

istemezse imama biraz tuz götürülür. İmam bu tuzun üstüne dua okur ve efsunlar. Bu 

tuzu o hayvana yedirdiğiniz zaman yavrusunu tanır ve emdirir.(FK-GA-KK1) 

16.7.2.Büyüklerimiz şöyle yapardı  kuzusunu tanımayan ve emdirmek istemeyen 

koyundan kuzuyu saklardık ve koyunu kendi etrafında dönderirdik koyunun başı 

dönünceye kadar, başı dönünce biraz yünü koyunun telesine (doğum sırasında 

koyundan akan sıvı) sürerdik ve bunu kuzuya sürerdik sonra kuzuyu getirir koyunun 

yanına koyardık ve böylece koyun kendi kokusunu tanırdı kuzuyu emdirmeye 

başlardı. (FK-GA-KK26) 

 

16.8.SIĞIR KURULUĞU 

 

16.8.1.Hasta hayvana kaynamış su içirilir. (DB-KK17) 

16.8.2.Şap kaynatılıp hayvana içirilir. (DB-KK2) 
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16.9.PARAZİT 

 

16.9.1.Kuzu 3-4 aylıkken gök taş denilen yeşil bir taş tereyağıyla eritilir ve sabahları 

kuzuya yedirilir. (DB-KK17) 

16.9.2.Merujark denilen bir bitki toprağın altından çıkarılıp kaynatılır ve hayvana 

içirilir(DB-KK2) 

16.9.3.Parazit olduğu zaman göğ taş ezilir ve suyla karıştırılır ve karışım ya hayvana 

sürülür yada hayvana içirilir.(BD-KG-KK24) 

 

16.10.SAKKAVU(KERTAİ, SAKKOY) 

 

16.10.1.Terleyen ata soğuk suyun içirilmesi halinde atlarda görünen bir nevi 

üşütmedir. Böyle bir vaka olduğunda atın burnunun önünde hevşan isimli bir bitki 

yakılır.Bu bitkinin dumanı sayesinde  hayvanın  tıkanan burnundan  su gelir ve hayvan 

bu şekilde iyileşir.Eğer hastalığı ağır geçiriyorsa sonuç büyük bir ihtimalle telef 

olmaktır.(BD-KG-KK2) 

16.10.2.Hatalanan  hayvanı iyileştirmek için arpa ve buğday kaynatılır ve hayvanın 

yem yediği torbaya bu kaynatılan arpa ve buğdaylar konur. Bu torba hayvanın 

boynuna asılır.Hayvan hem bu kaynatılan arpa ve buğdayları yer hemde bunlardan 

çıkan buharı içine çeker.Bu işlemlerlerden sonra hayvan iyileşir.(BD-KG-KK18, 

KK21, KK23, KK24) 

16.10.3.Andız denen bitki kaynatılır ve suyu ata içirilir.(BD-KG-KK12) 

16.10.4.Saman suda kaynatılır ve torbalara doldurulur ve bu sıcak torbalar atın sırtına 

bağlanır.8BD-KG-KK23) 

16.10.5.Hayvanın üstüne kaynar suda bekletilmiş sıcak bir bez serilir.(BD-KG-KK25) 
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16.11.BOZÇA(PULLANMA) 

 

16.11.1.Makine yağına  tuz karıştırılır ve pullanan bölgeye sürülür.(BD-KG-KK6) 

 

16.12.ŞAP HASTALIĞI(DABAK) 

 

16.12.1.Su ve rüzgarla bulaşan bu hastalık  hayvanın tırnaklarında yada ağzında olur. 

Hayvan tırnağından bu hastalığı almışsa , tırnak tamamen temizleninceye kadar 

yontulur. Dada sonra zey, tuz ve göğ taş  birbirine karıştırılıp hayvanın tırnağına 

sürülür.(BD-KG-KK8) 

16.12.2.Dabak olan hayvanın ayağına kızgın yağ dökülür.(BD-KG-KK14) 

16.12.3.Dabak olan hayvan sazlık yerlerde gezdirilir.Çünkü sazlık yerlerde ki sular 

tuzlu olur ve tuzlu sular hayvanı iyileştirebilir. Hastalık hayvanın ayaklarında 

oluşmuşsa hayvan daima kuru yerlerde tutulur.Ayağına kolonya veya kireç dökülür. 

Ağızdan hastalığı almışsa hayvan bu seferde ağzı kolonya ya da tuzlu su ile 

yıkanırdı.(BD-KG-KK20, KK22, KK25) 

16.12.4.Hayvan bu hastalığı ağzından almışsa hayvanın ağzına arpa unu serpilir.(BD-

KG-KK20) 

16.12.5.Hastalık hayvanın ağzında olduğu zaman hayvanın ağzında oğurtak  (diken) 

şeklinde bir şey çıkar.Hayvanın ağzı önce tuzlu su ile ovalanır ve daha sonra bir 

makasla hayvanın ağzında ki bu diken kesilir.(BD-KG-KK21) 

16.12.6.Hayvan bu hastalığı ağzından almışsa hayvanın ağzına toz şeker serpilir.(BD-

KG-KK25, KK26) 

16.12.7.Hayvan ayağından bu hastalığı almışsa ayağına gaz yağı ya da katran 

dökülür.(BD-KG-KK26) 
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16.13.YANIKARA(ÇIĞCIĞA) 

 

16.13.1.Hayvanın ön ya da arka kas yerlerinde oluşur. Buralara ispirto dökülür. Ancak 

hayvan iyileşmezse kesilir.(BD-KG-KK8) 

16.13.2.Yaranın olduğu yer kesilir ve kirli kanın akıtılması sağlanır.(BD-KG-KK14) 

16.13.3.Kesici bie aletle hayvanın sırt tarafındaki hastalığın oluştuğu blge kesilir. 

Bıçak sırtı yada başka bir aletle bu bölgedeki kabarcıklar temizlenir. Tuzla bu üstü 

açılan yer tuzlanır. Daha sonra kesilip kaldırılan deri tekrar yerine dikilir. Bu 

işlemlerden sonra kızgın bir şişle yaranın etrafı bir halka oluşturulacak bir biçimde 

dağlanır. Bu dağlama işemi yaranın dağılmaması için yapılırdı.(BD-KG-KK18,KK20, 

KK22) 

16.13.4.Yaranın olduğu yerin derisi bir bıçakla kaldırılır ve buraya kızgın yağ 

dökülür.(BD-KG-KK25) 

16.13.5.Hayvan yanı kara olduğu zaman derisinde şişmeler olur.Şişen yere 

dokunduğun zaman hışırtılı ses gelir.Bu hastalığı tedavi etmek için iyice kaynamış 

suyla yara yıkanır.(EA-KK5) 

16.13.6.Yara bir bıçakla hafifçe yarılır ve hastalık diğer yerlere geçmesin diye etrafı 

kızgın bir demirle hafifçe dağlanır.(EA-KK5,KK7) 

 

16.14.UYUZ 

 

16.14.1.Aynı zaman gotur da denen bu hastalık olduğu zaman hayvan ahıra kapatılır  

ve ahıra kirpi konulur. Birkaç gün sonra hayvandaki uyuz geçer.(BD-KG-KK14) 

16.14.2.Hayvan uyuz olduğu zaman diyazon, yanmış yağ, tuz karıştırılır ve hayvana 

sürülür.(BD-KG-KK25) 
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16.15.KABIZLIK 

 

16.15.1.Hayvan kabız olduğu durumda hayvanın boğazına sıvı yağ dökülür.(BD-KG-

KK18) 

 

16.16.ZEHİRLENME 

 

16.16.1.Hayvan ottan zehirlenmişse hayvanın ön bacaklarının koltuk altından kan 

akıtılır.(BD-KG-KK18) 

16.16.2.Hayvan ottan zehirlenmişse kuyruk ucu kesilir ki kan aksın.(BD-KG-KK18) 

16.16.3.Hayvan ottan zehirlenmişse hayvanın kulağından  kan  alınır.(BD-KG-KK23) 

16.16.4.Bir koyun kuyruğundan bir yılan tarafından sokulmuşsa koyunun kuyruğu 

hemen kesilmeli ki aksi takdirde koyun telef olur.(BD-KG-KK19) 

 

16.17.İSHAL 

 

16.17.1.Hayvan ishal olduğunda yuşen  isimli ot kaynatılır hayvana içirilir.(BD-KG-

KK19) 

16.17.2.Beyaz ve sarı çiçek isimli çiçekler kaynatılır ve bunların suları hayvana 

içirilir.(BD-KG-KK23) 

 

16.18.ÇİÇEK HASTALIĞI 

 

16.18.1.Çiçek hastalığı koyunlarda olan bir hastalıktır. Bu hastalığı tedavi etmek için 

koyuna tatlı şeyler yedirilir. Özellikle kaynatılmış pekmez yedirilir.(BD-KG-KK23) 
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16.19.ÖPBE HASTALIĞI 

 

16.19.1.Koyunlarda akciğerlerde oluşan bir hastalıktır. Tedavi etmek için göğ taş 

denen taş ezilir ve suyla karıştırılır. Yapılan bu karışım koyuna içirilir.(BD-KG-

KK23) 

16.19.2.Bu hastalığa yakalanan koyunlara kepenek denen zehirli bir madde 

verilir.(BD-KG-KK23) 
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KAYNAK KİŞİLER LİSTESİ 

 

AA-KK1: Aslı AKMUGAN,62 yaşında, okuma -yazma yok, Özdemir köyü, Iğdır 

AA KK2: Aysel OK, 58 yaşında, okuma- yazma yok, Iğdır  

AA KK3: Aziz BULAK, 70 yaşında, ilkokul mezunu, Özdemir köyü Iğdır 

AA KK4: Bediha GÜL, 55 yaşında, 0kuma- yazması yok, Iğdır. 

AA KK5: Dilaver İLBEYİ, 55 yaşında, okuma- yazması yok, Iğdır. 

AA KK6: Elmas YANCAR, 78 yaşında, okuma- yazması yık, Iğdır 

AA KK7: Fatma AYDIN, 73 yaşında, okuma- yazması yok, Iğdır 

AA KK8:Fatma DOKÇU, 63 yaşında, okuma- yazması yok, Iğdır 

AA KK9: Fatma KUŞ, 63 yaşında, okuma -yazması yok, Iğdır. 

AA KK10: Fazile AYHAN, 57 yaşında, okuma yazma yok, Mürşitali köyü, Iğdır. 

AA KK11: Gülizar KUŞ, 86 yaşında okuma yazma yok, Özdemir köyü, Iğdır. 

AA KK12: Gülizar SÜMBÜL, 52 yaşında, okuma yazma yok, Özdemir köyü Iğdır. 

AA KK13: Hanım OKUL, 70 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır. 

AA KK14: Hanım OKÇU, 55 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır. 

AA KK15: Hasan AKMUGAN, 83 yaşında, okuma yazma biliyor, Özdemir köyü, Iğdır. 

AA KK16: Hüseyin YİĞİT, 72 yaşında, okuma yazma biliyor, Iğdır 
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AA KK17:Karakaş AĞAÇ,71 yaşında, Iğdır 

AA KK18: Melek YİĞİT, 55 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

AA KK19: Gülten Yılmaz,55 yaşında, ilkokul mezunu, Iğdır 

AA KK20: Nebahat İLBEYİ, 48 yaşında, ?, Iğdır 

AA KK21:Nejla Yılmaz, 81 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır, 

AA KK22: Reyhan Yılmaz, 84 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır. 

AA KK23: Sadık YANCAR, 48 yaşında, lise mezunu, Iğdır. 

AA KK24: Senem EROL, 47 yaşında, lise mezunu, Iğdır. 

AA KK25: Sürmeli DOKÇU, 98 yaşında, okuma yazma yok, Suveren köyü, Iğdır 

AA KK26: Tekbir TAŞAR, 43 yaşında, lise mezunu, Iğdır. 

AA KK27:Yadigâr SÜMBÜL, 45 yaşında okuma yazma yok, Özdemir köyü Iğdır. 

AA KK28: Yakup KARADAĞ, 41 yaşında, ortaokul mezunu, Iğdır. 

AA KK29: Zehra GÜL, 33 yaşında, lise mezunu, Iğdır 

AA KK30: Züleyha BULAK, 72 yaşında, okuma yazma yok, Özdemir Köyü Iğdır. 

AA KK31: Gülten SEVİNDİK, 47 yaşında, ilkokul mezunu, Tuzluca-Iğdır 

AA KK32: Arzu YİĞİT, 37 yaşında, ilkokul mezunu, Iğdır. 

AA KK33: İbrahim PELİK, 82 yaşında, okuma yazma yok, Özdemir köyü Iğdır. 

FK-GA KK1: Sabiha KIZILTAŞ, 56 yaşında, okuma yazman yok, Taşburun köyüKağızman. 

FK-GA KK2: Hikmet TEPE, 43 yaşında, ilkokul mezunu, Kağızman 

FK-GA KK3: Hatice ÇELİK, 75 yaşında, okuma yazma yok, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK4: Binnaz ESMERAY, 86 yaşında, okuma yazma yok, Çörel köyü Akyaka. 

FK-GA KK5: Adil DOĞAN, 62 yaşında, ilkokul mezunu, Çengili köyü Kağızman. 

FK-GA KK6: Erol TURAN, 44 yaşında, ilkokul mezunu, Camuşlu köyü Kağızman. 
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FK-GA KK7: Adını vermek istemedi, 27 yaşında, lise mezunu, Kars. 

FK-GA KK8: Kemal ERSARI, 72 yaşında, ilkokul mezunu, Kümbetli köyü Kars. 

FK-GA KK9: Hüzre KARAAĞAÇ, 79 yaşında, okuma yazma yok, Kağızman. 

FK-GA KK10: Mustafa BALTA, 70 yaşında, lise mezunu, Kozlu köyü Kağızman. 

FK-GA KK11: Sait KÜÇÜKİ 47 yaşında, üniversite mezunu, Kağızman. 

FK-GA KK12: Zeki AYDIN, 47 yaşında, ortaokul mezunu, Akören köyü Kağızman. 

FK-GA KK13:  Mediha KOCABEY, 61 yaşında, okuma yazma yok, Çengili köyüKağızman. 

FK-GA KK14: Sultan KIZILTAŞ, 75 yaşında, okuma yazma yok, Taşburun köyü Kağızman. 

FK-GA KK15: Adını vermek istemedi, 45 yaşında, ilkokul mezunu, Kars. 

FK-GA KK16: Tevrat KEMERTAŞ, 80 yaşında, okuma yazma yok, Kağızman. 

FK-GA KK17: Bahri KIZILTAŞ, 68 yaşında, ilkokul mezunu, Taşburun köyü Kağızman. 

FK-GA KK18: Hazal KUŞ, 78 yaşında, okuma yazma yok, Atıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK19: Bediha ARAS, 48 yaşında, ilkokul mezunu, Altıngedik köyü, Kağızman. 

FK-GA KK20: Behçet KIZLTAŞ, 54 yaşında, ilkokul mezunu, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK21: Hücre KIZILTAŞ, 47 yaşında, ilkokul mezunu, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK22: Hacer ATALAY, 65 yaşında, ilkokul mezunu, Kağızman. 

FK-GA KK23: Kasım ÇELİK, 62 yaşında, ilkokul mezunu, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK24: Ali BULUT, 42 yaşında, ilkokul mezunu, Kozlu köyü Kağızman. 

FK-GA KK25: Hatice ZANNİR,  55 yaşında, okuma yazma yok, Taşburun köyü Kağızman. 

FK-GA KK26: Fesih KIZILTAŞ, 42 yaşında, ilkokul mezunu, Taşburun köyü Kağızman. 

FK-GA KK27: Selbi ÇELİK, 60 yaşında, okuma yazma yok, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK28: Saliha ARAS, 75 yaşında, okuma yazma yok, Sesveren köyü Kağızman. 

FK-GA KK29: Ali KIZILTAŞ, 47 yaşında, ilkokul mezunu, Altıngedik köyü Kağızman. 
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FK-GA KK30: Baki DEMİRDEN, 33 yaşında, ortaokul mezunu, Esenkır köyü Kağızman. 

FK-GA KK31: Songül DEMİRBAŞ, 35 yaşında, ilkokul mezunu, Yolkurur köyü Kağızman. 

FK-GA KK32: Cevahir KIZILTAŞ, 85 yaşında, okuma yazma yok, Altıngedik 

köyüKağızman. 

K-GA KK33: Casim KIRIKLAR, 60 yaşında, ilkokul mezunu, Kağızman. 

FK-GA KK34: Reşit GÜRBÜZ, 80 yaşında, ilkokul mezunu, Kağızman. 

FK-GA KK35: Keziban GÜNEŞ, 42 yaşında, ilkokul mezunu, Yenice köyü Kağızman. 

FK-GA KK36: Erol KIZILTAŞ, 25 yaşında, lise muzunu, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK37: Şeyma ÖCİ, 22 yaşında, lise mezunu, Kağızman.  

FK-GA KK38: Sebile ARSLAN, 50 yaşında, ilkokul mezunu, Karakuş köyü Kağızman. 

FK-GA KK39: Digor merkez. 

FK-GA KK40: Ruhan POLAT, 50 yaşında, okuma yazma yok, Kuloğlu köyü Kağızman. 

FK-GA KK41: Sultan ÇELİK, 40 yaşında, okuma yazma yok, Altıngedik köyü Kağızman. 

FK-GA KK42: Bölükbaşı köyü Selim. 

DB KK1:İpek Paçal,40 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır 

DB KK2:Ayşe Bulak,51 yaşında, okuma yazma yok, Özdemir köyü-Iğdır       

DB KK3:Güzel Goncu,75yaşında, okuma yazma yok, Alikamerli köyü-Iğdır 

DB KK4:Gevez Dağhan, 51 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır       

DB KK5:Züleyha Arı, 70 yaşında, okuma yazma yok, Melekli köyü-Iğdı 

DB KK6:Karakaş Ağaç, 71yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

DB KK7:Pakizer Teltaylı, 70 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır 

DB KK8:Hazal Urtekin, 60 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır 

DB KK9:Beyaz Çelt, 50 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-ığdır 
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DB KK10:Fatma Tan, 65 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

DB KK11:Besira Akçura, 65 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

DB KK12:Halime Keskin, 59 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

DB KK13:Mirza Urtekin, 75yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır 

DB KK14:Fatma Yiğit, 44 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

DB KK15:Fikriye Yıldırım, 63 yaşında, okuma yazma yok, Hoşhaber köyü-Iğdır 

 DB KK16:Zübeyt Paçal, 52 yaşında, lise mezunu, Tuzluca-Iğdır 

 DB KK17:Hüseyin Urtekin, 60 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır 

 DB KK18:Celil Azimi, 38 yaşında, doğum yeri İran, ikamet yeri Iğdır 

 DB KK19:Aysel Özcan, 39 yaşında, okuma yazma yok, doğum yeri Ağrı,ikamet yeri Iğdır       

 DB KK20:Hazal Demir, 58 yaşında, okuma yazma yok, Hoşhaber köyü-Iğdır 

 DB KK21:Münip Çiftçi, 54 yaşında, lise mezunu, doğum  yeri Erzurum, ikamet yeri Iğdır 

 DB KK22:Nurdane Yiğit, 62 yaşında, okuma yazma yok, Iğdır 

 DB KK23:Resul Atak, 65 yaşında, Özdemir Köyü-Iğdır 

 DB KK24:Hanımzer Tanış, 67 yaşında, okuma yazma yok, Tuzluca-Iğdır 

 DB KK25:Aziz Bulak, 70 yaşında, ilkokul mezunu, Özdemir köyü-Iğdır 

 DB KK26:Kibar Taşdemir, 40 yaşında, ilkokul mezunu, Hoşhaber köyü-Iğdır 

 BD-KG-KK1:Nazlı Dağ, 49 yaşında, okur-yazar, doğum yeri Digor, ikamet yeri Kars 

BD-KG-KK2:Bedirhan Dağ,51 yaşında, okur-yazar değil, doğum yeri Kağızman, ikamet yeri 

Kars 

 BD-KG-KK3:Hüseyin Mert, 73 yaşında, okur-yazar değil, Şahnalar köyü, Akyaka  

BD-KG-KK4:Ümbet Demirkaya, 77 yaşında, okur-yazar değil,  Şahnalar köyü,  Akyaka 

BD-KG-KK5:Tuncay Erben, 57 yaşında, okur-yazar, Şahnalar köyü,   Akyaka 
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BD-KG-KK6:İhsan Tanyıldız, 65yaşında,  İlkokul mezunu, Seyidi köyü  Akyaka 

BD-KG-KK7:Cengiz Öztürk,42 yaşında, İlkokul mezunu, Dilan köyü,   Akyaka 

BD-KG-KK8:Önel Kurtbaş, 46 yaşında, İlkokul mezunu, Seyidi  köyü, Akyaka 

BD-KG-KK9:Zekiye Kılıç, 85 yaşında, okur-yazar değil,Seyidi  köyü, Ankara 

BD-KG-KK10:Nail Koca, 52 yaşında, Orta okul mezunu, Camışlı köyü, Akyaka 

BD-KG-KK11:Sura Demirkaya, 70 yaşında, okur-yazar değil, Camışlı köyü, Ankara 

 BD-KG-KK12:Hüseyin Albulak, 62 yaşında, İlkokul mezunu,  Şahnalar köyü, Ankara 

BD-KG-KK13:Zafer Mert, 45 yaşında, Lise mezunu, Şahnalar köyü, Akyaka 

BD-KG-KK14:Ahmet Demirkaya, 85 yaşında, İlkokul mezunu, Camış köyü, Akyaka 

BD-KG-KK15:Mahmut Demirkaya, 84 yaşında, okur-yazar, Camışlı, köyü, Akyaka 

BD-KG-KK16:Mezra Öztürk, 51 yaşında, okur-yazar değil, Dilan köyü, Ankara 

BD-KG-KK17:Lütfiye Aydın,  75 yaşında, İlkokul mezunu, Karahan köyü, Akyaka 

BD-KG-KK18:Naim Barmanbeg, 50yaşında, lise mezunu, Yolboyu  köyü, Akyaka 

BD-KG-KK19:Turgut Şavdak, 42 yaşında, orta okul mezunu, Yolboyu köyü, Akyaka 

 BD-KG-KK20:Cemil Artuk, 66 yaşında, lise mezunu, Yolboyu köyü, Akyaka 

BD-KG-KK21:Ahmet Haşnaz, 58 yaşında, okur-yazar, Yolboyu köyü, Akyaka 

BD-KG-KK22:Selver Deniz, 50 yaşında, orta okul mezunu, Akçakale köyü, Akyaka 

BD-KG-KK23:Şahbender Aydın, 50 yaşında, ilkokul mezunu, Akçakale köyü, Akyaka 

BD-KG-KK24:Rüstem Deniz, 42 yaşında, ortaokul mezunu, Akçakale köyü, Akyaka 

BD-KG-KK25:Hasan Can, 42 yaşında, ortaokul mezunu, Mescitli köyü, Akyaka 

BD-KG-KK26:Tayyar Can, 42 yaşında,  ilkokulAmezunu, Mescitli köyü, Akyaka 

EA-KK1:Gülhanım Aktimur, 54 yaşında, okur-yazar değil, Sukapı Mahallesi, Kars 

EA-KK2:Safiye Altunbey, 40 yaşında, ilkokul mezunu, Çığırgan köyü, Kars Merkez 
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EA-KK3:Züleyha Güler, 32 yaşında, ilkokul mezunu, Çığırgan köyü, Kars Merkez 

EA-KK4:Nazlı Altunbey, 50 yaşında, ilkokul mezunu, Çığırgan köyü, Kars Merkez 

EA-KK5:Binali Öztürk, 79 yaşında, okur-yazar var, Çığırgan köyü, Kars Merkez 

EA-KK6:Zennure Şur, 75 yaşında, okur-yazar yok, Çığırgan köyü ,Kars Merkez 

EA-KK7:Kasım Güler, 82 yaşında, okur-yazar yok, Çığırgan köyü, Kars Merkez 

EA-KK8:Zekeriya Köçmez, 60 yaşında, okur-yazar var,Yaylacık köyü, Selim 

EA-KK9:Aslı Alyunbey, 60 yaşında, okur- yazar yok, Çığırgan köyü, Kars 
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RESİMLER 

 

 

 

Bağa yaprağı (Kağızman/Merkez)                   Kurutulmuş Belgheis (Altıngedik /Kağızman 

                

 

Kurutulmuş kuşburnu (Kağızman)                               Taze kuşburnu (Kağızman) 
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Sarılık tedavisinde kullanılan bir ot.                                  Isırganotu (Kağızman)                                

(Aköğren Köyü/ Kağızman)     

 

 

        Işkın Kökü ( Kağızman)                          Kurutulmuş ısırganotu (Altıngedik/ Kağızman)                                                          

 



 119

 

 

  

 

Yabani Kabak ( Kağızman)                                                 Papatya (Kağızman) 

 

                

 

Yabani çay ( Altıngedik/ Kağızman)                           Kılıçotu ( Altıngedik/ Kağızman) 
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 Zillegemer ( Kağızman)                                                    Sancı otu (Kağızman)  

 

               

 

Yeşil çay (Altıngedik/ Kağızman)                                 Zatüre ilacı (Kağızman) 
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Siyah kuşburnu ( Kağızman)                        Yanık Merhemi (Kağızman)  

 

 

Yufka gibi sargı. Fıtık için kullanılır.         Yanık merhemi yapımında kullanılan mumlar                                   

(Kağızman)                                                                               (Kağızman) 
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 Kaynak kişi Tevfik Budak                                    Kaynak kişi Reşit Gürbüz   (Kağızman)                            

(Çengili Köyü/ Kağızman) 

 

 

 

         

     Kaynak kişi Hüzre Karaağaç (Kağızman) Kaynak kişi Sultan Kızıltaş Taşburun/ Kağızman  
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Kaynak kişi Sait Küçük (Kağızman)                        Kaynak kişi Cevahir Kızıltaş  (Kağızman)         

 

                 

Kaynak kişi Münip Çiftçi (Iğdır)        Kaynak Kişi Hüseyin Urtekin (Iğdır) 
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Kaynak Kişi İpek Paçal (Iğdır-Tuzluca)  Kaynak Kişi Mirza Urtekin (Iğdır-Tuzluca) 

 

                        

Kaynak Kişi Ayşe Bulak (Iğdır)                           Kaynak Kişi Pakizer Teltaylı (Iğdır-Tuzluca)                                              

 


