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Öz 

Her insan bir kültürün parçasıdır. Kültür nesilden nesile aktarılan, değişen, şekillenebilen ama özünde 
belli noktalarda sabit olan bir kavramdır. Her kültürün kendine has kalıplaşmış özellikleri vardır. Hasta biyolojik, 
fizyolojik ve psikolojik olarak rahatsızlanıp sıkıntılar yaşayan kişidir. Bakım ise bakmak kelimesinden türemiş 
olup sözlükte sevmek, görmek, ilgilenmek, değer vermek ve iyileştirmek gibi pek çok anlama gelir. Bir kültürün 
hasta bakımı konusunda bilgi sahibi olabilmek için önce o kültürü tanımalı, sonra o kültürün sağlık ve hastalık 
anlayışını irdelemeli, son olarak da o kültür insanlarının bakım kavramına ilişkin düşünce ve davranışlarını 
gözden geçirmek gerekir. Bunları bilmek insana yaşadığı kültürü tanıma fırsatı verdiği gibi insanların yaşam 
kalitesini yükseltmeye yönelik fayda sağlar. Yeni nesillerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Çok geniş bir 
coğrafyada yaşanan Türk kültürünün geleneksel hasta bakımı konusu, Türkiye coğrafyası içerisinde ele alınacak 
olursa bu durum bu coğrafyadaki yedi bölge içinde bile bazı farklılıklar gösterir. Örneğin, Ege coğrafyasında 
yaşayan insanlar yarası, ağrısı olan bireylere genellikle zeytinyağı önerirken Karadeniz coğrafyasında bunun için 
balık önerilebilir. Anadolu’nun doğusunda yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı şikâyeti/leri olan bireylere 
bulunulan öneriler, güneyinde yaşayan bireyler için farklılık gösterebilir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, 
Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımının: Anadolu örneği nasıl olduğu ve nelerden etkilendiği ayrıntılı 
olarak tartışılacaktır. 
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Abstract 

Every person is part of a culture. Culture is a concept that can be passed down, change, take form but 
essentially it is fixed at certain points. Each culture has its own stereotypical features. The patient is the person 
who is disturbed by biological, physiological and psychological problems. Looking after is derived from the 
word “look”, and in the dictionary it has several meanings like to love, to see, to take care of, to appreciate, and 
to heal. In order to be informed about the care of a culture patient, the culture should be defined first, and then 
the culture should examine the understanding of health and disease, and finally, the opinions and behaviors of 
the culture people regarding the concept of care. Knowing these things gives people the opportunity to recognize 
the culture they live in and also helps people to improve their quality of life. It helps to make new generations 
healthier. If the subject of traditional patient care of Turkish culture in a very wide geographical area is taken up 
in Turkey geography, this situation shows some differences even in seven regions in this geography. For 
example, people living in the Aegean geography can suggest fish for this reason in the Black Sea region while 
people who suffer from sores often recommend olive oil. Proposals for individuals who live in the east of 
Anatolia and who complain about their discomfort may differ for the individuals living in the south. In this 
compilation study, it will be discussed in detail how and what the traditional patient care in Turkish culture: 
Anatolian example is affected. 
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Giriş 

Kültür, sağlık ve hastalığın dinamik bir etkenidir. Ayrıca sağlık ve hastalık kavramları 
kültürlere göre değişen göreceli bir kavramlardır. Yıllardır belli kültürel özelliklerini sürdürebilmek 
için çaba gösteren insanlar, bunu sağlık davranışlarına da yansıtmışlardır (Kızılçelik, 1996: 12-15). 
Sağlık sorunlarının çözümünü kültürel yaşamlarında aramışlardır. Tedavilerde kültürlere göre 
düzenlenmiştir. Böylece her taş parçası bir deva kapısı, her kuru ot bir ilaç, her doğa olayı bir işaret 
olarak belleklerde yer almış ve insanların yaşamlarından söküp atamayacakları birer parçaları 
olmuştur. Kültür ve sağlık birbiriyle büyük ölçüde uyum içindedir. Her kültür kendine özgü bir sağlık 
anlayışına sahiptir (Cirhinlioğlu, 2001: 20-33; Erci, 2009: 58-59; Güvenç, 1994: 27-33). Toplumlarda 
acıya, hastalığa, sakatlığa ve ölüme karşı ayrı ayrı geleneksel insan davranışlarının olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra sağlığın değer, bilgi, davranış ve norm gibi özel boyutları da yaşanılan 
kültür içerisinde bütünleşir ve biçimlenir. İletişim, ekonomik ve sınıfsal durum, nüfus politikaları, aile 
rolleri ve davranışları, evlilik örüntüleri, cinsiyete dayalı roller, cinsel davranışlar, gebelik ve çocuk 
doğurma, çocuk yetiştirme, kontraseptif kullanımı, beden imajındaki değişiklikler, beslenme, giyim, 
bireysel hijyen ve genel sağlık uygulamaları, ev koşulları, meslek, din, göç statüsü, alışkanlıklar, 
toplumun geleneksel sağlık uygulamaları, boş zaman aktiviteleri, ölüm törenleri, ideoloji ve politika, 
ırk ve etnik yapı gibi pek çok faktör sağlıkla ilgili kültürel faktörlerdir. Örneğin; kalp hastalıkları 
düşük gelir gruplarında zenginlere göre üç kat daha fazla görülmektedir (Seviğ & Tanrıverdi, 2014: 
66-77). Batılı toplumlarda homoseksüellik hastalık kategorisinden çıkarılıp cinsel tercih olarak 
nitelendirilmektedir. Birçok Anadolu şehrinde zayıflık hastalık olarak nitelendirilirken büyük 
şehirlerde zayıflık güzellik ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Mobilya, tekstil, ayakkabı, değirmen 
ve fırın işçilerinde nasal kavite ve sinüs kanserleri, oto boya sanayi işçilerinde mesane kanseri çok 
görülmektedir. Uzayan yas ve kederin kabul gördüğü toplumlarda depresyon daha fazla gelişmektedir  
Türkdoğan, 1974: 74; Velioğlu, 1999: 23-24). Geleneksel sağlık ve hastalık uygulamalarının bazıları 
akılcı, bazıları ise oldukça mantıksız, insan sağlığına zarar verebilen ve yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyebilen uygulamalardır. Teknolojinin hızla gelişmesine rağmen inançlarda değişme çok yavaştır. 
Çünkü bunlar nesilden nesile geçen güçlü inançlardır. Toplumlarda kültürlerden gelen sağlığa zararlı 
alışkanlıkları değiştirmek oldukça güçtür (Duvarcı, 2005: 125-144; Eğri & Gölbaşı, 2007: 313-320). 
Dolayısıyla Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımı üzerine derlenen bu makalede yaşanılan 
kültürün kendine özgü sağlık ve hastalık davranışları ele alınacaktır.  

 

Kültür ve Hasta Kavramları 

Kültür, tanımlanması en güç kavramlardan biri olmasına rağmen olması gerekenden çok daha 
fazla tanıma sahiptir. Bu tanımlardan hiçbirinin kültürü, gerektiği kadar kapsamlı ve yeterli bir şekilde 
açıklayamadığı söylenmektedir. Kültür kavramına ilişkin terminolojik çeşitliliğin nedeni, kavramın 
sadece bilimsel değil aynı zamanda toplumsal ve tarihsel derinliğe sahip oluşuyla da açıklanmaktadır 
(Gray, 2004: 38-49; Mejuyev, 1987: 23).  

Sosyolog ve antropologlar yıllardır “kültür kavramını” tanımlamaya çalışmışlardır. Kültürün 
en genel tanımının; “yaşam biçimi”, “maddi ve manevi unsurların bileşimi”, “yapıp ettiğimiz her şey” 
olduğu söylenebilir (Güvenç, 1994: 27-33). “Türk Kültür Tarihi Kaynakları” üzerine yıllarca araştırma 
yapan Güvenç (1994: 27-33) kültürün; öğrenilebilir, tarihi-sürekli, toplumsal, ihtiyaçları karşılayan-
doyum sağlayan, değişen, soyut, bütünleştiren-aynı zamanda ayıran ve idealleştirilmiş kurallar sistemi 
şeklinde özelliklerinin olduğunu belirtmiştir. 

Kültür, toplumsal bir üründür. Çünkü insan doğumundan ölümüne kadar bir toplum içinde 
yaşar. Örneğin, dünyaya gözlerini yeni açan bir çocuk dilini, dinini, yiyip-içmesini, giyinip-
kuşanmasını, çevresini, sosyal yaşantısını, değerlerini, normlarını vb. pek çok özelliklerini bir kültür 
çevresinde öğrenir. Bu açıdan bakıldığında kültür, toplumda yaşayan insanların bütün öğrendiklerini 
ve paylaştıklarını kapsayan bir kavramdır. Dolayısıyla kültür doğuştan gelen kalıtımsal bir özellik 
değil, sonradan kazanılan öğrenilmiş bir özelliktir. Topluma her yeni katılan üye bunu öğrenerek 
gelişir. İnsan kendini nasıl geliştiriyorsa, bu geliştirme yolu onun kültürüdür. Bunun anlamı, örneğin; 



Türk kültürü, Amerikan kültürü, Alman kültürü vb. gibi tekdüze bir kültür değildir. Kültür, yaşanılan 
yerin özelliklerine göre sağlık, siyasal, sosyal, ekonomik, eğlence, dinlenme, müzik, sanat, edebiyat, 
gençlik, arkadaşlık, iş, dostluk, çevre, köy, kent, teknoloji, din, hukuk, adalet vb. gibi pek çok gruplara 
ayrılabilir. Bu farklılıklar, insanların belli zaman, mekân ve şartlarda kendi varlıklarını geliştirmesine 
katkı sağlar. Dolayısıyla kültür, belli bir topluluğun belli zaman ve şartlarda üretim biçimindeki 
kişiliğidir (Özkan, 2006: 29-38). 

Kültür, bir toplumun ya da toplumların birikimli uygarlığı olup coğrafyadan etkilenmekte ve 
onu etkilemektedir. Doğal çevrenin farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem doğal çevreyi hem de 
toplumu etkilemektedir. Kültür, bir çeşit çevreye uyumdur. Kültür, bir halkın yalnızca hayat tarzları 
mozaiği değil aynı zamanda hâkim değer ve inançlarını da kapsayan bir kavramdır. Kültür ile 
coğrafyayı birleştiren kültürel coğrafya, kültür grupları ve toplumun mekânsal boyutundan 
etkilenmektedir. Dil, din, ekonomi, sağlık, yönetim ve pek çok kültürel olgunun bir yerden diğerine 
değişme ya da aynı kalma durumları kültürel coğrafyanın inceleme konusudur (Emekli, 2006: 51-59).  

Çok geniş bir coğrafyada yaşanan Türk kültürünün geleneksel hasta bakımı konusu, Türkiye 
coğrafyası içerisinde ele alınacaktır. Bu durum bu coğrafyadaki yedi bölge içinde bile bazı farklılıklar 
gösterir. Bu farklılıkları paylaşmadan önce hasta, bakım ve geleneksel hasta bakımı kavramları 
üzerinde durulmalıdır.  

Hasta, sosyal ve kültürel çevreden kaynaklı nedenlerden ötürü bedenindeki bazı işlevlerin 
yapılamamasına neden olan rahatsızlık veya hastalık yaşayan bireydir (Öz, 2004: 52). Kişi herhangi 
bir hastalığı olsun ya da olmasın kendisini hasta olarak hissedebilir. Hasta olma, bireyin önceki 
durumu ile karşılaştırıldığında durumunda fiziksel, emosyonel, entelektüel, sosyal, gelişimsel veya 
spiritüel olarak bozukluğun, sorunların olmasıdır. Hasta olma davranışı, kişisel özellikler, sosyal statü, 
sosyal normlar, olanaklar, kişinin çevresi, ekonomik durumu, kültürü gibi pek çok şeyden 
etkilenmektedir (Aştı & Karadağ, 2013: 14).  

 

Bakım Kavramı ve Geleneksel Hasta Bakım Anlayışı 

Bakım kavramı, Türkçe sözlükte isim olarak; bakma işi, bir şeyin iyi durumda kalması için 
gösterilen özen, harcanan emek, birinin beslenme, giyim vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi 
olarak belirtilmiştir (Püsküllüoğlu, 2003: 32). Bakım deyince aklımıza öncelikle insanlar gelse de bitki 
ve hayvanlar olmak üzere tüm canlıların bakıma ihtiyacı vardır. Örneğin; arabamızın 10.000 km 
bakımı geldiğinde onu servise ya da sanayiye götürmemiz, çiçeklerimize su vererek, sevgi 
göstermemiz onlara verdiğimiz bakımın göstergeleridir. Tüm canlılar yeterli bakımı alamadığında 
iyilik düzeyinden uzaklaşır. Bu konuda farkındalığımızı, sürekli tutmamız gerekir. Ayrıca bakım 
kelimesi; korumak, yardım etmek, sevgi beslemek, düşünmek, özen göstermek ve empati duymak gibi 
anlamlarına da gelmektedir. Bakım kavramı; sağlık, rahatsızlık ve hastalık kavramları ile birebir 
ilişkilidir. Bakımın yerinde ve zamanında olması sağlığı, yetersizliği ise rahatsızlık ve hastalığın 
ortaya çıkmasına neden olur. Birey öncelikle kendine iyi bakmalı, kendine bakamadığı durumlarda 
başkalarından destek almalıdır. Bu başkaları aile üyeleri, yakın çevresi olabileceği gibi profesyonel 
kişiler de olabilir. Bakım vericiler, hasta bireye çevresi, kültürel değerleri ve inançları göz önüne 
alarak bakım vermelidir.  

Geçmiş yıllarda insanlar deneme yanılma yoluyla bitkilerin hastalık/lar üzerinde yararlı ve 
zararlı etkilerini öğrenmişlerdir. Bitkilerden elde edilen ilaçları hastalıkların tedavisinde 
kullanmışlardır. Bu tedavilerin sonunda hasta ne iyi olur ne de ölür. Eğer iyi olursa tedavi tekniğinin 
etkili olduğu kabul edilir, eğer hasta ölürse tedavi tekniği, diğer tekniklerin dışında bırakılır 
(Türkdoğan, 1974: 74).   

Kültürel özellikleri dışlayan bir sağlık hizmeti, halk tarafından beğenilmeyen, istenmeyen ve 
verimli olmayan bir hizmet olur. Halkın sağlık yapısı kültürel açıdan iyi bilinmelidir (Cirhinlioğlu, 
2001: 20-33). 



Sağlık hizmetlerinden ve teknolojik yeniliklerden yeterince yararlanamayan, maddi 
imkânsızlık ya da başka sebeplerle sağlık kuruluşuna gidemeyen veya gitmek istemeyen kırsal 
alandaki toplum, çareyi geleneksel uygulamalara başvurmakta bulmuştur. Bu bireyler, öncelikle 
hastalıkların sebebini bulma ve bu sebebe uygun geleneksel tedavileri uygulama girişimlerini uzun 
yıllardan beri devam ettirmektedir (https://www.saglik.org.tr/saglik-dosyalari, 2017). 

Sağlık personelinin görev yaptığı, sorumluluk aldığı kültürü tanıması gerekir. Kültürün 
özelliklerini bilmesi sağlık personelinin o kültürün geleneksel hasta bakımı anlayışını öğrenmesine 
yardımcı olur. Sağlık personelleri bulunduğu topluma hizmet verirken o toplumun geleneksel hasta 
bakım anlayışından mutlaka yararlanmalıdır. Ancak böyle olduğunda istenilen hasta bakımı 
gerçekleşmiş olur. 

Bunların yanı sıra, Uzak Doğu’daki bazı kültürlerde olduğu gibi geleneksel sağlık davranışları 
oldukça fazla iken bazı ülkelerde bunun izleri daha az yaşanmaktadır.  

 

Türk Kültüründe Geleneksel Hasta Bakımı  

Anadolu çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların kurulduğu, gerçek kültür ve uygarlık 
hazinesine sahip olan bir coğrafyadır. Geleneksel sağlık ve hasta bakım uygulamaları, Türk 
toplumunun genelinde, özellikle de köylerde yaygındır (Karadakovan, 1998: 101). Bazı toplumlarda 
sıcak ve soğuk olmak üzere iki türlü geleneksel hasta bakımı, tedavi yöntemi bulunmaktadır. Sıcak 
olarak kabul edilen hastalıklara soğuk, soğuk olarak kabul edilen hastalıklara ise sıcak tedavi ve bakım 
uygulanmaktadır. Nezle, grip, üşütme, soğuk algınlığı, bazı ağrılar soğuk hastalık olarak görülür. 
Bunlar sıcak içecekler ve sıcak uygulamalarla tedavi edilir. Yanık, yüksek ateş gibi rahatsızlıklar ise 
sıcak olarak görülür. Bu hastalıklarda soğuk içecekler içirilir ve onlara soğuk uygulama yapılır 
(Türkdoğan, 1974: 74). Örneğin; Türk kültüründeki geleneksel geniş aile yapısı içerisinde bireylerin 
sağlık hizmetlerinden yararlanma ve kendilerinin kullanacağı tıbbi tedaviyi alma durumuna aile 
büyüğünün karar vermesi gibi davranışlar sergilenmektedir (Seviğ & Tanrıverdi, 2014: 66-77). 

 

Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımını öncelikle dünyanın bazı ülkelerindeki bakım 
uygulamalarını ele alarak başlanacak olursa, yurt dışında;   

 

Soğuk algınlığına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar arasında; 

Ukrayna’da; -havlu içinde sıcak patates uygulaması,  

Slovakya’da;  -limon ve ballı çayiçilmesi,  

Polonya’da;  -sıcak çay, tavuk çorbası içme, hardal yakısı ve sıcak fincan uygulaması, Romanya’da;  
-tavuk çorbası içilmesi,  

Litvanya’da; -brendi içilmesi gibi uygulamalar saptanmıştır.  

 

Yüksek ateşi düşürmek için;  

İngiltere’de;    -nane ya da papatya çayının içilmesi,  

Avusturya’da; -vücut etrafına ıslak havlu sarılması, 

Haiti’de;  -alkol, Hint yağı ve soğancığın karıştırılıp ısıtılarak vücudun ovulması  



Ukrayna’da; -hardal sargısının yapılması yer almaktadır. 

 

Öksürüğe yönelik 

İngiltere’de;   -göğüs üzerine plastik torba içinde formaldehit kristalleri konulması,  

Çin’de;          -bitki çaylarının içilmesi, madeni parayla sırtın ovulması,  

İtalya’da;        -göğüs üzerine yünlü kıyafetlerin, sıcak tuğlanın konulması, neft yapı ile şarabın sıcak 
suda inhale edilmesi gibi uygulamaların yer aldığı belirtilmektedir (Spector, 2000: 17-22). 

 

Kabızlıkta;  

Romanya’da;  -yoğurt ve bitkilerin yenilmesi,  

Ukrayna’da;   -boşaltım uygulamalarının yapılması gibi uygulamalar belirtilmiştir. 

 

Arpacıkta; 

Rusya’da;     -gözün üzerine üç kez tükürülmesi gibi geleneksel uygulamaların yer aldığı belirtilmiştir. 

 

 

Siğil için 

Romanya’da;  -siğil üzerine tavuk derisi ve hardal lapası uygulamasının yapıldığı belirtilmiştir. 

 

Baş ağrısında 

Hollanda’da;   -az pişmiş yumurta yenmesi, alını amonyaklı suyla silmek,  

Pakistan’da;    -yeşil çay içmek geleneksel uygulamalar arasında belirtilmektedir (Spektor 2000: 17-
22). 

AKDENİZ BÖLGESİ 

 

Mersin’de 92 anne üzerinde emzirme ve bebek beslenmesine ilişkin uygulanan geleneksel 
uygulamaların incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Annelerin bir kısmı bebeği beslemek için üç ezan 
okunmasını beklemiş, ilk ağız sütünü dışarı akıtmış, emzirmeden önce bebeğe şekerli su vermiş ve her 
emzirmeden sonra bebeğe su vermiştir (Eker & Yurdakul, 2006: 158-163). Bunları yapan annelerin 
sayısı az olmasına rağmen bu bulgular o yörenin konu ile ilgili geleneksel sağlık uygulamalarına 
örnektir. 

Mersin’de 2010 yılında gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde anneye ve yeni doğana 
yönelik geleneksel uygulamaların ele alındığı bir başka çalışmanın bulguları Tablo 1’de sunulmuştur 
(Işık vd, 2010: 63-84).  

 



Tablo 1. Mersin’de Yaşayan Annelerin Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemlerine İlişkin 
Geleneksel Uygulamaları 

Gebelik Doğum Lohusalık 

Aşerdiği yiyeceği yeme  Terliyken saçını yüzüne sürme 
(gebelik maskesinin çıkarılması)  

Albasması için yapılanlar 

Sakıncalı yiyecek yememe  Yürütme ve sallama  Lohusa şerbeti içirme  

Cinsiyet belirleme  Plasentanın çıkmasını kolaylaştırma Sütün bolluğu için yapılanlar 

Güzele bakma  Merdiven çıkartma-indirme  Karın sarma  

Bazı hayvanlara bakmama  Perineye sıcak toprak-kum uygulama  Su içirmeme  

Saç kesmeme Sırta masaj yapma  Sakıncalı yiyecek yedirmeme  

 Perineye zeytinyağı sürme Toprağa oturtma 

  

Antalya’da 2012’de 512 kadına diş, karın ve kulak ağrısı olan çocuklarına yaptıkları gelenek 
hasta bakım uygulamaları sorulmuştur (Efe vd, 2012: 69-76). Yapılan bu çalışmanın bulguları Tablo 
2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Antalya’da Yaşayan Kadınların Diş, Karın ve Kulak Ağrısı olan Çocuklarına 
Yaptıkları Geleneksel Hasta Bakım Uygulamaları 

Diş Ağrısı Karın Ağrısı Kulak Ağrısı 

Aspirin koyma, tuz-limon tuzu 
ile gargara yapma, dişe tuz, 
sirke, rakı, kolonyalı pamuk, çiğ 
sarımsak-soğan, şeker, kızarmış 
sirkeli ekmek vs. koyma, hacı 
yağı kokusu (miks) sürme 

Karna ve ayak tabanına alkol, 
katran, zeytinyağı, viks, kekik, 
elma, gül yağı, yoğurt, ekmek, 
hamur, çörek otu, yumurta, 
oğlan otu, sabun vs. ile ovma, 
göbeği çektirme, karına yakı 
vurma  

Bitkilerin ve incir, elma, soğan, 
sarımsak, limon suyu, kolonya, 
oksijenli su, tuzlu su vs 
damlatma 

Dışarıdan soğuk/buz torbası 
uygulama, soğuk buzlu suyu 
ağızda tutma gargara yaptırma  

Kuru-sıcak uygulamalar yapma 
(kiremitle ısıtma, üst üste 
giydirme vb.) 

Zeytinyağı, gliserin damlatma, 
vazelinli pamuk koyma 

Elma, kekik, gül, zeytin yağı 
koyma 

Karna-sırta masaj yapma Anne sütü damlatma 

Karanfil koyma/çiğnetme, 
maydanoz koyma, ada çayı 
koyma, kuru bulgur koyma, acı 
biber çiğnetme 

Sıcak içecekler içirme (nane-
limon karışımı, ballı süt, şekerli 
su, demli çay, kekik yağı, ada 
çayı, papatya çayı, bira, rakı 
içirme, soğan suyu içirme) 

İdrarlı pamuk koyma, ev tozu 
koyma 

İdrarlı pamuk, sigara külü 
koyma, tatlı yedirme, hocaya 
okutma 

Yumurtayı ısıtıp bezin üzerine 
koyup biraz da zeytinyağı 
ekleyerek bir dilim ekmeği 
kızartıp üzerine sirke döküp, 
nane koyup karna sarma) 

Kulağa bağırma, sigara dumanı 
üfleme, sıcak bez koyma, 
ağrıyan tarafa yatırma 



DOĞU ANADOLU 

Kars’ın merkez köylerinden olan Azat, Gelirli ve Karacaören’de, 73 yaşlı üzerinde yapılan bir 
çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Tortumluoğlu vd, 2004: 1-16). Yaşlıların hangi 
durumlarda en çok geleneksel yönteme başvurdukları ve bu konuda ne yaptıkları Tablo 3’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 3. Kars’ın Üç Köyünde Yaşayan Yaşlıların Geleneksel Hasta Bakımı Uygulamaları 

Mide Yakınmasında Arpacık 

Süt, ayran, nane, şerbet, soğuk içeceklerin içilmesi  

Bal, yoğurt yedirilmesi  

Yürüyüş ve masaj yapılması  

Köpek dışkısını sürme 

Isıtılmış odun, hamur, çay buharı konulması 

Şeker, sarımsak ve nişan yüzüğü sürme 

Öksürük Soğuk Algınlığı 

Sırta ısıtılmış havlu ve gazete koyma 

Sıcak içecekler içme 

Terletme, 

Nane-limon kaynatıp içme 

Kabızlık Siğil 

Yağlar (zeytin ve badem) ve içeceklerin (süt, kayısı 
suyu, sabun suyu) alınması 

Sabunun fitil şeklinde kullanımı 

Bal, et ve ceviz içi yeme 

Dua okutma (dolunayda dua okumak, elmayı 
okutup gömmek, arpa okutmak, tuz okutup 
suya dökmek) 

Siğilleri yakmak 

Böcek ısırması Baş ağrısı 

Isırılan bölgeye tükürme 

Şeker, yoğurt, kolonya, çamur ve paslı demir sürme 

Patates bağlama 

Başı sıkıca bağlama 

Yanık Diş ağrısı 

Diş macunu, yoğurt, çamur, kireç kayması, salça, 
tereyağı, kabuklu elma, yumurta sarısı, demir pası ve 
tuz sürme 

Soğuk uygulama 

Çiğ patatesi kesip koyma 

İp ve berber tarafından yapılan çekim 

Diş üzerine ispirto, kolonya, araba akü asidi, 
tütün, tuz, soda, yabani otları konulması 

  

Harput yöresinde çocuğun doğumundan sonra göbek belli bir uzunlukta bıçak, makas veya 
jilet gibi aletlerle kesilir. Burada göbek ile bebeğin geleceği arasında ilişki kuran uygulamalar 
mevcuttur. Bazen çocuğun bağlanmış göbeği bir süre sonra düşer. Bu göbek parçası kız çocuğuna aitse 
çocuğun sağlıklı büyümesi, gelin olup evinin hanımlığını yapması amacıyla evin uygun görülen bir 
yerine gömülür. Erkek çocuğuna ait bir göbek parçası ise ileride iyi bir iş ve meslek sahibi olması 
inancı ile okul bahçesine (okumuş adam olsun diye), cami avlusuna (dindar olsun diye), ahıra (malcı 
ya da hayvan sever olsun diye) gömülür ya da suya atılır (kısmetini dışarıda arasın, huyu su gibi temiz 



olsun diye). Çok ağlayan veya hastalıktan bir türlü iflah olmayan çocuklar ile yürüme çağını geçirdiği 
halde yürürken sık sık düşen çocukların adlarının ağır geldiği inancı ile adları ya tamamen değiştirilir 
ve yeni ad takılır ya da mevcut isimleri yöreye has ağız özelliği ise Fatına ise Fatoş, Emine ise Emoş, 
Mehmet veya Muhammed ise Memoş, Selami ise Seloş vb. olarak çağırılırlar (Araz, 1995: 123-124).  

Bitlis, Erzurum ve Tunceli'de nazar boncuklarının arasına koyunun aşık kemiği eklenerek 
çocuklara kolye diye takılır. Çocuğun yastığının altına Muş'ta ekmek konur; beşiğinin başına Kuran 
veya Hamayil (muska) asılır. Bunların çocuğu kötülüklerden koruyacağına inanılır. Böylece nazar ve 
cinler çocuğa dokunmaz. Kars'ta nazara uğrayan çocuk okunur. Çocuğu okuyan kişi elini bir yere-
toprağa, bir nazara uğrayan çocuğa sürerek ve bunu üç kez tekrar ederek, her keresinde nazar yere 
değer ise çocuğun nazardan kurtulacağına inanılır. Uzun ömürlü olsun, saçı sakalı un gibi ağarsın diye 
yüzüne ve saçına un sürülür (Kalafat 1995: 90-101). 

EGE 

Ege bölgesinin sekiz ilinde 1089 anne üzerinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel 
uygulamalar üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, geleneksel bakım uygulamalarını yeni doğan 
ve lohusalık olmak üzere iki bileşen üzerinde ele almıştır (Cetişli vd, 2014: 22-35). Bu iki bileşene 
yönelik uygulamalar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Ege Bölgesinin Sekiz İlinde Yaşayan Annelerin Doğum Sonu Dönemine İlişkin 
Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Yeni Doğan Loğusa 

Nazar için bebeğe nazar boncuğu takılır. Lohusa 40 gün cinsel ilişkiden uzak 
durmalıdır. 

Nazar için bebeğe ayet, cevşen, Kuran takılır. Lohusa ve bebeği kırk gün yalnız bırakılmaz. 

Sarılık olmasın diye yüzüne sarı yazma örtülür. Lohusanın ve bebeğin başucuna Kuran ve 
ekmek konur. 

Yeni doğanın göbek bağı, dinine düşkün olsun diye 
cami avlusuna ya da okuması için okul bahçesine 
gömülür. 

Lohusanın karnı bez ile sıkıca sarılır. 

Yeni doğanın kolları bacakları eğri olmasın diye 
kundaklanır. 

Lohusanın başına kırmızı kurdela bağlanır. 

Yeni doğan, ter kokmasın ve isilik olmasın diye 
tuzlanır. 

Lohusaya lohusa şerbeti içirilir. 

Bebek ve anne birlikte yarı kırk/kırk banyosu yapar. Lohusanın canı çekmesin diye gördüğü her 
şey yedirilir.  

Yeni doğana şekerli su verilir ve göbeği saklanır. Lohusanın kırkı yarı kırk/kırk banyosu ile 
uçurulur. 

Bebek kırk günlük olana kadar adetli kadına 
gösterilmez, çamaşırları gece ipte bırakılmaz  ve 
tırnakları kesilmez. 

Lohusa kadın ve kırklı çocukların birbirleri 
ile karşılaştırılmamasına dikkat edilir. 

Yeni doğanın göbeğine zeytinyağı sürülür. Lohusa bebeğini emzirirken su içirtilmez. 

 



GÜNEY DOĞU ANADOLU 

Mardin’de 1-6 yaş çocuğu olan 216 annenin yanık durumunda gerçekleştirdikleri geleneksel 
uygulamalar üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre annelerin yanık durumunda; soğuk 
uygulama, soğuk su ve sabun kullanma, temiz gazlı bezle üzerini örtme, buz koyma, pansuman 
yapma, salça, yoğurt ve diş macunu sürme gibi uygulamalar yaptıkları saptanmıştır  (İnanç vd, 2013: 
175-178) (Tablo 6).  

 

Tablo 6. Mardin’deki 1-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Yanık Durumunda Bazı Geleneksel 
Bakım Uygulamalar 

Yanık 

Soğuk uygulama Soğuk su ve sabun kullanma 

Temiz gazlı bezle üzerini örtme Buz koyma 

Pansuman yapma Salça sürme 

Yoğurt sürme Diş macunu sürme 

 

İÇ ANADOLU 

Karaman’da 195 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada pek çok farklı konuda yapılan 
geleneksel uygulamalar incelenmiştir (Yalçın, 2012: 19-31). Bunlardan bazıları Tablo 7’de 
sunulmuştur. 

Tablo 7. Karaman’daki Kadınların Yaptıkları Bazı Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Çocuk Sahibi Olabilmek İçin Doğumun Kolay Olması İçin 

Rahime şeker, katran, sıvı yağ, soğan vb şifalı 
olduğuna inanılan bitki ve baharatlarla karıştırılan 
pamuk yerleştirilir. 

Kolay doğum için şerbet, tereyağ, pekmez 
içirilir, yağlı ekmek yedirilir. 

Bal, böğürtlen, ebegümeci, karanfil vb bitkiler 
karıştırılıp içirilir veya yedirilir. 

Kolay doğum için sancısı başlayan kadın 
merdiven indirilip çıkartılır. 

Kırk gebe kadından para toplanıp, paralar hacca 
giden birisine verilir. 

Sancısı başlayan kadına tuzlu su içirilip 
öğürme hissi oluşturulur. Kustukça bebeğin 
aşağı inip kolay doğacağına inanılır. 

Doğum yapmış bir kadının eş’inin (plasentasının) 
üzerine, çocuğu olmayan kadın, plasenta 
soğuyuncaya kadar oturtulur. 

Bebeğin çıkıma geldiği zaman genital organa 
zeytinyağı dökülür. 

 

 

KARADENİZ 

Trabzon il merkezinde 6-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımına ilişkin geleneksel 
uygulamaları incelenmiştir. Buna göre annelerin bebeğin kız veya erkek, doğumun kolay olması, al 
basmasından korunmak, doğum sonu ağrısını geçirmek, bebeklerin kokmaması, göbek düşmesi ve 



bakımı, bebeğin sarılık olmaması, nazardan korumak, bebeklerinin güzel olması, kırk basmasından 
korunmak için pek çok yöntem uyguladıkları saptanmıştır. Çalışmada bebeklere uygulanan sağlığa 
zararlı uygulamaların başında; bebeği kundaklamak, bebeği tuzlamak, doğduktan sonra emzirmek için 
ezan vakti beklemek, kolostrumu vermemek gibi uygulamalar yer almaktadır (Kahriman vd, 2011: 61-
70) (Tablo 8). 

Tablo 8. Trabzon’daki 6-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bazı 
Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Bebek Bakımı 

Bebeğin cinsiyetini belirleme Doğumun kolay olması Al basmasından korunmak 

Doğum sonu ağrısını geçirmek Bebeklerin kokmaması Göbek düşmesi ve bakımı 

Bebeğin sarılık olmaması Nazardan korumak Bebeklerin güzel olması 

Kırk basmasından korunmak Bebeği kokmasın diye tuzlamak Bebekleri kundaklamak 

 

MARMARA 

 Tekirdağ’da yeni doğan da pamukçuk oluştuğu zaman, tavuğun su içtiği yalaktan alınan suyun 
sürülmesi ile iyileşeceğine inanılır. Yeni doğan ateşlenirse, çocuk soyulur ve çıplak olarak çocuğun 
üzerinden atlayıp üzerinde oklava kırılır. Böylece çocuğun bir daha hasta olmayacağına inanılır (Seviğ 
& Tanrıverdi, 2014: 66-77) (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Tekirdağ’da Yenidoğanlarda Yapılan Bazı Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Yenidoğan 

Pamukçuk oluşumunda tavuğun su içtiği 
yalaktan alınan suyun sürülmesi 

Ateşlendiğinde çocuk soyulur, çıplak çocuğun 
üzerinden atlanır ve üzerinde oklava kırılır. 

 

 

Türk toplumunda böcek sokmasına yönelik yapılan yaygın geleneksel uygulamalar, kişiyi 
sirkeye yatırıp vücudunu ovma, gübreye gömme, ısırılan yerin biraz üzerinden başlayıp keserek kanı 
çıkarma, sokulan yere kulak kiri sürme, eşek sütü, çiğ süt içme, kızgın bıçakla dağlama, acı hıyar 
kökünü dövüp sürme, zakkum yaprağını ezip suyunu sürme, çamur sürme, sokulan yere buz konması, 
soğuk suya tutulması, maydanozun dövülerek konulması, sarımsak sürülmesi gibi uygulamalar olduğu 
belirtilmektedir (Karadakovan, 1998: 101; Yavuz 1993: 48; Türkdoğan, 1974: 74). 

 

Sonuç 

Çok gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere hemen hemen her ülkede sağlık ve hastalık 
konusundaki geleneksel tutumlar, bireylerin içinde bulunduğu aile gibi sınıfsal koşullar, yaşadığı 
mahalle, gelir düzeyi, eğitim, meslek gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Bireylerin hayattan 
beklentileri, tecrübeleri, davranış kalıpları da onların geleneksel hasta bakımına yön vermektedir. Bu 
nedenle bütüncül bakımın sağlanmasında, sağlık bakımına yönelik tüm girişimlerin kültürel veriler 
üzerine temellendirilmesi gereklidir. 



 Topluma geleneksel tedavilerin faydalı, nötr ve zararlı uygulamalar olduğu anlatılmalıdır. 
Bazen geleneksel uygulamaların erken tanıyı geciktirerek daha çok ölüm, sakatlık ve maddi kayıplara 
yol açabileceği vurgulanmalıdır. Topluma sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanma yolları 
öğretilebilir. Bu konuda sağlık personeli danışmanlık görevi üstlenebilir. Türkiye’de tüm sağlık 
personeli tarafından ortak olarak kullanılan kültürel özellikleri tanılamak için spesifik bir model ya da 
rehber bulunmamaktadır. Çalışma alanlarında kullanılan rehber ve modeller kültürel veri toplamada 
yetersiz kalmaktadır. Sadece hemşirelerin kullandığı “Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri 
Tanılama Rehberi” bulunmaktadır. Rehberin amacı kültürel özellikleri tanılamak ve hemşirelik 
bakımının kalitesine katkı sağlamaktır. Rehber dört alandan oluşmaktadır. Bunlar; bireysel özellikler, 
iletişim özellikleri, aile içi ve toplumsal roller, sağlık ve hastalık uygulamalarıdır. Rehber sahada aile 
izlemlerinde derinlemesine bir kültürel değerlendirme yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Halk sağlığı 
hemşireleri, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve ebeler tarafından kullanılabileceği gibi doğum, 
çocuk, onkoloji klinikleri başta olmak üzere diğer bütün kliniklerde kültürel veri toplamak amacıyla 
kullanılabilir. Rehberin tamamı derinlemesine yapılacak bir kültürel değerlendirmede kullanılacağı 
gibi bir bölümü kullanılarak kısmı bir kültürel değerlendirme de yapılabilir. Bu rehber hizmet 
verilecek birey, aile ve toplumun kültürel özelliklerini değerlendirmek amacıyla diğer tüm sağlık 
çalışanları tarafından da kullanılabilir. 

Dünyada herhangi bir kültüre sahip bir insanın kendi kültürünün bilinmesi, kültürüne saygı 
gösterilmesi ve bu doğrultuda sağlık hizmetlerinden uygun olarak yararlanması hakkı vardır. 
Bireylerin sağlık inançları kendi kültürü tarafından belirlenir. Kültürel inançlar kesinlikle “doğru” 
veya “yanlış” değildirler. Onlar çok kültürlü dünyamızın değişmez bir gerçeğidir. Sonuç olarak; sağlık 
bakımı bireyseldir ve evrenseldir gerçeğini göz önüne alarak transkültürel sağlık hizmeti 21.yy. sağlık 
eğitiminin ve uygulamalarının bir parçası olmalıdır. 

Konu ile ilgili birkaç ulusal ve uluslararası düzeydeki makaleler;  

Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili yayınlar; 

-Gür B. (2017). “Antik Çağda Zeytinyağı Ve Günümüzde Zeytinyağı Müzeleri” International Journal 
of History (History Studies), 9 (2): 139-155. 

-Kaplan M. ve Arıhan SK. (2012).“Antik Çağdan Günümüze Bir Şifa Kaynağı: Zeytin Ve 
Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı” Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
52(2): 1-15. 

- Boynudelik  M. ve Boynudelik  İZ. (2008). “Zeytin Kitabı - Zeytinden Zeytinyağına”, İstanbul 
Oğlak Yayıncılık ve Reklâmcılık,. 

- Güterbock HG. (1968). “Oil Plants in Hittite Anatolia” Journal of the American Oriental Society, 
Vol. 88, No. 1 Jan-Mar, pp. 66-71. 

Bitkiler ile ilgili yayınlar;  

-Zeytin AT., Ergün N., Çevik AA., Özçelik H. (2008). Isırgan otu kaynatılıp içilmesi sonucu meydana 
gelen bilinç durum değişikliği ve gecikmiş ciddi alerjik reaksiyon. Turkish Journal of Emergency 
Medicine, 8(3): 136-138. 

-Kültür Ş. (2007). Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey). Journal of 
Ethnopharmacology, 111(2): 341-364. 

-Şar S., Asil E. (1988). İç Anadolu Bölgesi'nde hemoroid tedavisinde kullanılan halk ilaçları. Ankara 
Eczacılık Fakültesi Dergisi, 18(1): 8-23. 
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