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ÖZ
Dünya tıp tarihine bakıldığında tedavilerin kaynağının, akıl ve mantık yoluyla hazırlanan ilaçlar ile inanış
temelli yapılan uygulamalara dayandığı görülmektedir. Modern tıbba kadar süregelen ve modern tıbbın yanında
da varlığını bazen açıktan bazen de gizliden sürdürmeye devam eden inanış temelli tedavilere halk hekimliği ve
bu yolla yapılan ilaçlara da halk ilaçları denilmiştir. Çalışma kapsamında tıp eğitimi almış hekimlerin, kimi
hastalıkların tedavisinde başvurdukları alternatif tedavi yöntemleri üzerinde durulmuş, halk hekimliği uygulamalarının modern tedavi yöntemleri ile bir arada kullanılışı ele alınmıştır. Bu amaçla 16. ve 17. yüzyıllar arasında yazılmış ve üzerinde lisansüstü çalışma yapılmış yedi Türkçe tıp metninde (Ecza-i Lokman Hekim, Envâı Emrâz, İlm-i Tıbb, Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fi İlmü’t-Tıbb, Mecma’ü’l–Mücerrebât, Şifaü’l-Fuad
Li-Hazret-i Sultan Murad, Tuhfetü’l- Erîbi’n- Nâfia Li’r-Rûhânî Ve’t-Tabîb) yer alan hekimlerin halk inanışları
temelinde yapmış oldukları tedaviler ile uygulamalar belirlenmeye, sınıflandırılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu yüzyıl aralığının seçilme nedeni, bu dönemde yazılmış tıp metinlerinin halk inanışlarıyla tedaviler
ve uygulamalar açısından incelenmemiş olduğunun görülmesidir. Çalışma sonucunda, halk inanışlarına yönelik
tedavi ve uygulamaların, kolay doğum yapmak, düşük yapmak, düşükten korunmak, cinsellik, koruyucu hekimlik, çocukların bir an önce konuşması, bebeğin cinsiyetini belirleme, delilik ve sara gibi hastalık ve durumlarda
yoğunlaştığı görülmüştür. Bunun yanında nadir de olsa yoğun bakımda ve uzun süre yatalak olan hastaların
yaşayıp yaşamayacağına yönelik halk inanışlarının bulunduğu da belirlenmiştir. Tıp metinlerinde halk inanışı
temelli tedavilerde, şifalı dualardan, sihirden, giyim-kuşam malzemelerinden, hayvan ve bitkilerden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Sihirlerin ise birleştirmek veya ayırmak amacıyla yapıldığı gözlenmiştir. Bununla birlikte
bu büyüleri bilen hekimler ayırmak amaçlı yapılan büyülerin iyi olmadığını ve mümkün olduğunca bundan uzak
durulması gerektiğini tavsiye etmişlerdir. İncelemeye esas alınan tıp metinlerinde hastalıklar bağlamlı tedaviler
dışında âşık olma, ürünlerin bereketlenmesi, insanlar arasında itibar görme, yürümekten ve çalışmaktan yorulmama, yoğun bakımda ve uzun süre yatalak olan hastaların yaşayıp yaşamayacağı gibi hususlarla ilgili halk
inançlarına bağlı uygulamalar da bulunduğu belirlenmiştir. Bunların halk inanışları ile tedaviye dolaylı olarak
girebileceği ve sağlığı ilgilendirebileceği düşünülmüştür. Çünkü insanlar arasında sevilip sayılma, çalışırken
enerjisini koruma ve ürünlerin bereketli olması insanları mutlu ederek hastalığa yakalanmaktan kurtarabilir.
Aksi takdirde kişiler hüzne ve üzüntüye bürünerek hastalığa yakalanabilirler. 16. ve 17. yüzyıl tıp metinlerinden
belirlenen folklorik tıp uygulamalarına dayalı olarak elde edilen tespitlerin ve ulaşılan sonuçların, Türk halk
inanışları, halk hekimliği yanında geleneksel Türk tıbbı ile ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yine Türk tıbbının gelişme aşamaları, Türk halk tıbbındaki millî ve alıntı ögelere yönelik kesin sonuçların belirlenebilmesi için de çalışmanın yüzyıl açısından da bir boşluğu doldurması ümit edilmiştir.
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ABSTRACT
When the medical history of the world is examined, it is seen that the source of the treatments is based on
beliefs and drugs based on reason and logic. Belief-based therapies, which continue as much as modern medicine and continue to exist clearly and sometimes secretly as well as modern medicine, are called folk medicine
and the drugs made in this way are called folk medicine. In the scope of the study, alternative treatment methods
applied by the physicians who have received medical education in the treatment of some diseases were emphasized and the use of folk medicine practices with modern treatment methods was discussed. In this study, seven
*

Geliş tarihi: 12 Mart 2020 - Kabul tarihi: 7 Aralık 2020
Aslan, Namık; Arslan, Meryem. “Halk İnanışlarına Dayalı Halk Hekimliğinin Tarihî Türkçe Tıp
Metinlerindeki (16.-17. Yüzyıl) İzleri” Millî Folklor 128 (Kış 2020): 206-217
** Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Niğde/Türkiye, namikaslan@ohu.edu.tr ORCID ID: 0000-0002-2000-5672.
*** Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü, Niğde/Türkiye, ameryem@ohu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1621-0286.

206

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 128

Turkish medical texts written between 16 th-17th centuries (Ecza-i Lokman Hekim, Envâ-ı Emrâz, İlm-i Tıbb,
Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fi İlmü’t-Tıbb, Mecma’ü’l–Mücerrebât, Şifaü’l-Fuad Li-Hazret-i Sultan
Murad, Tuhfetü’l- Erîbi’n- Nâfia Li’r-Rûhânî Ve’t-Tabîb), and postgraduate studies were conducted on the basis
of folk beliefs their treatments and practices were tried to be identified and classified. The reason for choosing
this century interval is that the medical texts written during this period were not examined in terms of folk
beliefs and treatments. As a result of the study, it was found that the treatments for folk beliefs were intensified
in diseases and conditions such as giving birth, abortion, protection from abortion, sexuality, preventive medicine, speech of children as soon as possible, determining the sex of the baby, madness and epilepsy. In addition
to this, it was determined that there is a folk belief that whether patients who are bedridden or not in intensive
care for a long time will survive. In the medical texts, it was determined that folk belief based treatments, healing
prayers, magic, clothing and materials were used in animals and plants. Magics are also made to combine or
separate. However, physicians who know these magics suggested that the magics made for separation are not
good and should be avoided as much as possible. In the medical texts that we examine, apart from the treatments
related to diseases, there are also practices depending on folk beliefs such as falling in love, product blessing,
reputation among people, not getting tired of walking and working, whether or not the patients who will remain
in intensive care and long-term bedridden. It is thought that these may indirectly enter treatment with folk beliefs
and concern health. Because being loved and counted among people, preserving energy while working, fertile
products can save people from disease by making them happy. Otherwise, people may suffer from sorrow and
sadness. The results obtained based on folkloric medicine practices determined from the 16th and 17th century
medical texts are intended to contribute to studies on Turkish folk beliefs, folk medicine as well as traditional
Turkish medicine. It is hoped that the study will fill a gap in terms of century in order to determine the exact
results of Turkish medicine and the national and quoted elements in Turkish folk medicine.
Key Words
Medicine text, Turkish language, Turkish medicine text, folk beliefs, folk medicine.

Giriş
Halk hekimliği, halkın, olanaklarının bulunmadığı için ya da başka sebeplerden dolayı doktora gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sağaltma
amacı ile başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümüdür (Boratav 1984:122-123). Halk ilaçları ise uzun tecrübeler sonunda günümüze kadar gelmiş, deneye dayalı uygulamalar olup
Anadolu’da rasyonel veya büyüsel-dinsel niteliği taşıyan yöntemlerle, genellikle kırsal
kesimde olmak üzere geniş bir halk kitlesi tarafından kullanılan ilaçlardır (Şar
2005:1163). Türk folklorunda en çok karşılaşılan konulardan birisi olan halk hekimliği,
imkânların sınırlı olması veya ümitlerin tükendiği anda başvurulan bir tedavi yöntemidir.
Modern tıbbın, bizim yapacağımız bir şey kalmadı, demesiyle tükenen ümitlerin yeniden
canlanması halk hekimliğiyle olur (Alptekin 2010:5).
Halk hekimliği ve halk ilaçları, içinden çıktığı kültürün izlerini taşır (Türkdoğan
1991:168). Türk halk hekimliği de coğrafyanın çeşitliliğine rağmen temelde Türk kültüründen beslenir. Bu kültürel özgülüğün daha ziyade hastalıkların kaynağı ve tedavi şekillerinde belirginleştiğini söylemek mümkündür. Zira Türk halkının hastalıklarla ilgili deneyimlerinde iki tür hastalık kaynağı ve bunların kim tarafından iyileştirileceğine yönelik
de iki tür hekim/uzman anlayışının varlığı göze çarpmaktadır (Sertkaya 1997:358-359;
Turan 1994:104). Türkler hastalıkların kötü ruhlar nedeniyle olduğunu düşünmüş ve bunlar vücuttan uzaklaştırılınca iyileşme sağlanacağına inanmışlardır (Turan 1994:104).
Kötü ruhların vücuttan çıkarılması için özel dualar okuyan ve ritüeller uygulayan kamlar/bakşılar sağaltım sağlayan bir role sahiptirler (Gömeç 2003:90). Bunların yanında otlardan ilaç yapan ve uygulayan otaçı adı verilen hekimler de vardır (Bayat 2016:24-82;
Örnek 2014:139-140; Tavukçu 2016:16-18; Kaplan 2008:62; Turan, 1994:104: Gömeç
2003:81-93).
Çalışmamız kapsamında tıp eğitimi almış hekimlerin halk inançlarına ve uygulamalarına dayalı tedavi yöntemleri değerlendirilmiştir. Bu inanışları, dua ile tedavi, nedeni
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açıklanamayan kolay doğum yaptırma ve cinsiyet belirleme, düşük yaptırma, eş buldurma, cünun ve nazar hallerini tedavi etme ve tılsımlar oluşturmaktadır. 16. ve 17. yüzyıllar arasında Batı Türkçesiyle yazılmış tarihî tıp metinleri1, inanışlar bağlamlı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri çerçevesinde taranmış, elde edilen veriler, inanışın geçerli olduğu konulara göre tasnif edilmiş ve inanışın dayanağı olan kaynağa göre (hayvan,
bitki, dua gibi) de alt gruplara ayrılmıştır.
1. Konuyla İlgili Literatür Bilgisi
Tıp metinleriyle ilgili çalışmalarda halk hekimliği konusuna genel olarak değinilmekle birlikte (Arslan 2014:10; Baluken 2016:8; Bişkin 2019:2) bu konular, Doğan 2011;
Károly 2014; Murad 2014, Yaylagül 2014 gibi çalışmalarda özel olarak ele alınmıştır.
Doğan 2011, tıp metinlerindeki halk hekimliği izlerini 14. ve 15. yüzyılda yazılan
eserler üzerinden takip etmiştir. Bu çalışmada halk hekimliği, batıl inanışlar ve dinsel/büyüsel sağaltım yöntemleriyle sınırlı tutularak belirlenmiş, tıp metinlerinde halk hekimliğine yönelik zengin malzemelerin milliyetlerine yönelik detaylı incelemelerin de yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Doğan 2011:88-132).
Károly 2014, Türkçe yazılmış İslam tıp eserlerindeki şifalı duaları konu edinmiştir.
Károly’nin çalışmasındaki malzemeler, 13. ve 15. yüzyıllar arasında Anadolu’da erken
Anadolu Türkçesi ile yazılmış tıp metinleriyle 17. ve 19. yüzyıllar arasında Orta Asya’da
Çağatay Türkçesi ile yazılmış tıp metinleridir. Çalışmada, büyücülük, şifalı dualar, sihirler ve hurafelerle ilgili uygulamalara dayalı halk hekimliği ele alınmıştır (Károly
2014:279-290).
Murad 2014, 16. yüzyılda yazılmış Terceme-i Aynü'l-Hayat adlı tıp kitabında geçen
halk hekimliği bulgularına yönelik hazırlanmıştır. Çalışmada, sağaltma amaçlı ve sağaltma amacı taşımayan mantık dışı uygulamalar kullanıldığı görüşü ileri sürülmüştür
(Murad 2014:296-300).
Yaylagül 2014, Anadolu’da yaşayan halk hekimliği uygulamalarının Eski Türkçe ve
Orta Türkçe tıp metinlerindeki temellerini konu edinmiştir. Bu çalışmada, Eski Uygur
Türkçesiyle yazılmış tıp metinleri ile Edviye-i Müfrede, Müntehab-ı Şifa, Tabiatname,
Ebvab-ı Şifa isimli tıp metinlerindeki drog ve uygulamalar ile Anadolu halk hekimliği
derlemelerindeki drog ve uygulamalar karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmıştır (Yaylagül
2014:49).
2. Çalışmanın Malzemelerini Oluşturan Eserler
Çalışmanın malzemeleri, Ecza-i Lokman Hekim (ELH); Envâ-ı Emrâz (EE); İlm-i
Tıbb (İT); Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fi İlmü’t-Tıbb (KTDT); Mecma’ü’l–Mücerrebât (MM); Şifaü’l-Fuad Li-Hazret-i Sultan Murad (ŞF); Tuhfetü’l- Erîbi’n- Nâfia
Li’r-Rûhânî Ve’t-Tabîb (TE) adlı eserlerden derlenmiştir.
Derlemede kullanılan metinler için (Ecza-i Lokman Hekim (ELH) hariç) lisansüstü
tezlerden (Arslan 2014; Kaya 2009; Ertürk 2012; Ünver Özdoğan 2015; Kartal 2016;
Muratoğlu 2017; Sunar 2014; Baluken 2016; Tokat 2012) yararlanmıştır. Ecza-i Lokman
Hekim (ELH) için Arslan 2019 adlı makale ve hakkında hazırlanmakta olan kitap çalışması kullanılmıştır.
3. Bulgular
3.1. Kısırlıkla/Hamile Kalmayla İlgili Halk İnanışları
3.1.1. Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
ʿavrat ḥāmile olmaḳ murād eylese benefşeyi dögüp ṣuyın alalar fitil eyleyüp ol ṣuya
batıralar ʿavrat fercine ḳoya andan ḥelāliyle cimāʿ eyleye ol sāʿāt ḥāmile ola inşā'allāhü
(ELH, 17a/3-8).
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(āderyūn/karagöz) ṭoġurmayan bunuñ kökini kendüde götürse ḥāmile ola (TE,
29b/6-7).
cevzi saḥḳ idüp ḥayżdan ṣoŋra ḫātūnlar götürseler idi gebe olmaġa muʿīn olur
(ŞF/47b/3-4).
(ḫıṣṣı’s-sıʿleb) ve dimişler, ḳaçan ki bir ʿavrat anı ʿüryān iken dögse ḥāmile olur
(KTDT, 124a/4-5).
3.1.2. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
ʿavrat hüdhüdüñ ḳanını derisini yandu[ra]lar ṣıġır ödiyle ḳaruşduralar ḫatun kişiye
yedüreler andan ṣoñra ḥelāliyle cimāʿ ideler yüklü ola (ELH, 17a/12-13; 17b/1-2).
(anber) şebbūy yaġıyla ṭoġurmayan ḫātūnlar kendülere ilāc eyledügi zamān içine
misk ḳosalar gebe olmaġa muʿīn olur (ŞF, 45a/7-11).
ʿavrat ṭavşan māyesin ṣāfī tāze ḳaymaḳ yaġıyla ṭuhrdan ṣoñra götürse gebe ḳalmaġa
muʿayyen ola (MM, 143a/8-13).
atıñ südi ḥayżdan ṣoñra bile götürmek ile ḥatta dimişler ki ʿāc ile ʿāḳır olanı ḥāmile
ider (KTDT, 289b/15-17).
3.2. Cinsel Yaşamla İlgili Halk İnanışları
3.2.1. Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
cimāʿı ziyāde itmek murād eylese ḫavlıcānı ġāyet yumşaḳ dögüp bir buçuḳ dirhemin
üç ḳaşıḳ inek südiyle ḳatup bir ḳaşıḳ ʿasel-i ṣāfī ile ḳatup ṣabāḥ aç karına ekil eyleye
ḳuşluġa degin muḥammel ideler (ELH, 24b/8-13).
3.2.2. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(anber) şebbūy yaġıyla ḳarışdurup ẕekerüŋ başına sürseler idi çoḳ cimāʿa muʿīn olur
(ŞF, 45a/7-11).
(eşek) ve anıñ zekerin ḳaçan ki diri iken alalar ve berizile bişürüp ḥammāmda yiseler
zekeri eşek zekeri ḳadar olur (KTDT, 110b/19-21).
(hüdhüd) eger tüyi ve dili bilegötürseler cāh ve ḳabūl getürür ve kezalik ālet-i çegnesi (KTDT, 355a/9-11).
(bakar zekeri) anıñ zekeri ve boynuzı şehveti ḳuvvetlendirmekde tevātüre yetişmiş
gibidir, ḫuṣūṣānīm-rüşt yumurda ile (KTDT, 52b/13-15).
3.2.3. Madensel ürünlere Dayalı Olanlar
(zümürrüd) veṭālīʿ-i mìzān ve şems havāyī olduḳları şarṭı ile ve bile götürseler cāh
ve ḳabūlgetürür (KTDT, 172a/7-8).
3.2.4. Dualarla/Tılsımlara Dayalı Olanlar
er baġlu olsa bunı yazup ṣuya bıraġa ol ṣuyla yuna ve bir kilitlenmiş yeñi kiliti başı
üstinde aça bi- izni’l-lāhi baġı çezile (sözleri:
) (ELH, 34a/6-10)
3.3.Hamilelik Testiyle İlgili Halk İnanışları
3.3.1.Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
(lāden) ʿavrat anıñla buḫūrlansa bevl eyledikden ṣoñra, eger duḫānı tamām olduḳdan ṣoñra derḥāl bevl eylemege ḳalḳar ise ol, ḥāmile olur (KTDT, 287a/7-8).
3.4. Doğum Kontrolü İle İlgili Halk İnanışları
3.4.1. Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
ḥayżından ṣoñra götürseler ḥāmile olalar ammā ḥāmile olmazlar ḥamli men ider
(TE, 34a/14-15).
3.4.2. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
ḳaṭırıñ dırnaġı uşaḳdan alıḳor. Bu mücerrebdir (KTDT, 90b/17-18).
(baġl) kulaġınıñ kirin fercde bile götürmekle uşaḳdan alıḳor (KTDT, 50b/18-19).
zerrīn ḳadeḥ ṣoġanı fetīl idüp götüren avrat gebe olmaz (ŞF, 42a/9-10).
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ʿavrat ḥayżdan pāk olduḳdan ṣoñra içse veyā fercinde bile götüre ḥāmile olmaġı
menʿider (KTDT, 9b/9-10).
(zi’b bevli) bevli içmek ile ḥamli menʿ ider ve aşaġadan bile götürmek ile (KTDT,
151a/18-19).
3.5. Düşük Yapmakla İlgili Halk İnanışları
3.5.1.Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
andan on dirhem ki vezni ṣaḥīḥ ola, yoġurub bir mancıḳ yapalar ve bir ʿavratta
aṣsalar ḥamli menʿider (KTDT, 170a/5-7).
3.5.2.Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
oġlan düşürmek içün ṣıġır ödün bir cüz'i ve bir ol ḳadār keçiniñ iç yaġın alalar ḫalıṭ
(
) ideler bir pāre bez ile raḥmiñ aġzına ḳonula (ELH, 17b/13-18a/1-9).
3.6. Bazı Hastalıkları Tedaviye Yönelik Halk İnanışları
3.6.1.Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
zerrīni ḳoḳlamaḳ sizüŋ üzeriñüze olsun kim taḥḳḭḳen ḳalbde cünūndan ve cüzāmdan
ve ve baraṣdan bir eser vardur anı bir nesne kesmez illā zerrīn-ḳadeḥ keser (ŞF, 41b/1011-42a/1-3).
3.6.2.Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(hımar) eger gözlerine baḳsalar baḳan kimseniñ gözi maṣlūḥ olur ve ṣu inmez
(KTDT, 110b/11-12).
(baḳ) diri iken udalar sidigi dutulanı açar ve ısıtmayı ḳaṭʿ ider (KTDT, 53a/12-15).
(baḳar) ḳaçan kim anıñ sol boynuzından üzük yapalar ve ṣol elde geyeler ṣarʿa ve
ümm-i ṣıbyāna nāfiʿdir (KTDT, 53a/2-3).
(ruḫ kemigi) kemigi ile maṣrūʿḳatında buḫūr eyleseler der-ḥāl ʿaḳlı gelür (KTDT,
155b/19-20).
(zebād) zaʿferān ile vesvāsı ve cünūnı ve tevḥaşı ve mālìḫūlyāyı defʿider (KTDT,
165a/3-5).
ısıtma dutan kişiye ḳara öküz sidügini adam sidügiyle ḳaruşdursalar üç günde bir
ısıtma dutan kişinin elini ayaġını yuduralar şifā bula (ELH, 15b/6-9).
döşege işeyen oġlana ḫorazıñ ḳurṣaġın döşege işeyen oġlana yedüreler bir daḫı işemeye (ELH, 16a/4-6).
3.6.3.Giyim-Kuşama Dayalı Olanlar
ḥayż görmüş ʿavratıñ ḳaftānından bir bāriçesin geminiñ ardına asaḳosalar sākin ola
gölmegini ısıtma dutan kişiye geydürseler şifā bula (ELH, 18a/13-18b/1-2).
3.6.4. Taşlara Dayalı Olanlar
(zümürrüd) altun ḫātemde geyseler ṭāʿūnı menʿider. bu, mücerrebdir (KTDT,
172a/2-3).
3.6.5. Dualarla/Tılsımlara Dayalı Olanlar
bir adamın burun ḳanı durmasa bunı yazalar alnına yapışduralar
(ELH, 11a/5-9).
ısıtma içün yazup ṣuya ḳatup içe bismi’l-lāhi
(ELH, 15b/1-3).
kimün ki sidügi dutulsa kekigi ṣüciyile ḳaynadup içüresin defʿ ide ve bu nüsḫayı
ḳasıġı üzerine yazalar
ammā kim ḳızıl mürekkeb ola yazalar fetḥ ola (EE, 13b/2-4).
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3.7. Bekâreti Geri Getirmeye Yönelik Halk İnanışları
3.7.1.Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(hamam) ṭopuḳlarınıñ kemigin yaḳsalar ve ferāzüce ideler bekāreti gideniñ bekāretin ʿavdet ider (KTDT, 110a/7-9).
3.8. Çocukların Çabuk Konuşmalarına Yönelik Halk İnanışları
3.8.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(semanî) yumırdasın uşaġa yedirseler uşaġı vaḳtinden evvel söyledir ve faṣīḥ ider
(KTDT, 194b/21).
3.9. Haşeratlardan Kurtulmayla İlgili Halk İnanışları
3.9.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(düb gözü) ṣaġ gözini bir yerde aṣsalar veḥūşı ve hevāmı ṭard ider (KTDT, 135b/1011).
(zübāb) kündüs ve zernīḫden bir sinek ṣūretin yabsalar ve bir yire ḳosalar sinek ol
yirden menʿ olur (KTDT, 148a/8-9).
sıçan olan eve kirpi dikenin evde tutarsa sıçan olmaya (ELH, 16a/9-12).
3.10. Hastalıkların Nedenleriyle İlgili Halk İnanışları
3.10.1. Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
(kerefs) ṣarʿ tevellüd ider ḥatta eger ḥāmile olan ʿavrat andan yese evlādı mecnūn
olur ve süd emizdiren ʿavrat kezālik eger yese ve uşaġın emizdirse uşaġı delü ve maṣrūʿ
olur ve raḥmleri ruṭūbet ile ṭoldurur (KTDT, 278b/12-15).
3.10.2. Günlere ve Aylara Dayalı Olanlar

bu eyyāmlarda bir kimse ḫasta olsa ṣıḥḥat bulmaya evlenürse mübārek olmaya
oġlan dünyaya gelse ʿömri uzun olmaya sefere gitse gerü gelmeye bu günler cimāʿ işe
yaramazdur ḥazer etmek gerekdür (EE, 41b/13-17-42a/1-9).
3.11. İstenmeyen Tüylerden Kurtulmayla İlgili Halk İnanışları
3.11.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(zübāb) ḳılı ḳazub ve anı birḳaç kerre yerinesürseler ḳılı çıḳmaġı menʿider (KTDT,
148a/9-10).
3.12. Zehirli Havan Isırmalarına Karşı Halk İnanışları
3.12.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(eşek) bir kimseyi ʿaḳreb ıṣırsa anıñ ḳulaġına gelüp dise ki beni ʿaḳreb ıṣırdı yāḫūd
aña tersine binse aġrısın sākin ider (KTDT, 110b/13-14).
3.13. Kolay Doğum Yapmayla İlgili Halk İnanışları
3.13.1. Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
ʿavrat doġuramassa (
) kişver (
) toḫumın tütüzeler fi’l-ḥāl doġura (ELH,
17b/2-7).
(zaʿferān) andan bir misḳāl azacıḳ gül ṣuyı ile ve şekerle bir ʿavrata içirseler ṭoġurmaġı sehl ider (KTDT, 170a/4-5).
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(zaʿferān) andan on dirhem ki vezni ṣaḥīḥ ola, yoġurub bir mancıḳ yapalar ve bir
ʿavratta aṣsalar téz ṭoġurur, meşīmeyi isḳāṭ ider (KTDT, 170a/5-7).
(şecere-i meryem) ʿavrat ṭoġrır iken andan içse téz ḫalāṣ olur, meşīmeyi isḳāṭ ider
(KTDT, 207b/14-15).
(fāvāyinā) ve eger anı buḫūr idüb veyā bir ṣaru ḫırḳada baġlayub ol şarṭ ile ki ḥāyıż
olan ʿavratıñ eli aña degmemiş ola ve eger bir ʿavrat ṭoġurmaġa ḳarīb bile götürse tīz
ṭoġrur (KTDT, 250a/12-14).
3.13.2. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(raḫma) ḳurumış eti ile ḳaçan ki buḫūr ideler ḫardal ile ṭoġuran ʿavratıñ ayaḳları
arasında vilādeti sehl ider (KTDT, 155b/1-3).
(raḫma) başını ṭoġuran ʿavratıñ ayaḳları arasına ṣalsalar yā anda aṣsalar vilādeti
sehl ider (KTDT, 155b/4-5).
ʿavrat doġurmazsa aṭ ṭırnaġın ve tüyün fercine tütüze fi’l-ḥāl doġura (ELH, 17b/27).
(zübāb) yedi sinegi bir ḳamışa ḳosalar ve mūma ṭutalar, bir ʿavrat bile götürse
ṭoġurmaḳ aña sehl olur (KTDT, 148a/6-8).
(cemel) ḥāmile olan ʿavrat anı yise geç doġurur ve eger altından geçse téz doġur[ur]
(KTDT, 85a/5-6).
(tosbaġınıñ kemigi) ʿavratlar anıñ ḫużābın ideler ṭoġurmaġı daḫi āsān ider (KTDT,
147b/13-14).
(zebād: hayvan teri) vilādeti sehil ider (KTDT, 165a/3-5).
3.13.3.Madensel Ürünlere Dayalı Olanlar
(cezʿ) ʿavratıñ ṭoġuracaġı zamānda ḳılından aṣalar téz ṭoġurur (KTDT, 81b/11-13).
ʿavrat doġuramassa feḫādir ṭaşını alnına baġlayalar derḥāl doġura (ELH, 17b/79).
3.14. Bebeğin Cinsiyetini, Statüsünü ve Sağlığını Belirleme/Tahmin Etme:
3.14.1.Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
(kerefs) ḥāmile olan ʿavrat andan yese evlādı mecnūn olur ve süd emizdiren ʿavrat
ke-zālik eger yese ve uşaġın emizdirse uşaġı delü ve maṣrūʿ olur (KTDT, 278b/12-15).
3.14.2.Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
ʿavrat Mıṣrī baḳla ḳadar erkek ayudan içse erkek ṭoġura (MM, 148b/21-22).
ḥāmile ʿavratıñ südini bit üzerine ṣaġsalar ve ol bit ölse veyā ṣu içine ṣaġsalar ve
ṣuyıñ dibine çökse ol ḥaml mü'ennesdir (KTDT, 289a/16-19).
(ḳaml ) bir ḥāmile ʿavrat avucı içine ḳosalar ve üzerine südi ṣaġalar eger yürür ise
ol ḥaml, erkekdir. ve illā dişidir(KTDT, 269a/17-19).
3.14.3.Gözlemlere ve Uygulamalara Dayalı İnanışlar
ʿavrat ḥayż ʿaḳabince ki ġusl etdügi günde cimāʿ olınsa erkek ṭoġurur yedinci günde
cariye ve onuncı günde ġulām ṭoġar on birincinde ḫansı ṭoġar (MM, 148b/24-26).
erkek olsa üç ayda deprenür ve eger ḳız olsa dört ayda deprenür (MM, 143b/10).
eger ʿavrat evvelki ḥālinden gökçek olsa erkekdür (MM, 148b/23).
eger oġlan raḥmde ḳuvvet-ile ḥareket eylese erkekdür (MM, 148/22-23).
3.15. Hastalıktan İyileşip İyileşilemeyeceğiyle İlgili İnanışlar
ḥasta ṣaġ ola mı olmaya mı bilesin ḥasteniñ kendi adın ve anası adın ve yatup ḫaste
oldıġı günüñ adın ḥisāb-ı ḥamel ʿadedince cemʿ idesin ne ḳadar ʿaded olursa üzerine
yigirmi ʿaded daḫı ziyāde idesin andan otuz otuz ṭarḥ idesin bākī ḳalana naẓar ile ne
ḳadar ḳalursa bu iki levḥiñ evlerinden iste kim biri levḥ-i ḥayāt biri levḥ-i memātdır ḥayāt
levḥinde bulursañ ölmez eger memāt levḥinde bulursañ ölür
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(ELH, 69a/9-13, 69b/1-6)
3.16. Düşük Yapmamak İçin Halk İnanışları
3.16.1.Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
(fāvāyinā) anı buḫūr idüb veyā bir ṣaru ḫırḳada baġlayub ol şarṭ ile ki ḥāyıż olan
ʿavratıñ eli aña degmemiş ola ve eger bir ʿavrat ṭoġurmaġa ḳarīb bile götürse tīz ṭoġrur
ve uşaġı ʿömrinde isḳāṭ itmez (KTDT, 250a/12-14).
3.16.2.Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(Ḳunfız) ʿavrat anıñ etini ḥammāmda béline sürse uşaġı bıraḳmaz (KTDT, 271a/8).
(tosbaġınıñ kemigi) ʿavratlar anıñ ḫużābın ideler uşaḳ düşmegin menʿider (KTDT,
147b/13-14).
ʿaḳrebiñ ḫavāṣṣındandur ki ḳaçan diri iken bir ʿavrat bile götürse ol ʿavrat uşaḳ
bıraḳmaz (KTDT, 241a/16-17).
3.17.İlaç Ham Maddelerine Yönelik Halk İnanışları
3.17.1. Bitkilerle İlgili Halk İnanışları
baḳlanuŋ çiçegine çoḳ çoḳ baḳmaḳ ġam ve ḥüzn getürür (ŞF, 12b/2-3).
(kemmūn) ʿavrat anıñ içinde yürüse ol kemmūn çoḳ neşv ü nemā ider (KTDT,
284b/14-15).
bābü ḳoç boynuzını yemiş aġacı dibinde göme ḳosalar yemişi çoḳ ola (ELH, 32b/911).
3.17.2. Hayvanlarla İlgili İnanışlar
ḳırlangıcıñ yavrularına yereḳān ʿārıż olub ṣaru olur. Ol daḫi varur yereḳān ṭaşını
getürür,yavruları ḳatında ḳor (KTDT, 99a/8-11).
3.18. Sihir-Nazar-Ümm-i Sıbyanla İlgiliHalk İnanışları
3.18.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(tosbağanın kemiği) ol kemik ile ve bir aġacıñ ki bir ādemi anda aṣmış olalar bir
ḳıṭʿasıyla ve bir ḳatl olınan ādemiñ bir miḳdār mezārı topraġıyla bir kimseyi buḫūr eylese
siḥri bāṭıl ider (KTDT, 147b/9-12).
(el-insān) anıñ ṣaçında ʿaẓīm sırvardır. Taʿbìri mümkin degildir (KTDT, 30a/7-8).
bir kimseniñ üstüne yaraṣanıñ ḳılın baġlayalar uyumaz olur (KTDT, 30b/19).
(düb dişi)yan dişlerini ṣol ḳolda götürmek siḥri bāṭıl ider (KTDT, 135b/12).
(baḳar) sol boynuzından üzük yapalar ve ṣol elde geyeler ṣarʿa ve ümm-i ṣıbyāna
nāfiʿdir (KTDT, 53a/2-3).
(hüdhüd) gözlerin bile götürmek siḥri menʿ ider (KTDT, 355a/12-14).
3.18.2. Madensel Ürünler ve Taşlara/Topraklara Dayalı Olanlar
(cezʿ) ʿavratlar ẓann iderler ki anı bile götürmek cinni ve ümmi’ṣ-ṣıbyānı menʿider.
(KTDT, 81b/12-14).
(turāb) ʿavrat ḥammāmda anıñ ile başın yayḳasa aña göz kār itmez (KTDT, 64b/16).
(zümürrüd) siḥri ve ümmi’ṣ-ṣıbyānı ibṭāl ider ve suʿfeyi ve ḫazāzı zāyil iderḳaçan ki
andan bir misḳāl iki misḳāl altun ve gümiş ile berāber ola ḳarışdırsalar (KTDT, 172a/35).
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3.18.3. Şifalı Dualara Yönelik Olanlar
er baġlu olsa bunı yazup ṣuya bıraġa ol ṣuyla yuna ve bir kilitlenmiş yeñi kiliti başı
üstinde aça baġı çezile (sözleri:
) (ELH, 34a/6-10).
baġlu çezmek içün ikiyüzlü balta üzerine yaza ḳızdurup tamām ḳızduġı vaḳit çıḳara
delügine işeye mücerrebdür (ELH, 34a/10-13).
3.19. Yürümekten Yorulmamayla İlgili Halk İnanışları
3.19.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
bir kimse bāşaḳıñ gözin bir gök ḥırḳada ṣol ḳolına baġlasalar yürümekden yorulmaz
(KTDT, 38a/6-7).
3.20. İnsanlar Arasında Sevilme ve İtibar Görme İle İlgili Halk Hekimliği
3.20.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(rahma) ṣaġ ḳanadınıñ kemigin her kim bile götürse beyneʿn-nās maḳbūl olur ve
ḥācetleri biter (KTDT, 155b/10-11).
ḫurūsıñ ṣaġ ḳanadınıñ kemigin her kim ki bile götürse ʿinde’n-nās maḳbūl olur ve
dırnaḳların eger bir kimse ṣaġ elde dutsa düşmene ẓafer bulur (KTDT, 136a-21-136b/1).
(esed) bir kimse alnı mā-beynin anıñ alnı yaġı ile yaġlayalar heybetlü olur (KTDT,
13a/4-5).
(erneb) ṣaġ gözin bile götürseler heybetlü ider (KTDT, 9b/16-17).
ḳara kediniñ yüregin ḳurutsa derisiyle ṣaġ omuzunda getürse düşmān kār ḳılmaya
(ELH, 33b/2-5)
3.20.2. Madensel Ürünlere Dayalı Olanlar
(zeberced) ʿavrat bile götürse maḳbūl olur (KTDT, 165b/5-6).
(zümürrüd) ṭālīʿ-i mīzān ve şems havāyī olduḳları şarṭı ile ve bile götürseler heybetlü
ider ve her ne ḥācete ḳaṣdeylese sühūlet ile ḥāṣıl olur (KTDT, 172a/7-8).
3.21. Aşkla İlgili Halk İnanışları
3.21.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
insānıñ on barmaḳlarınıñ dırnaġı külin bal ile içseler dırnaḳ ṣāḥibianı ġāyetle seveveañaāşıḳ ola ve yine anıñ ḳanı ādemi belīd ider içmekleve menīsin ve behaḳı ve baraṣı
ve kelefi cilā ider (KTDT, 30b/4-8).
bir ḳoyunı ki ḳurd yaralamış ola derisine bir ʿavratıñ kebenin yarsalar anıñla eriniñ
mā-beyninde vifāk olmaz (KTDT, 151b/8-9).
(sülüḥüfāt) ʿavrat ki ḳocaya gitmeden baḫtı baġlanmış ola, anıñ yuḳaruki kemigi ile
başına ṣu dökse baḫtı açılur (KTDT, 193a/2-3).
ḳurd ödün bala ḳaruşdursa andan zekerine sürse ḳanḳı ʿavrat cimāʿ itse ol ʿavrat
anı ġāyetile seve andan artuḳ kişiye meyl eylemeye (ELH, 16b/10-12).
3.21.2.Bitkisel Ürünlere Dayalı Olanlar
şebbūy ḳoḳlamaḳ dervḭşlere nāfidür ādemi āşıḳ ider (ŞF, 43a/11-43b/1).
3.21.3. Madensel Ürünlere Dayalı Olanlar
(ruḫām) eger anı bile götürseler veyā içseler ḳaçan mezārda ve üzerinde bir naḳş
yazılmış ʿaşḳı ḳaṭʿider eger māʿşūḳıñ adı ile ḳoḳlasalar erbaʿa güni yā sebt güni güneş
çıḳmazdan evvel (KTDT, 156a/9-12).
(zümürrüd) ʿavratıñ ṭāliʿi baġlanmış olub anı kimse almasa zümürrüdi aṣaḳosa baḫtı
açılub ṭālibi çoḳ olur (KTDT, 172a/3-5).
3.21.4. Tılsım/Şifalı Dualı Dayalı Olanlar
bābü muḥabbet içün peyġamber ʿaleyhi’s-selām bir kāfir ḳızına ʿāşıḳ oldı cebrā'il
ʿaleyhi’s-selām bu ṭılsım getürdi yazdı bal ileyedürdi hemān ol sāʿat ʿāşıḳ olup müslimān
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oldı adın zeynebanamız oldı sen daħı kim kime yedürseñ ʿāşıḳ-ı bį-ḳarār ola ṭılsım budur
(ELH, 35a/3-11).
3.22. Barıştırmaya Yönelik Halk İnanışları
3.22.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
(hüdhüd) dırnaḳların ve tüyin bir ṣaru ve ḥarīre çulġalasalar ve iki mütebāġıżīn
ferşlerinde defn ideler birbirine muḥabbetleri ziyāde olur. (KTDT, 355a/16-19).
(tosbağanın kemiği) mābeynde olan fitneyi zāyil ider ve ʿadāvetlü olan kimselerüñ
mā-beyin ıṣlāḥ ider(KTDT, 147b/11-12).
3.23. Cinlerden Kurtulmaya Yönelik Halk İnanışları
3.23.1. Hayvansal Ürünlere Dayalı Olanlar
bir kimse yaban eşeginiñ dırnaġından ḫātem yapsa ve ṣol eliniñ küçük barmaġına
daḳsa, muṭlaḳan eşegin alnından ele, başa ve ḳola baġlayalar, ṣarʿı defʿ ider ve cinleri
ol menzilden menʿ ider (KTDT, 110b/14-18).
3.24. Tıpla İlgili Halk İnanışları
Loḳmān Ḥekīm ecele dermān ararken nāgāh Furāt ṣuyı köprüsi üzerinden geçerken
ḥażret-i ḥaḳḳıñ emriyle cebrā'īl nāzil olup adam ṣūretinde Loḳmānıñ kitābın çıḳarup
mübārek ḳanadıyla vurup cümle varaḳların ṣuya düşürüp mā-bāḳīsinibir cüz miḳdārı
elinde ḳalup taḳdīr defterin bozup şimdiki zamānıñ ṭābibleri ol ḳalan cüze ʿamel idüp
ḥekīmlik iderler (ELH, (1a/6-11-1b/1-4).
3.25. Mal Kazanmayla İlgili Dualar
her kim söylemeden biñ kez elif dise ḥaḳ teʿāla malı cāndan şol ḳadar vire kim
ḥisābın bilmeye (ELH, 69b/7-9).
Sonuç
16. ve 17. yüzyıllarda yazılmış Türkçe tıp metinlerinde halk hekimliği bağlamlı tedavi yöntemleri ve uygulamalarla ilgili ulaşılan sonuçları şu şekilde guruplandırmak
mümkündür:
1. 16. ve 17. yüzyılın önemli hekimleri eserlerinde halk inanışlarına yönelik tedavileri kullanmış ve önermişlerdir.
2. Halk inanışlarına yönelik tedaviler, kolay doğum yapmak, düşük yapmak, düşükten korunmak, kısırlık, cinsellik, koruyucu hekimlik, çocukların bir an önce konuşması,
delilik, sara gibi hastalıklarda yoğunlaşmıştır.
3. Tıp metinlerindeki halk inanışlarının yalnızca tedaviye yönelik konularla ilgili olmadığı bunların yanında, âşık olma, ürünlerin bereketlendirilmesi, insanlar arasında itibar
görme, yürümekten ve çalışmaktan yorulmama gibi konuları da içerdiği gözlemlenmiştir.
4. Tıp metinlerinde sıkça karşılaşılan inanışlardan biri de sihir ve büyü kaynaklıdır.
Sihir ve büyüler, birleştirmek veya ayırmak için yapılmıştır.
5. Şifalı dualar da tıp metinlerindeki önemli halk inanışları arasındadır. Tıp metinlerinde bunlara sıkça rastlanılması, bir kısım duaların sağaltıcı etkiye sahip olduğu inancının hekimler arasında da kabul gördüğü şeklinde yorumlanmaktadır. Şifalı dualarla tedavide hiç kuşkusuz en önemli etken İslamiyet’tir. Ayet, hadislerle beslenen ve dönemin
hekimlerinin önerilerini alma görüşleriyle genişleyen tıbb-ı nebevî ögelerinin insanların
şifalı dualara önem vermesini büyük ölçüde etkilediği düşünülmektedir.
6. Hekimler arasında kabul gören ve tedavi uygulamalarında yer bulan halk inanışlarından bir diğeri de yoğun bakımda ve uzun süre yatalak olan hastaların yaşayıp yaşamayacağına dair bir tür hesaplama yolu ile yapılan tahmindir. Bunda da geleceğin bilinememesi çaresizliği etkili olmalıdır.
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7. Bebek cinsiyetinin belirlenmeye çalışılması da tıp metinlerindeki halk inanışları
içerisinde farklı bir özellik olarak karşımıza çıkmıştır.
8. Halk inanışlarının uygulama kaynaklarının bitkiler, hayvanlar, giyim-kuşam malzemeleri, şifalı dualar, madenler olduğu görülmüştür.
Yukarıdaki maddelerde de örneklendirildiği gibi tıp metinlerinde genellikle çaresiz
kalınan ve müdahale edilemeyen hastalık ve rahatsızlıklar (kısırlık, sara, delilik gibi)
inanç temelli uygulamalarla tedavi edilmeye çalışılmıştır. Dönem eserlerinde tespit edilen
bu tip konular Doğan 2011, Károly 2014, Murad 2014, Yaylagül 2014’ün çalışmalarında
da yer almaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan somut ögeler olsa da (tavşan
kemiği, eşek tırnağı gibi) onlar, şifalı dualar, sihir ve büyü gibi uygulamalarla da tedavi
edilmeye çalışılmıştır. Bu tedavilerin de kaynağı Türk kültüründe yer alan ve insanları
etkileyen inançlardır. Bu inançları besleyen ana ögelerin Türk tıbbı (kamların, ocakların
tedavileri gibi) ile Kuran ve hadis temelli uygulamalar olduğu düşünülmektedir. Ancak
diğer ögelerin de (İslâmiyet öncesi büyü kavramı ve etkileri, inanç temelli kullanılan hayvansal, bitkisel ve madensel ilaç ham maddelerinin inançlarla ilgisi ve bunların Türk
kültürüyle ilgileri) ele alınması gerekmektedir. Çalışmanın kapsamı dolayısıyla irdelenemeyen bu hususların incelenmesi önerilmektedir. Böylece Türkdoğan’ın halk hekimliği
ve halk ilaçları, içinden çıktığı kültürün izlerini taşır (Türkdoğan 1991:168) cümlelerinde
de vurguladığı bu izler net bir şekilde ortaya konulabilecektir.
Bu çalışmada, Doğan 2011, Károly 2014, Murad 2014, Yaylagül 2014’ün çalışmalarında ifade edilmemiş halk inançlarına da rastlanmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:
- Hamile kadının sütünün bit üzerine sağılmasıyla bebeğin cinsiyetini belirleme
inancı;
-Devenin altından geçilirse kolay doğum yapılacağı inancı;
-İstenilen cinsiyette bebek yapılabilmesi inancı (ʿavrat ḥayż ʿaḳabince ki ġusl etdügi
günde cimāʿ olınsa erkek ṭoġurur yedinci günde cariye ve onuncı günde ġulām ṭoġar on
birincinde ḫansı ṭoġar (MM, 148b/24-26));
Hastalıktan iyileşilip iyilşilmeyeceğiyle ilgili hesaba dayalı tahmin yürütme inancı
(Bu tahmine göre hesaplama hastanın kendi adı, anası adının ebcedle hesabına hastalanılan gün sayısı ve 20 sayısının toplamının 30’a bölünmesiyle yapılır. Kalan sayı 6, 5, 4 vb.
ise yaşayacak; 1, 2, 3 vb. ise ölecek olarak değerlendirilir);
Bu tür örnekler, sözü edilen çalışmaların ortaya koyduğu halk hekimliği uygulamalarının verilerini çeşitlendirmesi yönüyle çalışmanın en önemli katkılarından biri olarak
görülmektedir. Yine devenin altından geçmenin doğumu kolaylaştıracağı inancı Dâvûd-ı
Antakî’nin eserinde yer almaktadır. O da Antakya dışında Kahire ve Mekke’de yaşamıştır. Bu nedenle bu inanç Arap halk inançlarının Türkçe tıp metinlerinde yer alması ve
Türk halk inançlarını etkilemesi açısından da karşılaştırmalı incelemelere konu olacak
nitelikte görülmektedir.
NOTLAR
1. Söz konusu dönemde yazılmış bir esere yönelik halk hekimliği çalışması, Murad 2014’te bulunmaktadır.
Ancak Murad 2014, sadece inançlara yönelik halk hekimliğinden oluşmaz. Bu nedenle 16. ve 17. yüzyıllarda yazılmış çalışmalara gereksinim olduğu hissedilmiş ve çalışmadaki veriler için bu yüzyıllarda yazılmış daha fazla eser taranmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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