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ÖN SÖZ 

 Halk inanışları ve halk hekimliği konuları üzerinde  yeterince durulan ve 

çalışılan konulardan biri değildir. Özelikle Antalya ve Antalya’nın ilçeleri bu 

konularda çalışılması gereken yerlerdendir. Bu çalışmada Korkuteli’nin seçilmesinin  

nedeni ise bu ilçenin Yörüklükten yerleşik hayata yani köylülük ve şehirliliğe 

Antalya’da en son geçen ilçelerden birisi olmasıdır. Korkuteli’nin bu özeliği 

geçmişten bu güne gelen kültürel özelliklerin korunmasında oldukça önemlidir. Bu 

çalışmada Korkuteli’nde yaşayan insanlar arsında konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler 

tespit edilmiş ve aktarılan bilgiler bu kişilerden derlenmiştir. 

 Bu çalışmada ele alınan konular Korkuteli’nin merkezi ve köylerinden elde 

edilen bilgilerle sınırlıdır. 

 Çalışma, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler ise halk 

inanışları ve halk hekimliği konularını içermektedir.  

 Her şeyden önce bana edebiyatı sevdiren, akademik çalışmalarına devam 

ederek küçük büyük herkese örnek olan Sayın Prof. Dr. Saim Sakaoğlu hocama 

saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimimde 

öğrencisi olmaktan onur duyduğum ve engin bilgilerinden faydalandığım Sayın Prof. 

Dr. Ali Berat Alptekin hocama, kaynak kitaplar konusunda ve tezimin yazımında 

hiçbir desteğini esirgemeyen  Sayın Doç. Dr. Zekeriya Karadavut’a, yapmış olduğum 

çalışmada tez danışmanlığımı üslenerek bana yol gösteren Sayın Yrd. Doç. Dr. Seyit 

Emiroğlu’na, sıcaklığını ve samimiyetini her zaman hissettiğim Sayın Yrd. Doç. Dr. 

Sinan Gönen ve Dr. Aziz Ayva hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

                                                                                                          Alpaslan Gönenç 
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ÖZET 

 Bu çalışmada, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki halk inanışları araştırılmış 

ayrıca halk hekimliğinin günümüzdeki uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır.  

 Korkuteli, Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. İlçe asırlardır 

insan oğluna yaşam alanı olmuş Selçuklular döneminden bu yana Türk toprakları 

olarak varlığını sürdürmüştür. Korkuteli’nin halk inanışlarını ve halk hekimliğini ele 

alan bu çalışma giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır.  

 Giriş  bölümünde Korkuteli’nin tarihi  geçmişi ve coğrafyası hakkında bilgi 

verilmektedir. 

 Birinci  bölümde halk inanışları ele alınmış ve bu bölüm kendi içinde alt 

başlıklara ayrılmıştır. Bu başlıklar insan hayatının geçiş dönemiyle ilgili inanışlar, 

rüya ile ilgili inanışlar, nazardan korunma yöntemleriyle ilgili inanışlar, takvim ve 

zamana bağlı inanışlardır. Yine diğerlerinin  içine dahil edemediğimiz ve diğer 

inanışlar adı altında topladığımız ayrı bir bölüm vardır. Bunlar ise, günlük hayatta 

yaşanılanlarla, olağanüstü varlıklarla ve bitkilerle ilgili inanışlardır.  

 İkinci bölümde ise ilk olarak halk hekimliği konusu ele alınmıştır. Bu konu 

çocuğu olmayan kadınlara uygulanan tedavi yöntemleri, çocuk hastalıklarıyla ilgili 

tedavi yöntemleri ve diğer geleneksel tedavi yöntemlerini içermektedir.  

 İkinci bölümde yer alan diğer bir konu da ocaklarla ilgilidir. Bu bölümde 

Korkuteli’nde varlığını devam ettiren ocakçılık geleneği ele alınmıştır.   

 İkinci bölümde ele alınan son konu ise hayvan hastalıklarıyla ilgili tedavi 

yöntemleridir. Korkuteli’nde halkın bir kısmının göçebe hayatını devam ettiriyor 

olması hayvanlarda uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinin de varlığını 

korumaktadır. 
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ABSTRACT 

           In this thesis, folk beleifs in Korkuteli (a town of Antalya) and todays 

practices of folk medicine has been studied. 

 Korkuteli is one of the oldest sites of Antalya. The town has been a living 

space for humanity and continued its existence as a Turkish soil since Seljuk’s. This 

study is consisted of an introduction and two main parts which handles folk wisdom 

and folk medicine. 

 In the introductory chapter, information about the historical background and 

geography of Korkuteli is given. 

 In chapter one, folk wisdom was handled and this part was divided into sub-

headings in itself. These sub-headings are beliefs of human life during transitional 

period, beliefs about dreams, and beliefs about protection methods from evil eye, 

beliefs depending on calendar and time. Moreover, we have one separate section 

which we cannot add in others and under the name of other beliefs. These are beliefs 

about happenings in everyday life, extraordinary creatures and plants.  

 In chapter two, firstly folk medicine subject was handled. This subject 

includes the treatment methods which is applied to the women who do not give birth, 

treatment methods about children’s disease and other traditional treatment methods.  

 Another subject handled in the second chapter is about alternative treatment 

houses. In this section the tradition of alternative treatment which survives in 

Korkuteli was handled. 

 The last subject handled in chapter two is the treatment methods about animal 

illnesses. As some parts of society in Korkuteli continue nomadism, the traditional 

treatment methods applied to animals continued their existence. 
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         GİRİŞ 

KORKUTELİNİN TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI 

A. KORKUTELİNİN TARİHİ 

1. Psidya Devri:  

Korkuteli Antalya’nın kuzeybatısında ve Antalya’ya 68 km. Uzaklıkta 

bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin İstanoz hakkında yazdığı bilgiye göre burada 

İsinda adında bir kasaba vardı. İsinda Kasabası Psidya’lılar zamanında kurulmuştur. 

Alaaddin Kışla Mahallesi’nde İsinda Kasabası Pisitya’lılara ait şehir kalıntılarına 

rastlanmaktadır. Pisitya Eti İmparatorluğuna bağlı, içişlerinde bağımsız bir devletti. 

Pamfilya Karya’lılar gibi diğer küçük devletlerle komşu bulunuyorlardı. Pisitya’nın 

çevresinde bulunan diğer küçük devletlerden bazıları şunlardır. KOMABE (Garipçe), 

KRATOPOLİS (Kızılkaya), LEGOST (Büyükköy Yakası), POGLA (Çomaklı), 

SERGÜCİA (Bayat), TERMESUS (Güllük Dağ’ı) gibi. 

Antalya Müzesi ilk müdürü merhum Süleyman Fikri Erten’den alınan bilgilere 

göre ayrıca vilayet tarihinden alınan bilgilere göre  İsidya Kasabası adına para 

basıldığı tespit edilmiştir. İsidya’lı olduğu Eti’ler zamanında buralara gelip 

yerleştikleri anlaşılmaktadır. Alman alimlerinden KREŞEHLER Küçük Asya 

devletlerinden Psitya dili ile Anadolu dillerinin Eti diline benzerliğini tespit etmiştir. 

Psitya’lılarla Eti’lerin akraba oldukları çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

M.Ö. 1295’te Eti’ler ile Mısırlılar arasında meydana gelen meşhur Kadeş Savaşı’nda 

Psidokya’nın Hitit İmparatorluğu’na askeri yardımda bulunduğu tarihi bir olaydır. 

Şimdiye kadar çevremizde Eti’ler’e ait tarihi araştırma yapılmamış olması nedeniyle 

Eti Hyografi yazısının etraflıca çözümlenmemiş olması sebepleriyle yeterli bilgi 

toplanamamıştır. 

Makedonya hükümdarları Büyük İskender’in yaptığı doğu seferinde 

Psitya’lıların kahramanca karşı koymaları bilhassa Termesus’luların boyun eğmemiş 

olmaları bu bölgede yaşayanların çok cesur bir kavim olduklarını gösterir. Çok uzun 

süren kuşatma sonunda Termesus’u alamayan İskender “Bir kartal yuvası ile 
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uğraşamam.” diyerek kuşatmadan vazgeçmiş ve buradan ayrılmıştır. Ne yazık ki 

İskender öfkeyle ayrılırken çevrede bulunan zeytinlikleri de ateşe vermiştir. 

Bu bölge sakinlerinin dini inançlarına gelince taptıkları ZEUS’tur. Mitolojiye 

göre ZEUS tanrıların adını taşır. Termesus harabelerinde Zeus’un tasvir edildiği 

görülmektedir. 

Uygarlıkta ne kadar ileri gittikleri zamanımızda rastlanan kalıntılardan 

anlaşılmaktadır. Termesus şehri harabeleri, Kozağacı, Büyükköy yaylasındaki 

kalıntılar İsitya uygarlığına ait birer belgedir. Tarihçilerin belirttiğine göre bölge 

uygarlığı Yunanistan’a kadar giderek Yunan uygarlığının doğmasına sebep olmuştur 

(Antalya Valiliği,2000: 336) 

2. Roma-Bizans Devri: 

 Psitya, M.Ö. 395 Roma imparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu’nun bir ismi de Bizans’tır. Bölgenin 

uygarlıktaki inkişafı İskender’in ölümünden sonraki Helenistik çağda başlar. Doğu 

kültürü ile batı kültürünün kaynaşması Roma’nın doğuya hâkim olması buralarda 

kurulan medeniyetlerin birer örneğidir.  

 Korkuteli (Istanoz) Romalılardan kalma eserler şunlardır: 

a) Keşiş evi: Taş oymadan yapılmış olup Aladdin Kışla semtindeki Cirim Boğazı 

civarındadır. 

b) Eski Roma Mabedi: Şimdiki yerinde Hamitoğulları’ndan kalma taş menderese 

vardır. Medresenin giriş kapısının sağ tarafındaki taş duvarında Roma yazısı ile 

yazılmış kitabede olimpiyat müsabakalarına ait hatıralar vardır. İfade edildiğine göre 

çekişmeli geçen müsabakaların berabere kaldığı hatıra olarak yazılmıştır. 

 

         3. Selçuklu Devri  

 İlçemiz Korkuteli, Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 

(1027) Bizanslılardan alınmıştır. Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev Alaşehir yakınında 

yapılan savaşta şehit olduğunda yerine oğlu I. İzzettin Keykavus geçmiştir.  (1210-
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1219) Alaaddin Keykubat’ın yaz mevsimini Korkuteli’de kış mevsimini de 

Antalya’da geçirdiği bilinmektedir. Hükümdarlığı 1219-1237 yılları arasında 

geçmiştir. Ölümünden sonra yerine II. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiştir. 1243 yılında 

Moğollarla yapılan Kösedağ savaşından sonra devletin zayıfladığı ve parçalanmaya 

yüz tuttuğu görüldü. Alaaddin Keykubat zamanında bütün Akdeniz kıyıları Türk 

hâkimiyeti altına girmiştir. İlçemiz “Alaaddin Mahallesi” isminin Sultan Alaaddin 

Keykubat’a izafeten verildiği bilinmektedir. 

 İlçemizde Selçuklulardan kalma eserler şunlardır: 

a) Sultan Alaaddin Camii: (Alaaddin Kışla semtindedir) Enkazından büyük bir 

eser olduğu anlaşılmaktadır. Alaaddin Keykubat zamanında veya sonrasında ona 

izafeten yaptırıldığı sanılmaktadır. 

b) İmarethane: Hamitoğullarının -Hamit Abatlıların- yaptırmış olduğu taş 

medresenin bulunduğu yerde büyük bir imarethane mevcutmuş. Bu enkaz üzerinde 

sonradan Hamitoğulları şimdiki taş medreseyi inşaa etmişlerdir. 

c) Su tüneli: Alaaddin Kışla semtinin sulanmasında büyük fayda sağlamış olan 

bu eser Kışla semtinin batısında bir yer altı tüneli iken şu anda Korkuteli barajı 

altında kalmıştır. 

ç) Porsutu kalıntıları: Korkuteli Sülekler Köyü’ndeki por (kireçli) suyunun o 

zamanlardan getirilmiş olduğu toprak altından çıkan su künklerinden anlaşılmaktadır. 

d) Hamamlar: Kışla semtindeki 3 adet hamam kalıntısı ile Kızılkahveler 

civarında kullanılmaz durumda bir hamam mevcuttur. Hamam 1990 yılında restore 

edilmiştir. 

e) Türbeler: Rivayete göre Selçuklular bu havaleyi fethederlerken beş büyük 

zat şehit düşmüştür. Bunlar Yaren Dede (Atatürk Orman Parkı arkası), Kurtbaba 

(İmrehor Köyü karşısı), Ali Fahrettini Sağir (Küçükköy), Kureyşbaba (Gümüşlü 

Köyü) isimli zatlardır. Adı geçen semtlerde türbelerinin olduğu sanılmaktadır 

(Antalya Valiliği, 2000: 336) 
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4. Hamitoğulları ve Teke Beylikleri Devri  

 Korkuteli ilçesinin Hamitoğulları ve Teke Beyliği devrini de yaşadığını 

görürüz. Korkuteli, Isparta’da hükümet kuran Hamitoğulları tarafından Antalya’dan 

daha önce alınmıştır. Antalya Hamitoğulları tarafından 1321’de alınmıştır. 

Hamitoğulları İlyas Bey’in ölümünden sonra oğlu Yunus Bey Antalya ve Teke 

Beyliğinin kurucusu olmuştur. Alaaddin Mahallesi’nin Kışla semtinde mevcut 

Hamitoğullarının Taş Medresesinin 1319 tarihli kitabesinde “ Emir Sinasüddin-Çalış 

bir-İlyas bin” ismi mevcuttur. Tekelioğulları (1300-1423) Yunus Bey’in ölümünden 

sonra yerine oğulları Mahmut ve Hızır Bey Teke Beyi olmuşlardır. Yunus Bey’in 

diğer oğlu Sinasüddün Çalışbey Korkuteli Beyi idi. 1393 tarihinde Teke Beyi Osman 

Bey’in elinden Osmanlı Devleti Hükümdarı Yıldırım Beyazıt tarafından alınarak 

Osmanlı Devleti’nin eline geçirilmiştir. 1423 tarihinde Osman Bey’in öldürülmesi ile 

Karahanlı Oğulları tarafından alınmak istenmiş ise de Osmanlı Hükümdarı II. Murat 

Hamitoğulları ve Teke Beyliklerini ortadan kaldırmıştır. 1423 yılında topraklarını 

kendi topraklarına katmıştır. 

 Tekelioğulları 1300-1392 tarihine kadar 92 yıl, 1392’den 1423 yılına kadar 

da 31 yıl toplam 123 yıl iktidarda kalmıştır. Korkuteli bu tarihler içerisinde Teke 

Beyliğine 1402’den 1423’e kadar 21 yıl başkentlik yapmıştır. 

 5. Osmanlı Devri 

 Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından alınmış idaresi 

oğlu İsa Çelebi’ye verilmiştir. 1402 Ankara Savaşından sonra Timur bu bölgeyi 

Hamitoğulları’ndan alıp Teke Beyi Osman Bey’e vermiş ise de Antalya’da bulunan 

sancak beyi Hamza Bey Korkuteli’nde bulunan Osman Bey’in üzerine yürüyerek 

1423 yılında ortadan kaldırmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında kardeşi Şehzade 

Korkut, Antalya’da sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürülmekten korkan 

Şehzade Korkut Osmankalfalar köyü yakınlarındaki bir mağarada saklanmakta iken 

1310 tarihinde burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. Antalya Osmanlı 

İmparatorluğu zamanında Anadolu eyaletinden Teke vilayeti iken 1864’te vilayet 

taksimatı yapılınca Konya vilayetinin Teke sancağına bağlı nahiye  merkezi 
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olmuştur. 1915 yılının Temmuz ayında Antalya mutasarrıflığına bağlı ilçe merkezi 

olmuş adı da Istanoz olarak söylene gelmiştir. Yine bu tarihte vilayet meclisinin 

kararı ile Şehzade Korkut’a izafeten ilçenin adı KORKUTELİ olarak kabul edilmiştir 

(Antalya Valiliği, 2000: 337) 

B. KORKUTELİ’NİN COĞRAFYASI 

 Korkuteli ilçesinin ilk temelini teşkil eden Alaeddin mahallesi ilçemizin ilk 

yerleşim merkezidir. Korkuteli ilçesi Antalya iline bağlı Akdeniz Bölgesi 

ilçelerindendir. Doğusunda Antalya Merkez İlçesi batısında Muğla Fethiye İlçesi ve 

Burdur, Gölhisar ve Çavdır ilçeleri, güneyde Kumluca ve Elmalı ilçeleri ve kuzeyde 

Burdur, Bucak ve Tefenni ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır. 

Yüzölçümü 2471 km2’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1020 metre olup ¼ 

oranında Akdeniz iklimi ¾ oranında göller bölgesi kara iklimi hüküm sürer. Soğuk 

hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz bölgesinden intikal etmektedir. Yılın 

dört mevsimi bariz olarak görülen ilçemizde hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında 

genel olarak -5 derece ve yaz aylarında +25 derece olmaktadır.  

Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları’nın Akdeniz’e bakan yüzünün arka 

kısmında oluşan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı mevcuttur. 

 Doğal yapı olarak Bey Dağları’nın yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve 

ormanlarla kaplı olup, düz alanlar ise: tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Korkuteli 

ilçesinin 101.465 hektarı tarım alanı, 5800 hektarı çayır-mera, 100.339 hektarı orman 

ve fundalık, 351 hektarı su yüzeyi, 40.313 hektarı tarım dışı ve meskun sahalardan 

oluşmaktadır. Tarım alanının 116 hektarı orman sahası içerisinde bulunmaktadır 

(Antalya Valiliği, 2000: 337). 

 Korkuteli’nin 2009 yılında yapılan nüfus sayımına göre köyleri dahil olmak 

üzere toplam nüfus sayısı 48159 olarak sayılmıştır (Kenthaber.com, 2003-2010). 
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 I. BÖLÜM  

 

            A. KORKUTELİ’NDE HALK İNANIŞLARI 

 Halk inanmaları günümüzde insanlar tarafından batıl inanış olarak 

değerlendirilmekte ve kimi uygulamaların dinen sakıncalı olduğu da söylenmektedir. 

Ancak bunu söyleyenlerin bile batıl kabul ettiği kimi uygulamaları, gelenekten mi 

yoksa dinî mi olduğunu bilmedikleri halde,  kendilerinin de yaptıkları görülmektedir. 

Eski Türk inanışlarında tütsü yapmak kötü ruhları evlerden ya da mezarlıklardan 

uzaklaştırmak anmacıyla yapılıyordu. Günümüzde ise mezarlıklarda günlük* yakma 

gibi bir inanış devam etmektedir. Bu uygulamayı, çevresinde İslami yaşayışıyla 

dikkat çeken insanların bile yapması, halk inanmalarının, batıl kabul edilseler bile, 

canlı bir şekilde uygulanmaya da devam ettiğini göstermektedir. 

 İnanç, bir şeyi güvenle doğru sayma tutumudur. Bu şekliyle inanç kavramı 

insan düşüncesinin çok geniş bir kısmını ele alır ve inançları bütün bu çeşitlilik ve 

yaygınlıklarıyla ele almak Halkbilimi’nin sınırlarını aşar. Halkbilimi, belli bir 

toplumun eski dinlerinden miras alıp kendi çağının şartlarına uygulayarak yaşattığı 

yeni dininde, yaşam şartlarının gerektirdiği yeni biçimler, yeni içerikler ve 

anlatışlarla oluşturduğu inanışlarla ilgilenir ve araştırma alanını bu tür inanışlarla 

sınırlar. Halkbilimi’nin konusu olarak inanışların bir başka niteliği de, yazılı 

kurallara bağlı olması anlamında “kitabî” ve toplumun resmi eğitim ve öğretim 

kurumlarınca benimsenip öğretilmesi anlamında “resmi” olarak adlandırılan belli bir 

kesinlik ve katılığa kavuşmuş bulunan din ve ahlak kurallarıyla ilgilenmez. 

Halkbiliminin ilgilendiği ve kısaca “ halk inançları” olarak adlandırılan araştırma 

alanı ise, yukarıda işaret edildiği gibi eski dinlerden aktarılanlarla resmi dinin 

inançlarının türlü nedenlerle geniş halk yığınları arasında çeşitlenerek aldığı yeni 

yorum ve inanış şekilleridir. Bunlar, “resmi” veya “kitabî” din öğreticisini temsil 

eden din adamları ve bilginlerce çoğunlukla “hurafe” veya “batıl inanç” olarak 

adlandırılmak suretiyle resmi dinin dışında oldukları vurgulanan, halk dinine ait 

yaygın inanış şekilleri, yorum ve uygulamalardır (Çobanoğlu, 2003: 11-12). 

                                                 
* Günlük,  bir bitkinin kabuğunun soyularak kurutulmasıyla yapılan hoş kokulu  bir çeşit tütsü malzemesidir  



8 

 1. GEÇİŞ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ İNANIŞLAR 

 1.1. Kısırlığı Giderme ve Gebe Kalma ile İlgili İnanışlar 

 İnsan neslinin devam etmesi için çocuk esastır. Türklerde çocuğun olmayışı 

her zaman büyük sorun kabul edilmiş ve bu durum bir çok yazılı kaynağımızda söz 

konusu olmuştur. Olaya farklı bir yerden baktığımızda doğum kadına duyulan 

saygınlığı arttırır, bunun yanında kadının aile içindeki yerini de sağlamlaştırır.  Baba 

ise hem geleceğe güvenle bakar, hem de toplum içinde saygınlık kazanır. Çocuğu 

olmayan kadın ve erkek toplum içinde bunun ezikliğini yaşamaktadır (Örnek, 1977: 

132).  Yakutlarda çocuğu olmayanlar ak şamana giderler, ak şaman Aysıt’a dua eder. 

Yine Yakut kadınları çocukları olmadığı zaman kayın ağacının altında ak boz at 

derisi üstüne oturarak yer sahibine yakararak dua ederler (İnan, 1986: 166). 

Kırgızların ünlü destanı Manas’ta Yakup Han eşiyle evleneli on dört sene olmasına 

rağmen çocukları olmayınca eşinden şikâyetçi oluyor. “Bu Çırıcıyı alalı on dört yıl 

oldu. Bir çocuk koklayamadım, öpemedim. Bu hatun mezarlı yerleri ziyaret etmiyor. 

Elmalı yerler de yuvarlanmıyor, kutlu pınarlar yanından geçmiyor.” diyor (İnan, 

1986: 168). Burada çocuğun Türk aile yaşantısında ne kadar önemli olduğunu 

anlıyoruz.  Erkeğin egemen olduğu toplumumuzda çocuk olmadığı zaman sorumlusu 

genellikle kadınlar olmaktadır (Örnek, 1977: 132). Bunun en büyük delili de Dede 

Korkut Hikâyeleridir. Dirse Han hikayesinde çocuğu olmayanların kara çadıra 

oturulması, altına kara keçe serilmesi önüne kara koyun yahnisi konulması, kızı olanı 

kızıl çadıra, oğlu- kızı olanı ak çadıra oturtulması Türkler arsında çocuğu olan ile 

olmayanın farkı değerlendirildiği gibi kızı ve oğlu olan arasında dahi fark olduğunu 

göstermektedir. Dirse Han eve  gelip olayı karısına anlatarak karısına kızıyor. Karısı 

yemek vererek Allaha dua etmeleri gerektiğini söylüyor. Yapılan dua sonucunda 

çocuk oluyor (Ergin, 2008: 77- 95)  

 Geçmişten günümüze sorun olan çocuksuzluk Anadolu’nun diğer il ve 

ilçelerinde olduğu gibi Korkuteli halkı tarafından da önemli bir sorun olarak 

görülmektedir. Korkuteli’nde bir ailenin çocuğu olmadığında halk hekimliği 

yöntemleri ya da modern tıp bilimlerinin dışında yatıra gitme, yatırın yanında dua 

etme ve yatırın yanına yatıp uyuma gibi yöntemler de uygulanmaktadır (F.Y.). 
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 Korkuteli halkı Yaren Dede Türbesi’ne giderek orada kurban keser kurbanın 

etinden komşulara dağıtarak onların duasını alır. Yine Korkuteli’nde Korkut Ata 

Mağarası vardır. Korkuteli’nde çocuğu olmayan gelinler bu mağaraya giderek burada 

dua edip uykuya yatarlar. Korkuteli’nde kısırlığı gidermede delik taştan geçirme 

yöntemi de uygulanmaktadır. Delik taştan geçmenin yanında deve kemiğinden 

geçme yöntemi de kısırlığı giderme yöntemlerinden birisidir.  Konuyla ilgili Halk 

Hekimliği bilgileri tezin halk hekimliği bölümünde verilmiştir. 

1.2. Hamilelik Dönemiyle İlgili İnanışlar 

İnsan hayatının başlangıç noktası hiç şüphe yok ki anne karnıdır. Bu sebepten 

Korkuteli’nde halk inanışları konusunu hamilelik dönemiyle ilgili inanışlar adı 

altında başlatmayı uygun gördük. 

 Kadın, gebeliği döneminde hasta kabul edilir ve buna göre muamele görür. Bu 

dönemde kadından da içinde bulunduğu değerlere göre hareket etmesi beklenir 

(Örnek, 1977: 135). Kadının hamilelik döneminde karşılaştığı durumlardan birisi aşa 

erme ya da aşa yerme denilen dönemdir. 

 Hamileliğin ilk dönemlerinde oluşan ve bazı yiyeceklerin kokusuna duyulan 

tiksintiye bağlı mide bulantısı ve istifra etmeye aşa yerme denilmektedir.   

 Hamile kişiye bu dönemde canının istediği yiyecekler bulunup yedirilir, eğer 

kadının istediği bulunup yedirilmezse çocukta eksiklik olacağına inanılır. Aşa yerme 

döneminde gebenin istediği yiyecek bulunup yedirilemezse gebe kendi avucunu üç 

sefer yalayarak “Allah’ım benim rızkımı buradan ver.” der. Böylece çocukta 

oluşabilecek eksikliklerin giderileceğine inanılır (F.Y). 

 Bayanların hamilelik döneminde el ile dokunmasının sakıncalı olduğu bazı 

şeyler vardır, bunlardan birisi güldür. Bayanlar hamileliği döneminde güle dokunur 

ve elini yıkamadan vücudunun ya da yüzünün herhangi bir yerine dokunursa, 

dokunduğu yerde gül rengi bir ben oluşurmuş. Osmankalfalar Köyü’ndeki Otobüsçü 

Mehmet’in hanımı Zeynep, hamileliği döneminde güle dokunup sonra da yüzüne 



10 

dokununca, doğan kızının yüzünde kırmızı bir leke kalmış, bu lekeden dolayı 

çocuğun adını da Gül koymuşlar (D.K.). 

 Yine hamile,  isteyerek karabibere dokunur ve yine isteyerek ellerini yüzüne 

ya da vücudunun çeşitli yerlerine sürerse doğan çocukta ben olacağına inanır. Hamile 

kadının bu dönemde aş erdiklerini yemesi nasıl arzu ediliyorsa, yine aynı dönemde 

bazı yiyeceklerden de sakınması gerekmektedir. Hamilenin yememesi gerekenlerin 

başında tavşan eti gelmektedir. Hamile kadın bu dönemde tavşan eti yerse çocuğun 

dudağının yirik* olacağı düşünülür (F.Y.).   

 Yine hamile iken tavşan yiyen bayanların doğan çocuklarının gözünün tavşan 

gözü gibi büyük olacağına inanılmaktadır  (M.T.). 

 Hamile iken yenilen bazı şeylerin de çocuğu güzelleştireceğine 

inanılmaktadır. Bunların başında balık gelmektedir. Hamile iken balık yiyen kadının 

çocuğunun güzel olacağına inanılmaktadır. Yine hamile iken keklik yiyen bayanların 

çocukları keklik gibi güzel olmaktadır  (F.Y.). 

 Korkuteli halkı doğacak olan çocukların güzel ya da çirkin, sağlıklı ya da 

sağlıksız olması durumunu hamile iken kadının baktığı varlıklarla da ilgili olduğunu 

düşünmektedir. Konuyla ilgili olarak bir de hikâye anlatmaktadırlar. . 

 Anlatılan hikâyeye göre biri şehirli, diğeri de Yörük olan iki bayan varmış. 

Bu bayanlar kardeşlik† olmuşlar, kardeşlik olmak iki insanın bir birini çok sevmesi 

ve buna bağlı olarak da kendilerini kardeş gibi hissetmeleriyle oluşan bir çeşit 

arkadaşlıktır. Şehirde yaşayan bayanın çocukları çirkin olurmuş, köyde yaşayan 

yörük bayanın ise çocukları güzel olurmuş şehirli hanım bir gün sormuş: 

 “Kardeş, sizin çocuklar niçin güzel oluyor da bizimkiler çirkin oluyor.” 

demiş.  

 Yörük kadın: 

                                                 
* Yirik: Yarık, yırtık ; üst dudağı yırtık olan kimse. 
† Kardeşlik olmak: Kardeş kadar yakın olan kimse. 
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 “Kardeş, biz hamileyken çadırımızın önünde devemiz olur, biz çadırdan 

çıkınca onun gözlerine bakarız, onun gözleri çok güzeldir. Devenin dorumuna 

bakarız, devenin dorumu çok güzeldir, çadırımıza girince çadırımızın içinde keklik 

vardır, kekliğe bakarız keklik çok güzeldir. Bu yüzden bizim çocuklarımız güzel 

olur. Sizin ise evinizin içinde kedi olur, kediye bakarsınız, dışarı çıkar paniye 

(köpek) bakarsınız, bu yüzden sizin çocuklarınız kedi ve köpek gibi çirkin olur.” 

demiş.  

 Bu küçük hikâyeden de anlaşılacağı üzere Korkuteli’nde insanlar hamileyken 

neye bakarsa doğan çocuğun ona benzeyeceğine inanmaktadır  (F.Y.). 

 1.3. Çocuğun Cinsiyeti  İle İlgili İnanışlar 

 1.3.1 Kelle Açma Yöntemi 

 Korkuteli’nde hamile kadının karnındaki çocuğun cinsiyetini anlamak için 

bazı yöntemler vardır, bu yöntemlerin başında kelle açma yöntemi gelir. Kömürde 

pişirilmiş kellenin alt ve üst çenesinden tutularak iki çene ayrılır, bu arada bu işi 

yapan kişi içinden “Kalbimi tuttum… hanımın çocuğu kız mı, olacak oğlan mı?” der. 

Kellenin alt çenesinin kemikleri etli çıkarsa çocuk kız; etsiz çıkarsa oğlan olacak 

inancı vardır. Tahmin edilenin tersine çocuk kız denilir, erkek çıkarsa ya da erkek 

denilir, kız çıkarsa bu tılsımı yapan kişinin kalbini iyi tutamadığı inancı vardır (F.Y.). 

 1.3.2. Lale Falına Bakma Yöntemi 

 Korkuteli’nde hamilenin karnındaki çocuğun cinsiyetini anlamak için lale 

falına bakma yöntemi de uygulanmaktadır. Bu yöntem için henüz açmamış lale 

tomurcuğu kullanılır. Lale tomurcukları açılır. İçi açılan lalenin rengi kırmızı çıkarsa 

çocuk kız, pembe çıkarsa erkek olacak şeklinde bir inanış vardır (İ.K.). 

 1.3.3. Hamilenin Vücudunun, Yüzünün Aldığı Şekle Göre Cinsiyeti 

Belirleme Yöntemleri ile İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde gebe kadının vücudunun ve yüzünün aldığı şeklin doğacak 

olan çocuğun cinsiyetinin anlaşılmasında yol gösterici olduğuna inanılmaktadır. Bu 
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inanışa bağlı olarak hamilenin vücudunun ve yüzünün aldığı şekle göre yorumlar 

yapılmaktadır. 

 Hamile kadın hamileliği boyunca hep zayıf kalır ise çocuğunun kız olacağına 

inanılır. Fakat hanım gebe kaldıktan sonra hızlı bir şekilde kilo aldı ise çocuğun 

erkek olacağı inanışı ağır basmaktadır. Başka bir inanışa göre gebenin sağ bacağı 

şişer ise çocuk büyük ihtimal ile erkek olacaktır (F.Y.).        

 Hamilenin karnı sivri olur ise çocuk kız; eğer karnı yayvan olursa erkek 

olacaktır gibi inanışlar bulunmaktadır  (Z.T.). 

 Gebenin yüzünün aldığı şekil de çocuğun cinsiyetini belirlemede önemli bir 

faktördür. 

 Gebenin yüzünün aldığı şekil değerlendirildiğinde gebenin yüzü çirkinleşirse 

çocuğun kız olacağına inanılır. Çünkü kız çocuğu annenin güzelliğini alır şeklinde 

bir inanış hâkimdir ( F.Y.).  

  Başka bir inanışa göre hamilenin yüzünde çillikler artar ise çocuk kız 

olacaktır. Bunun aksine hamilede çillik olmaz ise çocuk erkek olacaktır (İ.K.). 

 Yine hamilenin beslenme şekli de çocuğun cinsiyetini belirlemede önemli bir 

etkendir.  

 Hamile kadın bu dönemde tatlı yiyecekleri tüketirse çocuk erkek, ekşi 

yiyecekleri tüketirse kız olacak inanışı hâkimdir ( Z.T.).  

 1.4. Doğumu Kolaylaştırmak İçin Yapılan İnanışlar 

 Bütün Türk dünyasında olduğu gibi Yakutlarda da doğuma büyük bir önem 

verilmektedir. Doğuma az bir zaman kalınca baba adayı ormana giderek bir kayın 

ağacı keser, bu ağaçtan üç kazık hazırlar bunlar tek bir kayın ağacından hazırlanır. 

 Yine doğum yaklaşınca kiler, ev ve evdeki sandıklar açık bırakılır. Ateşe yağ 

atılıp ”Ey doğum tanrısı Aysıt, ye yolun açık olsun!” denilir. Çocuk doğunca da ateşe 

yağlı bir yiyecek verilir. Buna benzer başka bir inanış da Altaylı boylarda ve 
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Kırgızlarda görülür. Doğum yaklaşınca oba yahut oba kadınları lohusanın evinde 

toplanırlar. Çadırın tam orta yerine bir urgan bağlarlar. Bu urganın ucu duvara 

bağlanır diğer ucu da lohusanın koltukları arsından geçirilir. Kadın çok ıstırap 

çekerse kadına albastı musallat oldu diye inanılır (İnan, 1986: 168-169). 

 Korkuteli’nde albasması sadece lohusanın üzücü bir şey duyduğunda, aşırı 

derecede üzülmesinden kaynaklanan bir durum olarak bilinmektedir. Albasarsa 

lohusa kadın akli dengesini kaybeder çocuğunu dâhi hatırlayamaz duruma gelir 

(H.Ç.). 

 İlçede çocuğun doğması sırasında yapılan bazı uygulamalar vardır. 

Korkuteli’nde hamile çocuğunu doğurmakta zorlanıyorsa bazı şeyleri yapmanın 

doğumu kolaylaştıracağına inanılmaktadır. İlçede doğum sancısı başladığında baba 

evin bacasına silahla ateş eder. Yine doğumu kolaylaştırmak için anne, babanın 

avucundan su içer. Başka bir inanca göre doğum yapılan odada genç kızlar var ise bu 

kızların yakasından birer parça kopartılır. Korkuteli’nin bazı köylerinde doğumu 

kolaylaştırmak için evde kapalı olan tabak ve tencerelerin kapakları açılır, yine evde 

kapalı olan kapılar ve buna benzer eşyaların kapakları açılır (F.Y.). 

 1.5. Lohusalık Dönemiyle İlgili İnanışlar 

 Bütün Türk dünyasında lohusalık dönemiyle ilgili çeşitli inanışlar vardır. 

Çocuğunu yeni doğurmuş, henüz yataktan kalkmamış kadına lohusa denilmektedir. 

Doğumdan sonra özellikle kırsal bölgelerde lohusalık kırk gün sürmektedir (Örnek, 

1977: 143- 144). 

 Lohusalık döneminde kadınlara musallat olan ve lohusa kadınların ciğerini 

sökerek onları öldürdüğüne inanılan bir şer gücün varlığına inanılır. Bu şer güce 

albastı denilmektedir. Albastı kendi arasında sarı albastı ve kara albastı olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Kazan Türklerinin inanışlarına göre albastı şerir bir ruhtur. Bu 

varlık meskûn olmayan evlerde ve sahalarda bulunur. Bu yaratık yolcuların yollarını 

şaşırtır ve insanları uykuda basar. Uluğ Kem nehrinde Tuba-urenha Şamanî Türklerin 

inanışlarına göre albastı evlenmeyen bir kızdan türemiştir, bu varlık kumsallarda ve 

kayalarda bulunur. Yine Fergana Özbeklerinin inanışlarına göre albastı dağınık saçlı 
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bir koca karı suretinde tasavvur edilir. Bu şer güç lohusayı boğabilir, o yüzden lohusa 

yalnız bırakılmaz. Albastı tüfek sesinden ve kırmızı renkli şeylerden korkmaktadır 

(İnan, 1986: 170- 171). 

  Korkuteli’nde albastının varlığından doğrudan söz edilmez, fakat lohusanın 

şer güçlerden korunmasıyla ilgili inanışlar ilçede de varlığını sürdürmektedir. 

 Lohusa kadının çeşitli şer güçlerden arınması ve lohusa olduğunun bilinmesi 

için çocuk doğunca lohusanın alnına kırmızı tülbent bağlanır. Lohusanın alnına 

kırmızı tülbent bağlanması onu albasmasından korumaktadır. Ayrıca insanlar 

gördükleri kişinin lohusa olduğunu alnındaki tülbent sayesinde anlarlar ve ona göre 

hareket ederler (İ.K.). 

 1.5.1. Kırk Düşmesi 

 Halkımız, lohusa kadın ile çocuğun doğumdan sonra kırk gün içinde 

hastalanmasına kırk düşmesi demektedir. Bu süre içinde hastalanan kadın ya da 

çocuğun tedavi edilmesi için yapılan urasalara* kırklama denilmektedir. Türkiye’nin 

birçok yerinde olduğu gibi Korkuteli’nde de kırk düşmesi ve bunu kırklama işlemi 

yapılmaktadır (Örnek, 1977: 146). 

 İlçede lohusalık dönemiyle ilgili bir takım inanışlar vardır. Aynı mahallede, 

aynı anda iki çocuk doğarsa çocuklardan birini kırk basabilir. Çocuklardan birinin 

ailesinin kalbine böyle bir düşünce gelirse diğer ailenin çocuğunun bir eşyasını 

alarak saklar. Lohusa annenin diğer lohusanın eşyasını saklamasının sebebi ise kırk 

basma olayının kendi çocuğuna uğramamasıdır.  

 Eğer çocuklardan birisine kırk basmış ise bir kaba küçük küçük kırk taş 

konur. Daha sonra bu kaba yumurta kabuğu ile kırk defa su ilave edilir. Kaba 

doldurulan su çocuğun başından aşağı dökülerek çocuk yıkanır ve kırk basmasının bu 

şekilde ortadan kalkacağına inanılmaktadır (F.Y.). 

                                                 
* Urasa: Hastalığa, cine, periye karşı okuyup üfleme, afsunlama. 2. Hastalığı, kocakarı ilaçlarıyla 
sağaltma çabası, işi. 
Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç. Bir çeşit tedavi yapma usulü  
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 Osmankalfalar köyünde çocuklara kırk basması sık rastlanan hadiselerden 

birisidir. Başka bir kaynak şahsımız olan E.T’nin verdiği bilgiye göre, kırk düşen 

çocuk yemeden içmeden kesilir, sürekli ağlar ve hızlı bir şekilde zayıflar. Çocuğun 

üstündeki kırk düşmesini kaldırmak için bir kaba kırk tane taş konulur aynı kabın 

içine yumurta kabuğu ile otuz dokuz sefer su konulur. Kırklama suyu hazırlandıktan 

sonra çocuk bir leğene oturtulur.  Kaba konulan su taşlarla birlikte çocuğun başından 

aşağı dökülür. Çocuğun başından dökülerek leğende biriken su bir başka kaba 

aktarılarak gece vakti üç yolun birleştiği bir kavşağa dökülür. Suyu döken kişi hiç 

arkasına bakmadan evine döner. Yapılan bu tılsımdan sonra çocuk en kısa zamanda 

sağlığına kavuşacaktır (E.T.).  

 Korkuteli’nde kırk düşmesini başka bir kaynak şahsımızda şu şekilde 

değerlendirmektedir: 

 Kırk düşmesi çocuğun vücuduna uğradıysa çocuk hiçbir şey yiyemez hale 

gelir vücudundaki etler zayıflıktan sarkmaya başlar bunun tedavisi için bir kaba el 

değmemiş bir yerden kırk parça toprak konulur arkasından kırk parça ot süpürgesi 

kırığı ilave edilir bu karışım kırk düşen çocukla beraber üç yol ağzına götürülür. Üç 

yol ağzında yere bir sacayak konulur, sacayağın üstüne bir süpürge bırakılır. Çocuk 

süpürgenin üstüne oturtularak yıkanır. Çocuğun annesi çocuğun iyileşeceğine kalpten 

inanırsa çocuktan kırk düşmesi kalkar (B.K.). 

 Kırk düşmesi çocuğun vücudunun herhangi bir yerine düşebileceği gibi 

çenesine de düşebilmektedir. 

 Eğer kırk çocuğun çenesine düşmüş ise çocuk hiç durmadan ağlamaya başlar 

bunun tedavisi için kurumuş köpek kafası bir kaba konulur, üstünden su ilave edilir. 

Bu karışım yere yatırılıp üstüne kalbur örtülen çocuğun üstüne dökülür. Böylece 

çocuğun çenesinden de kırk düşmesi kalkmış olur.  

 Kırk düşmesi aynı anda doğan iki çocuktan birisine olabileceği gibi cenaze 

geçerken uyuyan çocuklara da düşebilir. Çocuğa kırk düşmesi ölen birinden 

düşmüşe, cenaze gömüldükten sonra onun mezarından bir avuç toprak getirilir. Bu 

toprak bir kaba konulur, kaba çocuğu yıkayacak kadar su ilave edilir bu su ile de 
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çocuk yıkanır. Böylece çocuktan kırk kalkar. Eğer buna rağmen çocuktan kırk 

kalkmaz ise çocuk kabirliğe götürülüp gezdirilir (Z.T.).  

 Yapılan uygulamalara rağmen çocuktan kırk kalkmaz ise kırk eşekleşmiş 

denir. Böyle bir durumda çocuk bir merkebe bindirilerek üç yol ortasına götürülür. 

Hazırlanan kırk suyu çocuğun üstüne burada dökülür.  Böylelikle çocuktan kırk 

düşmesinin kalkacağına inanılmaktadır (M.T.). 

 Yine iki lohusa herhangi bir yerde karşılaştığında çocuklardan birinin “kırk 

düşmesi”ne uğrayacağına inanılır. Böylece çocukların normal gelişmeyeceği, zayıf 

ve hastalıklı olacağı düşünülür. Kırk düşmesini önlemek için lohusalar birbirine 

ağırlık olarak para, iplik, iğne gibi eşyalar verirler (E.T.). 

 Kırk düşmesi bazen hayvanlardan da kaynaklanabilir. Çocuğu doğan bayan 

ile birlikte köydeki köpeklerden biriside yavrular ve bu köpek çocuğun üstünden 

geçerse o köpekten de çocuğa kırk basması düşebilir (E.T.).  

 1. 6. Çocuğa Ad Verilmesiyle İlgili İnanışlar 

 Eski Türk örf ve adetlerinde çocuklar önemli bir iş yapmayınca çocuklara ad 

verilmez, çocuklar toplum tarafından adsız olarak çağırılırdı. Dede Korkut 

hikâyelerinde anlatılana göre “Ol zamanda bir oğlan baş kesmese, kan dökmese, ad 

konmazdı.” şeklinde geçmektedir. Oğlan savaşta ya da avda başarı gösterirse boyun 

bütün üyeleri toplanır, boyun hocası Dedem Korkut, dualarla oğlana gerçek adını 

verirdi. Dede Korkut hikâyelerinden, Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesinde 

Bayındır Han’ın devesi ile boğası güreşirken Boğaç bir anda boğanın karşısında kalır 

ve bir yumrukta boğayı yere serer. Bu olaydan sonra boğayı devirdiği için kendisine 

Boğaç adı verilir (Ergin, 2008: 4).  

 Günümüzde de çocuğa isim verme olayı eskisi kadar olmasa da önemli 

konulardan birisidir. İlçe halkı çocuğa verilen ismin çocuğun karakterini 

etkileyeceğine inanmaktadır. Bu yüzden Korkuteli halkı çocuklarına kötü anlam 

taşıyan isimler vermez. Bölgede genellikle büyük anne ve büyükbabaların isimleri 
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verilmektedir. Bunun yanında ilçede çocuklara din ve devlet büyüklerinin isimlerini 

koymak da oldukça yaygındır (İ.K.). 

 Çocuğa ad verme işlemi yapılırken eve bir hoca çağrılır. Hoca çeşitli sureler 

okuduktan sonra çocuğun kulağına yaklaşarak ismini söyler. Arkasından küçük ya da 

büyük bir kurban kesilip yemek verilir, yemeğe gelen davetliler çocuğa çeşitli 

giyecekler getirir (İ.K.). 

 Bir ailenin çocuğu olur ve bu çocuk doğumdan hemen sonra ölürse, ölüm 

nedeni bazen çocuğa verilen isme bağlanabilir, bu yüzden yeni doğan kardeşe Yaşar, 

Dursun, Durdu gibi isimler verilebilir. İlçede genellikle ilk çocuklara Murat adı 

verilmektedir. Bunun nedeni ilk doğan ve ondan sonra doğacak çocukların muradının 

güzel olması düşüncesidir (İ.K.). 

 1. 7. Göbek Bağı İlgili İnanışlar 

 Çocuk doğunca yapılan ilk işlem göbek bağının kesilmesi ve bağlanmasıdır. 

Göbek bağlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birincisi 

göbek bağının bağlanma şeklidir. İlçedeki inanışa göre çocuğun göbeği kesildikten 

sonra, göbek bağının ucu aşağı doğru bağlanırsa çocuğun çok sık çiş yapacağına 

inanılmaktadır. Bu yüzden çocuğun göbeği kesildikten sonra göbek bağı yukarı 

doğru bağlanır (İ.K.). 

 Çocuğun göbeğinin kesilmesiyle ilgili başka bir inanış da göbeğin uzun ya da 

kısa kesilmesiyle ilgilidir. Çocuğun göbeği kısa kesilirse, sesinin kötü olacağına, 

uzun kesilirse sesinin güzel olacağına inanılmaktadır (B.K.). 

 Korkuteli’nde anne karnında annesinden göbek bağıyla beslenen çocukların 

dünyaya gelince de göbeğine bağlı kalacağına inanılmaktadır. Bu sebepten göbek 

bağı düştükten sonrada göbek bağının gömüldüğü yerin çocuğun gelecekteki 

işlerinde rol alacağına inanılmaktadır. Korkuteli’nde göbeği düşen çocukların aileleri 

çocukları büyüyünce hangi mesleği yapmasını istiyorsa, çocuklarının göbeklerini o 

mesleğin icra edildi mekânın bir kenarına ya da içine gömerler. Eğer aile çocuğunun 

hoca olmasını istiyorsa çocuğunun göbeğini caminin avlusuna; çocuğunun öğretmen 
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olmasını isterse de okulun bahçesine gömmektedir.  Bazı aileler de çocuklarının 

göbeklerini kapı eşiğine gömerler burada amaç çocuğun ailesinin kapısından ayrılıp 

gitmesini önlemektir (F.Y.)  

 Konuyla ilgili başka bir inanış da çocuğun göbeğinin bırakıldığı yere bağlı 

olacağı ile ilgilidir. Bazı aileler çocuklarının eve bağlı olmalarını isterler. Bunlar 

çocuklarının göbeklerini annelerinin çeyiz sandığının içine koymak suretiyle o 

çocuğu eve bağlamış olurlar ( Z.T.). 

 İlçenin bazı köylerinde göbek gömülmez çocuğun yapması istenilen mesleği 

ile ilgili eşyanın ya da mekânın bir köşesine bağlanır. Ailesi kız çocuğunun halı 

dokuyucu olmasını isteniyorsa çocuğun göbeğini halı tezgâhının bir köşesine bağlar 

(D.K.). 

 1. 8. Çocuğun Dişinin Çıkmasıyla İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde çocuğun ilk dişi çıktığı zaman diş köllesi yapılır. Diş köllesi, iri 

taneli, kölle için ayrılmış ve hazırlanmış özel bir buğdaydan yapılır. Kölle 

hazırlandıktan sonra köyün bayanları bir araya gelip hazırlanan köleyi yerler bu 

arada dişi çıkmakta olan çocuk toplantı yerine getirilir, çocuğun üstüne kırmızı bir 

tülbent örtülür. O güne kadar hiç dişi ağrımamış birisi yapılan bu köleden ağzına alıp 

çiğneyerek çocuğun üstüne döker. Bu işlem yapılırken orada bulunan bir bayan 

tarafından da dua okunur peşinden tören sona erer. İlçede diş kölesi yapılmasının 

sebebi çocuğun dişlerinin kolay çıkacağı, düzgün olacağı ve diş ağrısı çekmeyeceği 

inancındandır (İ.K.), (F.Y.). 

 1. 9. Çocuğun Tırnağının Kesilmesiyle İlgili İnanışlar 

 Çocuğun tırnağı, çocuk altı aylık olana kadar kesilmez. Altıncı ayından sonra 

tırnakları kesilen çocuğun eli babasının elbisesinin cebine sokulur. Çocuğun buradan 

alacağı para ileriki yıllarda ona uğur getirmesi içindir. Alınan o paranın uğurlu 

olacağına inanılmaktadır (İ.K.). 
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 1. 10. Askerlik Dönemiyle İlgili İnanışlar 

 Korkuteli halkının inanışına göre asker ocağı peygamber ocağı olarak 

değerlendirilmekte ve askere giden gençler ile bunların aileleri bu durumdan gurur 

duymaktadır. Genç, askere gitmeden önce aile maddi durumuna göre bir hayvanı 

kurban eder. Kurban edilen hayvan en fazla bir öküz, en az da bir keçiden olur. 

Kesilen hayvanın etiyle dua okutulup yemek verilir. Gencin askere gideceği gün 

yapılan bazı uygulamalar vardır. Bunlardan birincisi asker yola çıkarken tekbir 

getirerek uğurlamadır. Yine ilçede askere giden gençlerin arkasından yolu açık olsun 

gittiği gün gibi sağlıklı gelsin düşüncesiyle su dökme inanışı vardır. Yöremizde 

genellikle askere giden gencin annesi önceden hazırladığı bir kaba konmuş suyu oğlu 

evden çıkıp arabaya doğru yürümeye başlayınca arkasından serper (D.K.). 

 Korkuteli’nde askere giden gençlere yola çıkmadan önce bir parça yiyecek 

verilir ve bu yiyeceğin yarısı yedirilir. Yiyeceğin bir parçası da gencin askerden 

geldiğinde yemesi için saklanır. Bu, askere giden kişinin rızkının kesilmemesi, 

askerden gelince de rızkının kalanını yiyerek hayatını devam ettirmesi için yapılan 

bir uygulamadır. Yöre halkı bu uygulamayla rızkın kesilmeyeceğine inanmaktadır. 

Başka bir inanışa göre askere gidecek olan gence sağ salim evine dönmesi amacıyla 

evinin kapısının üstüne bir çivi çaktırılır (İ.K.) 

1. 11. Evlilik Dönemiyle İlgili İnanışlar 

 Bugün Korkuteli’ndeki evlilikle ilgili halk inanışları, Orta Asya’daki ve 

Anadolu’nun birçok il ve ilçesindeki halk inanışlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Bunlardan bir kaçına bakacak olursak, Yakut Türklerindeki şamanın görevlerini 

Korkuteli’nde imamlar üstlenmiştir. İmamların evlilik konusundaki görevleri Yakut 

Türklerindeki gibi pasif durumdadır. Yakut Türklerinde gelin oğlan evine gelince 

saçı yapılmakta, aynı şekilde Korkuteli’nde de eve yeni giren geline saçı 

yapılmaktadır. Yakutlarda saçı yapılırken şaman gök tanrıya yalvararak evli çiftlerin 

huzur ve mutluluğunu isterken Korkuteli’nde de imam Allaha dua ederek aynı 

isteklerde bulunmaktadır (İnan, 1986: 167). Günümüzde Türk boylarında kız 
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kaçırarak evlenme oldukça nadirdir. Altaylarda kız kaçırma kızın rızasıyla hatta anne 

ve babanın tasvibi ile olur (İnan, 1986: 166).  

  İlçede kız kaçırma eskiden çok yaygın olarak yaşanılan bir olayken 

günümüzde örneğine pek rastlanılmayan bir evlilik şeklidir. Eskiden kız kaçırma 

kızın rızası olmadan gerçekleştirilmekteymiş. Günümüzde ise zorla kız kaçırma 

olmamaktadır. Halk bunun sebebini zorla kız kaçakların çok kısa zamanda 

yakalanmasına ve yakalananlara ağır cezalar verilmesine bağlıyor (Z.T.). 

  İlçede evlilik genellikle görücü usulü ile olmaktadır. Erkekler ile kızların 

kendi arasında anlaşarak evlenmeleri hoş karşılanmaz, iki gencin ailelerinden 

habersiz anlaşarak yapacakları evliliklerin hayırlı olmayacağına inanılmaktadır. İster 

görücü usulü, isterse erkek ile kızın anlaşarak yapacakları evlilik olsun, bu işe kız 

isteme ile başlanılmaktadır. Kız isteme Türklerde çok eski dönemlerden bu yana 

vardır. Dede Korkut, Beyrek için Deli Kaçar’ın kız kardeşini isterken şöyle diyor: 

“Karşı yatan dağını almaya gelmişim, akındıllı suyunu geçmeye gelmişim, dar 

eteğine, sıgnu gelmişim.” (İnan, 1991: 241). Bugün Anadolu’nun birçok yerine kız 

“Allahın emri Peygamberin kavli” ile istenmektedir.  

  İlçede hoş karşılanmayan başka bir evlilik şekli de berdel evliliktir. Halk, 

berdel evliliğin iyi olmadığına, berdel evliliklerde sorun çıktığına, berdel evlilik 

yapan çiftlerin çocuklarının hayırsız olacağına inanmaktadır (F.Y.). 

Korkuteli’nde düğün günü ile ilgili de bazı inanışlar vardır. Gelinin baba evinden 

ayrılması ve damadın evine varmasıyla ilgili de bazı uygulamalar yapılır. Gelin 

arabası baba evinden ayrılırken evliliğinin su gibi temiz ve düzgün olması için gelin 

arabasının arkasından su dökülür. Su dökülen kap cam eşyadan seçilir. Gelinin baba 

evindeki hayatı sona erdiği inancı hakim olduğu için gelinin baba evine geri 

dönmemesi amacıyla su dökülen cam kap yere vurularak kırılır. Şamanist ve 

Müslüman Türklerin evlenme törenlerinde müşterek olan Şamanist unsur gelin 

geldiği gün başına saçı saçmaktır. Yapılan saçı gelinin geldiği gün yapılan en önemli 

uygulamadır. Türkler, avcılık döneminde, avın kanını, yağını ve etini; çobanlık 

döneminde sütü, kımızı ve hayvanların yağını; çiftçilik döneminde ise darıyı, 
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buğdayı veya muhtelif meyveleri saçı olarak kullanılmışlardır. Türklerde saçı 

yabancı soya mensup olan kızı, kocasının soyunun ataları ve koruyucu ruhlarının 

kabul etmesi için yapılan kurban ayinin bir kalıntısıdır (İnan, 1986: 167). 

  Korkuteli’nde gelin arabası damadın evinin önüne gelince içinde buğday, 

mısır, yulaf gibi hububat tohumlarıyla bozuk para şeker gibi şeyler olan bir kap 

dolusu karışım gelin arabasının üstüne dökülür. Günümüzde bunun yapılmasında evli 

çiftlerin rızıklarının bol olması inancı vardır (İ.K.). 

 Gelin eve girince gelinin eline bir çivi bir de çekiç verilir. Gelin evin 

kapısının üstüne bu çiviyi çakar. Burada gelinin girdiği evden çıkmaması, çivi gibi 

çakılıp evine ve ailesine sahip çıkması, evine yerleşmesi demir gibi olması inancı 

vardır. Yine gelin eve girince eline içinde yağ bulunan bir kap verilir. Gelin elini 

yağa dokundurarak eline bulaşan yağı evin kapısının üstüne sürer. Burada amaç 

evliliğinin yağ gibi akıcı olması evliliğinde sorun yaşamamasıdır (F.Y.).   

  Evlilikle ilgili başka bir inanışa göre gelinin eline bal sürülür, gelin de bu 

balı kapının üstüne sürer burada evliliğin bal gibi tatlı olması inanışı vardır (İ.K.).

  

  Şamanist Türklerde gelin kocasının evine gelince kocasının ve evin 

büyüklerinin adını söyleyemez. Büyük baba çadırının ocağından yukarıya geçmek, 

muayyen bir zaman içinde kayın baba, kayın birader ve hatta ihtiyar kadınlarla dâhi 

konuşmak yasak sayılmaktadır (İnan, 1986: 167). Korkuteli ilçesinde buna benzer 

bazı inanışlar varlığını sürdürmektedir. Gelin kocasına, kaynanasına, kayın babasına 

ismiyle hitap etmez. Korkuteli’nde buna benzer bir başka inanışta yolda karşılaşılan 

bir erkeğe yol vermekle ilgilidir. İlçede bir bayan ile bir erkek yolda karşılaşırlarsa 

bayan erkeğe yol verir. Aksi halde erkeğin işlerinin yolunda gitmeyeceğine 

inanılmaktadır (F.Y.). 

 İlçede önemli başka bir unsur da evlilik zamanıdır. İlçe halkı düğünlerini 

genellikle bahar aylarında yapmaktadır. İlçede iki bayram arası düğün yapılmasının 

doğru olmayacağı düşüncesi vardır. Eğer iki bayram arası düğün yapılırsa evliliğin 
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düzgün gitmeyeceği doğan çocukların hayır getirmeyip hastalıklı olacağı ya da 

öleceğine inanılmaktadır (İ.K.). 

 1. 12. Ölümle İlgili İnanışlar 

 İnsanlığın var oluşundan bu yana ölüm insanoğlunun kafasını hep kurcalamış, 

insan oğlu ölümün sırlarını öğrenmeye ve anlamaya çalışmıştır.  

 Eski Türkler can ve ruh mefhumunu genel olarak tın kelimesiyle ifade 

etmişlerdir. Günümüz Şamanist Türk boylarında ruh ve can mefhumu tın, kut ve sur 

kelimeleriyle ifade edilir (İnan, 1986: 176). 

 Çin kaynaklarından alınan bilgiye göre Hunların defin törenine ait verilen 

bilgiler M.Ö. III. YY aittir. Bu habere göre Hunlular ölen insanları tabut içine 

korlardı. Bu tabutlar iki katlı olup iç ve dış tabutlardı. Tabutlar altın ve gümüş 

işlemeli olurdu, kumaş ve kürklerle örtülürdü. Ölen kişi ile birlikte yüz iki yüz kişi 

daha öldürülürdü (İnan, 1986: 177). Yine Gök Türklerin ölüm töreni kaynaklarında 

şu şekilde geçmektedir: “Ölüyü çadıra koyarlar. Ölünün akrabaları koyun, keçi 

keserek çadırın önüne sererler. Ölünün bulunduğu çadırın önünde yedi defa 

dolaşırlar. Ölünün bulunduğu çadırın önünde yüzlerini kesip ağlarlar. Yaş ve kan 

karışarak akar. Bu töreni yedi defa tekrar ederler. Sonra muayyen bir günde ölünün 

bindiği atı, kullandığı eşyayı ölü ile birlikte yakarlar, külünü muayyen bir günde 

gömerler. İlkbaharda ölen son baharda, son baharda ölen ilkbaharda gömülür. 

Ölünün gömüldüğü yere sağlığında öldürdüğü kişi sayısı kadar taş dikilir.” 

Oğuzlarda ölü törenleri de Gök Türklerin törenlerine benzemektedir. Bazı Türk 

boylarında ölünün ardından ölen adamın zenginlik derecesine göre at kurban edilir, 

kurban edilen atların etleri yenilir, derileri gömüldüğü yerin üstüne serilir (İnan, 

1986: 179). Bazı Türk boyları ölülerini yakarken bazıları da değerli eşyaları ile 

birlikte gömmektedir. Orta Asya da yapılan kazılarda eşyaları ve ölen kişinin 

dünyada bindiği atların kemikleri ortaya çıkmıştır. İster yakılsın isterse 

mumyalanarak eşyalarıyla birlikte gömülsün inanışlara göre ölen kişinin öldükten 

sonra varlığını sürdürdüğüne inanılmaktadır. Oğuzlar Anadolu’ya geldikten sonra da 

ölen kişinin ardından kurban kesmeyi devam ettirmişlerdir. Dede Korkut 
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hikâyelerinde ak boz at kurban edilip ölü aşı verilmektedir. Bugün Korkuteli’nde 

ölen kişinin ardından bir hayvan kurban edilmese de ölü aşı verilmeye devam 

etmektedir.  

 Korkuteli’nde ölümle ilgili halk inanışları Türkiye’nin genelindeki inançlarla 

benzerlik göstermektedir. Halk arasında “Dünyada ölümden başka her şeyin çaresi 

var.”sözü ölüme çare olmadığının bir göstergesidir. Yine “Ölüm gelmişse bedene baş 

ağrısı bahane.” atasözü de ölümün çaresi olmadığını gösteren bir atasözüdür. 

 İslam dininde nasıl yaşamın hak olduğu gerçekse, ölümün de hak olduğu 

birçok hadis ve ayette vurgulanmıştır. 

 İlçede vefat eden kişinin ölüm şekline göre de çeşitli inanışlar vardır. Vefat 

eden kişi eğer askerdeyken ölürse ölen kişinin şehit olduğuna ve cennetlik olduğuna 

inanılır. Şahıs eğer bir trafik kazası sonucu öldü ise afat* ölümüne uğradığına 

inanılır. Yakınlarıyla helâlaşamadan öldüğü için bu konuda ayrı bir üzüntü duyulur. 

Vefat eden kişi uzun süre yatalak kaldı ise Allah kurtardı denilir. Yine ölen kişi belli 

bir zaman yatalak oldu ise yakınları ile helâlaşarak vefat ettiyse en iyi ölüm şekliyle 

öldüğüne inanılır.  

 Kişinin öldüğü günlerle ilgili de çeşitli inanışlar söz konusudur. Vefat eden 

kişi kandil günlerinin birinde vefat ettiyse onun cennetlik olduğuna inanılır. Yine 

cuma gününde ölen kişinin de cennetlik olacağı inancı vardır. Küçük yaşta yani 

akılbalik olmadan ölen çocukların da cennetlik olduğu inanışı vardır. Vefat eden 

kimse etrafına zarar veren şerli bir insan ise Allah onun şerrinden insanları kurtardı 

şeklinde bir inanış söz konusudur. Ölümle ilgili başka bir inanış da ölüm anıyla 

ilgilidir. Ölmek üzere olan kişi ölüm anında çok acı çekiyorsa bu kişinin dünyada 

yaptıklarından dolayı canının zor çıktığına inanılır. Ölen kişi hiç çabalamadan hemen 

canını verdi ise Allah canını hiç acı çektirmeden aldı, cennetlik oldu şeklinde bir 

inanış söz konusudur. 

                                                 
*Afat: aniden ortaya çıkan doğal afet, ya da olumsuz durum. 
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 Korkuteli’nde cenazenin defnedilmesi ile ilgili de çeşitli inanma ve 

uygulamalar vardır. Kişi öldükten sonra ceset odanın ortasına başı kıbleye gelecek 

şekilde yatırılır. Merhumun gözleri açık kaldı ise dünyasına doyamadan gitmiş 

denilir, gözleri kapatılır. Ceset bir müddet evde bekletilmek durumunda kalırsa, karnı 

şişmesin diye karnının üstüne bir demir parçası ya da bıçak konulur. 

 Korkuteli’nde cesedin toprağa verilmesiyle ilgili de çeşitli inanışlar söz 

konusudur. İlçe halkının inanışına göre vefat eden kişi en kısa zamanda 

defnedilmelidir. Cesedin bir veya birkaç gün bekletilmesi gerekirse başında 

yakınlarından birisi bekler. Cenazeye kedi, köpek gibi hayvanlar yaklaştırılmaz. Eğer 

cesedin üstünden kedi geçerse onun hortlayacağına, kabrinden çıkarak insanları 

rahatsız edeceğine inanılmaktadır. Ayrıca cenazeyi beklemenin çok sevap olduğuna 

inanılmaktadır. Ölen kişi erkek ise cenazeyi erkeklerden birisi, bayan ise bayanlardan 

birisi bekler. Cenazenin kaldığı odada günlük yakılarak tütsü yapılır.  

 Cenaze yattığı yerden kaldırılarak yıkanmaya gittiği zaman geride kalanlar 

taş gibi sabırlı olsunlar diye cenazenin kalktığı yere bir taş konulur. Cenazenin 

yıkandığı su ile ilgili de bir inanış vardır. Cenazenin yıkandığı suyun ılık olmasına 

dikkat edilir. Su sıcak olursa cesedin yanacağı, soğuk olursa donacağına inanılır. 

Yine cenazenin yıkanması esnasında günlük yakılarak tütsü yapılır. Cenazenin 

yıkanması sırasında ilçe halkının inanışına göre komşulardan uyuyanlar var ise 

uyandırılır çünkü cenaze yıkanırken uyuyana kırk düşermiş şeklinde bir inanış vardır. 

Cenazenin yıkanması esnasında kullanılan eşyalar elden alınıp verilmez; eşyaları 

kullananlar işleri bitince onu bir yere bırakır aynı eşyayı kullanacak kişi onu 

bırakıldığı yerden alır. Cenaze yıkandıktan sonra İslami kurallara göre kefenlenip 

tabuta konulur. Cenaze mezarlığa götürülürken tabutun bir ucundan tutarak onu kırk 

adım taşımak sevaptır, şeklinde bir inanış vardır. Cenaze götürülürken tabutu 

taşıyanlar cenazenin ağırlığına göre de yorum yaparlar. Eğer ceset ağır ise merhumun 

günahının çokluğuna, hafifse günahının azlığına inanılır. Cenaze namazı mezarlığa 

yakın bir camide kılınabileceği gibi mezarlıkta hazırlanmış bir yerde de kılınabilir.  

 Namazı kılmadan önce imam namaz kılmak için toplanan kalabalığa 

haklarının helal edip etmediklerini sorar insanlar haklarını helal ederse cenaze daha 



 25

önceden hazırlanmış kabre götürülür. Cemaatten birisi hakkını helal etmezse cenaze 

bekletilir, helallik alınır. Aksi halde cenazenin kul hakkıyla gideceğine inanılır. Halk 

arasında kabrin deriliği ile ilgilide bir inanış vardır inanışa göre erkek merhum için 

kabrin derinliği en az göbek hizasında olmalı, kadın için ise göğüs hizasında 

olmalıdır. Ceset, sağ tarafı kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Başka bir inanış da 

merhumun üstüne toprak atılmasıyla ilgilidir. Merhumun üstüne toprak atmak 

sevaptır, şeklinde bir inanış vardır. Atılan toprak miktarı en az üç kürek olmalıdır. 

Yine merhum gömülürken toprak atmak için kullanılan küreği her kullanan, işi 

bittikten sonra yere bırakır, diğer toprak atacak kişi bu küreği yerden alarak toprak 

atar. Elden kürek alıp vermek doğru değildir. Merhumun ailesi tarafından cenaze 

defnedildikten sonra cenazeyi define gelenlere sevabı merhuma bağışlanmak üzere 

helva ekmek verilir. Cenaze gömüldükten sonra definden dönenler gelmeden önce 

uyuyan çocuklar uyandırılıp evden dışarı çıkarılır. Bunun yapılmasında amaç çocuğa 

ölü kırkı düşmesini engellemektir. 

 Cenazenin defninden sonra sıra merhumun kalan eşyaları ile ilgilidir. Merhumun 

elbiseleri fakirlere dağıtılır, ayakkabısı da evin kapısının önüne konulur. Burada 

ölüm aileden uzak dursun inanışı vardır. İlçede merhumun çıktığı odada en az üç gün 

ışık yakılıp hatim indirilir. Cenazenin defninden sonraki günlerde belli aralıklarla dua 

edilip hatimler indirilir. Cenazenin yedinci ve kırkıncı günlerinde hatim yapılır. 

İnanışa göre cenazenin elli ikinci günü vücudu çürümeye başlamaktadır. Merhumun 

defninin elli ikincisi gün çocukları ve yakınları tarafından mevlit okutulur (İ.K.), 

(D.K.). 

 2. RÜYA İLE İLGİLİ İNANIŞLAR 

 Rüya Nedir? Geçici ölüm denilen uykuda görülen garip haller... Niçin ve ne 

surette rüya görüyoruz? Bu bir fenomendir. İlk insanın yaratılışından bugüne kadar 

filozoflar, bilim adamları çeşitli şekillerde açıklamışlar, düşünmüşler, fakat rüyayı 

kesin bir şekilde belirleyememişlerdir. Ancak şu kadarını bilmemizde fayda vardır ki 

rüya, büyük ve soyut bir dünyadır. Aynı zamanda rüya, öldükten sonraki yaşantımız 

ile de ilişkilidir. Bu ilişkiyi yakalamak, temiz duygu ve ruh temizliğiyle ancak 

mümkün olabilmektedir. Rüya ile çok ince gerçekler keşfedilmiş ve sonsuza kadar da 
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keşfedilmeye devam edilecektir. Chicago Üniversitesi uyku araştırmalarından Allan 

Rechtschaffen uykunun hiçbir fonksiyonu olmadığını tespit etmiştir. Adale 

yorgunluklarının azalmasına rağmen vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyacı 

olmadığını söylemiştir. Çünkü vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendilerini tamir 

etme yeteneği vardır. Araştırmacıların tespitlerine göre bu esnada faaliyetten uzak 

olmasına dinlenme veya uyku durumunda bulunmasına da gerek yoktur. Uyku 

sırasında alınan EEG kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde beyinde faaliyetsizlik 

görülmemiştir. İngiltere Milli Fizik Laboratuarı Kompüter bilimleri bölümünde 

psikolog araştırmacı Dr. Evans'a göre uykunun tek maksadı rüya görmemiz için, 

zemin hazırlamasıdır. Stanford Tıp Merkezi Uyku Kliniği doktoru Dr. William 

Dument'in görüşüne göre ise; rüya görmek son derece önemlidir. Rüyalar fiziki 

dengenin oluşmasını sağlanmaktadır. İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda 

geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. 

 Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin 

dinlenme zamanıdır. Ünlü ruhbilimci Sigmund Freud'un da araştırmalarının büyük 

bölümünü oluşturan uyku sırasında kişinin bilinçaltında düşüncelerinin, özlemlerinin 

ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır. İşte bizler bu 

olguya rüya adını veriyoruz  (Man. İletişim, 2006- 2011). 

 Korkuteli halkı rüyada gördükleri bazı şeylerin hayatlarına yansıyacağına 

inanmaktadır. Rüyayı yorumlamanın iyiye çıkmayacağına da inanılır, bu yüzden 

rüyayı yorumlamaktan kaçınmaktadırlar. Bir kişi rüyasında kötü bir şey görürse 

sabah yüzünü yıkarken rüyasını suya anlatır. Suyun rüyada görülen kötü şeyleri alıp 

götürdüğüne inanılmaktadır. Yine görülen rüyayı insan kendisi yorumlamaz ve 

rüyayı kimseye anlatmaz. Kişi rüyasında gördüğü iyi şeyleri etrafındaki insanlara 

anlatırsa kendisine gösterilen güzel şeylerin gerçekleşmeyeceğine inanır. Yine 

rüyasında gördüğü kötü şeyleri anlattığında bu sefer bu kötü şeyler 

gerçekleşebilmektedir (D.K.). 
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 2. 1. Rüyada Deve Görmek 

 Korkuteli’nde insanlar rüyalarında deve gördüklerinde aileden birinin 

öleceğine inanırlar. Osmankalfalar köyünden Fatmana Yavuzkara’nın, oğlu Ramazan 

ölmeden altı ay evvel, rüyasında, evinindeki kırmızı renkli çiçeği bir devenin 

pencereden uzanarak aldığını ve yediğini görür. Fatmana Yavuzkara bütün 

uğraşlarına rağmen çiçeğini devenin ağzından alamaz. Fatmana Yavuzkara, köyün 

diğer kadınlarına bu rüyayı yorumlatır. Rüyayı yorumlayanlar onun büyük bir acı 

yaşayacağını söylerler. Bu rüyadan altı ay sonra Fatmana Yavuzkara’nın oğlu 

Ramazan trafik kazası yaparak ölür (F.Y.). 

 Başka bir yoruma göre de rüyasında deve gören kişinin hükümetle (devletle) 

alâkalı bir işi olur. 

 2. 2. Rüyada Ekin Tarlası Görmek   

 Rüyasında ekin tarlası gören kişinin, eğer alacaklıysa, alacağını tahsil 

edeceğine inanılır.  

 2. 3. Rüyada Buğday Çeçi Görmek 

 Rüyasında buğday çeçi gören kişinin nasibi açık demektir. İleriki günlerde 

yapılacak olan bir işten dolayı kazançlı olunacağı anlamı taşır. 

 2. 4. Rüyada Köpek Görmek 

 Rüyada görülen köpek düşman anlamındadır. 

 2. 5. Rüyada Yılan Görme 

 Rüyada görülen yılan düşman anlamındadır. Rüyasında yılan gören kişiye 

düşmanlarından birisi tuzak hazırlıyor olabilir. O yüzden rüyasında yılan gören kişi 

tedbirli olmalıdır. 
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 2. 6. Rüyada Odun Görmek 

 Rüyasında odun gören kişi kavgaya karışacak demektir. Ayrıca bu kavgadan 

dolayı dayak yiyebilir. 

 2. 7. Rüyada Balık Görmek 

 Rüyasında balık gören kişinin işi yolunda gidecek, yani kolaylaşacaktır. 

Nasibi çoğalacaktır. 

 2. 8. Rüyada Ayakkabı Görmek 

 Rüyada ayakkabı görmek darlıktır. Yani rüyasında ayakkabı gören kişi maddi 

ve manevi olarak sıkıntıya girecektir. 

 2. 9. Rüyada Ceket Görmek 

 Rüyasında siyah ceket gören kişiye kara takılacaktır. Kara takılması demek 

iftiraya uğrayacak demektir. Rüya beyaz ceket görenin ise arkasından konuşanlar 

iyiliğine konuşacak demektir (İ.K.). 

 3. NAZARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 

 Nazar birçok toplulukta inanılan bir olgudur. Bizim insanlarımız “Nazar 

deveyi kazana, insanı mezara sokar” demekte ve nazarı bu denli tehlikeli bir durum 

olarak görmektedir. Yunanlıların “matımsa”, Arapların “göz”, İranlıların “kötü göz”, 

Hintlilerin “sihir” dedikleri bu gücün adı Türkiye de “nazar”, “göz değmesi”, “göze 

gelme”, “pis göz”, “ kötü göz”,  “kem göz” dür (Örnek, 1977: 168). 

 Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Korkuteli’nde de nazar inancı çok 

yaygın olarak görülmektedir. Halk, nazarı dokunmayan insan olmaz şeklinde bir 

yorum yapmaktadır. Fakat nazarı etkileyen sebeplerin başında göz rengini 

saymaktadırlar. Göz rengi mavi olanların nazarının daha çok dokunacağına 

inanılmaktadır. Bütün canlı ve cansız varlıkları tehdit eden, her türlü nesneye zarar 

vereceğine inanılan bu çarpıcı ve öldürücü gücün özellikle geçiş dönemindeki 

çocuklar için tehlike taşıdığı çok yaygındır (Örnek, 1977: 169). 
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 3. 1. Çocukları Nazardan Koruma Yöntemleri 

 3. 1. 1. Muska Yapma:  

 Korkuteli’nde çocukları nazardan korumak için öncelikli olarak muska 

yapılmaktadır. Muska, bir kâğıt parçasına ayetler yazılarak yapılır. Yapılan bu 

muskanın yanına çörek otu ve üzelik konur. Bunlar bir poşete sarılarak çocuğun 

omzuna dikilir veya asılır (F.Y.), (Z.T.). 

 3. 1. 2. Nazar Boncuğu Takma  

 İlçede çocukların nazardan korunması için başvurulan yöntemlerden birisi de 

nazar boncuğu takmaktır. Türklerde çok eskiden bu yana nazar inancının olduğu 

bilinmektedir. Eski kaynaklarda boncuk yerine moncuk kelimesinin kullanıldığını 

bilmekteyiz. Çocuklara takılan boncuklar bugün çeşitli alış veriş merkezlerinden de 

alabildiğimiz plastik içinde göze benzer bir şekil olan mavi boncuktur. Bu boncuk 

genellikle çocuğun omzuna ya da çocuğa bakıldığı zaman göze çarpacak bir yere 

takılır. Burada amaç çocuğa bakan kişinin önce boncuğu görmesi ve kötü enerjinin 

boncuğa isabet etmesi, böylece çocuğun nazardan korunmasıdır (F.Y.). 

 3.1.3. Çıtlık Dalından Nazarlık Yapma 

 Korkuteli’nde çocukları nazardan korumanın başka bir yöntemi ise çıtlık 

dalından nazarlık yapmaktır. Bir çıtlık ağacı bulunur, sabah gün doğmadan önce 

çıtlık ağacından bir dal kesilerek iki üç santim büyüklüğünde bir nazarlık yapılır. Bu 

nazarlık ortasından bir ipile bağlanarak yine güneş doğmadan önce çocuğun omuz 

başına bağlanır. Yapılan nazarlık çocuktaki nazarı kaldırır. Çocuğu nazardan korur 

(İ.K.). 

 3. 2. Bitkileri Nazardan Koruma Yöntemleri 

 Korkuteli’nde bitkilerin nazara uğrayacağı inancı da çok yaygındır. 

Ağaçlardan biri önceki yıl çok verimli, diğer yıl verimsiz olmuşsa, buna nazar 

değdiğine inanılır. Korkutelililer o bitkiyi nazardan kurtarmak için bitkinin dallarının 

arasına nazar taşı ya da kuru köpek kafası asmaktadır. Nazar taşı, akik taşı olarak da 
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bilinen insanları nazardan ve kem gözlerden koruduğuna inanılan beyaz, sarı, mavi 

yeşil renkli taşlardır. Köpek kafasının asılmasının sebebini kaynak şahsımız Fatmana 

Yavuzkara köpeklerin yaramaz olmasına bağlamaktadır. (F.Y.). 

 3. 3. Hayvanları Nazardan Koruma Yöntemleri 

 Hayvanları nazardan koruma yöntemleri insanları nazardan koruma 

yöntemleri ile aynıdır. Bu sebepten bu konuyla ilgili bilgi vermeye gerek duymadık 

(İ.K.). 

 4. TAKVİM VE ZAMANA BAĞLI İNANIŞLAR 

 4. 1. Yıllık Hava Tahminleriyle İlgili İnanışlar 

 Korkuteli, Antalya’nın bol yağış alan Ak Deniz iklimini ve Karasal İklimi 

bünyesinse barındıran ilçelerden biridir. Bu özelliğinden dolayı hava tahminlerinde 

bölgesel özellik arz eder.  

 Yazın dağ sıralarının uzantısı doğrultusunda yatay şekilde uzanın bulutlar 

sıcak havanın eseceğine işarettir (B.K.). 

 Bahar aylarında kuzeybatıdan hızlı bir şekilde yükselip yol alan koyu renkli 

bulutlar ani ve şiddetli yağmurun habercisidir (B.K.). 

 Kuşlar yuvalarını ağaçların dallarında ne kadar yüksek yaparsa gelecek yazın 

o denli kurak ve sıcak geçeceği tahmin edilir (B.K.). 

 Şiddetli bir kış geçeceği ağaçların yaprakları üst kısımlarından itibaren 

dökülmeye başlaması ile tahmin edilebilir. Eğer sonbaharda ağaç gövdeleri kuruyup 

çatlıyorsa yağışın az olacağı bir mevsim beklenir (D.K.) 

 Korkuteli halkı bahar ayında karamık ve kızılcık bitkilerinin meyvesi çok 

olması durumunda kış ayının uzun ve soğuk geçeceğine inanmaktadır. Yine 

sonbaharda ağaçların yaprakları aşağıdan yukarı doğru birden sararır yapraklarını 

dökerse kış ayının soğuk geçeceğine inanılmaktadır. Fakat bahar ayında ağaçların 
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yaprakları tepeden aşağıya doğru sararır ve yapraklarını ağır ağır dökerse kış ılık ve 

kısa sürecek, şeklinde bir inanış hâkim olmaktadır (D.K.). 

 Korkuteli halkı,  temmuz ayında esen ve on iki gün süren sıcak ve kuru 

rüzgara eren buhur adını vermektedir. Eren buhurun son gününde havanın çok sıcak 

olması durumunda altı ay sonra havanın çok soğuk olacağına inanılır (İ.K.). 

 4. 2. Günlük Hava Tahminleriyle İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde yaşlılar herhangi bir vakitte günün kalan zamanında havanın 

nasıl geçeceği ilgili yorum yapabilmektedir. Bunlardan birkaç tanesi şu şekildedir: 

 Akşamüstü hava yağmurlu olduğunda güneşin battığı tarafta açık bir bölge 

olur. Buraya batmakta olan güneşin ışınları vuruyor ve ortaya bir kızıllık meydana 

geliyorsa, havanın ertesi sabah çok açık olacağına inanılır (B.K.). 

 Bir gün önce hava açık olmasına karşın ertesi sabah bulutların yer yer 

uzanmış halde olması ve bu bulutlara güneş ışınlarının kızıllığının yansıması o gün 

havanın bozulacağına ve yağmur yağacağına işarettir (B.K.). 

 Kış aylarında yağmurlu ve fırtınalı havalarda, ilçenin tam batısında çakan 

şimşekler, havanın kısa bir süre sonra açılacağı ve poyraz eseceğini göstermektedir 

(B.K.). 

 Şimşeklerin kuzey yönündeki bulutlarda hafif olması, yağmurun çok yakın 

zamanda yağacağına işarettir. Bulutlar çok yüksekte olursa ve şimşekler sık olursa 

havanın daha da bozulacağı, kasırga şeklinde olacağına inanılır (B.K.). 

 Siyah renkli bulutlar sürekli kuzeye doğru ilerlerse yağmurun devam edeceği 

yağmur ya da kar yağmıyorsa bile yakın zamanda  yağacağına inanılır (B.K.). 

 Gökyüzünün bulutlu olması durumunda yağmurun yağıp yağmayacağı 

rüzgârın esiş yönü ile alakalıdır. Kışın nemli havada güneyden esen rüzgârlar yağış 

getirir, kuzeyden esen rüzgâr ise bulutları dağıtıcı etki yapar (B.K.).  
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 Havanın bulutlu olduğu durumlarda kuzeydeki bulutların aralarında ince çizgi 

şeklinde boşlukların olması bulutların dağılacağına havanın açacağına işarettir 

(B.K.). 

 Kışın geceden bulutlar geniş parçalı halde ve ince katmanlı şekilde görülürse 

sabaha karşı bulutların çoğalacağı ve ardındaki günün öğleden sonrası hafif yağmur 

yağacağı söylenir (B.K.). 

 Bulutlar gökyüzünde parçalı ve hareketsiz halde ise havanın açıklığının 

devam edeceğine işarettir (B.K.). 

 Havanın nasıl şekilleneceğini anlamak için gökyüzündeki bir buluta birkaç 

dakika bakmak yeterlidir. Seçilen bulut incelip küçülüyorsa hava açar, büyüyüp 

esmerleşiyorsa hava kapanıp yağmur yağacak denilir (B.K.). 

 Gece yarısından sonra horozlar öter ise ertesi günün yağmurlu olacağına 

inanılır (B.K.). 

 Eşeklerin normalden fazla anırmaları fırtına habercisidir (B.K.). 

 Leyleklerin rakımı yüksek yerlere çıkmaları alt bölgelerde şiddetli rüzgarın 

eseceğine işarettir (B.K.). 

 Yıldızların birbirine yapışık gibi ayırt edilemez ve bulanık görülmesi nemin 

arttığına yani yağmurun yağacağına işarettir(B.K.). 

 Sisin sabahları çok yoğun şekilde görülmeye başlaması birkaç gün içinde 

havanın bozulacağı anlamına gelir (B.K.). 

 4. 3. Hıdrellez ile İlgili İnanışlar 

 Hıdrellez geleneği ile ilgili yaygın olan düşünce Hızır ile İlyas’ın bir araya 

geldiği günün hatırasına tören yapılmasıdır. Hıdrellez inancı Türklerdeki bahar 

bayramı geleneği ile doğrudan ilgilidir. Farklı bir yerden bakıldığında Türk destan ve 

efsanelerinde görüldüğü gibi ”boz atlı Hızır” eski Türk inançlarından “boz atlı yol 

tengrisi ”yani “yol iyesi” ile izah edilebilmektedir. Bugün Türklerdeki Hıdrellez 
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kavramı nevruz ve birçok yerde yapılan çeşitli bahar bayramlarıyla karışmıştır (Çay, 

1997: 19). 

 Anadolu ve Anadolu dışındaki Türk toplumlarında hıdrellez gelmeden önce 

bir takım hazırlıklar yapılmaktadır. İnsanlar günler önceden evlerini ve evlerinin 

etrafını temizlerler ve bu sayede Hızır’ın evlerini ziyaret etmesini umarlar. İnanışa 

göre Hızır bir eve uğrar ise o evde bereket artar,  eve mutluluk ve huzur gelir. Yine 

hıdrellez günü oğlak ya da kuzu kesilir. Hep beraber yemekler hazırlanır bol 

yeşillikli bir yere gidilerek çeşitli oyunlar ve eğlenceler eşliğinde kutlamalar yapılır 

(Çay, 1997: 23). 

 Bu yapılan kutlamalara ve geleneklere benzeyen bir uygulama da 

Korkuteli’nde yapılmaktadır. 

 Korkuteli halkı Hıdrellez günü olan 6 Mayıs’ta komşularıyla birlikte toplanıp 

yeşilliğin bol olduğu bir yere giderek piknik yaparlar. Halkın inanışına göre bugün 

kutsal bir gündür ve bugünün gecesinde yapılan dilekler Allah tarafından kabul 

edilir. Kutsal sayılan bugün de Hızır ile İlyas bütün âlemi gezerek dilekte bulunan 

insanların dileklerini okuyup, dileklerin Allah tarafından kabul edilmesine vesile 

olurmuş. Korkuteli’nde Hıdrellez akşamı yatsı namazından sonra bir dilek tutulur. 

Çeşitli dualar okunup gül ağacına para asılır. Asılan bu para sabah namazından sonra 

geri alınır. Hıdrellez günü yapılan bu dileğin kabul olunacağına inanılmaktadır (İ.K.). 

 4. 4. Haftanın Belli Günleriyle İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde haftanın belli günleriyle ilgili bazı inanışlar vardır. Bunlardan 

birincisi cuma günüyle ilgilidir. Bölge halkı cuma gün yolculuğa çıkanların, temizlik 

yapıp dikiş dikenlerin kısmetinin kesileceğine inanmaktadır. Yine Korkuteli halkı 

cuma gün ava çıkmanın da doğru olmadığına ava çıkan kimsenin başına bir felaket 

geleceğine inanmaktadır. Başka bir inanışa göre cuma, cumartesi ve salı günlerinde 

çamaşır yıkamanın uğursuzluk getireceği de bölgedeki inanışlar arasındadır (M.T.). 
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 4. 5. Sabah Vaktiyle İlgili İnanışlar 

 Korkuteli halkı güneş doğduktan sonra uyanmanın iyi olmadığına, sabah 

erkenden kalkıp işine giden insanın rızkının bol olacağına inanmaktadır. Çünkü 

insanların rızıkları sabah namazından sonra dağıtılırmış. Eğer kişi o vakit uyuyor 

olursa Allah uyuyan kişiye o günün rızkını vermez şeklinde bir inanış vardır. Yine 

konuyla ilgili olarak koyunlar tek tek yavruladıkları halde çoğalıp sürü 

oluşturabilirler. Fakat köpekler her defasında sekiz on yavru yapsalar da çoğalıp sürü 

oluşturamazlar bunun nedeni ise köpeklerin güneş doğarken uyumasıdır. Başka bir 

inanışa göre Korkuteli’nde kocasından sonra kalkan hanımlarda pek makbul 

görülmez. Halk konuyla ilgili olarak bir atasözü de söylemektedir. “Kocasından 

sonra kalkan karı ile güneşli havada yağan yağmurdan hayır gelmez.” Bu atasözü 

Korkuteli halkının sabah erken kalkmaya ne kadar önem verdiğini göstermektedir 

(M.T.). 

 4. 6. Akşam Vaktiyle İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde hava karardıktan sonra gelen komşulara bazı şeyler verilmez. 

Bunlar rengi siyah olan tencere, tabak gibi eşyalar; soğan, sarımsak, acı biber gibi 

yiyecekler ile yanmakta olan kömürdür. Korkuteli halkının akşam vakti gelenlere 

bazı şeyleri vermemesinin sebebi ise verilenlerin uğursuzluk getireceğine ve ev 

halkından birisinin ölebileceğine inanılmasıdır. Eğer akşam vakti gelen komşulara 

zaruri ihtiyaçtan dolayı verilmesi uygun olmayan eşyalardan birisi verilecekse 

verilenin yerine komşudan acı biber ya da acı soğan istenir.  Böylece “Acı acıyla 

takas edildi, evden acı çıkmaz.” denir (Z.T.). 

 Korkuteli halkı gece vakti aynaya bakmanın da uygun olmadığını 

düşünmektedir. Gece aynaya bakan kişinin akli dengesini bozacağına inanılmaktadır. 

Gece vakti aynaya çok bakan genç kızların akli dengesini bozduğu ile ilgili çeşitli 

hikâyeler anlatılmaktadır (Z.T.). 

 Akşam vakti tırnak kesen kişiler Korkuteli’nde hemen uyarılır ve bu kişilerin 

tırnak kesmesi önlenir. Akşam tırnak kesen kişinin ölülerin etini kestiğine 

inanılmaktadır. Yine kesilen tırnaklar ateşe atılarak yakılmaz. Tırnağı ateşe atarak 
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yakmak günah olarak bilinir. Çünkü insanlar kıyamet günü sorguya çekilirken 

vücudundaki organlar şahitlik edecektir. Eğer siz tırnakları yakarsanız kıyamet günü 

gelip şahitlik edemez, şeklinde bir inanış varır. Ayrıca kesilen tırnaklar insan 

ayağının değmeyeceği bir yere atılır. Eğer siz tırnağınızı insanların üstüne basacağı 

yere atarsanız üstüne cenabet birisi basabilir. Bu yüzden hastalık sahibi olacağınıza 

dair bir inanış söz konusudur (Z.T.). 

 İlçedeki başka bir inanışa göre öğleden sonra ertesi sabaha kadar tırnak 

kesilmesi uygun değildir. Öğleden sonra ertesi sabaha kadar tırnak kesenin ömrü 

kısalacağına dair bir inanış vardır. Korkuteli’nde yaşayan Fatmana Yavuzkara’nın, 

ninesi öğleden sonra tırnağı kırılsa tırnağını mum ile yapıştırır, ertesi gün sabaha 

kadar bekler, tırnağın kırık yerini o zaman kesermiş (F.Y.). 

 Yine Korkuteli’nde gece vakti sakız çiğnenmez. Gece vakti sakız 

çiğneyenlerin ölülerin etini çiğnediğine inanılır ( Z.T.).  

 Korkuteli’nde yatarken ve uyurken uyulması gereken bazı kurallar vardır. 

Uyumak için yatanların sağ tarafının üstüne uzanması gerekmektedir.  Bir kişi yüzü 

aşağı yatar ve bu şekilde ölürse cehenneme gideceğine inanılmaktadır. Başka bir 

inanışa göre uyuyan kişi ellerini ayaklarının arasına sokarak uyuyorsa bu kişinin 

kısmeti kesilir, şeklinde bir inanç vardır (D.K.). 

 Korkuteli’nde özelikle gelişmekte olan gençler insanların sürekli gelip 

geçeceği yerlere yatmazlar, çünkü üstünden birisi geçerse boyunun kısa kalacağına 

inanılmaktadır. 

 Akşam vaktiyle ilgili başka bir inanışta saç taranmasıyla ilgilidir. Bir kimse 

akşam vakti saçını tararsa istemediği halde gurbete düşecek demektir ( D.K.).  

 4. 7. Ay ve Güneş Tutulmasıyla İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde ay ve güneş tutulmasıyla ilgili çeşitli inanışlar vardır. 

Korkuteli’nde ay ve güneş tutulması kıyamet başlangıcı gibi algılanmaktadır. Güneş 

ve ay tutulması gerçekleştiği zaman havanın aydınlanması için insanlar havaya silah 

atmaktadır. Ayrıca rengi siyah olan kaplara vurularak ses çıkarılmakta böylelikle ay 
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tutulmasının önleneceğine inanılmaktadır. Ay ve güneş tutulmasında özelikle kara 

kap çalınmasının sebebi ise karanlığın ortadan kalkmasını sağlamaktır (İ.K.), ( F.Y.). 

 4. 8. Yağmurun Yağması İçin Yapılan İnanışlar 

 İslamiyet öncesi inanışlarda Türklerin yağmur yağması için yada taşı 

kullandıkları bilinmektedir. Türkler arasında yadacıların olduğu ve bu kişilerin yada 

taşını kullanıp çeşitli tılsımlar yaparak yağmur yağdırdığı bilinenler arasındadır. Türk 

kavimlerinin inanışlarına göre Türk tanrısı Türklerin atalarına “yada” denilen sihirli 

bir taş armağan etmiştir. Bu taş ile istenildiği zaman yağmur, dolu, kar yağdırılır, 

fırtına çıkarılırdı. Bu taş ile ilgili ilk bilgiye Çin kaynaklarında rastlanılmaktadır. 

Tank sülalesi tarihine göre ”Türklerin büyük ataları Hunların kuzeyinde bulunan So 

sülâlesindendi, oymağın başbuğu Ananbu idi. Ananbu’nun kardeşi Nişibu tabiatüstü 

bazı güçlere sahipti. Yağmur yağdırıp fırtına çıkarabiliyordu (İnan, 1986: 160). 

 Başka bir kaynakta ise 449 yılı olaylarından bahsederken Kuzey Hunların 

idaresinde bulunan Yüeban ahalisinde öyle kâhinler vardır ki Cüeclerin saldırılarına 

karşı yağmur yağdırırlar, fırtına çıkarırlar, şeklinde bilgi verilmektedir (İnan, 

1986:161). 

 İslam kaynaklarından alınan bilgiye göre bu taşa “yağmur taşı” ya da “cada” 

taşı denilmektedir. İslam tarihçilerinden İbn-ül-Fakih’in verdiği bilgiye göre Ebu’l 

‘Abbas İbn Muhammed İbn ‘İsa el-Mervezî Türkler arasında istediği zaman yağmur 

yağdırıp fırtına çıkaran şahısların varlığını işitmiştir (İnan, 1986: 161). 

 Ebu’l-‘Abbas’ın Horasan vezirine anlattığına göre yirmi bin kişilik 

Müslüman Arap ordusu ile altmış bin kişilik Türk ordusu savaşacakları sırada bazı 

Türkler saf değiştirerek Arap ordusuna katılırlar. Arap ordusuna katılan Türkler 

ertesi gün sabaha karşı Türklerin içinde yadacılar olduğunu ve bunların iri taneli tolu 

yağdıracağını söylerler. Ertesi gün gerçekten havayı kara bulutlar sarar ve hava 

şiddetli bir şekilde gürlemeye başlar bu durumu gören Arap ordusunun komutanı iki 

rekat namaz kılarak Allah’a dua eder. Böylece bulutlar yer değiştirerek dolu Türk 

ordusunun üstüne yağar ve savaşı Arap ordusu kazanır (İnan, 1986: 161- 162). 
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 Yakutlar yada taşına “sata” demektedir. Yakutlara göre bu taş ayı, inek, kurt 

gibi hayvanların içinde bulunmaktadır. Bunlardan en değerlisi kurdun içinde bulunan 

taştır. Yada taşı ile şamanlar yaz ayında kar bile yağdırabilmektedir. Bu taş canlı bir 

varlıktır. Yada taşı şekil olarak insan kafasına benzemektedir. Taşın ağzı, yüzü, gözü 

açık olarak belli olmaktadır. Taşa yabancı bir kimsenin ya da kadının gözü değerse 

taş ölür. Elinde bu taş bulunan kişi uzun yola çıkınca taşı atın yelesinin ya da 

kuyruğunun altına koyarsa at terlemez (İnan, 1986: 163). Altay Şamanistlerinde 

kamlardan ayrı yadacılarda bulunmaktadır. 

 Anadolu’da da yağmurun yağması ile ilgili çeşitli gelenekler vardır. 

Anadolu’nun birçok yerinde çocuk oyunları arasında “çömçe gelin”, “kepçe kadın” 

ya da “gelin gogk” adı altında çeşitli oyunlar tespit edilmiştir. Havanın kurak olduğu 

zamanlarda çocuklar büyük bir kepçeyi çocuk gibi giydirip bir ağacın ortasından 

bağlayarak iki çocuk yan taraflarından tutup ev ev gezdirirler. Kapısına gidilen kişi 

kepçe kadının üstüne su dökerek gelen çocuklara bir hediye verir (İnan, 1986: 165). 

 Korkuteli’nde halkın geçim kaynağı genel itibarıyla çiftçilik ve 

hayvancılıktır. Havanın kurak gitmesi demek ilçe halkının maddi olarak çöküntüye 

uğraması demektir. Bunun için yılın belli aylarında yağacak yağmur ilçede hayati 

önem taşımaktadır. Özelikle bahar aylarında buğdayların gelişmesi, otlaklarda otların 

çıkması için yağmur gereklidir. Bu dönemde yağmur yağmaz ise yağmurun yağması 

için bir takım uygulamalar yapılır. Bunlardan birincisi köyün gençleri köy 

meydanında toplanıp hep beraber köyün dışında bir su başına giderek burada herkese 

yetecek kadar köle pişirip yerler daha sonra bir bodu yapılır. Herkes sırasıyla boduyu 

ıslatır daha sonra gençler bir birini ıslatırlar akşamüstüne kadar eğlence devam eder 

inanışa göre ertesi sabaha kadar yağmur yağacaktır. Korkuteli’nde yağmurun 

yağması için birde yağmur duası yapılmaktadır (Z.T.). 

 5. HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR 

 Korkuteli’nde evin çatısına bir baykuş gelip ötmeye başlar ve bu kuş bütün 

çabalara rağmen gitmez ise o evden bir ölü çıkacağına inanılmaktadır. Halk, kuşun 

ev halkından birinin canını almadan uzaklaşması için kuşa acı soğan, sarımsak gibi 
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kuru sebze fırlatır. “Abu gözü kör olasıca, alıp alacağın görüp göreceğin bu 

bizden!”diye kuşa bağırır. Bu evden acı çıkmasını önlemek için yapılan bir tılsımdır 

(Z. T.).  

 Korkutelili Murat Tuğrul içinde baykuşunda geçtiği bir bedduayı: “ Evinizin 

önünde de yüzerlik bitsin, çıksın bacanızda da baykuşlar ötsün, her gün olmasa da 

gün aşa sıtmalar tutsun ben yatamadım ay kız koynunda yılanlar yatsın.” şeklinde 

dile getiriyor. İçinde baykuş geçen bedduadan da anlaşıldığı gibi bir evin çatısında 

baykuşun ötmesinin pek iyiye çıkmayacağı dile getiriliyor. Korkuteli Yörükleri 

çadırlarının üstüne baykuş konar ise hemen bir kurban keserler ya da o çadırı 

satarlarmış (M.T.). 

 Korkuteli’nde bazı hayvanların öldürülmesi ve yenmesi uygun görülmez bu 

hayvanların başında yağdök (guguk) kuşu gelmektedir. Anlatılan efsaneye göre 

yağdök kuşu eskiden küçük bir kız çocuğu imiş yemek pişirmek için yağ 

kızartıyormuş. Yanlışlıkla kızgın yağı dökmüş üvey annesi kendisine kızacak 

korkusuyla Allah’a yalvarmış Allah’ım beni ya taş ya da kuş et demiş. Allah da 

çocuğun bu duasını kabul ederek onu kuş etmiş. Şimdi bu kuş “Yağ döktü ben döktü, 

yağ döktü ben döktü.” diye diye gezer dururmuş. İşte yağ dök kuşunun aslı insan 

olduğu için bu kuşun öldürülmesi ve etinin yenmesi uygun değilmiş (F.Y.). 

 İnsan asılı olduğuna inanılan başka bir kuş da kırlangıçtır. Kırlangıç kuşu 

çiftçi bir ailenin çocuğu imiş annesi onu bir ağaç gölgesine koyarak bahçeye 

çalışmaya gitmiş. Küçük çocuk ağacın gölgesinde oynarken büyük bir yılan çocuğu 

yutmak için yanına yaklaşmış. Çocuk yılanın kendisine yaklaştığını görünce Allah’a 

yalvarmaya başlamış “Allah’ım beni ya taş ya kuş et” demiş. Allah da çocuğu kuş 

etmiş kuş tam uçacağı zaman yılan bir anda atlayarak kuşun kuyruğunu ısırmış 

kırlangıcın kuyruğunun ortası o yüzden yoktur. Yine kırlangıç yılandan korunmak 

için yuvasını evlerin çatısının altına yapar. Kırlangıcın aslı insana bağlı olduğu için 

kırlangıcın öldürülmesi ve etinin yenilmesi günahtır (F.Y.). 

 Kuşlarla ilgili başka bir inanışa göre kuş yuvasını bozmak doğru değildir. Her 

kim bir kuş yuvası bozarsa o şahsın kendi yuvası da bozulur. Bu yüzden 
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Korkuteli’nde insanlar kuşlar nereye yuva yaparsa yapsın kuşun yuvasını bozmazlar 

(F.Y.).  

 Öldürülmesi doğru olmayan kuşlardan biriside güvercindir. Murat Tuğrul’un 

anlattığına göre Hacı Bektaş-ı Veli bir gün kırklarla birlikte otururken bayanlardan 

birisi  “aleykümselâm” der Hacı Bektaş niçin selam aldığını sorunca kadın: 

“Üstümüzden bizden büyük er geçti” der. Bunun üstüne Hacı Bektaş: “Gidin bakalım 

kim gelmiş” diyip orada oturan erlerden birini gönderir, erde bir şahin donuna girip 

göğe yükselir. Havada bir güvercin ile karşılaşır güvercin şahin donundaki eri 

yakalayarak boynunu sıkmaya başlar canı çok yanan şahin: “Bir er bir erin bu şekilde 

canını yakmaz” diyince güvercin donundaki ermiş: “Gerçek er böyle pis bir hayvanın 

donuna girer mi?” şeklimde cevap verir. Ermiş kişiler güvercin donuna girdiği için 

güvercin öldürmek Korkuteli’nin bazı köylerinde uygun görülmez (M.T.). 

 Kuşlarla ilgili başka bir inanış da kuşların insanın üstüne pisletmesiyle 

ilgilidir. Bir kuş insanın üstüne pisletirse o insanın talihinin açılacağına 

inanılmaktadır. O kişiye hemen bir talih oyunu oynaması tavsiye edilir (M.T). 

 Türk mitolojisinde önemli hayvanlardan birisi de geyiktir. Çin 

kaynaklarından elde edilen bilgiye göre geyik genellikle dişi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Anlatılan efsaneye göre Göktürk hakanlarından birisinin sevgilisi 

geyikmiş bir sürek avında askerlerden birisi bu geyiği avlamış, hakan sevgilisini 

bulamayınca o geyiği avlayan kabileyi cezalandırmıştır. Yine başka bir efsanede 

Cengiz Han’ın atalarına bakıldığı zaman erkek olanın “Gök- Kurt” dişi olanın “kızıl 

ya da kızılımsı geyik” olduğu bilinmektedir (Ögel, 1998: 569-570). 

 Korkuteli’nde geyiğin bazı köylerde önemli bir yer edinmesinde Orta Asya 

Türk efsanelerinin önemli bir yeri olduğu düşünülebilir. Murat Tuğrul Korkuteli’nde 

her yıl geyik avlamaya gidenlerden birinin muhakkak öldüğünü söylüyor. Bunun 

nedenini erenlerin bazen geyik donuna girmesine bağlıyor. Konuyla ilgili olarak da 

Abdal Musa ile ilgili bir efsane anlatıyor. Anlatılan efsaneye göre Alanya tekfurunun 

oğlu Gaybi İncil okurken İncil’de geçen bir cümle Gaybi’nin içine aşk düşürür. 

Gaybi içindeki bu aşkı bulmak için yayını ve okunu alarak ava çıkar. Bu durum 
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Abdal Musa’ya malum olur. Gaybi bu aşk ile dağda dolaşırken bir alageyik görür 

kurduğu bir tuzakla geyiği vurur fakat öldüremez. Geyiğin yere damlayan kanını 

takip ederek Abdal Musa’nın dergâhına gelir. İçeridekileri çağırarak vurduğu 

geyiğinin dergâhta olduğunu söyler ve onlardan avını ister. Oradaki talebeler Abdal 

Musa’ya durumu haber verirler, Abdal Musa gelerek Gaybi’yi içeri çağırır. Abdal 

Musa Gaybi’ye adını, kim olduğunu ve ne aradığını sorar. Gaybi bir alageyik 

vurduğunu fakat avının izini dergâhın kapısında kaybettiğini söyler. Abdal Musa 

Gaybi’ye okunu görse tanıyıp tanıyamayacağını sorar. Gaybi okunun sultan oku 

olduğunu, görse muhakkak tanıyacağını söyler. Bunun üzerine Abdal Musa avını 

neresinden vurduğunu sorar. Gaybi sol kolunun altından vuruğunu söyleyince Abdal 

Musa sol kolunu kaldırır. Gaybi okunu görür görmez tanır ve vurduğu geyiğin Abdal 

Musa olduğunu anlayarak şahadet getirip Müslüman olur. Gaybi bu olaydan sonra 

Alanya’ya dönmez ve kalan ömrünü Abdal Musa’nın dergâhında tamamlar (M.T.).  

        Hayvanlarla ilgili başka bir inanışa göre bir evde köpek uluması iyiye çıkmaz. 

Eğer bir kişinin evinin önündeki köpek hiç durmadan uluyorsa o evden bir acı 

çıkacaktır (İ.K.). 

 5. 1. Kurt Ağzı Bağlama ile İlgili İnanışlar  

 Kurt ağzı bağlama, Korkuteli’nde dışarıda başı boş kalan hayvanları kurdun 

yememesi için yapılan bir çeşit tılsımdır. 

 Eski zamanlarda Korkuteli’nde bir çoban akşam olur da hayvanlarını 

bulamazsa dağda kalan hayvanları kurt yemesin diye köyün kurt ağzı bağlayıcılarına 

giderek kurt ağzı bağlatırmış. Kurt ağzı bağlayıcılar bu işi yapabilmek için önce 

ellerine ağzı açılıp kapanan bir bıçak alırlar sonrada hayvanların nerede olabileceğini 

sırasıyla sayarlarmış. Arkasından Arapça bir dua okur en sonunda da “Kurdun ağzını 

sık baha.” derler ve bıçağın azgını kapatırlarmış. Bu işlemden sonra dışarıda başı boş 

korumasız kalan hayvanları kurt yemezmiş. Korkuteli’nde birçok kişi bu işlem 

yapıldıktan sonra kurdun hayvanları kesinlikle yemediğini söylemektedir. 

  Osmankalfalar Köyü’nde yaşayan Bayram Karataç dağda kalan hayvanlarını 

akşama kadar aramış fakat bulamamış. Komşulardan birisi sabahleyin kayıp olan 
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hayvanları üç tepeler bölgesinde gördüğünü söylüyor. Bayram Karataç da tılsım 

gereği kapattığı bıçağın ağzını nasıl olsa sabah oldu artık kurt hayvanları yemez 

düşüncesiyle açıyor. Gidip hayvanların görüldüğü yere bakıyor, söylenilen yerde 

hayvanların bir kısmının kurt tarafından telef edildiğine şahit oluyor. Köylüler kurt 

ağzı bağlatıldığı zaman hayvanları bulmadan bıçağın ağzının açılmaması gerektiğini 

söylüyorlar (F.Y.), (Z.T.), ( B.K.). 

 6. DİĞER İNANIŞLAR 

 6. 1. Günlük Hayatta Yaşanılanlarla İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde günlük yaşayış içinde uygulanan bazı inanışlar vardır. Bu 

inanışlar zaman içinde kural niteliği kazanmıştır. İlçe halkı doğruluğunu ya da 

yanlışlığını  sorgulamadan bu inanışların gereğini yerine getirir.  

 Bunlardan birincisi Korkuteli halkı çocukların ensesinden öpmez. Çocukların 

ensesinden öpüldüğünde çocuğun aksi olacağına inanılmaktadır (İ.K.). 

 Korkuteli’nde ağız şapırdatmak, parmak çatlatmak, ıslık çekmek gibi 

davranışlar şeytan çağırmak demektir. Özellikle akşam vakti yapılan bu tip 

davranışlar pek hoş karşılanmaz (İ.K.). 

 Bir kimsenin sağ elinin içi kaşınıyorsa para gelecek, sol elinin içi kaşınıyorsa 

para çıkacak demektir (İ.K.). 

 Ayaklarının altı kaşınan kimse uzun bir yolculuğa çıkacak demektir (İ.K.). 

 Bir insanla tokalaşırken, tokalaşılan insanın eli soğuk olursa kalbi tam tersine 

sıcaktır, ayrıca bu kimseler alçak gönüllü olur (İ.K.). 

 Çay içerken çayın içinde çay çöpü çıkarsa eve misafir gelecek denilir. 

Misafirin sayısını da çayın içinde çıkan çöp sayısı belli eder. Yine ayakkabılar 

çıkarıldığında ayakkabıların ikisi üst üste gelirse eve misafir gelecek şeklinde bir 

inanış vardır (İ.K.) 
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 Bir kimsenin durup dururken kulakları çınlarsa o kimseyi birisi anıyor 

demektir. İnsanlar sevdikleri birini anarken “kulakları çınlayasıya filan kişi” şeklinde 

konuşurlar (İ.K.). 

 İki kişi yanlışlıkla tokuşursa her ikisinin de kel olacağına, arkasından üç defa 

daha tokuşurlarsa bu durumdan kurtulacaklarına inanırlar (İ.K.) 

 Bir kimsenin sağ gözü seyirse o kimseye sevindirici bir haber gelecektir, 

fakat sol gözü seyirse gelen haber kötü olacaktır. Bu yakınlardan birinin ölüm haberi 

bile olabilir (M.T.). 

 Yemek yerken sofraya yakın oturmayanlar sevdiği kimseye de yaklaşamaz. 

Nimeti yere atarsanız ya da nimetin üstüne basarsanız Allah elinizden rızkınızı alır, 

fakirlik verir. Yemek yemeye başlamadan önce besmele çekilmezse insanın karnı 

doymaz (D.K.). 

 Yemek yerken ekmeği çok ufalayanın çocuğu çok olur. Yemek yedikten 

sonra sofrada kalan ekmek kırıntılarını yiyen kimselerin rızkı çoğalır, o kimseler 

zengin olur. Bir kişi evin içinde ayakta dolaşarak yemek yerse o evin bereketi kaçar, 

bu durum fakirlik getirir (D.K.). 

 6. 2. Olağanüstü Varlıklarla İlgili İnanışlar 

 Korkuteli’nde meskenlerin bazı yerlerinde oturmak sakıncalıdır. Bunlardan 

birincisi kapı eşikleridir. Kapı eşiğinde oturan insanların cin tarafından çarpılacağı 

inancı vardır. Korkuteli halkı cinlerin kapının eşiğinde bekleyip içeride olup bitenleri 

izlediğini düşünmektedir. Kapının eşiğine eğer birileri oturursa cin içeriyi 

göremediği için eşikte oturan insanı çarpacağına inanılmaktadır. Korkuteli’nde 

konuyla ilgili başka bir inanışa göre kapı eşiğine oturanların iftiraya uğrayacağına 

inanılmaktadır ( İ.K.). 

 Korkuteli’nde insanlar su kuyusunun ağzında çocuklarını oynatmazlar. 

Çünkü cinlerin su kuyusunun içinde vakit geçirdiğine ve Bismillahsız gelenleri cin 

tarafından çarpılacağına inanılmaktadır (D.K.). 
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 Konuyla ilgili başka bir inanış da “destursuz” evin balkonundan aşağıya su 

dökülmemesiyle ilgilidir. Anlatılana göre cinler bazen evlerin etraflarında 

gezinirlermiş eğer siz destur çekmeden balkondan ya da pencereden sıcak su 

dökerseniz dökülen sıcak su onlardan birinin üstüne gelirmiş, oda sizi çarpabilirmiş. 

İlçe halkı bu sebepten balkon ya da pencereden su dökeceklerinde destur çekiyorlar. 

(B.K.).  

6. 3. Bitkilerle İlgili İnanışlar 

 İnsanlar, dünya veya ahretle ilgili kimi isteklerini ya doğrudan ya da dolaylı 

yollarla Allah’tan isterler. Doğrudan istek dua yöntemiyle yapılan istektir. Dolaylı 

istekte ise çeşitli kutsal mekânlar aracı olarak kullanılır. Türbeler, yatırlar dolaylı 

mekânlar için örneklerdir. Korkuteli’nde bu iki yöntemin dışında bütün Türkiye’de 

yaygın olan üçüncü bir yöntem daha kullanılır ki o da Türk halklarındaki yaygın bir 

kült olan yer-su kültüdür. Türk halkları bitkinin de içinde yer aldığı tabiat varlıklarını 

kutsal kabul etmişlerdir. Bugün Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde anlatılan kutsal 

ağaçlar, kutsal sular bu kültün günümüzdeki yansımalarıdır.  

 Korkuteli’nde insanlar istediklerini elde edebilmek için bazen ağaçlara bez 

bağlayıp dilek tutarlar. Bölgede bu ağaçlara dilek ağacı denilmektedir (M.T). 
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 II. BÖLÜM 

A. KORKUTELİNDE HALK HEKİMLİĞİ 

 İnsanlar birçok nedene bağlı olarak modern tıbba karşı halk hekimliği 

yöntemlerini tercih etmektedirler. Bu tercihi yapmalarının bazı nedenleri şöyle 

sıralanabilir: 1) Ekonomik nedenler, 2) Eğitimsizlik, 3) Çaresizlik, 4) Gelenekçilik, 

5) Dini inançların ön plana çıkması, 6) Yörede eczane, sağlık ocağı vb. kurumların 

bulunmayışı, 7) Bitkisel ilaçların kimyasal ilaçlara tercihi, 8-Doktorlardan beklenen 

gerekli ilginin görülmeyişi, 9) Mahalli olanaklarla tedavi eden kişilerin bu 

tedavilerinden olumsuz bir gelişmenin görülmeyişi, 10) İnsanların hastanelerdeki 

randevu ve ertelemelerden sıkılmaları (Erdoğan, 1997: 215- 216). 

 Boratav halk hekimliğini, halkın doktora gidemeyince ya da gitmek 

istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sağaltma amacıyla başvurduğu işlemlerin 

tümü olarak tanımlamakta ve konuyla ilgili olarak bir tasnifleme yapmaktadır. Bu 

işlemler içerisinde a) Büyüye, b) Büyüye ve akla dayanan uygulamalar vardır. a) 

Büyüye dayananlar arasında, 1) Yatırlara gitme, 2) Ocaklara gitme, 3) Üfürük, afsun, 

urasa, vb. İşlemler yapma, 4) Kutlu yerlere gitme, 5) Hızırın kutlu kişiliğine dayanan 

sağaltma işlemleri yapma, vardır. b) Büyü ve akla dayanan uygulamalar ise, 1) Büyü 

ilkesi kullanılmasının yanında hasta olan yere bazı ilaçların uygulanması vardır. 

Bunun dışında 2) Sadece akla dayanan uygulamalar vardır ki,  bu da bir hastalığı 

cerrahi müdahaleyle kaldıran ve bitkilerden yapılan sağaltıcılar da akla dayanan 

uygulamalar arasındadır. İster büyüye, ister hem akla hem büyüye, isterse de sadece 

akla dayanan uygulamalar olsun, halk hekimliği uygulamalarının her birinde, işlemi 

kutlu kişilerin güçlerine dayandırma düşüncesi Boratav da bulunmaktadır (Boratav, 

2003: 155- 161). 

 Halk hekimliğiyle ilgili Acıpayamlı’nın Türkiye’de tespit ettiği uygulamalar 

ise altı grupta toplanmıştır. Bunlar 1) Irvasa yoluyla yapılan sağaltmalar (doğrudan 

vücutla ilgili olmayan, hastayı etkileme amacı güden, psişik niteliği olan 

sağaltmalar), 2) Parpılama yoluyla yapılan sağaltmalar (hastanın vücudunu çizerek, 

delerek, dağlayarak, vb. İle yapılan sağaltmalar), 4) Bitki kökenli emlerle yapılan 
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sağaltmalar, 5) Hayvan kökenli emlerle yapılan sağaltmalar, 6) Maden kökenli 

emlerle yapılan sağaltmalardır (Acıpayamlı, 1989: 2- 4). 

 Korkuteli Antalya’nın ilçeleri arasında geleneklerini en fazla devam ettiren 

ilçelerden birisidir. Bu sebepten geleneksel olarak halk hekimliği yöntemlerinin 

çokça uygulandığı görülmektedir. Korkuteli halkının büyük çoğunluğu bir rahatsızlık 

geçirdiğinde doktora gitmeden önce atadan, dededen gördüğü halk hekimliği 

yöntemlerine başvurmaktadır. Hasta kişi hiç değilse ağrıyan bölgelerini kekik 

yağıyla yağlamayı ya da biraz şekerin üstüne bir damla tenhel yağı damlatarak 

içmeyi tercih etmektedir. Hasta belli bir zaman bekleyip iyileşmezlerse ondan sonra 

doktora gitmektedir. İlçe halkının geleneklerin dışında bazı sebeplerden dolayı da 

halk hekimliğine başvurduğunu söyleyebiliriz. Korkuteli’nde insanlar hastanenin 

uzak olması, hastaneye verecek paralarının olmayışı, daha önceki hastalanmalarında 

halk hekimliği yöntemlerinden yararlanıp iyi olmaları gibi sebeplere bağlı olarak 

halk hekimliği yöntemlerinden faydalanmaktadır. 

 Her ne sebepten olursa olsun Antalya’nın kırsal halkının yaşadığı Korkuteli 

ilçesinde halk hekimliği yöntemlerine başvurma halk arasında çokça yaşanan bir 

durumdur.  

 1. ÇOCUĞU OLMAYAN KADINLARA UYGULANAN TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ 

 1. 1. Yakı Vurma 

 Korkuteli’nde çocuğu olmayan kadınlara hamile kalması için uygulanan bazı 

halk hekimliği yöntemleri vardır. 

 Bunlardan birincisi kadına yakı vurma yöntemidir. Yakı, karaardıç tohumu 

ezilerek arpa unuyla kaynatılır. Bu karışım sıcak haldeyken bir beze sürülerek hamile 

kadının kasık bölgesine sarılır. Böylelikle kadının rahmindeki iltihabın temizlenip 

hamile kalması amaçlanır (F.Y.). 
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1. 2. Hayvan Gübresine Gömme  

 Korkuteli’nde çocuğu olmayan bazı kadınları yanmakta olan hayvan 

gübresine göğüs bölgesine kadar gömdükleri bilinmektedir. Yanmakta olan hayvan 

gübresi ısı yaydığı için kadının rahmini iltihaptan temizleyip üreme yolunu açtığı 

düşünülmektedir (M.T). 

 1. 3. Delik Taştan Geçirme 

 Korkuteli’nde çocuğu olmayan kadınlar tedavi olmak için delik taştan 

geçerler. Tedavi olacak kadın aptesini alır iki rekat namaz kılar.  Delik taştan üç defa 

geçer, her geçişinde de Allah’a dua eder. Duasında “Allah’ım kapına geldim, sana 

niyetlendim, elimi boş döndürme. Fatma anamızın eliyle geldim.” der. Eğer delik 

taştan geçen kişi çocuğunun olacağına kalbiyle inanırsa kişinin çocuğu olacaktır 

(Z.T.). 

1. 4. Yatıra Gitme 

 İlçede çocuğu olmayan kadınların başvurduğu yöntemlerden biriside yatıra 

gitme yöntemidir. Yatıra gidecek kişi sabah erkenden kalkar, boy aptesini alır, yatıra  

gider. Burada iki rekât namaz kılar, çocuğunun olması için Allah’a dua eder. 

Arkasındanda yatırın bir kenarına yatar uyur. Uykusunda çocuğunun olup 

olmayacağı, eğer çocuğu olacaksa çocuğunun kız mı, oğlan mı? olacağı kendisine 

rüyasında gösterilir (İ.K.). 

 Korkuteli’nde verilen uğraşlara rağmen çocuğu olmayan kadının üstüne 

ikinci bir eş daha alınmaktadır. Alınan ikinci eş daha önce çocuğu olmuş dul bir 

bayandan seçilmektedir (Z.T). 

 2. ÇOCUK HASTALIKLARININ TEDAVİSİYLE İLGİLİ HALK 

HEKİMLİĞİ YÖNTEMLERİ 

 Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde olduğu gibi Korkuteli’nde de insanlar 

doktora gitmenin yanında çocuklar hastalandığı zaman geleneğe bağlı hekimlik 

yöntemlerini de uygulamaktadır. Çocuk ortada hiçbir şey yokken ağlamaya başlar ve 
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çocuğun ağlaması durdurulamaz ise onu doktora götürmek yerine ağzına biraz elma 

yağı ya da karın bölgesine bir beze bulaştırılarak tehnel yağı sürülür. Arkasından bir 

müddet beklenir. Eğer çocuk ağlamayı kesmiş ise iyileşmiştir. Doktora gitmeye 

gerek yoktur. Bu gelenek neredeyse Korkuteli’nin köyleri dâhil her yerinde hâlâ 

uygulanan bir yöntemdir. Bu da göstermektedir ki Korkuteli’nde hastane ve doktor 

olsa da halk hekimliği yöntemlerine başvurulmaktadır (Z.T.). 

 2. 1. Yakı Vurma 

 Bebek üşür, hastalanır, hiç durmadan ağlamaya başlarsa bebeğin iyileşmesi 

için bebeğe yakı vurulur. Yakının hazırlanması için bir baş soğan kesilir soğanın 

üstüne çok az kara kadran damlatılır. Bu iki karışım bir kaba konularak dövülür. 

Hazırlanan yakı ısıtılıp beze sürülerek bebeğin karın bölgesine sarılır. Yapılan bu 

karışım çocuğun iyileşmesini sağlayacaktır (F.Y.). 

 Bebeklerde bazen küçük sivilceler çıkar bu sivilcelerin iyileşmesi için küçük 

bir soğan kesilir. Soğanın ortasına küçük bir parça katran damlatılır. Bunun üstüne de 

bir parça kızgın kömür konularak üstüne katran damlatılmış soğanın pişirilmesi 

sağlanır. Daha sonrada bu karışım sivilceli bölgeye sürülür. Böylece sivilcelerin 

geçmesi beklenir (F.Y.). 

 2. 2. Çocuklarda Karın Şişliğinin Tedavisi 

 Küçük çocuklarda görünen en sık hastalık hazımsızlık ya da üşütmeye bağlı 

karın şişliğidir. Bu rahatsızlığın geçmesi için Korkuteli’nde çeşitli tedavi yöntemleri 

uygulanmaktadır. Bebek hiç durmadan ağlıyorsa gaz çıkarmakta zorlanıyor olabilir. 

Bunu tedavi etmek için yumurta rafadan yapılarak çocuğun karnına konulur. Birkaç 

saat sonra hastalık geçmektedir.  

 Bu hastalığın başka bir tedavi yöntemi de çocuğun karnına elma yağı sürmek 

ya da ağzının içine bir damla elma yağı damlatmaktır (H.Ö.). 
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 2. 3. Korku Hatalığına Yakalanan Çocukların Tedavisi 

 Korku hastalığına yakalanan çocuklara Yedikardeş kanı içirilir. Yedikardeş 

kanı kızıl denizden çıkarılan kırmızı renkli bir taştır. Çocuk olur olmaz şeylerden 

korkup titremeye başlıyorsa yedikardeş kanı denilen taş bıçakla kazınır. Toz haline 

gelen taş parçacıkları suya katılarak çocuğa içirilir (H.Ö.). 

 2. 4. Konuşamayan Çocukların Tedavisi 

 Korkuteli’nde çocuk iki üç yaşına gelmiş hâlâ konuşamıyorsa çocuğa keçi 

çanından su içirilir. Çocuğa çandan su içirilmesinin sebep ise çanın hayvan hareket 

ettikçe ses çıkarıyor olmasıdır. Çandan su içen çocuğun bu urasadan sonra çan gibi 

sesinin açılacağı ve konuşmaya başlayacağı düşünmektedir (H.Ö.). 

 2. 5. Yeni Doğan Çocuğun Tuzlanması 

 Korkuteli’nde çocuk tuzlamanın çeşitli yöntemleri vardır. İlçede çocuğu 

tuzlama şeklinin farklılığından ziyade tuz ile birlikte kullanılan maddelerin farklılığı 

dikkat çekmektedir. Çocuğun tuzlanması için göbeğinin düşmesi beklenir. Çocuğun 

göbeği düşünce çocuğun tuzlanması yapılır.  

 Bunlardan birincisi bir kaba süt konulur; sütün içine tuz, karanfil, bal, şeker 

gibi malzemeler eklenir. Karışımın içindeki karanfil parçalarından birisi alınıp 

çocuğun ağzına katılır. Karışıma katılmayan bir miktar bal çocuğun avret yerlerine 

sürülür. Daha sonra kabın içindeki karışım çocuğun bütün vücuduna sürülür. 

Çocuğun vücudu kuruyuncaya kadar beklenir sonrada çocuk yıkanır (H.Ö.).  

 Çocuğun tuzlanması için uygulanan başka bir yöntem ise bir kaba yeterli 

miktarda süt konulur, sütün içine tuz, biraz ufalanmış gül kurusu ve biraz da nane 

katılarak karıştırılır. Çocuk yatırılıp hazırlanan karışım vücudunun her yerine sürülür. 

Bu işlemden sonra çocuk bir saat beklendikten sonra yıkanır. Çocuğun yıkanma 

işlemi bitince çocuk çabuk büyüsün diye bir kereye mahsus çocuk ters çevrilip 

ayaklarından tutularak olduğu yerde döndürülür (F.Y.). 
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 Çocuğun tuzlanma sebebi vücudunun ve ağzının kokmasını önlemektir 

(F.Y.).  

 2. 6. Ağız Açma 

 Korkuteli’nde yeni doğan çocuklara sağlıklı olması için ağız açma yöntemi 

uygulanır. Burada amaç çocuğun beslenme yolunun açılmasını sağlamak ve 

beslenme yolunda var olabileceği düşünülen kan pırtısı, iltihap gibi şeylerin 

temizlenmesini sağlamaktır. Bunun için bir pamuğa bir miktar su emdirilir. 

Emdirilen su, pamuk ağır ağır sıkılmak sûteriyle çocuğa içirilir (F.Y.). 

 3. DİĞER GELENEKSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

 3. 1. Gribin Tedavisi 

 Gribin tedavisi için çöreotu kavrularak hastanın burnuna çektirilir. Çöreotu 

burundaki ve ciğerdeki balgamın sökülüp atılarak hastalığın geçmesini sağlamaktadır 

(H.Ö.). 

 3. 2. Pamukçuğun Tedavisi 

 Pamukçuk genellikle çocukların ağzının içinde olan soğuk algınlığı ve 

vitamin eksikliğine bağlı bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için yemek sodası 

pamukçuk olan bölgeye sürülür. Bu yöntem birkaç defa tekrar edilince hastalık geçer 

( H.Ö.). 

 3. 3. Çıbanın Tedavisi 

 Çıban çıkan bölgenin ucu sararmaya başlayınca nergis çiçeğinin soğanı ateşte 

pişirilir. Pişirilen soğan sıcaklığı ile yaranın üstüne konulur. Soğan konulduğu yerden 

oynamasın diye üstü sarılır. Sargı hiç açılmadan bir gün bekletilir. Ertesi gün sargı 

açılıp nergis soğanı konulduğu yerden alınır. Nergis soğanı çıbanın bir gün içinde 

olgunlaşmasını sağlayacaktır. İyice sararan çıban hijyen edildikten sonra patlatılır ve 

yaranın etrafı temizlenir (B.K.). 
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 Korkuteli’nde çıbanın bir diğer tedavi yönteminde ise kurban gözü 

kullanılmaktadır. Bu tedavi daha çok urhasa yoluyla yapılmaktadır. Bu yöntemde 

kurbanda kesilen hayvanın gözü suda kaynatılır. Kaynama işlemi bittikten sonra 

hayvanın gözü sudan çıkarılarak çıbanın üstüne sürülür. Böylece çıbanın geçmesi 

beklenir (H.Ö.). 

 İlçede çıbanın başka bir tedavi yöntemi için arpa unu ile ebegümeci 

kaynatılıp lapa yapılır. Yapılan bu lapa çıbanın üstüne sarılır (İ.K.). 

 3. 4. Yılancığın Tedavisi 

 Yılancık hastalığının tedavisi için beyaz soğan rendelenip arpa ununla 

karıştırılır. Bu karışım hastanın vücuduna sürülür. Bu işlemle beraber hastanın 

ayaklarının altı jilet ile dilinir. Dilinen bölgeden sarı su aktığı zaman hasta yılancık 

hastalığından kurtulur. Yılancık hastalığının başka bir tedavisi de yılancık taşı ile 

yapılır. Yılancık taşı hastanın vücudunda gezdirilir. Bu sayede yılancık hastalığının 

geçmesi beklenir (H.Ö.). 

 3. 5. Akrep Yılan ve Böcek Sokmasının Tedavisi 

 Yılan, akrep ve böcek sokmasına karşı Türklerde çeşitli tedavi yöntemleri 

uygulanmaktadır. Bu yöntemin adı afsunlama yöntemidir. Afsunun kelime anlamı 

bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Yakut Türkçesinde bu kelime kötü ruhları 

aldatmak, dalkavukluk etmek anlamındadır. Altay lehçelerinde manası anlaşılmayan 

sözlere de arbış denir. Şaman dualarında anlamı anlaşılmayan sözler Şamanistlere 

göre tesiri en kuvvetli sözlerdir (İnan, 1986: 145). Şamanist Türklerde yapılan örnek 

bir afsunlama şekli şudur: 

Türkmenlerde Yılan Afsunu: 

Nur yılan, temir yılan, at yılan, su yılan 

Ok yılan, gömülgen yılan, ketle marı, ajdurharı çöl kesen ala yılan 

Hindustani, karayılan, kör marı, erkek yılan, urkocı yılan 
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Bogaoz yılan, kısır yılan 

Hökm-i Davud, hökm-i Süleyman, ilçi geldi, üsven geldi 

Küsvent geldi, brev, reberev küf! Çık!..   

             Şeklinde devam etmekte olan bu Türkmen afsununda anlamı olmayan bazı 

sözcükler vardır, bu sözcükler Şamanistlere göre teshiri yüksek olan sözlerdir. 

Yılanın zehrinin bu sözlerle yapılan afsundan sonra yok olacağına inanılmaktadır 

(İnan, 1986: 146). 

 Korkuteli’nde akrep yılan ve diğer haşerelerin sokmasında uygulanan çeşitli 

tedavi yöntemleri vardır. 

 Akrep ve yılan sokması gibi durumlarda sokulan yer kanatılır. Kanatılan 

yaraya incir ağacı yaprağının ya da sütleğen otunun sütü sürülür (İ.K.). 

 Akrep sokmasında uygulanan başka bir yöntemde sokulan yer kanatıldıktan 

sonra akrebin kendisi bulunup öldürülür. Öldürülen akrebin kuyruğu kopartılır. 

Akrebin vücudu bir kaba konularak sert bir cisimle iyice dövülür. Akrebin dövülen 

vücudu bir beze konularak akrebin soktuğu yere sarılır. Bu tedavi yönteminden sonra 

akrep sokmasına uğrayan kişi en kısa zamanda eski sağlığına döner (İ.K.). 

 Eğer bir kişiyi yılan sokmuş ise yılan zehrinin vücuda yayılmaması için 

sokulan yerin biraz ilerisinden vücut bir bez ile sarılır. Ardından yılanın ısırdığı 

bölge bıçak ile kesilerek kanatılır. Bu işlemden sonra bir kaplumbağa bulunarak 

öldürülür. Yılanın soktuğu organ kaplumbağa kesilerek içine sokulur. Yılanın ısırdığı 

yer kaplumbağanın içinde bir iki saat bekletilir. Kaplumbağa yılanın zehrini emer ve 

insanın vücuduna dağılmadan zehir geri çıkar (B.K.), (İ.K.). 

 Büyü sokmasında daha önceden hazır bulundurulan bir ilaç kullanılır. İlacı 

hazırlamak için annesinden yeni doğmuş tüysüz küçük fare yavruları ile arı 

zeytinyağı kullanılır. Yeni doğmuş fare yavruları arı zeytinyağı içine atılarak birkaç 

ay bekletilir. Bu beklemeden sonra arı zeytinyağına katılan fare yavruları eriyerek 

yok olur. Bir kişiyi büyü sokar sokmaz sokulan bölgeye hazır olan bu ilaç sürülür. 
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İlaç birkaç saat sonra büyünün soktuğu yeri delerek büyünün zehrini dışarı akıtır.  

Zehirli örümcekte uygulanan başka bir yöntemde ısırılan kişi, kızgın bir fırına 

sokularak  terlemesi sağlanır (H.Ö.). 

 3. 6. Prostatın Tedavisi 

 Prostat erkeklerde prostat denilen organın belli yaşlardan sonra ayakta idrar 

yapmak ve idrarını fazla tutmaktan dolayı büyümesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. 

Bu rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde ileriki zamanlarda kansere 

dönüşebilmektedir. 

 Korkuteli’nde bu hastalığı tedavi etmek için bakla kaynatılarak baklanın suyu 

hastaya içirilir (İ.K.). 

 Prostat hastası kişiler bu hastalığı önlemek ya da ilerlemesini engellemek için 

bol bol kabak çekirdeği yemelidir (İ.K.). 

 Prostatın farklı bir tedavi şeklinde ise yavşan otu kullanılır. Yavşan otunun 

tohumu kaynatılır her sabah bir su bardağı içilir. Bu uygulamadan sonra bir iki ay 

gibi bir sürede prostat küçülerek normal şeklini almaktadır (B.K.).  

 Eğer hastada prostat iltihaplanması var ise bunun tedavisi için brokoli 

bitkisinden yararlanılır. Bir kilogram brokoli iki litre suya katılarak yarım saat 

kaynatılır. Ardından suyun içindeki brokoliler çıkarılarak su soğumaya bırakılır. 

Hazırlanan su sabahları aç karna on beş gün içilir. Tedavinin sonunda prostatta 

oluşan iltihap yok olur (İ.K.) 

 3. 7. Böbrek Taşının Tedavisi 

 Böbrekteki taşı düşürmek için ayrıkotu ve baklanın kök kısımları kaynatılıp 

soğutulur. Kaynatılan bitki köklerinin suyu aç karna içilir. On beş gün boyunca içilen 

bu ilaç böbreklerdeki taşların erimesini sağlayacaktır. Böylelikle böbrek taşları yok 

olacaktır (İ.K.). 
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 3. 8. Soğuk Almasının Tedavisi 

 Korkuteli’nde soğuk almasının tedavisi için kupa çekme yöntemi uygulanır. 

Bu yöntem için bir pamuğa ispirto suyu dökülür. İspirto suyu dökülen pamuk bir 

bardağın içine konularak yakılır, bu arada bardak hastanın ağrıyan bölgesine 

kapatılır. Bardak hastanın ağrıyan bölgesini içine çeker bu şekilde birkaç dakika 

beklendikten sonra bardak çıkarılır. Bu yöntem birkaç defa tekrar edilince hasta 

iyileşir (İ.K.).  

 3. 9. Boğmacanın Tedavisi 

 Boğmaca özelikle küçük çocuklara olan bir çeşit akciğer hastalığıdır. 

Özelikle uzun süren üşütmelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Boğmaca hastalığında şekerli su ile çivit bitkisinin çeyreğinin çeyreği 

eritilerek içilir (İ.K.). 

 3. 10. Siğilin Tedavisi 

 Siğil özelikle el ve ayaklarda oluşan bir çeşit cilt hastalığıdır hastalığın tedavi 

edilmesi için önce siğilin başı kopartılır. Koparılmış siğillerin iyileştirilmesi için 

yılan bıçağı otunun soğan kısmı kaya tuzu ile karıştırılıp siğillin köküne sürülür 

(B.K.). 

 3. 11. Kemik Sızılarının Tedavisi 

 Korkuteli’nde bazı insanlar kırklı yaşlara gelince kemik sızıları başlar, 

sızlayan kemiklerin tedavisi için ağrıyan bölgeye keçi kılı sarılır (H.Ö.). 

 3. 12. Uyuzun Tedavisi 

 Uyuz genellikle insanlara uyuz hayvanlardan ya da uyuz hastalığı olan başka 

insanlardan bulaşan, bir çeşit deri hastalığıdır. 

 Uyuzun tedavisinde zeytinyağı ile cehennem taşı olarak da bilinen gümüş 

nitrat karıştırılır. Merhem şeklini alınca uyuz olan bölgeye uygulanır (D.K.). 



54 

 Uyuzun tedavisinde uygulanan başka bir yöntem ise taze çam kozalağı 

rendelenip kurutularak uyuzun bulunduğu bölgeye sürülür. Bu yöntem uyuz 

mikrobunu öldürerek hastalığın geçmesini sağlar (İ.K.). 

 3. 13. Mide Ülserinin Tedavisi 

 Mide ülserinin tedavisi için Korkuteli’nde iğde kullanılmaktadır. Ülser 

hastası kişi yanında sürekli iğde bulundurur, acıktığı zaman birkaç tane iğde yer. Bu 

tedaviye başladıktan birkaç hafta sonra ülser tedavi olur (İ.K.). 

 3. 14.  Dalak Büyümesinin Ve Sıtmanın Tedavisi 

 Sıtma hastalığı özelikle yazın sulak yerlerde sivrisinekli bölgelerde yaşayan 

insanlarda görünen bir hastalıktır. 

 Sıtma ve dalak büyümesine neden olan hastalıkları iyileştirmek için korkutma 

yöntemi uygulanır. Hastanın hiç ummadığı anda bilhassa gece vakti bıçak, balta, 

keser benzeri kesici bir aletle üzerine yürünür ve “dalağını keseceğim” diyerek 

korkutulur (Z.T.). 

 3. 15. Yel Girmesinin Tedavisi 

 Yel girmesi kapı ya da pencere gibi hava akımının çok olduğu yerlerde duran 

kişilerde görülen kas üşütmesi rahatsızlığıdır. Bu hastalığın tedavisi için ısırgan otu 

ilave edilerek kaynatılmış suya biraz limon, biraz da arı zeytinyağı karıştırılıp ağrılı 

bölgelere sürülür. Bu tedavi şekli birkaç gün tekrarlanır. Böylelikle hastalık tedavi 

olur (İ.K.). 

 3. 16. Saç Kıranın Tedavisi 

 Saçkıran olarak bilinen deri üzerindeki kılların dökülmesine neden olan 

mantar hastalıklarının tedavisinde, bir bez parçasına takriben 1 cm kalınlığında sıcak 

zift dökülür. Dökülen zift vücudun katlanabileceği miktarda soğutulduktan sonra  kıl 

dökülen bölgeye bez ile sarılır. Tamamen soğuyuncaya kadar beklenir. Bu işlemden 

sonra saç kıran tedavi edilir (Z.T.). 
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 3. 17. Göze Perde İnmesinin Tedavisi 

 Perde inmesi ile kör olmuş birinin tedavisi için keler hayvanı öldürüldükten 

sonra havanda dövülür. İçine ayrıca 7 değişik baharat katılıp karıştırılır. Kör kişinin 

saçları tamamen kazınır.  Karışım hastanın başına sarılarak  bir gün boyunca hastanın 

başında bekletilir. Yapılan bu tedavi sonunda hasta sağlığına kavuşur (B.K.). 

 3. 18. Göz Kızarması Ve Kanlanmasının Tedavisi 

 Gözde oluşan kanlanma ve kızarmayı gidermek için yumurta haşlanır. 

Haşlanan yumurta ortasından kesilerek içindeki sarısı çıkarılır. Yumurtanın ak 

bölümü sarısının çıktığı yer göze gelecek şekilde konularak hasta yüzü yukarı 

yatırılır. Yumurtanın düşmemesi için yumurta bir bez ile başa bağlanır. Birkaç saat 

sonra başa bağlanan bez çözülerek yumurtalar alınır. Bu tedaviden sonra gözdeki 

kızarıklık ve kanlanma geçecektir (H.Ç). 

 3. 19. Yanıkların Tedavisi 

 Korkuteli’nde yanıkların tedavisi birkaç şekilde yapılmaktadır. Bunlardan 

birincisi pıynar ağacının köküyle yapılan tedavi şeklidir. Pıynar ağacının kökündeki 

kırmızı  bölgeden bir iki kilo kadar çıkarılarak kurutulur, kuruyan kök parçaları 

havanda dövülüp toz haline getirildikten sonra kaynatılır. Kaynatılan ilaç yanığın 

üstüne dökülür. Bu tedaviden birkaç gün sonra yanık bölge iyileşir (H.Ç.) 

 Yanıkların tedavisinde uygulanan başka bir yöntem ise yumurta kullanılır. 

Yumurta bir kapta içine yağ ilave edilmeden yanıncaya kadar pişirilir. Yumurtanın 

kendisinden çıkan bir yağ vardır. Bu yağ günde bir sefer yanık bölgeye sürülür. 

Birkaç gün sonra yanık kendiliğinde yok olacaktır. 

 Yine yanıklarda başka bir tedavi şekli de arpa ile yapılır. Arpa havanda 

dövülür. Un haline gelen arpa tozu yanık yerin üstüne dökülür. Bu işlemden sonra bir 

hafta içinde yanık yok olur (H.Ç.). 

 Yanan yere arı zeytinyağı sürülüp yaranın üstü temiz bir bez ile kapatıldığı 

zaman birkaç gün içinde yanık olan bölgede hızlı bir iyileşme olduğu da 
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bilinmektedir. Yanığın tedavisinde uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yanan yere 

süt kaymağı sürmektir. Sütün kaymağı yanığın hızlı bir şekilde iyileşmesini 

sağlamaktadır (İ.K.). 

 3. 20. Kanayan Yaraların Tedavisi 

 Kanayan yaraların kanını durdurmak için yaranın üstüne arı zeytinyağı bir 

pamuk parçasına dökülerek bastırılır. Bu işlemden hemen sonra kanama damardan 

dâhi olsa durur (H.Ç.). 

 Açık yaraların başka bir tedavi şeklinde ise yaranın üstüne gres yağı sürülerek 

yara bez ile sarılır. Bu tedavi yöntemi kanamayı durduracak yaranın iyileşmesini 

kolaylaştıracaktır (İ.K.). 

 3. 21. İltihaplı Yaraların Tedavisi 

 İltihap yapmış açık yaraların kuruması için kuru çam akması bir kapta 

dövülerek toz haline getirilir. Bu toz iltihaplı bölgeye dökülür. Bir müddet sonra yara 

kendiliğinden iyileşerek yok olacaktır ( D.K). 

 3. 22. Kansızlığın Tedavisi 

 Korkuteli’nde kansızlık olduğu düşünülen kişilere üzüm ve boynuz pekmezi 

içirilmektedir (İ.K.). 

 3. 23. Romatizmanın Tedavisi 

 Romatizmanın tedavisi için sarımsak kullanılmaktadır. Tedavi için sarımsak 

bir kaba konularak ezilir. Ezilen sarımsak romatizmalı bölgeye sürülerek üstü bir bez 

ile örtülür. Sarımsak sarıldığı bölgeyi delerek iltihabın akmasını sağlamaktadır. Bu 

sayede romatizma tedavi edilmiş olur. Romatizma iltihaplı değil ise bu tedavi 

hastaya zarar verebilmektedir. Bu yüzden romatizmanın iltihaplı olup olmadığına 

dikkat etmek gerekmektedir. Bu tedavi şeklinde dikkat edilmesi gereken başka bir 

hususta hastanın şeker hastası olup olmamasıdır. Hasta eğer şeker hastası ise açılan 

yara iyileşmeyebilir (İ.K.). 
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 3. 24. Sinüzitin Tedavisi 

 Sinüzitin tedavisi için Korkuteli’nde şeytan keleği kullanılmaktadır. Şeytan 

keleği karpuza benzeyen küçük zehirli bir meyvedir. Sinüzit hastası kişi yüzü yukarı 

yatırılır. Şeytan keleğinin suyu çıkarılarak hastanın burnuna iki damla akıtılır. 

Akıtılan bu su burundaki sinüzitleri açarak burun ve şakaklardaki iltihabın akmasını 

sağlar böylece hasta iyileşir (İ.K.). 

 3. 25. İshalin Tedavisi  

 İshali en kısa zamanda geçirmek için çam kabuğu kaynatılarak günde üç defa 

bir çay bardağı içilir. Aynı günün sonun da ishal geçecektir. 

 İshalin başka bir tedavi şeklide nar kabuğu ile yapılır. Nar kabuğu suda 

kaynatılır günde üç defa bir su bardağı içilir. Günün sonunda hasta iyileşecektir 

(İ.K.). 

 3. 26. Kolesterolün Düşmesi İçin Yapılan Tedavi 

 Kolesterolü düşürmek için iki litre suyun içine bir tutam demir bıtrak 

katılarak kaynatılır. Bu ilaç günde bir sefer aç karna içilir. Bir hafta sonra kolesterol 

normal değerini bulacaktır (D.K.). 

 3. 27. Vücutta Oluşan Morarmaların Tedavisi 

 Korkuteli’nde herhangi bir sebepten dolayı vücudu moraran ya da çürüyen 

insanları tedavi etmek için bir koyun ya da keçi kesilir. Hayvanın derisi sıcaklığı ile 

moraran bölgeye sarılır. Deri soğuyunca vücuttan alınır. Böylelikle vücuttaki 

morluklar ve çürükler geçer (H.T.).  

 3. 28. Donmanın Tedavisi 

 Korkuteli’nde uzun süre soğukta kalarak donan kişileri tedavi etmek için 

donan kişinin üstündeki elbiseler çıkarılarak kişi hemen sönmekte olan hayvan 

gübresine gömülür. Hayvan gübresine gömülen kişi kendine gelene kadar 

bekletildikten sonra oradan çıkartılarak sıcak suyla yıkanır. Daha sonra hasta sıcak 



58 

bir ortama alınarak üstü kalın örtülerle örtülür. Ayrıca donan kişinin iç organlarının 

ısınması için sıcak içecekler verilir (B.K.). 

 3. 29. Ak Ciğer Hastalıklarının Tedavisi 

 Ak ciğer hastalıklarını tedavi etmek için papatya ve ebegümeci kaynatılarak 

içirilir. Bu iki bitkinin akciğerde oluşan rahatsızlıkları tedavi ettiği bilinmektedir 

(İ.K.).  

 3. 30. Astımın Tedavisi 

 Astım hastalığı akciğerde olan tedavisi mümkün olmayan bir çeşit hastalıktır. 

Bu hastalığın hafiflemesi için bazı yöntemler uygulanmaktadır. Hastayı tedavi etmek 

için hastaya bol bol çiçek balı yedirilip hardal suyu içirilir. Ayrıca çiçek balı ve 

karanfil karıştırılarak macun yapılıp yedirilir (İ.K.).  

 3. 31. Bademcik İltihabının Tedavisi 

 Bademcik iltihabının tedavisi için nane ve maydanoz kaynatılıp suyu içilir. 

Bu tedavi yöntemi gün içinde defalarca tekrar edilebilir (İ.K.). 

 3. 32. Basurun Tedavisi 

 Basurun tedavisi için Korkuteli’nde yetişen patlangıç adlı bir bitki 

kullanılmaktadır. Bu bitki toplandıktan sonra nemsiz bir yerde kurutularak havanda 

dövülür, toz haline getirilip elekle elenir. Ardından hastalığın olduğu bölgeye 

sürülür. Bu tedavi şeklinin basuru geçirdiği bilinmektedir (İ.K.). 

 3. 33.  Baş Ağrısının Tedavisi 

 Sürekli ağrıyan ve ağrı kesiciler kullanıldığında geçmeyen baş ağrılarının 

tedavisinde soğan kullanılır. Soğan kabuğu ile birlikte bir havanda dövülür. 

Dövülerek eritilen soğan hastanın başına kuru yer kalmayacak şekilde sürülür. Bu 

işlemden sonra soğan sürülen bölgeye bir poşet geçirilir. Hastanın başı terleyinceye 

kadar soğan hastanın başında bekletilir. Hastanın başı terledikçe ağrısı da ağır ağır 
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geçer. Bu tedaviden sonra hastanın başı yıkanır. Aynı gün içinde hastalık geçer 

(H.Ö.). 

 3. 34. Ağız İltihapları ve Yaralarının Tedavisi 

 Ağzın iç bölgesinde küçük küçük kuş gözü büyüklüğünde yaralar oluşursa ya 

da ağızda kızarıklık oluşur bunlar inatçı yaralar haline gelir ve bu yaralar bir türlü 

geçmez ise yaraların tedavisi için ilçede bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.  

 Ağızda oluşan iltihabı geçirmek için biraz şap, biraz bahar, biraz da karanfil 

karıştırılıp su ilave edilerek pişirilir. Bir parça kuş dışkısı pişirilen bu karışıma ilave 

edilerek ağzın yaralı kısımlarına sürülür. Bir müddet bu şekilde beklenir. Bekleme 

esnasında ağızda açı su oluşur. Ağızda oluşan açı su hastalığın tedavi olduğunu 

gösterir. Bu tedavi yöntemi birkaç defa tekrar edilebilir. Yapılan tedaviden sonra 

ağızdaki yaralar hızla azalarak kaybolur (H.Ö.). 

 Ağız iltihaplarında uygulanan bir başka tedavi yönteminde ise Korkuteli’nde 

yetişen” karadut” meyvesi kullanılır. Ağzında yara olan kişi bu karaduttan yediği 

zaman kısa zamanda ağızdaki yaralar geçmektedir (İ.K.). 

 3. 35.  Ateşlenmenin Tedavisi 

 Vücutta oluşan yüksek ateşin tedavisi için soğan suyu ile sirke karıştırılarak 

hastanın vücuduna sürülür. Bu işlemden sonra vücudun ateşi hızlı bir şekilde düşer. 

Hasta iyileşinceye kadar vücut ısısını düşürmek için aynı tedavi sürekli uygulanır 

(H.Ö.).  

 3. 36. Kabızlığın Tedavisi 

 Kabızlık rahatsızlığını geçirmek için sabahları aç karna arı zeytin yağı içilir. 

Bunun yanında Korkuteli’nde yetişen kayısının da kabızlık sorununu giderdiği 

bilinmektedir. Kabızlığı Korkuteli’nde tedavi etmek için yapılan başka bir yöntem 

ise daha sonra bahsini edeceğimiz içme suyuna gitmektir (İ.K.) 
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 3. 37. Egzamanın Tedavisi  

 Egzama derinin kurumasına, kızarmasına ve pul pul dökülmesine neden olan 

bir cilt hastalığıdır. Deri ateşlenip çok fazla kaşınabilir ve kaşıma derinin zedelenip 

iltihap kapmasına neden olabilir. Bu hastalığın tedavisi için 10-20 tane karasinek 

öldürülür. Öldürülen sinekler zeytinyağı ile karıştırılarak hastalığın bulunduğu 

bölgeye sürülür. Bu hastalık kısa zaman sonra kendiliğinden geçmektedir (H.Ö.). 

 3. 38. Kabakulağın Tedavisi 

 Kabakulak hastalığı hemen hemen herkesin geçirdiği kulakların ve boğazın 

üst kısmının şişmesiyle oluşan bir çeşit hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için bal 

kabağı suda kaynatılarak kulakların arka taraflarına sarılır. Bu tedaviden sonra 

hastalık hafifleyerek birkaç gün içinde yol olur (İ.K.). 

 4. ŞİFALI SULAR 

 Yapılan araştırmalara göre ilk çağlardan bu yana şifalı suların kullanıldığı 

bilinmektedir. Asurlular, Babilliler, ve İranlılar suyun zindelik verdiğine 

inanmaktaydılar. Anadolu’da yaşayan birçok toplumun şifalı sulardan yararlandığı 

yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Yine Evliya Çelebi de Seyahatname’sinde 

Anadolu’nun çeşitli yelerinde bulunan şifalı sulardan bahsetmiştir. Yurdumuzun 

çeşitli yelerinde bulunan ve tedavi amacıyla kullanılan maden sularının soğukları 

içme ya da içmece sıcakları da ılıca, kaynarca ya da çermik olarak 

isimlendirilmektedir (Dramur, 1989: 125- 126- 127). 

Korkuteli’nin çeşitli yerlerinde şifalı sular vardır. Bu suların birincisi vücutta oluşan 

yaraları geçirmekte ikincisi bağırsak haşereleri ve bağırsak ve mide rahatsızlıklarına 

iyi gelmekte üçüncüsü de uyuz hastalığına iyi gelmektedir. 

 4. 1. Şeker Suyu 

 Korkuteli’nin Sürekler Köyü’nde şeker suyu vardır. Şeker suyu sabahları aç 

karna bir bardak içildiğinde şeker hastalığına iyi gelmektedir (R.Z.). 
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 4. 2. İçme Suyu 

 Korkuteli’nin merkezine bağlı Akse’de içme suyu deresi denilen bir dere 

vardır. Bu derede mide ve bağırsaklara şifa verdiğine inanılan bir su vardır. Bu su 

ağustos ayında içildiği zaman midede bulunan gastrit ve ülser gibi hastalıkları 

geçirmektedir. İçme suyunun kabızlık rahatsızlığı bulunan hastaların kabızlık 

sorununu çözdüğü yine bağırsaklarda yaşayan kıl kurdu ve bağırsak solucanlarını 

öldürdüğü bilinenler arasındadır (R.Z.), (H.Ö). 

 Bahsi geçen bu su akarsu değildir. Küçük bir aletle suyun bulunduğu yer 

kazılır. Kazılan yerden sarı renkli limon suyuna benzer bir su çıkar, o su bir kaba 

doldurulup içilir. İçilmesinin hemen ardından kişiyi ishal eder. Bu su aynı zamanda 

bağırsak iltihaplarını da geçirmektedir (İ.K.). 

 4. 3. Uyuz Çayı 

 Korkuteli’nin Küçük Köy yaylasında Uyuz Çayı denilen bir çay vardır. Bu 

çay ilçe halkının bazılarının dediğine göre uyuz hastalığını tedavi etmektedir. 

Anlatılana göre çobanlardan birinin uyuz hastalığı olan köpeği bu çaya girmiş. 

Aradan birkaç hafta geçtikten sonra köpekteki uyuz hastalığı geçmiş. Bu olaydan 

sonra uyuz hastalığı olan kişiler bu dereye girerek tedavi olmaktadır (D.K.). 

 5. ÇIKIK VE KIRIK TEDAVİSİ 

 Korkuteli’nde çıkık ve kırıkların tedavisi için halk günümüzde modern tıptan 

yararlandığı kadar çıkıkçı olarak bilinen kişilerden de yararlanmaktadır. İlçenin en iyi 

çıkıkçısı elini babasından alan Halil ’dır. Halil 35 yıl boyunca insanlara şifa dağıtmış 

fakat son dönemde modern tıbbın gelişmesi ve yaşının ilerlemesi gibi sebeplerden 

dolayı bu işi kısmen bırakmış durumdadır. Halil Çetin eklem kırıkları dışında, kemik 

kırılarak etten dışarı çıksa dâhi her türlü kırık ve çıkıkları tedavi edebildiğini 

anlatmaktadır.  

 Kırıkların tedavisi yapılırken kemiklerin el ile hissedilebildiği bölgelerin 

tedavisi kemiklere dokunulamayan bölgelere göre daha kolay yapılmaktadır. Bu 
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yüzden kırık tedavisi yapan kişi kırıkları tedavi ederken bacakların kalça ile diz 

arasında kalan bölgelerini kolay kolay tedavi edememektedir. 

 5. 1. Çıkık, Kırıklarda Kanlanmayı Önlemek İçin Yapılan Tedavi 

Yöntemleri 

 Çıkık ve kırıklarda hasar gören bölgelerdeki kanlanmayı önlemek, ayrıca 

tedavi süresini kısaltmak için hasar gören dokuya saf alkol dökülerek hasarlı bölge 

masaj yapılır. Başka bir yöntem ise yumurta akı sürülerek yapılan masajdır. Bu iki 

yöntem hasar gören dokunun hızlı bir şekilde tedavi olmasını sağlamaktadır. 

 5. 2. Çene Çıkıkların Tedavisi 

 Çenenin yerine takılması için çene hafifçe açılarak öne doğru çekilir. 

Ardından çene ortalanıp hizalandıktan sonra geriye doğru itilerek yuvadan çıkan 

çene kemiğinin yerine girmesi sağlanır. 

 5. 3. Boyun Çıkıklarının Tedavisi 

 Boyun çıkığının tedavisi için hastanın boynuna çene altından tülbent bağlanır. 

Bir kişi hastanın bacaklarından tutar. Çıkık tedavisi yapan kişi hastanın boynuna 

bağlı tülbentten iyice asılıp hastanın boynunu gerdirir. Bir taraftan da kemiklerin 

yerini bulması için diğer eliyle eklem yerlerini düzenler. Düzenleme bitince tülbentle 

asıldığı elini bırakır, böylece çıkan kemikler yerine girer.   

 5. 4. Omuz Çıkıklarının Tedavisi 

 Omuzu çıkan kişinin göğsünden bir kişi sarılarak tutar. Çıkan omuz 

tarafındaki kol bir kişi tarafından asılınır. Çıkıkçı omuzun çıkan yerini bularak 

kemiği yuvaya yerleştirir ve kolu yukarı doğru kaldırır, bu arada kolu asılan kişi ya 

da kişiler kolu bırakır böylece omuzun çıkan yeri takılır. 
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 5. 5. Belde Oluşan Sinir Sıkışmasının Tedavisi 

Belde oluşan sinir sıkışmasının tedavisi için hastanın ayaklarının üstüne bir kişi 

oturur. Tedaviyi uygulayan kişi hastanın koltuk altlarından tutarak hastayı yukarı ve 

geri asılarak belde oluşan sinir sıkışmasını tedavi eder. 

 5. 6. Parmak Çıkıklarının Tedavisi 

 Parmakların genellikle parmağın ele takıldığı eklem bölgesi çıkmaktadır. 

Bunun dışında parmakların diğer eklemleri kolay kolay çıkmamaktadır. Parmağın 

çıkan kısmının takılması için çıkık parmağı çıkıkçı ileriye doğru asılır. Parmağı iyice 

gerdikten sonra bırakır. Çıkıkçı bırakır bırakmaz parmak yuvasını bularak yerine 

geçer. 

 5. 7. Bilek Çıkıklarının Tedavisi 

 Bilek kemiğinin çıkması için kişinin bileğinin üstüne düşmesi ya da kolun 

bilek kısmının ağır bir darbe alması gerekmektedir. İnsan vücudunda en zor çıkan 

eklemlerden birisi bilek eklemidir. 

 İnsanın bileğinde üç çeşit eklem vardır. Bu eklemlerden herhangi biri çıkmış 

olabilir. Önce çıkan eklem yeri tespit edilir. Daha sonra elin uç bölgesinden kol 

gerilir. Gergin vaziyette duran kolun çıkan eklem bölgesi kemik yuvaya gelecek 

şekilde ayarlanıp, kemiğin yüksek yerinden basılarak el bırakılır. Bu işlemin sonunda 

kemik yerine girer. 

 5. 8. Dirsek Çıkığının Tedavisi 

 Dirsek çıkığının tedavisi de omuz çıkığının tedavisi gibidir.  Dirsek çıkığının 

tedavisi için çıkıkçı kolu bilekten tutarak asılır. Diğer eli ile dirseğin eklem yerlerini 

bir birine göre ayarlayarak bilekten tuttuğu yeri bırakır böylece dirsek yerine girer. 

 5. 9. Ayak Tarak Kemiği Çıkmasının Tedavisi 

Ayak tarak kemiklerini çıkıkçı tek başına takamamaktadır. Bu kemiklerin yerine 

takılması için ayak parmaklarından bir kişinin asılması gerekir. Gergin vaziyette 
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duran kemiklerin çıkan bölgelerini çıkıkçı parmaklarıyla bularak yerine getirir. Bu 

işlem bittikten sonra ayak parmaklarından asılan kişi ayağı bırakır. Bu işlemin 

ardından çıkan kemikler yerine takılır. 

 5. 10. Diz Kapağı Kaymasının Tedavisi 

 İnsanlarda diz kolay çıkan eklemlerden değildir. Genellikle diz kapaklarında 

kayma gerçekleşmektedir. Bunun tedavisi için diz gergin vaziyette tutulur. Ardında 

diz kapağı el ile tutularak eski yerine getirilir. 

 5. 11. Çocuklarda Kalça Çıkmasının Tedavisi 

 Anneler çocuklarının bezlerini alırken bacaklarından yukarıya doğru fazla 

kaldırırlarsa çocuklarda kalça çıkıkları meydana gelebilir. Bu genellikle bir yaşından 

küçük çocuklarda olmaktadır. Çıkıkçı bu çıkıkları da tedavi edebilmektedir. 

 5. 12.Kuyruk Kemiği Çıkıklarının Tedavisi 

 Kuyruk kemiği genellikle düşmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kuyruk 

kemiğinin takılması için şahıs yüzü aşağı yatırılır. Kemik popodan tutulup gergin 

vaziyette yukarı doğru asılınarak yerine takılır. Hasan Çetin’e Almanya’dan gelerek 

kuyruk kemiği taktıran hastalar bulunmaktadır. 

 5. 13.Kalça Kemiği Çıkıklarının Tedavisi 

 Kalça kemiği çıkıklarının tedavisi için iki bacak arasına bir yastık konulur. 

Bacaklara dizleri bir yere getirecek şekilde baskı yapılır. Baskı kaldırılınca kalçadaki 

çıkık kısım yerine girer. 

 5. 14. Sürekli Çıkan Eklem Yerlerinin Tedavisi 

 Sürekli çıkıp tedavi olamayan eklem yerleri bir bez ile bağlanır. Bu bağlama 

sayesinde çıkan eklemin hareket kabiliyeti engellenir. Böylelikle uzun süre 

hareketsiz kalan eklem zamanla yerine tamamen yerleşerek eski halini alır. 
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 5. 15. Kafatası Kırıklarının Tedavisi 

 Kafatasında oluşan kırıklar insanda en tehlikeli kırıkları oluşturmaktadır. Bu 

yüzden kafatasında oluşan kırıklarda kafaya buz parçası konulup kanama varsa 

kanamanın durdurulması amaçlanır. Hasta en yakın sağlık kuruluşuna gönderilir. 

 5. 16. Koldaki Kırıkların Tedavisi 

 Kolda meydana gelen kırıkların tedavisi için kolun kırılan kemik bölgesi eski 

yerine getirilir. Kolun kırık bölgesine pamuk, pamuğun dışına muşamba sarılır. 

Bunların üstüne karton kutu geçirilerek kol hastanın boynuna bağlanıp sabitlenir. 

Kırığın tedavisinin hızlı olması için kırık bölgeye saf alkol dökülür. Saf alkol kırığı 

uyuşturarak ağrı ve acı hissini ortadan kaldırır. Ayrıca alkol morarma ve çürümelerin 

çabuk geçmesini sağlar. Kırılan bölgede kan toplanmasını önler.  

 5. 17. Köprücük Kemiği Kırıklarının Tedavisi 

 Köprücük kemiği kırılan kişilerin kolu aşağı doğru düşer. Köprücük 

kemiğinin tedavisi için kırık tedavisi yapan kişi kemiğin kırılan bölgelerini bir araya 

getirdikten sonra kırığın üstüne Amerikan yakısı vurur. Daha sonra kolun altından 

geçirilen bir bez gergin vaziyette hastanın boynuna bağlanır. Bir ay sonra tedavi 

sonlandırılır. Eğer kemik tamamen koparsa hasta hastaneye gönderilerek tedavisinin 

hastanede yapılması sağlanır. 

 5. 18. Bacak Kırıklarının Tedavisi 

 Bacak kırıklarında kişinin bacağı kol kırıklarında olduğu gibi sarılır. Bacağın 

eğri birleşmesini önlemek amacıyla hasta ayağa kaldırılmaz. Ayrıca ayağın gergin 

durması için ayağın bilek kısmından bir kum torbası bağlanır. Kum torbası hastanın 

yatağından aşağı sarkıtılır (H.Ç.). 
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            B. HALK HEKİMLİĞİNDE OCAKLAR 

Geçmişini şaman kültürüne dayandırabileceğimiz Ocakçılık anlayışı yüz 

yılardır varlığını sürdürmekte olup Anadolu’ya gelmeden önce ataları tarafından 

İslâmiyeti kabul etmiş Korkuteli halkı arasında da uygulanmaktadır. 

Eski Türk inançları arasında önemli yeri olan “ocak kültü”, atalar kültüne 

bağlı olarak ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak gelişmiştir (Oymak, 2003: 82). 

Ocak, bir veya birkaç hastalığı sağaltma gücü olan, bu işi bilen, bunu 

uzmanlık haline getirmiş kimseye aittir. Ocaklı erkek de kadın da olabilir. Ocaklı, 

elini kendi soyundan alabileceği gibi bir yabancıdan da alabilir ya da bütün bir köy 

halkı, köyün yakınındaki yatırla bağlantılı olarak ocaklı sayılabilir (Boratav, 2003: 

144- 145). 

Ocakların, çeşitli dualar yoluyla yaptıkları sağaltmalar ve gerçekleştirdikleri 

işlemler olağanüstülük taşır ve burada memoratlar rol oynar (Çobanoğlu, 2003: 70). 

Memorat, “tabiatüstü ferdi bir tecrübenin, yaşayan veya ondan dinlemiş birisi 

tarafından anlatılan şahsa bağlı hikaye” olarak tanımlanabilmektedir (Çobanoğlu, 

2003: 22). 

Türk halk hekimliğinde ocağın önemi büyüktür. Ocağın çamuru şifalı kişinin 

çamuru sayılır ve suyla karıştırılıp, dua okunup içilir. Ocağın suyu oldukça 

önemlidir, bu suyu içen kişi yetenek kazanır. Buna “ Elinden su içmek” denir. 

“Ocaktan el almak” da buna benzemektedir. Yetenekli kişinin, bir başkasına 

yeteneklerini aktarmak için yaptığı uygulamalar sayesinde, karşısındaki kişi o 

ocaklıdan el almış olur (Kalafat, 2000: 171). El veren kişi, güvendiği, kendisinden 

sonra bu işi başarı ile yapabileceğine inandığı kişilere yöntemlerini öğretir (Eroğlu, 

2003: 198).  

El verme yoluyla eşler, çocuklar, gelinler, damatlarda tedavi etme özelliği 

kazanabilirler. Bir baba, oğluna “Bu işi benim yerime sen yap” deyip sırtını 

sıvazlayıp, elini avucunun içine alarak dualar okuyup onu ocaklı yapabilir (Üçer, 

1997: 211). 
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Her ne sebeple olursa olsun hastalıkların veya felaketlerin giderilmesi için 

başvurulan ocak, mekân olarak aile fertleriyle özdeşleşir ve o evde yaşayan aile 

fertlerinin hepsini kapsar. Bu nedenle erkek hastalara erkek, kadın hastalara kadın 

ocaklı bakmaktadır (Oymak, 2003: 88). 

Naldöken Tahtacıları’nda da bazı hastalıkların tedavisini ocaklı kişi yapar. 

Ocak babadan oğla; andan kıza; bazen de toruna geçer. Ocaklı olup yaşlanan kadın 

ya da erkek, elini vereceği kişiye söylenecek sözleri ve yapılacak işlemleri öğretip, 

elini öptürerek el verebilir (Yetişen, 1971: 6004- 6005). 

Rüyasında kutsal kişileri veya yatırları gören kişi de ocaklı olabilir (Gündüz, 

1988: 128- 129). Ocaklı, kişi el vereceği kişinin elini avucuna alır ve okur. Üç sefer 

tespih üzerine okur, el vereceği kişini üzerine üfler. Böylece kişi ocaklı olur 

(Gündüz, 1988: 129).  

Bazen de ocaklı kişi, elini vereceği kişinin ağzına tükürür ve elini vermiş olur 

(Çobanoğlu, 2003: 70- 71). 

Korkuteli’nde ocak geleneği el verme şeklinde nesilden nesile 

aktarılmaktadır. Bir kişinin el alabilmesi için el alacağı ocak ile ilgili yeterince bilgi 

sahibi olması gerekir. Korkuteli’nde iki türlü el alma yöntemi vardır. Bunlardan 

birincisi para ile el almadır. Çırak ocak ile ilgili yeterince bilgiye sahip olunca üç 

kişinin huzurunda hocasına eli kaç paraya vereceğini sorar. Usta çırağa bir fiyat 

söyler. Karşılıklı anlaşmayla el alınmış olur. İkincisi ise herhangi bir bedel ödemeden 

alınır.  Usta çırağının usta olduğuna kanaat getirirse ona el verir. El verilirken usta 

çırağın sağ elinin üstüne kendi sağ elini koyarak üç defa “Elimi verdim.” der.   Bu 

arada çırağın elinin üstüne elini sürer. Çırakta “Elini aldım.” diye üç defa tekrar eder. 

Arkasından çırak elini aldığı hocasına ağırlık verir. Böylece el alan çırak hoca 

olmuştur. Çırak  el aldığı gelenek içinde tedavilerine başlar. 

Korkuteli’nde insanlara şifa verdiği düşünülen ocaklar şunlardır: 
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 1.Kurşun Dökme Ocağı 

 Kurşun, hasta insanların iyileşmesi ya da nazar olanların nazarının ortadan 

kalkması için yapılan bir urasa (tedavi) yöntemidir.  

 Kurşun dökme işi için kurşun önce sıcak bir kaba konularak eritilir. Eriyen 

kurşun başka bir kaptaki suya dökülerek kurşunun aldığı şekle göre yorum yapılır. Su 

dolu kapa dökülen kurşun parçacıkları iğne şeklinde ise hastanın vücudu iğneleşmiş 

denilir. Suya dökülen kurşunlar insan kafası şeklinde ise hasta nazar olmuştur. Bu 

şekillerde saç gibi uzantılar var ise nazarı dokunan kişi bayan, yoksa erkek demektir. 

Hasta içinde bulunduğu rahatsızlıktan kurtulması için ocaklı tarafından bir yere 

yatırılır. Ocaklı kişi bildiği bazı duaları okuyarak hastanın vücudunu belli aralıklarla 

bıçakla kesiyormuş gibi hareketler yapar. Bu işlem hastanın baş kısmından 

başlayarak ayaklarına kadar yapılır. Yapılan bu urasa bitince hasta ayağa kalkarak 

ocaklıya ağırlık tabir edilen bir miktar para verir. Hasta eğer bu işe kalbi ile inandı 

ise üstündeki olumsuz durum ortadan kalkar (F.Y.). 

 2. Siğil Ocağı 

 Siğil vücudun bazı yerlerinde çıkan mercimek büyüklüğünde bir çeşit cilt 

hastalığıdır. Siğilin tedavi edilmesi için hasta akşamüstü mezralığa gider. Karanlık 

çöktükten sonra bir mezar taşına siğili sürerek üç İhlâs bir Fatiha okur. Arkasından 

da “Yerin değil, yurdun değil, sen buradan uç!” der. Hastalık kısa zamanda geçer.  

 Siğilin tedavisi için başka bir yöntem ise sabah namazı vakti çam torusunun 

tepesi gövdesinden tutularak bükülür. Fidanın tepesi kırılma derecesine gelince siğilli 

bölgeye sürülür. Arkasından üç defa İhlâs suresi okunur. Fidanın ucundaki bükülen 

kısım fidan yere doğru eğildikten sonra taş ile bastırılarak hiç arkaya bakmadan eve 

dönülür. Bu işlemin ardından birkaç gün sonra siğiller kendiliğinden yok olur (H.Ç.). 

 Siğilde uygulanan başka bir tedavi yönteminde ise yedi topak tuza yedi defa 

ihlâs suresi okunur. Ardından çamaşır yıkanan yere gidilerek siğilli bölge yere 

sürülür. Bu işlemden sonra siğil kendiliğinden yok olur. Siğilin başka bir tedavisinde 

ise siğilin üstüne yemiş sütü sürülür (B.K.). 
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 3. Kemre Ocağı 

 Kemre insanın daha çok yüzünde olmakla birlikte vücudunun çeşitli 

yerlerinde de olabilen deride dökülme, kabarıklık, kızarıklık şeklinde ortaya çıkan ve 

zamanla büyüyen bir çeşit cilt hastalığıdır. 

 Kemrenin tedavisi için odun külü bir kaba konularak biraz su ile karıştırılır.  

Kemre hastalığının tedavisi haftanın her günü yapılmaz sadece cumartesi gün yapılır. 

Cumartesi gün ocağa gidilir. Ocaklı kişi bir miktar ıslak külü avucuna alarak sırasıyla 

ihlâs, nas, felak, salli, barik surelerini okur. Arkasından ”İzin Allah’ın izni” der. 

Kemre olan bölgeye külü sürer. Eğer kemreli kişi hastalığının geçeceğini kalbiyle 

tasdik ederse hastalık geçer. Hastalığın geçeceğine inanmaz ise hastalık geçmez 

(Z.T). 

 4. Korku Ocağı 

 Halk arasında korku hastalığı ya da yürek kalkması olarak bilinen bir hastalık 

vardır. Bu hastalık tıp dilinde anksitiye bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Yürek 

kalkması hastalığına yakalanan kişiye kurbanda ocaklı kişi tarafından bir urasa 

yapılmaktadır. Bu hastalığın tedavisi için ocaklı kişi hastanın haberi olmadan içinden 

“Yerin değil yurdun değil uç.” der. Bu arada hastanın arkasından gelerek kurbanın 

kalbini hastanın iki kürek kemiği ortasına vurur. Bu urasadan sonra hastanın 

iyileşeceğine inanılır (B.K.). 

 5. Eş Çıkması Ocağı  

 İnsanın karnında kalbiyle birlikte atan eş denilen bir organ vardır. Sinir, stres, 

ağır eşya kaldırma gibi sebeplerden dolayı eş yerinden çıkabilir. Çıkan eşin yerine 

gelmesi için bu işin ocakçısına gidilir. Ocakçı kişi çeşitli yöntemleri kullanarak 

hastalığı tedavi eder. 

 Bunlardan birincisi karnın çeşitli yerlerine el ile basılarak eşin yerine 

getirilmesidir. Başka bir yöntem ise iple yapılan yöntemdir. Bu yöntemde karın 

bölgesinin alt kısmına bir ip bağlanır. Bağlanan ip sıkılarak yukarı doğru çekilir belli 
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bir sıkılığa gelince eş yerini bulur. Eş yerini bulur bulmaz kalp ile birlikte atmaya 

başlar bu durumda hasta iyileşmiştir (F.Y.). 

 Eş çıkmasında uygulanan yöntemlerden bir diğerinde yere çocuk kafası 

büyüklüğünde bir yumak konulur.  Hasta yumak karnına gelecek şekilde yüzü aşağı 

yatar ocaklı kişi hastanın dizinin arka tarafına topuklarıyla basarak çeşitli yöntemler 

uygular. Bu işlemin sonunda hastanın eşi yerini bulur (H.Ö.). 

 Bir başka yöntemde ise tedavi için ocaklı ip kullanır. Bu yöntemde hasta yüzü 

yukarı yatırılır. Ocaklı eline uzunca bir ip alır, hastanın her iki göğüs ucuyla göbek 

noktası arasındaki mesafeyi ölçer. Mesafesi kısa olan tarafın kol altındaki sinirleri 

bularak eşi oradan kontrol edip eşin yerini bulmasını sağlar. Eğer eş sürekli çıkıyorsa 

hastanın göbek bölgesine sabun sarılır. Sabun göbek çıkmasını engellemektedir 

(R.Z.). 

 Yine eş çıkmasında başka bir yöntemde hastanın elinin, ayağının 

değiştirilmesidir. Bunun için hasta yüzü aşağı gelecek şekilde yatırılır. Yatan 

hastanın sol kol bileği ile sağ ayak bileğinden tutulup iki bilek sırt bölgesinde bir 

araya getirilir ve iki bilek üstünden aşağıya doğru üç kez bastırılır. Bundan sonra sağ 

kol bileği ile sol ayak bileği aynı şekilde sırt bölgesinde bir araya getirilerek aynı 

işlem tekrarlanır. Bu şekilde de eş eski yerine getirilerek hastalığın geçmesi sağlanır  

( Z.T.). 

 6. İtdirseği Ocağı 

 İtdirseği kirpik bölgesinde çıkan kırmızı sivilce şeklinde bir şişliktir. İlçe 

halkına göre itdirseğinin çıkmasının sebebi köpek dışkısını yaparken köpeğe 

bakmaktır. Halk İtdirseği hastalığının geçmesi için çeşitli tedavi yöntemleri 

uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi, köpeklerin yemek kabından alınan bir parça 

yemek artığını ittirse olan bölgeye sürmektir.  

 Başka bir yöntem ise köpeğe ekmek aldırma yöntemidir. Bu yöntemde hasta 

yere yatırılır. Hastanın başına bir elek geçirilip vücuduna da bir bez örtülür. başına 
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konulan kalbura ittirse olan gözün üstüne gelecek şekilde bir parça ekmek konulur. 

Ardından bir köpek çağırılarak ekmeğin köpek tarafından yenmesi sağlanır (Z.T.). 

 Yine Korkuteli’nde köpeğin kuyruğunun itdirseği bölgeye sürülmesiyle bu 

hastalığın geçeceğine inanılmaktadır (F.Y.). 

 7. Dalak Kesme Ocağı 

 Dalak kesme, dalağı şiştiği tahmin edilen hastalar için uygulanan bir tedavi 

yöntemidir. Hastanın karnının üst bölgesi şişmiş ve bu bölge çok ağrıyorsa dalağı 

şişmiş demektir. Bu iş için ocağa gidilir. Kesici hastayı yatırır, hastanın yan tarafına 

bir senit koyar, senidin üstüne yumruk büyüklüğünde bir tuz parçası bırakır. Odada 

bulunan birisi dalak kesecek kişiye kesebilir misin? diye sorar. Dalak kesen kimse de 

anasını bile bellerim, diye cevap verir. Bu durum üç defa tekrar eder üçüncüsünde 

dalak kesen kişi tuzun üstüne yumruğu ile vurarak tuzu dağıtır. Aynı şekilde üç defa 

daha aynı iş yapılır üçüncüsünde hasta kişi tedavi olmuş sayılır (Z.T.). 

 8. Ben Ocağı 

 Korkuteli’nde vücudun çeşitli yerlerinde çıkan benler de tedavi edilmektedir. 

Ocaklı kişi aptesini alarak benli kişinin karşısına oturur, yedi defa Kevser suresini 

okur ardından üç defa “Benim elim değil Fatma anamızın eli” dedikten sonra “Bir iki 

üç yerin değil yurdun değil uç” der. Aynı tedavi yöntemi cumartesi günleri üç defa 

tekrar edilir hasta üç haftanın sonunda iyileşir (Z.T.). 

 9. Saç Kıran Ocağı 

 Saç kıran, saçların kökünden kırılıp dökülmesiyle oluşan bir çeşit hastalıktır. 

Bunun tedavisi için ocaklısına gidilir. Ocaklı kırılan saçlardan birini alarak çeşitli 

duaları okur. Bu işlemden sonra hastanın kan bağı olmayan biri saçın ucundaki 

çatallardan tutarak saçı çatal sayısı kadar böler. Bu iş salı ya da cuma günleri üç defa 

tekrar eder. Yapılan tedaviden sonra saçkıran geçecektir (Z.T.). 
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 10. Kafa Şakılama Ocağı 

 Bir kimsenin kafası hiç durmadan ağrıyorsa kafa ağrısının geçmesi için kafa 

şakılama ocağına gider. Ocakçı kişi eline bir kaşık alır. Eline aldığı kaşıkla bir 

taraftan dua okur, bir taraftan kaşığı hasta kişinin alın bölgesinden çene altına doğru 

dolandırır. En son olarak “Benim elim değil Fatma anamızın eli, peygamber 

efendimizin eli.” diyerek tedaviyi bitirir. Hasta böylece iyileşir (Z.T.). 

 11. Bademcik Ocağı 

 Bademcik hastalığı, bademcik organının iltihap yapmasıyla oluşan bir çeşit 

hastalıktır.  

 İlçede bu hastalığın bademcik ocağında tedavi olduğunu görmekteyiz. Ocak 

sahibi kişi hastayı kıbleden tarafa yüzü gelecek şekilde döndürür. Ocaklı kişi eline 

bir tülbent alarak hastanın boynuna dolayıp yukarı doğru asılır. Bir taraftan da 

konuyla ilgili çeşitli sureler okur. Arkasından “Bir iki üç, sen buradan uç der.” Bu iş 

cumartesi ya da salı günleri üç sefer tekrar edilir (Z.T.). 

 12. Kurdeşen Ocağı 

 Kurdeşen bazen psikolojik bazen de mevsimlere bağlı olarak ortaya çıkan 

fizyolojik,  alerjik bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için hasta ocaklı tarafından 

dört yol ortasına götürülür. Hastaya bir koyun postu örtülür. Ocaklı kişi eline bir 

oklava alarak “Yerin değil yurdun değil uç.” diyerek hastaya üç defa vurur. Hasta 

arkasına bakmadan evine döner bu urasadan sonra kurdeşen hastalığı geçer (İ.K.). 

 

 

 

 



 73

             C. HAYVAN HASTALIKLARIYLA İLGİLİ HALK HEKİMLİĞİ 

YÖNTEMLERİ 

Türk sosyal ve ekonomik hayatında hayvanların önemli bir yeri vardır. 

Türklerin Orta Asya’dan Dünyanın birçok yerine göç etmesindeki nedenlerden 

biriside hayvanlarına daha iyi otlaklar bulma arayışıdır. Hayatlarının bir parçası olan 

hayvanları hastalandığı zaman onların tedavisi bütün Türk dünyasında olduğu gibi 

Korkuteli’nde de önemli bir yer tutmaktadır. Hayvanların hastalığına göre ilçe 

halkının yapmış olduğu tedavi yöntemleri de farklılık göstermektedir. 

1. Hayvanlarda Üşütmeye Bağlı Hastalıkların Tedavisi 

Hayvanların üşütmeden dolayı hastalanmasının tedavisi için uygulanan bazı 

halk hekimliği yöntemleri vardır. Hayvanın üşütüp üşütmediğini anlamak için 

hayvanın kulağına bakılır. Hayvanın kulakları el ile tutulduğu zaman vücut ısısının 

çok altında ise hayvan üşütmüş demektir.  

Hayvan üşüttü ve hata oldu ise hayvana bir miktar afyon yutturulur, ayrıca 

fasulye büyüklüğünde afyon kıyılıp suda kaynatıldıktan sonra hayvanın burun 

deliklerinden içeri dökülür. Başka bir yöntemde hayvan, bir türbenin çevresinde 

koşturularak yedi kez döndürülür.  Yine uzun süren sancılarda hayvanın göbeği 

yakılır. Acı yavşanotu, barut ve hayvan idrarı karıştırılarak hayvanın burnuna 

dökülür. Hayvan öksürüyor, aynı zamanda burnundan da balgam çıkarıyorsa hasta 

hayvana şap yalatılır (B.K.). 

2. Yaralı Hayvana Kurt Atmasının Tedavisi 

Korkuteli’nde özelikle yaz aylarında hayvanda yaralanmadan dolayı açık yara 

oluşabilir. Böyle bir durumda yaralı bölgeye kurt sineği denilen yeşil renkli sinek 

kurt atar. Bu kurtlar öldürülüp hayvan tedavi edilmez ise hayvan ölebilir. 

Kurt atan hayvanın tedavi edilmesi için kurtlar temizlenir. Arkasından yaralı 

bölgeye gaz yağı dökülüp yaralı bölge dezenfekte edilir. Son olarak yaralı yerin 

üstüne katran dökülür. Yapılan bu tedavi yara tamamen iyileşene kadar devam eder 

(H.Ö.). 
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Hayvana kurt atmasında uygulanan başka bir yöntem de ise kurt atan bölgeye 

naftalin dökülür. Naftalinin üstüne katran dökülerek yaranın dışarı ile olan bağlantısı 

kesilir. Kurt atan sinek katran kokusuna yaklaşmamaktadır. Hayvan yaralanır 

yaralanmaz hayvanın yaralı yeri fark edilerek yaranın üstüne katran sürülürse sinek 

katranın kokusundan yaklaşıp kurt atamaz. Böylelikle hayvana sinek kurt atamaz 

(İ.K.). 

3. Hayvanlarda Kemik Kırılmalarının Tedavisi 

Hayvanlarda kırık ve çıkıkların tedavisi hayvana göre değişmektedir. Kırık ve 

çıkık meydana gelen hayvan eti yenilen hayvan ise genellikle kesilerek eti 

değerlendirilir. Korkuteli’nde atlarda meydana gelen kırık ve çıkıklarda hayvanlar 

genellikle öldürülür. Fakat eşek, katır gibi hayvanların kalça çıkıkları uzman bir 

çıkıkçı tarafından tedavi edilebilmektedir. Bu işlem için hayvanın büyüklüğüne göre 

bir çuvalın içine saman doldurulur. İçi saman dolu çuval hayvanın bacaklarının 

arasına konulur. Yan vaziyette yatan hayvanın üstte olan bacağı aşağıya doğru 

bastırılıp bırakılır. Bu işlemden sonra hayvanın çıkık olan kalça kemiği takılır (H.Ç). 

Hayvan sığır keçi koyun gibi yük taşımayan sadece etinden sütünden 

yararlanılan bir hayvan ise ve bu kırık hayvanın el ile his edilebilen ve dışından 

sarılabilen bir bölgesinde ise hayvanın kırık bölgesinin dışına keçe sarılır. Keçenin 

dışına kemiğin oynamaması için her yerini saracak şekilde tahta parçası konularak 

tahtalar oynamayacak şekilde ip ile bağlanır. Bir iki ay hayvanın iyileşip 

iyileşmediğine bakılır. Hayvan iyileşti ise sargı çıkarılır, iyileşmez ise kesilir (H.Ç.). 

4. Deliren Hayvanların Tedavisi 

Deliren hayvanların tedavi edilmesi için dağlama yöntemi uygulanmaktadır. 

Dağlama insanlarda ve hayvanlarda uygulanan tedavi yollarından birisidir. 

Dağlamanın burada kullanılan anlamı bir yeri kızgın demir ile yakmaktır. 

Korkuteli’nde bu yöntem deliren hayvanların tedavisinde uygulanmaktadır. Dağlama 

ile tedavi şeklinin geçmişi konusunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat bu şekilde yapılan 

tedavilerin eski Türk tıbbında da varlığı bilinmektedir. Tansuhname-i İlhan adlı 
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eserde bulaşıcı hastalıklarda ve çocukların bazı hastalıklarında uygulandığı yönünde 

bilgiler vardır ( Çavdar, 1988: 83- 84). 

Hayvan delirdiği zaman sürüden ayrılarak olduğu yerde daire çizecek şekilde 

dönmeye başlar. Bu hayvanı tedavi etmek için kızgın bir demirle beyninin üstü 

dağlanır. Bu tedaviden sonra hayvanın sürüye karışıp karışmadığı kontrol edilir. Eğer 

hayvan sürüye karıştı ise tedavisi sonlandırılır. Hayvan sürüye karışmaz ise tedavi 

çeşitli zamanlarda tekrarlanır. Bu süreçte hayvan tedavi olmaz ise hayvan kesilerek 

etinden yararlanılır (H.Ö.). 

5. Hayvanlarda Zehirlenmeye Karşı Yapılan Tedavi Yöntemleri 

Zehirlenen hayvanın ağzına yoğurt dökülür ve bu arada hayvana bol bol su 

içirilir. Yine ağızdan alınan yiyeceklerden dolayı oluşan zehirlenmelere karşı 

hayvanın ağzına yumurta sarısı atılması uygulanan başka bir yöntemdir. Uygulanan 

başka bir yöntemde ise hayvanın ağzına katran ve ekşi dökme yöntemidir. 

Zehirlenmelerden dolayı ölmek üzere olan hayvanın etinden yararlanılmaz. Hayvan 

öldükten sonra bir çukur açılarak içine gömülür (İ.K.). 

6. Hayvanlarda Dış Haşerelerin Tedavisi 

Hayvanlarda bit pire gibi dış haşerelerin tedavisi için hayvan sayısına göre bir 

kaba su konulur. Su miktarınca suya kül ilave edilerek su kaynatılır. Kaynayan su 

soğuyuncaya kadar bekletilip  hayvanlar yıkanır. Bu şekilde hayvan dış haşerelerden 

arındırılır (H.Ö.). 

7. Şap Hastalığının Tedavisi 

Şap hastalığı, keçi, koyun, inek gibi hayvanlara olan bulaşıcı ve öldürücü bir 

hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için şap hastalığı olan hayvanın tırnaklarının 

arasına naftalin ekilip üstünden katran dökülür. Bu hastalığa yakalanan hayvanlar 

sağlıklı hayvanlardan ayrılır ve otlaklara salınmaz kapalı bir alanda muhafaza edilir 

(H.Ö.). 
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SONUÇ 

Korkuteli’nin halk inanışlarını ve halk hekimliğini içine alan bu çalışmamızın 

ilçenin kültürel özeliklerini yansıtması açısından oldukça önemli olduğunu 

düşünmekteyiz.  

Kaynaklarımıza bakıldığında ilçenin inanışlarıyla ilgili bir çok özeliğin diğer 

coğrafyalarda yaşayan Türklerle birçok yönden benzediğini görmekteyiz. Birkaç 

konuyla ilgili değerlendirme yapmamız gerekirse, Orta Asya’da yaşayan Türklerden 

bazıları doğumu kalaylaştırmak için kapalı kapların ağzını açmaktadır. Aynı inanış 

Korkuteli’nde de varlığını sürdürmekte, kapalı kapların ağzının açılmasının yanında 

bacaya silahla ateş edilmesi belki de Korkuteli’ne has bir özelik olarak 

görülmektedir. Bazı inanışların varlığını aynen devam ettirmesinin yanında bazı 

inanışlarında zamanla şekil değiştirdiği hatta sadece ismen bilindiği görülmektedir. 

Türklerin yaşadığı bir çok yerde albastı bir şer güç olarak bilinmesine rağmen 

Korkuteli’nde albastının ilçe halkı tarafından pek bilinmediğini görmekteyiz. Bunun 

yanında albasması olarak bilinen ve lohusanın ciğerinin sökülerek öldürülmesi 

konusunun Korkuteli’nde bahsi bile geçmemektedir. Korkuteli’nde albasması olarak 

bilinen, lohusanın bu dönemde aşırı derecede üzülmesinden kaynaklanan hastalanma 

durumudur. Verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi inanışlar konusuna bakıldığı 

zaman bazı inanışların benzer şekilde varlığını sürdürmekte olduğunu bazılarına 

yenilerinin eklendiğini, bazılarının şekil değiştirdiğini görmekteyiz. 

Korkuteli’nde halk hekimliği konusuna baktığımız zaman tedavi 

yöntemlerinden bitkilere bağlı tedavi yöntemlerinin ilçede yetişen ve ilçeye has bazı 

bitkilerle yapıldığını görmekteyiz. Örneğin ağızda oluşan yaranın tedavisinde 

kullanılan dut bitkisinin sadece Korkuteli’nde yetişmiş olması gerekmektedir. Yine 

sinüzitin tedavisinde kullanılan şeytan keleği Korkuteli’ne has bir bitki olarak 

anlatılmaktadır. Fakat büyü ve sihre bağlı olarak tılsım yoluyla yapılan tedavi 

yöntemlerinin benzerlerini ya da aynısına yazılı kaynaklarımızın bir çoğunda 

rastlamaktayız. Örneğin hastanın yatıra gitmesi,  yatırın yanında kurban kesmesi gibi 

bazı tedavi yöntemleri bir çok yerde varlığı bilinen yöntemlerdir. Bunun yanında 
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ocaklara giderek tedavi olma usulü bazı farklılıklarla Türklerin yaşadığı bir çok 

coğrafyada varlığını sürdürmektedir. 

Yine Türk göçebe hayatının bir parçası olan hayvanların geleneksel olarak 

tedavi edilme yöntemleri ilçede yaygın olarak varlığını devam ettirmektedir. 

Sonuç olarak gerek Anadolu, gerekse Anadolu dışındaki Türk  coğrafyasında 

çalışmamla ilgili uygulamalar bazı küçük farklılıklar dışında Korkuteli ile paralellik 

göstermektedir. Bu da Korkuteli’nin Türk kültürü içindeki yerini göstermesi 

bakımından önemlidir.  
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KAYNAK ŞAHISLAR LİSTESİ 

Kaynak şahıslarımıza ait kimlik bilgileri ada göre alfabetik olarak dizilmiştir. 

Kaynak şahısların kimliği ile ilgili sorular aşağıdadır. 

a. Adı soyadı  

b. Doğum yeri ve tarihi 

c. Öğrenimi 

ç. Verdiği malzemeler 

d. Kimden öğrendiği 

e. Derleme tarihi 

 

1.a. Bayram Karataç 

   b. Korkuteli 1934 

   c. ilkokul 

   ç. (I. A. 1. 5. 1.), (I. A. 1. 7.), (I. A. 4. 1, 2), (I. A. 5. 1.), (I. A. 6. 2.), (II. A. 3. 3, 5,     

6, 10, 17, 28), (II. B. 2.), (II. B. 4.), (C. 1.) 

   d. Dededen öğrenmiş 

   e. 28. 01. 2011 

2. a. Durmuş Karataç   

    b. Korkuteli 1972 

    c. ilkokul 

    ç. (I. A. 1. 2, 7, 10, 12), (I. A. 2.), (I. A. 4. 1, 6, ), (I. A. 6. 1, 2), (I. A. 6. 2.), (II. A. 

3. 26. (II. A. 4. 3.). 

    d. Büyüklerinden Öğrenmiş 

    e. 10. 12. 2010 

3. a. Fatmana Yavuzkara 

    b. Korkuteli 1925 

    c. Cahil 

    ç. ( I. A. 1. 1, 2.), (I. A. 1. 3. 1.), (I. A. 1. 7.), (I. A. 1. 3. 3.), (I. A. 1. 3. 4.), (I. A. 1. 

5. 1.), (I. A. 1. 8.), (I. A. 1. 11.), (I. A. 2. 1.), (I. A. 3. 1. 1.), (I. A. 3. 1. 2.), (I. A. 3. 1. 

1.), (I. A. 3. 1. 2.), (I. A. 3. 2.), (I. A. 4. 6, 7.), (I. A. 5.), (I. A. 5.1.), (II. A. 1. 1.), (II. 

A. 2. 1.), (II. A. 2. 2.), (II. A. 2. 5.),(II. A. 2. 6.), (II. B. 1.), (II. B. 5, 6.) 
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    d . Ninesinden, dedesinden öğrenmiş 

    e. 08. 01. 2011 

 4. a. Halil Çetin 

     b. Korkuteli, 1946 

     c. Okur- yazar 

     ç.(I. A. 1. 3. 4.), (II. A. 3. 18.), (II. A. 3. 19, 20), (II. A. 3), (II. A. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.), (II. B. 2.), (C. 3.). 

     d. Babadan öğrenmiş 

     e. 31. 03. 2011 

5. a. Halime Özdemir 

    b. Korkuteli, 1926 

    c. Okur- yazar 

    ç. (II. A. 2. 2, 3, 4, 5.), (II. A. 3. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 34, 35, 37), (II. A. 4. 2, 4, 5.), (C. 

2, 3), (C. 6.) 

     d. Nineden öğrenmiş 

     e. 31. 03. 2011 

 6. a. Hasibe Tuğrul 

     b. Korkuteli 1936 

     c. Cahil  

      ç. (I. A. 1. 5. 1.),(II. A. 3. 27.) 

      d. Büyüklerinden öğrenmiş 

      e. 26.02.2011 

  7. a. Murat Tuğrul 

      b. Korkuteli 1936 

      c. Okur- yazar 

      ç. (I. A. 1. 2.), (I. A. 1. 5. 1.), (I. A. 4. 4, 5.), (I. A. 5.), (I. A. 6. 1, 3.), (II. A. 1. 

2.), (II. A. 3. 26.), 

      d. Dedelerden öğrenmiş 

      e. 26.02. 2011 

  8. a. Rıfat Zorbaz  

      b. Korkuteli 1967 

      c. İlkokul mezunu 
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      ç. (II. A. 4. 1, 2.), (II. B. 5.) 

      d. Babadan öğrenmiş 

      e. 31.03.2011 

  9. a. İsmail Küçükkulaksız 

      b. Korkuteli 1935 

      c. ilkokul mezunu 

      ç. (I. A. 1. 3. 2, 3), (I. A. 1. 5. 1.), (I. A. 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), (I. A. 2. 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9.), (I. A. 3. 1. 3.), (I. A. 3. 1. 3.), (I. A. 3. 3.), (I. A. 4. 1, 3, 7), (I. A. 5.), (I. 

A. 5. 1.), (I. A. 6. 1, 2), (II. A. 1. 4.), (II. A. 3. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 

23, 24, 25,  29, 30, 31, 32, 34, 36, 38), (II. A. 4. 2.), (II. B. 12.), (C. 2.), (C. 5.) 

       d. Büyüklerinden Öğrenmiş 

       e. 31.03 2011  

   10. a. Zahide Taş 

       b. Korkuteli 1931  

       c. Cahil 

       ç. (I. A. 1. 3. 3.), (I. A. 1. 5. 1.), (I. A. 1. 7.) (I. A. 1. 11.) (I. A. 3. 1. 1), (I. A. 3. 

1. 1.), (I. A. 4. 6, 8.), (I. A. 5.), (I. A. 5.1.), (II. A. 1. 3, 4.), (II. A. 2.), (II. A. 3. 14, 

16), (II. B. 3.), (II. B. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.) 

       d. Büyüklerinden öğrenmiş 

       e. 08.01 2011 
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ÖZ GEÇMİŞ 

 Alpaslan, 1978 yılında Antalya’nın merkeze bağlı Uncalı köyünde dünyaya 

geldi. İlkokulu Uncalı İlkokulu’nda, ortaokulu Ahatlı Ortaokulu’nda liseyi Antalya 

Gazi Lisesi’nde okudu. 1999- 2000 eğitim- öğretim yılında  Selçuk Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölümünü kazandı. Sanat Tarihi’ni 2002 yılında 

bırakarak aynı üniversitenin aynı fakültesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümüne geçti. Okulunu 2006 yılında bitirdi. Okulunu bitirdiği yıl özel bir kurumda 

Türkçe- edebiyat derslerinde eğitim vermeye başladı.   
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