Klinik Geliflim 17 (3/4) - (47-55) 2004

Kayseri ‹linde Halk Ebeli¤i ile ‹lgili Geleneksel Uygulamalar*
Ö¤r. Gör. Vesile fienol1, Ö¤r. Gör. Demet Ünalan1, Dr. Fevziye Çetinkaya2, Dr. Yusuf Öztürk2
1

Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›

*Bu çal›flma, VIII. Halk Sa¤l›¤› Günlerinde (23-25 Haziran 2003) poster bildiri olarak
sunulmufltur.
Özet
Tan›mlay›c› nitelikteki bu araflt›rma k›rsal alanda ana ve çocuk sa¤l›¤› sorunlar› ile karfl›laflan halk›n baflvurdu¤u geleneksel halk ebeli¤i uygulamalar›n› saptamak amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rma evrenini oluflturan
53 k›rsal alan sa¤l›k oca¤› bölgesinden –sistematik örnekleme yöntemi ile– 26 sa¤l›k oca¤› örnekleme al›nm›fl; ancak 6 sa¤l›k oca¤› bölgesine ait anket soru formlar›, eksik veri içermesi ve o toplumda geleneksel tedavi yöntemlerinin uygulanmamas› nedeniyle de¤erlendirme d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Araflt›rma verileri MartA¤ustos 2001 tarihleri aras›nda, sa¤l›k evi ebeleri arac›l›¤› ile araflt›rmac› taraf›ndan yap›land›r›lm›fl anket formunun yerel toplum liderlerine yüz yüze uygulanmas› yoluyla toplanm›flt›r. Anket formu gebelik, do¤um,
düflük, lohusal›k, k›s›rl›k, yenido¤an bebek bak›m› ve tedavisinde karfl›lafl›lan sorunlar›n çözülmesine yönelik yayg›n olarak uygulanan geleneksel uygulamalar› tespit etmeye yönelik sorulardan oluflmaktad›r. Toplanan veriler bilgisayar ortam›nda de¤erlendirilmifl ve gösterimlerde yüzde da¤›l›mlar› kullan›lm›flt›r.
Çal›flmada görüflme yap›lan kiflilerin ifadelerine göre, yenido¤an bebeklere uygulanan sa¤l›¤a zararl›
uygulamalar›n bafl›nda; yenido¤an bebe¤i kundaklama (%59.6), tuzlama (44.4), höllü¤e (elenmifl, ›s›t›lm›fl,
so¤utulmufl toprak) yat›rma (%37.0), piflik olan bebe¤e pudra, k›na tozu ekme, yumurta sar›s› (%33.8) ve
sidikli toprak (%3.7) sürme, göbek kordonunu cam k›r›¤›, jilet gibi malzemelerle kesme (%32.6), göbe¤e
penisilin tozu (%32.6), toprak ekme, tükürme, atefllenen bebe¤in üzerini s›k›ca örterek terletme (%25.0),
sar›l›k olan bebe¤in iki kafl›n›n aras›n› jiletle çizerek sar›l›¤›n› kestirme (%24.4), pamukçuk olan bebe¤in
dilini anne saç› ile silme (%35.1), kendi idrar›n› içirme (%8.9), çivit, fleker, tebeflir tozu (%5.6) sürme, ishal olan çocu¤a anne sütü, s›v› g›dalar vermeme (%9.3) gibi uygulamalar gelirken; kad›nlara uygulanan
geleneksel tedavi yöntemleri aras›nda; gebelere hamileli¤i boyunca a¤›r ifller yapt›rma (%8.3), az yemek
yedirme (%26.4), do¤um s›ras›nda gebenin karn›na bast›rma (%37.3), lohusaya su ve sulu g›dalar vermeme (%18.5), höllü¤e yat›rma (%26.7), do¤um a¤r›s› geçmeyen lohusaya bebek eflini yedirme (%8.3), karn›na eflek semeri ba¤lama (%11.1), k›s›r kad›n›n rahmine baz› malzemeler kar›flt›r›larak haz›rlanan merhemler koyma (%24.0), okutulmufl g›dalar yedirme (%52.0), istenmeyen gebeliklerden kurtulmak için kad›n›n rahmine limon, flap, niflad›r, göztafl›, ebegömeci, çorap flifli, tavuk tüyü, çuvald›z, çöp koyma (%23.0)
ve kad›n›n yemeklerine kat›rt›rna¤›, atsine¤i koyarak yedirme (%23.0) gibi uygulamalar yer almaktad›r.
Sonuç olarak, geleneksel halk ebeli¤i ile ilgili olarak Kayseri k›rsal alan sa¤l›k oca¤› bölgelerinde yap›lan bu çal›flmada, sa¤l›¤a yarar› olmayan ama zarars›z uygulamalar›n yan› s›ra sa¤l›¤a zararl› geleneksel
uygulamalar›n önemli boyutta oldu¤u ve halen uyguland›¤› sonucuna var›lm›flt›r.
Toplumun sa¤l›kla ilgili davran›fllar›n› gelifltirebilmek için sa¤l›k yöneticisi ve uygulay›c›lar›n›n bu tür
davran›fllar›n arkas›nda hangi kültürel etmenlerin yer ald›¤›n› bilmeleri, mutlaka de¤ifltirilmesi gereken zararl› uygulamalar üzerinde durmalar› ve sa¤l›¤› olumsuz yönde etkilemeyecek uygulamalar›n medikal tedaviyle birlikte kullan›m›na izin vermeleri, istenilen amaca ulaflmay› kolaylaflt›racakt›r.
Anahtar kelimeler: Sa¤l›k, halk ebeli¤i, geleneksel uygulamalar
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Abstract
Customs and Applications on Public Midwifery in Kayseri
This descriptive study was conducted in rural areas in order to determine the traditional midwifery
applications for mother and child health problems. In this study 26 rural area primary health care centers
were taken as a _ systematic sampling from 53 rural area primary health care centers, however, as the questionnaire forms coming from six of the primary health care centers had missing data and did not conduct the traditional treatment methods of that community, the results from those two centers were not included in the evaluation process. The data was collected between March-August 2001 via a face to face
questionnaire applied by primary health care centers’ midwives to the local community leaders. The questionnaire included questions aimed to determine the common traditional applications for problems about pregnancy, birth, miscarriage, parturiency, infertility, neonatal care and treatment. The data collected
was evaluated by a computer program and presented as percent distributions.
According to the answers of people who were interviewed, the most common applications that could
be harmful to the newborn baby were swaddling (59.6%); salting (44.4%); putting warm soil in the baby’s
diaper (37.0%); applying powder or henna or spreading egg yolk (33.8%), or urinated soil (3.7%) on the
rashes; cutting the umbilical cord with things like broken glass, razor blade (32.6%); spraying penicillin
powder, soil or spitting on the umbilical wound (32.6%); make the baby with fever sweat by covering the
baby tightly with too many covers (25%); cutting the area between the two eyebrows of the baby with
jaundice (24.4%); to wipe the tongue of the baby with the mother’s hair (35.1%), make the baby drink
his/her own urine (8.9%), applying indigo blue, sugar, chalk (5.6%) on the tongue of the baby who has
moniliasis; restricting the breast feeding and liquid intake in diarrheic babies (9.3%).
The most common traditional therapeutic methods for mothers that could be harmful were making
the pregnant do hard works during pregnancy (8.3%); making her eat less (26.4%); applying pressure on
the abdomen during labor (37.3%); restricting the water and liquid intake during parturiency (18.5%); putting soil in the mother’s bed (26.7%); if the labor pain did not diminish making her eat the placenta (8.3%),
or tying saddle on her abdomen (11.1%); putting ointment prepared by various substances in the uterus
of infertile woman (24.0%); make the infertile woman eat prayed-over food (52.0%); in order to get rid of
the unwanted pregnancies putting a piece of lemon, alum, ammonia, blue vitriol, marsh mallow, knitting
needle, hen feather, sack needle straw in the uterus (23.0%), putting mule’s hoof or a dead horse fly in
woman’s meals (23%).
In conclusion, this study showed that although there are harmless or useless traditional midwifery applications, there are enormous amount of applications that could be health threatening and still in use in
rural primary health care regions of Kayseri.
In order to improve the communities’ behaviors on health issues, health administrators and operators
need to know what kind of cultural factors lead behind these kinds of applications, to work on these hazardous applications and to let the use of harmless traditional applications concomitant with the medical
treatments.
Keywords: Health, public midwifery, customary practice

Girifl ve Amaç

dal› olmay›p sa¤l›¤a da zarar› olmayan âdet ve
davran›fllar ortaya ç›km›flt›r (1). Günümüzde de
bu uygulamalardan bir k›sm› yöreden yöreye,
aileden aileye, kifliden kifliye baz› farkl›l›klar
göstererek halen varl›klar›n› sürdürmekte ve
a¤›rl›klar›n› korumaktad›r (2). Geleneksel uygulamalar dünyan›n hemen her yerinde de¤iflik
s›kl›kla baflvurulan tedavi yaklafl›mlar›d›r ve bu
uygulamalar›n büyük bir ço¤unlu¤unu sa¤l›¤a

‹nsano¤lunun yeryüzünde yaflamaya bafllamas›ndan bu yana kendi hayat›n› koruma içgüdüsü, sa¤l›¤› ilgilendiren inanç ve uygulamalar›n
do¤mas›na yol açm›flt›r. Böylece ilkel kavimlerde temelleri at›lan ve daha sonra kuflaktan kufla¤a geçerek “Halk Tababeti” kimli¤i kazanan
“T›bbi Folklor” içinde, sa¤l›¤a zararl› âdet ve
davran›fllar, faydal› gelenek ve görenekler, fay-
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lanm›flt›r. Alt› bölgeye ait anket formu, eksik veri
içermesi ve geleneksel uygulamalar›n bu bölgelerde art›k uygulanmamas› gibi nedenlerle de¤erlendirme d›fl› b›rak›lm›fl, 20 sa¤l›k oca¤› bölgesi
ve 54 veri formu üzerinden de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Anket sorular› aç›k uçlu olup, ülkemiz genelinde uygulanan geleneksel uygulamalar dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r. Her bir sa¤l›k oca¤›
bölgesinin kendine özgü farkl› uygulamalar› için
aç›k uçlu “di¤er” seçene¤i ilave edilmifltir. Ebeler,
anket formlar›n› ebe nineler ve yafll› kiflilerle yüz
yüze görüflerek doldurmufllard›r.

zararl› olan ve erken tedaviyi geciktiren geleneksel uygulamalar oluflturmaktad›r (3-6) Eski
ça¤lardan beri üzerinde çeflitli uygarl›klar›n kurulmas› nedeniyle çok zengin bir folklora sahip
ülkemizde de geleneksel sa¤l›k uygulamalar›
Türk toplumunun genelinde, özellikle de köylerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (7-9). ‹nanç
ve benimseme, çabuk ve kolay ulaflma, denenmifllik, sosyokültürel düzeyin düflük olmas›,
ekonomik olma gibi etkenlerin rol oynamas› nedeniyle, toplumlar ifade ettiklerinden daha s›k
geleneksel uygulamalara baflvurmaktad›r (1013). Di¤er taraftan sa¤l›k hizmetlerinin, ça¤dafl
t›p anlay›fl›na uygun oldu¤u ölçüde kültürlere
de uygun olmas›, sa¤l›k hizmetlerinin halk taraf›ndan be¤enilerek, istenerek ve verimli bir biçimde kullan›m›n› sa¤lamaktad›r. T›bbi modernizasyonun ve bilginin alt›n ça¤›n› yaflad›¤›m›z
21’inci yüzy›lda, ça¤dafl t›p anlay›fl›na ayk›r› geleneksel uygulamalar›n tan›mlanmas›, analiz
edilmesi, sa¤l›¤a yararlar› ve zararlar›n›n tespiti
zorunlu hale gelmifltir. Bu uygulamalar›n t›bbi
ve psikososyal aç›dan bilimsel etkinli¤inin belirlenerek “uygun olanlar›n›n modern t›bba entegrasyonu” ile sinerjik etki sa¤lanabilece¤i düflünülmektedir (1).

Çal›flmada eskiden ve halen uygulanmakta
olan geleneksel halk ebeli¤i uygulamalar› araflt›r›lm›fl olup, modern ebelik uygulamalar› ile örtüflenler dikkate al›nmam›flt›r.
Veriler bilgisayar ortam›nda de¤erlendirilmifl,
gösterimlerde yüzde da¤›l›m› kullan›lm›flt›r.

Bulgular
Araflt›rmada, görüflme yap›lan yerel toplum
liderlerinin %37.3’ü, do¤um s›ras›nda baflvurulan
geleneksel uygulamalar aras›nda, gebenin oturtularak, yard›mc› kad›nlardan birisinin arkas›na
geçerek kad›na sar›ld›¤›n›, gebenin karn›na yukar›dan afla¤›ya do¤ru basarak masaj uygulad›¤›n› belirtmifltir.

Bu çal›flmada, Kayseri k›rsal kesim sa¤l›k
oca¤› bölgelerinde, sa¤l›k hizmetleri sunumunda
önem ve öncelik tafl›yan ana ve çocuk sa¤l›¤›na
iliflkin geçmiflte ve günümüzde halen uygulanmakta olan geleneksel halk ebeli¤i uygulamalar›n›n tespiti amaçlanm›flt›r.

Görüflülen kiflilerin %33.3’ü, bölgelerinde
do¤umun kolay olmas› için al›nan tedbirler aras›nda, kad›n›n örülü saçlar›n›n, dü¤ümlü eflyalar›n›n, kocas›n›n ayakkab› ba¤› vb. dü¤ümlerinin
çözüldü¤ünü; %8.3’ü ise do¤um yapmakta olan
kad›na kolay do¤um yapan kad›n›n elinden veya ete¤inden su içirildi¤ini ya da bu kad›n›n
üzerindeki gömle¤in ›slat›larak suyunun içirildi¤ini ve gebeye hamileli¤i boyunca a¤›r ifller yapt›r›ld›¤›n› söylemifltir (Tablo 1).

Gereç ve Yöntem
Tan›mlay›c› nitelikteki bu araflt›rma Mart-A¤ustos 2001 tarihleri aras›nda, Kayseri ilinde 53 k›rsal
alan sa¤l›k oca¤› bölgesinden –sistematik örnekleme yöntemi ile– örnekleme al›nan 26 sa¤l›k
oca¤› bölgesinde yap›lm›flt›r. Araflt›rma verileri, 75
sorudan oluflan ve araflt›rmac› taraf›ndan yap›land›r›lm›fl 60 anket formunun Kayseri ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla ilgili sa¤l›k oca¤› bölgelerinde
görev yapan ebelere postalanmas› yoluyla top-

Görüflme yap›lan kiflilerin %17.4’ü bebek
eflinin (plasenta) düflmesini kolaylaflt›rmak için
yeni do¤um yapm›fl kad›n›n aya¤a kald›r›l›p
s›çrat›ld›¤›n›, %27.6’s› bebek eflinin zor düfltü¤ü durumlarda, lohusan›n karn›na temiz sü-
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Tablo 1.

Gebelik ve do¤um s›ras›ndaki geleneksel uygulamalar

Do¤um Zora Girdi¤inde Yap›lan Uygulamalar (n= 83)

Say›

%

-

Gebe kad›n›n karn›na bast›rma, masaj yapma

31

37.3

-

Gebe kad›na merdiven ç›kart›p indirme

10

12.0

-

Bebek ters geliyorsa, ebenin eli ile bebe¤in geliflini düzeltme

10

12.0

-

Oda kap›s›na as›l›p kuvvet ald›rarak ›k›nd›rtma

9

10.8

-

fiifle üfletme

8

9.6

-

Gebe kad›n›n üzerinde dü¤ümlü bir fley olmamas›na dikkat etme

6

7.2

-

Di¤er (samanl› su buhar› üzerine oturtma, tuzlu su içirilerek ö¤ürme

9

11.1

hissini uyarma, yumurta kabu¤u dövülerek sütle veya çayla içirilmesi vb.)

pürge ile bast›r›ld›¤›n›, %12.1’i do¤um sonu
a¤r›s› geçmeyen lohusan›n günde üç kez s›cak
samanl› suya girdirilip oturtuldu¤unu, %11.1’i
lohusan›n karn›na eflek semeri ba¤land›¤›n›,
%8.3’ü ise lohusaya bebek eflinin yedirildi¤ini
ifade etmifltir. Lohusalar›n (höllü¤e) yat›r›ld›¤›n› (%47.9) bildiren kiflilerin %46.7’si lohusan›n
kan›n›n temizlenmesi ve %26.7’si lohusan›n
üflümemesi için höllü¤e yat›r›ld›¤›n›, %17.1’i
lohusay› k›rk basmas›ndan korumak için k›rkl›
iki lohusan›n karfl›laflt›r›lmad›¤›n›, %15.7’si lohusan›n k›rk gün d›flar›ya ç›kar›lmad›¤›n› söylemifltir (Tablo 2).

Görüflülen kiflilerin %23.4’ü yenido¤an bebeklerin üç ezan vakti geçtikten sonra emzirildi¤ini, %62.5’i yenido¤an bebeklere ilk besin olarak flekerli su verildi¤ini bildirmifltir.
Görüflme yap›lan kiflilerin %69.8’i, beldelerde yenido¤an bebeklerin k›rklama suyuna
alt›n, gümüfl, sar›msak, so¤an kabu¤u, tuz,
40’ar adet arpa, pirinç tanesi, tafl vb. kat›larak,
üstüne kötü bir hastal›k gelmesin, d›flar›ya ç›kabilsin, k›rk basmas›n inanc›yla k›rkland›¤›n›,
%25.3’ü bebekleri k›rk basmas›ndan korumak
için et ve cünüp kad›nlar›n eve al›nmad›¤›n›,
bebe¤in yast›¤›n›n alt›na demir, ekmek, tuz,
b›çak konuldu¤unu, %36.6’s› bebe¤in d›flar›ya
ç›kar›lmad›¤›n›, %16.9’u ise k›rkl› iki bebe¤in
karfl›laflt›r›lmad›¤›n› ifade etmifltir. Görüflülen
kiflilerin %51.1’i bebe¤i k›rk bast›¤›ndan flüphe
edildi¤inde nazar› de¤di¤ine inan›lan kiflilerin
sokak kap›s› efli¤inden gizlice bir avuç toprak
al›n›p bebe¤in odas›n›n dört taraf›na serpildi¤ini, kiflilerin %28.6’s› k›rk basan bebeklere
ocaktan al›nan odun ateflinin art arda üç kez
bebek bafl› ve gövdesi üzerinden geçirilerek
yata¤›n alt›ndaki su dolu tas içine at›ld›¤›n›, kiflilerin %14.3’ü ise bebe¤in kunda¤› ile tuvalette ters tutularak ve üzerine bir muflamba geçirilerek tepesinden afla¤›ya bir maflrapa su boca edildi¤ini bildirmifltir (Tablo 3).

Görüflme yap›lan kiflilerin %18.5’i yeni do¤um yapm›fl lohusalara, karn› flifl kal›r, sanc› yapar, üflütür, burç geliflir düflüncesiyle su ve sulu
g›dalar verilmedi¤ini, %26.4’ü gebe kad›n›n bal›k eti, manda kayma¤› vb. yiyecekler yerse, bebe¤in a¤z›n›n aç›k kalaca¤›na, vücudunun kemiksiz olaca¤›na ve do¤umunun bir y›l sürece¤ine inan›ld›¤› için bu gebelere bu tür g›dalar›n
yedirilmedi¤ini belirtmifltir.
Yerel toplum liderlerinin %18.3’ü yenido¤an
bebe¤e yap›lan geleneksel uygulamalar aras›nda; göbek kordonunun cam k›r›¤› ve jilet ile kesildi¤ini, %32.6’s› göbek kordonunun kuruyup
düflmesi için göbe¤e penisilin tozu ekildi¤ini ve
%53.8’i göbe¤e toprak ufalay›p dökme, tükürme, anne sütü, tereya¤›, zeytinya¤› sürme gibi
uygulamalar yap›ld›¤›n› ifade etmifltir.

Görüflme yap›lan kiflilerin %44.4’ü yenido¤an bebeklerin, piflik olmamas›, büyüdüklerinde
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Tablo 2.

Lohusal›k dönemindeki geleneksel uygulamalar

Geleneksel Uygulamalar

Say›

%

Bebek eflinin düflmesini kolaylaflt›rmak için yap›lan uygulamalar (n= 59)
-

Kad›n›n aya¤a kald›r›l›p s›çrat›lmas›,

10

17.5

-

Süpürge ile lohusan›n karn›na bast›r›l›p masaj yap›lmas›,

9

15.8

-

Lohusaya flifle üfletilmesi,

9

15.8

-

Lohusan›n a¤›s›na saçlar›n›n sokularak kusturulmas›,

6

10.5

-

Bebek eflinin el ile çekilip ç›kart›lmas›,

4

7.0

-

Di¤er (toz biberle hapfl›rt›lmas›, lohusan›n alt›na toprak serilmesi,

19

33.4

kordonun ucuna ba¤lanan ipin di¤er ucunun lohusan›n
sa¤ ayak bile¤ine ba¤lanmas› vb.)
Lohusay› höllü¤e yat›rma nedeni (n=15)
-

Kan›n›n temizlenmesi için,

7

46.7

-

Üflümemesi için,

4

26.7

-

Kanaman›n durmas› için,

2

13.3

-

Di¤er (sanc› olmas›n, pis lekeleri toprak als›n vb.)

2

13.4

Lohusay› albasmas›ndan korumak için yap›lan uygulamalar (n=44)
-

Lohusan›n yata¤›na k›rm›z›-mavi bez ba¤lanmas›,

25

56.8

-

Lohusa ziyaretine gelenlere k›rm›z› flerbet ikram edilmesi,

5

114

-

Lohusas›n yata¤›n›n yan›na temiz süpürge konmas›,

4

9.1

-

Di¤er (lo¤usa yata¤› üzerine erkek paltosu at›lmas›,

10

22.7

sabaha kadar ›fl›klar›n söndürülmemesi, orak ucuna so¤an saplanarak
kap›n›n arkas›na as›lmas› vb.)

terinin kokmamas› için Peygamber’in sünneti
gere¤i tuzland›¤›n›, %37.0’› bebeklerin piflik olmamas›, bez y›kama ve temizlemeden kurtulmak, sanc›y› almas›, tahta beflikte yatan bebe¤in
etlenmesi, geliflmesi için höllü¤e (elenmifl, ›s›t›lm›fl, so¤utulmufl toprak) yat›r›ld›¤›n› beyan etmifltir (Tablo 3).

tak›ld›¤›n› ifade etmifltir. Görüflülen kiflilerin
%24.4’ü bebek sar›l›k oldu¤unda, kafl›n›n aras›n›n
temiz bir jiletle çizilerek sar›l›¤›n›n kestirildi¤ini,
%13.0’› kunda¤›n aras›na Kur’an-› Kerim aras›nda bekletilmifl-okutulmufl ekmek konularak
bebe¤in üç gün üç gece gezdirildi¤ini, %8.9’u
bebe¤e kendi idrar›n›n içirildi¤ini, %11.1’i baz›
otlar›n kurutularak bebe¤in bu otlara sar›ld›¤›n› bildirmifltir (Tablo 2). Kiflilerin %35.1’i pamukçuk olan bebeklerin dil ve dama¤›n›n dut
flurubuna bat›r›lm›fl anne saç› ile silindi¤ini, a¤z›na tükürüldü¤ünü, %5.6’s› bebe¤in a¤z›na çivit, fleker ve tebeflir tozu sürüldü¤ünü bildirmifltir.

Görüflülen kiflilerin %59.6’s› bebeklerin, bacaklar› düzgün olsun, çapl› olmas›n, ellerini
hareket ettirince korkmas›n, asabi ve hareketli
olmas›n diye kundakland›¤›n›, %54.5’i sar›l›ktan korumak için bebeklerin yüzüne sar› yazma örtüldü¤ünü, %10.9’u bebeklerin aln›na
balmumu ile alt›n yap›flt›r›ld›¤›n›, %32.7’si bebe¤e tatl› türü yiyeceklerin verildi¤ini, anne ve
babas›n›n alt›n yüzüklerinin bebe¤in üzerine

Görüflme yap›lan kiflilerin %9.3’ü bebeklere
ishal oldu¤unda anne sütü verilmedi¤ini,
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Tablo 3.

Beldelerde yenido¤an bebe¤e yap›lan geleneksel uygulamalar

Geleneksel Uygulamalar
Yenido¤an bebe¤in göbek kordonunu kesmek için kullan›lan araç-gereçler (n=60)
- Makasla
- Cam k›r›¤›, jilet
- Ustura, b›çak
- Di¤er
Göbek kordonunun kuruyup düflmesi için yap›lan uygulamalar (n=52)
- Penisilin tozu ekilir
- Kahve veya bez yak›l›p külü un gibi ufalan›p göbe¤e ekilir
- Tahta çürü¤ü un gibi ufalan›p, tavada kavrularak göbe¤e ekilir
- Göbe¤e ç›ra külü ekilir
- Di¤er (zeytinya¤›, tereya¤› ile ya¤lan›r, toprak ufalan›p dökülür, süt kayma¤› sürülür,
göbe¤e tükürülür, anne sütü sa¤›l›r vb.)
Do¤um sonras› besleme zaman› (n=59)
- ‹lk yar›m veya bir saat içinde
- Bir ezan vakti geçtikten sonra
- Üç ezan vakti geçtikten sonra
- 24 saat sonra
Yenido¤an bebe¤e ilk beslenmesinde verilen besin maddeleri (n=56)
- fiekerli su
- fiekerli pelte
- Di¤er (yumurta sar›s› ile zeytinya¤› kar›fl›m›)
Yenido¤an bebe¤i tuzlama nedeni (n=24)
- Büyüyünce teri kokmas›n diye
- Sünnet oldu¤u için
- Piflik olmas›n diye
Yenido¤an bebe¤i topra¤a sarma nedeni (n=20)
- Piflik olmamas›
- Sanc›y› almas›, çocu¤un iyi geliflmesi
- Üflümemesi
- Di¤er (tutma kolayl›¤›, kol ve bacaklar›nda ç›k›k olmamas›, asabi olmamas›,
iyi uymas›, korkmamas› vb.)
Sar›l›¤› olan yenido¤an bebe¤e yap›lan uygulamalar (n=45)
- Kafl›n aras› temiz bir jiletle çizilerek sar›l›¤›n kestirilmesi
- Parmaklar›n aras› jiletle çizilerek sar›l›¤›n kestirilmesi
- Bebe¤e kendi idrar›n›n içirilmesi
- Di¤er (bir ot kurutularak bebe¤in bu ota sar›lmas›, Kur’an-› Kerim aras›nda
bekletilerek okutulmufl ekme¤in kundak aras›nda üç gün üç gece gezdirilmesi,
cam›z yo¤urdu yedirilmesi vb.)
Yenido¤an bebe¤e k›rk basmas› nedeniyle yap›lan uygulamalar (n=21)
- Ocaktan al›nan odun ateflinin art arda üç kez bebe¤in bafl› ve gövdesi üzerinden geçirilmesi,
- Muflamba geçirilmifl bebe¤in üzerinden tuvalette bir kap su dökülmesi
- Üç gün ezan vakti mezarl›¤a yat›r›lmas›,
- Di¤er (ölü suyu ile y›kanmas›, k›rk tafl toplan›p k›rklanmas›, eflek sütü içirilmesi,
hocaya götürülmesi, bebe¤in delikli tafltan geçirilmesi vb.)
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Say›

%

43
11
3
3

71.7
18.3
5.0
5.0

17
5
1
1
28

32.6
9.6
1.9
1.9
53.8

31
12
14
2

66.0
25.5
30.0
4.3

35
1
20

62.5
1.8
35.7

11
9
4

45.8
37.5
16.7

7
3
2
8

35.0
115.0
10.0
40.0

11
4
2
28

24.4
8.9
4.4
62.2

6
3
2
10

28.6
14.3
9.5
47.6
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Sonuç ve Öneriler

%25.0’› bebek atefllendi¤inde üzerinin s›k›ca
örtülerek terletildi¤ini, %20.4’ü bebe¤in gö¤süne kül ve kepek konuldu¤unu, %5.6’s› bebe¤e
keçi sütüne bat›r›lm›fl, kurutulmufl bez sar›ld›¤›n› ifade etmifltir.

Amerika Birleflik Devletleri, Japonya, Afrika
ülkeleri ve ‹spanya’da modern t›bb›n yan› s›ra
geleneksel t›bbi uygulamalar yayg›n olarak kullan›lmaktad›r ve uygulama yetkisi için ilgili kurumlarca lisans ve sertifika belgesi verilmektedir
(11,12). Ülkemizde de baflka ülkelerde oldu¤u
gibi geleneksel tedavi yöntemleri yayg›n olarak
özellikle k›rsal alanda kullan›lmakta; ancak bu
uygulamalar hiçbir denetime, izne tabi tutulmamaktad›r (13). Sa¤l›k hizmetlerinden ve teknolojik yeniliklerden yeterince yararlanamayan,
maddi imkâns›zl›k veya baflka sebeplerle doktora gidemeyen veya gitmek istemeyen k›rsal alandaki toplum, çareyi geleneksel uygulamalara
baflvurmakta bulmufltur. Ülkemizde yap›lan çal›flmalarda, geleneksel uygulamalar›n varl›¤› ve
yayg›nl›¤›n›n ekonomik ve kültürel düzey ile yak›ndan iliflkili oldu¤u bulunmufltur. K›rsal bölgede yaflayan halk›n sosyoekonomik ve e¤itim seviyesinin düflüklü¤ü, hastanelere ve sa¤l›k çal›flanlar›na iliflkin olumsuz yaflant› ve deneyimleri
geleneksel uygulamalara yönelimi art›rm›flt›r
(13,14). Fontan ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada, sosyoekonomik faktörlerin halk yap›m›

Görüflülen kiflilerin %33.8’i piflik oldu¤unda
bebeklere pudra sürüldü¤ünü, %9.3’ü k›na tozu
ekildi¤ini veya yumurta sar›s› sürüldü¤ünü,
%3.7’si sidikli toprak sürüldü¤ünü söylemifltir.
Görüflme yap›lan kiflilerin %52.0’› çocu¤u
olmayan kad›nlar için yap›lan uygulamalar aras›nda; hocaya yazd›r›ld›ktan sonra yar›s›n› kocas›n›n yedi¤i meyvenin di¤er yar›s›n›n kad›na
yedirildi¤ini, %24.0’› k›s›r kad›n›n rahmine tarç›n, karanfil, anason, kuyrukya¤›, so¤an, kütükte dövülmüfl ya¤l› et s›yr›nt›s› ile karabiber
kar›flt›r›larak haz›rlanan merhem konuldu¤unu
bildirmifl, %23.0’› istenmeyen gebeliklerden
korunmak için, kad›n›n yemeklerine kat›rt›rna¤›, bal veya atsine¤i konularak yedirildi¤ini,
%23.0’› kad›n›n cinsiyet organ›na limon, flap,
limontuzu, niflad›r, göztafl›, ebegömeci, çorap
flifli, tavuk tüyü, çuvald›z ve çöp konuldu¤unu
ifade etmifltir (Tablo 4).
Tablo 4.

Aile planlamas› ile ilgili geleneksel uygulamalar
Say›

%

- Hocaya yazd›r›lan ve yar›s›n› kocas›n›n yedi¤i meyvenin di¤er yar›s›n›n yedirilmesi

13

52.0

- K›s›r kad›n›n rahmine tarç›n, karanfil, anason, kuyrukya¤›, so¤an,
kütükte dövülmüfl ya¤l› et s›yr›nt›s›n›n karabiber ile kar›flt›r›larak
elde edilen merhemin konulmas›

6

24.0

- Yeni do¤um yapm›fl lohusan›n baharat serpilmifl s›cak efli üzerine oturtulmas›

3

12.0

- K›s›r kad›na arpa bu¤usuna oturtulduktan sonra zamk içirilmesi

2

8.0

- Di¤er (kad›n›n karn›na çömlek vurulmas› vb.)

1

4.0

- Kad›na, yemeklerine kat›rt›rna¤›, bal veya atsine¤i konularak yedirilmesi

12

23.0

- Kad›n›n cinsiyet organ›na limon, flap, limontuzu, niflad›r, göztafl›, ebegömeci,
çorap flifli, tavuk tüyü, çuvald›z ve çöp konulmas›

12

23.0

- Di¤er (a¤›r yük kald›rtma, duvardan atlatma, kufl pisli¤inin kaynat›l›p içirilmesi,

28

53.8

Geleneksel Uygulamalar
Çocu¤u olmayan kad›n için yap›lan uygulamalar (n=25)

‹stenmeyen gebelikten korunmak için yap›lan uygulamalar (n=52)

rahme toprak konmas›, so¤uk suyla taharetlenme vb.)
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ve sosyal sa¤l›¤a getirdi¤i zararlar›n somut örneklerle gösterilebilmesi, sa¤l›k çal›flanlar›n›n
istendik sonuca yine bireylerin kendi yaflant›s›
yoluyla ulaflmalar›n› sa¤layacakt›r. Toplumun
sa¤l›kla ilgili davran›fllar›n› gelifltirebilmek için,
sa¤l›k profesyonellerinin bu tür davran›fllar›n
arkas›nda hangi kültürel etmenlerin yer ald›¤›n› bilmesi, en az›ndan anlamaya çal›flmas› gerekmektedir (15). Sa¤l›k hizmetlerinin ça¤dafl
t›p anlay›fl› kadar, kültürlere de uygun olarak
sunulmas› gere¤i vard›r. Kültürel özellikleri
d›fllayan sa¤l›k hizmet modeli toplum taraf›ndan benimsenemez (16). Toplumla bire bir iletiflim içerisinde olan sa¤l›k profesyonellerinin
topluma yönelik bak›m hizmetlerini planlamadan önce, hizmet götürülen toplumun bu tür
uygulamalar›n› tan›malar›, bireylerin sa¤l›k
davran›fllar›n› etkileyecek sosyokültürel özelliklerini bilmeleri, sa¤l›¤› olumsuz yönde etkilemeyecek uygulamalar›n medikal tedaviyle
birlikte kullan›m›na izin vermeleri, hizmetin etkinli¤i aç›s›ndan büyük bir öneme sahiptir. Di¤er taraftan sa¤l›k güvencesi olmayan kiflilerin
sosyal sigorta kapsam›na al›nmas›, sa¤l›k e¤itimi yoluyla halk›n sa¤l›¤a zararl› geleneksel uygulamalar›n etkileri konusunda bilgilendirilmesi ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlan›m›n bir yaflam tarz› flekline getirilmesi ile de¤iflim sürecini h›zland›rabiliriz.

ilaçlar›n kullan›m›n› etkiledi¤i ve genellikle yoksul toplumlar›n vars›l toplumlara göre geleneksel tedavi yöntemlerini daha çok kulland›klar› ve
benimsedikleri tespit edilmifltir (11). Kayseri ilinde 20 k›rsal alan sa¤l›k oca¤› bölgesinde geleneksel halk ebeli¤i uygulamalar› hakk›nda yap›lan bu çal›flmada, faydal› olmasa da zarar› da olmayan uygulamalar›n yan›nda, sa¤l›¤a zararl›
geleneksel tutum ve davran›fllar›n önemli boyutta oldu¤u tespit edilmifltir. Çal›flmam›zda saptanan gebenin, hamileli¤i süresince a¤›r ifllerde
çal›flt›r›lmas›, tavuk, bal›k, keçi eti ve manda
kayma¤› yedirilmemesi, efli düflmeyen lohusan›n, aya¤a kald›r›p s›çrat›lmas›, karn›na eflek semeri ba¤lanmas›, bebek eflininin yedirilmesi, su
ve sulu g›dalar›n verilmemesi, höllü¤e yat›r›lmas›, infertil kad›nlar›n rahmine ev yap›m› merhemler konulmas› ve yenido¤an bebeklerin üç
ezan vakti geçtikten sonra emzirilmesi, ilk besin
olarak flekerli su verilmesi, ishal olan bebe¤e anne sütü ve s›v› g›dalar verilmemesi, atefli yükselen bebe¤in üzerinin s›k›ca örtülerek terletilmesi, sar›l›¤› olan bebe¤in sar›l›¤›n›n jiletle kestirilmesi, kendi idrar›n›n içirilmesi, göbek kordonunun cam k›r›¤›, jilet vb. ile kesilmesi, göbe¤e penisilin tozu ekilmesi, tükürülmesi, toprak dökülmesi, bebe¤in tuzlanmas›, höllü¤e yat›r›lmas›, s›k›ca kundaklanmas› gibi denetimsiz ve ilkel uygulamalar›n günümüzde ve gelecekte mevcut
sa¤l›k sorunlar›na yenilerini ekleyece¤i, erken
tedaviyi geciktirece¤i ve toplumun sa¤l›k sorunlar›n› daha da karmafl›k hale getirebilece¤ini düflünmekteyiz. Daha sonraki çal›flmalarda geleneksel uygulamalara ba¤l› geliflen sa¤l›k zararlar›n›n ölçülmesine yönelik çal›flmalar yap›lmas›
gerekti¤i kan›s›nday›z.
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