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1— Ayann alt öpülen, çocuk küt olur.
2— Çocuun tez konumas için, el ykanlan su çocua
içirilir.
3— Yeni doan çocuun kirli höllük topra krk gün
saklanr; Sonra temiz bir rmaa dökülür. Toprak ortala
dökülürse; kedi ve köpein pisleyecei düüncesiyle
çocuun vücudunda yaralar çkaca inancna varlr.
4— Çocuun üzerinden atlanmaz, boyu ksalr.
5— Çocuk eilip arkasndan bakarsa boyu ksalr.
6— Çocuklarda görülen ve halkn «Göy Öksürük»
dedii bir hastalk vardr. Hastalk devresinde çocuk sk sk
öksürür, yüzü morarr, âdeta nefesi kesilir, ite bu durumdaki
bir çocuu Ali Baba Camii önündeki iki delikli tatan
geçirirler. Tan içi oyuk olup ayrca musalla ta olarak da
vazife görür. Hastay sa taraftaki delikten sokup, sol
taraftaki delikten çkarrlar. Bu ameliyeyi üç defa yaparlar.
Bilâhare çocuun shhati için niyazda bulunurlar.
7— Yeni domu çocuun azna ahlakl, zeki, mert
birisi tükürürse, çocuk büyüyünce o kiiye benzer.
8— Yeni doan çocuk krk gün darya çkarlmaz.
Aksi takdirde çocuu krk basar.
9— Yeni doan çocua üç ezan geçinceye kadar süt
verilmez.
10—
inatç olur.

Çocuun ensesinden öpülmez, öpülürse çocuk

11— Az öpülen çocuun az kokar ve ya çabuk
konumaz.
12—Deriden torba içerisinde doan ç o cuun ksmeti
bol olur.
13— Küçük bir çocuu ölen kadn, arafe günü diki
dikmez. Aksi takdirde ine ölen çocuun gözüne batar.
14— Çocuk salncakta yokken salncak bou bouna
sallanrsa çocuk ölür.
15— Yeni doan bir çocuk ilk defa bir eve
götürüldüünde, geri dönülecei zaman ev sahibi çocuun
koynuna ekmek kor. Bundaki gaye çocuun nasipli ksmetli
olmasdr.
16— Çocuk elleri açk doarsa, cömert olur.
17— Çocuk elleri yumuk doarsa, cimri olur.
18—
Hâmile
kadn
hamilelik
devresinde
Çirkinleirse, kz; güzelleirse erkek çocuk dourur.
19— Kaynam yumurta soyulur. Uzun bir saç teli ile
ortasndan bölünür. Bölünme den önce falann kz m,
yoksa olu mu olacak diye niyet edilir. Yumurta sarsnn içi
henüz sv ise doacak çocuk kz, kat ise erkektir.
20— Lousann ayak ucuna oturulmaz; sütü kesilir.
21— Çocuu krk basarsa; çocuun arl kadar
yllanm tezekle veya et ile tartarlar. Ayrca koyunlarn
boyun kemii su içine konur ve çocuk o su ile ykanr.
22— Lousa krk çkncaya kadar el Öpmez, sütü
kaçar.

23— Limon veya limontuzunu çok yiyen içenin
çocuklar olmaz.
24— Erkek çocuu olmayan veya çocuu olup da
yaamayan adam, bir erkek çocuu olduu vakit yasamas
için birkaç gün içerisinde sünnet ettirir.
25— Lousann ve çocuun çamarlar güne
battktan sonra darda braklmaz. Aksi takdirde çamar
sahibi cinlerin errine urar.
26— Hâmile kadnn kz m, yoksa erkek mi
douracam örenmek için öyle bir yola ba vurulur:
Kadn darya çkarlr. Bir minderin altna makas, bir minderin
altna da bçak konur. Kadn çarlr, minderlere oturtulur.
Kadn makas üzerine oturmusa kz, bçak üzerine olurmusa
olu olaca inancna varlr.
27- Bir bekâr (kz veya erkek) aka yollu yumruu ile
hzla birisine vurduu zaman onun dul birisi ile evlenecei
söylenir.
28— Kulak kanrsa yamur yaar.
29— Dil kanrsa münakaa edilir. Kolu titreyen bir
ahsn birisine sarlaca söylenir.
31— Birinin gözü kalrsa ona misafir gelir.
32—— Ayak üstü def-i hacet yoksullua delalet eder.
33— Diz çökerek oturmak yoksullua delalet eder.
34— Küçük çocuklara yumurta yedirilmez. Çünkü,
dilleri geç açlr.
35— Gök kuann altndan geçen cinsiyet deitirir.
36— Avuç içi kanrsa para gelir.

37— Deniz suyundan içen kimse ekzema üzerine
tükürürse iyileir.
38— Cenaze yana yatk olarak götürülürse. arkasndan
bir kimse daha ölür.
39— Sofra tahtasna oturan kiinin oturandan çban
çkar.
40— Mahallede ölü varsa su tanmaz. Evdeki sular da
dökülür.
41— Yemek yaplrken ayet yumurta krlmsa.
kabuklar iyice ezilir. Aksi halde ölüm yatanda iken eytan o
kabuklarla su verirmi. eytann hastaya su vermemesi için.
ölüm halindeki hastann dudaklar slak bîr bezle devaml
slatlr.
42— Ylan kabuu nazara iyi gelir.
43— Ylann ayam gören cennetlik olur,
44— Kara kediye vurulmaz. Aksi takdirde insan cin
tutar.
45— Kirpinin derisi nazara iyi gelir.
46— Ykanlrken kaplumbaa kabuu dökünülürse;
insanda ne kadar büyü ve e f sun varsa dökülür.
47— Kurbaaya elini vurann elinde siyil çkar.
48— Bayku hangi eve konup öterse, o ev viraneye döner.
49— Evlerde güvercin besleyenin kazancnda bereket
olmaz. Güvercin: “Etini yiyen doymasn, pisliime basan
onmasn” dermi.
50— Bir evde karnca varsa, ödevde bereket çok olur.

51— At balanrken besmele çekilmelidir. Zira. eytanlar
atn yelesini örerler.
52— ilkbaharda leylekler bir memlekete ilk gelilerinde
azlarnda bez getirirlerse o sene düün çok olur. Buday
getirirlerse bolluk olur.
53— Leylei ilk havada gören o yl çok gezer.
54— Kedi yalanmaya balarsa, misafir gelir.
55— Fazla mahsûl veren bir tarlay nazardan korumak
için at kafatas gömülür.
56— Köpek devaml ulursa yakn akrabadan birisi Ölür.
57— örümcek altndan geçilmez, yoksullua delâlet eder.
58— Yank ekmek yiyen para bulur.
59— Tencere dibi kazyann nianls güzel olur.
60— Eik üzerinde oturann ksmeti kesilir.
61— Evde ezan okunmaz, zira evden Ölü çkar.
62— Eve gelen misafir atksn çkarmazsa, ev sahibinin
borçlusu gelir.
63— Gece evden hiçbir eya verilmez. ayet vermek icap
ederse o eya üzerine kömür konulur.
64— Geceleri aynaya baklmaz. Bakann baht kararr.
65— Akam ezan okunduktan sonra yer gök mühürlenir.
Bu bakmdan ezandan sonra çocuklar sokakta oynatlmaz.
Günahtr.
66— Gece slk çalnmaz. eytanlar çalann basma üüür.

67— Gece
çinemi olur.

sakz

çinenmez.

Çineyen "ölü eti

68— Soan ekmek yenilmez. Yoksullua delâlettir.
69— Soan sarmsak kabuu yaklmaz. Yoksullua
delâlettir.
70— Geceleyin trnak kesmek günahtr.
71— Makasla oynanmaz. Evde kavga olur.
72— Sçanck (Hdrellez) ta evde durulmaz. Çünkü o
gün fareler evde bayram yaparm.
73— Sofrada ayn ekmek parças iki kii tarafndan
yenilmez.
74— Be ta oyunu oynanrsa ktlk olur.
75— Hamur yuurulurken leenin dna hamur parças
sçrarsa, misafir geleceine hükmedilir.
76— Cuma günü trnak kesilirse günahlar affolunur.
Perembe günü kesilirse insan zengin, çaramba günü kesilirse
neeli olur.
77— iddetli yaan dolunun durmas için evin ilk
doan çocuu bir dolu tanesini srp atar. Sonra üç kere “Ben
anamn ilkiyim” der.
78— nsann bütün vücudu aniden titredii zaman
Azrail yokladna hükmedilir.
79— Bir kimse sokakta düüp sakatlanmsa: erbet
yaplr. Bir ksm kendisine çirilir, bir ksm dütüü yere
dökülür. Bundaki gaye cinlerin ve perilerin azlarm tatlandrmak ve onlardan korunmaktr.

80— Süpürge île baa vurulmaz. Vurulduu zaman o
kimsenin boyu çkmaz. Bir baka inanca göre uyuz olur.
81— Yürüyebilen bir çocuk sürünürse, eve misafir gelir.
82— Sigaras yandan tutuan kimse yola gider.
83— Eli titreyen bir kz ilk defa gittii evin duvarna
ellerini sürerse terlemesi gider.
84— Elleri taraklayp, enseye koyarak yatlmaz. Yatan
kimse çok günah ilemi olur.
85— Bir kimsenin yürürken ayandan ayakkabs çkarsa
o kimseye misafir gelir.
86— Yumurta kabuu atete yaklmaz, uursuzluk
getirir.
87— Bir kadn evini süpürürken iini yar brakr; hu
ii bir bakas tamamlarsa, ilk süpürenin ba arr.
88— Örümcek yuvas bozulmaz. Bozann yuvas dalr.
89— Boynuna tebih geçiren kimse, borçtan kurtulamaz.
90— Cuma günü ev süpürülmez. Evin bereketi kaçar.
91— Diki insan üzerinde dikilirse dikilen insana iftira
edilir. Adam azna bir eya alp diki diktirirse bunu
engellemi olur.
92— Parmakla ay iaret edilmez. Parmak ta dolama
çkar.
93— Sofrada farknda olmadan birkaç defa ekmek
bölenin çocuu çok olur.

94— Hamur yuma açlrken yumak yrtlrsa, eve obur
bir misafir gelir.
95— Çorbaya ekmek dorarken büyük bir parça çorbaya
düerse eve obur birisi gelir.
96— Birbirlerinin ellerinden bçak sabun alan kimseler
kavga eder.
97— Bir kimse nezle iken, durumunu bakasna
söyledii zaman, karsdaki : «Ben deirmenden geliyorum. Elim
yüzüm unlu, git kaynanana söyle»- derse, ona nezle geçmez.
98— Siyilin geçmesi için, sivilin saysnca tuz veya arpa
bir kavan dibine gömülür.
99— Gök gürlerken srt duvara sürülür. yerlere yatp
yuvarlanlr. Bu esnada: -“Derdim, çorum (hastalm) yere.
yerin kuvveti bana” denilir.
100— Yamur yaarken ate karsnda o-edilirse, ba
ars bir hafta devam eder.
101— Yamur yaarken ate karsnda oturulmaz. Aksi
takdirde eik dibine yldrm düer.
102— Sacda pien ilk ekmei kadn yerse kocas, erkek
yerse kars Önce ölür. Bunun çin: «öküzün aya dört olsun»
denir. Yani dördüncü ekmekten sonras yenir.
103— Yeni bir el iine balarken, üstüne gelen denenir.
ayet  çabuk biterse, o kimse uurlu saylr, ikinci defa yeni
bir ie balaynca bu kiiler kasten darya çkartlr, atein
üstüne onun gelmesi temin edilir. Bu arada u sözler konuulur:
- “Elindeki ney?
- Fndcak.

- Kurtarasn imdicek.”
104— Terazinin üstünden atlanmaz. Günahtr.
105— Oklavann üstünden atlanmaz. Atlayan kimse ergeç hapishaneye girer.
106— Evde namaz klndktan sonra seccade toplanr.
Aksi takdirde üzerinde eytanlar namaz klar.
107— Yatak yapldktan sonra yorgan açk braklrsa,
evden Ölü çkar.
108— Bir kimse ayaklar uzatlm vaziyette otururken
üzerinden bakas geçerse, günahn oturan kimseye döker.
109— Stmal bir hastann burnuna ylan kabuu ile
tütsü yaplr.
110— Makasn az açk braklmaz. Evde kavga olur.

