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ONSOZ

Hayatm us onemli safhasmdan birisi olan dogum, bi.inyesinde barmdird1g1 inarn§ ve uygulama kahplan ile diger
ge;:i§ donemleri olan evlilik (diigiin) ve oliim safhalarma
onemli derecede etki eder. Dogum ve hemen sonrasmda ortaya c;1kan durumlarla ilgili olarak Tiirk toplumunun kolektif §Uuraltmda yatan c;ok say1da inarn§ ve bu inarn§la bagh
uygulama kahb1 ortaya c;1km1§hr. Kokenleri c;ok eskilere dayanan bu pratikler, degi§en cografi ve medeni yap1ya g6re §ekil degi§tirmi§ler, gec;erliliklerini hic;bir zaman tamamen yitirmemi§lerdir. <::ogu zaman mevcut dini kabullerin de etkisiyle batil inarn§lar olarak alg1lanan soz konusu pratikler,
Tiirk toplumu tarafmdan genler yoluyla nesilden nesle aktanlml§hr.
Dogum sonras1 denildiginde genellikle hayatm dogumdan sonraki biitiin bir boliimu anla§ilabileceginden, c;ah§mada dogum olaymm gerc;ekle§tigi ilk andan, ad verme ve siinnet istisna olmak iizere kisa ama yogun bir donem incelenmi§tir. Yeni dogana ad verme, Turk toplum hayatmda kokleri c;ok eski donemlere giden bir tak1m kompleks yap1lan biinyesinde ta§1d1gmdan bu geleneksel yapi, ara§hrmac1lar ic;in
ayn bir ara§tlrma konusu olabilir.
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Bahkesir, mevcut ni.ifus yap1smm ve etraJmdaki illere gore daha kapah bir toplum hayati ge<;irmesinin de etkisiyle di:ger pek s:ok Anadolu §ehrine gore halk kiiltiirii unsurlanm
koruma noktasmda s:ok daha muhafazakardir. Bugiin artik
s:ogu kirsal kesimlerde goriilen dogum sonras1 inam§ ve uygulamalanm Bahkesir merkezinde de takip etmek rniimkiindiir. Bir diger dikkat s:ekici ozellik de Bahkesir ve s:evresinde
<;epni(Tahtac1 Tiirkmen), Yoriik, Pomak, <;erkez, Muhacir vs.
gibi isimlerle amlan topluluklarm hemen hepsinde benzer
inam§ ve uygulama bi<;irnlerinin mevcut olmas1dir.
Elinizdeki bu s:ah§ma, giri§ boliirnii hariY, tutulacak olursa, dart bohim olarak di.i§iiniilmii§tiir. Birinci bohimde logusa kavram1 ve logusa etrafmdaki inam§lar ile uygulamalar,
ikinci boliimde s:ocuk etrafmdaki inam§lar ve uygulamalar,
ii<;iincii boliimde logusa ve s:ocugun birlikte yer ald1g1 inam§
ve uygulamalai~ dordiincii ve son b6liimde ise <;ocuk hastahklan ile ilgili inam§ ve uygulamalar degerlendirilmi§tir. Sonu<; boliimii sonrasmda s:ah§rnada faydalamlan yaz1h ve s6zlii kaynaklar siras1yla verilmi§tir.
Uzun bir donemi kapsayan bir alan ve literatiir ara§tlrmas1 olan bu s:ah9mamn haz1rlanrnas1 a§amasmda k1ymetli
g6rii.§lerinden faydaland1g1m Doc_;. Dr. Mehmet ·A<;Nya ve
kitabm sizlere ula§masmda yard1mlanm esirgemeyen Kum
Saati Yaymlan yetkililerine te§ekkiirii gorev kabul ediyorum.

Mustafa A<;A
Bahkesir 2005
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GiRi~

Hayatm her bir ge~i~ donemi, birbiri i~ine girmi~, olduk~a girift ili~kiler ta~1yan bir dizi inaru~ ve bu inaru~lar ~er~e
vesinde ortaya konulmu~ uygulama kahplan ile ku~attlm1~
hr. insan hayahnm ba~lang1c1 olan dogum amndan, hayatm
sonu anlamm1 ta~1yan olum amna kadar ge~en zaman zarfmda toplumlann kendi sosyo-kiiltiirel yap1lan i~inde ortaya
koyduklan ~ok say1da inam~ ve kahp davram~ dikkati ~ek
mektedir. Mircea Eliade, ge~i~ torenlerinden bahsederken
~unlan soylemektedir: (:ocuk dogdugunda yalmzca fiziki bir va-

rolU$ll sahiptir, henii.z ailesi taraftndan tanmmamz$tzr ve cemaat taraftndan da kabul edilmemi$tir. Yenidogana, tam anlamzyla canlz
statii.sii.nii., ancak dogumdan hemen sonra uygulanan ayinler saglamaktadzr; ancak bu ayinler sayesinde canlzlar cemaatleriyle bii.tii.nle$mektedirler (Eliade: 1991, 161).
Turk toplumu tarihin en eski donemlerinden bugiine kadar ge~irdigi sure~ i~erisinde sosya-kiiltiirel dinamiklerini siirekli ayakta tutabilmeyi ba~armi~ bir millet olarak etiit edilmi~tir. Toplum hayahmn her safhasmm toplum yaratmalarma
yans1d1g1 ger~egi dikkate almacak olunursa, sozu edilen yapiy1 mitlerde, destanlarda, efsanelerde ve diger baz1 halk yaratmalarmda a~Ik~a gormek mumkundur. Hayatm ba~lang1c1
olan dogum ve etrafmdaki inaru~ ve uygulamalarla ilgili en
eski ornekler Turk halk anlatmalarmda yer almaktadir.
11
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Bu <;ah§manm sahasmm tespit edildigi ilk andan itibaren
ortaya c;1kan en onemli problem, konumuzla ilgili inam§larla
uygulamalan degerlendirme konusunda ortaya c;1km1§tlr. <::ah§maya konu olan inam§larla uygulamalan ayn ba§hklar altmda degerlendirmek oldukc;a zordur. Zira pek c;ok inam§m,
beraberinde bir uygulamay1 dogurdugu goriilmii§tiir. Bu baglamda hangi inam§ ve davram§ kahbmm hangi gruba dahil
edilebilecegi, bu <;ah§madan once yap1lan benzeri c;ah§malarda
da pek net bir §ekilde ortaya konulabilmi§ degildir. insan hayatmm gec;i§ safhalarm1 inam§ ve uygulamalar paralelinde ele
alan <;ah§malann pek c;ogu, konuyla ilgili verilerin metne dokiilmesi mahiyetindedir. $iiphesiz folklor ara§tlrmalan a<;1smdan metin tespitlerinin yeri olduk<;a i::inemlidir; ancak soz konusu <;ah§malarda yer alan bu metinlerdeki inam§ ve uygulamalann nedenleri ve inceleme yontemleri iizerinde birkac; istisna di§mda fazla durulmami§tlr.1 Bu s1kmtih durumun a§ilmasmda, bu <;ah§ma kapsammda inam§lar biiyiik oranda etraflarmdaki uygula:nalarla birlikte degerlendirilecektir.
1

Tiirkiye' de dogum folkloru ile ilgili olarak yap1lan <;ah§malarm hemen hepsinde doguma <lair safhalar dogum once1 Orhan Ac1payam:1, Pertev Naili Boratav ve Sedat Veyis Ornek gibi isirnler
zarnan zarnan bu konuyla ilgili olarak giirii§lerini ortaya koyrnu§lardrr; ancak bunlarm pek <;ogunun genel yakla§1rnlar oldugunu kendileri de <;ah~malarmda belirtrni§lerdir.
Son diinernde Ti.irk dii::iyas1 halk inam§lan iizerine yaprn1~ oldugu \ah§rnalarla olduk<;a i:inernli hiz::netlerde bulunan Ya§ar Kalafat si:iziini.i ·ettigirniz yontem
sorunlan iizerinde durmaya i;:ah~rn1~; yeni yakla§1rnlarm yam srra Ti.irk ki.ilti.iri.i
ara§tlrrnalarma has baz1 ybnternlerden bahsetrni§tir. Ara§tlrmacmm halk bilimi
ara§tlrmalarmdaki yi:inter::i sorunlan ile il.gili gi:irii~leri i\in bk. Ya~ar Kalafat, Tii.rk
Diinyas1 Halk inani;lan (T~ori ve Metod), Trabzon 2001, Ti.irk Ocaklan Trabzon
;>ubesi Yay.
Ti.irk folkloru ara9tirma ve inceleme yi:intemleri konusuna egilen bir diger
ara§tmc1 Ocal Oguz' dur. Ara~tirmac1 daha ziyade yeni folklor ince!eme rnetotlan
ekseninde gi:irii§lerini ortc.y:i koymu§tur. Bk. M. Ocal Oguz, "Ti.irk Di.inyas1 FolkIorunda Yeni Yi:intern Arap~bn", Millit Folklor, 5. 33, Bahar 1997, 3-8.
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si, dogum safhas1 ve dogum sonras1 safhas1 olmak uzere uc;
bohimde incelenmi~tir.
Orhan Ac1payamh'nm goru~lerine g6re, birinci tabakada
gaye, logusay1 ve c;ocugunu doguma haz1rlamakhr. Zaman
bu bak1mdan diger tabakalardan once gelir. ikinci tabakada
gaye, kolay ve emniyetli bir dogumu temin etmektir. Taba,kalar arasmda gec;it hizmetini goriir. ·
Dc;uncu ve son tabakada amac; logusa ile c;ocugunu emniyet altma almak ve onlan cemiyete girebilecek hale getirmektir. Bu tabaka son tabakadu (Ac1payamh: 1974, 135).
Bu c;ah~ma da dogum sonrasma <lair inam~ ve uygulamalar uc; grupta degerlendirilmeye c;ah~1lacakhr:
1. Logusa etrafmdaki inam~ ve uygulamalar
2. C::ocuk etrafmdaki

inam~

ve uygulamalar

3. Logusa ve c;ocuk etrafmdaki ortak inam~ ve uygulamalar
Ancak yukanda da ifade edildigi gibi baz1 durumlarda
i:nam~ ve uygulamalann tamam1yla birbiri i<;_:ine girdigi de
dikkatlerden kac;mamahdu. Ornegin Bahkesir ve c;evresiyle
bu~un Turk dunyas1 Turk topluluklannda dogum sonrasma
<lair uygulamalar kapsammda degerlendirilen "Kuk Basmas1'', "Kuklama", vs. gibi durumlarda ic; ic;e girmi~ c;ok sayida
inam~ kahb1m ve uygulamay1 birlikte gormek mumkundur.
0 halde bu tur uygulamalar yukanda verilen sm1flandumada nereye dahil edilecek sorusu ortaya c;1kmaktadu. Biz bu
tiir inam\' ve uygulamalan yukanda verilen maddelerden
uc;iincusu ic;inde degerlendirme yoluna gidecegiz.

13
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Dogum Sonrasma Dair inam~ ve
Uygulamalar Balammda Ritii.el
(Kut-toren) ve Bii.yil

Ritiiel (Kut Taren) kavram1 Ti.irk folklor ara~hrmalan
terminolojisine daha ziyade yabanc1 sosyolog, antropolog ve
mitologlarm c;ah~malany~a birlikte girmi~tir. Emile Durkheim ba~ta olmak iizere Arnold Von Gennep, Andrew Lang,
Edward Tylor, James Frazer, Joseph Campbell, Mircea Eliade,
Bronislaw Malinowski, Roy A. Rappaport gibi isimlerin c;ah~
malannda ritiiel (kut t6ren) kavrammdan ve mahiyetinden
etrafhca bahsetmeleri konunun geni~lik kazanmasmda bilhassa etkili olmu~tur. Tiirk dini ve medeni sistemi ic;indeki
kut tOren orneklerinden bahseden ilk Ti.irk ara~hnc1 Fuat
Kopriilii olmu~tur. Koprulii, Tiirklerdeki en eski torenlerden
ve bu torenlerle i~ ic;e girmi~ inam~ kahplarmdan bahsederken ~iiphesiz bugiin kut tOren grubuna dahil ettigimiz t6renlerin Tiirklerdeki yans1malarmdan bahsediyordu (Kopriilii:
1986, 72-102).
Kut toren kavram1 ile ilgili olarak c;ok say1da tammlama
Folklorun pekc;ok inceleme sahasmda oldugu gibi ara~hrmac1lar, bu meselede de konuya yakla~1mlan a9smdan baz1 tammlar ortaya koymu~lardir. <:;:ah~mamn esas c;er-

yapilm1~hr.
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<;evesini bu mesele te§kil etmedigi i<;in burada etrafhca tammlardan bahsedilmeyecek, meselenin genel hatlan verilmeye <;ah§Ilacaktir.
Kut toren, en genel kabuliiyle bir ornek iizerine kahpla~
llll§ davram§lar ve t0reler biitiinii olarak degerlendirilmi§tir.
Kut torenler strasmda ge<;erli olan kurallar ve bu kurallar <;er<;evesinde sergilenen davram§lar, yaz1ya ge<;memi§, degi§mez, standart ve kesin s1mrlarla <;evrili bir yap1dad1rlar. Kut
toren sirasmda ortaya konulan mesaj kesinlikle manevi ve
kut torenin esas unsurudur (Rappaport: 1997, 106).
Unlii Frans1z sosyolog Emile Durkheim, kut torenlerin
toplum i<;indeki i§levlerini dort grupta degerlendirmi§tir:
1. Rimel, ferdi toplumda ya§amak i<;in gerekli diizen bagmm s1k1hgma, ac1 <;ekmeye haz1rlar, bu yolla onu egitir.

2. Ritiiel, fertleri bir araya getirir, onlar arasmdaki toplumsal baglan gii<;lendirir, ortakhg1 peki§tirir.
3. Ritiielin toplumda, canlandmc1 etkisi vard1r. Geleneklerin siirmesi, inarn;lann tazelenmesi, deger yargilarmm, torelerin kokle~mesine yard1m ederek toplumda mii§terekligi,
payla§may1, biitiinle§meyi saglar.
4. Toplumun bir iiyesi olmanm mutluluk duygusunu verir. Ozellikle toplumun bunahmh donemlerinde, ki§ilerin
CO§kU ve duygulanm beraberce dile getirmelerine imkan tamyarak bozulan dengeleri diizenler (Giinay: 1995, 2).
Durkheim'in ortaya koymu§ oldugu bu dort i§levin ortak noktas1 kut torenlerin biitiinle§tirici olmalandir. Konuya
ge<;i§ kut torenleri baglamm.da yakla§an bir diger ara§hnc1
olan Arnold Von Gennep, bir halden ba§ka bir hale ge<;i§ s1rasmda sergilenen bu kahp davram§lardan bahsederken
16
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")urkheirn'in ifade etmi§ oldugu i§levlere paralel gi:irii§ler or.aya koymaktadir (GU.nay; 1995, 2).
Hayahn ge<;i§ donemleri i<;:erisinde bir donemden ba§ka
bir doneme gec;mek iizere olan aday, diizenlenen kut torenle
hem fizyolojik hem psikolojik olarak guc;lenmekte, ic;ine girdigi yeni donemin veya durumun §artlanna c;ok daha kolay
uyum saglayabilmektedir Kut foren karakterli uygulamalar,
bu yolla Durkheim'in de ifade ettigi bireysel ve toplumsal
diizenliligi devam ettirme gibi onemli bir rolii de iistlenmi1?
olurlar.
Yukanda dogum sonrasma <lair inam1? ve uygulamalar
ii<; maddede degerlendirilmi1?ti. Soz konusu ii<; madde de dogumun hemen ardmdan ba1?layan kritik donemlerin tehlikelerden veya olumsuzluklardan uzak olarak atlahlmasm1 saglamak ac;1smdan, ortaya c;1ktig1 topluluklarm inam1? ve uygulamalanm biinyelerinde ta1?1maktad1rlar. Kutsal zaman dilimleri olarak adlandml3.bilecek bu donemlerin ge<;i1?inin
toplumun biitiiniiniin veya bir k1smmm katlhm1 ile saglanmas1, bu uygulamalarm t0rensel taraflm ortaya c;1karmaktadir. Kut tOren karakteri ta1?1yan bu donemler, tannsal bir eylem olarak degerlendirilmekte ve adeta Turk halkmm insan
hayatm1 etkileyen durumlar kar§Ismda sergilemi§ oldugu tavirlarm ~ifrelerini bizlere vermektedir. Toplumlann ve bu
baglamda Tiirk toplumunun geli~im siirecinin Fuat Kopriilii'nun de y1llar once ifade ettigi gibi, dini olandan din dl1?1
(profan) olana dogru ilerledigi, bu siirecin toplum hayatmm
biitiin katmanlanm etkiledigi (Kopriilii: 1986, 49-130) gerc;egi de dikkate almacak olursa bugiin sergilenen pek c;ok davran~m i1?levsel taraflannm mazinin derinliklerinde kald1gm1,
ancak taklit boyutlanyla bugiine ula1?tlgm1 ifade etmek yanh§ olmasa gerek. ~iiphesiz insanlar hayatm her ge<;i§ safha17
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1

smda sergilemi;,; olduklan davram§larla bir tak1m sonw;lar
elde etmeyi amac;larlar; ancak popiiler kiiltiir ortammda bu
davram;,; bic;imlerinin kokenlerini \Ok da merak etmezler.
Tekrar ve taklit etmek bu yolla da tekrarla taklidin kutsalhgmdan faydafanmak gibi bir psiko-sosyal yakla;,;1m kendisini
gosterir. Zira konumuzla ilgili olarak Bahkesir ve c;evresinde
yap1lan alan ara§tirmasmda kaynak ki;,;ilerin konuyla ilgili
inam;,;larla sergiledikleri davram§larm kokenlerini bilmedikleri, dahas1 merak da etmedikleri, onemli olamn taklit ve devamhhk oldugu tespit edilmi§tir.
Tiirkc;e tarihi kaynaklarda biigi veya biigii ;,;ekillerinde de
kar;,;1m1za c;1kan biiyii kavram1m, aym anlam1 kar;,;1lamak
i.izere bah dillerinde magi, magic vs. ;,;ekillerinde gormekteyiz.
Arapc;a sihr de biiyii kelimesi ile biiyiik oranda 0rtii;,;en bir terimdir. Baz1 ara§hrmac1lar biiyiiniin genellikle menfi taraflanyla on planda oldugunu, ancak sihrin daha genel bir yap1ya sahip oldugunu belirterek bu iki kavram1 ayirmak gerektigini ifade etmi;,;lerdir (Ozbek: 1994, 17). Biiyii terimiyle paralel olarak kuJamlan terimler arasmda efsun, tzlszm, vs. de
yer almaktad1r.
Biiyii, diinya iizerindeki en arkaik inam§ ve ya;,;ay1;,; bic;imlerinden beri varhgm1 devam ettirmi;,;tir. Biiyii, elektronik kiiltiir ad1ru verdigimiz bu son kiiltiirel yapllanma ic.;inde bile bir miiessese olarak hemen bii.tiin topluluklarda varhgm1 muhafaza etmesi bak1mmdan miistesna bir yap1ya sahiptir. Biiyiiniin mahiyeti hakkmdaki, tabiat kurallanna
miidahalede bulunmak ;,;eklindeki genel kanaati goz oniinde bulunduracak olursak, ara;,;tmc1lar bii.yiiniin kokenini,
insanlann kabile hayati ya;,;ad1klan bir donemde ya da daha degi;,;ik bir ifadeyle toplumlann \Ocukluk donemlerinde
aram1;,;lardir. Arkaik toplumlar, tabiah anlamlandirabilme
18
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ve tabiatm giiciinii olumlu ya da olumsuz anlamda kullanma anlammda biiyiiyii kutsalhk zirh1 ile <;:evrelemi§ ve bir
inam§,. alg1lay1§ ve ya§ay1? bi<;:imi haline getirmi§lerdir. Tabiatta meydana gelen degi§iklikleri ampirik metotlarla takip eden arkaik insan, gii<;:lii ve sonsuz olarak alg1lad1g1 bir
diinyay1 etkileyebilmenin veya etkilerinden korunabilmenin dayamlmaz cazibesiyle biiyiiye yonelmi§tir. Bu yoneli§te tabiatta var olduguna inamlan <;:ok say1daki gizli gii<;: etkili olmu§tur. Bronislaw Malinowski, bunu §6yk ifade eder:

jfkel insan her §eyden once pratik nedenlerden otUrii doga siireflerini denetimi altma almaya falz§tr, bunu da dogrudan dogruya
ayinler ve biiyii aracilzgiyla yapar; bunlar araciligiyla riizgari,
ftrtmayz, hayvanlan ve bitkileri iradesi altma almak ister (Malinowski: 1990, 8).
T1pk1 kut tOren bahsinde oldugu gibi biiyii bahsi de <;:ah§mamn esasm1 te§kil etmedigi i<;:in, mesele genel <;:er<;:evede degerlendirilecek, bilr sistem olarak biiyiiniin dogum sonras1
inanl§ ve uygulamalar i<;:indeki i§levsel yap1s1 degerlendirilmeye <;:ah§ilacaktlr.
Tabiati anlamaya <;:ah§mak kadar, tabiatm bir par<;:as1 olmaya aday olan insam, biiyiik <;:ogunlugu gizli kurallardan
olu§an bir sistem <;:erc;evesinde tammak ve bic;imlendirmek,
ve hatta once tabiata, sonra topluma uyumlu bir hale getirmek biiyiiniin onemli i§levlerinden birisidir. Biiyii ve kut toren burada birlikte hareket eden iki onemli miiessese olarak
kar§1m1za <;:1kmaktadir. Toplumlann veya daha ozel anlam1yla insanlarm geli§im siirn;:leri degerlendirilirken bu iki miiessese titizlikle ele almmahdir. Biiyii ile kut torenin i<;: i<;:e girdigi hayatm pek <;:ok safhasmda oldugu gibi, dogum sonrasmda da gerek inam§ ve gerekse uygulama baglammda i<;: i<;:e
girdigi dikkatlerden kac;mamaktadir. Logusahk doneminin
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ilk anmdan itibaren gen;eklei>tirilen pek -;ok pratikte biiyiiliik
olan tarafla torerJ1k olan taraf hep birlikte i§lemekte, biri digerini tamamlar mahiyette i§ gormektedir. Bu baglamda incelemeye konu olan inam§ ve uygulamalarda yer alan biiyiihik eylemelerin sm1flandmlabilmesi ac;1smdan biiyii c;e§itleri
hakkmda bilg:. verilmesi zarureti ortaya c;1km1§hr. Turk folklor ara§hrmalan ac;1smdan §iiphesiz mihenk ta§larmdan birisi olan Sedat Veyis Ornek, James Frazer'in g6rii§lerinden de
hareketle biiyii Je ilgili g6rii§lerini ortaya koyarken biiyii c;e§itlerini ve bunla::-m stilistik ozelliklerini §U §ekilde ifade etmi§tir: Biiyii, temelinde yatan dii?ilncelere, psikolojik durumlara,
bir de biiyiisel i~?l<.mlerin bilnye amar;larzna gore kollara ayrzlmaktad1r. Bunlarzn ba;lzcalarz: Taklit biiyiisii, temas biiyiisii, ak bilyil,
kara buyii, aktif biiyii, pasif biiyU, av biiyilsii vs. Bunlardan taklit
ve temas biiyiisii sempatik biiyil adz altznda toplamr. Biiyiiler uygulanz;larma gore de iii; bOliime ayrzlzrlar: a) Uzakla;tmcz uygulamalar b) Hiicum Uygulamalan c) jstekle ilgili uygulamalar (Ornek: 1988, 141). Ara§tmc1 bir ba§ka c;ah§masmda yukanda
ifade ettigi biiyii <;:e§itlerinin yam srra ad, say1 ve renk biiyiilerinden de bahse:mi§tir (Ornek: 1981, 52-54).
1

Konunun en tarnnmI§ isimlerind=n olan James Frazer,
biiyiiye etki edebilecek baz1 diger unsurlan goz ard1 etmek
§art1yla, biiyi.iyi.i dayand1g1 temel dii§iinceler bak1mmdan
ikiye ayirmI§tl::. ]kinde benzer benzeri meydana getirir ilkesinden bahseden ara§tmc1, ikincisinde ise birbirleriyle ilintili
olan §eylerin fiziksel anlamdaki temaslannm ortadan kalkt1g1 halde bile birbirlerini uzaktan etkileyebileceklerini ve bir
kez temas etmi9 ~eylerin daima birbirlerini etkileyeceklerini
belirtmi§tir (Frazer:l 991, 10-11). Anadolu' da ve Turk diinyas1 Turk toplulukhn arasmda bilhassa dogum olay1 etrafmda
gerc;ekle§tirilen pratikler i~inde Frazer' in soziinii etmi§ oldugu iki sistemin de yans1malanm s1k~a gormek miimkiindiir.
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Ornegin c;ocuksuz kadmlann yatu veya ziyaretlerde be§ik
yapmalan ve bu be§ik ic;ine koyduklan oyuncak bebekleri
saJayarak biiyi.iliik bir etki yaratmak istemeleri ilk duruma
ornek gosterilebilirken, yine c;ocuksuz kadmlann kutsal kabul edilen yerlere ait bir par~ay1, bazen bir toprak, ta§, c;amur
bazen de bir parc;a bez vs. 2.lmalan; bunlan iizerlerinde ta§Imalan ya da daha ileri giderek yemeleri ya da ic;meleri yoluyla biiyiiliik 'etki uyandu:nak istemeleri ikinci duruma or~ek gosterilebilir.2
Kisa ve genel bir c;erc;evede kut t6ren ve biiyii kavramlan ve mahiyetleri hakkmda bu §ekilde bilgi verdikten sonra
Bd1kesir ve c;evresindeki dogum sonrasma ait inam? ve uygulamalan kut torenlik, biiyi.iliik, toplumluk ve inanc;hk boyutlanyla degerlendirmeye c;ah?ag1z.
Ancak daha once Bah~esir ve c;evresi dogum folkloru
iizerine c;ah§an ara§hnc1lardan k1saca bahsedilecektir. Bahkesi::-, folklor ara§tlrmalan ac;ISmdan pek c;ok ile g6re \Ok daha
§ansh kabul edilebilecek iller arasmda yer almaktadu. Cumhuriyetin ilk y1llanndan itibaren mahalli anlamda yay1mlanmaya ba§layan gazetelerde ve mecmualarda bolge folkloruna
dair \Ok say1da derleme ve inceleme yer almi§hr.3 Bahkesir
y0resi folklor ara§hrmalannda ki§isel anlamda da bu gazete
ve dergilerin destegi paralelinde baz1 \ah§malar dikkatlerden
ka\mamaktadir. Mehmet Halit Bayn, Esat Adil, Ali Osman
lB:ilkir, ismail Hakk1 Akay, Kemal Ozer, Kamil Su, Mustafa
2 Sozii edilen uygulamalarla ilgili olarak Orhan Ac1payamh'mn mezkur <;ah~
masmda c;ok say1da ornek bulmak miimkiindiir. Ancak bu c;ah~mada dogum onCE3ine dair bir inceleme yap1lmad1g1 i<;in Bahkesir ve c;evresindeki buna benzer
pratikler iizerinde durulrr.am1~ sade~e bu genel ornekler verilerek konu a9klan-

m1ya

c;ah~1lm1~tlr.

3 Bu gazete ve mecmualar arasmda, Tiirk Dili gazetesi ile Genfleryo!u mecrruas1 ve Bahkesir halkevi siire:i yaym1 olan Kaynak dergisi ilk akla gelenlerdir.
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Salman gibi ara§t'..I1cllarm Bahkesir ve ~evresi folklor ara§hrmalan i~inde dogum folkloruna dair bilgilere de yer verdikleri goriilmektedir.4
Bu ~ah§mada kullamlan malzemelerin temininde adlan
amlan ara§hncllann derlemelerinin ve incelemelerinin yam
sira tarafim1zdan :;ozlii kaynaklardan tespit edilen malzemeler de kullamlmi§hr.

4 Adi gec;:en ara;;tmctlann eserlerinin biiyiik bir boliimiine c;:ah§tnanm sonundaki kaynakc;:a boliimiind=_ yer verilecegi ic;:in burada aynca zikredilmeyecektir.
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LOGUSA ETRAFINDAKi iNANI$
VE UYGULAMALAR

· 1. Logusa Kelimesi
Logusa kelimesinin Rumca' da yeni dogum yapm1§ kadm
anlamm1 kar§1lad1g1 ve Turk\:e'ye de bu dilden ge\:tigi garii§U yaygm bir kanaat olarak ortadadu. Kelime aym anlam1
ifade etmek iizere Bulgarca' da lexusa, Sup\:a' da da logusa §eklinde g6riilmektedir (Eren: 1999, 283). ingilizce' de kelimenin
tam bir kar§1hg1 bulunmamakla birlikte women in child-bed
kelimesi vardu (Redhouse: 1992, 1628). Anadolu'da dogum
yapan kadm1 ifade etmek iizere logusa teriminin yam sua
logsa, dogazkesen, emzikii, t1evse vs. gibi kelimeler de kullamlmaktadu (Ornek: 1995, 144). Kelime, kokeni itibariyle Ti.irk\:e
olmad1g1 i\:in Anadolu d:.§mdaki Turk topluluklan arasmda
bu terime kar§Ihk olarak ~unlar kullamlmaktadir: Azerbaycan Tiirkleri yeni U§ak do,gmu§ kadm, Ba§kurt Tiirkleri betislegen katm, Kazak Tiirkleri bosangan ayel, Kirg1z Tiirkleri caiiz torogon ayal, Tatar Tiirkleri tala tapkan hatm, Tiirkmen Tiirkleri
yaiia 9aga dogran ayal, ve Uygur Tiirkleri yekin arida tukkan hotun. (Kar§1la§tlrmah Ti.irk Leh\:eleri Sozliigii: 1991, 542-543).
Gagauz Tiirklerinin yeni dogum yapml§ kadma verdikleri
25

BALIKESiR YORESi DOGUtvl SONRASI iNANI$ VE U'!GULAMALARI

isim Anadolu sal,i.a3mdaki isimlendirrneye daha yakm olmak
iizere lufusa §eklindedir. Gagauzlar arasmdaki inam§a gore
yeni dogan \OCu,gun kaderini tayin etmek i\in yanma gelen
kadma da lufisnitsa ad1 verilmektedir (Gagauz Tiirk\esinin
Sozliigu: 1991, 169). Bu iki terim arasmdaki benzerlik a§ikardir, ancak kelimelere yiiklenen anlamlar arasmdaki farkhhk,
Hiristiyanhkta mevcut olan inam§larla izah edilebilir.

2. Logusa Gorme/Goriimliik
Logusahk siirEsi ekonomik, cografi, sosyal vb. §artlar
dikkate almd1gmda bolgelere gore degi§iklik gosterebilmektedir. Ekonomik anlamda kadmm i:?<;i kategorisine sokulmad1g1 bolgelerde bu sure daha uzun tutulurken, kadmm bilhassa tanm i§<;isi olarak onemli bir potansiyeli olu§turdugu
bolgelerde bu siite <;ok daha k1sa tutulmaktadir. Bu baglamda logusahk siire.si 2 ile 60 giin arasmda degi§ebilmektedir.
Bahkesir ve <;evresi:lde de benzer etmenlerden otiirii logusahk siiresinin degi$ebildigi dikkatlerden ka\mamaktadir. il ve
il<;e merkezlerinde logusahk siiresi claha uzun tutulurken
koy, kasaba gibi yerle§im birimlerinin ge<;im kaynaklan biiyiik oranda ziraat ye hayvanc1hk oldugundan, logusahk siiresinin <;ok k1sa tutuldugu tespit edilmi§tir. Orhan Ac1payamh, Bahkesir ozelinde bu durumu :?U §ekilde de ifade etmi§tir: Logusa, dogumu yaptzktan sonra Uf gun ter do§eginde ya-

tar. Bu adi bir dorektir. Do§egin bulundugu oda, telli bohfalarla
suslenmi§tir. Logusamn altma hb"lluk konur. Ufuncu gunun so·nunda yuklii logusa do§egine nakledilir. Bu do§ek, gayet rahat ve
susliidur. Logusa bur1da dart gun yatar. Demek oluyor ki logusa,
logusalzk rniiddeti olan krrk giinun yalnzz yedi giiniinii yatakta ge-·
firmektedir (Ac1payamlt: 1974, 66).
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Bahkesir ve <;;evreasinde dogumun gen;:ekle§mesinden
k1sa bir sure sonra, bu onemli olaym gerek aile i<;;erisinde gerekse etrafta duyulmas:yla birlikte bir dizi eylem birbirini izleye.::::ek §ekilde ger<;;ekle§tirilmektedir. Ornegin dogumu i§iten ::i1s1m, akraba dostlar ve kadmlar, ilk defa logusaya goz
aydmma giderler. Mevsim kl§ ise gelenlere tar<;;m, ~ekerden
ibaret ve logusa §e::-beti denilen kaynamI§ bir §erbet verilir.
Mevsim yaz ise renkli bir §Urup verilir. Dogumun ikinci giinii logusa evine h1s1m ve akraba ve dostlar yemek gotiiriir.
Bu adet logusa evini sevindirmek i<;;indir. Dsuncii gunii logusa evine yabanc1 hi<;bir kimse gidemez, yalmz miinasip kimsele::- <;;agmhr. 0 gl:_n baz1 yerlerde logusanm gelinlik ciha:z
<;;eyizinin serilmesi ftdettir (Ozer: 1936, 9; Turk Dili, 17 ikinci
Kanun 1935, 2).
Yine yukandaki uygulamanm devam1 niteliginde §U durumla kar§1la§1lmaktadir: Logusa devrinde yani ilk (goz aydm) ziyaretinden ii<;; gun sonra hakiki ve hediyeli ziyaretler
ba§lar. Logusa, ziyaret<;;ileri (logusa yatagmda) kabul eder. ilk
hediye <;;ocugun ev i<;indeki aile efrad1 tarafmdan verilir. Bazen
hediye olarak bir mal bagi§lamr. Kom§U ve akrabanm ziyaretleri giiler yiizle kan;alamr. Her gelen bir tepsi i<;;ine konmu§ ve
iize::-ine havlu 6rtiilmii~ yemek ve hediyeler getirir. Hediyeler,
elbiseler, kuma§, <;;orap, mendil, patik, para, altm vs.' dir. Bu hediyeler birer kar§ihkhr. Hediyelerin evvelce gotiiriilen hediyelere kar§ihk olup aym k1ymette olmas1 laz1mdir (A.Osman:l 935, 8-9; Turk Dili, 19 Birinci Te§rin, 2-22 Birinci Te§rin,
2). ismail Hakk1 Akay bu doneme <lair §U tespitlerde bulunmrn;;tur: Uf gun sor..ra biitiin hzszm akraba ile kom§ularz logusayz

gormege gelirler ve fOcuk oglan ise bir fevre-mendil ile bir tabak TJ.elte; laz ise bir fenber, yemeni, yemeni ve takke gibi hediyeler getirirler.
Bur..dan iif giin sonra ebe (dogumdan sonra) tekrar gelerek, bazz bOlgelerde de biiyiikanne gelerek omiirlU ve yiiregi bakzr gibi katz olsun
diye fOcuga bir bakzr sahan verir (Akay: 1942, 115).
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<:;ocugun dogumunun ii<;iincii giiniinde diizenlenen merasime h1s1m, akraba, kom§ular toplamr. Aynca tefc;i, diimbelekc;i de tutulur ve adeta bir diigiin vaziyeti ahmr. Yemekler
yendikten sonra, c;ocuk okunarak iiflenerek ma§allahlarla,
haz1rlanml§ be§ige konur. Bu i§lerden sonra davetliler getirdikleri muhtelif hediyeleri logusamn ba§l ucuna birak1rlar.
Ve bir miiddet soma da evlerine donerler (Ozer: 1936, 15). Bu
uygulama da sadece logusamn degil c;ocugun da etkili oldugu dikkatlerden kac;mamaktadir. Logusa ziyaretlerine gelenlere yapllan ikramlarda ya da beklenen hediyelerde bebegin
cinsiyeti onemlidir. brnegin c;ocuk eger k1zsa gelenlere c;ikolata, oglansa lokum dag1tihr. Aynca ziyaretc;ilerden k1z c;ocuguna veya erkek c;ocuguna uygun hediyeler beklenir (Miir~.i
de Madanlar).
Dogumun hemen ardmdan gen;ekle§ip, yukanda Bahkesir ve c;evresindeki uygulamalanna yer verdigimiz ve logusa
gorme olarak adlandirabilecegimiz bu tiir uygulamalan Anadolu' nun pek c;ok bolgesinde gormek miimkiindiir. Hangi
bolgede uygulamrsa uygulansm, logusay1 ve c;ocugu gormeye gidenler mutlaka bir hediye gotiirmelidirler. Bu hediye,
kimi zaman herhangi bir yiyecekken kimi zaman da bir c;ocuk klyafetidir. Bah Anadolu tahtacilannda dogan c;ocuk oi~
lansa, anas1 ba§ma ku§ak sarar gibi alh ye§illi bir yaghk baglar. Kendisini gormeye gelenlere logusa, goyven ad1 verilen
§erbeti ikram eder. <:;ocuga bir bah§i§ getirilmemi§ veya
adanmaml§Sa c;ocuk kimseye goste:rilmez. Bu bah§i§e de gorum gozlUk denir (A. Y1lmaz 1948: 35).
Tiirk diinyas1 Tiirk topluluklan arasmda da dogumdan
sonra dogum ya pan kad1m ve dogan c;ocugu ziyaretin oldukc;a onemli bir yeri vardir. Kazak Tiirklerinde ?ildehana ad1 verilen bu torende, once bir kazanda pi§irilen etin suyu logusa28

MUSTAFA ACA

ya ic;irilir. Bundan amac; logusanm bir an once eski kuvvetini
kazanmas1dir. Aynca bu siireci h1zlandirmak ic;in hazirlanan
ve kalca ad1 verilen zengin bir yemek meniisii logusaya ikram edilir. C::ocugun akrabalan eger uzaktalar ise, onlara
miijdeci gonderilir. Miijdeciye c;ok say1da hediye verilir. $ildehanada tam bir toy havas1 hakimdir. Bir araya gelenlerden
en ya§h olam c;ocuga dua eder; c;ocugun talihinin ac;1k, omriiniin uzun olmas1 dilenir.5 (http:/ /www.escort.kz/ cgibin/ escort/£. pl?r=r-res-trad&m=shildehana)
Uygur Tiirklerinde dogumdan sonra logusay1 ve c;ocugu
gormek iizere toplantl diizenlenir. Bu toplantida c;ocukla ilgili olarak k1z tarafmm hazuhklan da sergilenir. Zira Kazak
Tiirklerinde c;ocugun e§yalan erkek tarafmm sorumlulugunda iken Uygur Tiirklerinde bu gorev kiz tarafma aittir (Kalafat 1999b: 67).
Ba§kurt Tiirklerinde dogumdan sonra logusa ve c;ocuk
ilk olarak aile bireylerine gosterilir. C::ocuk day1sma ve teyzesine gosterilirken once ayaklan sonra ba§I gosterilir. Boylece
aile bireyleri arasmda bir husumet varsa bu sona erdirilmi§
olur. Daha sonra tamfa banv (gorii§mek, tam§maya gitmek)
denilen bir uygulama kapsammda kadmlar logusay1 ve c;ocugu gormeye giderler. Ziyarete giderken peynir, bal, yag, et gibi hediyeler gotiiriiliir. Aynca tulgak seye (logusa c;ay1) ad1 verilen bir diger uygulamada, c;ocuk diinyaya geldikten sonra
bir araya gelinmekte ve getirilen yemekler hep birlikte yenmektedir. En sonda haz1rlanan c;ay yine hep birlikte ic;ilmektedir (Hoseyinov: 1995, 329, 335).

5 Ulkemizde egitim goren bir Kazak Turkli olan Olcas SULEYMAN He yapbg1m1z gorii§mede, Kazaklar arasmda bu dualara bata denildigini, batanm ~ocugun
ileriki ya§amr a~rsmdan olduk~a onemli kabul edildigini tespit ettik.
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Yakut Tiirklerimde dogumdan birka<_;: gun sonra ziyafet
verilir. Bu ziyafette hem <_;:ocugun ad1 konur, hem de gelenler
hediyelerini verirler. Yine Dobruca Tatarlan arasmda loksa toy
ad1 verilen ve dogumdan iki ii<_;: gun sonra yap1lan bir eglence vardir. Bu toya yalmz evli ve <_;:ocugu olan kadmlar katilabilir (Onal 1998: 59, 61).
Hakas Tiirklerinde dogumdan sonraki gun, davetlilere et
ikram edilir, eger varsa §arap i<_;:ilir (Katanov: 2000, 208).

3. Al Basmas1
Logusahk siirecinin ba~lad1g1 ilk andan bittigi son ana
kadar logusa kadm, gerek fiziksel gerekse ruhsal anlamda
zay1f olmas1 sebebiyle di§ etmenlere kar§l korumas1z bir durumdadir. Psikiyatrlar tarafmdan genellikle dogum sonras1
depresyonu olarak izah edilen ve genellikle logusa kadm1 zay1f dii§iiren fiziksel ve ruhsal olumsuzluklar, Bahkesir havalisinde de, Anadolu' da ve diger Turk topluluklannda oldugu
gibi tabiattaki ~er gii<_;:lerin oldiiriicu akmlan olarak kabul
edilmektedir. Bu kabul paralelinde soz konusu gu<_;:leri etkisilz
hale getirme veya logusay1 bu kritik donemden en az &ararla
kurtarma, bir dizi buyuluk ve torenlik uygulamay1 beraberinde getirmi§-tir. Turk diinyasmda bu baglamda en yaygm
inarn:? al basmas1 inam§Idir. Bu inam§ Anadolu, Ozbek, Kazak, Ba§kurt, Tuva, Altay, Tiirkleri Jlle Kmm, Kazan ve Cuney
Sibirya Tatarlarmda albast1 ve alvastz §eklinde; Turkmen
Tiirklerinde albarstt, Karakalpak ve Nogay Tiirklerinde albaslz, Azerbaycan Turklerinde hal henesi, Kumuk Turklerinde a.lbaslt katm, Karac;ay ve Balkar Tiirklerinde almastz, Gagauz
Tiirklerinde ise rusali §eklinde adlandmlrnaktadir
(inan:1998a, 259-262; Turaimov: 1999, 263; Kalafat: 2002, 218).
Bahkesir ve <_;:evresinde bu inam§a al basmasz, al ugramasz, ug30
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ramaca gibi isimler verilmektedir. Al basmas1 inancmm kokenindeki ruh, biitiin Tiirk topluluklannda menfi bir ruh olarak kabul edilmi§ ve kar§It pratikler birbiri ile hemen hemen
ayrn §ekillerde gen~ekle§tirilmi§tir. Tabiatta her nesnenin bir
ruhu oldugu dii§iincesini ortaya koyan animist felsefe, iyilik~ kozmos yonii bulunan ruhlarm yam si.ra kotiiliik~kaos
taraflan bulunan ruhlann bulundugunu da kendi kabulleri
i\inde banndirmaktadir. Kaotik yoniiyle inam§ ve uygulama
dairesi i\ine girmi§ olan al basmas1 inancmda, logusaya musallat olan ruh, logusamn once gerinmesine, sonra ac1 \ekmesine, etrafmdaki e§yalan kirm1z1 renkte gormesine, bayllmasma, agzmdan kopiikler gelmesine, say1klamasma ve hatta
olmesine sebep olmaktadir (Ac1payamh: 1974, 81).
Bahkesir folklor ara§tlncilan arasmda ad1 verilen Kemal
Ozer, Bahkesir ve \evresinde al basmas1 inam§I ile ilgili olarak §Unlan tespit etmi§tir: Balzkesir'de bir logusa yalmz kalzr ve

biraz da uyursa, "cam ge9erse" mutlaka ugramaca olur; §eytan 9arpar, §eytan korkuturmu§. Bunun i<;in logusalar 40 giin ve katiyen
gece giindiiz evde, odasmda yalmz bzrakzlmaz. Yamnda herhalde
bir kimse bulunmasz laz1mdzr. Logusalar 40 giin kaynar su, bula§zk
suyu gibi sulan hi<; bir yere dokemezler, bu sularm iistiinden atlayamazlar. Dokerlerse §eytan 9arpar, ugramaca olur, al basar. <;ocuk
dogduktan sonra logusaya, qocuguna 40 giin umumiyetle al renkte
bir kurdele veyahut bez baglamr (Ozer: 1936, 12; Tiirk Dili, 21
ikinci Kanun, 1935, 2). Mehmet Halit Bayn, Bahkesir \evresinde yapml§ oldugu tespitlerinde §Unlan soylemi§tir: Logu-

sayz fazla kalabalzk yerde ve yzkanmadan yalmz bzrakzrlarsa al basar. Logusaya once bir ate§ gelir. Sonra kadm kendini kaybeder, adeta deli gibi olur. 0 zaman derhal hoca getirip okutmak ve tiitsiiletmek icap eder. Al basan logusalardan okumakla ve tiitsii ile iyi olanlar varsa da bunlar omiirlerinin sonuna kadar deli§men olurlar. Logusayz al basmasmdan kurtarmak i9in dogumunun ii<;iincii giinii
31

BALIKESiR YORESi DOGU'vl SONRASI iNANI$ VE UYGULAMALARI

yzkamak, ba§zna al kurdele ve omzuna nazarhk takmak, yamna bir
siipiirge koymak, ba§ tarafzna Kur' an-1 Kerim asmak gibi tedbirlere
ba§vurulur (Bayn: 1939, 77). Yine, al basmas1m engellemek
i\in logusa ile <;ocuguna kirm1z1 altm veya y1ld1z altm1 tak1hr
ve logusanm ba§ma al kurdele ve yazma baglamr (Acipayamh:l 974, 83). Al rengin ya da alev renginin al basmasma
kar§I olan itici giidiniin bulundugu, Anadolu' nun diger bolgelerinde ve biitiin Tiirk topluluklan arasmda goriilen yaygm bir inam§tir. Bu inam§m kokeninde ate§in yok edici ve temizleyici ozelliklerini aramak yanb§ olmasa gerek. Nitekim
Gagauz Tiirklerinde bunu a\Ik\a gormek miimkiindiir. Dogumu takip eden giinler zarfmda logusay1 al basmamas1 i\in
sergilenen pratiklerden birisi de ak§amlan logusanm yatak
odasmm kap1s1 oniine kor haline gelmi§ ate§ konulmas1d1r
(Gungor: 1998a, 169). Ancak bazen degi§ik durumlarla da
kar§Ila§ilabilmektedir. Mesela Bahkesir' de al basmasmdan
korkuldugu i\in, logusa kadmm <;evresinde al renkli hi<;bir
e§ya birak1lmaz, mavi renk tercih edilir (M. <:;elik: 1997, 7778). Burada da Tiirklerin tannsal rengi olan mavi rengin na··
zar ve benzeri olumsuz gii\leri etkisiz hale getirmesi on plana \Ikartilmaktadir.
Bahkesir ve \evresinde al basmasma kar§I uygulanan bir
ba§ka pratik de bc;"z1 madeni e§yalarm uzakla§tinc1 giiciiniin
olduguna inarularak bunlardan medet umulmas1dir. Ornegin
dogumdan sonra kadm al basmasm diye yalmz birak1lmaz,
birak1hrsa da karyolanm ucuna siipii.rge, Kur' an, bi<;ak konur
(Diker: 1983). Bir lba§ka ornekte al kans1 basmamas1 i<;in yas-·
tigm altma kama tiiriinden demir silah konulur. Kadmm ve
bebegin odasmda Kelam-1 Kadim as1hr (Kalafat: 1999a, 418).
Demirin ate§le olan ili§kisi ak1lda tutulacak olursa madeni
e§yalarm itici veya koruyucu giicii daha iyi anla§Ilacaktir.
Abdiilkadir inan, al bastidan korunmak i\in bazen demirci32
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lerden veya demirci ustalanndan almacak bir mendilin veya
takkenin bile \Ogu zaman koruyucu etkisi oldugunu belirtmi~tir (inan: 1998a, 260). inan, Yakut $amanlarmdan bahsederken $amanlarla, demirciler arasmda onemli bir bag bulundugunu, demirci aletlerinin $aman aletleri gibi kutsal say1ld1g1m, her aletin koruyucu ruhu bulunduguna inamld1g1m belirtmi~tir (inan: 1986, 84). Demirci aletlerinin veya ana
unsurunu demirin olu~turdugu maddelerin koruyucu s1fati,
logusahk surecinde de yukandaki ~ekillerde kendini gostermi~tir. Mitolojik donemin izlerini modern olarak adlandud1g1m1z bugunku hayatm pek \Ok safhasmda gerek par\alar
halinde gerekse semboller halinde gormek mumkundur. Logusahk donemi i\erisindeki dernirle ilgili inam~ ve uygulamalan da bu kategoride degerlendirmek gerektigi du~unce
sindeyiz.
0

Al baglama orneginde oldugu gibi madeni e~yalann al
ruhuna kar~1 olan itici gucune dair inam~lan gerek Anadolu' nun diger bolgelerinde gerekse butun Turk topluluklannda garebiliyoruz. Erzurum ve \evresinde al basmasmdan korunmak i\in logusamn yamna egi? ad1 verilen tandu demiri
konmaktadu (Burian: 1971, 24). Benzeri bir uygulama iran
Tiirklerinde gorulmektedir. Al avradz ad1 verilen ruhtan korunmak i\in logusanm yastlgmm altma orak, demir para, demir par\alan gibi ~eyler konulur. (Kalafat: 1999a, 418). Ozbek
Turklerinde al bastldan korunmak i\in evlere b1\ak as1hr, bebegin be~iginin dibine b1\ak ve ayna konulur (Turdimov:
1999, 262). Dobruca Tatarlannda logusa yalmz b1rak1lmaz zorunda kahmrsa, kapmm kenanna mutlaka demir, yatagm ya. nma da makas konulmaktadu CC:::elik: 1999a, 307).
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Bahkesir' de al basmas1 inam§l paralelinde yap1lan bir
diger uygulama da logusa kadmm yanma erkek elbisesi b1rakmaktir. Bu elbiseler genellikle logusa kadmm kocasmm
e§yalan arasmdan se<;ilmektedir (Beytiye Turfullu). Diger
uygulamalarda oldugu gibi bu uygulamanm paralellerini
de diger bolgelerde gormek mi.imkiindiir. Trabzon $alpazan'nda logusa kadrnrn yamnda mutlaka beyinin e§yalan bulundurulur ((elik: 1999b, 408). Yine Anadolu'nun muhtelif
bolgelerinde logusaya ocakh erkek takkesi veya gomlegi
giydirilmekte, erkek tarafrndan kullamlm1§ bir ku§ak sanlmaktad1r (Omek: 1995, 145). Gemerek halkrnrn inancrna gore logusaya al kans1 insan k1hgrnda gelir, hastamn cigerini
<;1kanr, kamm i<;ermi§. Logusa da o anda oliirmii§. Al kansm1 bazen ki~iler ltutarlarml§. Yorgan ignesini boynuna sokunca bir yana ka<;amazm1§, o kap1da hizmet<;i olarak <;ah§Irffil§. Al Kans1 ona buna: "Boynumdaki igneyi alm" diye
yalvaruml§. Kimse yapmazm1§ bu i§i: Bir gun igne ile al kans1 prnar ba~nnda bir adama "Boynumdaki igneyi <;1kar
n' olur" demi§, o adam da igneyi hemen <;1karm1§, hemen o
sirada al kans1 kaybolup gitmi9. (Demiray: 1980, 18). Do~;u
Anadolu' da erkegin paltosu yorgan niyetine logusa kadmm
iistiine ortiiliir. (orum' da Iogusa kadmm yanrna erkek ceketi b1rak1hr (Kalafat: 2002, 2.18; Kalafat: 1996a, 7). Erkege
ve bu baglamda bilhassa logusa kadmm kocasma ait e§yalarm al basmasma kar§l kullamlmasmrn kokeninde yukanda verilen efsanenin etkilerini gfamek miimkiin olabilir.
Zira al kansm1 yakalayanlar genellikle erkeklerdir; bu yilzden al kanlan erkeklerden <;ekindigi inam§l hakim olsa gerek. Konunun bu yoniiyle ilgili olarak §Unu da belirtmek
miimkiindiir. Biiyiiliik uygulamalarcla <;ogu zaman zit unsurlann birbirlerini uzakla§tlnc1 giiciinden faydalamlmaktaclir. Kadma izafe edilen bir §er ruhla, erkegin veya ona ait
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bir pan;amn bu anlamda kar1?1t gii<;lerinden biiyiiliik anlamda faydalanma i?ekErn:l.e bir yap1dan bahsetmek miimkiin goriiniiyor.
Al basmas1 ile ilgili olarak Bai?kurt Tiirkleri arasmda da
baz1 uygulamalan g6rmek miimkiindiir. ;>eytamn, <;ocuklanm albasti arac1hg1yla almasma engel olmak isteyen aileler <;ocuklanmn bai?ucuna yuvar~anmli? ogulcuk sa<;1, ay1 di1?i veya
tlrnag1, deri veya kuma~la dikilmil? kuran sozleri tak1hr. (Rudenko: 2001, 384-385).
Al basmas1 ile ilgili Anadolu' da goriilen ve son ornek
olarak verilecek onemli bir uygulama dikkati c;ekmektedir.
Baz1 bolgelerde al basmas1m engellemek isteyenler logusanm yashg1 altma bir pc.rc;a kurt derisi koyarlar (Uraz: 1994,
144). Kurt Anadolu'nun pek c;ok bolge·sinde 1?ifa verici ve
hayirh bir hayvan olarz.k :;c;abul edilmi1?tir. Nitekim bu dii?iince Gok Tann inancmm bugiine uzanm11? yans1malanndan birisidir. Gok Tanr~ inam~mda kurt tannsal bir hayvandir. Ozellikle de gok/boz renkli kurtlar kutsal kabul edilmi1?tir. Zira gok renk aym zamanda Tann'mn rengidir (inan
1988b: 69-75). Bu inam§m 1:ir devam1 niteliginde hpk1 agac;
su, dag gibi tannsallarda c·ldugu gibi kurttan da medet umma soz konusudur. Anadolu"nun baz1 bolgelerinde, Bahkesir' dekiyle paralel olmak :izere c;ocugu yai?amayan kadmlar,
bir kurt derisini ortasmdan deler, c;ocugu oradan gec;irir ve
o c;ocugun yai?ayacagma, uzun omiirlii olacagma inamrlar
(Uraz: 1994, 143).

4. ilk Siit I Ag1z
Bu madde altmda degerlendirdigimiz logusahk siireci
boyunca gerc;eklel?tirilen pek i;:ok pratigin merkezinde logusa
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kadmm kendisi yer almaktadir. Ancak baz1 durumlarda logusanm durumu ile bebegin durumu birlikte dii§iiniilmekte
ve inam§larla pratikler ortak bir hal almaktadir. Ornegin logusa kadm \am agacmm kabuklarmdan kaynatrlarak elde
edilen ve tad1 aci olan suyu zorlanarak da olsa i\er. Bu suyu
i\mekteki ama\, socugun emecegi siit yoluyla saghkh ve yanaklannm al al olmas1drr (Nazh Alkan). <:;ocuk dogduktan
sonra ii\ ezan ses:i duyulmaymca meme verilmez. Logusanm
ba§mdaki ihtiyar kadmlar Kur' an' dan baz1 par\alar okurlar
ve her sayfa ba~nrda parmaklanm §ekere batrrarak bunu ~o
cugun agzma siirerler. C::ocugun terbiyeli ve sevimli olmas1
arzulamr. Bundan sonra sogan k1nhr. Logusanm arka taraf1na atrhr ve ii\ kere besmele \ekilir ve ilk meme verilir. Logusanm siitii ii\iincii giinii gelir. Fazla gelirse siit sag1hr. Ve bu
siit sogan, sanmsak kabugu., bir \ivi, bir par\a kemik, \i::irek
otu ile beraber :in::ir agac1 dibine dokiiliir ve gomiiliir. Gomiilmezse §eytan kan~acagma inamlu. Logusa kadmm, logusa bulundugu miiddet\e ayag1 ucuna emzikli diger bir kadm
gelip ~ocugunu emziremez, Emzirirse, logusanm siitii kesilir
di ye itikat edilir. L:::igusaya "Allah' a ismarlad1k" di yen bir kadma logusa "giile giile" yahut "ugurlar olsun" diyemez.
C::iinkii siitii kesilir. Bazen logusanm arkas1 ve kollan ii§iirse
memesi §i§er. Buna kadmlar arasmda "memeye k1l durmu§"
denir. C::aresi logusay1 arka iistii yatmp memesini yava§ yava§ ovmak, sa~1ru suya ve memenin i.istiine taramakhr. Taramrsa memenin §~kinligi iner. Bazi. zamanlarda logusanm siitii kesilirse evvel2 (siyahlamak-s1vazlamak) tabir edilen i§
yap1hr. Bundan ii~ gun soma kur§un dokiiliir. Nusha ahmr.
Daha olmazsa borTilce kaynatlllir ve torba is;ine konulur. Hamamda logusanm arkasma s1cak s1cak konur. Hamamdan
donii§te yine arkasma, fmndan taze s;1kanlm1§ ekmek koymak da adet ve itikattrr (Ozer: 1936, 10-12; Turk Dili, 21 ikinci Kanun 1935, 2).
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Benzeri bir uygulama da logusanm siitiinii artlrmak i\in
kmlan bir ba§ sogan logusanm arkasma atihrken ii\ besmele
\ekilir. Biraz ekmek, peynir, sogan ahmp s1girtmaca verilir.
S1girtma\ bunlan sabahtan ak§ama kadar arkasmda gezdirir.
Ak§am olunca getirip logusa evine teslim eder. Ekmek, peynir ve sogan "Hayvanlar nas1l sabahleyin siitsiiz gidip ak§am
siitlii gelirlerse logusamn da boyle siitii gelsin." denerek logusaya yedirilir. Logusaya bahkh havuzun suyu i\irilir. Logusanm memesi iizerinde ate§ yak1hr. Hamamda logusamn
arkasma, torba i\inde ha§lanml§ s1cak b6riilce konur. Logusa
ugurlad1g1 bir kom§uya "gi.ile giile" diyecek olursa siitii gelmez. Logusaya nazar degecek olursa siitii kesilir (Ac1payamh: 1974, 67-71).
Ac1payamh tarafmdan ifade edilen ve Bahkesir \evresinde "Yedi Mehmet EkmEgi" ad1yla yap1lan uygulamaya
bir diger ornek de §6yledir: Yeni dogum yapmz§ ve siitii ol-

rnayan kadm iqin, evinde Mehmet adlz ki§i bulunan yedi haneden yarzm?ar dilim ekmek almzr. Ekmekler bir qobana verilir.
<;;oban ekmekleri yedi tane q~mede 1slat1r. Getirip kadma verir.
Kadm bu ekmekleri yerse siitiiniin gelecegine inamlzr (Unsal:
1982, 9).
Logusamn siitiinii artirmak i\in siitliice otu diye bir otun
suyu logusa i\irilir (Merdiye Goktepe). Adi ge\en otla slit
arasmdaki isim ili§kisi, otu:'.l neden bu ismi ald1gm1 da a\Iklar gibidir.
Anadolu' nun \e§itli bolgelerinde logusanm siitiinii artirmak i\in muhtelif \arelere ba§vuruldugu goriilmektedir. C::ogu birbirinin aym olan bu \arelerden baz1lan §6yledir. Ankara \evresinde Logusaya slit arttmc1 \Orbalar yap1hrken, bebege de ii\ ezan sonra meme verilir. Yalmz meme vermeden once bebegiz agzma §ekerli su veya kene s1k1hr. Koyunlarm
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iizerinde bulunan kene c;ocugun agzma ya direkt olarak s1k1hr ya da suyun ic;ine s1k1larak verillir (Erdogan: 1996, 187).
Nev§ehir yoresinde logusamn goriip umdugu bir yiyecegi bulamamas1 durumunda titreme gelmesi ve gogiislerinin
§i§mesi olayma u,mma denir. Ummadan kurtulmak ic;in logusadan habersiz logusaya vurulur, boylece logusa korkutulmaya c;ah§Ihr. Daga giden bir c;obana bir c;orek ekmek verilir.
<;oban da ekmegi dag1 dola§hrarak geriye getirir ve logusaya
ye~irerek siitiir, gelmesi saglamr. Bir tandir ekmegi tandirdan c;1khg1 s1cak haHyle logusanm sirtma sanlarak siitiin gelmesine c;ah§Ihr (Sevindik: 1996, 235).

5. Kirk Hamam1
Kirk hamarm biiyiik oranda kirklama ile bidikte dii§iiniilmesi gereken bir inam§ ve uygulama kahb1 olarak goriilmektedir. Ancak a§ag1da yer verilen orneklerde sadece logusa merkezli bir uygulama oldugu gozlendigi i'l;in burada
yer verilmi§tir. Logusa ve c;ocugun birlikte yer ald1klan
kirklamaya c;ah?hlanm iledeyen boliimlerinde aynca de~;i
nilecektir.
Logusanm doi;umdan sonra gec;irmekte oldugu kritik
donemin herhangi bir menfi durum olmaks1zm devam etmesi halinde, hem annma hem de su yoluyla kutsanma gibi
ozellikler ta§iyan ve Kirk hamamz olarak adlandmlan bir uygulama dikkati ~ekmektedir. Bahkesir ve c;evresinde,·logusa
kadm, yirmi bir giinliik olunca yanm kirk1 c;1kanhr. Bu i§lem
yap1hrken yirmi adet c;ak1l ta§l toplamr, ic;i su dolu kovaya
atlhr; logusa bu suyla ban yo ya par. Bazen suya kirk ta§ ile bir
tespihin attld1g1 da olur (M. C::elik: 1997, 78). Kemal Ozer bu
uygulamanm daf'ta genel kahhmh bir §eklinden de bahset38
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mi§tir: Logusalar dogumdan kzrk giin sonra hamama gider. Bu ha-

mama h1s1m ve akraba fagmlzr. Hamamda logusayz "ebe, tellak, ustalar" toplanarak y1karlar. Hamamdan pkarken biitiin viicuduna
logusa alati denilen baharatla masaj yaparlar. jfinde altm bulunan
legendeki sudan kzrk defa alznarak logusanm ba§mdan dokiiliir. En
sonda logusa bu sudan iif yudum ifer. Logusanm adagz varsa mevlit okutulur. Yemek yedirir. Ve bundan sonra da serbestfe fOcugunu alarak evinden pkar ve gezebilir (Ozer: 1936,9, 16; Turk Dili,
17 ikinci Kanun 1935, 2).

6. Logusa ile ilgili Diger inam~ ve UygulamaJa.r
Yukanda verilen inam§ ve uygulama kahplan genellikle
biitiinhik arz eden bir yap1ya sahip olup, gerek Bahkesir' de
gerekse diger Tiirk topluluklan arasmda formel yap1larda
kar§1m1za <;1kabilmektedir. Ancak bu tipteki inam§ ve uygulamalann dl§mda baz1 ozel pratikler de dikkati <;ekmektedir.
Logusanm, logusahk siiresince tabu kabul edilen baz1 davram§lan sergilemesi miimkiin degildir. Logusa kadmm kutsal
kabul edilen aga<_;tan bir dal kesmesi yasaktir. Zira bu yolla
kutsah kesmi§ olacak ve bu sebepten bebegine zarar gelecektir (Ergun: 1999, 416). Aga<; kiiltii iizerine k1ymetli gorii§leri
bulunan Metin Ergun, Turk inam§ sisteminde aga<; kiiltiiniin
yerini §6yle ifade etmi§tir: Mitolojik Donem Tiirk dii§iincesinde

kutsal (miibarek) agaf, Tanrz'ya ula§manm yoludur. Yani Tanrzyla
insan arasmda bir vas1tad1r. foanca gore kutsal daglar gibi kutsal
agaf la rm da ba§larz insan goziiyle goriilmeyecek §ekilde gage dogru uzanmakta ve Turk dii§iincesine gore gokte oldugu farz edilen ve
bir Z§lk aleminden ibaret olan Cennet' e ula§maktad1r. Cennet de
Tiirk dii§iincesinde esas itibariyle "mekandan miinezzeh" olarak
kabul edilen Tanrz'nm diinyay1 ve insanlarz idare ettigi mekandzr.
Kutsal agaflar, zamanla bu konumlarmdan uzakla§arak Tiirkiin
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dii§iincesinde Tanrf.nzn somut bir goriintiisii olarak algzlanmaya
ba§lamz§ ve "tannsal'/lik kazanmz§tzr (Ergun: 2002, 140).
Bahkesir ve \evresinde bir ba~ka inam§a ve bu paralelde
yap1lan pratige gc·re, yeni dogum yapmI§ kadmm <;e§meye
ilk gittiginde iki eline tuz alarak suyun i<;erisine atmas1 gerekir. Logusa bunu yapmazsa onu §eytanm <;arpacagma inamhr (Unsal: 1982, 17). Benzeri bir inam:?I Gagauz Tiirklerinde
gormek miimkiind::ir. Gagauzlarda kirklanmamI§ kadmlar
pmara su almaya gitmez, su kuyusundan su \ekemez (Kalafat: 2002, 219). Yukandaki ornekte agacm tannsalhgma kar§1
gosterilen \ekince burada suyla kendisini gostermektedir. Zira Turk inam§ sisteminde su hayatm kaynag1 olarak telakki
edilmektedir. Suyun Tann' dan gelip yine Tann' ya gittigine
inamlmaktadir rnrgun: 1998). Bu anlamda tannsal bir konumda bulunan bu sularm kirletilmesi mitolojik donemin bir
kalmtis1 olarak mi:tlaka yaptmm1 gerektirir dii§iincesi insanlan ba21 pratiklere yoneltmi§tir.
Yukandaki omekte de logusa kadmm suya temasmm yine bir ba§ka tanr1sal unsur olan ancak su, aga\ vs. gibi unsurlarda oldugu gibii. \Ok belirgin bir hal almayan tuzla sagland1g1 dikkatlerden ka~mamaktadir.
Anadolu' da pek \Ok benzerine rastlanan benzeri uygulamalara tek orne~ vermekle yetinecegiz. Ala§ehir' de logusa
kad1m aynaya baktnmazlar, ?ayet bakarsa hemen bir \Ocuk
daha olacagma inarnhr (Giiralp: 1984).
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\:OCUK ETRAFINDAKi iNANI$
VE UYGULAMALAR

Burada dogumun heme:::l ardmdan gerc;ekle~tirilen gobek bag1 kesme i~leminden, "alti ay kmas1" olarak adlandmlan uygulamaya kadar olan baz1 inam~ ve uygulama orneklerine yer verilmi~tir.

1. Gobek Bagi
Yeni dogan c;ocugun kesilen gobegi etrafmdaki inam~ ve
uygulamalar, genellikle ~ocugun gelecekteki durumunu tespit etme veya gelecege :::lonuk baz1 temennilerde bulunmak
paralelinde gerc;ekle~tirilmektedir. Kader tayini ~eklinde de
adlandmlabilecek bu durumda, insanlann c;ocuklanndan
beklentilerinin yine c;ocuklanna ait bir parc;a ile ozde~le~tiril
mesi biiyiihik bir eylem olarak goze c;arpmaktadir.
<:;ocuk dogar dogmaz ilk yap1lan i~, eski ve pash bir c;ak1
veya ustura ile ebe tarafmdan gobegi kesilmektedir. Gobegi
kesildikten sonra c;ocugu sicak su ile y1karlar. Zengin olsun
diye suyun ic;ine giimii§> bir para ve adaleleri kuvvetli olsun
diye de tuz atarlar. Dogduktan on, on be~ gun sonra c;ocuk
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sabunla y1karur. Ondan sonra \Ocugu annesiyle beraber ancak kirk hamammda yikarlar (Bayn: 1939, 74). C::ocugun gobegini kesen makas, kirk gun a\1lmaz. Bu makasm kirk giinden once kullarulmas1 iyi sayilmaz, ~ocugun olecegine inamhr (M.C::elik: 1997, 77). Yeni dogan \Ocugun gobek bag1 cami
duvarma konulunca o \Ocugun dindar olacagma inamhr (Kalafat: 1996a, 7). C::ocugun dii§en gobegi, okumu§, bilgili olsun
diye okul bah\esine veya \OCUk k1zsa evcimen olsun diye
evin bah\esine gomiiliilr (Beyltiye Turfullu).
Tiirkiye' nin baz1 bolgeleninde be begin gobegi b1\akla kesilir. Bu b1\ak muhafaza edilir. Baz1 yorelerde \Ocuk evlenince gerdek gecesi bu b1~ak yashgmm altma konur. Sonra da
gelinin \eyiz sand1gma konur (Muratoglu-vd.: 1996, 17-18).
$alpazan'nda k1zlann gobekleri \Oki§ yapsmlar diye erece_gin iizerinde, erkeklerin gobegi, o~uyup haf1z olsun diye
mushafm iizerinde kesilir (C::elik: 1999a, 297). Bir ba§ka ornek te dogan \Ocugun ileride hangi meslekte ~ah§lp ba§anh olmas1 isteniyorsa, o meslege ait bir aletle gobegi kesilir.
Mesela duvar ustas1 olmasm1 istedikleri \Ocugun gobegini
madirga (ta§ kesmek ve yontmak i\in kullamlan bir alet) ile
veya mala ile keserler. Erkek \Ocugun gobeginin balta uzerinde, k1z \Ocugununkini orak uzerinde kesmek ugurlu say1hr (inan\: 1971, 30). Sivas ve \evresinde \Ocugun gobegi
ile ilgili inam§lard'an bazilan t?i:iyledir: Yeni dogan fOcugun

gobegi mala yedirilirse, fOcuk mal canlz olur, fOcuk binici olsun
diye, gobegi yegin atm ustiine atzlzr, fOcuk babasznzn meslegini
sepin diye kesilen gobek babasmzn i~ yerine gomiiliir (Ornek
1981: 72).
Dobruca Tiirklerinde e§ ve bebek kordonu evin e§igine;
di§ kap1ya degil ev kap1smm e§igine gomiiliirdii. Di§ kap1ya
gomulmesi halinde kopeklerin e§ip e§i ve kordonu yemesi
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soz konusu oldugu ic;in, giri~ kap1smm e~ik altma yakla~1k elli santimlik bir c;ukur ac;1hp oraya gomi.ili.irdi.i. Aile fertleri
ic;in ugurlu kabul edilir, yine aile fertlerinin saghg1 ic;in bu
uygulama yap1hrdi. Bazen de gobek bag1 c;ocuk bi.iyi.iyiinceye kadar bir torbaya konularak saklamr, gobegin c;ocugun
k1smeti olduguna inamhr (Onal:1998, 41).
Altay Ti.irklerinde gobek bag1, kadmlar tarafmdan tipk1
Dobruca Tiirklerinde ve Anadolu' nun baz1 yorelerinde oldugu gibi bir torba ic;inde saklamr. Sac;ak ve boncuklarla siislenen gobek bag1, annenin sol kalc;asma as1hr, boylece kac; c;ocugu oldugu anla~1hr (Onal: 1998, 42) ..
Hakas Tiirklerinde bebegin gobegini kesen kadma
ve kemer hediye edilmektedir (Katanov: 2000, 208).

e~arp

Buhara' da bebegin gobegini kesip e~ini gomerler, bebegi
anne ve babasma teslim etmeden evel temiz ve ihk bir suyla
y1karlar. Bu esnada ~u dua yap1hr "Bismillahirrahmanirrahim. Annenden emdigin siit a~ olsun, omriin uzun, kismetin
bol olsun, 6 balan olsun, arkah ve devletli olsun, anne ve babasma mihriban olsun, emzigi a~ olsun" ( Muratoglu-vd.:
1996, 17).
Kuzey Irak'ta logusanm diinyaya getirdigi c;ocugun e~i
suya ahhr veya gomiihir Gaziantep c;evresinde e~, akarsuya
ahhr (Kalafat: 1998, 103). <::ocugun talihinin ac;1k olmasmm
temennilerinin de bulundugu bu uygulamada, suyun temizleyici ve anndmc1 tannsal vasf1 kendini bir kez daha gostermektedir.
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2. Be1?ik Toyu

(ocugun dogumundan sonra onceden ozenle haz1rlanm1:;; olan be:;;igine yatmlmas1 da oldukc;a onemlidir. Bahkesir
ve c;evresinde bu esnada aile bireyleri bir araya gelmekte, dualar okunmakta, haz1rlanan yemekler yine aile bireyleri tarafmdan birlikte yenmektedir. Uygulamamn paralellerini Turk
diinyasmm hemen her tarafmda gormek miimkiindiir. Kazak
Tiirklerinde besiksalar denilen bu uygulamaya yalmzca kadmlar c;agmhr. (ocuk kadmlar arasmdaki tecriibeli ve itibarh bir kadm tarafmdan be:;;ige yatmhr. Bu suada be:;;ikten a:;;ag1ya ahlan :;;ekerlerden ilkini c;ocugun annesi almahdu. (iinkii annenin elleri c;ocuk ic;m :;;efkatli olmahdir
(http: I /www.escort.kz/ cgi-bin/ escort If .pl ?r=r-restrad&m=besiksalar; Kaliyev-vd.: 1994, 18). Ozbek Tiirklerinde de c;ocugun be:;;ige ilk yatmh:;; torenine be§ik toyu denilmektedir (Ozbek Tilining izahh Liigati: 1981, c. 2, 108). Ozbek
Tiirklerinde b€-§ik toyu genellikle ailenin ilk c;ocuguna yapilmaktadu. Bu toylardan bazilan kiic;iik boyutlarda olurken kimisi c;ok gosteri:;;li olabilmektedir. <::ocuk eger k1z ise helva
yap1ln> boylece evin bereketinin artacagma ve yedi atasma
rahmet gidecegine inamhr. Be:;;ik toyu esnasmda be:;;ige yatinlan c;ocugun etrafmda ismk (iizerlik) tiitsiilenir. Be:;;igin etrafmda ii<; defa bu hitsii dolandmhr. Bu s1rada :;;u dua yap1hr:
"Agir yatlp yengil dursun,
Ku:;; gibi uc;up at gibi ko:;;sun.
Yattlg1 yer s1cak olsun,
Girecek ins-cin, dev, dii:;;rnan yok olsun" (Muratoglu-vd.:
1996, 32-33).
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Karac;ay Malkar Ti.irklerinde Be§ik Bolegen ad1 verilen uygulamada kesilen kurbanm eti pi9irilir ve misafirlere ikram
edilir. Eglenceler di.izenlenir. Toren sirasmda gelin, bebegi
ipek kuma9lara sanp kaynanasma verir. 0 da bir yakm1 ile
bebegi be9ige yatmr (Kalafat: 1998, 113).
Ba9kurt Ti.irklerinde de be§ik tuya rastlanmaktadir. Ancak
burada durumun farkh oldugu dikkati c;ekmektedir. Ba9kurt
Ti.irkleri arasmdaki bu uygulama Anadolu' da be§ik kertme
olarak adlandird1g1m1z uygulama ile aymdir (Hoseyinov:
1995, 370-371; Burangolov: 1995, 217-219).

3. Tuzlama
.Dogum sonrasma dair inam9 ve uygulamalar c;en~evesin
de c;ocugun merkezinde bulundugu bir diger uygulama da
tuzlamadu. Hemen hemen bu ti.in Ti.irk topluluklannda g0ri.ilen tuzlama, Bahkesir ve c;evresinde de s1kc;a kar91la91lan bir
pratik olarak dikkatleri c;ekmektedir. Bu uygulamamn baz1
ornekleri 9oyledir: C::ocuk dogdugunda tuzlamr. Yemek tuzlanndan her tarafma atihr. On be9 yirmi dakika bekletilir,
sonra c;ocuk ihk suyla y1kamr. Tuzlamanm nedeni, c;ocugun
bi.iyi.idi.igi.inde terinin kokmamas1d1r (Nazh Alkan). Bebek
bir haftahktan kirk giinhik oluncaya kadar yap1labilen bir
adettir. Cuma veya pazartesi ak9am1 ya9h kadmlar yemege
davet edilir. Kadmlar topland1gmda c;ocuk, ic;erisine tuz atilm19 su ile y1kamr. Belegine belenerek yatmhr. Daha sonra yemek yenir. Yemek bittikten sonra sofradaki bi.iti.in ka91klar bir
c;anakta toplamp h1zla kan9tmlarak takudahhr. Bu sirada kadmlar hep birlikte: -Oglumuz (veya k1z1m1z) c;abuk dillensin,
c;abuk soylensin denilir. Daha sonra sofra i.ic; kez tavana dogru kaldmhp indirilerek hep birlikte yine: -Oglumuz (veya k1z1m1z) c;abuk bi.iyiisi.in, c;abuk yi.iri.isi.in denilerek toren bitiri47
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lir (Unsal: 1982, 9). Bir ba§ka ornekte ise kaplumbaga kabugu
ate§te kavrulur, doviihir toz haline getirilir, tuzla kan§hnlarak yeni dogmu§ bebegin viicuduna siiriiliir. Bu i§lemin kzzgzn denen yara ve c;1banlardan koruyacagma inamhr (M. <:;elik: 1997, 77). Bu ornekte tuzlamanm sebebi ba§ka bir §ekilde
ac;iklanml§hr. Ancak Bahkesir ve i;;evresinde tuzlama, genellikle ileride i;;ocugun terinin kokmamas1 veya cildinin giizel
olmas1 gibi beklentilerle geri;;ekle§tirilmektedir. Ornegin: Dogan i;;ocuk tuzlu su ile y1kanir. Viicudunun sertle§ecegine,
biiyiiyiince kokmayacagma inamhr (Henay: 1984). <:;ocuk
banyo yaptmld1ktan sonra bir tas tuzlu su c;ocugun her tarafma dokiiliir. Arna<;; viicudunun ter kokmamas1 ve cildinin
giizel olmas1dir (Miir~ide Madanlar-Sema Er~ahin). <:;ocuk
ileride kokmasm diye once tuzlamr, sonra da teni yumu;;;ak
olsun diye zeytinyag1 siiriiliir. (Emine Gezgii;;). Yeni dogan
i;;ocuga tuz yalatihr veya y1kand1g1 suya teri kokmasm diye
tuz konulur. Bazen viicuduna tuz siirUldiigu de olur (Beytiye Turfullu).
Tuzlama pratiginde, benzer uygulamalan Anadolu'nun
diger bolgelerinde de gormek miimkiindiir. <:;ukurova bolgesinde, c;ocuk dogunca tuzlamr~ mersin yapraklanna sanhr.
Tombulak ad1 verilen bitkinin kokii doviilerek toz haline getirilir ve c;ocuk kirk gun bu tozun katild1g1 suyla y1kamr (Artun: 1996, 44). Trabzon $alpazan'nda c;ocuk dogµ.uktan sonra
ihk suyla y1kanmakta; bu esnada c;ocugun koltuk ve diz altlanna tuz siiriiliir. <:;ocuk o vaziyette iken belenir ve elbiseleri giydirilir (\:elik 1999a: 298). Benzeri ornekleri c;ogaltmak
miimkiindiir.
K1bns Tiirkleri arasmda, dogum ya pan kadmm evine gelen kadmlar beraberlerinde tuz, ;;;eker ve zeytinyag1 getirirler
ve bunlan ebeye teslim ederler. Getirilen bu nesneler kan;;;i:l48
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nhr ve ba~1 haric_;: bebegin her tarafma ebe tarafmdan siiriihir.
Bu ~ekilde tuzlanan c_;:oc1ga bir de tuz goynegi haz1rlarnp giydirilir. Tuzlamadan am:t<_;:, i;ocugun ileride kokmamasm1 ve
derisinin sertle~mesini saglamakhr (Mear: 1992, 32).
Gagauz Tiirklerinde tuzlama, genellikle koy babas1 tarafmdan yap1lmaktadu. Kc1y babas1 bebegi tuzlu suda y1kamakta ve suyu bir meyve 2.gacmm dibine dokmektedir (Yologlu: 1999, 86).
Kug1z Tiirklerinde tuzlama i~lemi, bebegin gobeginin
kesilmesinden sonra gerc_;:elde~tirilir. Tuzlu suda y1kanan bebek, daha once bir kopegb ~Jstiine 6rtiilen bir itkoynok ad1 verilen bir beze sanlmaktadlr. Amac_;: c_;:ocugun uzun omiirlii ve
saghkh olmasm1 saglamakbr (Ac_;:a: 2001, 97).
Tuzun c_;:ocugun geli?imi ac_;:1smdan onemi, §iiphesiz tuz etrafmdaki inarn§larla birlikte ac_;:1klanabilir. islami kaynaklara
gore tuz, Halil :Ibrahim Peygamber tarafmdan bulunmu~tur.
0, Kabe'nin in§aah bithce_, Allah'm rahmetini diledi. Allah,
"Fakirleri giydir, ac_;:lan doyur.'/ dedi. Halil ibrahim bunu nas1l
yapacagm1 sorunca Tann "Kabe binasmdan artan topraklan
dart bir tarafa savurmalISn" emretti. Halil ibrahim de oyle
yaph. Tann' nm emri ile topraklar dii§tiikleri yerlerde tuz oldular (Tiirkmen 1991: 23). i.slarrti kaynaklardaki benzeri malumatlann di§mda tuzun 1 U::-k inarn§ sistemi ic_;:indeki yeri de
§iiphesiz tuzlama pratiginde tuzun sadece ter kokusunu onlemek maksath bir uygulam2. olmad1g1m, derinliklerinde ba§ka
inam§ ve dii§iinii§ kahrlannm bulundugunun ipuc_;:lanm bizlere gostermektedir. Ko:mya deginen iki ara§hnc1 olan Pertev
Naili Boratav ve Orhan ACJpayamh, tuzun nazar, ugur ve bereket gibi konularda ku:sal bir yeri oldugundan, biiyiiliik yoniiniin varhgmdan bahs-£hni§, ancak tuzun neden kutsal say1ld1g1 meselesi iizerinde ::lurmamI§lar, ayrmtilardan bahsetme49
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mi§lerdir (Boratav 1994: 153; Ac1payamh 1974: 115-116). Tuz,
Tiirk halk inani:;,nnda ta§, aga,~, su gibi tek ba§ma kiilt mertebesine ula§amam1§ olmakla birlikte daha <;;ok biiyiiye, berekete,
ugura yonelik bir anlam yiiklenmi§tir. Bu baglamda tuzun dahil olmad1g1 halk pratigi yok gibidir.
Batida yap1lan baz1 ara§hrmalarda tuzun biiyiiliik anlam1 iizerinde durulmu§, hatta §eytan kovma t6renlerinde dahi on plana <;;1ktig1 tespit edilmi§tir. Nesnelerin sembolik anlamlan iizerinde yogunla§ml§ olan kimi Batih ara§hncilar da
tuz ile sperm arasmda bir baglantl kurmu§lardir. Jones'un
Tuzun Folklor ve Batzl-jnanftaki Simgesel Onemi iizerine haz:trlad1gll rizun tez, tuzun halk kafasmda sihirli ozelliklere sahip
olduguna ait kamt getirir; ornegin §eytan kovma i<;;in :uz kullanilan dinsel torenler gibi. Jones, ya§am verici beyaz tuzun
semen' in (sperm) simgesi oldugu ve bunun erkegin aktif dolleyiciligini temsil ettigi sonucuna varmI§hr (A<;;a: 2001, 9495). Tuza yiiklenen bu vas1flan Tiirk inam§lan i<;;inde de gormek miimkiindiir. Nazara kar§l geli§tirilen ve <;;all§manm
ilerleyen boliimlerinde yer verilecek olan tuz r;;:atlatma pratigi
bu anlamda dikkat <;;ekicidir. Tuzun biiyiiliik yoniimin yam
s1ra <;;ocugun saghg1 ile ilgili fiziksel bir uygulama oldugu
ger<;;egini de dikkatlerden uzak tutmamak gereklidir.

4. Diiz ('.1karma

Diinyaya gelen <;;ocugun tabiata, dolay1s1yla hayata kar§l
vermi§ oldugu varhk miicadelesi i<;;inde en onemli olaylar··
dan birisi de <;;ocugun di§lerinin <;;1kmas1dir. Di§ler adEta birer
silah g6revi gormekte, ve <;;ocugun geli§iminin daha h1zh ve
saghkh olarak ger<;;ekle§mesini saglamaktadir. Zira <;;ocuk,
di§lerinin <;;1kmas1 ile birlikte yeme i<;;me konusunda ~ok da-·
ha biiyiik bir serbesti kazanmaktad1r.
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Bahkesir ve s:evresinde t;:ocugun di§ t;:1karmas1 etrafmdaki inam§ ve uygulamalardan baz1lan §6yledir: <;;ocugun di§le-

ri pkmaya ba§ladzgmd11, 1:ocugu eline ye§il sogan veya sarzmsak gibi yumu§ak yiyecek §eyler verilir. Bunlarla 1:ocugun ka§man di§lerini oynamaszyla aglamasi onlenir. Yeni di§ pkarmaya ba§la yan 1:0cugun di§i tek olarak pkarsa, 1:ocugun fazla ya§amayacagz, iki di§i
birden pkarsa ya§ayac:Jgz soylenir (Unsal: 1982, 10). Di§ pkarmaya ba§layan 1:ocuklar {fin bir miktar bulgur kaynatzlzr. Bulgurun
ba§mda epeyce kimseh:r bulunur. Bu esnada okumalar, iiflemeler
vesaire hep 1:ocuk ifindir. !<aynayan bulgur 1:atladzgz vakit bir torbaya konur. Ve zaman zarnan ku§lara verilir. Ku§lar sevindirilir. Bu
suretle 1:ocugun di§leri de kolayca pkar diye inamlzr (Ozer: 1935,
15). Bebek ilk kez di§ \ikard1gmda ilk goren ki§i hediye ahr:
<;1kan di§ler de evin kiremitligine atihr, leylekler yenisini getirsin diye (Kiht;:: 1983). t:::ocugun di§i t;:iktigmda bugday ha§lamr, it;:ine fmd1k, f1shk biitiin t;:erezlerden katihr. Bebegin di§ini ilk g6ren beyaz bir hediye getirir (Emine I§1k). <;ocuk ilk
di§ini t;:1kard1g1 zaman cii§ bulguru yap1hr. H1s1m akraba toplarnr. ikramlar hazirlanrr. Eglenceler yap1hr. ilk di§i goren ki§i it;: t;:ama§m hediye getirir (Mi.ir§ide Madanlar). <;ocuga ilk
di§inde eglence yap1lu. ilk di§ini goren ona ba§tan sona elbise, i\ \aIDa§m, ayakkabi ahr. <;ocugun di§inin \lktigm1 anlamak isin de cam ba::-dalda su i\irilir gibi yap1hp di§inin sesini duyarlar (Serna Er§ahin).
Yukanda verilen Cirneklerde, ~ocugun di§ ~1karmasmm
genel katihmh bir bayram havas1 i\inde kutland1g1 goriilmektedir. <;1kan di~i ilk goren ki~inin \Ocuga hediye almas1
ile di§ bulguru veya di9 hedigi kaynatma gibi uygulamalara
gerek Anadolu Tiirkliigiinde gerekse diger Ti.irk topuluklannda slk\a rastlamaktadir. izmir'in Kar§iyaka il\esi Dogan\ay yoresi tahtac1lannda, \Ocuk di§ \Ikanrken ilk di§ini goren
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ki§i, c,;ocugun i.izerindeki giysiyi hafifc,;e ucundan yirtar. (:ocuga yeni bir elbise ahr. (:ocugun di§lerinin tamam1 <;;1kti,gm··
da bugday kaynatihr. Otuz iki bugday, dizilmi§ bir §ekilde
<;;ocugun omzuna as1le (Tonbul 1998: 65). <;orum'da <;;ocu;gun
ilk di§i <;;1kmca bulgur tepsiye konur. Bulgurun iisti.ine <;;erez,
§eker yerle§tirilir: Tepsinin i<;;inde mumlar yana yana, <;;alg1
<;;ala tepsi misafirlerin oni.ine getirilir. Bulgurlar <;;ocugun ba§mdan atihr. (:ocugur etegine di.i~en yedi tanesi ipe dizilip
nazar degmesin diye <;;ocugun boynuna as1hr (Ornek 1995:
165). Burada bulgurun <;;ocugun ba§mdan a§ag1ya doki.ilmesi
<;;ocugun talihine donUk bir iyi niyet uygulamas1dir. Benzeri
bir uygulamay1 di.igi.in gelenekleri i<;;indeki sap gelenegbde
de gormek mi.imki.inc. i.ir. Baz1 yorelerde bur durum, <;;Ikan
d~§le ili§kili olarak a<;;1klanm1~tlr. Orne gin Istanbul' da bulgurun <;;ocugun ba§mdan a§ag1ya doki.ilmesinin sebebi, <;;c:cugun di§lerinin <;;abuk <;;J.kmas1m temenni etmektir. Ankara' da
ise <;;ocugun di§lerinin bugday taneleri gibi di.izenli olmas1 istendigi i<;;in bugdaym i;:ocugun ba§mdan a§ag1ya doki.ildiigii
dii§iini.ilmektedir (Gi.irbi.iz 1995: 81). Mersin ve Silifke yorelerinde <;;ocugun dii§en ilk di§i "'dii§en di§ egri bitme dogru bit,
kopek di§inden pek bi;:" denilerek toprak <lama atilmaktadir
(Gi.irbi.i.z 1995: 83). Bu uygulamada insanm topraktan gelip
topraga gidecegi inam§1 etkili olmu;,;tur. T1pk1 tuzlama omeginde oldugu gibi bu konuylla ilgili olarak da Anadolu'nun
bi.iti.in bolgelerinde inam§lar ve uygulamalarla kar§ila§mak
mi.i.mki.indi.ir.
(:ocugun <;;1kan di?ine <lair yapilan bu uygulamalarm
Ti.irk di.inyasmdaki yansnnalarmdan baz1lan §6yledir: Gagauz Ti.irklerinde <;;ocugun ilk di§i <;;1ktig1 zaman "di§ bayram1"
yap1hr. Bu esnada ailenin kendi fertleri bulunmaktadir. Ilk
di§e, keskin olmas1 inanc1 ile "tav§an di§i" denilir. Ilk di~ler
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bir ekmegin arasma konur, evin sundurmasmm ba§ma gidi~ir ve orada "ga ga garga al sana kemik di§, ver bana demir
di§" denir. Sundurmanm iistiine atar, oradaki karganm onu
alacag1 dii§iiniiliir (Kalafat 2002: 222). Karac;ay-Malkar Tiirklerinde c;ocuk ilk di§ini c;1karacag1 zaman "ti§ c;1rna" adeti
yap1hr. Bugday, m1s1r, kuru fasulye ve nohut pi§irilir. Bunlara kuru iiziim ilave edilir. Bu kan§Ima "ti§ c1rna" ad1 verilir. Akrabalar ve tamd1klar davet edildikten soma toy dii.z:enlenir. <;;:ocugun babas1 veya annesi bir avuc; m1sm c;ocugun ba§mdan doker. Kazak Tiirklerinde ilk di§leri c;1kan c;o·::uga anas1 c;ignemesi ic;in bir koyun kemigi veri~di (Kalafat
1998: 111, 114).
Ba§kurt Tiirklerinde c;ocuk alh yedi ayhk oldugunda di?i c;1kmaya ba§laymca hpk1 tulgak seyende oldugu gibi misafirler davet edilir. Di§ toyuna gelenler <;;ocuga ve annesine hediyeler getirirler. <;;:ocuga a§ag1daki gibi temennilerde bulunurlar:
"Te§efi te§ kevek bulhm,
Timer §e§ kevek bulhm.'..

"Di§in Di§ gibi olsun,
Demir §i§ gibi olsun" (Hoseyinov: 1995, 329, 335).

Dobruca Tiirklerinde c;ocuk ilk di§ini c;1kard1g1 zaman,
konu kom§U, his1m akrabaya haber gonderilir. Anne bir yandan m1su pi§irir. M1s1rlann iizErine bonbon §ekerleri koyar.
Bebege en giizel kiyafetleri giydirilir. Misafirler ogleden sonra gelince eglence diizenlenir. Bebek, daha once siislenmi§
agac; dalmm altma oturtulur. Misafirler hediyelerini s1rayla
bu agacm dibine buakular ('jnal 1998: 66).
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5. Gee; Yiirilthe I DU§ak(Kostek) Kesme
Anadolu'nun pek c;ok bolgesinde c;ocugun vaktinde )tiiriimesini saglamak ic;in tipk1 Bahkesir ve c;evresinde oldugu
gibi baz1 pratiklete yer verilmektedir. Yiiriimeyen c;ocuk i<;;in,
Yusufeli' nde bir falburun iistiine kildan oriilmii§ urgan konur ve dualar oklJnur; c;ocuk bir gavur mezanmn iistiine bastmhr. Yine aym yorede, s1cak tandir ekmegi bakir bir kaba ::utulur ve bugusuna c;ocugun viicudu tutulur, boylece c;ocugun
yiiriiyecegine inamhr (Boratav: 1994, 156). Yiiriime giic;liigii
c;eken c;ocuklarm iayaklannda bir kostek bagh olduguna inamhr ve bu inam~ paralelinde Bahkesir ve c;evresiyle Turk
diinyasmm genelinde de goriilen ve Anadolu' da ge:::ieUikle
kostek kesme veya du§ak kestirme §eklinde adlandmlan pratik
yaygmd1r. Yukanda sempatik biiyiiler kapsammda degerlendirilen taklit biiy'i.isiiniin izlerini bu son pratikte de ac;Ikc;a
gormek miimkiin!diir. Bu konuya bir ornek olmak iizere izmir ve c;evresi tahtac1larmdaki bir uygulamadan bahsediiecektir. Tahtac1lar arasmda yiiriimeye yeltenen veya r_astallk
dolay1s1yla yiiriiyemeyen c;ocuklarm du§ag1 kesilir. Du~ak
kesme §6yle yap1hr: <;ocugun iki ayag1 bileklerinden bir iple
baglamr, du§ak I<esmek ic;in c;ocugun huyu onun huyuna
c;eksin diye sec;ilen bir kadm veya erkek elinde bir b1c;akla yere yatmlIDI§ olan ~ocuktan biraz otede durur, kO§a kO§a <;;OCUgun yamna gelir, ,ilk sozii kendisi soylemek suretiyle c;ocugun ba§mdaki ka~m veya erkekle konU§Urlar, !Oren ba§lar: Selamiinaleykiim!!-Aleykiimselam! - Sen necisin? -DU§akc;;iyim. -Du§ak kesepilir misin? -Anas1m biles ..... der ve c;ocugun ·ayagmdaki iRi keser. Hern c;ocugun hem de kendisinin
agzma bir lokum bkar, ii<; defa bu suretle du§ag1 kestikren
sonra artan loku:rrpan seyircilerle beraber yerler (A. Y1lmaz:
1948, 107).
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<;ocugun yiiriimesi ile ilgili olarak Bahkesir ve c;evresfodeki inam~ ve uygulamalardan baz1lan ~unlardir: Yiiriiyemeyen fOcuklari Balzkesir civannda "Ayak dedesi" denilen bir dedeye
gotiiriirler. Ve orada fOcuga yiiriitme tecriibesi yaptirarak dededen
. yardim isterler. Bu i§ birkaf giin devam eder. Bundan ba§ka bOyle
fOCUklarz bir Cuma giinii (saldt-selam) verme vaktinde (selaya sallarlar), yani focugun yiiriimesi ifin kollarmdan tutarak salmcak
gibi sallarlar. ilk deja yiiriimeye ba§layan fOcuklarla ilgili olarak;
far§zdan ba§ka ba§ka cinslerde yemi§ almzr. Mahallenin kii.fiik fOcuklarz fagmlzr. Bu yemi§ler fOcugun ba§mdan serpilmek suretiyle atzlzr. Ve davetli fOcuklar bu yemi§leri kapz§maya ba§larlar
(Ozer: 1936, 14; Tiirk DiE, 25 ikinci Kanun 1935, 2). Yii.rii.me
vakti geldigi halde yii.riimeyen fOcuk, Cuma gii.nii sela ile ezan arasmdaki vakitte anasmm ilk focugu olan bir fOcuk taraftndan koltuk
altlarmdan tutularak: "Sela sallansm ... (<;ocugun adz -perilir) ayaklansm" denilerek iif deja sallamrsa fOcuk yiiriir (Unsal: 1982, 21).
<;ocuk yeni yiirii.meye ba§ladigmda, varsa kendisinden bir bii.yiigii,
yoksa kom§U fOcuklarz taraftndan Cuma gii.nii sela ile ogle ezam
arasmda iki kolundan tutularak yiiriitiilmeye falz§zlzr. Evin oniinde focuga birkaf tur attmhr. Bu kii.fiik tOrenden sonra §eker ya da
lokma dagztilarak fOcuklar sevindirilir (Unsal: 1982, 10-11). <;ocuk day durmaya ba~laymca, yiiriiyecegi zaman bacaklanna
ip baglamr. Ekmek bacakiarmm arasma konulur ve bu ip kesilir. Bunun amac1 c;ocugun yiiriirken dii~mesine engel olmakbr (Ay~e Ugiiden). Bahkesir merkezinde c;ocuklan gee;
yiiriiyen veya gee; konu~an aileler halk arasmda K1z Dedesi
ad1yla amlan (Sinan Bey Tiirbesi) ziyarete giderler. Turbe
ic;inde namaz k1larlar, d:ialar ederler, dertlerine c;are ararlar
(Ay~e Kayaoglu). Yamuk yiiriiyen c;ocugun ayagma ip baglanu. Camiden c;1kan ilk ki~i tarafmdan bu bag kesilir. Bu ipin
ad1 du§aktir. Bu olaya ise du§ak kestirme denir (Emine Gezgic;).
Gee; yiiriiyen c;ocuklar, Ayak Dedesi'ne gotiiriiliip yedi defa
dondiiriiliir, dua edilir. Kostek kesilir. <;ocugun iki ayag1 bag55

BALIKESiR YORESi DDGUM SONRASI iNANI$ VE UYGULAMALARI

lamr <;ocuk ayakta durur vaziyette iken makasla ip kesilir ve
<;ocuga ad1m attmhr. Kostek kesmeden sonra <;ocugun annesi <;orek yapar ve misafirlere ikram eder; bu <;6rege Adm• <;.oreg(denir (Serna Er§ahin). Ge<; yiiriiyen <;ocuklar, biiyiiklerinden el alan ki§ilere gotiiriiliir. 0 ki§i, <;ocugu biiyiik bir tavanm i<~ine koyar. Tavay1 dort yol agzma koyarlar. Altma i;ah§
<;1rp1 yakarlar, bu esnada dualar okurlar. Bir ba§kasmda da
<;ocugu belinden bir bezle baglay1p tartarlar, <;ocuk bir hafta
i<;inde yanm kilo ahrsa bu <;ocugun yiiriiyecegine i§arettir
(Nefize i<;oz). Bu son uygulamay1, Bahkesir havalisinde a:;da§
<;ocuklarm tedavisine doniik uygulamalar i<;inde de aynen
gorecegiz.
Dobruca Tiirklerinde, bebek bir ya§ma geldigi zaman
yiiriimiiyorsa, "tay <;oregi" denen bir <;orek yap1hr. Bu <;orek
<;ocugun bacaklan arasmdan yuvarlamr. Bebegin <;orek gibi
gitmesi dilenir (Onal 1998: 67).
Tiirkiye' de egitim g6rmekte olan bir Kirgiz Tiirkii olan
Elaman Seyitbekoglu'ndan ald1g1m1z bilgilere gore, Kirg1z
Tiirkleri bu i§leme Tu~oo kesme adm1 vermektedirler..;r(iocuk
dogduktan sonra, ilk ad1m atmaya ba§lad1g1 zaman tU§OO kesme yapilir. Bir toy havasmda yap1lan bu i§lem s1rasmda yemekler haz1rlamr. Ailelerin maddi durumuna gore haz1rlanan yemeklerin kalitesi ve miktan degi§ebilm~ktedir. Diizenlenen toyda yan~lar diizenlenir. Orta ya§taki <;ocuklar bir
araya toplamr ve ko§U yan§l yaptmhr. Yan§ta birinci gelen
yiiriimeye yeni ba~layan <;ocugun ayagma baglanan tu§ooyu
keserl Bu, <;ocugun biiyiiyiince iyi ko~masma ve iyi yeti§mesine i§arettir. Toy sonunda haz1rlanan yemekler akrabalara
ve kom§ulara yedirilir.
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Kazak Tiirkleri arasmda \Ocuklara konu§maya ve yiiriimeye yeni ba§lad1klan donem:erde biiyiikler tusav keser ad1
verilen bir toy diizenlerler. Tusavu kesmek i\in topluluk i\indeki itibar sahibi birisi \Ok h1zh bir §ekilde yiiriimelidir. Kazakistan' m baz1 bolgelerinde tusav iki ipten olu§ur. Bunlardan birisi siyah, digeri beyazdn. Tusav tiirlii tiirlii malzemelerden yap1hr. Ornegin \Ocugun boyu \imenler gibi uzasm
diye tusavm \imenden yap:ld1g1 goriiliir. <:;:ocuk ileride zengin olsun diye tusava sikkeler as1hr. Aile biiyiigii \Ocugun talihiyle ilgili dua (bata) eder. Yere beyaz kuma§ konulur. Bu
beyaz kuma§ hayat yolu anlamm1 ta§ir. Tusav, bu beyaz kuma§ iizerinde kesilir. Ya§h kadmlar bu sirada §ekerleme tiiriinden yiyecekleri \Ocugun iizerinden sa\arlar. Bu, zenginlik
beklentisini ifade eder. Toyun sonunda haz1rlanan yemekler
toya katilanlarla birlikte yenilir (http:/ /www.escort.kz/ cgibin/ escort/f.pl?r=r-res-trad&m=tusau keser). Kazak Tiirkleri arasmdaki tusav keser toylarmda a§ag1daki gibi baz1 §iirler de soylenmektedir:
"Kaz kaz, balam kaz b2Jam,
Kadam bassab maz bolam,
Kiirmevifidi §e§eyin,
Tusav1fid1 keseyin.
Kaz kaz balam, kaz balam,.
Tak1m1fid1 caz balam,
Kadam1fid1 karay1k,
Baskamfid1 sanay1k.
Kaz kaz balam, ciire goy,
Baltmnd1 tiire goy.
Tay-kulm bop

~aba

goy,
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Oz1p basa goy, karag1m,
Kutt1 bolsm kadam1fi.
Omirge ayak basa ber,
Ciigire koy:;,;1 kuhmm,
Celbiresin tulrm1fi
Engezek bol; yerinbe,
ilgeri bas :;,;erinbe."

"Tay tay balam tay balam,
Yiiriirsen mest olurum,
Elbiseni c;ozeyim,
Tusavzm keseyim.
Tay tay balam tay balam,
Dizif!i af balam,
Yiiriimene bakal1m,
Ad1mm1 sayalmz.
Tay tay balam yiiriiyiiver,
Baldmm kaldmver.
Tay olup ko§turuver,
Ge9ip gidiver goz nurum,
Kutlu olsun admun.
Omre ayak basruer,
Ko§turuver kulunum,
Dalgalansm kakiiliin,
<;abuk ol ii§enme,
Durma ileri bas." (Kaliyev--vd.: 1994, 22).
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Ozbek Tiirkleri 2rasmda c;:ocuk ad1m atmaya ba§laymca
ayaklanna ip baglamr. <:;ocuk yiiri.iyi.ince ozel yap1lm1§ ekrr.ek, ayaklannm arasmdan gec;:irilir. Diger c;:ocuklar o ekmegi kac;:mp birlikte yerler. A?ag1daki gibi §ark1lar soylenir:
"Bana ilk kadem koydun,
Camm, ki.ic;:i.ik b&lacan,
Yollann aydm olsun,
Her zaman nurlu olsun."

En sonda evin yeti§kin krzlan ve c;:ocugun annesi c;:e§itli
kuruyemi§ ve ~ekerleri evin bahc;:esinden c;:ocuklara atarlar.
Buna sap denilir. inanca g0re bu sac;:1dan alanlar ·kendileri
ic;:in c;:ocuk ve c;:ocugu olanlar da kendi c;:ocuklarmm da yiiriimesini temenni etmi§ olmaktadrrlar (Muratoglu-vd.: 1996,
29-30).

Tatar Tiirkleri arasmda yiiriimeye ba~layan c;:ocugun ellerinden tutarak onu daha i;abuk yiiri.itmek ic;:in baz1 pratikler
yap1hr. Bu pratiklere tustzruv denilir (Tatar Tilinifi Afilatmalz
Siizligi: 1981, c. 3, 176).
Ba§kurt Tiirkleri arasmda, ip tuyz ad1yla yap1lan merasimde, c;:ocuk krrk1rn c;:1kard1ktan soma, Y<i~h kadmlar bir araya gelirler ve c;:ocugun c;:abucak yiiriimesi ic;:in toy diizenlerler. <:;ocugun ayagma baglad1klan ipi dualar ()kuyarak keserler. Bu srrada a~agrdaki gibi temennilerde bulunurlar:
"Ozan giimerle bulh:n." Uzun omiirlii olsun.
"Tizerek atlap kithen." Tez atlayzp zzplaszn.
"Ata-esehene izgelekle, ilge igelekle bulhm." Ata babasz-

na saygzlz, halkma faydalz olsun.
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"Tevfikh bulhm." Tevfikli olsun.
"Behetle bulhm." Bahtli olsun. (Hoseyinov: 1995, 229330).
Kara\ay Malkar Tiirklerinde \Ocugun \abuk yuriimesi
i\in czl gzrgzn ad1 verilen bir \Orek haz1rlarnr. Gelen misafirlere bu \Orek ikram edilir (Kalafat: 1998, 114).
Gagauz Tiirklerinde bebek ilk adurnm atmca bi::" ta'"uk
tiiyii getirilir. Tuy kesrr.e merasimi yap1hr. Tiiy, \Ocugun
ayaklan arasmda babas1 tarafmdan kesilir. Bu merasim suasmda kom:;;ulara yemek dag1tihr (Kalafat: 2002, 222).

6. Gee;; Konui?ma I Kekemelik

Bahkesir yoresinde ge~ konu§an veya kekerne olan •;ocuklarla ilgili olarak §U tiirde inam§ ve uygulamalar tespit
edilmi:;;tir: Konu§mayan 9ocuklann diilerinin altlarmz, pitik tahir
edilen uzuvlarznz kestirmek suretiyle konu§turmaya rnuvaffak oiunur diye yorulur. Giiya pitik kesilirse cinler, §eytanlar dagztzlzrmt].
Bundan ba§ka nusha almak, okumak, iiflemek, ba§zndan su dokmek,
tespihten ge9irmek gibi adet 7.Je yormalar da vardzr (Ozer: 1936, 1415; Tiirk Dili, 25 ikinci Kanun 1935, 2). Konu:;;mayan \Ocugun
konu:;;abilmesi i\in ismi Mehmet olan yedi §ahsm kurbanmm
dili toplarnp, konu:;;mayan ~ocuga yedirilir (Kalafat: 1996a,
10). Ge\ konu:;;an \Ocuklara ku:;;un tasmdan su i\irilir. Ayn2a
yedi \e:;;meden su ahp i\irilir (Serna Er:;;ahin). Konup1ayan
\Ocuklar \evrede bulunan yatir veya tiirbelere gottiriihir.
Dua edilir. Soma \Ocuk dogru eve gotiiriiliir. Bir de konu:;;mayan \Ocugu aynaya baktirmazlar (Emine Gezgi\).
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Anadolu'nun diger b:Slgelerinde konw;;amayan veya kekeme olan \Ocuklarla ilgiE mevcut inam§ ve uygulamalar da
~ok say1da olup biiyiik bir <;ogunlugu Bahkesir' deki inam§ ve
uygulamalarla paralellik gostermektedir. Yusufeli'nde yeni
ay goriindiikten soma il;;_ cumadan ba§layarak iist iiste ii\
Cuma <;ocuk ahira gotiiriiliip yemlige baglamr ve "insan isen
dile gel, hayvan isen begaya (yemlige) gel" denir. istanbul' da
kanarya kasesinden su i\irilir. izmir' de <;ocuga dana veya koyun dili yedirilir (Boratav: 1994, 157). Bir diger yaygm uygulama da dillenmeyen \Ocugun bir ziyarete gotiiriilerek agzmda anahtar biikiilmesidir (Ornek: 1995, 166). Bu uygulama ile
biiyiiliik bir §ekilde ag1z ;;ilidi a\Ilmaktadir.
Ba§kurt Tiirklerinde dillenmeyen \Ocuklar i\in §Unlar
soylenmektedir:
"Bma tag1 yaz kiler,
Balama tel epkiyler,
Ko§tar y1h yaktardan

yer tazargas ak kardc~n."
"j§te yine yaz gelir,
Balama dil getirirler,
Ku§lar szcak taraflardan
Yer kurtulunca ak karc'.an" (Hoseyinov: 1995, 329, 336).

7. Alb Ay Kmas1
K1z \Ocugu alh ayhk olunca, alh ayhk kmas1 yak1hr. H1s1m akraba toplamr, yiyecekler yap1hr, eglenceler yap1hr; k1z
\Ocugunun eline kma yak1hr. Gelen h1s1m akrabalar beraberlerinde hediye getirirler. (Mlir§ide Madanlar). K1z <;ocugu al61
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h ayhk oldugunda once alti ay i;;6regi pi§irilir. Soma c;ocuga
kma yakihr. Kma bittikten soma herkes eglenir, ·~orekten yenir (Emine Gezgic;). Kiz c;ocugu alti ayhk olunca biiyiikler
mevlit okutarak elir,e kina yakarlar. Genc;ler diimbelekle oynayarak eglenirler, <;ocuga hediyeler verirler (Serna Er§ahin).
K1z c;ocugu altmc1 aymda iken diigun gibi eglence diizenlenir, tamd1klar i;;agmhr. Bebegin eline kma yak1hr. Gelenler <;;ocuga hediye getirirler (Beytiye Turfullu).
Aym uygulamay1 Izmir y6resi tahtac1lannda da gdrmekteyiz. C::ocuk §ayet kizsa, altmo aymda kma yak1hr. Bir tepsinin ii;;ine makas, para., kalem, tarak konulur. C::ocuk hangisini
ahrsa ileride onunla. ilgili bir meslegi sei;;ecegine inamhr. Kina yak1ld1ktan sonra ikramlarda bulunulur. isteyen ki;;iler de
bu kmadan ellerine yakabilirler (Tonbul: 1998, 65).
Anadolu' nun baz1 bolgelerinde bu uygulamaya kitr;r;:e diigiin denilmektedir. Ancak kiir;r;e diigiin bazen daha ileri ya§larda yapilabilmektedir. Kiii;;<;;e diigiinde, anne k1zm1 ve bezden yap1lm1§ biiyiik ebatlardaki bebegini ipekli ve 6zellikle
sumah, parlak desenli i§lemeli kuma§larla, oyalarla siisleyerek bir gelin gibi haz1rlar; gelin odasmm ba§ k6§esine oturtur.
Gelenlere i;;e§itli ikra:nlarda bulunulur. Misafirler getirdik~eri
hediyeleri k1z i;;ocuguna verirler. Bir diigiin havasmda eglenceler tertip edilir. Diigiiniin sonunda getirilen hediyeler yiiksek sesle duyurulur ve bunlar kizm i;;eyizlikleri arasma konulur (Eker: 1999, 62-64).

8. ilk Tira~
C::ocugun ilk sai;; hra§l, aile bireyleri tarafmdan diger biitiin sfuei;;lerde oldugu gibi dikkatle ve mutlulukla yap1lan bir
uygulamadu. C::ocugun ilk tua§ml yapan berbere havlu, <;;em62
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ber gibi hediyeler verilir. Onceleri kesilen sa<; bir altm tarhsmda tartlhr ve bu sac;m g::-am1 kadar altm sa<;1 kesen ki§iye
hediye edilirdi (Cafer ii;oz).
Anadolu' da bebegin kesilen sa<;1 ulu orta yere ahlmaz,
duvar kovuguna sokulur veya ozel torbac1klara konulur. Hekimhan' da erkek <;ocu,gun sa<;1 yedi ya§ma kadar kesilmez.
Yedi ya§mda kesilince sa<;:m agirhgmca fakirlere para verilir.
Kesilen sa<;lar saklamr ve cvlendigi zaman, haz1rlanan damat
yashgmm i<;ine konur (J\:1uratoglu-vd.: 1996, 25, 34). Kir§ehir' de <;ocuk bir ya§ma u~a§madan sa<;lan kesilmez. Eger bu
kurala dikkat edilmezse, ~ocugun omriiniin k1sa olacagma
inamhr (Co§kun: 1983, 24).
Gagauz Tiirklerinc.e bebegin kesilen ilk sa9, <;ocuk biiyiiyiinceye kadar saklarn::-. Ilk hra§ s1rasmda sa<; toyu diizenlenir. Turkmenistan' da bebegin ilk sa<;m1 dad1s1 sagdan ba§layarak hra§ eder. Bu sa<;m da <;ogunlukla sakland1g1 goriiliir.
Aynca sa<;1 hra§ eden, bebege hediye almahdir. Aym §ekil de
aile de hra§l yapana hediyeler vermelidir (Kalafat: 2002, 222).

9.

Ya~amayan

(:ocuk

<;ocugu olmayan ve olii dogan veyahut dogduktan sonra ya§amay1p k1sa bir zamanda olen <;ocuklann ya§amalan
i<;in "muska" ahmp tak1lir. Gorenek olarak da <;ocuga k1z ise
anasmm, oglan ise babasmm ad1 verilir. Anne veya babasmm
ad1 verilen bu <;ocuklarm ya§ayacag1 inanc1 vardir. Bir de bu
gibi <;ocuklara hayatla ilgili adlar verilir: "Ya§ar, Hayati, Hayatiye ... " gibi (Balkir: 1933, 45-46).
Dogan <;ocugu ka::u kan§mad1k bir kadm -meme verilmeden once- delik bir kayada_n ii<; defa ge<;irir. <;ocugun kayadan her ge<;irili§inde kayaya bir nal m1h1 <;ak1hr. Kadm
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bundan sonra hie; kimse ile konu§madan ve arkasma bakmadan oradan uzakla§ir (Ac1payamh: 1974, 61).
Kurumu§ kurt derisinin ag1z kismma ait parc;adan c;ocuk
gec;irilir. Dogan c;ocuga, c;ocuklan olmemi§, ba§I bozulmam1§
ailelerden toplanan kuma§ parc;alan ile yaptlan giyim e§yasl
veya buralardan ahnan gomlek ve elbiseler giydirilir (Ac1payamh: 1974, 61).
<;ocuklan ya§amayan aileler, kirk evden kirk parc;a basma toplarlar, bunlarla elbise dikip bebege giydirirler, adak
adarlar (Emine l§Ik). ic;inde Mehmet adh birisi bulunan yedi
evden bez pan;as1 ahmr. <;ocuga z1bm yaptl1p giydirilir. Ya da
yine aym evlerden bozuk para toplamr. Bilezik yap1hr, anne
onu takar (Emine Gezgic;). Bebek kizsa anasmm, erkekse babasmm ad1 konulur. Yedi evden bez toplamr, bunlardan elbise yap1hr ve bebege ilk bu elbise giydirilir (Beytiye Turfufi.u).
AvlanmI§ bir kurdun agzmm etrafmdaki deriyi c;1kanr,
kurutup saklarlar. <;ocugu ya§amayan bir kadm yeni c;ocuk
dogurdugu taktirde c;ocugu yere koymadan bu derinin i<;inden gec;irirler ve c;ocugun gobek ad1m Demir, yahut kendi
ad1m Ya§ar koyarlar. <;ocugu ya§amayan annelerin yeni dogan c;ocugunun omiirlii olmas1 ic;in "Hasan" adh iic; c;ocuktan
birer c;ivi ahmr, bunlar demirciye verilir. Demirci bu c;ivilerden gece yans1 b:ir bilezik yapar. <;ocuk dogar dogmaz bu bilezik koluna tak1hr (Bayn: 1939, 75). Burada soz konusu olan
kurt ve demirci gibi unsurlann Turk inam§ sistemi ic;indeki
yerinden al basmas1 konusunda bahsedilmi§tir.
Anadolu' da ya§amayan c;ocuklarla ilgili mevcut inam§
ve uygulamalar c;e§itlilik gostermektedir. Sivas c;evresinde
Bahkesir' de de goriilen ?ekliyle kirk evden toplanan bez parc;alanndan c;ocuga gomlek dikilir ve c;ocuga giydirilir. Yine,
c;ok ya§~ffil§ bir adamm kefeninin ucundan alman b:ir parc;a64
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clan kirk bir k1za ~ocuk elbisesi giydirilir (Ornek: 1981, 67).
Yine Anadolu'nun pek c_;ok bolgesinde ~ocugu ya~att1gma
inamlan isimler tercih edilir. Bunlar arasmda Ya~ar, Ya~abey,
Duran, Dursun, Durmu~,. Ooi.ir, Hayat, Ti.irer, Sati, Sahlm1~
gibi isimler ~ogunlukta:::lc.
Ba~kurt

Ti.irkleri arasmda ~ocuklan ya~amayan aileler,
diger pek ~ok Turk toph1lugunda oldugu gibi ~ocuklanna
verdikleri isimlerden medet umarlar. C::ocuklannm ya~amas1m temenni etmek maksad1yla, Yengele, Timegele, Tastimer,
Timerbike, Yenbike gibi isimler vermektedirler. Ba~kurtlar
arasmda bu baglamda gorulen bir diger inam~ ve uygulama
kahb1 da dogan ~ocugu satmaktir. Anadolu' da da orneklerini
gordi.igiimiiz bu biiyi.ihik uygulama ~ocugun ya~amasm1 temenniye yonelik yaygm bir uygulamadir/ Ba~kurt Ti.irkleri
~ocuk uzun omurlii olsun diye, satip ahrlar. C:::ocugu satan ve
alan arasmda a~ag1daki gibi bir soyle~me olur:

"Yerge hald1m yer alr:.1ay
Kukke soydom ko? olmay,
:Etke hald1m, et almay,
Bala hatam, kem ala?
Bala hatam kem ala?"
C:::ocugu alan:
"Bala hathan, min alam,
Nimehe menen hata.."'1 ?"
C:::ocugu satan:
"Gi.imere menen r_atam,
Behete menen hatam."
C::ocugu alan:
"Nimehe menen hatan?"
t;ocugu satan:
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"Giirnere menen hatam,
Behete rnenen hatam."
<;ocugu alan:
"Bala hathan mine hat,
Giirnere rnene,n berge hat,
Behete rnenen bergE hat.
Hiybehene tun birem,
Uga ku~1p mal birem."

"Yere saldzm yer almaz,
Gage attzm ku§ almaz,
jte saldzm it almaz,
Bala satarzm kim alzr? .,
<;ocugu alan:

"Bala satarsan ben alaymz,
Neyiyle birlikte satarsmF
<;ocugu satan:

"Omru ile satarzm,
Bahtz ile satarzm."
<;ocugu alan:

"Neyiyle birlikte satarsm?"
<;ocugu satan:

"Omru ile satarzm,
Bahtz ile satanrn."
C::ocugu alan:

"Bala satarsan bana sa~,
Omru ile birlikte sat,
Bahtz ile birlikte sat,
Heybesine elbise veririm,
Ona ekleyip mal veririm'' (Hoseyinov: 1995, 332-334).
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Kazak Tiirkleri arasmda da s:ocuklan dogduktan sonra
olen aileler, dogan s:ocuklarm1 va::?amas1 maksad1yla ba::?kalarma satmaktadirlar. Satip 11luv ~eklinde adlandmlan bu uygulama yukanda verilen ve diger pek ~ok bolgede de mevcut
olan benzeri uygulamayla aymdir. (Kaliyev-vd.: 1994, 28).
Konuyla ilgili son ornek Mogollar arasmdaki bir inam::?
ve bu inam~ paralelinde ortaya konulmu::? olan uygulamadan
verilecektir. Mogollarda r_;:ocugun e::?i gomiiliir. E::?in gomiildiigii yerin s:evresinde "Bi medekii iigei=his:bir ::?ey bilmiyorum" denilerek ii\ giin ::?arap dokiiliir. Oliim melegi tarafmdan gonderilmi::? olan ::?eytan, olii e::? iizerine serpilmi::? is:kiden
is:er, sarho::? olur ve vs yil uyur. Us: y1lhk uykudan uyanan
-::?eytan, yaptig1 his:bir ::?eyi hatirlamaz ve ii\ defa "his:bir ::?ey
bilmiyorum" der ve s:ekip gider (Gungor: 1998b, 271).

10. (::ocukla ilgili Diger inam~lar
<";ocuk etrafmda yukanda verilenlerin d1::?mda da s:ok say1da inam::? vardir. Bunlar s:ocugun fiziksel yap1smdan huyuna kadar giden geni::? bir s:ers:evede degerlendirilmektedir.
<";ah::?manm hacminin daha uzun tutulmamas1 as:1smdan burada yalmzca Bahkesir Ye s:evresindeki diger inam::?lara yer
verecegiz.
<";ocugun iizerinden biiyiik s:ocuklar atlad1g1 zaman "Atlamaym s:ocugun iizerinden, s:ocugun boyu k1sa kahr" derler.
Bo::? be::?igi sallad1g1m1z zamanda "Sallamaym bo~ be::?igi, s:ocugun karm agnr" denir (Ay::?e.Ugiiden).

Bir fOCuk sag taraftna yatar ve sag tarafzndan kalkarsa a fOcuk
ugurlu sayilir. c;acuk ellerini, ayaklarmm arasma alir da yatarsa
ugursuz olur. c;acuk iki elini dondurerek iplik veya bir tel sarar vaziyeti allr ve bunu birkaf defa tekrar ederse a evden uzak bir yere
yolcu gidecegine hamldilir. Yeni dogan bir fOCuk yikamrken suyun
ifine bir ordek yumurt.::i.sz atzlzrsa fOcuk suyu fOk severmi§. Sabah67
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leyin <;ok erkenden -namaz vaktinde- kalkan <;ocuklar evlerine bereket getirirler. Yeni dogan bir i;ocuga annesi daima bir tarafzndan
meme verirse ba§l ve yanagi egri ve aszk olur (Ozer: 1936, 17-18;
Tiirk Dili, 30 ikinci Kanun 1935, 2).
Kii<;iik \Ocuk ayagm1 \ekerlerse, \Ocugun annesi veya babas1 oliir (Unsal: 1982, 16).Annenin olen \Ocugun arkasmdan
aglamamas1 gerekir. Aglarsa, anneni akan goz ya§lanndan
obiir diinyada anne ile \OCUk arasmda bir dere olu§ur, anne
\OCUk kaVU§amazlar. Kii\iik <;ocugu olen kadm bayram ak§affil kma yakmaz. (~iinkii <;ocuk o ak§am annesinin elini 1opmeye gelir, annenin ellerini bagh g6ren \Ocuk bayramla§madan gider. Yiiriimeye ba§lam1~ olan <;ocuk emeklemeye kalk1§IrSa o eve misafir gelir (Unsal: 1982, 16-17). Kii<;iik \Ocugun
iizerinden atlamrsa \Ocuk k1sa kahr, \Ocuk biiyiimez. (Unsal:
1982, 17). Geceleri altlm islatan \Ocuga SI\an eti yedirilirse iyi
gelir (Unsal: 1982, 21). Bebegin ilk kez gotiiriildiigii yerde
bolluk olsun diye, yiiziine un siiriiHir ve yumurta verilir (M.
~elik: 1997, 77).
Yeni dogmu§ \Ocuga annesinin arkas1m doniip yatmas1
dogru degildir. ~ocugun benzi san olur. Yeni dogan \Ocuga
kirk giin i\inde su i<;irilirse <;abuk dillenir. ~ocuk annesinin
kucagmda uyursa yiiregi yag baglar (A.Osman: 1935, 17;
Tiirk Dili, 24 Birinci Te§rin 1933, 2). Olen <;ocugun biitiin e§yasm1 <;ocuklara dag1tmak laz1mdir, karde§lerine giydirilirse
onlar da oliir (A.Osman: 1935, 17; Tiirk Dili, 1 ikinci Te§rin
1933, 2). ~ocugun yiiziine 40 giin san renkte bir bez 6rtiiliirse, o \ocugun benzi sararmazmI§ (Ozer: 1936,12; Tiirk Dili, 21
ikinci Kanun 1935, 2). Bebegin ilk hrna,g1 kesilecegi zaman,
day1smm cebine bir miktar para konur, \Ocuk bu paralardan
ahr. Daha sonra \Ocugun hrnag1 kesilir. Boylece \Ocugun nzkmm bol olacagma inamhr (M. ~elik: 1997, 81).
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III. BOLDM

69

MUSTAFA AQA

LOGUSA VE <;OCUGUN BiRLiKTE
YER ALDIGI iNANI$ VE UYGULAMALAR

1. Kuk Basmas1 I Kuk Kan§mas1
Kirk basmas1 inanc1 dogum sonras1 inam§ ve uygulamalar ic;frde degerlendirilmesi gereken diger bir onemli konudur. Kck giin gibi formel deger ta§iyan bu donemin, logusa
ve c;occlc ac;1smdan olumlu sonuc;larla gec;irilmesi ac;1smdan,
her ikisinin de gelecekteki kaderlerini veya ya§anhlanm etkileyecek onemli bir dizi inam§la uygulamay1 birlikte garmek
miimkiindiir.

Bahkesir ve c;evresinde kirk giinliik donemin gec;ilmesi
sirasmdc. gariilen inam§ ve uygulamalardan baz1lan §6yledir: Log-Y:sanm bulundugu mahalde, kom§ularda bir olii pkarsa,
olii evi:,:e giden herhangi bir kadm oradan pktzktan sonra ba§ka bir
eve gitn-1eyince, ugramaymca logusamn evine gidemez. Giderse logusaya gariiniirse, logusanm ya kendisi yahut fOcugu hastalamrmI§. Yine konz§ularda bir gelin varsa logusa ile gelin 40 gun birbirlerini gt'_i:remezler. Gormemesi laz1md1r. Alesi takdirde gelin, logusa,
yahut ;ocuklan mutlaka hastalamrlarmz§ diye itikat edilir (Ozer:
1936, 9; Tiirk Dili, 17 ikinci Kanun 1935, 2). iki logusa 40 giin
ic;inde kar§1la§1rlarsa c;ocuklanm 40 basar diye yorumlamr.
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Netice itibariyle bu kar§Ila§madan dolay1 ~ocuklar hastalamrlar Ve oliinceye kadar hasta biiyi.irlermi§. ~ayet kar§Ila§Irlarsa §U tedbirler ahmr: Hemen iki taraf birbirlerine para veyahut yerden hirer ta§ ahp degi§irler. Ta§lar arkalara atihr.
Bundan sonra arhk logusalara zarar gelmezmi§ (Ozer: 1936,
12; Tiirk Dili, 21 ikinci Kanun 1935, 2). Logusa kadm kirkI ~I
kana kadar yalmz b1rak1lmaz. Gece di§an ~1kacag1 zaman eline siipiirge veya yamk odun par~as1 ahr. Bu onu cinlerden
korur denilmektedir. Kirk1 i~inde bulunan iki logusa ile bunlarm ~ocuklan kar§Ila§mamahdir. Kirkh bir logusa ile ktrkh
gelin kar§Ila§marnahdir. Logusalar kar§Ila§1rlar ise, igne_. ta§
veya ~ocuklanm degi§tirirler. Logusalar kar§Ila§Irlar ise, ~o
cuklanm s1rt s1rta verirler (Ac1payamh: 1974, 86-89).
Logusa kadmm evine kirkI ~1kmam1§ ba§ka bir logusa gidemez. Kirklarmm birbirine kan§acagma inamhr. Kirk bashgma inamlan ~ne ve ~ocugu mumlu suyla yikarlar, kurulamadan giydirirler. Taze bir meza:rdan makasla kirk kez toprak ahnir. Bu toprak, bir cami §ad1rvanmm suyuyla kan§-tmhr, elde edilen suyla anne ve ~ocuk y1kamr (M. (elik: 1997,
77-78).
Bebek ilk bir iki ay i~inde hastalamrsa, bebekle aym giinlerde dogmu§ olan ba§ka bir bebekle veya herhangi bir hayvan yavrusuyla (kedi, kopek ya da fare gibi) kirkmm kan§hgma kanaat getirilir, ~ocugun rahats12hg1 bundand1r denilir.
(ocuk kir ·ayirma toreni yapilmcaya kadar siirekli aglar, rahats12hgi ge~mez. (ocugun kirkmm kan§Ip kan§mad1gm1
anlamak i~in bacaklanna bak1hr. (ocuk siirekli olarak bacaklanm birbirinin iizerine ahyorsa, o ~ocugun kirkI kan§llll§
denilir. Kirk1 kan§IDI§ ~ocugun yakmlan tarafmdan kirk ayirmas1 yap1hr. Bir tOren niteligi gosterir. Bunun i~in cumartesi
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sabah1 gune§ dogmadan once kimse g6rmeden devamh akan
yedi \e§meden su toplamr. Toplanan suyun i\erisine bir elegin tersi ile bir miktar kiil elenir. Daha sonra bunun i\ine U\
yolun kesi§tigi bir yerden ahnml§ U\ ku\uk ta§ ahhr. Bu su ile
c;ocuk y1kamr. Suyun dibinde kalan kul, bir bez par\asma sanlarak ~ocugun yastigmm altma konur. $ayet \Ocugun kirk1
kan§ml§ ise ertesi gun beze sanh kulden ince ince tiiyler \lkhg1 goriilur. Bu i§lem U\ c.1martesi tekrar edilir. ilk hafta \Ok
olan k1llar gittik\e kaybolur. Buna bakilarak hastahgm gittikc;:e etkisini kaybettigi soylenir. Kirk ayirmamn ba§ka bir §ekli
daha vard1r. Bu da yine Cumartesi gunleri yap1hr. Cumartesi
sabahl gun dogmadan once yap1lmas1 gerekir. Bunun i\in de
bir kap i\erisine \Orba ka§1g1 ile kir ka§1k su doldurulur. Suyun i\erisine \Ocugun ar.nesi tarafmdan demir para atihr.
t:;ocuk kap1 e§iginde dikeltilir. Ayaklarma k1rm1z1 veya beyaz yiin ipligi baglamr. Kolunun da birisine kirm1z1, birine
beyaz ip baglamr. Dzerine bir ferace6 ortuliir. Kaptaki suyun bir kism1 feracenin iizerine dokuliir. C::ocuga aym sudan ii\ yudum i\irilir. Kalan suyun evin kopegi iizerine dokiilmesi gerekir. Daha sonra ferace kaldmhr. C::ogun ayaklannda bagh olan ipler ke~ilir. Bu s1rada ipi kesinin yamndakilerden birisi: "Ne kesiyorsun?" diye U\ defa sorar. Tedavi
yapan kadm da: "Kirk kesiyorum" diye U\ defa tekrarlar,
tedavi biter. C::ocugu alan annesi, arkasma bakmadan h1zla
uzakla§ir (Unsal: 1982, 7-8).
Kirklar kan§masm diye kirk1 \Ikmayan \ocuklarla logusalar bir araya getirilmez Kar§Ila§acak olurlarsa logusalar igne, bozuk para gibi §eyleri degi§irler. Kirkh \Ocuk yeni geli6 Ferace: koy kadmlarmm e'/ d1~mda normal elbiselerinin iizerine giydikleri,
uzun ve bolca, siyah renkli giysin:n ad1drr. Ozellikle Bahkesir yoresinde yaygm bir
k1yafettir.
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ne gosterilmez (Beytiye Turfulu). Logusa olan kadmm yarnna yeni evlenmi§ gelin gelirse, veya ba§ka bir logusa kadm
gelirse kirk basacagma inamhr. Eger bir logusa habersiz gelirse diki§ ignesi ahp verirler (Serna Er§ahin). iki logusa bir
;
araya geldikleri zaman makas, demir para degi§ toku~ ederler (Miir§ide Madanlar).
Anadolu'nun diger pek c;ok bolgesinde yukanda verilen
orneklere benzer orneklerle kar§ila~mak miirnkiindiir. Birkac;
ornek verecek olursak: Halkoy'iinde aym zamanda doguranlar

veya kzrklarz karz§n1l§ olanlar 40 giin miiddetle birbirlerine gidip
gelmezler. Yine, biiyiik kzrklan pkmamt§ iki logusa birbirine su yolunda rastladzgmda birbirlerine sarzlzp gefmelidirler. Sarzlmadzklarz taktirde birbirlerine hirer igne vermelidirler. Son bir ornek olmak
iizere kirk pkmadan logusa evine et getirilmemelidir. Ancak bunun
zaruret halini ald1g1 zamanlarda fOcuk, almzp kapzya pkarzlmalz,
ondan sonra et iferiye almmalzdzr. Aksi taktirde fDcuga kirk basacagzna inamlir (Erdentug: 1983;93). Burada Tiirkler arasmdaki c;ig etin basrna giiciiniin olduguna <lair inam§m etkilerini
g0rmek miimkiin. Ardanuc; ve c;evresinde kirk basmas1 ve
kirk kan§mas1yla ilgili c;ok say1da inanI§ ve uygulama dikkati c;ekmektedir. Bunlardan baz1lanm burada Anadolu' daki
inam§ ve uygulamalar kapsarnmda c;ah§mada yer verilecek
son ornekler olarak belirtmeyi gerekli g0riiyoruz. Kirk basmasma ugrayan bir c;ocuk, sabahleyin annesi tarafmdan kimseyle konu§rnadan yedi arazi hududuna ayak bastmhr. De;
gun, sabah erkenden herhangi bir kopriiye bastmhr. Cenaze
iistiine bastmhr. Hie; konu§rnadan garip rnezarhgmdan ah·mp eve getirilen topraga c;ocuk tic; sabah bastmhr; sonra top·rak yerine konulur. Mum, tet yurnurta gibi §eyler kalbura
konularak c;ocuk bunlara bastmhr. Daha sonra bunlar yedi
yol aynmma gomiiliir (Ozdemir: 1985, 26).
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Ozbeklerde c;ocuk diinyaya geldigi zaman c;ocuk ve annesi inlerden, cinlerden ve yaman gozlerden korunmak maksad1yla ate~ten gec;irilerek krrk devri yap1hr. Bu i§leme cillig
devri ad1 verilir (Muratoglu-vd.: 1996, 14).
Kazak Tiirklerinin inamftna gore, anne ve bebek dogumdan 40 giin sonrasma kadar giine§ gorememelidir, e§igin d1§1na <;1kanlmamahdrr; aksi halde krrk basar (Kalafat 1999b: 67).
Gagauz Tiirklerinde anne ve c;ocuk kotiiliiklerden korunmak maksad1yla vaftiz toreni gerc;ekle§tirilinceye kadar yalmz birak1lmaz. Anne ve c;ocuk ancak krrklanm doldurduktan
soma di§anya c;1kabilirler (Kalafat: 1998, 104).
Turkistan' da c;ocugu ya~arr.ayan kadm, kirk1 dolmam1§
kadmrn bulundugu eve sokulmaz, bu kadmm kirkh hamm1
basacagma inamhr (Kalafat 1999a: 418).

2. Kirklama

logusa ve c;ocugun birlii<.te yer ald1g1 bir diger uygulama
da k1rklamadir. Kirklama iki §ekilde yap1lmaktadir. 1) Su yard1m1yla yap1lanlar 2) Su kullanJmadan yap1lanlar. Su yard1m1yla yap1lanlarm kirk gun ic;inde arka arkaya iki defa yap1ld1gi vakidir. Baz1 yerlerde bunlara kiic;iik kirk, biiyiik kirk gibi isimler verilmektedir. ilkiJ yeni bir aleme dahil olan <;ocuk
ic;in mtihimdir. Onu miizi<; etkilerden uzak tutmaktadir. ikincisi ise logusa ile <;ocugu krrk giinliik tehlikeler ge<;idinden,
pisliklerinden antarak onlan yeni irnkanlarla ad1 ge<;en aleme terk etmek amacm1 glider. (Bahkesir' de) Su yardzmzyla ya-

pzlan larklamada logusa ve (:OCUgun ba§ma son derece temiz bir su
kirk defa dokuliir. Bu esnada tuz7 okunur. Bu tuzlu su ahzr, e§ik, be7 Tuzlama konusunda, tuzun inam;; ve uygulamalar i~indeki yerinden bahsedild:gi i;;:in l::urada tekrar ele ahnm2yacakt1T.
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§ik, kiler vs. gibi yerlere serpilir. Susuz yapllan kzrklamalar §ii §ekildedir: Be§igin altma kaba hir do§ek yerle§tirilir. Kdyiin ileri gelen kadmlarmdan ikisi, be§igin sa,~ ve soluna oturur. Sagdaki kadm
ba§Z kzbleye gelmek §artzyla t;ocugu kucagma alarak: -Sallu salavdt,
sallu Muhammet diyenin akiheti hayrolsun der ve <;ocugu be§igin
altmdan soldaki kadma yumrlar. Soldaki kadm, <;ocugu derhal be§igin altmdan sagdaki kadzna iade eder. <;ocuk ii<; kere aym §ekilde
yuvarlandzktan sonra, kzrklama bitmi:; olur (Ac1payamh: 1974,
93-96; Ornek: 1995, 147).
Suyla yap1lan ilk kirklama, Bahkesir ve c;evresinde dogumun yedinci gi.inii yap1hr. C::ocuk yikand1ktan sonra bir kabak ic;indeki suyla bir altm yi.izi.ik veya ki.ipe secde ile kirk
defa batmhr. Ve bu c;ocug:i da doki.ili.ir. Aym merasim anaya
da yap1hr. Kirklama ebe tarafmdan yap1hr. Kirklamadan sonra ebe hammm i~i bitmi~ oldugundan hakk1 olarak ona hediyeler verilir. C::ocuk kirklamadan evvel ne odadan d1~an c;1kanhr, ne de odada yalmz biraklhr. Yaliuz birakild1g1 takdirde
~eytanlar tarafmdan degi~tirilir itikad1 hakimdir (A.Osman:
1935, 10; Ti.irk Dili, 22 Birinci Te~rin 1933, 2). C::ocuk kirk gi.inli.ik olunca gezmege c;1kanhr. Gittikleri yerlerde c;ocugun
koynuna bir veya birkac; yumurta koyarlar, yanaklanna un
veya pamuk siirerler, annesine de ekmek, sogan verirler. Yumurta vermek, c;ocuk bi.iyudi.igi.i zaman <;ok i:;:ocugu olmasm1
temenni etmektir, yi.izi.ine un veya pamuk siirmek, c;ocugun
ak sakalh olmas1m temenni etmektir. Anneye ekmek ve sogan vermek ise siiti.ini.in bollugunu temenni etmektir (Bayn:
1939, 29).
C::ocuk yirmi giinli.ik oldugu zaman bir ka~1kla yirmi ka~1k SU olc_;:iiliir, y1kama suyuna konulur. \:ocuk bir gi.izel y1kanz. Buna yan kirk denir. Kirk gi.inliik oldugu zaman da bir
yumurtanm ic;i bo~altihr. Su yumurtayla ol~iili.ir. C::ocu~ bu
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suyun i<;;inde y1kamr. (Ay§e Ugi.iden). Yirmi birinde bebegin
gi.izelce suyunu hazularsm, hi<; giyilmedik elbiseleri haz1rlarsm. Suyun ic;ine kirk tane ta§ atlhr. 0 suyla c;ocugu y1karken:
"Kirkbeni basacagma, seni bassm. Kirk beni basacagma, se. ni bassm." De; sefer soylenir.. C::ocuk gi.izelce y1kamr ve giydirilir. Arkasmdan ana y1kamr. Ana da aym ta§larla y1kamr. 0
sular doki.ilmez, ta§lar atllma.z. El ayak degrrieyecek yere doki.ili.ir (Hafize Almar). Bebek kirk gi.inli.ik olunca, kirk tane
siipi.irge <;;opi.i yada ki.i<;;i.ik kirk ta§, c;ocugun banyo yaptmlacag1 suyun i<;;ine atlhr. Aym zamanda bir yi.iziige ip baglamp
yi.iziik 39 defa suya batmhp c;1kanhr. 40 olunca yi.iziik suya
atihr. Bu suyla c;ocuk banyo yaptmhr. Ayni §ekilde annenin
banyo yapacag1 suya da bu i§lemler uygulamr (Nefize ic;oz).
Bebege 39. gi.in banyo yaptmhr. Banyo yaptmlacak suya 40
tane ta§ atlhr. Annenin y1kanacag1 suya da aym i§lem uygulamr. Suya her ta§ atlhrken besmele c;ekilir. Boylece 40 defa
besmele <;;ekilmi§ olunur. Aym zamanda bir altm yi.izi.ige ip
baglanarak yiizi.ik kirk defa suya batmhp <;;1kanhr. Kirkmc1da da yi.izi.ik suya ahhr (Emine Tekin). <;;:ocuk kirklamrken,
bir ipe kirk tane di.igi.im ahhr. Atild1ktan sonra ucuna altm
yi.iztik as1hr. C::ocugun y1kanacag1 suya kirk bir defa batmhr.
Kirk birincide <;;ocuk da y1kamr. Y1kand1ktan sonra c;ocuk
kirk basmamas1 ic;in gezmeye goti.iri.ili.ir (Miir§ide Madanlar).
Kirk tane ta§ toplamp mendilin i<;;ine baglamp c;ocugun y1kand1g1 suyun i<;;ine konulur, c;ocuk bu suyla banyo yaptmhr
(Emine l§ik). C::ocukla annesi yan kirkmda ve kirkmda bfrlikte y1kamr. Kirk tane aym bi.iyi.ikli.ikte ta§ toplamr. C::ocugun
y1kanacag1 legenin i<;;ine bunlar yerle§tfrilir. Aynca altm gibi,
~6rek otu gibi §eyler de bu suya konulabilir. C::ocuk bu suyla
kirklamr. Kirklama yap1hrken dualar okunur (Beytiye
Turfullu. C::ocuk kirk gi.inli.ik oldugu zaman i<;;ine su doldurulmu§ legene mi.inasip bir altm konur. C::ocuk merasimle bu
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su ile y1kamr. Buna, <;ocugun lmk hamam1 denir (Ozer: 1936,
16). <;ocugun kirklanmas1 sirasmda her gittigi evden yumurta verilir. Bu yoksa un, kahve, ~eker ya~mak verilir. <;ocuk
yumurta gibi olsun bereketli, nasibi bol olsun dileginde bulunulur (Diker: 1983). Annenin yiiziigiine (ni~an) ip baglamr,
sonra bu yiiziik banyo yap1lacak suyun i<;:ine 41 defa batmhp
<;:1kanhr. Sonra bu su ile y1kamhr. Yiiziik yerine ta~ atild1g1 da
olur. Ancak temiz olmas1 a<;:ISmdan yiiziik daha <;:ok tercih
edilir. Bu su sonra ayak basilacak topraga dokiiliir (Emine
Gezgi<;:). Kirklamada, bakir hamam tasmm i<;:ine su konur, altm yiiziik atihr, siipiirge <;:opii atlhr, suyun i<;:ine yiiziik batmhp 41 defa say1hr. <;ocuk o suyla y1kanarak kirklamr, anne de
aym yontemle kirklamr (Serna Er~ahin).
Tiirkiye'nin muhtelif bolgelerinde bulunan Ti.irk topluluklarma mensup kesimlerde de kirklamay1 g0rmek miirnkiindiir. Osmaniye Tatarlannda kirklama sirasmda kirk tane
ta~ toplamp, su ile i:;ocuk kirklanmaktadir. Bu i~lemi genellikle ya~h kadmlar yapmaktad1rlar (Ozkan: 1997, 98).
Bebek oglan ise yedi, k1z ise sekiz giinliik olunca kii<;:"Lik
kirk1 <;:1kanhr. Bumm i<;:in hususi bir seremoni yap1hr. Logusanm boynuna tespih as1hr ve ebe ilk olarak logusay1 yunar.
Yunmak ~oyle olur: 40 tane arpa okunur ve 40 bugday aszlir.

Bunlar bir uski1reye konur ve i9ine su doldurulur, logusa te§t (legen) i9inde iken kafasznzn ustunden bir kalbur tutulur ve okunmu§
bugdaylz ve arpali su logusa ba§zndan a§agiya doku!Ur. Sonra logusa dizlerini buker araya bir uskiire oturtur ve uskureye arpalz ve
bugdaylz su doku!Ur. Ve sonra logusa te§tten pkarken elleri birbirinin ustiine konur ve bunlar omuz ba§larzna ve diz iistilne konarak
iizerinden 3'er defa plmak iizere ebe tarafzndan su dokiiliir ve bu zaman dua edilir. Bunu takiben logusa te§tten pkarzlir. Te§tte kalan
kirkli su alznzp ahira, e§ige, be§ige, kilere serpilir ki boylece bu du78
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alz su i;ocuk ve logusayz koruya-::aktir. Kzrkz pkmayan yani bu seremonisi yapzlmamz§ olan i;ocuga ''kzrkz i;aga" denilir (Erdentug:
1983, 91-92). Benzeri bir uygulamay1 Nev§ehir ve \evresinde
gormek miimkiindiir. Anne, bebegi kucagma alarak, iistlerine sa19af 1)rtiiliir ve iizerlerine kalburdan su serpilir. Anne ve
\Ocugun viicudunun tamam1 y1kand1ktan sonra \lplak olarak iizerlerine kalburdan su dokiilerek kirklama yap1hr (Sevindik: 1996, 237).
izmir ve \evresi tahtac1Iannda, Ac1payamh ve Ornek'in
ifade ettikleri iki tiir kirklam::t bisiminden susuz kirklama goriilmektedir. Dogan socuk kirk giiniinii doldurunca kirklamr.
Kirklamada e§ dost, h1s1m akraba, logusanm bulundugu eve
toplamrlar. Bir kos kurban edilir. C::alg1 \almir. Biraz muhabbetten soma be§ik miinasip br yere konur ve altma kabaca bir
d6§€~ serilir. Koyiin ileri gelen bac1larmdan ikisi be§igin sag ve
soluna kar§ihkh otururlar. Sag yana oturan ba§l k1bleye gelmek iizere socugu kucagma ahr. "Sallu Salavat Sallu Muhammed diyenin ak1beti hayrolsun" der; \Ocugu be§igin altmdan
yuvarlar. Kar§ISmdaki bac1 kapar bu defa, kapan obiir bac1,
obiir tarafa yuvarlar bu suretle ii\ defa socugu birbirlerine yuvarlarlar. Bui§ bitince dua edilir (A. Y1lmaz: 1948, 35-36).
Uygur Tiirklerinde dog·..Imdan kirk giin sonra "kirk suyi" toreni yap1hr. Bu t6ren annenin ve socugun saghgma kavu~tugunu ifade etmektedir (Rahman: t.y., 101).
Kazai< Tiirklerinde socuk kirkmdan \lkmca socuga kma
yak1hr. Bu uygulama bany03unun suyuna kma katilarak yap1lir. Bununla ama\ tiksinmeyi onlemektir. Boylece o;:ocugun,
goriinmeyenlerin korkutmalanna kar§l koruyacagma inamhr
(Kalafat: 1999b, 67). Yine Kazak Tiirkleri arasmda, o;:ocuk kirkm1 dold:irdugu zaman kirk \!karma toyu diizenlenir. C::ocugun sao;:1 ve hrnag1 ancak ktrkmdan sonra kesilebilir. Erkek
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c_;:ocuk ic_;:in 38. giinden sonra, k1z c_;:ocuk ic_;:in 40. giinden sonra
kirklama yap1hr. Erkek c_;:ocugun 38. giinden sonra kirklanmasmm sebebi, ileride evlenecegi k1zm kendisinden daha az
hediye veya mal istemesini temenni etmektir. K1z c_;:ocugunun
40. giinde kirklanmasmm sebebi ise, evlenecegi zaman daha
fazla hediye veya mal sahibi olmas1 ~eklinde yorumlanm1~tlr.
Kirklama, Kazak Tiirkleri arasmda itibarh bir kadm tarafmdan yap1hr. Bebegin tirnaklan ve sac_;:lan da yine ilk kez bu
kadm tarafmdan kesilir. C::ocuk hazirlanan ihk suda y1kamr.
Bu suya 40 ka~1k su ilave edilir, her ka~agm ic_;:inde bir sikke
bulunmahdir. Bundan da ama<;; c_;:ocugun ileri de zengin olmasm1 istemektir. Aynca m1sir taneleri de suyun ic_;:ine konulur.
M1sir tanelerinin c_;:ocugun soyunun devamm1 saglayacagma
inarnhr. Toya gelenler, anneye ve c_;:ocuga hediyeler getirirler.
Toyun sonunda hep birlikte yemekler yenilir, eglenceler diizenlenir (http:/ /www.escort.kz/ cgi-bin/ escort/ f.pl?r=r-restrad&m=kurkunan; Kaliyev- vd.: 1994, 19) .
. Ba~kurt Tiirklerinde c_;:ocuk kirklanacag1 zaman annesi ile
birlikte hamama gotliriiliir. C::ocuk hamamda y1karnrken ~un
lar soylenir:
"Behetle tevfikli bul,
Tath telle bull
Munsa

ta~1

Biirene

ta~1

Ta~tay,

rnk bul,

Biireneley, biiken bul!
Atah, inele,
Altm kanath,
Hiizzerifi oston,
Yozzerifi kiirkem,
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Kuldann e§Sen bulhm!"
"Bahtlz tevfikli al,
Tatli dilli al!
Hamam ta§l
Kiitiik ta§z
Ta§ gibi saglam al,
Tamruk gibi kuvvetli ol
Atalz karde§li,
Altm kanatlz,
Yiizlerin iistiin,
Ellerin <;alz§kan alsOln!"
Bunlar soylendikten sonra su, ~ocugun tepesinden dokiiliir (Hoseyinov: 1995, 327).
Gagauz Tiirklerinde anne ve ~ocuk kirklamrken papaz
s1cak su hazirlamr, ~ocuk o suda y1kamr. Kirk suyuna giimii~ para konulur (Kalafat: 2002, 218).
~agmhr,

Dobruca Tiirklerinde kirklama uygulamasm1 dogumun
larkmc1 giinii ya§h kadmlar yaparlar. Bir yumurtanm i~i bo~alt1larak kirk yumurta su teker teker okunur ve logusanm
y1kand1g1 suya katihr veya kirk ka~1k su okunur, logusanm
y1kanacag1 suya katihr. Sonra bebegin y1kanacag1 suya, aym
~ekilde kirk ka~1k veya kirk yumurta kabugu su katihr. Bebek
ve anne bu ~ekilde krrklanm1~ olurlar (Onal: 1998, 46).
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3. Nazar
Turk toplum hayatmda nazar inarn§mm olduk<;a yaygm
oldugu bilinmektedir. Hayatm her doneminde ~er gu<;lerin
veya benzeri olumsuz guc;lerin canhlar ve bu baglamda insanlar uzerinde olumsuz etkilerinin olabilecegi inancmdan
hareketle baz1 pratikler geli§tirilmektedir. Dogum sonras1
inam§ ve uygulamalar ic;inde gerek logusanm gerekse <;ocugun nazar /kotu goz olarak kabul edilen gu<;ten korunmas1
i<;in bir tak1m pratikler gundeme gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Bahkesir ozelinde Kemal Ozer §Unlan tespit etmi§tir: Yeni dogan <;ocugun sag omuzu iistiine mavi boncuk, altm,

kurt di§i bir nevi deniz hayvanatznm kabugundan yapzlmI§ bir nazarlzk takzlir. Bundan ba§ka nushaczlarm yazdzgz nushalar da haylice miiessirdir. Suret-i mahsusada yapzlmz§ mezkur nushalar <;ocugun takyesinin i9i11e, yahut gogsiine aszlzr. \le bunun manevi tesiriyle <;ocuga nazar degmez diye inamlzr (Ozer: 1935, 13; Turk Dili, 25 ikinci Kanun 1935, 2). Bunlann paralelinde logusaya ve
<;ocuga nazar degmesin diye <;itlembik agacmdan yap1lan nazarhk tak1hr (Emine I~1k). Logusa ve c;ocuga nazar degmesin
diye kirk bir tane 1;0rek otu okunup c;;ocugun ve annenin ba§
ucunda bir yere konur (Mur§i.de Madanlar). C::ocugu nazardan korumak i<;in <;itlembikten nazar boncugu yap1hr, mavi
kuma§tan i<;ine \Orek otu konur, nohut buyukliigunde yap1hp c;ocugun omzuna as1hr (Serna Er§ahin).

Giresun bolgesinde <;ocuk dogar dogmaz kem gozlerden
ve nazardan korunmak i<;in ate§in uzerinde tuz c_;atirdatilarak
i.i\ kez dondi.iri.ilur (C::elik 1999a: 303). c;ocugu nazardan korumak maksad1yla tuz kavurma uygulamasm1 Bah Anadolu
Tahtac1larmda da gormekteyiz. Aym topluluk arasmda bir de
koz sondi.irme vardir. Koz sondi.irmenin amac1, c;;ocuga naza82
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n degenlerin nazarlanm korletmektir. Ocakh kadm su doldurdugu bir legene, nazan degenlerin adlanm tek tek soyleyerek her biri i<;in bir kozii bu suya atar, boylece bu nazarlar
ortadan kaldmlm1~ olur (A. Y1lmaz: 1948, 108-109). Nazara
kar§I en yaygm uygulamalardan birisi de iizerlik otundan
tiitsii yapmadir. Yozgat ve <;evresinde nazar degdigine inamlan <;ocuga, iizerlik tiitsiisii yap1hrken §Unlar soylenir:

Dzerlik yiiz bin ellik
Goz edenin gozu delik
Hezer miizere
AltmI§ yetmi§
Her dertlerin <;1hm1§ getmi§.
U<; hellez ii<; h1llaz
Yeti§ H1zir Ellez
Hezere muzere
Goz edenin gozleri bozara (Uslu: 1996, 173-174).
Ozbek Tiirklerinde <Fcugu nazardan korumak i<;in ba§Ina nazarhk olarak kurt kemigi, kurt di§i, ac1 ISmk (iizerlik)
sanmsak ve igne konulur, muska yap1hr (Muratoglu-vd.:
1996, 31).
Kazak Tiirklerinde ~ocugu nazardan korumak i<;in <;ocuklan saghkh olan ailelerin <;ocuklanmn elbiseleri <;ahmr.
Anadolu' da da s1k<;a goriilen bir diger uygulamada ise <;ocugun yiiziine is, kurum gibi §eyler siiriilur; eski pa<;avralardan
dikilmi§ elbiseler giydirilir. Aynca <;ocugun be§igine veya elbisesine kirpi derisi, ay1 hrnag1, bayku§ pen<;esi ve bayku§ tiiyii as1ld1g1 da goriilii~ (Gungor: 1998b, 272; Kazaklann
Gelenekleri-Gorenekleri ... : 2001, 137-138).
Ba§kurt Turklerinde <;ocugu cin ve §eytandan korumak
i<;in k1rk1 <;Ikmcaya kadar, ak§amlan ate§ sondurulmez.
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C::ocuk yalmz b1rakihp gidilecegi zaman iizerine b1i;ak gibi
metalden effalar konulur: Cin veya ~eytanm b1\:aktan korktuguna inamhr. Y:ine Ba~kurt Tiirklerinde nazardan korunmak i\:in ~ocuga t't kuldege denilen bir k1yafet giydirilir.
C::ocugu gormeye gelenlerin gozii degmesin diye ~ocugun
koluna k1z1l ~put baglamr (Hoseyinov: 1995, 327-328).
Gagauz Tiirklerinde nazardan korunmak i~in ~ocuga genellikle mavi giydirilir. Haz1rlana muskalar tak1hr. Bu muskalar mavi ve ii~ ko;;eli olur. i~erisine papazm elbisesinden
bir par~a ve bugday tanesi de konulur. Muskamn iizerine ha~
veya Hz. isa'mn ikonosu dikilir. Muskanm iizerindeki ha~m
altma papaz taraErndan muskay1 ta~1yacak ~ocugun ismi yaz1hr. Bu i~lem manastirda yap1hr (Kalafat: 2002, 201).
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IV. BOLDM
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~OCUK HASTALIKLARI iLE iLGiLi

iNANI~ VE UYGULAMALAR

C::ocugun aglamas1, ebev~ynler tarafmdan \Ogu zaman
\Ocugun hasta oldugu ~eklinde yorumlamr ve bu baglamda
geleneksel baz1 sagaltma pratiklerine gidilir. C::ok aglayan \Ocuk Cuma saatinde camiye kapatihr. Anne \Ocugu camiye
kapatt1ktan sonra eve geri cloner. Bir ba~ka ki~i de anne geldikten sonra camiye gider ve \Ocugu eve getirir. (Nefize
i\OZ). Yine, \Ok aglayan agz1 di~li \Ocugun agzma ii\ Cuma
i.ist i.iste Cuma saatinde babasmm sol pabucunun tersiyle vurulur (Emine Tekin). c;ok aglayan \Ocuk yatira veya ti.irbeye
goti.iri.ilerek orada yuvarlamr (Emine Gezgi\). C::ocugun \Ok
aglamas1 bazen gelincik hastahgma tutulduguna delil olarak
kabul edilmektedir. ~ag1da konuya deginilecektir.
Sivas yoresinde, uyumayan ve \Ok aglayan \Ocuklar, sabahleyin mezarhk \evresinde dola~tmhr, mezardan ahnan
toprak ya da y1lan kabugu \Oc.Igun yashg1 altma konur (Boratav: 1994, 158). Bu uygulamada temas bi.iyi.isi.ini.in yam s1ra
oli.i topragmdan medet unma da bi.iyi.ili.ik bir ozellik ta~1maktadir.
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Trabzon-$alpazan'nda kirk1 c;;1kmam1§ c;;ocuk eger c;;ok aglarsa eskiden kara ates.;in, §imdi ise kuzine soba ate§inin iizerine tuz dokiiliir ve her seferinde ihlas suresi okunarak c;;ocuk
bunun iistiinde iic;; defa c;;evrilir (\:elik: 1999b, 408).
<;;:ok aglama gibi durumdan ba§ka, diger baz1 belirtilerden de hareketle c;;ocugun yakaland1g1 hastahklann tedavi
edilmesine doniik inam§ ve uygulama orneklerine yalmzca
Bahkesir' den ornekler verilecektir.

1.

Ayda~

Zay1f ve c;;elimsiz c;;ocuklara Bahkesir ve c;;evresinde ayda§
denilmektedir. Aym isimlendirmeyi Anadolu'nun pek c;;ok
bolgesinde garmek miimkiindiir (bk. Tonbul: 1988, 65; A. Y1lmaz: 1948, 1948, 106-107; vd.). Ayda§ c;;ocugu tedavi etmek
ic;;in ayda§ kavurma denilen bir uygulama vardir. Ayda§ kavurma, Cumartesi giinleri erken saatlerde yap1hr. Uc;; yolun kesi§tigi bir yere iic;; tane ta§, iizerine de bo§ bir kazan konulur.
<:;ocuk kazamn ic;;ine oturtulur. Kazanm altma iic;; tane kor
yerle§tirilir. Oralardakilerden birisi oklavanm ucuna kirm1z1
bir bez parc;;as1 dolayarak azam kan§hnr gibi ya par. Ba§ka birisi de suvac1ya8 e§ege biner gibi biner. Eline iic;; tane c;;ubuk
odun parc;;as1 ahr. Kazanm etrafmda ko:?turmaya ba§lar. Bu
s1rada kazam kan§hrana: "Ne kavuruyorsun?" diye sorar. 0
da iic;; defa: "Ayda§ kavuruyorum." der. Donen ki§i "Ben de
kavururum" der ve donmeye devam eder. Dondiikc;;e de elindeki c;;ubuklan kazanm altma sokar. i§ bitince c;;ogun annesi
c;;ocugunu ald1ktan soma arkasma bakmadan evine kadar gitmesi gerekir. Kazan yine ta§lann iizerine ters kapatllarak i§lem tamamlamr. Bu tedavi zay1f ve c;;elimsiz c;;ocuklar i~in ya---·-----8 Su kaplanm ta~1mak i\ir, kullamlan degnek.
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p1hr. Zaten "ayda§" kelimesi de zay1f, c;elimsiz anlamma gelmektedir (Unsal: 1982, 8). Hasta c;ocuk, ocaga konan kazana
konur, kazanm altma yakmadan odun konulup hls1m yap1hr
(Emine l§Ik).

2. Seytan Degi~tirrne

Bir veya iki ayhk c;ocuk c;elimsiz ve zay1f ise, bu zay1fhk
c;elimsiz hal devam ediyorsa, si.irekli bir hal ald1ysa c;ocuk
ic;in 11§eytan degi§tirmesi olmu§" denilir. Ya§h kadmlarm anlatt1klarma g6re eskiden, §eytan degi§tirdigine inamlan c;ocuk, Cumartesi giinii eski elbiselere sanlarak kuru hayvan
kemreleri ic;ine beline kadar gomiiliir. $eytana hitap edilerek
iic; defa: "Al angm1, ver bizim mISm1hm121" denilir. Annesi
c;ocugu alarak arkasma bakmadan uzakla§Ir. Boylece c;ocugun iyile§ecegine inamhr (Unsal: 1982, 8-9).

3. Gelincik
Yeni dogan c;ocugu ilk tehdit eden hastahk gelinciktir.Bu
hastahga tutulan c;ocuk, miitemadiyen ve giinlerce aglar. Gelincik hastahgmdan kurtulmak ic;in, izinli kadmlar kalm yorgan ignesini ate§te k1zdmrlar, bununla c;ocugun gobek altm1
iic; defa yakarlar, bu yarnklarm i.izerine kiz1lcik ek§isi siirerler
(Bayn: 1939, 77). Baz1 yerlerde c;ocuk dogduktan soma bir demir c;ubugu ate§te k1zd1rarak kammm birkac; yerini daglar ve
iistiine de zeytin yag1 siirerler. Bir hafta zarfmda olen c;ocuklara gelincik bogdu deniliyor (Akay: 1942, 114). (ocuk aglaymca
c;6rek otu kavrulup zeytinyag1yla kan§hnhr, c;ocuga yalahhr.
inam§a gore bu i§lem c;ocugun gaz sanc1sma iyi gelir. Bir ba§ka inam§a gore c;ocugun gobeginin iic; parmak i.istii kizgm demirle yak1hr, bu i§leme gelincik ad1 verilir (Serna Er§ahin).
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4."T1knefes Kesme
U~iitiip de bogaz1 hmldayan ~oculk ic;in tzknefes oldu denilir. Tedavi i~in hasta olan c;ocuk, odun kesilen agacm iistii-

ne kesecekmi~ gibi yatmhr. Tirpan ile balta ile veya bic;akla
c;ocugun once ba1,?ucunda, sonra ayakucunda bir ~eyler keser gibi alet agaca vurulur. Bu slrada c;ocugun annesi i~lem
leri yapan kadma: "I\e kesiyorsun?" diye sorar. Ya§h kadm
da: "T1knefes kesiyorum." diye cevap verir. Aym i§lem iic;
defa tekrarlamr. i§lem bittiginde kullamlan alet firlatilarak
atllu:. C::ocugun annesi, c;ocugunu alarak arkasma bakmadan
h1zla kac;ar. <:;ocugun hastahgmm gec;ecegine inamhr (Unsal: 1982, 10).

5. Yak1
Kii~iik

c;ocuk hastahkh veya zaytl oldugunda ba§vurulan
bir tedavidir. Biiyiikc;e bir §i§ veya kalm bir tel parc;as1 ate§te
iyice k1zdmlarak c;ocugun gobek k1smmm iizerine yanlama
dokundurularak c;ocugun bedeni yak1hr. Yak1lan yerin ya iic;
ya da yedi olmas1 gerekir. <:;ocugun yakilml§ olan k1s1mlanna salc;a siiriilerek baglamr. Yak1 yak1lan c;ocugun saglam yap1h ve guc;lii kuvvetli olacagma inamhr (Unsal: 1982, 10).

6.Yel Sokme

Baz1 c;ocuklarm aglama sebebi yel agns1 olarak yorumlamr. Bu maksatla yel sokmek ic;in c;orek otu ve hindistancevizi kavrulur, anason ve zeytinyag1 ile kan§hnlarak macun haline getirilir, bu macundan c;ocuga sabah ak§am birer parc;a
verilir (Bayn: 1939, 78).
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7. Boncuk

Boncuk hastahg1 c;;ocuklarda goriilen atef}li bir hastahkhr.
Tedavi ic;;in uzunca bir giil c;;ubugu, bir ucu kopanlmamak
f}artiyla ikiye yanhr. C::ubugun iki ucuna kirm1z1 iplik baglamr. \:ocuk c;;ubugun arasmdan lie;; defa gec;;irilir. Bu gec;;irme
esnasmda hastahgm giil c;;ubugunda kald1gma inamhr. Giil
c;;ubugu bir avul (c;;it) kiy1sma mezar f,,>eklinde bir mezar kaz1larak gomiiliir (Unsal: 1982, 9).
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SON.U<;

Ara§hrrnaya dahil edilen donernler ve bu donernler
c;evresindeki inam§ ve uygularna kahplanmn, Bahkesir
ozelindeki ornekleri ile Anadolu ve Turk dunyas1 Turk topluluklan baglarnmdaki paralellikleri, :?uphesiz yeni ke§fedilrni§ bir konu degildir. Binlerce y1lhk bir maziye sahip
olan Turk ulusunun, cografya, kultur, medeniyet, din, rejim vs. gibi baz1 etmenlerden etkilense bile genlerinde ta§1d1g1 kodlann hi<;bir zaman degi§medigi bir kez daha anla§Ilmaktadir. Orhan Ac1payamh'nm §U sozleri de bu anlamda c;ok manahdlr: Ne tarihin derinlikleri ne de yeryiiziiniin

a§ilmaz engelleri, insanlar arasmdaki bu mii§terek hareketi yzkamamt§, zay1flatarnam1§,. bugiinkii haliyle devam edip gitmesine
mani olamam1?tlr. Bugiin bile tip ilmi, dogumdaki bir r;;ok hadiseleri arzuya gore neticelendirmeye muvaffak olamazken asirlarca once ya§amz§ olan topluluklarla zamanumzdaki halk tabakalan bir r;ok deva ve ,;arelerle kar§imzza pkmaktadzrlar (Ac1payamlz: 1974, 97-98).
Tespit edilebilen rnalzemeller ol\=usunde Turk topluluklan arasmdaki. do gum sonras1 inam§ ve uygulamalan incelemeye c;ah§hg1m1z bu ara§hrmada, soz konusu gec;i§ donemi
ile ilgili inam§ ve uygulama kahplarmm c;ok c;e§itlilik gosterdigi tespit edilmi~tir. Ara§tlrma ic;erisinde verebildigimiz orneklerden ba§ka, konuyla ilgili daha c;ok say1da inam§ ve uygulama mevcuttur. Tiirkiye' de bu yolda yap1labilecek c;ok
daha kapsamh c;ah9malarm Tiirkoloji ara§hrmalan ac;ismdan
onemli bir eksikligi giderecegi muhakkakhr. Boyle kapsamh
bir c;ah§manm ara~hrmac1lar ac;1smdan zahmetli olacag1 malumdur, ancak ortak Ii.irk kimligi ve ulus bilincinin yeniden
uyandmlmas1 gibi meselelerin israrla gundeme getirilmesi gerektigi bu donemde, bu yolda yap1lacak c;ah§malar Turk milletine yap1labilecek en onemli hizmetlerden birisi olacakhr.
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