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ÖN SÖZ 

 

Hayatın üç önemli safhasından birisi olan doğum, bünyesinde barındırdığı 

inanış ve uygulama kalıpları ile diğer geçiş dönemleri olan evlilik (düğün) ve ölüm 

safhalarına önemli derecede etki eder. Doğum ve hemen sonrasında ortaya çıkan 

durumlarla ilgili olarak Türk toplumunun kolektif şuuraltında yatan çok sayıda 

inanış ve bu inanışla bağlı uygulama kalıbı ortaya çıkmıştır. Kökenleri çok eskilere 

dayanan bu pratikler, değişen coğrafî ve medenî yapıya göre şekil değiştirmişler, 

geçerliliklerini hiçbir zaman tamamen yitirmemişlerdir. Çoğu zaman mevcut dinî 

kabullerin de etkisiyle bâtıl inanışlar olarak algılanan söz konusu pratikler, Türk 

toplumu tarafından genler yoluyla nesilden nesle aktarılmıştır. 

Doğum sonrası denildiğinde genellikle hayatın doğumdan sonraki bütün bir 

bölümü anlaşılabileceğinden, çalışmada doğum olayının gerçekleştiği ilk andan, ad 

verme ve sünnet istisna olmak üzere kısa ama yoğun bir dönem incelenmiştir. Yeni 

doğana ad verme, Türk toplum hayatında kökleri çok eski dönemlere giden bir takım 

kompleks yapıları bünyesinde taşıdığından bu geleneksel yapı, araştırmacılar için 

ayrı bir araştırma konusu olabilir. 

Balıkesir, mevcut nüfus yapısının ve etrafındaki illere göre daha kapalı bir 

toplum hayatı geçirmesinin de etkisiyle diğer pek çok Anadolu şehrine göre halk 

kültürü unsurlarını muhafaza etme noktasında çok daha istikrarlı olmuştur. Bugün 

artık çoğu kırsal kesimlerde görülen doğum sonrası inanış ve uygulamalarını 

Balıkesir merkezinde de takip etmek mümkündür. Bir diğer dikkat çekici özellik de 

Balıkesir ve çevresinde Çepni (Tahtacı Türkmen), Yörük, Pomak, Çerkez, Muhacir vs. 

gibi isimlerle anılan toplulukların hemen hepsinde benzer inanış ve uygulama 

biçimlerinin mevcut olmasıdır.  

Elinizdeki bu çalışma, giriş bölümü hariç tutulacak olursa, dört bölüm olarak 

düşünülmüştür. Birinci bölümde loğusa kavramı ve loğusa etrafındaki inanışlar ile 

uygulamalar, ikinci bölümde çocuk etrafındaki inanışlar ve uygulamalar, üçüncü 

bölümde loğusa ve çocuğun birlikte yer aldığı inanış ve uygulamalar, dördüncü ve 

son bölümde ise çocuk hastalıkları ile ilgili inanış ve uygulamalar 

değerlendirilmiştir. Sonuç bölümü sonrasında çalışmada faydalanılan yazılı ve sözlü 

kaynaklar sırasıyla verilmiştir. 
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