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GAZİANTEP YÖRESİ DOĞUM GELENEKLERİNDE ANNE VE 
ÇOCUK SAĞALTIMI 

 

Aslı BALİ* 

 

ÖZET 

Doğum olayı, insanlık tarihi boyunca kültürlerin en çok 

önemsedikleri ve türlü anlamlar yükledikleri bir geçiş evresi olmuştur. 
Türk toplumları da doğuma büyük önem vermişler, doğum olayının 

çevresinde çok çeşitli inanış ve uygulamalar geliştirmişlerdir. Bu 

uygulamaların büyük bölümü anne ve çocuğun sağaltımı ile ilgilidir. Bu 

çalışmada doğum ile ilgili Gaziantep’teki inanç ve uygulamalar arasında 

sağaltım amaçlı olanlar ele alınmıştır. Çalışma boyunca önce Türk halk 
kültüründeki doğum öncesi, sırası ve sonrası uygulanan sağaltım 

örnekleri sonra araştırma alanı olan Gaziantep’ten derlenen doğumla 

ilgili inanç ve uygulamalar verilmiştir. Söz konusu örnekler de doğum 

öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası başlıklarıyla üç evre olarak 

incelenmiştir. Doğum öncesi evresi kısırlığı giderme / hamile kalma ve 

hamile kadının kaçınmaları / uygulamaları olarak iki kısımda ele 
alınmıştır. Doğum sırasında ise doğum hazırlığı ve doğum olayı 

çevresinde gelişen inanış ve uygulamalara yer verilmiştir. Doğum sonrası 

ise, lohusalık ve lohusanın kaçınmaları, albastı ve kırk basması, 

kırklama gelenekleriyle, çocuğun yaşaması, diş çıkarması, yürümesi ve 

konuşması ile ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu çalışmada doğum 
ile ilgili sağaltım amaçlı inanç ve uygulamaların eski Türk kültürü, 

İslamiyet öncesi inanç sistemleri ve İslam dininin etkileriyle 

harmanlanarak Gaziantep’te de varlığını sürdürdüğü tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geçiş dönemleri, doğum, Gaziantep doğum 

âdetleri, sağaltma. 
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MOTHER AND CHILD TREATMENT IN GAZIANTEP REGIONAL 
BIRTH TRADITIONS 

 

ABSTRACT 

The birth event has been a transitional phase in which human 

cultures have taken great care and assigned various meanings 

throughout the history of humanity. Turkish societies have also given the 

birth a great importance and have developed a wide range of beliefs and 
practices around the birth event. Much of these practices are related to 

the treatment of the mother and child. In this study, beliefs and practices 

for treatment purposes were taken in to consideration among the ones 

related to birth event in Gaziantep. Throughout the study, firstly the 

treatments amples in the pre-natal, natal and post-natal periods in 
Turkish folk culture, then the beliefs and practices related to birth which 

were compiled from the research area Gaziantep were given. These 

samples were examined in three stages as pre-natal, natal and post-natal 

titles. The pre-natal pregnancy is addressed in two parts as eliminating 

infertility / getting pregnant and pregnant women’s avoidances / 

practices. In the title of the natal period, the beliefs and practices around 
the birth preparation and the birth event were given. The post-natal 

period includes the traditions about the puerperium and the avoidances 
of puerperium, the puerperalfever called albastı andkırk basması and for 

tiesrenovation and the applications about the child’s survival, tooth 

extraction, walking and talking. In this study, it was determined that 

treatment purposed beliefs and practices related to birth were blended 
with the effects of ancient Turkish culture, pre-Islamic belief systems and 

Islamic religion and continued their existence in Gaziantep. 

 

STRUCTURED ABSTRACT  

 The object of our study is to determine the existing beliefs and 

practices of Gaziantep regional birth traditions which are related to the 

treatment of mother and child and to contribute to the survivaland 

transfer to future generations in Turkish Folk Culture. Our method of 

practice is based on fieldwork, observation and questionnaire. The 
research area has been determined as the provinces and districts of 

Gaziantep. In this preference, the domination of the cultural structure of 

the city has been effective. The questions to be addressed to the verbal 

resources were prepared in advance and the obtained data were 

evaluated in the aim of the study. During the field survey, a great majority 

of the applications were witnessed. In order to reveal similarities and 
differences between beliefs and practices in Turkish folk culture, written 

sources related to the subject were searched and examples of belief and 

practice in the Turkish world and Anatolia were included during the 

study. 

 The first transition stage of human life is of course the birth event. 
This stage takes part in our study as prenatal, natal and postnatal in our 

study. The treatment practices that have developed around the birth 

event, which has a large place in the folk culture, are carried on from the 
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past to the present day. The beliefs and practices related to the treatment 
around the birth are undergoing some changes due to the influence of 

the geography on which they are sustained. The researches we have 

conducted in Gaziantep show that these beliefs and practices arise from 

the blending of old Turkish culture, pre-Islamic belief systems and the 

effects of Islamic religion. 

 Some of the treatments encountered among the birth traditions of 
Gaziantep are made by the quarries. The quarry goes from father to son 

or from mother to girl, but this is not a definite rule. Thequarry can 

alsohand a personwho is not from his own lineage. According to the 

information gathered so far, it is believed that every patient may have a 

quarry. When a quarry is absent, this task is carried out by hodjas, 
sorcerers, exorcists or beadsmen. 

 As in many parts of Anatolia, the reason for some diseases in 

Gaziantep is to be connected to spiritual powers. Here, in the disorders 

called the devil strikes, possession etc. are seen as the duty of the hodjas 

to treat the person whose life is stolen. It can be said that in these 

practices hodjas took the place of the shaman in ancient beliefs. 

 Most of the practices practiced during the visits to entombed saints 

bear the traces of the old Turkish belief systems, although they appear 

to be covered with Islamic colors. The practices during the visit of the 

entombed saints which are considered sacred are scatteringcandy etc., 

praying, tying cloth in a proper place, passing through a wall or a stone 
pit, sleeping next to grave, turning around the grave three times for 

healing, visiting the same grave three times, representing or practicing 

bathing, drinking water mixed with the soil from grave area. Contact and 

imitation magic are also frequently used. All of these provide 

psychological suggestions for healing. 

 The research we have conducted shows that the most common 
method used in the treatment of diseases is the treatment with various 

herbs and plants, folk remedies. One of the main reasons for this is that 

the region’s climate and its geographical structure are suitable for 

growing a wide variety of plants. The local people also use different names 

for some of these plants. In addition to these treatments made with herbs, 
plants and folk remedies, religious and magical treatments are also 

common in the region. 

 According to the information obtained from the sources during the 

field survey, it is seen that in the places where transportation facilities 

were limited in the past, when the access to the health centers were 

difficult, the folk medicine methods were used more frequently, but with 
an increase in transportation possibilities and by the opening of a health 

center in almost every village, a reduction in the number of folk medicine 

are seen. 

 In the rural areas of Gaziantep, the majority of those who apply to 

folk medicine are middle and over age women. This is related to the place 
of women in social life in rural areas. It is seen that the women mentioned 

generally do not go out of the area they live. The work to be done in the 

city center is mostly carried out by men, and it keeps the women at the 

rural countryside where they live. At the same time, women (especially 
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about gynecological diseases) beware to go to a doctor and therefore they 
try to solve their diseases with folk medicine methods. 

 With all of this, the local people practice their folk medicine 

methods in general by believing, even thinking that sometimes these 

methods are superior than modern medicine.  It has been observed that 

even when the patients do not have a strongbelief in these treatments, 

they accept the sepractices as a support for their medical treatments and 
do not fully reject them. Among the people who apply these methods that 

many people resort to when they are helpless, there are few, but also 

university graduates and people with good financial means. We hope that 

this study will be a source for future studies. 

Keywords: Transitionalperiods, birth, Gaziantep birthcustoms, 
treatment 

 

Giriş 

Yüzyıllardır doğum ve evreleri etrafında bazı geçiş töreleri ve törenleri yaşatılmaktadır. 

İnanışlar ve gelenekler, insanları hamilelik öncesinden başlayarak belirli âdetlere uymaya ve bu 

âdetlerin gerektirdiği uygulamaları gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Böylelikle doğum olayının 

etrafında yüzlerce âdet, inanış, dinsel ve büyüsel özlü işlemler örülmüştür (Örnek, 1995: 132).  

Doğumla ilgili âdet, inanma ve bunlara bağlı uygulamalar günümüzde de her yörede bazı 

farklılıklar göstererek devam etmektedir. Bir yandan bu âdetlere uyulurken bir yandan da tıbbın 

sağladığı her türlü imkândan da yararlanıldığı görülmektedir.  

Bu çalışmada doğum çevresinde gelişen sağaltım uygulamaları, doğum öncesi, doğum sırası 

ve doğum sonrası başlıklarıyla üç evre olarak incelenmiş ve Gaziantep ili sınırları içindeki 

uygulamalar saha çalışması yoluyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 1. Doğum Öncesi ile İlgili Uygulamalar 

 Doğum öncesi gelenek ve inanmalara yönelik sağaltım uygulamaları; kısırlığı giderme, 

hamile kalma, hamilelik esnasında hamile kadının kaçındığı davranışlar etrafında yoğunlaşmaktadır. 

1.1. Kısırlığı Giderme / Hamile Kalma  

 Her evlilikten sonra evlenen çiftin ve ailelerinin beklediği şey bebektir. Bu beklentiyi 

geçlerin aileleri “çocuklarımızın mürüvvetini görelim” şeklinde dile getirirler. Bu ve benzeri 

sebeplerle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar halk hekimliği yöntemlerinin yanı sıra çeşitli dinsel 

ve büyüsel işlemler de uygulamaktadırlar. 

 Evlenme töreninin üzerinden uzun bir zaman geçtiği halde hamile kalamayan kadına pek çok 

yörede olduğu gibi Gaziantep'te de kısır denilmektedir. Bunun yanı sıra kör ocak, dölü yok, dölsüz, 

uğursuz kadın, meyvesiz ağaç zürriyetsiz gibi tanımlamalar kullanılmaktadır. Çocuksuz erkeğe de 

kısırak, tohumsuz, iktidarsız, hadım ve kör ocak gibi isimler verilmektedir. Bu adlandırmalardan, 

çocuk sahibi olamamanın, ocağın sönmesi ile eşdeğer tutulduğunu anlayabiliriz. Geçmişten 

günümüze kadar devam eden zaman içerisinde bu durumdan kurtulmanın çareleri aranmıştır. 

 Kısırlığı giderme ve hamile kalma ile ilgili yapılan uygulamalar düğün töreninden itibaren 

başlar. Evine geldiği ilk günde gelinin kucağına bir çocuk verilir; gelinin yatağında bir çocuk 

yuvarlatılır. Kadının gelin gittiği yerde saygınlık kazanabilmesi için doğurması gerekir, aksi halde 

topluluk içerisinde küçük görülür. Bu yüzden kadın, çocuk doğurabilmek için bazı çarelere başvurur. 
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Kusur genellikle kadında arandığı için bu tür uygulamalara erkeklerin başvurduğu pek 

görülmemektedir (Çıblak, 2005: 166). 

 Alan araştırmalarında elde edilen verilere geçmeden önce kısırlığı giderme ve hamile kalma 

ile ilgiliTürk halk kültüründeki uygulamalara değinmek konunun daha iyi anlaşılmasına katkı 

sağlayacaktır.  

 Eskiden beri Türklerde hamilelik ve kısırlıkla ilgili çeşitli uygulamaların varlığı 

bilinmektedir. Manas Destanı’nda Yakup Han, eşinin kısır olmasından şikâyet ederek “Bu hatun 

mezarlı yerleri ziyaret etmiyor, elmalı yerlerde yuvarlanmıyor, kutlu pınarlar yanında gecelemiyor.” 

demektedir. Bu sözler, eski Türklerdeki kısırlıktan kurtulma ve hamile kalma ile ilgili uygulamalar 

hakkında fikir vermektedir. Kırgız-Kazak Türklerinde kısır olduğu düşünülen kadınların çölde tek 

başına biten bir ağaç ya da bir pınar başında kurban keserek gece orada kaldıklarını; Yakutlar 

Türklerinde çocuk isteyen bir kadının kutsal bir ağacın yanında ağlayıp sızlayarak dua ettiğini yazılı 

kaynaklardan öğrenmek mümkündür (İnan, 2006: 167-168). 

Bulgar dağında yaşayan Yörüklerde çocuğu olmayanlar türbeye giderler. Yörükler arasında 

Bozoğlan mağarasına giren kadınların çocuk sahibi -özellikle de erkek çocuk- olacağına inanılır 

(Yalgın, 2000, I: 285). 

 Kaşkay Türklerinde yapılan uygulamalar içinde ağaç ve türbe ziyaretlerine sıkça 

rastlanmaktadır. Çocuğu olmayanlar Hz. Abbas’tan bu konuda yardım dilemektedir. Çünkü Kaşkay 

Türklerine göre Hz. Abbas Kaşkayların imamıdır ve ondan pek çok konuda yardım beklenmektedir. 

Bu bağlamda hocalara okutmak, muska yazdırmak, tek ağacın bulunduğu yerlerde, -bir mezar 

olduğunu düşünerek- mezara ve tek olan ağaca kutsallık yüklemek Anadolu ve Kaşkay Türklerindeki 

ortak uygulamalar olarak gerçekleştirilmektedir (Karaaslan, 2011: 1437-1438). 

 Yakut Türklerinde ise çocuk sahibi olmak için ak şamana başvurulduğu görülmektedir. 

Ayrıca Yakut kadınları da kutsal bir ağacın dibinde, yer iyesine yalvararak ağlaya ağlaya dua ederler 

ve bunun ardındansonunda çocuğu olanlar, bu çocuğu kendilerine yer ağaç ruhlarının verdiğine 

inanırlar (Şener, 2003: 59). 

 Kırgız Türklerinde çocuk doğuramayan kadın, çok sayıda yavru doğuran hayvanların 

derisinden yapılan sargıya oturarak, mezarlara, kutsal yerlere sığınarak ve çok sayıda çocuk 

doğurmuş olan kadınlardan dua alarak çocuk sahibi olmaya çalışmaktadır. (Jumabaev, 2006: 22). 

 Uygur Türkleri ise Kaşgarlı Mahmut’un mezarının yanındaki Hay Hay Ağacının dallarına 

kumaş parçaları bağlayarak çocuk sahibi olmayı ummaktadırlar. Kadınlar bu ziyaretin ardından 

Kaşgarlı Mahmut’un mezarının yakınındaki “Hazreti Mollam” dağına giderek, aynı amaçla dağın 

kovuklarına ellerini sokarlar ve çocuk sahibi olmayı dilerler, bu sırada o kovuktan ellerine ne gelirse 

ağızlarına atıp yutarlar (Rahman, 1996: 96-97).  

 Anadoludaki inanışlara baktığımızda da konuyla ilgili çeşitli uygulamalar karşımıza 

çıkmaktadır.  Mesela Zile ve İstanbul’da kısırlığı tedavi etmek için bel çektirmek, karnını ovdurtmak; 

Elazığ’da bacakları açık bir şekilde oturarak eğilip yeri öpmeye çalışmak ya da Eskişehir’de kısır 

kadına kurt eti yedirilmesi tedavi niteliğindeki uygulamalar arasındadır (Boratav, 1999: 145). 

 Mersin Konargöçerlerindeki doğum öncesi uygulamalarının çoğu halk hekimliği 

uygulamalarıdır. Bu uygulamalar genellikle bir sıvının buharına oturmak şeklindedir. Burada amaç 

muhtemelen rahmin ısıtılarak tedavi edilmeye çalışılmasıdır. Ancak çocuk sahibi olamamanın çok 

çeşitli nedenleri olabilir. Buhar tedavisi burada doğum sırasında olduğu gibi yardımcı bir 

uygulamadan çok bir inanma olarak kabul edilebilir. Meyve veren ağaçların yapraklarının 

kullanılması bu ağacın doğurganlığının kadına bulaşacağı inancından kaynaklanmaktadır. Bu da 
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taklit büyüsü olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında muskanın kullanılması, yatır ve ziyaret 

yerlerine gidilmesi gibi dinsel ve büyüsel uygulamalar da yaygın bir şekilde devam etmektedir (Bali, 

2015:172). 

 Samsun’da çocuk isteyen kadın kayıkla denizde  gezdirilirse hamile kalacağı umulur 

(Şişman, 2002: 447). Tekirdağ’da kısır kadınların bellerine havan ya da çömlek vurulmaktadır 

(Artun, 1998: 1). Tokat/Zile’de ise çocuğu olmayan erkeğin köyün kaplıcasındaki suyun kaynadığı 

yerden bir parça kum alarak yemesi halinde çocuk sahibi olmak için gereken güce kavuşacağına 

inanılmaktadır (Öztelli, 1951: 438). 

 Gaziantep’te evlendikten sonra uzun bir zaman geçmesine rağmen kadın hamile kalmamışsa 

bazı yöntemlere başvurulmaktadır. Derleme yoluyla sözlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler 

ışığında bebek sahibi olabilmek için yapılan sağaltım uygulamalarını Kocakarı ilaçlarıyla yapılan 

uygulamalar ve dinsel-büyüsel nitelikli uygulamalar olarak iki grupta incelemek mümkündür.  

Kocakarı ilaçlarıyla yapılan uygulamalar: 

 Bu uygulamaların başında kadının, ara ebesine muayene ettirilmesi gelir. Ebe, kadının beline 

masaj yapar, kollarıyla kadının sırtından kavrayarak, belini iyice sarsacak biçimde kadını 

sallar. Bu uygulamaya Gaziantep’te “zırhalamak” denir. Kadının beline “mecleme” denilen 

bir tür yakı yapıştırır ve kendiliğinden ayrılıncaya kadar bu mecleme kadının belinde kalır 

(K.3, K.4, K.5, K.6, K.11, K.12, K.21, K.22, K.23). 

 Bahar mevsiminde kırdaki çeşitli çiçek ve yapraklar toplanarak kaynatılır. Kadın, bunların 

buharına oturtulup bir süre bekletilir. Bu uygulamaya da “tütsü vermek” denir (K.6, K.7, 

K.8, K.9, K.10, K.11, K.23). 

 Çocuk olmamasının sebebinin erkekten kaynaklandığı düşünülür ise ona bal vb. güçlendirici 

yiyecekler, baharat, sebze ve meyve tohumlarından yapılmış macunlar yedirilir (K.14, K.34, 

K.37, K.11, K.26, K.39, K.40). 

 Yumurta akı içindeki beyaz parçanın, bala karıştırılıp erkeğe yedirilmesi ile erkek 

güçlendirilir (K.3, K.4, K.11, K.21, K.22, K.35). 

 Korkudan olabilir düşüncesiyle hocalara götürülüp muska yaptırılır (K.3, K.4, K.11, K.21, 

K.22, K.23). 

 Lokman hekimler tarafından hazırlanan macunlar yedirilir (K.1, K.13, K.18, K.19, K.22, 

K.23). 

 Maydanozla süt kaynatılır, tülbentin arasına koyulup rahme konur (K.8, K.14, K.15, K.20, 

K.22, K.23). 

 Saman buğusuna, maydanoz buğusuna veya tavuk pisliğine oturulup, iltihap söktürülür. Bu 

şekilde yumurtalığın da çalışacağı düşünülür (K.1, K.13, K.18, K.19, K.22, K.23). 

 Köy ebesinden tereyağı, ot, acı kahve gibi şeylerle hazırlanan ilaç yüne sarılır ve içeri konur 

(K.1, K.7, K.17, K.25, K.27, K.36). 

 Pamuk, saf zeytinyağına batırılıp içeriye konur (K.8, K.14, K.15, K.20, K.22, K.23). 

 Ciritatan otu toplanır, polat şekeri ve zeytinyağı ile bulamaç haline getirilip rahme bırakılır 

(K.13, K.14, K.15). 

 Isırgan otu doğranır, samanla kaynatılır, bunun üzerine oturulur (K.5, K.33, K.39, K.40). 
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 Ebegümeci otu sütle kaynatılıp buharına oturulur (K.6, K.9, K.10, K.11). 

 Ful çiçeği rahme doğru itilir (K. 27) 

 Çocuğu olmayan kadın tavana iple asılıp ayaklarından baş aşağı sallandırılır (K.4, K.8, K.17, 

K.32, K.38, K.39, K.40). 

 Pamuğa kolonya dökülür, hacamat havanının içinde çakmakla tutuşturulur ve rahim ağzına 

yerleştirilir. İltihap çektirilir, bu işlem birkaç defa tekrarlanır (K.4, K.9, K.16, K.17, K.23, 

K.38). 

 Kömür koru üzerine katran (çamdan çıkarılan madde) konur, eridikçe üzerine oturan kadına 

buharı gelmek suretiyle tedavi edilir. Kadın buğuda iyice terletilir (K.1, K.31, K.40). 

 Çocuğu olmayan kadın, kekik-defne-çam ağaçlarının yapraklarının kaynatıldığı suyun 

buharına oturtulur (K.13, K.27, K.28). 

 Süt kaynatılarak çukur bir kaba konulur, çocuğu olmayan kadın çıplak bir şekilde bu kabın 

üzerine oturtulur (K.9, K.29, K.30, K.31, K.40). 

 Ayçiçeği (günebakan) bütün bir halde kaynatılır, kadın bu suyun buharına oturtulur (K.29, 

K.40). 

 Sadeyağı yakıp yumurtayı üzerine kırdıktan sonra yumurta pişmeden bir tutam nane 

karıştırılarak aşağıdan rahme alınır (K.3, K.8). 

 İçme veya şifalı su kaynaklarına gidilir. Burada bu sudan içip banyo yapılır. Ayrıca bir 

miktar su alarak eve getirilir. Evde yedi gün boyunca bu su içilir (K.29, K30, K.34, K.35, 

K.36, K.37, K.38). 

 Sarı mentir çiçeğinin yaprağı ile kuyruk yağından yapılacak merhem rahme alınır (K.2, K.9). 

 Çekem, kuyruk yağı ve polat şekerinden yapılan macun rahme alınır (K.13, K.14, K.15). 

 Kuyruk yağı ve hurmadan yapılan merhem rahme alınır (K.13). 

 Nefse emi denilen on iki türlü baharat pekmeze karıştırılarak yapılan macun hamamda 

rahimden içeriye alınır (K.1, K.2, K.19). 

 Uygulamalarda ilaç olarak kullanılan karışım -macun, merhem- Gaziantep bölgesinde “em” 

olarak isimlendirilmektedir. Bitkisel ağırlıklı olduğu özellikle dikkati çeken bu formüller, özellikle 

iltihap giderme, doğumla ilgili kanalları açma ve rahmi ısıtma amaçlı olarak uygulanmaktadır. 

Genellikle kocakarı ilaçları adıyla tabir olunan bu ilaçların en yaygın uygulayıcıları, kadın kamların 

günümüzdeki örnekleri olarak niteleyebileceğimiz, ebe adı verilen kadınlardır. Bugün kenar semt ve 

köylerde işlevini devam ettiren bu kişilere talep geçmişe oranla azalmıştır. Araştırmalarımızda 

görüştüğümüz kişiler bu uygulamaların kendi gençlik dönemlerinde daha sık başvurulan yöntemler 

olduğunu dile getirmişlerdir. 

Dinsel-büyüsel nitelikli uygulamalar: 

 Kale altındaki Pirsefa türbesi ve Yuşa Peygamber’in kabirleri çocuksuz ve diğer dilek 

sahiplerinin uğrak yeridir. Dilekleri gerçekleşenler türbede lokum, çikolata, şeker vb. 

yiyecekler dağıtır ve mevlit okutur (K.1, K.2, K.3, K.4, K. 18, K.19, K.20, K.28, K.29, K30). 

 Çocuk sahibi olmak için yakınlarda bulunan yatır ve ziyaret yerlerine adak adanır ve çocuk 

olduğunda bu adak yerine getirilir (K.2, K.3, K.4, K.7, K.9, K.13, K. 16, K.17, K.20, K.28, 

K.29, K30). 
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 Nurdağı’nın Durmuşlar köyü yakınındaki Ökkeşiye yatırında bulunan zat ashaptan bir 

kimsedir. Tüm yatırlarda bulunan zatların hayatı hakkında çeşitli hikâyeler anlatılır. 

Ökkeşiye ziyaretine her sene hastalık sahibi olan, çocuk sahibi olamayan veya farklı dilekleri 

bulunan yüzlerce insan akın eder. Ökkeşiye ziyaretgâhı erkek çocuğu olmayanlarca ziyaret 

edilir, kurban kesilir. Doğan çocuğa Ökkeş ismi verilir ve çocuk 7 yaşına geldiğinde aynı 

türbede kurban kesilir (K.24, K.26, K.28, K.29, K38). 

 Gaziantep’in doğusundaki Değirmenli (Dermanlı) Dede ziyaretine giden dilek sahibi 

kadınlar, kuzeydeki nar ağaçlarının bulunduğu yere gider. Daha önce hazırladıkları beşikleri 

ağaçlara asarlar. Yer yer asılmış yazmalar da evlat dilekleri içindir. Ziyaret sonrası oğlu olan 

çocuğuna Ali, kızı olan Aliye ismini koyar. Çünkü yatırda yatan zatın ismi Ali’dir (K.2, K.8). 

 Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Danacık köyündeki Hilmi Baba adlı zat da muska 

yazarak veya afsun yoluyla çocuksuz olanlara veya hastalıkları olanlara yardımcı olmaya 

çalışırmış, yaklaşık on sene önce vefat etmiş. Ocaklı bir aile oldukları için şimdi oğlu Bilal 

Baba aynı şekilde gelenlerle ilgilenmektedir. Bu ocaklı aileye gelen insanlar erzak ve çeşitli 

yiyeceklerle gelmekte, getirilen bu yiyecekler yine ev sahiplerince pişirilip misafirlerle 

yenmektedir (K.18, K.19, K.20, K.22, K.23, K.25, K.28). 

 Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan Yukarıbayır semtindeki Kurban Baba da çocuk veya 

farklı dilekler için gidilen ziyaretlerdendir. Çocuk için duvara taş yapıştırılıp, ağaca çaput 

bağlanır. Her cuma mum yakılır, bu ziyaretler 3 veya 7 cuma olur (K. 18, K.19, K.29). 

 Gaziantep'in Araban ilçesindeki Seyyid-i Vakkas Türbesi’nde çocuk dilemek için ağaçlara 

salıncak kurarlar. Dilek gerçekleşince kurban kesilir (K.1, K33). 

 Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan Şehreküstü’deki Şıh Hamamı çocuksuz kadınların da 

gittiği ve dileklerini mum yakarak dilediği bir hamamdır (K.1, K.2, K. 18, K.28, K30). 

 Şehreküstü’deki Karababa (Karakabir) türbesinde dilekler için mum yakılır (K.1, K.2, K.28, 

K30). 

 Şehreküstü’deki Ali Baba Türbesi de çeşitli dilek sahiplerinin uğrak yeridir. Ziyaretin en 

karakteristik özelliği dilekleri gerçekleşenlerin tavuk kurban etmeleridir (K.1, K.2, K. 18, 

K.28, K30). 

 Doğum yapan kadına tam doğumun gerçekleştiği sırada çocuğu olmayanları anıp dua etmesi 

söylenir, bu esnada yapılan duanın geri çevrilmeyeceğine inanılır (K.2, K.3, K.4, K.7, K.8, 

K.9, K.13, K. 16). 

 Merkez Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde Çarpınlı Fatma isminde hâlâ 

yaşayan bir efsuncu kadın, çocuğu olmayanları 3 cuma efsunlar (K.28, K.29).  

 Meyve veren ağaçların yaprakları toplanır, kaynatılarak içilir (K.6, K.29, K30, K.34, K.41, 

K.33, K.34).  

 Yeni evlenen veya çocuğu olmayan bir kadın kapı eşiğine ya da süpürge üstüne oturursa 

çocuğunun olmayacağına inanılır (K.21, K.23, K.24, K.39). 

 Çocuğu olmayan kadın kimsesiz bir çocuğu evlat edinirse kendisinin de çocuk sahibi 

olacağına inanılır (K.4, K.5, K.10, K.19, K.23, K30). 

 Çocuk sahibi olmak amacıyla başvurulan büyüsel içerikli uygulamaların büyük bir kısmı da 

Gaziantep’te çok canlı bir gelenek olan Hıdırellez kutlamalarında görülür. Biri karada diğeri 

denizde olan ve sadece Hıdırellez gecesi bir araya gelen Hızır ve İlyas Aleyhisselam için 
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dilek sahipleri bir gün önce iki rekât namaz kılarlar, dileklerini dilerler, bunun için ev gibi 

istekleri olanlar çatılarına istedikleri şeyin resimlerini çizer, para isteyenler gül dalına para 

asarlar. Çocuk isteyenler yine gül dalına beşik kurarlar veya kâğıtlara bebek resimleri 

çizerler. 6 Mayıs Hıdırellez günü bu dilekler kâğıda yazılarak suya (Alleben Deresi’ne) atılır 

(K.1, K.2, K.3, K.4, K.7, K.9, K.10, K.14, K. 16, K.19, K.23, K40). 

 Yukarıda sıraladığımız dinsel kaynaklı uygulamalar, eski Türk inanç sistemi olan 

Şamanizm'in İslami forma bürünmüş ve bugüne kadar gelmiş, yer yer canlılığını koruyan âdetleridir. 

Büyüsel kökenli uygulamaların bugün Gaziantep şehir merkezi için geçerliliğini yitirdiği, ancak köy, 

ilçe ve kenar semtlerde ve daha çok eğitim seviyesi düşük insanlar arasında var olduğu tespit 

edilmiştir. Dinsel kaynaklı uygulamaların eğitim seviyesi yüksek olan insanlarca da yaşatıldığı 

görülmektedir. Yatır ziyaretçilerinde bu yönden çeşitlilik görülür. İnanç var olduğu sürece bu 

uygulamaların da varlığını sürdüreceği söylenebilir. 

1.2. Hamile Kadının Kaçınmaları / Uygulamaları 

 Kadın hamile kaldıktan sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak bir takım uygulamalar yapmaya 

ve bazı durum ve davranışlardan uzak durmaya çalışır. Bu uygulamalar çocuğun anne karnındayken 

sağlığını koruma amacını taşır. Konuyla ilgili Türk dünyasındaki ve Türkiye sahasındaki 

uygulamalarla çalışma alanımız olan Gaziantep'teki uygulamalar benzerlik gösterir. Öncelikle Türk 

kültüründeki uygulamalara örnekler verelim. 

 Uygur Türklerindeki inanışa göre hamile kadın, tavşan eti yerse çocuğunun dudağı yarık 

olur. Anne adayının deve eti yemesi halinde ise doğumu gecikir. Yine hamile kadının bir kişiye çok 

bakması durumunda çocuğun ona benzeyeceğine inanılır (Rahman, 1996: 97). Benzer bir inanış da 

Karaçay, Balkar ve Nogay Türklerinde vardır. Anne adayının hayranlık duyduğu kimseye bakması 

durumunda çocuk ona benzeyecektir. Bu inanışın bir sonucu olarak da korkulan varlığa bakmak 

kaçınılan bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır (Kalafat, 1999c: 57-210).  

 Çukurova bölgesi Girit göçmenlerindeki inanışa göre hamile kadın iç çamaşırlarını kimsenin 

göremeyeceği bir yerde kurutmalıdır, aksi halde çocuğun sakat doğacağı düşünülmektedir (Şenesen, 

2011: 74). 

 Samsun’da hamile kadına iğne elden verilirse çocuğun çok zayıf doğacağına inanılır 

(Şişman, 2002: 446). Darende ve çevresinde ise hamile bir kadının, un konulan kabın veya oklavanın 

üzerinden atlayarak geçmesi halinde doğum yapamayacağı düşünülür (Uslu, 2004: 92). 

Tekirdağ’da, doğum öncesinde kadın en son neye bakmışsa bebeğin ona benzeyeceği 

düşünülür. Bu sebeple çirkin kişilere ve hayvanlara bakılmaz. Yine hamile kadın ölü evine giderse 

doğacak çocuğun hasta olacağından korkulur (Artun, 1998: 4). 

 Mersin Konargöçerlerinin halk kültüründe, hamile kadın cenazenin olduğu yerde oturmaz, 

ayakta bekler. Aksi halde çocuğunun düşeceğine inanılır. Yine hamile kadın değirmenin yanına 

yaklaştırılmaz. Değirmen cinin, perinin eğleştiği yer olarak düşünülür ve kadının bebeğine zarar 

gelebileceğine inanılır.  Bununla birlikte hamile kadın tavşana bakmaz, bakarsa çocuğunun 

dudağının yarık olacağı düşünülür (Bali, 2015:173).  

 Gaziantep'te ise hamile kaldıktan sonra sürekli düşük yapan kadınlar için “tabeli” tanımı 

kullanılır. Çocuğu yaşatmak, düşüğü önlemek, sağlıklı bir çocuk doğurmak amacıyla bazı kaçınma 

ve uygulamalar gerçekleştirilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Tabesi olan kadın için nefesi, teri, muskası iyi gelen bazı kişilerin terini sildikleri bir mendili 

kadın doğuruncaya kadar koynunda taşır (K.2, K.3, K.5, K.11, K.24, K.27, K.33, K.36, 

K.37). 
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 Çocuğu durmayan kadın hocaya götürülür. Tabe varsa karnına iplik veya tülbent bağlanır ve 

okunur (K.2, K.3, K.4, K.5, K.24, K.28, K.29, K.35). 

 Tabesi olan kadına boylama ya da boy hacebi adı verilen bir muska yaptırılır ve doğum 

gerçekleşene kadar kadın bu muskayı çıkarmadan boynunda taşır (K.11, K.24, K.27, K.33, 

K.34, K.36, K.37). 

 Kadının beline kırmızı kuşak bağlanır (K.1, K.3, K.17). 

 Çocuğu düşmemesi için bel, hocaya bağlatılır (K.1, K.3, K.17, K.36, K.37). 

 Hoca bir ipe dua okuyarak ipi kadının beline takar ve bu ip kırk gün belde kalır. Çocuk 

doğduktan sonra da hocaya götürülüp çocuğa onun belirlediği bir isim konur (K.1, K.3, K.17, 

K.36, K.37). 

 Hamile kadının göğsüne elma konur, elma kokusu sebebiyle çocuğun düşmeyeceğine 

inanılır (K.8, K.10, K.19). 

 Çocuğun gözü kırmızı olmasın diye hamile kadın balığa baktırılmaz (K.5, K.10, K.29, K.30, 

K.39). 

 Kadının hamileyken saçını kestirirse doğacak çocuğun ömrünün kısa olacağına, saçını 

kestirmeyip uzatırsa çocuğun ömrünün uzun olacağına inanılır (K.7, K.9, K.28, K.30, K.35). 

 Hamile kadın çirkin insanlara ya da sevmediği kişilere bakmaz, bakarsa çocuğun onlara 

benzeyeceğine inanılır (K.3, K.4, K.11, K.19, K.20, K.23, K.24, K.27, K.28, K.29, K.35). 

 Çocuğun bir yerinde eksiklik ya da leke olmaması için hamile kadına aşerdiği yiyecekler 

yedirilir (K.3, K.4, K.24, K.25, K.28, K.31, K.35). 

 Tavşana bakılmaz ve yenmez, çocuğun dudağı yırtık olur (K.1, K.2, K.3, K.4, K.11, K.19, 

K.20, K.21, K.22, K.23, K.24, K.27, K.28, K.29, K.35, K.37, K.40). 

 Doğum olayı gerçekleştikten sonra çocuk yaşamıyorsa bu çocuk doğar doğmaz çocuğu 

yaşayan bir kadına bir miktar para karşılığında satılır. Bu işlem sırasında satın alan kadın 

bebeği üç defa atletinden içeri geçirerek “ben bu çocuğu aldım” der. Böylelikle çocuğun 

yaşayacağına inanılır (K.25, K.39). 

 Gaziantep’te ardı ardına gelen düşüklerde veya çocuğun yaşamaması halinde yapılan 

uygulamaların tamamı dinsel-büyüsel niteliktedir. Yine çocuğun sağlıklı doğması için hamile 

kadının kaçınmaları da inanç temellidir.  

 2. Doğum Sırası ile İlgili Uygulamalar 

 Doğum sırasındaki güçlükleri gidermek, acıyı hafifletmek, doğumun kolay ve hızlı 

gerçekleşmesini sağlamak ve bebekle annenin rahat ve sağlıklı olmaları için bir dizi uygulama ve 

inancın doğum olayının çevresinde kümelendiği söylenebilir.  

 Doğumu kolaylaştırmak amacıyla Müslüman Türk topluluklarının çoğunda görüldüğü gibi 

ülkemizde de “el alma” uygulamasına sıkça rastlanmaktadır. Doğumu yaptıran kadın yani ebe Hz. 

Muhammed’in kızı Hz. Fatma’dan el alarak bu manevi güç ile birlikte doğum olayını 

kolaylaştırabilmektedir (İnan, 2006: 73). 

Kırgız Türklerinde hamile kadın, sancısı iyice arttığında kocası uyuyorsa ona bildirmeden 

ayağının üzerinden atlar. Böylelikle doğum sancılarının kocasına geçeceğine inanır (Jumabaev, 

2006: 36). 
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Eski Türklerde doğum olayı sırasında kadına musallat olduğu düşünülen kötü ruhları 

korkutarak oradan uzaklaştırmak ve doğumun kolay gerçekleşmesini sağlamak amacıyla erkekler 

doğum bitinceye kadar bağırır, havaya ateş eder ve gürültü yaparlar (Boratav, 1999: 149; İnan, 2006: 

68). 

DoğuAnadolu’daveAzerbaycan’dabazıyörelerdedoğumunkolayolmasıiçinanneadayınınalba

smasıgibişeylereuğramamasıiçineşiğinönündeateşyakılırveerkek at kişnetilir (Kalafat, 2011a: 73). 

Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki uygulamalar arasında doğumu kolaylaştırmak amacıyla 

doğum sancısı çeken kadının evindeki kapalı eşyaları açmak, kadının saçı örgülü ise bunu açmak, 

evdeki su dolu kapların içini boşaltmak, kafesteki kuşları ya da kümes hayvanlarını serbest bırakmak, 

çeşmeleri açmak,  kolay doğum yapan bir kadının elinden su içmek gibi pratikler bulunmaktadır 

(Boratav, 1999: 148- 149; Uçar, 1976: 149-152).  

Tekirdağ’da doğum hızlı gerçekleşsin diye teneke çalınır. Doğum sırasında çamaşırlar ters 

ise doğru yüzü çevrilir, kapının arkasına da bir demir parçası konulur (Artun, 1998: 4). 

Erzurum’da doğum gecikir ve hamile kadının sancıları artarsa dışarıdan biri doğumun 

gerçekleştiği yere koşa koşa gelir, hamile kadının karşısına geçer “Atlılar yeğin geldiler, sen geç 

kaldın, çabuk gel artık!” diye seslenir (Taş, 1996: 197). 

Malatya Doğanşehir’de damadın annesinin üç İhlâs, bir Fatiha okuyarak dua etmesinin 

doğumu kolaylaştıracağı düşünülür. Hamile kadının yanına da kolay doğum yapan ve sağlıklı 

çocukları olan bir kadının tülbendi konulur. Evdeki kilitli kapılar açılır. Kadının saçları örgülüyse 

çözülür (Kurt, 2012: 48). 

Mersin Konargöçerlerinde doğum yapacak kadına, kocasının ayakkabısının sağ tekinin 

topuk kısmına su koyarak içirilirse kolay doğum yapacağı düşünülür. Hamile kadın kolay doğum 

yapsın diye bir hocaya muska yazdırılır. Sonra bu muska bir su içerisinde kaynatılarak doğum 

sırasında içilir (Bali, 2015: 183). 

Gaziantep’te hamile kadının doğum yapmasından hemen önceki ve hemen sonrasındaki 

zamanı da içine alan doğum anı çok önemsenir. Bu yüzden daha da dikkat edilerek doğum yapan 

kadının sıkıntılarını gidermek, rahat ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirmesini sağlamak için birtakım 

uygulamalar yerine getirilir. Tespit edilen uygulama ve inanışlar şunlardır: 

Gerçekçi Nitelik Taşıyan Uygulamalar: 

 Doğum sancıları başlayan kadın, tavandan sarkıtılan ipe tutunarak iyice asılır. Sancı attığında 

var gücüyle ipi kendine doğru çeker. Bu uygulamayla anne adayının kolay doğum yapacağı 

düşünülür (K.29, K.30, K.34). 

 Kadının sancısı başladığı zaman kum ateşte kavrularak bir çarşafın üzerine serilir. Doğum 

yapacak olan kadın bu kumun üzerine yatırılır. Böylece doğumun kolaylaşacağına inanılır 

(K.29, K.30). 

 Bebeğin rahat doğması için rahim ağzına zeytinyağı sürülür (K.22, K.31, K.34). 

Dinsel-Büyüsel Nitelikli Uygulamalar: 

 Kadının doğum esnasında yalnız kalmaması gerekir. Kadın çocuk doğururken yalnız kalırsa 

alkarısı bir kadın suretinde gelir ve kadının ciğerini alır, suya çalar ve eğer batırırsa kadının 

öleceği düşünülür (K.9, K.10, K.13, K.24). 
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 Doğumun gerçekleşeceği evde içi dolu herhangi bir nesne bırakılmaz. Kovalardali su 

boşaltılır, dolu tüfek varsa havaya ateş edilir. Böylelikle daha kolay bir doğum olacağı 

düşünülür (K.7, K.9, K.29, K.30, K.31). 

 Evde bulunan kapalı bıçak ve makasın ağzı açılır (K.29, K.30). 

 Doğum yapacak olan kadına daha önce kolay doğum yapmış olan bir kadının elinden su 

içirilir (K.29, K.30, K.33, K.34, K.40). 

 Çocuk doğduğu zaman kapının arkasına demir koyulur. Bu demirin çocuğu koruyacağına 

inanılır (K.29, K.30, K.34). 

 Meryem Ana Eli denilen otu getirilir ve suya konulur. (İnanışa göre Meryem Ana dağda 

doğum yaparken sağdan soldan o otu çekmiş. O nedenle otun adı Meryem Ana Eli otudur.) 

Islandıkça açılır ve onunla beraber rahim de açılır. Daha sonra ot tekrar kullanılır (K.27, 

K.30). 

 Doğumun zorlaşırsa kadının boynuna Kur’an-ı Kerim asılır (K.21, K.33). 

 Doğum esnasında kadının avucuna beyaz renkli, adına süt taşı denilen bir taş konulur (K.20, 

K.23, K.38, K.40). 

 Doğumu gerçekleştiren ebe “El benim elim değil, Ayşe Fatma annemizin elidir.” der (K.1, 

K.20, K.33, K.34, K.35). 

Doğum sırasında yapılan uygulamaların tamamı doğumun daha kolay gerçekleşmesini 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bunlardan bir kısmı büyü özelliği taşırken bir kısmı gerçekçi nitelik 

taşıyan uygulamalarıdır. 

3. Doğum Sonrası ile İlgili Uygulamalar 

 Doğum olayı gerçekleştikten sonra da inanma ve uygulamalar çeşitlenerek devam 

etmektedir. Söz konusu uygulamalar genellikle annenin ve çocuğun sağlığını korumayı 

amaçlamaktadır. 

 3.1.Lohusalık ve Lohusanın Kaçınmaları 

 Anadolunun çeşitli yerlerinde yeni doğum yapmış kadına lohusa, loğsa, emzikli, nevse gibi 

adlar verilmektedir (Örnek, 2000: 143). Lohusalık dönemi ile ilgili birçok inanış ve bu inanışa bağlı 

uygulama bulunmakradır. Lohusalık dönemi, doğumdan sonraki kırk günlük süreyi kapsar. Bu 

dönemde lohusa kadın güçsüzdür her türlü rahatsızlığa yatkındır. “Lohusanın mezarı kırk gün 

açıktır.” ifadesiyle kadının bu dönemde hastalıklara karşı dayanıksız olduğu ifade edilmektedir 

(Santur, 2004: 11). Dolayısıyla lohusayı korumak için çeşitli uygulamalar gerçekleştirilir. 

Adana’da doğum yapan kadına, rahminde elmacık olacağı düşüncesiyle elma ve üzüm, içi 

gövereceği düşüncesiyle de yeşillik yedirilmez (Başçetinçelik, 2009: 82-83). 

Kastamonu’da yeni doğum yapan kadın ocak başına gönderilmez, akşamdan sonra evinin 

bahçesi de dâhil kesinlikle dışarıya çıkarılmaz (Abdulkadiroğlu, 1987: 161). 

Samsun’da lohusa kadın düğüne ya da cenazeye giderse albastı olacağı düşünülür. Lohusa 

kadının zorunlu hallerde dışarı çıkarken yanına bir parça ekmek ya da bir parça kömür alır ve bunları 

çocuğun kundağına koyar (Şişman, 2002: 448-450). 

Erzurum’da lohusanın kırk gün boyunca sokağa çıkmasına izin verilmez. Kırk gün annenin 

ve bebeğinin çamaşırı kurutulmak üzere sabah güneş doğarken asılır ve akşam namazı gelmeden 
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toplanır, toplanmadığı takdirde çocuk ve anne hastalığa yakalanacağına ya da çocuğu veya anneyi 

cin çarpacağına inanılır (Taş, 1996: 204-205). 

 Mersin Konargöçerlerinde lohusa kadına humma olur yani kadın deli olur diye su içirilmez. 

Eğer kadın humma olmuşsa gök rengi bir bezin üstüne pekmez sürerek doğum yapmış kadının başına 

bağlarlar (Bali, 2015:192). 

 Öncelikle Gaziantep’te yeni doğum yapmış olan kadına “nevse” adı verildiğini belirtmek 

gerekir. Ancak bu çalışmanın genelinde nevse yerine lohusa sözcüğünün kullanılması tercih 

edilmiştir. Araştırma alanında lohusa kadının kaçınmalarıyla ilgili olarak tespit edilen uygulamalar 

ise şunlardır: 

 Lohusaya kuymak adı verilen un, şeker ve yağ ile yapılmış bir yiyecek yedirilir. Kuymağın 

yanı sıra şekerli yağ veya pekmez şerbeti de içirilebilir. Bu yiyecek ve içeceklerin lohusanın 

sağlığına bir an önce kavuşmasını ve güçlenmesini sağlayacağı düşünülür (K.5, K.6, K.8, 

K.9, K.10, K.25, K.27, K.31, K.32). 

 Lohusaya ekşi bir yemek verilmez. Yerse çocuğun büzmecik denen ve ölümle 

sonuçlanabilen tehlikeli bir hastalığa yakalanacağına inanılır (K.3, K.25, K.26, K.40). 

 Lohusa kadın yalnız bırakılmaz, albasacağı düşünülür (K.3, K.4, K.5, K.6, K.7, K.8, K.9, 

K.10, K.25, K.27). 

 Lohusanın başucuna bıçak, makas gibi demirden ve kesici aletler konur. Demirin koruyucu 

gücünden faydalanmak amaçlanır  (K.5, K.6, K.7, K.8, K.9, K.10, K.25, K.31, K.32). 

 Lohusa kadın yeni doğum yapmış başka bir kadının yanına gitmez. Kırklarının karışacağına 

ve çocuklara zarar geleceğine inanılır (K.3, K.4, K.5, K.6, K.7, K.8, K.9, K.10, K.25, K.26, 

K.27, K.28, K.29, K.30). 

 Lohusa kadın cenazeye gitmez (K.13, K.14, K.15, K.16, K.17, K.18, K.19, K.20, K.25). 

 Lohusa kadın başına al bağlar. Bu uygulama da albasmasından korunmak içindir (K.3, K.4, 

K.5, K.6, K.7, K.8, K.9, K.10, K.25, K.29, K.30, K.31, K.33, K.34). 

3.2. Albastı ve Kırk Basması 

Lohusalık döneminde bebek ve özellikle anne için en büyük tehlikelerden birisi albastı, 

albasması hastalığıdır. Bu hastalığa alkarısı, alanası, albastı adı verilen olağanüstü ve kötü bir ruhun 

sebep olduğuna inanılır (Çıblak, 2005: 173). 

Lohusaları etkilediğine inanılan kötü ruhlar ve güçlerin varlığına olan inanışın kökleri çok 

eskilere dayanmaktadır. Lohusalara musallat olan bu kötü ruh, Türk halkbiliminde “alkarası, albastı, 

albis, almis” gibi adlarla yer almaktadır (İnan, 2000, s. 169).  

Eski Türklerden günümüze kadar lohusaya musallat olduğuna inanılan bu kötü ruh ile ilgili 

olarak tüm Türk topluluklarında benzer inanışlar bulunmaktadır. Yaygın inanışa göre bu ruh yalnız 

kalan lohusanın yanına gelerek ciğerini alırmış ve böylelikle lohusayı al basarmış. Bu ruh lohusanın 

ciğerini alıp da suya bırakırsa lohusa ölürmüş. İnanışlarda alkarısı tüfek sesinden, ocaklı kimselerden, 

demirden ve kırmızı renkten korkar. Bu sebeple de lohusa yatakta iken başına kırmızı kurdele 

bağlanır. 

Uygurlar, “albastı” yerine “karabasma” tabirini kullanırlar. Yeni doğum yapmış olan kadın 

üç gün yalnız bırakılmaz. Evde geceleri ışıklar yanık bırakılır. Hatta bu işlem kırk gün devam eder. 

Albastıdan korunmak için hastanın yastığının altına Kur’an, eve de silah konulur. Kadınlarda albastı 

ile ilgili belirtiler sezildiğinde “Pocan” patlatılır. Albastı cinlerin bir çeşidi olarak düşünülmektedir. 
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Kazaklarda da, albastı terimi yerine “karabastı” kullanılmaktadır. Doğum yapan hanım uzun sure 

baygın kalırsa onun karabastı olduğuna inanılır (Güngör, 1991: 357). 

Orta Asya Türk topluluklarından Kırgız-Kazak ve Başkurt Türkleri albastıyı keçi veya tilki 

şeklinde, Kazan Türkleri kötü bir ruh olarak, Özbek Türkleri pejmürde, saçları dağınık bir kocakarı 

biçiminde düşünmektedir. Lohusa kadını albastıdan korumak için ise yastığının altına makas, 

odasına süpürge koyarlar. Ayrıca lohusa kadının odasında kırk gün boyunca mum yakarlar (Selçuk, 

2004: 177).  

Gagauzlar, dev şeklinde tasavvur ettikleri albastının varlığına inanmaktadır. Albastı, kötü 

ruhlu bir devdir. Lohusalara zarar verir, onları öldürebilir. Lohusayı albastının şerrinden korumak 

için ona, doğumdan üç gün once ve üç gün sonar rakı verirler. Akşamları lohusanın yatak odasının 

kapısı önüne kor haline gelmiş ateş konur, zira bütün Türk boylarında olduğu gibi ateş, hastaları kötü 

ruhların etkisinden korur (Güngör, 1991: 190). 

Nurhak Dağı Türkmenlerinde de Al Ana denilen yaratığın ortada su bulup lohusaya zarar 

vermemesi için su kaplarının ağzı örtülür (Yalgın 2000, II: 511). 

Bulgar dağındaki Yörükler arasındaki inanca göre, alkarısının korktuğu tek şey demir ve 

ateştir. Lohusaya al basmaması için ayrıca, yastığının altına bir orak, maşa, bir kilit veya bir anahtar 

konur; ateşte süpürge yakılır ve külü ile bir küllü su hazırlanarak lohusaya üç yudum içirilir, kurşun 

dökülür. Obada bulunabilirse lohusanın ayağına veya koluna bir zincir baklası takılır (Yalgın 2000, 

I: 293). 

Kozan Dağı Türkmenlerinde ise alkarısı bir kuş gibidir ve eve her yerden girer. Elinde bir 

boncuğu vardır. Lohusa su kaplarını açık bırakmadığı takdirde alkarısı yanına yaklaşamaz (Yalgın 

2000, II: 311). 

 Giresun ve Kırşehir’de lohusa ve çocuğun yattığı yerde erkek eşyası bulundurulursa 

alkarısının korkacağına ve bir daha gelmeyeceğine inanılır (Tacemen, 1995: 251). 

Hakkari’de, al basmasını önlemek için yorgana iğne batırılır. Bunun yanı sıra lohusa 

yatağının yanına kırk gün boyunca süpürge bırakılır. Eskişehir’de de lohusanın odasına süpürge 

koyma uygulaması görülmektedir (Biçer, 1991: 11). Böyle yapılırsa o kişiyi albasmayacağına 

inanılır.  

Erzurum ve çevresinde albastıdan korunmak için farklı bir uygulama dikkat çeker. Doğum 

yaptıran ebe, lohusanın yemeğinin ilk lokmasını, lohusanın ağzına üç defa götürüp geri çeker ve 

sonra o lokmayı kendisi yer. Alkarısının kıl şeklinde bu lokmanın içine girerek lohusa kadının 

ciğerlerini sökeceği düşünüldüğü için bu şekilde alkarısına engel olduklarına inanırlar. Albasmasına 

uğradığı düşünülen kadına ise bir miktar çivi suda bekletildikten sonra üç gün boyunca bu su içilir. 

Albasan lohusanın yatağının üzerine arpa serilir ve bir erkek at odaya sokulur, at arpayı yer ve 

kişnerse lohusanın kurutulacağı, at huysuzluk ederse yapacak bir şey kalmadığı düşünülür (Taş, 

1996: 208). 

Erzincan dolaylarında ise alkarısından korunmak için yapılan pratikler, lohusanın yorganına 

iğne saplanması, yanına daha önce kullanılmamış bir süpürge, kılıç ya da ucuna soğan takılmış eğiş 

konulması şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Küçük, 1987: 249). 

Türk topluluklarında yüzyıllardır varlığını sürdüren albasması inancı Gaziantep ve 

çevresinde de baskın bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Eski Türklerdeki Şamanizm inancı ile 

İslami öğeler birbirine geçmiştir. Tespit edilen uygulamalar ise şunlardır:  
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 Gaziantep’te çocuk çıplak bir şekilde terazi kefesine konulur. Terazinin diğer kefesine de 

tezek konularak çocuk tartılır. Ayrıca çocuk değirmen çarkından alınan su ile yıkanır (K.1, 

K.7, K.10, K.11). 

 Yeni doğan çocuğun olduğu yerden gelin alayı geçerse çocuğu gelinin alı basar. Basmaması 

için düğün geçerken gelin çocuğu kucaklar, atın üstünde ayağa kalkar (K.38, K.39). 

 Bebeği albasmasından korumak için değirmenden gelen un çuvalından bir parça alınarak 

bebeğin yattığı yerin bir yanına serpilir (K.22, K.36, K.40). 

 Lohusanın başucuna bir elek içinde soğan, ayna, Kur’an-ı Kerim ve bir çuvaldız konulur 

(K.9, K.29, K.30). 

 Lohusanın yastığının altına makas, bıçak gibi demir aletler konulur. Alkarısının demirden 

korktuğuna inanılır (K.7, K.9, K.20, K.21, K.22, K.23, K.40). 

 Lohusa kadına ve bebeğe sürme çekilir (K 1, K.2, K.12, K.21, K.29, K.36). 

 Lohusa kadının başına kırmızı renkte bir tülbent bağlanır (K.7, K.9 K.29, K.30). 

 Lohusa kadın, kırk gün yalnız bırakılmaz. Alkarısının bebeğe ya da annesine zarar 

vereceğine inanılır (K.7, K.9, K.20, K.21, K.22, K.23). 

 Albasmasından şüphe duyulduğunda yani anne de ya da bebekte bir sıkıntı olduğunda 

havaya ateş edilir. Böylece alkarısının korkup bebeği ve annesini rahat bırakacağına inanılır 

(K.7, K.9 K.29, K.30). 

 Alkarısını bir erkeğin yakalayabileceğine inanılır. Daha önce al kızı yakalamış olan erkeğin 

terli mendili lohusa kadının yanına verilir (K.11, K.24, K.26). 

 Alkarısı süpürgeden korkar, bu nedenle lohusanın yattığı odanın kapısı arkasına süpürge 

koyarlar (K.6, K.20, K.31, K.32, K.33, K.37). 

Gaziantep'te alkarısı denilen bu kötü ruhun özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat 

olarak -kendisi ve çocuklarını beslemek için- kadının ve bebeğinin ciğerlerini sökerek onları 

öldürdüğüne dair bir inanış bulunmaktadır. Bu nedenle lohusa kadına gelincik ve meyan kökü şerbeti 

gibi kırmızı renkli bir şeyler içirmeye, kırmızı kumaşla yapılmış örtü örtmeye, başına kırmızı renkli 

tülbent bağlamaya, lohusa kadını kırk gün boyunca yalnız bırakmamaya ve odasında mutlaka demir 

ve süpürge bulundurmaya çalışılır. Aynı zamanda geleneğe göre alkarısı erkeğin bulunduğu yere 

giremediğinden odada erkeğe ait bir parça eşya bulundurmaya özen gösterilir. 

Türk halk kültüründe tıpkı albasması gibi lohusanın ve bebeğin sağlığı için tehdit olarak 

algılanan kırk basması da önemli bir yer tutmaktadır. Kırk basmasını, doğum yapmış kadın ve 

bebeğin doğumdan sonraki kırk gün içinde karşılaştıkları, özellikle bebeğin zayıflaması, gelişmemesi 

ve hatta ölmesi ile sonuçlanan hastalıklar olarak tanımlamak mümkündür. Bu kırk günlük zaman 

zarfında anne ve bebeğin sağlığını olumsuz bir biçimde etkileyen tüm gelişmeler, Anadolu’nun 

çeşitli bölgelerinde kırk basması, kırk karışması, kırk bastı, kırk düşmesi veya lohusa bastı gibi 

terimlerle adlandırılmaktadır. 

Kırk basması inancı da beraberinde çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Örneğin Samsun’da 

kırk basmasından korunmak için lohusa kadınlar birbirlerine sarılırlar ve birbirlerini göğe doğru 

kaldırırlar (Kalafat, 2010: 274-276). Çolaklı’da kırklıyken bir araya gelen iki kadın ise kırk basmasın 

diye boncuk değiştirir (Taylan, 1977: 8061). 
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 Mersin Konargöçerlerinde aynı anda birden çok doğum olmuşsa çocukların kırkları birbirine 

karışmasın diye göbekleri makasla kesildikten sonra bu makasın ağzı kapatılır, bir de bir kapı kilidi 

alınarak kilitlenir. Makasla kilit birbirine bağlanır ve duvara asılır. Bebeğin kırkı çıkana kadar o kilit 

ve makas duvardan indirilmez ve ne makasın ağzı açılır ne de kilit açılır. Yoksa bebeğin hasta 

olacağına inanılır (Bali, 2015:200). 

 Araştırma alanımız olan Gaziantep ilinde de kırk basmasını önlemek için çeşitli uygulamalar 

yapıldığını görmekteyiz. Söz konusu uygulamaları şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 Yakın zamanda doğan iki çocuğun kırkının karıştığına inanılır. Kırkı karışan çocukların 

annelerinin bir araya gelmesi ise iyi sayılmaz. Karşılaşma durumunda lohusalar birbirlerine 

toplu iğne verirler (K.9, K.10, K.13, K.24, K.27, K.28, K.39, K.40). 

 Kırkı karışan çocukların anneleri birbirlerinin çocuklarını emzirirlerse çocuklar 

hastalanmaktan kurtulur (K.29, K.30). 

 Evin altından çocuğunu emziren biri geçerse kırkı basar. Kırk basmasın diye evin altından 

geçen kişinin sütü alınır, çocuğun boynuna sürülür ya da geçen kişi diğer çocuğu emzirir 

(K.29, K.30). 

 Kırk basmasından korunmak için lohusanın yastığının altına bıçak, makas, soğan bebeğin 

yanına ise ayna, süpürge konur (K.15, K.24). 

 Kırkı çıkmamış bir çocuk âdetli bir kadın tarafından görülürse çocukta yara çıkacağına 

inanılır (K.17, K.18, K.19, K.32). 

 Kırk gün boyunca çocuk korkmasın diye başucuna makas, ekmek, Kur’an konur (K.3). 

 Kırkı karışan bebeklerin aileleri birbirleriyle ekmek değiştirirler (K.2, K.9, K.12, K.21, 

K.29). 

 Aynı anda doğan çocukların beşiklerine kırk basmaması için ayna takılır (K.9, K.17, K.18, 

K.24, K.36). 

Kırk basması için eski kaynaklara baktığımızda eski inanışların ve pratiklerin günümüzde de 

hemen hemen devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca kırkı karışan bebeklerin ailelerinin birbirlerine 

verdikleri şeyler dikkat çekicidir. Örneğin, iğne ve demir parçası alıp verme işlemi eski Türklerde 

var olan demir kültü inancının devamı niteliğindedir. Bütün bu uygulamalar, lohusanın ve bebeğin 

sağlıklı ve mutlu olması için yapılır. 

3.3.Kırklama 

Doğum yapmış olan kadının kırk gün boyunca kirli olduğuna ve bu nedenle kötülükleri 

kendine çekeceğine inanılmaktadır (Sevindik, 1996: 237). Kadının tabu olarak kabul edilebilecek 

çoğu kaçınmalarının temelinde, bu kirli olma düşüncesi vardır (Örnek, 2000: 146). Bu sebeple 

doğumdan sonraki kırk gün hem anne hem çocuk için çok önemlidir. Çeşitli zararlı etkilere açık olan 

anne ve çocuk, bu kırk gün içinde birtakım uygulamalarla bu olumsuzluklardan korunmaya çalışılır. 

Halk kültüründeki inanmalara göre, kırk günün sonunda artık anne ve çocuğun tehlikelerden 

etkilenme olasılıkları zayıflamıştır. Yapılan bir törenle anne ve çocuk kırkıncı gün yıkanır. Türk 

toplumlarının çoğunda benzer veya farklı biçimlerde anne ve çocuğun kırklandığı görülür. 

Anadolu’da çeşitli örneklerine rastladığımız kırklama uygulaması, çeşitli Türk boylarında da 

görülür. Örneğin Uygurlarda bu uygulamaya “kirkisuyı” adı verilir. Bebek yeni bir leğende yıkanır. 

Leğene ılık su, biraz şeker ve annenin altın yüzüğü konularak bebek oturtulup üzerine “kirkisuyı” 
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dökülür. Yıkama işleminden sonra kırk anası adı verilen kişi çocuğu bir beze sarar ve tüm vücuduna 

pudra sürer (Rahman, 1996: 102). 

Kırgız Türklerinde kırklama işlemi sırasında çocuğun ensesindeki saçından bir tutam da 

kesilir. Törende kullanılmak üzere kırk kaşık su ile tuz önceden hazırlanır. Kırklama işlemine gelen 

kişiler çocuğun mutlu ve zengin olması için dua eder. Kırlamanın sonunda kırk adet "tokoç" adı 

verilen bir çeşit ekmek yapılarak mahalledeki çocuklara dağıtılır (Jumabaev, 2006: 31). 

Tekirdağ’da kırkıncı gün dereden toplanan kırk küçük taş, kırklama suyuna atılır. Bebek 

yıkanınca taşlar, suyla beraber dışarı dökülür (Artun, 1998: 10). Kastamonu’da kırklama işlemi için 

yedi çeşmeden alınan su, gümüş bir kapla azar azar çocuğa dökülür (Abdulkadiroğlu, 1987: 162). 

Malatya Doğanşehir’de  de kırklama suyunun içine kırk taş ve yanı sıra kırk buğday tanesi 

atılır. Bebek annenin üstlerinden bir  kalbur tutularak kırk tas su “kırk, kırk, kırk” diyerek dökülür. 

Böylece anne ve bebeği kötülüklerden korunmuş olur (Kurt, 2012:72). 

Adana’da da bu kırklama suyuna yapraklar, çiçekler, altın, buğday, nohut, anahtar, tarak, 

makas gibi nesneler konulduğu görülmektedir (Başçetinçelik, 2009: 115). 

 Mersin Konargöçerlerinde doğumdan sonraki kırkıncı gün kırk tane taş toplanır, güğüme 

(ibriğe) konulur ve bu suyla hem anne hem bebek yıkanır. Bazen bu taşlar varsa ocak taşından alınır. 

Çocuk yıkandıktan sonra suyun içindeki taşlar sokağa atılır. Bir başka uygulamada kırkıncı gün, kışın 

yaprakları kurumayan ağaçlardan toplanan kırk yaprak kaynatılır, anne ve çocuk bu suyla yıkanırsa 

hastalanmayacaklarına inanılır (Bali, 2015:206). 

Gaziantep’te anne ve bebek kırk gün itinayla korunduktan sonra hem eve bir hareketlilik 

gelmesi hem anneyle bebeğin fiziksel ve ruhsal açıdan temizlenmesi hem de annenin normal 

yaşantısına yavaş yavaş adım atması için kırklama yapılmaktadır. Eski pratiklerin izleri de eskisi 

kadar olmasa da görülmektedir. 

 Gaziantep’te kırk hamamından bir gün önce pekmez ve kırk çeşit baharat ile hazırlanan 

“nevse emi” yapılır. Lohusa kadına hamamda bu em sürülür ve yemekler yenir. Lohusa 

mani, tekerleme ve zılgıtlar eşliğinde yıkanır. Ardından bebek hamama sokulur bebeğin 

vücuduna önce tuz sonra şeker sürülür ardından bebek de yıkanır (K.29, K.33). 

 Kırkıncı gün annenin yatağı kaldırılır, bebek ve anne yıkanarak her ikisine de yeni ve temiz 

kıyafetler giydirilir. Anne ve bebeğin yıkanması için hazırlanan suya besmeleyle kırk defa 

elle vurulur. Anne ve bebek bu suyla yıkanırlar (K.1, K.2, K.12, K.21, K.29). 

3.4.Çocuğun Yaşaması  

Çağlar boyunca hem Şamanist Türklerde hem de Müslüman Türklerde çocuğun sağlıklı 

doğması ve yaşaması adına uygulanan kalıplaşmış davranışlar bulunmaktadır. Yakutlar, aileye 

musallat olan ölüm ruhunu aldatmak amacıyla çocuğu bir komşuya satar. Urenhalar, çocuğu kazanın 

altına saklar (İnan, 2006: 174).  

Kaşkay Türklerinde bebeğin sağlıklı olarak doğması ve büyümesi için yapılan uygulamalar 

arasında bir din adamına dua yazdırmak ve adak adamak öne çıkmaktadır. Bazen söz konusu 

adaklarda doğacak bebeğin beş veya yedi yıl gibi bir süre boyunca dilencilik yoluyla elde edilen 

eşyalarla giydirilmesi ve belirlenen süre boyunca kesilmeyen saçın ağırlığı kadar para dağıtılması 

göze çarpmaktadır. Ayrıca bebeğin beşiğinin üzerine asılan kurtpençesi ile onun daha güçlü ve 

sağlıklı olacağı düşünülmektedir (Karaaslan, 2011: 1440). 

Azerbaycan Türklerinde hamile kaldıktan sonra kadın doğum yapıncaya kadar saçını 

kestirmez. Çünkü kestirirse çocuğun ömrünün de kısa olacağına inanılır (Çeltikçi, 2009: 514.) 
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Anadolu’da çocuğun yaşaması için yapılan uygulamalardan bazıları ise şöyledir: Doğumdan 

sonra çocuk sokağa, çoğu kez de bir caminin önüne bırakılır. Anne-baba, çocuğu buradan alan 

kişiden satın alır. Erkek ise adı Satılmış, kız ise Satı olur. Ya da bir yatıra yapılmış adak sonunda 

doğan çocuğa yaşaması için yatırda bulunduğuna inanılan kişinin adı verilir (Boratav, 1999: 89). 

Zile’de çocuğu doğduktan sonra yaşamayan kadınlar hamile kaldıklarında yeni doğmuş bir 

köpek yavrusunu, elbisesinin boynundan sokup eteğinden çıkarır (Öztelli, 1951: 663-664). 

Osmaniye’de ise çocuğun ölmemesi için kurt ağzından geçirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bun işlem ise şöyle yapılır: Çocuk doğmadan önce tüfekle dağdan bir kurt avlanır. 

Bu kurdun derisi yüzülür ve ağız bölgesindeki deri kurutulur. Doğum sancısı başlayınca deri ılık 

suyla ıslatılır ve genişletilir. Çocuk doğduğunda ise üç defa “Ya Allah ya Bismillah, Allah’ım bu 

çocuk dursun.” denilerek bu deriden geçirilir (Karakaş, 2004: 3). 

 Mersin Konargöçerlerinde daha önce doğan kardeşleri ölmüş olan çocuğun yaşaması için, 

çocuğun saçı yedi yaşına gelinceye kadar kestirilmez. Çocuğa başkalarının aldığı giysiler giydirilir. 

Çocuk yedi yaşına geldiğinde saçları kesilir ve ailesinin aldığı yeni giysiler giydirilir. Çocuğun 

yaşaması için Durdu, Durmuş, Dursun, Yaşar, Satılmış gibi isimler konulur. Çaltı adı verilen bir 

bitkiden muska hazırlanır. Bu muskanın içine bu bitkinin yanı sıra kurşun, küçük bir parça kurumuş 

insan dışkısı koyarlar. Bu muska sayesinde çocuğun nazardan korunacağına inanılır 

Araştırma alanımız olan Gaziantep’te de çocuğun sağlıklı bir şekilde doğmasını sağladıktan 

sonra çocuğun yakınları bu defada çocuğun sağlıklı yaşayabilmesi için gayrette bulunurlar. Konu ile 

ilgili olarak yapılan tespitler ise şunlardır: 

 Doğumun ardından yedinci gün lohusanın yattığı yatak kaldırılır, bu işleme “yedi yerini 

kaldırma, yedi döşeğini kaldırma” adı verilir. Çarşaf pencereden, damdan ya da balkondan 

aşağı çırpılır. Bugün bebeğe ve anneye banyo yaptırılır. Ardından hem lohusaya hem 

bebeğine “mestikleme” adı verilen bir tür masaj uygulanır. Bu uygulamanın anneyle çocuğu 

ölüm ve hastalıklardan koruduğuna inanılır (K.1, K.2, K.3, K.13, K.19, K.25, K.27, K.39). 

 Bebeğin sağlıklı olması için tuzlama yapılır, bu işlem 7, 20 ve 40. günlerde yapılan 

yıkamanın bir bölümünü teşkil eder. 7. gün tuzlaması yedi döşeğinin kaldırıldığı günde, 20. 

ve 40. gün tuzlaması da anneye em sürüldüğü sırada yapılır. Yörede hem sağaltma hem de 

büyüsel bir işlev olarak bebeğe doğumdan sonra belirli günlerde uygulanan tuzlamada şeker, 

yağ ve bal da kullanılan maddeler arasındadır (K.1, K.2, K.3, K.4, K.8, K.10, K.13, K.14, 

K.16, K.19, K.23, K.24, K.37, K.39, K.40). 

 Yatağın başucundaki duvara sarımsak, yumurta, soğan tanesi, üzerlik veya çörek otundan 

ibaret nazarlık asılır (K.16, K.17, K.37). 

 Bebeğin yatağına 7 sarımsak ile 7 kara üzüm bir ipe dizilerek asılır (K.16, K.17). 

 Cuma günü sela vakti, alçak bir damdan aşağıda tutulan bir beze çocuk atılır (K.6, K.11). 

 Çocuk sarılık hastalığına tutulmasın diye yüzüne sarı bez örterler (K.9, K.36, K.37). 

 Çocuğa yedi evden toplanan iplerle örülen kıyafetler giydirilir, yeni bir şey alınmaz (K.6, 

K.9, K.14, K.29, K.30, K.37, K.38). 

 Çocuğa gelecek hastalık ve kazaları önlemek için kurban kesilir, bu kurbanın kanından 

çocuğun alnına sürülür (K.18, K.20, K.31, K.33, K.39, K.40). 
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 Pamurcak, bebeğin ağzında görülen beyaz lekelerdir ve süt emme esnasında bebeğe acı 

verdiğine ve huzursuz ettiğine inanılır. Çocuğun ağzı “pamurcak” olursa kocası ölüp de 

kaynına varan bir kadına sildirirler, bu şekilde iyileşir alınmaz (K.7, K.17, K.28, K.29). 

 İncicik ise bebeğin yanaklarında görülen küçük beyaz noktalardır. Şeklinden dolayı inciye 

benzetilen ve adını da bundan alan bu  noktalar, çocuğun omzuna incili küpe veya inci 

takılarak giderilmeye çalışılır (K.7). 

 Bebekte oluşan ve adına “fındıcak” denilen yaraların da sağaltma yolu, 40 fındığın suya 

sayılıp onunla bebeğin yıkanmasıdır (K.7, K.19). 

Doğduğu andan itibaren, bebekteki fiziksel, ruhsal veya zihinsel özürleri gidermek için 

çeşitli büyüsel içerikli yöntemlere başvurulur. Çünkü özellikle kırsal kesimde bebeğin çok ağlaması, 

sık korkması veya ölümü doğaüstü güçlerin, kötü ruhların etkisiyle gerçekleşir inanışı vardır. Kent 

kültüründe bile bu inanışın kalıntıları olarak sayabileceğimiz uygulamalar mevcuttur. 

Kırk basması olmuş bir çocuğun buma günü sela vakti, alçak bir damdan, aşağıda tutulan bir 

beze atılması da ölüm ruhunu aldatma ve temsili bir ölüm gerçekleştirmek yoluyla ölüm ruhunun 

bebekten vazgeçmesini sağlama amacı içeren bir yöntemdir.   

3.5. Diş Çıkarma 

Çocuğun gelişmesinin göstergelerinden biri olan diş çıkarma,Türk toplumunda genellikle bir 

törenle kutlanmaktadır. Değişik bölgelerde, değişik adlarla anılan bu törenin halk arasındaki yaygın 

adı “diş hediği”dir. Hedik, haşlanmış buğdaya verilen addır. Ayrıca diş aşı, diş bulguru, diş buğdayı 

gibi adların da kullanıldığını görülmektedir (Örnek, 1995: 162-163). 

Türkmenistan Türklerinde ilk çıkan diş için haftanın çarşamba ve cuma günü diş toyu adı 

verilen bir tören yapılır. Bunun yanı sıra çocuğun yenilenerek çıkan dişi atın ayağını bastığı yere 

gömülür. Bu uygulamalardaki amaç çocuğun dişinin sağlam olmasını sağlamaktır (Çeltikçi, 2009: 

519). 

Türkmenler diş çıkaran çocuk için süt dağıtır. Türkmenlerde çocuğun ilk dişi çıktığında 

annesi bir çakıl taşıyla çocuğun dişine üç kez dokunur ve üç kez “taştan diş” duası okuyarak dişlerinin 

taş gibi sağlam olacağına inanır (Artun, 2009: 163). 

Gazipaşa’da bebeğin ilk dişi çıktığı zaman “dişleme” denilen bir yemek pişirilerek 

komşulara dağıtılır. Komşular da dişlemenin götürüldüğü kaba bazı hediyeler koyarak bebeği 

görmeye gelir (Uysal, 2009: 211). 

Kars ve Erzurum dolaylarında bebeğin ilk dişini ilk kim görürse o, çocuğun gömleğini yırtar 

ve böylece çocuğun diş çıkarma süresinde yaşadığı acısının hafifleyeceğine inanılır. Ayrıca bu kişi, 

aileye demir veya madenî nesneden yapılmış bir hediye verirse, çocuğun dişlerinin demir gibi sağlam 

olacağı düşünülür (Kalafat, 2010: 265).  

Mersin Konargöçerlerinde bir çocuğun dişi çıktığında mutlaka diş bulguru yapılır. Diş 

bulguru yapılıncaya kadar çocuğun “Ya bulgurum piş, ya kefenim biç.” Dediğine inanılır. Eğer diş 

bulguru pişirilmezse çocuğun yakın bir zamanda öleceği düşünülür. Ayrıca çocuğun düşen ilk dişini 

aile büyüklerinden biri alır, bunu iyice yıkadıktan sonra beyaz bir bez parçasına güzelce sarar ve “Ak 

koyun dişi gibi ak bit, köpek dişi gibi sık bit, köklü taş gibi köklü bit.” diyerek köklü bir taşın dibine 

gömer. Böylece çocuğun düşen dişinin yerine köklü, taş gibi sağlam bir dişin çıkacağına inanılır 

(Bali 2015:218). 

Çocuk doğduktan sonra ilk diş çıkarması daha sonraki yaşantısını etkileyeceğine inanıldığı 

için büyük önem taşır. Araştırma alanında tespit edilen uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: 
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 Çocuğun ilk dişini gören kişi çocuğa bir hediye alır. Aksi takdirde çocuğun diğer dişlerinin 

geç çıkacağı düşünülür (K.9, K.36, K.37, K.39, K.40). 

 Diş çıkaran çocuğun eline taze soğan ya da taze sarımsak verilirse ilk dişlerinin daha kolay 

ve ağrısız çıkacağına inanılır (K.9, K.26, K.27, K.37). 

 Dişi çıkan çocuk için 32 tane bulgur bir ipe dizilerek çocuğun omzuna asılır. Böylece tüm 

dişlerinin sağlam olacağına inanılır (K.9, K.39, K.40). 

 Önce üst dişin çıkması ölüme veya çocuğa bir şey olacağına yorumlanır. Bu inanış 

paralelinde çocuğu yüksekçe bir yerden aşağıya bir savana ya da çarşafa atarlar (K.1, K.16, 

K.37). 

 Diş çıkaran çocuk için diş hediği pişirilir. Hedik pişirilmesinde temel inanç, çocuğun 

dişlerinin buğday taneleri kadar sık ve düzgün çıkacağı inanışıdır. Pişirilen bu hedik yakın 

akrabalarla birlikte bir kutlama havasında yenir. Bu akrabalar çocuğa çeşitli hediyeler 

getirirler. Gelen hediyelerin bir kısmı demirden olur. Bunun nedeni çıkacak dişlerinin sağlam 

olması temennisidir (K.1, K.2, K4, K.6, K.9, K.10, K.11, K.14, K.19, K.20, K.37, K.38). 

3.6. Yürümesi ya da Konuşması Geciken Çocuklar  

Yürüyemeyen çocuklar ile ilgili olarak en sık karşılaşılan uygulama köstek kesmedir. Söz 

konusu işlem Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Anadolu, İran, Azerbaycan, Dağıstan, Kırım ve Balkan 

Türklerinde görülen ortak uygulamalar arasında yer alır. Altında yatan inancın temelinde “yer iyesi” 

bulunduğu düşünülebilir. Uygulamanın ardından çocuklara dağıtılan şekerler ise “saçı” olarak 

değerlendirilebilir. Sonuçta bağın kesilmesi için üç yol ağzının tercih edilmesi “yol iyesi” inancının 

yansıması ve güneş doğmadan yapılması da “gök” veya “güneş” kültünün bir tezahürü olmalıdır 

(Kalafat, 1999a: 15). Köstek kesme uygulamasının yanı sıra çeşitli Türk topluluklarında 

yürüyemeyen çocuklar için bir takım farklı uygulamalar da bulunmaktadır. 

Anadolu’da vaktinde yürüyemeyen, konuşamayan çocuğa uygulanan pratiklerin çoğu dinsel-

büyüsel nitelikteki işlemlerdir. Yürümeyen ya da konuşamayan çocuk yatır ve türbelere götürülür, 

türbelerin etrafında dolaştırılır ve çeşitli adaklar adanır. Söz konusu bu yerlerde çocuğa bazı 

yiyecekler yedirilir, içirilir ya da birtakım macunlar çocuğun vücuduna sürülür.  

İstanbul’da yürümeyen çocuklara, tuzlu su veya ceviz suyu ile banyo yaptırılır. Konuşmayan 

çocuğa, Muharrem ayında, aşure tasıyla su içirilir ya da bir miktar kara üzüm, cuma salâsı verilirken 

müezzin tarafından minarede dolaştırılan çocuğa yedirilerek koçuğun dili açılmaya çalışılır (Ilgaz, 

1956, s. 1481-1483). 

Tire’de yürüyemeyen çocukların akarsudan atlatıldığı görülmektedir. Çocuğun çabuk 

yürümesi için “Saldım salaya, yalvardım Mevla’ya, yürüsün cumaya.” denir ve çocuk sallanır. 

Konuşmayan çocuklara ise deve çanından su içilir (Artan, 1973: 6798). 

Tekirdağ ’da konuşamayan çocuklar için gün batımında türbenin damına konulan fındıklar 

ertesi günün sabah ezanında oradan alınarak çocuğa yedirilir (Artun, 1998: 8). 

Kayseri’de konuşması geciken çocuğun ağzı cami anahtarıyla açtırılır. Bir başka uygulamada 

ise Kurban Bayramı’nda toplanan yedi kurban dili bu çocuğa yedirilir (Tacemen, 1995: 313). Sivas’ta 

konuşamayan çocuk, ziyarete götürülür ve burada ağzında anahtar bükülür. Geç konuşan çocuğa dil 

bağı kesmek de Sivas’ta çok yaygın olarak görülen uygulamalar arasındadır (Örnek, 2000: 70). 

Mersin Konargöçerlerinde siyah eti döverek yürüyemeyen çocuğun dizlerine bağlarlar. 

Ayrıca Kurban Bayramı’nda yedi evden keçi veya koyun ayağı alınır, bunlar pişirilerek yürüyemeyen 

çocuğa yedirilir (Bali, 2015: 226). 
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Gaziantep’te çocuk doğduktan sonra çocuktaki her gelişme dikkatle izlenir. Yürüme ve 

konuşma zamanları geldiği halde bu gelişmeler gecikince birtakım uygulamalara başvurulur. 

Yürüyemeyen çocuklar öncelikle “Teti teti” diye elinden tutularak veya ayağa kaldırıldıktan sonra 

kendi haline bırakılarak yürümesi için cesaretlendirilir. Buna rağmen yürüyemezse dizlerine kurbağa 

yumurtası sürülür. Başka bir uygulamada ise Şeyh Camii bitişiğindeki eski tekke bölümüne 

götürülerek kutsal sütunun yanında kollarından tutulan çocuk birkaç kez sallanır (Güzelbey, 1982: 

31). Araştırma alanımızdan derlediğimiz uygulamaları, sırasıyla yürüyemeyen çocuklar için yapılan 

uygulamalar ve konuşamayan çocuklar için yapılan uygulamalar olarak şöyle sıralamak mümkündür. 

 Cuma günü sâlâ verilirken bir evin dış kapısının önünde, çocuk kollarından tutularak sallanır 

ve “Salladım sâlâya karşı, yürüsün Mevla’ya karşı.” denir (K.9, K.10, K.11, K.28, K.29). 

 Zamanı geldiği halde yürüyemeyen çocuğun kösteği kırılır. Köstek kırma şu şekilde yapılır: 

Çocuğun iki ayağı arasına çürük bir ip bağlanır. Bir köpek çağrılır. Çocuğun ayağına bağlı 

olan ipte bir de ekmek bağlıdır. Çağırılan köpek bu ipteki ekmeği kapar ve bu arada çürük 

olan ip köpekten korkan çocuğun hareket etmesiyle kopar. Böylece çocuğun kösteği kırılmış 

olur. Köpekten korkan çocuk kaçmaya çalışacak dolayısıyla ayakları açılmış olacaktır. 

Uygulama sonrasında oradaki diğer çocuklara şeker dağıtılır (K.2, K.4, K.6, K.9, K.14, K.20, 

K.29, K.30, K.38, K.39, K.40).  

 Bebeğin erken yürümesi için, dizleri veya dizlerinin arkasındaki çukurlar yağlanıp, bebeğin 

güneş alması sağlanır (K.13, K.14, K.30).  

 Çocuğun ayağının altına yumurta ve zeytinyağı sürülür (K.2, K.14, K.21, K.40).  

 Çocuğa zengin bir adamın ekmeği yedirilirse kolayca konuşacağına inanılır (K.8). 

 Kurban bayramında yedi komşudan birer parça kurban dili alınarak pişirilir ve konuşamayan 

çocuğa yedirilir (K.9, K.30, K.32, K.33, K.34). 

 Keçi, koyun, sığır dili pişirilerek konuşamayan çocuğa yedirilir (K.9, K.29, K.30). 

 Yağmur yağarken evin balkonuna ya da damına bir tencere kapağı konulur ve yağmur 

suyunun burada birikmesi sağlanır. Tencere kapağında biriken bu yağmur suyu üç cuma 

konuşamayan çocuğa içirilir (K.20, K.29, K.30, K.32, K.33, K.34). 

 Abdest alınan ibrikten su içirilir (K.9, K.10, K.11, K.12). 

 Konuşamayan çocuk için çocuğa kafes bülbülünün su çanağından su içirilir (K.1, K.8, K.9). 

 Ziyaretlere gidilerek adaklar adanır (K.1, K.2, K.4, K.5, K.7, K.15, K.29, K.30, K.33, K.36, 

K.40).  

 Kapı anahtarı ile çocuğun ağzının açılması taklit edilir(K.8, K.9, K.13).  

Çocuğun en önemli gelişim özelliklerinden olan yürüme ve konuşma ile ilgili sağaltma 

yöntemleri çoğunlukla büyüsel niteliklidir. Çocuğa etki eden bir gücün, onun konuşma ve yürümesini 

engellediği yolundaki inanış, temeli büyüye dayanan uygulamalarla bugün de varlığını 

sürdürmektedir. 

Sonuç 

İnsan yaşamının ilk geçiş evresi elbette ki doğum olayıdır. Bu evre çalışmamızda doğum 

öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak yer almaktadır. Halk kültüründe geniş ölçüde yeri olan 

doğum olayı çevresinde gelişen sağaltım uygulamaları geçmişten günümüze aktarılarak 

sürdürülmektedir. Doğum olayı etrafında görülen sağaltım ile ilgili inanç ve uygulamalar, 
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sürdürüldüğü coğrafyanın etkisiyle de bazı değişikliklere uğramaktadır. Gaziantep’te yaptığımız 

araştırmalar bu inanç ve uygulamaların, eski Türk kültürü, İslamiyet öncesi inanç sistemleri ve İslam 

dininin etkilerinin harmanlanarak ortaya çıktığını göstermektedir.  

Gaziantep doğum gelenekleri arasında karşılaşılan sağaltmaların bir kısmı ocaklılar 

tarafından yapılmaktadır. Ocaklık babadan oğula yahut anadan kıza geçer ama bu kesin bir kural 

değildir. Ocaklı kendi soyundan olmayan bir kişiye de el verebilir. Bugüne kadar derlenen bilgilere 

göre her hastanın ocaklısı olabileceği sanılmaktadır. Ocaklı bir kişinin bulunmadığı zamanlarda bu 

görevi hocalar, büyücüler, üfürükçüler veya okuyucular yerine getirmektedir.  

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Gaziantep’te de bazı hastalıkların sebebi, ruhanî 

güçlere bağlanmaktır. Burada şeytan çarpması, cin çarpması vb. şekillerde adlandırılan bu 

rahatsızlıklarda canı çalınan kişiyi tedavi etmek hocaların görevi olarak görülmektedir. Bu 

uygulamalarda eski inanışlardaki şamanın yerini hocaların aldığı söylenebilir. 

Yatır ve ziyaretlerde uygulanan pratiklerin çoğu İslami renge bürünmüş görünmekle beraber 

eski Türk inanç sistemlerinin izlerini taşımaktadır. Kutsal kabul edilerek gidilen yatır ve ziyaret 

yerlerindeki pratikler; şeker vb. dağıtma, dua etme, uygun bir yere bez bağlama, duvar ya da bir taş 

deliğinden geçme, yatır yanında uyuma, çevresinde üç defa dönerek şifa dileme, aynı yatıra üç defa 

gitme, burada temsili ya da gerçekten banyo yapma, yatır ve ziyaret yerindeki toprakla karıştırarak 

su içme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Temas ve taklit büyüleri de sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm 

bunlar iyileşmeye yönelik psikolojik telkin sağlamaktadır. 

Yaptığımız araştırma göstermektedir ki hastalıkların tedavisinde kullanılan en yaygın 

yöntem, çeşitli otlar ve bitkilerle, kocakarı ilaçlarıyla yapılan tedavilerdir. Bunun başlıca 

sebeplerinden bir tanesi söz konusu bölgenin ikliminin ve coğrafik yapısının çok çeşitli bitkilerin 

yetişmesine elverişli olmasıdır. Yöre halkı bu bitkilerin bazıları için farklı adlar da kullanmaktadırlar. 

Otlar, bitkiler, kocakarı ilaçlarıyla yapılan bu tedavilerin yanı sıra bölgede dini ve büyüsel nitelikli 

tedavilere de sıkça rastlanmaktadır. 

Alan araştırması sırasında kaynak kişilerden elde edilen bilgilere göre, geçmişte ulaşım 

imkânlarının kısıtlı olduğu yerlerde, sağlık merkezlerine ulaşmanın sıkıntılı olduğu dönemlerde halk 

hekimliği yöntemlerinden daha çok yararlanılmaktayken ulaşım imkânlarının artmasıyla ve hemen 

hemen her köye bir sağlık ocağı açılmasıyla halk hekimlerine olan ilgide bir azalma görülmektedir.  

Gaziantep’in kırsal bölgelerinde halk hekimlerine başvuranların genelini orta yaş ve üzeri 

kadınlar oluşturmaktadır.  Bu durum, kadının kırsal kesimlerde sosyal yaşamdaki yeri ile ilgilidir. 

Söz konusu kadınların genellikle yaşadıkları yörenin dışına çıkmadıkları görülmektedir. Şehir 

merkezinde yapılması gereken işleri çoğunlukla erkeklerin yapması, kadını yaşadığı kırsal coğrafya 

sınırlarında tutmaktadır. Aynı zamanda kadınlar (özellikle kadın hastalıklarında) doktora gitmekten 

çekinmektirler ve bu nedenle de bu türden hastalıklarını da halk hekimliği yöntemleriyle çözmeye 

çalışmaktadırlar.   

Bütün bunlarla birlikte yöre insanı halk hekimliği yöntemlerini genel olarak inanarak hatta 

zaman zaman modern tıptan üstün olduğunu düşünerek uygulamaktadır. Söz konusu tedavilerde 

hastaların güçlü bir inancının olmadığı durumlarda bile bu uygulamaları tıbbi tedavilerine destek 

olarak gördükleri, tam olarak reddetmedikleri gözlemlenmiştir. Çaresiz kalındığında pek çok insanın 

başvurduğu bu yöntemleri uygulayan insanlar arasında sayıları az olmakla beraber üniversite 

mezunları ve maddi olanakları iyi durumda olan insanlar da bulunmaktadır. 
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Sözlü Kaynaklar 

 Sözlü kaynaklarla ilgili bilgiler sırasıyla adı-soyadı, doğum tarihi, medeni durumu ve 

öğrenim durumu bilgilerini içermektedir. Sözlü kaynaklarımızın tamamı Gaziantep'e bağlı ilçe ve 

köylerde doğup büyümüş kişilerden seçilmiştir. 

 

K.1.  Şenel Ağcalar,   01.01.1947, evli, ev hanımı, ilkokul terk. 

K.2.  Arzu Ağcalar,  24.02.1975, evli, ev hanımı, ilkokul terk. 

K.3.  Nilüfer Çupurbaş,  15.05.1971, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.4.  Gülay Ağcalar,  06.06.1983, evli,  ev hanımı, lise mezunu. 

K.5.  Ayfer Türkoğlu,   02.03.1974, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.6.  Melek Tural,   21.03.1976, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.7.  Serpil Kanlı,   25.02.1965, evli, direksiyon eğitmeni, lise mezunu. 

K.8.  Tuba Bazlama,  11.07.1987, evli, ev hanımı, lise mezunu. 

K.9.  Mevlüde Mercan,   01.01.1962, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.10. Zübeyde Mercan,   01.01.1956, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.11. Nuket Mercan,   26.02.1980, evli, ev hanımı, lise mezunu. 

K.12. Fatma Aslan,   01.07.1979, evli, öğretmen, lisans mezunu. 

K.13. Melike Uluçay,  20.11.1978, evli, ev hanımı, ortaokul mezunu. 

K.14. Güzide Ağbayram, 01.01.1962, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.15. Meral Elbeyli,  01.02.1974, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.16. Güler Aslan,  01.05.1965, evli, ev hanımı, lise mezunu. 

K.17. Mehmet Çupurbaş, 08.06.1967, evli,  esnaf, lise mezunu. 

K.18. NazoÇupurbaş,  01.01.1946, evli, ev hanımı, ilkokul terk. 

K.19. Fatma Gülmüş,  07.07.1983, evli,  biyolog, lisans mezunu. 

K.20. Nurgül Korkmaz,  03.12.1974, bekar, ev hanımı,  lise mezunu. 

K.21. Büşra Turan,    01.01.1995, bekar, hemşire,  lisans mezunu. 

K.22. Zeynep Durmaz,   22.11.1998, evli,  ev hanımı, lise mezunu. 

K.23. Derya İnce,  28.08.1988, evli,  ev hanımı, lise mezunu. 

K.24. Merve İnce,     26.10.1983, evli,  ev hanımı, önlisans mezunu. 

K.25. Cansu Çevik,   05.11.1982, evli,  öğretmen, lisans mezunu. 

K.26. Miyese Duman,   02.04.1968, evli,  ev hanımı,  ilkokul mezunu. 

K.27. Eda Duran,  21.12.1982, nişanlı, desinatör, lise mezunu. 

K.28. Zafer Mercan,   20.06.1988,  bekar, muhasebeci, lisans mezunu. 

K.29. Ümit Ağcalar,   27.05.1977, evli, müdür ,önlisans mezunu. 
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K.30. Ahmet Ağcalar,  05.04.1969, evli, esnaf, lise mezunu. 

K.31. Demet Çupurbaş,  22.07.1983, evli, ev hanımı, ortaokul mezunu. 

K.32. Ayşe Çupurbaş,  14.04.1991, evli, ev hanımı, ortaokul mezunu. 

K.33. Buket Kınay,   19.07.1984, dul, tekstil teknikeri, önlisans mezunu. 

K.34. Ayşe Dağlı,     20.07.1991, evli, ev hanımı, lise mezunu, . 

K.35. Hülya Bayındır,   10.01.1972, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K.36. Nevin Demir,  02.03.1982, evli, nakış hocası, lise mezunu. 

K.37. Ayten Şiringül,  07.09.1971, evli, ev hanımı, orta okul mezunu. 

K.38. Elif Şiringül,   01.01.1975, evli, ev hanımı, orta okul mezunu. 

K.39. Leyla Ekşikara, 19.01.1961, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

K40. Zeliha Bağcı, 21.01, 1952, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu. 

 

KAYNAKÇA 

Abdulkadiroğlu, A. (1987). “Kastamonu’da Dini Folklor veya Dini-Manevi Halk İnançları”. 3. 

Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri içinde (s. 162-205). Ankara: Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları. 

Acıpayamlı, O. (1962). "Anadolu’da nazarla ilgili bazı adet ve inanmalar". Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 20 (1/2), 1-40. 

Acıpayamlı, O. (1974). Türkiye'de doğumla ilgili adet ve inanmaların etnolojik etüdü.Erzurum: 

Atatürk Üniversitesi Yayınları 

Altun, I. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Kocaeli: Yayıncı Yayınları. 

Artan, G. (1973). “Tire’de Doğum Gelenekleri”. TFA 15(289), 6724. 

Artun, E. (1998). “Tekirdağ Halk Kültüründe Doğum-Evlenme-Ölüm. Türk Dünyası İncelemeleri 

Dergisi, 9-10, 1-25. 

Artun, E. (2009). Türk Halk Edebiyatına Giriş. İstanbul: Kitabevi Yayınları. 

Bali, A. (2015). Mersin Konargöçerlerinin halk kültüründe inanışlar ve bunlara bağlı uygulamalar. 

Yayınlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. 

Başçetinçelik, A. (2009). Adana Halk Kültüründe Doğum-Evlenme-Ölüm. Adana: Altın Koza 

Yayınları. 

Boratav, P. N. (1999). 100 Soruda Türk  Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınevi. 

Çeltikçi, O. (2009). Türk Dünyası Kültüründe Doğum Üzerine Ortak Uygulamalar. Journal of 

AzerbaijaniStudies, 12, 511-521. 

Çıblak, N. (2003). “Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme”. Folklor/Edebiyat, 

9 (33), 217-238. 

Çıblak, N. (2005). “Mersin’de İnanç Merkezlerine Bağlı Kurban Törenleri”. Türklük Bilimi 

Araştırmaları (TÜBAR), 17, 155-176. 



Gaziantep Yöresi Doğum Geleneklerinde Anne ve Çocuk Sağaltımı            109 

 

Turkish Studies 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 12/5  

Erşahin, İ. (2005). Halk Kültürü ve Edebiyatı Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yayınları. 

Güzelbey, C. C. (1982). “Gaziantep’te Doğum ve Çocuğa İlişkin Eski Töre ve İnançlar. TFA, 35, 19-

36. 

Güngör, H. (1991). Gagavuz Türkleri tarih-dil-folklor ve halk edebiyatı.Ankara: KB Yayınları. 

Ilgaz, K. (1956). İstanbul’da Doğum ve Çocukla İlgili Adet ve İnanmalar. İstanbul: Yörük Matbaası. 

İnan, A. (1987). Makaleler ve incelemeler. Ankara: TTK Yayınları. 

İnan, A. (2006). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: TTK Yayınları. 

Jumabaev, M. (2006). Kırgız Gelenek ve İnanışlarında Dini Ritüeller.Yayınlanmamış yüksek lisans 

tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Kalafat, Yaşar (1994). “Türk Halk İnançlarında Hususiyle Doğu Anadolu’da ve Orta Toroslar’da 

‘Kırk’ Motifi”. Milli Folklor Dergisi, 11/22, C.3, 15-21. 

Kalafat, Y. (1999a). “Türk Dünyasında Ayak ve Ayakkabı ile İlgili İnançlar”. Türk Folkloru Dergisi, 

79-96, 15-17. 

Kalafat, Y. (1999b). “Kazakistan’daki Türk Halk İnançları”. Milli Folklor, 41, 66-74. 

Kalafat, Y. (2001). “Sivas Yöresi Örnekleri ile Türk Halk İnançlarında Aşermek/Yeriklemek”. 

TÜBİAR, 9, 168-172. 

Kalafat, Y. (2010). Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri. Ankara: Berikan Yayınevi. 

Karaaslan, M. (2011). Kaşkay Türklerinde Doğum Çevresinde Gelişen İnanç ve Pratikler. Turkey: 

TurkishStudies-International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of 

TurkishorTurkic 6(3), 1435-1448. 

Karakaş, A. (2004). Osmaniye’de Durmayan Çocuk Üzerine Uygulamalar ve Bunlardaki Eski Kültür 

İzleri. Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’yeOsmaniye Kültür-

Sanat ve Folklor Sempozyumu’nda sunulan bildiri. EKKM:Osmaniye. 

Karakaş, A. (2005). Feke Halk Kültürü Araştırması.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova 

Üniversitesi, Adana. 

Kurt, B. (2012). Malatya İli Doğanşehir İlçesi Halk Kültürü Araştırması.Yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. 

Küçük, A. (1987). “Erzincan ve Çevresindeki Halk İnanışlarına Toplu Bakış”. 3. Milletlerarası Türk 

Folkloru Kongresi Bildirileri içinde (s. 241-255). Ankara:Başbakanlık Basımevi. 

Örnek, S. V. (1995). 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane. İstanbul: Gerçek Yayınları. 

Örnek, S. V. (2000). Türk Halk Bilimi. Ankara: KB Yay. 

Öztelli, C. (1951). “Zile’de Doğum ve Adetleri”. TFA 2(28), 436-664. 

Rahman, A. (1996). Uygur F olkloru. Ankara: KB Yayınları. 

Sevindik, H. (1996). “Akçaören ve Yeşilöz Köylerindeki Doğum Geleneğinin Halkbilimsel Açıdan 

İncelenmesi”. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu BildirileriIIiçinde 

(s.227-242). Ankara: KB Yayınları. 

Şener, C. (2003). Şamanizm. İstanbul: Etik yayınları. 



110           Aslı BALİ

 

Turkish Studies 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 12/5 

Şenesen, R. (2011). Çukurova Bölgesi Girit Göçmenleri Halk Kültürü Araştırması. Adana: Karahan 

Kitabevi. 

Şişman, B. (2002). “Samsun Yöresinde Geçiş Dönemleriyle (Doğum, Sünnet, Evlilik ve Ölümle) 

İlgili Yaşayan Halk İnançları ve Bunlara Ait Uygulamalar”. Erdem Halk Kültürü Özel Sayısı-

III, 13(29), 445-464. 

Tacemen, A. (1995). Bulgaristan Türkleri İnanışları veya Türk Kimliği. Ankara: Üçbilek Matbaası. 

Taş, H. (1996). “Erzurum’da Doğum ve Çocukla İlgili Eski Adet ve İnançlar”. THK Derlemeleri 

içinde (s.187-205). Ankara: KB HKAGM Yayınları. 

Taylan, E. (1977). Çolaklı’da Doğumla İlgili Adet ve İnanmalar. TFA 17, 8061. 

Uçar, M. (1976). Anadolu Folklorunda Fadime Ana. Ankara: KBMFAD Yayınları. 

Uslu, (2004). “Darende ve Çevresinde Halk İnançları”. Millî Folklor, 61, 90-101. 

Uysal, Y. (2009). “Gazipaşa Folkloru/Geçiş Dönemi Adetleri”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 209-224. 

Yalgın, A. R. (2000). Cenupta Türkmen oymakları. (C.I-II)(Sabahat Emir, Ed.). Ankara: Yapı Kredi 

Yayınları. 

 

Citation Information/KaynakçaBilgisi 

Bali, A.(2017). “Gaziantep Yöresi Doğum Geleneklerinde Anne ve Çocuk Sağaltımı / Motherand 

Child Treatment in Gaziantep Regional Birth Traditions”, TURKISH STUDIES - 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 

ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/5, ANKARA/TURKEY, 

www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11349, p. 

85-110. 

 


