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ÖN SÖZ

, bir ülke ya da belirli bir bölge halk na ili kin maddî ve 
manevî alandaki kültürel ürünleri konu edinen ve bunlar  kendine 
özgü yöntemlerle derleyen, s n fland ran, yorumlayan, son a amad
bir birle ime vard rmay  amaçlayan bilim dal d r. Sözlük anlam  ise, 
bir dü ünceye bir konuya ba l  bulunma, birine duyulan güven, 
inanma duygusu, gönülden tasdik ederek inanmad r. nançlar, en 
ilkelinden ba lay p olu urken, daima birbirlerinden bir eyler alm
biri di erini tarihin seyri boyunca etkilemi tir. 

nanç kelimesi psikolojik aç dan ele al nd nda “d  dünyay  idrak 
etme sonucunda zihnimizde olu an anlay  biçimi”
tan mlanabilir. Bir eyin varl n n fark na var lmas  da d  dünya ile 
insan zihni aras nda bir etkile im sonucu ortaya ç kar. Sosyolojik 
aç dan ise bütün de erlere ait olan görgü ve bilgi alan n  a an 
kabulleni tir. Kur’an  Kerim’de inanç
aç klanmaktad r. man da be  duyu organ m zla kavrayamad m z 
konularda yo unluk arz etmektedir.

Halk inançlar  ise toplum taraf ndan kabul edilmi , dinin bilinen 
kurallar  d nda kalan, halk içinde de er gören ve nesiller boyu
devam eden inanmalard r. Ziya Gökalp, halkiyyat ad  verilen ve sözlü 
an’aneler aras nda kalan birtak m akidelere halk itikatlar  ad n  verir. 
Eski Türkler, özellikle kad nlar aras nda ya ayan bu halk itikatlar n , 
gerçe “Keçe Kitap”ta toplam lard r. “Keçe 
Kitap”ta hangi uygulamalar n u urlu, hangilerinin de u ursuz 
say ld  anlat l r. Bu kitapta fertlerin gözle görülmeyen perileri 
vard r. Bu perilerin sevdikleri i ler, u urlu; sevme leri i ler ise 
u ursuz say l r.

Türkler slâma girerken eski dinlerinden de birçok inanç
gelene i yeni dinlerine dâhil etmi lerdir. Türklerin tamamen 
slâmla mas  üç dört yüzy l sürmü tür. Önceden Müslümân

Türklere, sonradan Müslümân olan amanlar n kat l m yla birçok 
aman inanc canlanm t r. Söz gelimi a açlara de er vermek ve bez 

parças  ba lay p dilek tutmak, türbelere gidip dilek dilemek, ölüyü 
ta yan at n kuyru unu kesmek, çocuklar n daha fazla ya amas  için 
Ya ar , Durmu , Sat lm , Ömür… isimlerin verilmesi 
gibi inançlar, eski Türk inançlar n n bir parças d r.



Ara t rmac lar aras nda Türklerin inanc na sahip olup 
olmad  tart lmaktad r. Ancak ya ad klar  dönemde Totemizmi 
hat rlatan baz  uygulamalar olsa da Türkler t de ildirler. Bu 
uygulamalar, kom u kavimlerden geçmi tir.

Türkler, slâmiyet evvelinde mensubu bulunduklar  dinlerden Gök
Tanr inanç sistemi itibar yla tek Tanr l  semavî bir dine mensuptular
Tanr gökte tasavvur edilmektedir. Burada da Peygamberlik berat  
anlam nda birtak m s fatlar da Tengri taraf ndan veriliyordu.

Yarat ld  günden bugüne, inanç ve inanc n gerektirdi i bir tutum 
içine giren insan, bazen ini  ve ç k lar  olan bir yolda, fakat olumlu 
sonuçlar sa layan bir yönde geli erek ilerlemi tir. Ya ayan ve 
ya ad klar  toplumlar n özelliklerine göre ekillenen halk inançlar , 
her toplumda farkl  özellikler göstermektedir. Halk, birlik uuru içinde 
ortak de erlere kat l r. Bu sebeple millîlik özelli ini de bünyesinde 
ta maktad r. Her toplum tebli , taklit ve geleneksel yap  içindeki 
e itimle kendilerine uygun dü en davran lar  benimser. Bu 
benimseme neticesinde toplumun genel ahsiyeti, bu de erlere göre 
ekillenir. 

ile ilgili konumuzu seçerken var olan halk kültürü 
zenginli inin yeterince de erlendirilmedi i gerçe i ile söz konusu 
folklor zenginli i içinde ciddî bir çal ma sergilemeyi ve konu ile ilgili 
çal malar n s n rl l n  da göz önüne alarak “Hatay’da Türk Halk 
nançlar ”n  tez konusu seçtik. 

’ n on iki ilçesine ba l  olan köylerden yetmi i gezilmi  ve 
merkez ilçede bulunan ya l  kaynak ki ilere müracaat edilmi tir. 
Yörede halk inançlar n  incelerken Türk inanç sistemi ile ilgili ba lar  
ortaya koymak ve mukayesesini yapmak temel amaçlar m zdan 
biriydi. Hatay’da bu konuyla ilgili olarak yaz lm  kaynaklar ve ifahî 
olarak al nan bilgiler, aman dönemi ve Anadolu’da ya ayan 
insanlar n uygulad  pratiklerle örtü mektedir. 

Saha ara t rmas na girilmeden önce, gezilecek ilçelerle birlikte 
köyler tespit edilmi , bu yerlerdeki kaynak ki ilerin adresleri net 
olarak bulunduktan sonra da daha önceden geli tirilmi  anket sorular , 

cevap tekni iyle cevapland r lm t r. Bu köyler seçilirken 
d ar dan fazla göç almam  olmalar na; kaynak ki iler seçilirken de 
geleneksel yap s n  yerlerde ya amalar na dikkat edilmi tir. 



Çal mam z “Giri ” bölümünün d nda dört bölümden 
olu maktad r

Giri  k sm nda konunun seçimi, konunun amac ; ara t rma metodu, 
’da folklor çal malar , Türk inançlar na genel bir bak  k sm  

anlat lm t r.

I. Bölümde, ara t rma alan n n içerisinde yer alan, Hatay’ n fizikî 
ve co rafî özellikleri içerisinde 12 ilçe tan t lm t r. Tarihî çevre ise, 
Türk yerle imi öncesi ve sonras  olarak geni  bir ekilde ele al nm t r. 
Be erî çevre, ekonomik yap  ve kültürel yap  içerisinde de kültür tarihi 
incelenmi tir. Kültür tarihinde ise, 1900 y llar ndan günümüze kadar 
olan k s m de erlendirilmi tir.

II. Bölümde, Tengri kavram , iyeler, ki io lu, ocakl  ve karanl k
k ile ilgili inanmalar , eski Türk inançlar yla mukayeseli bir ekilde 

ele al nm t r. 

III. Bölümde insan hayat n n geçi  dönemlerinde do um, evlenme 
ve ölüm süresi içinde uygulanan pratiklere yer verilmi tir. Bu pratikler 
içerisinde bereket ve saç  törenleri ile ilgili inan lar, nazar de mesi, 
rakamlar, mevsimler, insan vücudu, özel günler, yol ve hayvanlarla 
ilgili inan lar, ayr  ba l klar ad  alt nda mukayeseli olarak geni  bir 
ekilde incelenmi tir. 

IV. Bölümde kaynak ki ilerden derledi imiz, hastal klar ve 
tedavilerle ilgili çal malar m z ile birlikte hastal k tedavilerinde 
türbeler ve bu türbelerin fonksiyonlar yla ilgili çal malar yap lm t r.

Vermi  oldu um tezde inanç co rafyas  harita üzerinden verilmi  
iken aradan geçen on y l zarf nda co rafyada hem say sal hem de etnik 
yap  olarak birçok de i iklikler olmu tur. Bu nedenle tezimde vermi  
oldu um haritan n kald r lmas n n uygun olabilece ini dü ündüm.
Kaynak ki iler tablosu tekrar gözden geçirilmi  ve eksik olan k s mlar 
tamamlanm t r. Yöre ile ilgili çekilmi  foto raflar, inanç co rafyas , 
anket sorular , kaynaklar ve sözlük k sm  çal mam z sonunda ek 
olarak verilmi tir. 

Sonuç olarak; 2005 y l nda tez olarak verilen bu kitapta, Hatay’da
halk inançlar  ile ilgili yaz lan bilgilerin hepsine müracaat edilmi , 
ancak eldeki mevcut malzemenin saha ara t rmas
aç s ndan yetersiz oldu u görülmü tür. Bu itibarla, çal mam z n 



yörenin, inanç haritas n  ciddî belge ve bulgularla ortaya koymak 
suretiyle bir bo lu u doldurmu  oldu unu dü ünüyoruz.

Tezimi haz rlarken derlemede yard mc  olan köy muhtarlar na ve 
kaynak ki ilere; görü  ve önerilerinden yararland m hocalar m Prof. 

Y ld r m, Prof. Dr. sa Özkan
Dr. smet Çetin Yak c , Prof. Dr. Abide Do an
Poyraz ve tez dan man m Prof. Dr. Pakize Aytaç’a te ekkür 

Yrd. Doç. Dr. Sedat BAHADIR

Artvin Çoruh Üniversitesi



G R

KONUNUN SEÇ M

Türk kültürünün ara t r lmas nda ve geli mesinde önemli bir yeri 
, folklor zenginli i aç s ndan birçok ara t rmac n n 

dikkatlerini üzerine çekmi  ve çekmektedir. Tarihî çerçeve içinde 
de i ik medeniyetlerin be i i olan Hatay ilimiz, Türk unsurunun 
yan nda çe itli etnik gruplar  da bünyesinde bulundurmu  ve bunlar n 
kendi kültür yap lar na uygun bir ekilde ya amalar na imkân 
tan m t r. Yörenin nüfus yap s n n temelini meydana getiren Türk
slâm nüfus yan nda yüzy llard r Arap , Süryanî, Yahudî

H ristiyan, Nusayrî gibi de i ik millet, din ve mezhebe mensup 
insanlar da bölgede varl klar n  sürdürmü lerdir. 

’da halk bilimi ile ciddî olarak ilgilenen “Güneyde Kültür”
dergisidir. 1990 y l ndan günümüze kadar yay m hayat na devam eden 
bu dergi, ara t rmac  yazar, Mehmet Tekin taraf ndan kurulmu tur. 
Kuruldu undan bugüne kadar 123. say s na gelen bu dergide “bat l 
inançlar” ile ilgili saha ara t rmalar  ve derlemelere fazla yer 
verilmemi tir. 

’da folklor kaynaklar n n zenginli ine ra men halk inançlar  
hekimli i ile ilgili kapsaml  bir çal ma yap lamam t r. Daha 

önceleri Kültür Bakanl taraf ndan Hatay’a gönderilen heyet, sa l kl  
bir ara t rma yapamam t r. Bu heyet, sadece birkaç kaynak ki iden, 
sözlü geleneklerle ilgili derleme yapm t r. Hâlen Kültür Bakanl
ar ivinde bekleyen bu derlemeler üzerinde de geni  çapl  çal malar
yap lamam t r. 

R za Yalg n (Yalman), Cenupta Türkmen Oymaklar adl  iki 
ve Kahramanmara ’ta 

ya ayan Türkmen a iretlerinin folklorundan s kça bahsederken 
’da bulunan Türkmenler ve ya ant lar ndan bahsetmemi tir. 

Türkiye Cumhuriyetinin yetmi  be inci y l  münasebetiyle Vali 
yard mc s  Erkan I lgan, Prof. Dr. Cemal Yükselen, ris entürk, 
Hakan entürk, George (Corç) Akar, Rag p Rag po lu, Samim Cerep 

taraf ndan haz rlanan Hatay'  tan tan kitapta, Hatay 
hakk nda tarihî, kültürel ve ekonomik yönlerden geni  bilgiler 

ulunmamaktad r. Sadece çekilen foto raflarla kitap tamamlanmaya 



çal lm t r. Hatay’ n ilçeleri hakk nda da k sa da olsa
verilmi tir. 

nançlar ve halk hekimli i, yüzy llar içerisinde toplumu etkil
vazgeçilmez unsurlar aras ndaki yerini muhafaza etmektedir. Türk
insan n n sosyo kültürel yap s  içinde birbirleriyle ili kilerini 
düzenleyen ve bunlar n bir sonraki nesillere sa l kl  bir ekilde 
aktar lmas n  sa layan önemli unsurlardan biri de inançlard r.

ve çevresinde yapt m z çal mada, Hatay halk n n 
hayat nda inançlar n yukar da anlat lan çerçeve içerisinde devam 
etti ini gözlemledik. Hatay’daki inançlar, Orta Asya’daki pratiklerle 

ir özellik ta maktad r. Çal mam zdaki amaç da bu inançlar n 
eski Türk inançlar
devaml  olup olmad n  tespit etmektir.

ARA TIRMA METODU

Konu seçiminden sonra, Hat ’daki bat l inançlarla ilgili bilgimizi 
zenginle tirmek için, ön çal malara kaynak olabilecek eserleri 
okuduk. Daha sonra, çal aca m z il hakk nda daha önce 
yay mlanm  çal malar n bibliyografyas n  haz rlay p bu çal malar  
gözden geçirdik. Konu ile ilgili ön çal malar  yapt ktan sonra il içinde 
bulunan kaynak ki ileri ve adreslerini tespit ettik.

Saha malzemelerini derlerken mülâkat, gözlem, anket ve kat l m 
metodunu kulland k. Elde etti imiz bilgileri, bazen not defterimize 

teyp vas tas yla kayda geçtik. Ayr ca elde edilen bilgilerin 
daha iyi anla lmas  için mekânlar  foto raflar yla birlikte tespit ettik.

HATAY’DA FOLKLOR ÇALI MALARI

Zengin tarih ve folklor geçmi i olan Hatay’da bas n yay n 
organlar n n ortaya ç k  1920’li y llar n ba na rastlar. lk gazeteler 
Frans zca, Ermenice ve Arapça olarak ç km t r. Antakya’da



Türkçe gazete ise 1927 y l n n Mart ay içerisinde kurulmu tur (Te

ükrü Balc ’n n Antakya’da bas lan Yeni Mecmua ve üç gün
da Nuri Genç ve Refik Halit Karakay ’ n yay mlamaya ba lad  

gazetesinde ilk folklor ürünleri görülmeye ba lanm t r (Tekin 
ile ilgili ilk yaz , 15 May s 1928 y l nda Vedi Münir

(Karabay)’ n “Mehir ve Cihaz” yaz s d r. Daha sonra Bahad ro lu 
’in “Büyük Reyhanl  Türkmen A ireti” adl  yaz s  yay mlan r 

’da ükrü Balc öncülü ünde bir grup 
genç taraf ndan kurulan Gençspor Kulübü (26 A ustos 1926), spor 
kültür ve sanat dal nda faaliyet gösterirken Frans z subaylar  bu 
kulübü s k  denetime alm , Türklük ile ilgili çal malar na f rsat 
vermemi tir.

1930 y l nda yay m na ara verdikten sonra yerine 
“Yenigün” mecmuas  ç kar lmaya ba lan r. Bu mecmua da folklor 
konusunda kültürel bilinci ya atmaya devam etmi tir. 1937 y l  

’nde ele al nmas  ile 
ve skenderun’da halkevleri kurulmu ,

siyasî hareket merkezi olmaktan öteye gidememi tir. 1938 y l  
Hatay’da seçim y l d r. O zaman ad  skenderun Sanca  olan 
Hatay’da birçok olay devam etmektedir. Bu karga aya ra men Celal 
Sad k, mahallî kelimeler üzerine derleme çal mas  yapm  ve bunlar  
Yenigün’de yay mlanm t r.

, 2 Eylül 1938’de kurulduktan sonra çal malar 
devam eder. 1940 ilâ 1960 y llar  aras nda folklor ile ilgili Edip 
K z lda ’ n 36 sayfal k “Antakya Kap lar nda” adl  eseri yay mlan r. 
Yine bu y llarda Hamit Zübeyir Ko ay “Türkiye’de Türk Dü ünleri 
Üzerine” adl  kitab nda Hatay dü ünlerine de yer verir (Tekin 1996: 

1948 y llar  aras nda Muzaffer Sar sözen
Yönetken, Hatay’da halk türküleri üzerine derleme çal malar  
yapm t r.

1981 y l nda Atatürk’ün do umunun 100. y l  münasebetiyle 
düzenlenen etkinlikler içinde yar ma ve gösteri amaçl  halk oyunlar  
çal malar na büyük yer ayr lm t r. 1982 y l nda Mehmet Tekin
ba kanl nda Ahmet Yüksel, Hüseyin Nizamo lu, Tülin Diker

taraf ndan olu turulan bir komisyon yapm  oldu u 



ara t rmalar , “Hatay’da E itim ve Kültür” ad yla yay mlanm t r. Bu 
kitapta ilk defa saha ara t rmalar n n örne ini görmekteyiz.

TÜRK NANÇLARINA GENEL B R BAKI

Kültür unsurlar  içinde yer alan Eski Türk inançlar üzerinde 
birçok ara t rmac m z, Emel Esin (1978), Hikmet Tanyu (1978), 
Abdulkadir nan (1976), Ziya Gökalp (1976), . Kuzgun
Faruk Sümer (1985), R. F lal (1978), S. Buluç
(1942), Dursun. Y ld r m (1991), M. Fuat Köprülü
Ögel (1971), . Kafeso lu (1981) yapm olduklar  çal malarla Türk
inanç yuma  ile ilgilenen birçok yerli ve yabanc  ara t rmac lara k 
tutmu tur. Yap lan bu çal malarda pek çok k ymetli bilgi ve malzeme 
yer almaktad r. Hatay ile ilgili yapm  oldu umuz çal malarda 
yukar da anlat lan bu kaynaklardan istifade edilmeye çal lm t r.

Toplumlar n inançlarla ilgili dü üncelerini ara t r rken o milletin 
siyasî ve kültürel yap lar n  da dikkate almak gerekir. Dünya’da hiçbir
kavim eski kültürlerle ilgilerini tamamen kesmemi tir. Eski kültürlere 
ait baz  unsurlar  oldu u gibi, baz lar n  da yeni kültürün kal plar na 

Türk inançlar na genel bir bak  içinde eski Türk inançlar n n iyi 
bilinmesi için, ayn  zamanda onlara kom u olan toplumlar n da 
inançlar n n iyi bilinmesi gerekmektedir. Bilindi i gibi geni  saha olan 
bozk r co rafyas ndaki kavimler içerisinde en fazla rolü oynayan 
Türklerin önceki dönemlerine ait ya amlar  ve inan lar  ile ilgili geni  
ara t rmalar yap lmaktad r. Türklerin geçmi te göçebe ve yar  göçebe 
kültürüne sahip olmas  ve geni  bir co rafya içerisinde devaml  yer 
de i tirmeleri, konuyu ara t r rken mekân olarak s n rland rmalarda 
baz  güçlükleri de yan nda getirmektedir.

Orhan Hançerlio lu, nanç Sözlü ü’nde (1975), amanizmi
tan mlarken “Türk-Mo ol Sibirya dini amanizm, insanl n en eski 
dinlerinden biridir ve bu yüzden de hemen tümüyle sihir ve büyüye 
dayan r. Evren; gök, yer ve yeralt  olmak üzere üç bölümde 
tasar mlanm t r. Gökte iyi ruhlar, yeralt nda da kötü ruhlar 
otururlar. yi ruhlar n ba kan  Ülgen, ulu bir çe it Tanr ; kötü 
ruhlar n ba kan  Erlik ise, güçlü bir çe it eytand r. Her ikisinin de 



kar lar , çocuklar  ve yard mc lar  vard r. Orta yerde ya ayan 
insanlar, bu iyi ve kötü ruhlar aras nda denge kurmak zorundad rlar. 

te aman ad  verilen din adam , bu dengeyi sa lamakla görevlidir.”

amanizm, dünyevî olup tarih içinde çok geni  bir co rafyaya 
yay lm t r. Ara t rmac lar, amanizmi mistik olay, felsefî dü ünce 
veya dinî inanç olarak görmü lerdir. Kafeso lu’na göre “ amanl k bir 
dinden ziyade, temel prensibi ruhlara, cinlere perilere emir ve 
kumanda etmek, gelecekten haber vermek dü üncesi olan bir sihirdir”
(1980: 49). Buradan da anla ld na göre tabiat kar s nda güçsüz 
kalan insanlar kendi tarz nda mistik olaylar  kültürel doku içinde 
ortaya ç karm lard r.

, ça da  medyumlar gibi, ruhlarla insanlar aras nda arac l k 
eder. amanl n kendinden geçmeye dayanan çok ilginç büyüsel 
törenleri de vard r. Bu törende, aman bir çe it ölüp dirilme geçirir; 
vücudu parçalan r ve yeniden bütünlenir. Birçok bilim adam  
gözlemcilerin anlatt klar na göre, aman kendinden geçti i s rada, 
vücudunun parça parça edilip, etinin yendi ine ve kemiklerinin 
k r ld na gerçekten inanmaktad r. Bilim adamlar  buna “ aman 
hastal ” patalojik bir hastal k oldu unu ileri 
sürmektedirler. aman hastal na tutulan amanlar “mistik 
parçalanma” ad  verilen bir ruh durumu içine girmektedirler.

Tarihî geli im içinde Türkler, ana yurtlar  Orta Asya’da ya ad klar  
y llada aman idiler. aman inanc d nda Budist, Musevî
H ristiyan Türklerden hsetmek mümkündür. Fakat büyük 
ço unlu u amanist idiler. Çin kaynaklar nda “onlar, k srak sütünden 
yap lm  k m z kullan rlar ve bunu sarho  oluncaya kadar içerler. 
Ruhlara tapar ve amanlara inan rlar” ibaresi geçmektedir. Bu 
tan mlama Türk toplumunu en nesnel bir ekilde tan mlamaktad r. 
Tarihsel geli imi içinde amanl n
co rafyas nda ya ad  ve bugün de Altay Türklü ü içinde devam 
etti i bilinmektedir. Orta Asya amanl , uygulad klar  teknikler 
itibar yla, bütün ilkel topluluklar n inançlar yla ayn  temele 
dayanmaktad r. Bilinen tarih bak m ndan Asya amanl n n en net 

avc l nda gözlenebilir (Hassan 1985: 71).



Eski Türk toplumunda anaerkil denilen dönemde, erkek ikinci 
planda kalm , kad n ön plâna ç km t r ( nan 1986: 89). amanl k
dönemin izlerini de ta maktad r. Abdulkadir nan “ amanizm”
kitab nda öyle demektedir: “Baz  amanistlere göre, en kuvvetli 

amanlar kad n amanlard r. Eski devirlerde amanl n kad nlara 
mahsus bir sanat oldu unu gösteren emareler bulunmaktad r. 
Yakutlarda erkek amanlar, özel cübbeleri bulunmad  zaman kad n 
entarisi ile ayin yaparlarm . Özel aman giysisinin gö sünde kad n 
memelerini temsil eden yuvarlak madeni eyler bulunur”

’nde geçen “tengri teg tengride bolm  Türk bilge 
kagan bu ödke olurtum” sözünden anla ld  gibi daha önce de tek 
Tanr inanc na sahip olan Türklerin slâmiyet geçi i çok kolay 
olmu tur (Y ld r m 1992: 357).

Dünya tarihinde Türklü ün slâmiyete intisab  kadar, ba lang çta 
ehemmiyetsiz görülen, fakat sonunda büyük tesiri olan hâdise 
gösterilemez. Bu öyle bir tarihî hâdisenin ba lang c yd  ki Arap

’ni kökünden sarsm  ve sonunda Do u hâlifeli inin muhte em 
binas  y k lm t r. Selçuklular derin bir imanla ba land klar  dinleri 
için Yak n Do u’da toptan fütuhata giri mi  olduklar ndan bütün 
slâm memleketlerinde te vik edilmi lerdir. eklen ve zahiren ba l  

bulunduklar  Ba dat’taki Abbasî Hâlifeli i bilhassa Dandanakan
zaferinden sonra Selçuklu Sultan n n cismanî hükümdarl n  hukuken 
tan m t r (Bilgiç 1977: 2).

nsan hayat nda halk inançlar  her zaman önemli bir unsur olarak 
devam etmi  ve edecektir. Önemli olan bu unsurlar  sa l kl  bir 
ekilde derlemek ve mukayeseli bir ara t rma yapmakt r.



B R NC  BÖLÜM

ARA TIRMA ALANININ GENEL ÖZELL KLER

1.1. F Z KÎ CO RAFÎ ÖZELL KLER

’ n Fizikî Yap s  (Da lar, Tepeler, Ovalar, 
Akarsular, Göller, Göletler ve Barajlar)

Do u Akdeniz bölgesinde yer alan Hatay
yüzölçümüne sahiptir.

do u boylamlar  aras ndad r. lin do u ve güney kesimleri 
, bat s  Akdeniz

çevril ’e aç lan k y lar n n uzunlu u 152 kilometredir. 

l topraklar n n % 46.1’ini da lar, % 33.5’ini ovalar ve % 20.4’ünü 
plâtolar olu turur. Güneybat Kuzeydo u do rultusunda Amanos
(Nur) Da lar  yer al r. Bu da lar n en yüksek k sm n  Hassa
yak nlar ndaki M rtepe (2.40 m) olu turur. Amanos Da lar  üzerinde 
Do u Bat  aras nda ula ma elveri li birkaç geçitten en önemlisi 

’dir. Bu da larla Akdeniz aras nda, dar bir k y  eridi uzay p 
gider. Bu bölgede Ziyaret Da ile 1739 m yükseklikteki Kel Da lar  
iki önemli yükselti olarak göze çarpar. Amik ovas , ilin tar ma 
elveri li en geni  ovas d r. Kuzeyde K r khan ve Hassa Ova’lar
Ovas ’n n devam  niteli indedir. K y  eridinde s ralanan di er önemli 
düzlükler, Erzin, Dörtyol ve Arsuz ovas d r.

ve Afrin Çay olmak üzere 
belli ba l  3 önemli akarsuya sahiptir. Asi Nehri, Lübnan’da do up, 

’yi geçtikten sonra Türki ’ye girer. Nehrin toplam uzunlu u 
380 km olup, il s n r  içindeki uzunlu u ise 94 km’dir. Afrin Çay , 

’ten do duktan sonra Karasu ile birle ir. Uzunlu u 160 
km’dir. Karasu, ise Kahramanmara ’ta do ar ve Amik gölü yata nda 
birle ir. Uzunlu u 116 km’dir. 

Göller: Gölba  Gölü (K r khan) 12 000 m², Yeni ehir Gölü
(Reyhanl ) 6 000 m², Sultaniye (Cüdeyde) Gölü (Reyhanl

Barajlar: Yarseli Baraj  (Alt nözü) ve Yaylada Baraj  
(Yaylada )



Göletler: Topbo az  Göleti (K r khan), Görenta  Göleti
(Yaylada ), Karamanl  Göleti (Samanda ), Dermek Göleti

1.1.2. Bitki Örtüsü

ilinin bitki örtüsü, Akdeniz Bölgesinin özelli ini ta r. 
Da l k kesimlerde makilerle birlikte fundal k, me e ve çam 
bulunmaktad r. Bunlar n toplam alan  208. 165 hektard r. Maki, 4
boyunda bodur, yaprakl  bitkiler toplulu unun genel ad d r. Makiyi 
te kil eden a aç türleri; mersin
canseriensis), kekik (Thymus vulgaris), lâvanta çiçe i (lavandula 
angustifolia) gibi bitkilerdir. Bu bitki örtülerini deniz seviyesinden 
800 metre yükseklerde görmek mümkündür.

1.1.3. klim

linde genellikle Akdeniz
baz  yerlerin de i ik yükseltilerde olmas  ve denizden uzakl k gibi 
etkenler, bölgede iklim farkl l klar n  yarat r. Bugüne kadar ölçülen en 
s cak ay ortalamas  28.6º C, Antakya’da 27.6º C en so uk ay 
ortalamas  bu merkezde s rayla 11.9º C ve 8.1º C’dir. skenderun’da
bugüne kadar ölçülebilen en yüksek s cakl k 42. 2º C (15 Ocak
olmu tur. An ’n n y ll k s cakl k ortalamas  18. 2º C ve karla 
örtülü gün say s  1’dir. Y ll k ortalama ya  tutar , skenderun’da 785 
mm, Dörtyol’da 1022 mm, Antakya’da 1173 mm’dir. Yaz aylar ndaki 
ya lar yeterli de ildir.

’da ehlî hayvan tür ve say s  fazla de ildir. Köylerde 
ya ayanlar n ihtiyac  olan ya  ve sütü kar layabilmesi için 
besledikleri birkaç inek, koyun veya keçi bulunmaktad r.

.1.5. darî Bölünü  ve lçeler

(Merkez lçe): da lar n n 
ovas n  Akdeniz’e açan, a a  Asi Nehri do u 

a z ndad r. Kuseyr f n n kuzey ucundaki Habib Neccar da n n 
eteklerinden, Asi Nehri’nin sol k y s na dek yay lm t r.

, denizden 22 km uzakl ktad r. Meyve bahçelerinin 
bulundu u yerlerde yazl k evler, gezi yerleri, güzel kö kler görülür. 
Antakya küçük birlikler hâlinde sebzeci köylerle doludur. Halk n 



birço u ipek kozalar n n toplanaca  mevsimden sonra yazl k evlerine 
giderek s cak aylar  bu bahçelerde geçirir. Nehrin iki k y s nda geni  
dut bahçeleri yer al r. Bu bahçeler Antakya’da ipekçili in 
geli mesinde temel rol oynar. Amik ovas  tah l yeti tirmede di er 
kom u illere göre çok ileridir.

Zeytinya c l k ve sabunculuk ehirde, geli mi  eski zanaatlard r. 
Düzensiz ve baz  k s mlar  dar sokakl  olan uzun çar s , ehrin 
ortalar na kadar gelimektedir.

k y s nda birçok tu la ve kiremit ocaklar  çimento ve 
marangozlukta kullan lan plâka fabrikas  bulunmaktad r.

, elâleleri ve ça layanlar  do al zenginlikleri ve 
manzaras  ile turist çekecek de erdedir. Bahçelerindeki su dolaplar , 
yazl k evleri, sebze ve meyve bahçeleriyle adeta bir cennet beldesidir.

1.1.5.2. Alt nözü lin güneyindeki Suriye s n r na yak n
eski ad  Fatikli olan bu kasaba, Hatay kavu unca Alt nözü
ad n  alm t r. 

Alt nözü ile Türkiye aras nda, da l k bir bölgedir. 
aban n zeytinlikleri me hurdur. Etraf zeytin a açlar yla kapl d r. 

Fakat bölgenin ula m  henüz yeterince geli medi inden tar msal 
ürünler kolay al c  bulamamaktad r. Bölgenin önemli yerle im yerleri 
aras nda Karbeyaz say labilir.

1.1.5.3. Dörtyol Kendine özgü tatl portakallar yla me hur olan 
Dörtyol, çe itli bitkilerin yeti ti i için elveri li bir iklime sahiptir. 
Pamuk, tah l, susam gibi bitkilerin yeti tirildi i bu bölgeye deniz ve 
karayollar ndan ula m sa lanabilir. skenderun körfezi üzerinde olan 
Dötyol ikliminin etkisi alt nda s cak ya murlu bir bölgedir.

ilinin kuzeydo u s n r nda, Antakya
km uzakl kta küçük bir kasabad r. Kuzeyde slâhiye demiryoluna 29 
kilometrelik bir ose ile ba l d r. Ula m n  güneyde Antakya
kuzeyde slâhiye’den yapar. Akdeniz’e
Da lar ’n n do u yamac  üzerine kurulmu tur. Nur Da lar , konumu 
itibar yla Akdeniz ikliminin etkisini önledi inden kasaban n tar m  
istenilen seviyeye ula amam t r. Hassa’da hayvanc l k önemli bir yer 



1.1.5.5. skenderun Kendi ad n  ta yan bir körfezin içinde, k y y  
kucaklayan da lar n bat  yamaçlar nda, sere serpe büyüyen ehir, 333 
y l nda Büyük skender taraf ndan kurulmu tur. lçe halk n ço u 
ticaret, sanat, i çilik ve tar mla geçinir. skenderun ayn  zamanda 
makinelerin yedek parça bürosudur. Montaj atölyeleri vard r.

1.1.5.6.K r khan slâhiye aras nda olan bu ilçenin do u 
ve güney bölgeleri Amik ovas na yak nd r. K r khan’a bu bak mdan 
“tar m memleketidir”, denilebilir. Yeti tirilen ürünler, Antakya ve 
skenderun'a gönderilir. Tar mdaki gelirini umumiyetle bu day, 

so an, havuç sebze ve orman ürünleri te kil eder. Hayvanc l kta da 

1.1.5.7. Reyhanl Eski ad  Reyhaniye 'n n 
do usunda ve Suriye s n r ndad r. Halk  tar mla u ra r. Reyhanl ’n n 
topraklar  Amik ovas n n do u bölgeleri olup verimlidir. Kasaba halk  
yeti tirdi i ürünleri Antakya’ya yollar. Burada her çe it bitki yeti ir. 
Pamuk, susam, pirinç, sebze ve meyve bu bitkiler aras nda yer al r.

1.1.5.8. Samanda Samanda ba l  bir yer iken 
1948 y l nda ayr lm t r. Hatay' n büyük kasabalar ndan biri oldu u 
hâlde merkez Antakya’ya yak n oldu u için uzun bir süre bucak 
olarak kalm t r. Akdeniz k y lar m z n en güneyindeki kasabalar ndan 
biridir. Eski ad  Süveydiye’dir. Eskiden büyük bir liman ve iskele 
durumundayken bugün bu özelli ini kaybetmi tir. Asi Nehri
Samanda ilçesinde Akdeniz’e kavu tu undan nehrin getirdi i 
alüvyonlar liman  köreltmi tir. pekleri ile ünlüdür.

1.1.5.9. Yaylada Eski ad  Ordu olan Yaylada 'n n 45 
km güneyindedir. Bölge engebelidir. Yaylada  son y llarda ilçe 
olmu tur.

Da lar  üzerinde Akdeniz’i Amik
Ovas na ba layan önemli bir geçit üzerinde bulunan Belen, 1550’li 
y llarda Kanunî Sultan Süleyman taraf ndan yapt r lan kervansaray, 
cami ve hamam etraf nda geli mi  bir ilçedir. Belen’in
beldeleri de da l k bölgede yer almaktad r. Yüzölçümü 197 kilometre 
karedir. 1997 say m na göre merkez nüfusu 18 878, ilçe nüfusu 24 
828, nüfus yo unlu u ise 126’d r. Önceleri skenderun’a ba l  bir 
bucak iken 1990’da ilçe olmu tur. 10 köyü vard r. So ukoluk 
(Gü yaz aylar nda büyük ilgi gören yaylalar d r. 



Ovas n n ortas nda küçük bir ilçedir. 
, Reyhanl ve K r kha s n rlar  aras ndad r. 186 kilometre 

karelik alan  kaplamaktad r. 1997 say m na göre ilçe nüfusu 4 938, 
nüfus yo unlu u ise 70’tir. lçe merkezi Kumlu 1945’te kurulmu , 
1990 y l nda da Reyhanl ’dan ayr larak ilçe olmu tur. 13 köyü vard r. 
Halk tar m ve hayvanc l k ile u ra maktad r.

lçe s n rlar  içinde kurulan kapl can n suyu 37 derecedir. 
Kapl can n daha iyi hizmet verebilmesi için ek tesisler yap lmaktad r.

Bat s nda Adana
güneyinde Dörtyol ve skenderun Körfezi ile çevrilidir. 1988 y l nda 
Dörtyol’dan ayr larak ilçe olmu tur. Alan  298 kilometre karedir. 1998 
say m na göre merkez nüfus 25 745, ilçe nüfusu 34 099, nüfus 
yo unlu u 114’tür. lçenin 9 köyü bulunmaktad r. Erzin
üretimi ve plâjlar  ile tan n r. lçe yak nlar nda bir orman içi park , 
Ba lam  Köyü’nde suyu kayna  ve bu kayna n bulundu u 
yerde de sa l k tesisler bulunmaktad r.

1.2. TAR HÎ ÇEVRE

1.2.1. Türk Yerle imi Öncesi

De i ik uluslar n ve kültürlerin merkezi olmu  Hatay’ n öyküsü 
cilâl  ta  devri ile ba lar. Hatay ’nun en eski yerle im 

’daki yerle melerinin tarihi, l man iklim 
ko ullar  ve verimli topra n varl  ile .Ö. 10.000 y llar na kadar 
gitmektedir. .Ö. 1200 ile ba layan genç Hitit Prenslikleri döneminde 

Ovas ’ndaki Hitit Prensliklerinin birle erek Hattena Krall
ad n  ald klar  ve Hatay ad n n da buradan geldi i san lmaktad r. 
Yöreye bu ad  1938’de Atatürk vermi tir. Hattena Krall ’n n 
ba kenti bugünkü K r khan yak nlar ndaki Konula (Çatalhöyük) idi. 

ilinin merkez ilçesi olan Antakya’n n ise .Ö. IV. yy. sonunda 
ad yla Selokidlerce kuruldu u, Araplar n

Antekiye ad n  verdikleri bilinmektedir. 1919 Frans z i galinden sonra 
olu turulan skenderun sanca n n merkezi de skenderun, skender’in 
komutanlar ndan Antigonos .Ö. 302’de kurulmu tur. skender’in 
ad n  di er kentlerden ay rmak için “Küçük skenderiye” anlam na 

denmi tir.



Hz. Ömer zaman nda Müslümân Araplar n ellerine geçen (638) 
, uzun süre Abbasî imparatorlu unun hükmünde kalm t r.

’y  ilk alan Türk hükümdar, (1084) Anadolu Türk 
birli inin kurucusu Kutalm o lu Süleyman ah’t r. Bu arada 
Antakya’da
yapt r lm t r. En son 1516’da Yavuz Sultan Selim’in M s r
s ras nda Antakya, Osmanl topraklar na kat l r.

1.2.2. Türk Yerle imi Sonras

Re ideddin, O uznâme ’dan öyle bahseder: “O uz, 
am ülkesinin neresine vard ysa, halk tamamen kendi istekleriyle il 

oldular. Yaln z Türklerin Batak ehir dedikleri ve üç yüz alt  kap s  
olan Antakya ehri, inat edip kar  koymakta direndi. Sonunda bir y l 
sava t lar ve bir y l sonra ehri ald lar. O uz, ehre gidip bir alt n 
taht koyarak üzerine oturdu. Yan nda olan doksan bin askerin hepsini, 
kad n ve çocuklar yla birlikte ehre götürdü ve orada oturdu. Sonra 

am ve M s r’a geli ini haber almalar  için elçi gönderdi”

Burada am
anla lmal d r. Eserde am ehrinden ve 

dolaylar ndan ad yla bahsedilmektedir (T
yüzy llarda ise O uz a iretleri Antakya yöresine ak n ak n gelmeye 
ba lam lard r.

Selçuklu devleti kurucusu olan Kutalm o lu 
Süleyman ah, Bat  Anadolu’da birçok yeri fethettikten sonra bat daki 
Türkmen beylikleri ile do uda bulunan Selçuklu kitlesi aras ndaki 
ba lar  kuvvetlendirmek maksad yla do uya yönelmi tir.

1067 y l nda Selçuklu komutan  Emir Af in’in kuvvetlerinden 
1000 ki ilik bir birlik Antakya yöresine girip buralar  istilâ ile ya ma 

’dan 100 000 alt n ve de erli e yalar ald ktan sonra 1068 
y l nda terk etmi tir. 1068 y l nda Artah Bizanslar n
Hano lu Emir Harun et Türkmanî emrindeki Türkmenler ay süren 
bir ku atmadan sonra Artah’  ele geçirdi. Böylece Halep için önemli 
olan stratejik bir kale ele geçirilmi  oldu.

Reyhanl ’n n eski ad .



1068 y l nda Romanus Diogenes Türklerin
üzerine yürümü  ve geri alm t r. 1071 y l nda Malazgirt

taht n  kaybetmi , fakat 
anla ma gere i bir süre daha Bizanslar n elinde kald ktan 

’ya ku atmalar yap lm sa da 3000 veya 5000 alt n
kar l  ku atmalardan vazgeçilmi tir.

Süleyman ah 12 Aral k 1084 sabah  Antakya’ya
kar s nda Türk güçlerini görünce tedirgin oldu. Fakat Süleyman ah’ n 
iyi tutumu sonucu bu tedirginlik ortadan kalkt . 17 Aral k 1084 Cuma 
günü 110 müezzin A ’n n merkezinde ezan okudu. Bundan 
sonra da Süveydiye  Sâk
skenderun ele geçirildi. Bu fetihten sonra Süleyman ah, Büyük 

Selçuklu Sultan  Melik ah’a arz etti (Tekin 1998: 4).

’n n fethi ile ilgili olarak Muhammed ’
kap s nda Deyrilmülk’te, ta tan yap lm  bir su 

kurnas n n içinde “bak r bir at üzerinde bulunan, ok torbalar yla 
birlikte bak rdan yap lm  yedi Türk’ü temsil eden bir Türk t ls m  
bulundu unu” anlatan bir bölüm yer almaktad r. Verilen bu bilgi 

’daki Türk varl n n çok eski tarihlere dayand n  
göstermektedir (Tekin 1998:4).

b k , M s r
’  da 1516 y l nda Osmanl mparatorlu u’na katt .

Frans z irlikleri Mondros Mütarekesi’nden sonra Antakya
skenderun sanca n n yönetimi ellerine almalar na ra men 1938 

y l nda yap lan mücadeleler sonunda 5 Temmuz 1938’de Türk
’a girmi tir. Kurulmu  olan Hatay Devleti 10 ay 26 gün 

ba ms z olarak kald ktan sonra 29 Haziran 1939’da Hatay 
Kurultay nda al nan kararla Türkiye topraklar na kat ld . 
Hatay’ n kat lmas ndan sonra 23 Temmuz 1939’da Frans z
askeri, Hatay’  Türkiye’ye b rak p gitmi tir.

Samanda  ilçesinin eski ad .
K r khan ilçesinin Ceylanl  köyüne ba l  olan ve Bayezid i Bestami’nin türbesinin 

bulundu u yer.
Önceleri Hatay’a ba l  iken Cumhuriyet’ten sonra Suriye s n r  içinde bulunan 

kasaban n ad .



1. 3. BE ERî ÇEVRE

1.3.1. Nüfus Yap s

000 y l  Genel Nüfus Say m  sonuçlar na göre

ilinin nüfusu a a da gösterilmi tir:

ilinin Nüfusu: 1. 253 726

Alt nözü

Dörtyol

skenderun

K r khan

Reyhanl

Samanda

Yaylada

1.3.2. Nüfus Hareketleri

’ n nüfusu son say ma göre, 1.253 726’d r. Bu nüfusun 581 
341’i ehirlerde, 672 385’i köy ve beldelerde ya amaktad r. Kilometre 
kareye dü en nüfus yo unlu u 223’tür. 

1.4. EKONOM K YAP

lin ekonomik ya ant s  içinde, topra n ve iklimin son derece 
elveri li olmas ndan dolay  ba ta tar m ve tar ma dayal  sanayi ön 
plândad r. lin d  ticarete aç k olmas , bilhassa nakliyecili in 



geli mesine yol açm t r. Bu sektörleri dericilik, a aç i leme ve ziraî 
alet imalât  takip etmektedir. 

1.4.1. Tar m, Hayvanc l k, Avc l k, Ba  ve Bahçecilik

Tar m: lin toplam alan  540. 300 hektar olup, bu alan n 270. 766 
hektar  tar m alan d r. Tar m alanlar  son derece verimlidir. 1999 
y l nda 983. 910 dekarda bu day ekimi yap lm  ve 399. 000 ton 
mahsul elde edilmi tir. 529. 900 dekara ekilen pamuktan ise 187. 282 
ton mahsul al nm t r. lde bulunan 4. 334. 810 zeytin a ac ndan 36. 
439 ton zeytin al nm t r. 3. 769. 990 adet turunçgillerden ise, 346. 

çe itli narenciye ürünü elde edilmi tir. 1999 y l nda, 131 
köyde toplam 103. 777 dekarda tütün ekimi yap lm t r.

Serac l k: Çiftçinin daha fazla ürün almas n  sa lamak için örtü 
alt  sebzecili i (serac l k) geli meye ba lam t r. Damlama sulama 

l Özel daresince te vik edilmi tir. Bu te vik sayesinde 50 
bin metrekare alanda serac l k yap lmaya ba lanm t r. Samanda
Meslek Yüksekokulu’nda aç lan “serac l k” ile ilgili bölüm, çevreye 
büyük katk da bulunmu tur.

Hayvanc l k: lde büyükba  hayvanlardan s r besicili i, 
küçükba  hayvanlardan koyun ve keçi besicili i ile kümes 
hayvanc l ndan tavuk üreticili i ön plândad r. Samanda
Yüksekokulu’nda aç lan “besicilik” ile ilgili bölüm, çevreye büyük 
katk da bulunmu tur.

1.4.2.Ticarî Hayat

skenderun ve Dörtyol d ndaki ilçelerde tar ma dayal  sanayi 
sektörü geli me gösterirken, bu ilçelerimizde, özellikle “ skenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalar ”n n kurulmas ndan sonra ekonomide 
canl l k görülmü tür.

1.5. TAR HÎ VE TUR ST K YERLER

Yap lan sava lar ve depremler sonucu birçok tarihî bina hasar 
görmü tür. Kale, tap naklar, hamamlar, su kemerleri,
kervansaraylar, kiliseler, çe me ve köprülerin onar mlar  hâlâ 
yap lamam t r. 



Reyhanl ’da K zlar Saray ’ta Payas Kalesi
K r khan’da Darb  Sak ’ta Bakras Kalesi, skenderun’da
Sar seki Kalesi ve ilvan Kalesi turizmine önemli katk da 
bulunmaktad r.

Kentin en sa lam tarihî eseri Antakya
zaman nda ( .Ö.III. yüzy lda) yapt r lm t r. Antiokhos
döneminde ( . Ö. 2 yy.) geni letilmi , Tiberius
dönemlerinde de yeniden yapt r lm t r. Kenti çevreleyen surlar, 

Da ’ndan hri’ne uzanmaktad r. Evliya Çelebi’nin 
verdi i bilgilere göre büyük blok ta larla örülmü , yakla k 30.000 m. 
uzunlu unda, be  katl  360 burçtan olu turularak güçlendirilmi tir. 
Kalenin iç k sm  da Nikepheros Phokas zaman nda yapt r lm t r.

1.5.2. Kiliseler ve Manast rlar

; Uluç nar’da
skenderun’da

ve talyan Manuk Kil
Yaylada ’nda Barleam Manast r bulunmaktad r.

Reyhanl yolunda kentin kuzey do usunda Habib Neccar
Da ’ , yamac nda Aziz Petrus Kilisesi ve manast r  azizin ilk 
konu mas n  yapt  yerde X. Yüzy lda kurulmu tur. XII XIII. yy.’da 
yap lan manast rda, gotik kiliseler üslûbunda ön cephe, ortada büyük 
ve yanlarda küçük üç kap  bulunmaktad r. Orta kap dan tonoz örtülü 
koridorla ma araya geçilir. Duvarlar fresklerle bezelidir. Bu kilisenin 
yan nda bulunan ve kayalarla oyulmu  Hero’nun ba , kabartma 
olarak bulunmaktad r. Kentin yazl k kesimi olan Daphne (Harbiye)’
yürütülen kaz larda da avlulu ve mozaik dö eli Roma villalar  ortaya 
ç kar lm t r.

’da , eyh Ali , A alar Cami
; enköy’de eyh Ahmet

imdiki ad  Habibî Necar Da .
Asi Nehri’nin eski ad .



Kuseyrî ’ta Sokullu Cami ’de Kanunî Sultan 
Süleyman ’ta Sokullu Külliyesi; Bakras’ta Sultan Han

’de Kanuni Sultan Süleyman Han

1.5.4. Köprüler ve Tüneller

Reyhanl aras nda Hitit Köprüsü (Demir köprü ’ta 
Sokullu Köprüsü; K r khan Reyhanl yolu üzerinde Muratpa a 
Köprüsü; Samanda ’a ba l  olan Çevlik’te Titus Tüneli
bulunmaktad r.

1.6. KÜLTÜR TAR H

1939 y llar  aras nda Frans z mandas  alt nda kalm , 
daha sonra da k sa bir dönem ba ms z olarak kalm t r. Bu dönemden 

kat lm t r. Bu dönemler içinde Arap kültürü 
yerle tirilmeye çal lm  fakat ba ar l  olunamam t r. 

19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren Hatay topraklar nda yabanc  
mekteplerin kurulmas nda misyonerlerin pay  büyüktür. Hatay’ n
birçok yerinde misyonerler vas tas yla aç lan hastane, kilise, yabanc  
dille e itim veren okullar yap lm  ve oryantalizmin ke if kolu

faaliyetleri yo un bir ekilde kendini göstermeye 
çal m t r Bu faaliyetler içinde Türk kültürünün geli mesi ile ilgili 
her türlü faaliyet gösterilmi tir. Manda yönetiminin ilk y llar nda Türk

nlar için çe itli okullar aç lmas na ra men Türk olanlar için 
aç lan okullarda da geli me gözlemlenmemi tir.

’  Arapla t rma politikas içinde gerçekte Frans z kültürünü 
hâkim k lma politikas  yatmaktad r. Bu dönem içinde Frans zca
veren ö retmenler gittikçe artm t r. Hocalar n gelmesiyle birlikte yeni 
s n flar aç lmaya, bu s n flara Türkler de dâhil edilmeye ba lanm t r. 

tti i süre içinde Türk kültürü zay flam  ve tarafl  
uygulamalar ba lat lm t r [

1921 tarihinde skenderun’da
bulunmas na ra men Hatay’ n genelinde 36 hükûmet mektebi 
mevcuttu. Bunlar içinde Türk

Salman Altunlu ile 1984 y l nda yap lan mülâkattan al nm t r.



oldukça fazlad r. Hatay ba ms z olunca Reis
Sökmen ’dan ö retmen istemi ve bu ekilde Türk ö renci 
ve ö retmenlerin say s  artm t r. 

Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye giden ve do udan gelen 
yollar n kav ak noktas nda bulunan Antakya, tarih boyunca k talar ve 
bölgeler aras  ticarette önemli rol oynam , yolcu ve hac  kervanlar  
için konaklama yeri ve çe itli bölgelerden gelen insanlar için bir kültür 
al veri i merkezi olmu tur.

skenderun ’n n, Do u ve 
Güneydo u Anadolu’nun ithal ve ihraç liman  olarak hizmet vermi tir. 

, çe itli bölgelerden gelmi  binlerce insan n 
konaklad , ba ka bölge insanlar yla hem mal, hem de fikir 
al veri inde bulundu u, memleketlerine yeni fikirlerle döndükleri bir 
ültür merkezi görevi yapm , Helenistik dönemlerinde 

Dünya’n n say l  uygarl k merkezlerinden biri olarak ün yapm t r.

Osmanl döneminde de bir ticaret ve kültür merkezi görevi yapan 
, bu önemini günümüze kadar geli tirerek sürdürmü , 

kurulu u Antakya’dan eski olmas na ra men kent olarak 20. yüzy l 
ba lar nda önem kazanan skenderun ise 1950’li y llardan sonra h zl  
bir geli me göstererek Türkiye’nin say l  ticaret, sanayi ve ihracat 
merkezlerinden biri hâline gelmi tir. 

Tarih boyunca çe itli millete ev sahipli i yapan Hatay bölgesinde 
çok say da air, bilim adam  ve sanatç  yeti mi , bu vesileyle, za
içinde zengin bir kültür birikimi meydana gelmi tir. Bu birikimin 
izlerinin günümüzde de devam etti ini görmekteyiz. Ayr ca tarih 
boyunca çe itli dinlerin bir arada ya ad  Hatay bu özelli ini bugün 
de korumaktad r. Toplumun sahip oldu u ortak kültür nedeniyle, 
inanç farkl l klar  Hatay’da hiç bir zaman problem olmam , bu 
farkl l klar, kültürel yap n n bir zenginli i olarak kabul edilmi tir. 

1921 Döneminde Kültürel Yap

Bu dönemlerde mektep ve medrese mücadeleleri e itim ve ö retim 
hayat n  etkilemi tir. Bir taraftan Tanzimatç lar n ç kard  sübyan
rü tiye mektepleriyle bat l la ma fikri, di er taraftan ilmî özelli ini 
kaybetmi  olan medresecilik zihniyeti, bu devirde mücadele hâline 
girmi tir (Bilgili 1939: 11



1918 y l nda Osmanl ’den ayr l nca Hatay halk  
Faysal Hükûmeti’ni destekleyenler ve Türkiye’yi deste
olarak ikiye ayr lm t . Bölge halk n n içinde bulundu u bu 
kar kl klardan Frans zlar faydalanmaya kalkm lard r. Kendi 
menfaatleri do rultusunda halk n dinî ve etnik duygular n  her f rsatta 
kullan yorlard  (Bilgili 1939: 19

I. Dünya Sava ’na kadar Antakya
bünyesinde 37 erkek, 7 k z mektebi; 1900’lü y llar n ba nda 
Samanda (Süveydiye)’da erkek ve k z Amerikan kullar ; 1899
y llar nda ise yukar da ad  geçen mektepler haricinde, umumî veya 
hususî dairelerinde ulûm  er’iye
müderrisler bulunmaktayd . 

1902’de Ermenilere ait 10 okulda 10 adet ö retmen bulunmakta 
iken bu okullarda 440 erkek, 47 k z ö renci okumaktayd  (Süslü 1990: 
48). Bu y llarda skenderun ’da birer Rü tiye mektebi
bulunmaktayd . Bu okullarda skenderun’da
Antakya’da da 500, toplam 580 ö renci e itim görmekteydi (Tutar 

1939 Döneminde Kültürel Yap

Bu dönemde Hatay y l Frans z mandas  alt nda, son bir y l da 
ba ms z bir devlet olarak kalm t r. Frans z kültürünün 
yerle tirilme çabalar n  bu dönemde de oldukça fazlad r.

Türkiye’de her türlü karga an n oldu u bu dönemde Frans z
misyonerleri üst seviyedeki ç karlar n , yabanc  okullar açmakla 
gerçekle tirmi lerdir. II. Dünya Sava na kadar hastane, kilise, okul, 
mezarl klar yap lm ; az nl klar da devlet aleyhine 
te kilâtland r lm t r (Bilgili 1939: 25). Türk
için okullar aç lm ; bu faaliyetlerle Arap ve Frans z kültürü, içten içe 
ye ertilmeye çal lm t r. Belli bir zaman sonra da Arap kültürünü 
geri plâna al p kendi kültürünü ön plâna ç karmaya çal m lard r 

Bu dönemde Hatay s n rlar  içinde 32 iptidaî, 3 
rü tiye ve bir idadî olmak üzere, 36 resmî hükûmet mektebi 

güçsüz durumdan kurtulmak için Türkiye’den ö retmenler getirtilmi  
ve böylece ö renci say lar nda gözle görülen art lar olmu tur (Bilgili 



1939 Tarihleri Aras nda Bulunan Yabanc  Okullar

skenderun Josef (Sörler) K z Okulu

ngiliz Okulu

K z Okulu

skenderun

skenderun Sörfler K z Okulu

skenderun talyan Sen Jorc Erkek Okulu

skenderun

skenderun

skenderun

Bu okullarda toplam 1.308 k z; 1.746 erkek ö renci e itim 
görmekteydi (Bilgili 1939: 27).

1.6.3. 1939’dan Günümüze Kültürel Yap

’ n kat lmas  ile birlikte büyük de i iklikler 
olmu tur. 1939 y l nda skenderun’da aç lan Halk evi
yazma bilmeyenlere Türkçe dersi verilmi tir. Yine bu y llarda ilk 

eri aç lm t r (Tekin 1993: 76).

1983 Y llar  Aras nda Hatay’da

579 lkokulda 4. 868 ö retmen, 145.253 ö renci

5 Anaokulu ve 72 Anas n f nda 130 ö retmen, 3.420 ö renci

80 Ortaokulda 673 ö retmen, 26.342 ö renci

de 828 ö retmen, 9.932 ö renci

6 mam Hatip Lisesinde 142 ö retmen, 929 ö renci



4 Ticaret Lisesinde 117 ö retmen 359 ö renci

2 Endüstri M,eslek Lisesinde 96 ö retmen, 1.038 ö renci 
bulunmaktayd  (Tutar 1997: 82

03 Y llar  Aras nda Hatay’da

Okul Öncesi E itim: 10 okul, 7.559 ö renci, 329 ö retmen, 58 

lkö retim. 629 okul, 222.570 ö renci, 8.288 ö retmen, 5.670 

Resmî ve Özel Liseler: 103 okul, 52178 ö renci, 2.779 ö retmen, 
1.534 derslik bulunmaktad r (Tutar 1997: 85

2003 Y llar  Aras nda Hatay’da Di er Kurumlar:

Halk E itim Merkezi: 12 okul, 7.394 ö renci, 51 ö retmen, 18 

Ç rakl k E itim Merkezi: 6 okul, 3339 ö renci, 80 ö retmen, 24 

E itim Araçlar : 1 okul, 8.506 ö renci, 10 ö retmen, 24 derslik,

Rehberlik Ara t rma Merkezi: 1 okul, 10 ö retmen,

Sa l k E itim Merkezi: 1 okul, 6 doktor, 1 di  hekimi, 4 hem ire, 
1 memur, 6 hizmetli, 1 oför bulunmaktad r.

’da Kültür Merkezi, 1987 y l nda 
aç lm t r. Bünyesinde l Halk Kütüphanesi
Galerisi, l Kültür Müdürlü ü, Kültür Bakanl Kitap Sat  Yeri ile 
çe itli etkinlikler için ayr lm  çal ma yerleri bulunmaktad r. Tiyatro, 
resital, konser, film gösterileri gibi etkinliklerin yap ld  merkezde 
mahallî tiyatro, müzik ve sanat gruplar  da çal malar n  
sergilemektedir. Kültür Merkezi bunlar n d nda çok say da törenlere, 

sahipli i yapmaktad r. 

Çe itli kültürleri bünyesinde bar nd ran Hatay’da, bas n yay n, 
bas n meslek kurulu lar ve 87 bas m evi; TRT Hatay FM
30’a yak n mahallî radyo bulunmaktad r.



Bütün ilçelerinde Halk E itim Merkezi
halk oyunlar , diki nak  dersleri ve i  e itimi dersleri v
Sosyal ya ay n çok hareketli oldu u bu yerlerde sivil toplum 
örgütleri de hareketlili e paralel bir geli me göstermektedir. Hatay
ilçeler ile birlikte toplam 1049 derne e sahiptir.

Mustafa Kemal Üniversitesinin yan s ra ihtiyaca yetecek kadar 
özel ve devlet okullar  bulunmaktad r. Hatay’da 19. yüzy lda kurulan 
ve kitaplar  günümüze ula abilen tek kütüphane, Müderris Abdurrauf 

’nin kütüphanesidir. Bununla birlikte çe itli ilçelerde 22’ye 
ula an Halk Kütüphanesi bulunmaktad r.

1. 7. HATAY’DA BULUNAN D NLER, MEZHEPLER VE 
ETN K GRUPLAR

1.7.1. Yahudîlik

’da ya ayan Yahudîler kendilerini srailo ullar ndan 
Yehuda’n n soyundan geldi ine inan rlar. Onlara göre Hz. Musa
büyük Peygamber ise en büyük kitapt r.

nl döneminde yabanc lar n haklar na zarar gelmesin diye 
ferman yaz lm t r. Bu konuyla ilgini u ferman  misal olarak 

“... olan bazürganlar gemileriyle geleler, Edirne’de ve 
Bursa’da ve stanbul’da halkla muamele ve mübayaa idüb 
bazürganl k ideler. Gelmekde ve gitmekde benüm be lerimden ve 
suba larumdan ve sipahilerumdan ve kullar mdan hiç birisi bunlar n 
can na ve ba na ve maline zarar ve ziyan getürmeye. Ve illâ 
hükmüme muhalefet idüb bir vechile mazarret idecek olalar ise ki 
i ittim kul gönderüb azim belaya u rad r m bilmi  olalar...” 
(Hac emino lu 1992: 259).

Yabanc lar, Osmanl hükümdarlar n n adaletli yönetimleri 
sayesinde ticarî hayatta ba ar l  olmu  ve önemli makamlara 

rtilmi lerdir. Hatay’da bulunan Yahudîler de, ilk zamanlarda siyasî 
konulardan uzak durmu  ve zaman içinde nüfus bak m ndan kalabal k 
olan yerlere yerle erek rahat bir ekilde ticaret yapm lard r. Önceleri 

amronim; daha sonra Peru im ve siyim ad n  alan Yahudî
mezhebi, ad n  de i tirerek günümüzde Karaî ve Rabbanî ad n  



alm lard r. Rabbanîler ’da di er mezheplere göre daha 
kalabal kt rlar. 

1.7.2. H ristiyanl k

Osmanl Döneminde de en kalabal k olaan mezhep, 
’da H ristiyanl k

vatanda lar m z oldukça fazlad r. Ortodoks mezhebine 
mensup olan dört büyük patrikli in içinde Antakya aktad r. 

, Samanda ve skenderun’a yerle mi  olan 
lerin say s  Ortodokslara göre çok azd r.

Süryanî: Süryanîler, bu ad  Mezopotamya bölgesinde Suriye’de 
ya ad klar  için alm lard r. H ristiyan ’y  
merkez olarak alm lard r. Bugün Süryanîler ’da
kadar azd r.

, H ristiyanl  yay ld  ilk 
y llarda kabul ettikleri için kendilerini bu dinin içinde ayr cal kl  

Daha önceleri Anadolu’da H ristiyan gruplar taraf ndan bask  
gören Ermeniler Zaferinden sonra bu bask dan 
kurtulmu lard r. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Ermeni
Patrikli ini kurduran Ermeniler rahatça ticaret yapma imkân na 
kavu mu lard r. I. Dünya Sava  s ralar nda da Suriye ve Lübnan
göç eden Ermeniler, sava tan sonra Çukurova
çevresine yerle mi lerdir. 1939 y l nda Hatay’ n kat lmas  
ile birlikte büyük bir k sm  Halep, am, Kam l  ve Ermenistan’a 
gitmi lerdir. Türkiye’de tek Ermeni köyü, Samanda ’da bulunan 
Vak fl  köyüdür. Bu köyde elliye yak n hane bulunmaktad r. 2000 y l  
nüfus say m na göre say lar  147’dir. Hatay’da ya ayan Ermeniler
H ristiyan mezhepleri içinde Katolik l  kabul 
etmemi lerdir. Gregoryand rlar. stanbul ve Kudüs’te Patrikleri 
bulunmaktad r.

1.7.3. slâmiyet

Nusayrîler: Nusayrîlik Nerimî
(270/883) taraf ndan kurulmu  bir iî f rkas d r (F lal  1986: 180). 

’da Ya ayan Nusayrî vatanda lar m za da Nusayrî



’da Nusayrîlerinden biri olan Neval Miçoo u
“Nusayrîlere geçmi te at lan iftiralar n yanl  oldu unu, Hatay’da bu 
tür iftiralar n olmad n  ve di er mezheplerle dostça ya ad klar n ”
söylemektedir [

Sünnîler ’in sünnet ve onlar n 
yolundan gidenler demektir (F lal  1986: 54). Hatay’da Hanefî ve 

afiî mezhebine mensup insanlar ço unluktad r. 

1.8. HATAY’IN NANÇ YÖNÜNDEN NÜFUS YAPISI

1939 y l nda ba land nda Antakya
ilçesinden ba ka skenderun, Reyhanl , K r khan a
Samanda , Alt nözü ve Dörtyol ilçe olmu tur. Daha sonra da Erzin

ile birlikte ilçe say s  12’ye ç km t r.

Yukar da ad  geçen ilçelerde bulunan dinî yap n n mezheplere göre 
da l m n , 2000 y l  nüfus say m na göre, genel bir tahminini 
yapmaya çal aca z. Nüfus say m  ile ilgili rakamlar, D E’nin 
verilerine göre; mezheplerle ilgili rakamlar ise köylerde bulunan ya l  

ki ilerin verdi i bilgiler ve bu bilgilerin nüfus say s  ile 
kar la t r lmas  neticesinde yaz lm t r. 

Yerle im 
Alan Y l ndaki 

Nüfusu

Sünnî î î

Köy



lt nözü

Yerle im Alan Y l ndaki 
Nüfusu

Sün î Nusayrî

Köy

Yerle im Alan Y l ndaki Nüfusu Sünnî Nusayrî

Köy

örtyol

Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nüfusu Sünnî Nusayrî

Köy



Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nüfusu Sünnî

Köy

Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nüfusu Sünnî

Köy

1.8.7. 

Yerle im 
Alan Y l ndaki 

Nüfusu

Sünnî î î

Köy



r khan

Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nüfusu Sünnî

Köy

Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nüfusu Sünnî

Köy

eyhanl

Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nü Sünnî

Köy



amanda

Yerle im 
Alan Y l ndaki 

Nüfusu

Sünnî Nusayrî

Köy

aylada

Yerle im Alan 2000 Y l ndaki Nüfusu Sünnî

Köy



1.8.13. GENEL DE ERLEND RME

Yerle im 
Alan Y l ndaki 

Nüfusu

Sünnî Nusayrî î

Alt nözü

Dörtyol

skenderun

K r khan

Reyhanl

Samanda

Yaylada



II. BÖLÜM

TENGR , YELER VE K O U

2. 1.TENGR

slâmiyetin etkisiyle “Tanr ” sözü, yerini Allah
b rakm t r. Lâkin Hatay’da Tanr kelimesini ya l  ki ilerin dilinden 
duymaktay z. K r khan ve Reyhanl ’da ya l  olanlar, beddualar nda 
“Tengri cezas n  versin, Tengri can n  ala” gibi sözleri, bugün bile 

Türk inançlar na ait bilgiler, Çin y tlar , abideler, Orta Asya
Türklerinin ya ad klar  sahalardan XIX. ve XX. as rlarda 

yap lan ara t rmalarla elde edilmi tir.

Türk sahas ndan derlenen bilgi ve malzemelerin, tetkik ve 
de erlendirmesini yapan ço u ara t rmac lar, Türk inanç
olu turan unsurlar n, Tanr ’n n çevresinde topland klar n ; Tanr ’n n 
ise yaratan, ya atan ve öldüren en yüce bir varl k olarak, bu inanç 

i te kil etti ini dile getirmi lerdir (Ergin 1980: 

Bozk r Türk toplulu unda Tengri, en yüksek bir varl k olarak 
itikad n özünü te kil ediyordu. Semavî

, ço u zaman Gök Tengri ad  ile an lmaktayd  
(Kafeso lu 1993: 295). Divanü Lûgat Türk’te “kök” çe itli 
anlamlarda geçti i gibi, “as l” anlam na da geldi ini görüyoruz. Gök
Türk tabelerinde Tanr

35). Zaman  takdir eden, ölümün gerçekle mesini sa layan 
O’dur (Orkun 1941: 50 52). Ka anlar n “hakanl k” kurmas  Tanr ’n n
iste i ile olmu tur. Abidelerde geçen “Tanr  kuvvet verdi i için 
babam ka an n askeri kurt gibi imi , dü man  koyun gibi imi ” sözleri 
(Ergin 1980: 22). Ordudaki askerlerin kurt gibi kuvvetli olmalar , 
onun verdi i kuvvet sayesinde oldu unu göstermektedir. Ka anlar
Tanr ’n n verdi i buyruk istikametinde açlar  doyurmak, ç plaklar  
giydirmek, az milleti çok etmek, ölmek üzere olan milleti diriltmek ve 
töreyi koruyup gözetmek mecburiyetindedi

Tanr ’n n buyru u ile dört bir tarafa ordular sevk edilir, illi 
ilsizle ir, ka anl  millet ka ans zla r, dü man kendilerine tâbi k l n r. 



Bu sözlerle Tanr ’n n yarat c , mükafâtland r c  ve ba lay c l n n 
yan nda cezaland r c  hususiyetlerini de görmekteyiz.

Gök Türklerde ikinci bir Tanr kavram na rastlanmaz. Bu hususla 
ilgili olarak da Kül Tigin Abidesi’nin kuzey cephesinde: “Zaman  
Tanr  ya ar. nsano lu hep ölmek için türemi .” yaz s n  
okumaktay z. A. nan, bu kitabelerde dikkate de er hususun, 
“Tanr ’n n ba ka Tanr larla kar t r lmadan tek ba na söylenmesi 
meselesidir.” diyor. Eski Türklerin bir Tanr ’ya inand klar  
hususunda, O uz Ka an Destan ’nda da önemli say labilecek kay tlar 
vard r. Nitekim, XIII. as rda Uygur Türkçesiyle yaz lm  destanda, 
O uz’un Tanr ’ya yalvard  görülür.

Ögel, Altay amanizminde gö ün katlar n n resmi çizildi i hâlde, 
Tanr ’n n eklinin çizilmedi i hususunu ileri sürerek, onu “mücerret 
ve ekilsiz bir güç” olarak nitelendirdiklerini söyleme

’un “Sibirya’dan Seçmeler” kitab nda “Tengri ki inin 
arac l  ile yeri ve bunun üzerinde irili ufakl  tepeleri yaratt . Ki iye 
bu bilgileri veren Tanr  Kuday’d r.” sözünü görmekteyiz (1976: 15). 
Semavî dinlerde, Tanr n n çevresinde onun emirlerini yerine getiren 
meleklere, resullere, kitaplara ve azizlere de kutsal bir gözle 
bak ld n  görüyoruz. Bu inanç, benzer ekliyle Türk inanç 

Türk inançlar nda Tanr , ba lang çtan beri hep gökyüzünde 
tasavvur edilmi  ve bu ekilde inan lm t r. Nitekim Hatay’da
rahmetin de, belân n da göklerden geldi i ifade edilir. Tanr ’ya 
yap lan duada ellerin havaya kald r lmas , avuçlarla beraber yüzün 
havaya çevrilmesi gibi pratikler, Tanr ’n n gökte bulundu una ait 
inançlar n bir devam  niteli indedir.

2.2. YELER

’da baz  aileler çocuklar na Umay ad n  vermektedir. Bu 
ad n  niçin kulland klar n  sordu umuzda “Ata ad ”

“Anne anlam n  ta r.” ’da “umac ”
kelimesine de rastlad k. Çirkin bir kad n gördüklerinde “ayn  umac  



gibi” tabiri kullanmaktad r [ ]. Divanü Lûgat Türk’te 
umac  kelimesiyle çocuklar n korkutuldu undan
( nan 1991: 317).

Eski Türk hayat nda, do um s ras nda oldu u gibi, do umdan 
sonra da çocu un büyümesi ve re it duruma kadar geçen süre içinde 
ona yard mc  olan ve onu kara iyelerin her türlü kötülüklerinden 
koruyup gözetti ine inan lan himayeci ruhlar vard . Orta Asya

Türk kavimleri aras nda Umay ( nan 1987: 397
Türklerinde ise Ays t ( nan 1986: 37) ad  verilen bu koruyucu ve 

rd mc  iyelere ait inançlar, izlerini Hatay’da da sürdürmektedir. 

2.2.2. Kara yeler (Al Karas

Al karas , eski Türk inan lar ndan günümüze kadar, özelli ini 
koruyarak gelmi  bir ruhtur. Bu ruh, bütün Türk boylar nda al kar s
al basmas , alm olarak bilinmektedir ( nan 1972: 169). 

’da un çocuklar  öldürdü üne inan l r. Antakya
un, kad nlara musallat oldu unda kad n n ci erini almadan 

gitmedi ine inan l r. 

Annenin gebelik döneminde ve do umda ya ad  korku, s k nt  ve 
stres durumu, lo usal k döneminde de kendini al basmas
gösterir. Hatay’ n bütün ilçelerinde kâbus; di er ilçelerde al karas  

, kötü bir ruh olarak bilinmektedir [

Ta d  yap  ve fonksiyonlar  ile kara iyeler zümresinden olan bu 
varl n ki ili i gibi, fizikî görünümü de sürekli de i kenlik gösterir. 
Eski Türk inançlar nda, bu kudretli varl n ortaya koydu u hastal k 
ve ölüm gibi kötülüklerden ancak, kamlar n arac l  ile kurtulmak 
mümkündü. Al basmas hakk nda ba lang çtan beri devam edip gelen 
bu inançlar, Hatay’da hayat n do uma ba l  önemli bir safhas nda 
oldu u gibi, günlük hayatta görülen birtak m olaylarda da 
ya amaktad r. 

Yeni do um yapm  annenin hormonal durumundaki anî 
de i imlerin olu mas , onu normalde kolayl kla ba  edebilece i 
faktörlere kar  duyarl  hâle getirir. Hormonal de i ikliklere ek olarak 
gebelik ve do um, uyku düzeninin bozulmas  annenin fiziksel gücünü 
azalt r. Yo un depresyon, birçok annenin en ufak bir problem 



kar s nda kendisini göz ya lar na bo ulmu  bir hâlde bulur. Baz  
kad nlar kendisini k sa bir süre için yetersiz hisseder; ancak bu durum 
bebeklerine ve kendilerine güvenleri artt kça ortadan kalkar.

’da do umun kolay olmas  ve çocukla birlikte lo usan n al 
basmas ndan korunmas  amac yla birtak m tedbirlere ba vurulur. 
Yata n kenar na çuvald z konularak, lo usan n üzerine bir i ne tak l r 

]. Al karas n n yakalanmas  i ne ve çuvald z vas tas yla 
olur. Lo usa geldi i anda i neyi ve çuvald z  bat rd n z takdirde al 
karas  o ki inin emrine girer ve diledi ini yaparm . Ayr ca çocu un 
da yast n n alt na bir ekmek parças  ile i ne b rak l r. Bununla al 
karas n n, lo usa ve çocu a bir zarar veremeyece ine inan l r. Ancak 
al nan bütün bu tedbirlere ra men, lo usa ile birlikte çocu un en az 
k rk gün süre ile yaln z b rak lmamas na dikkat edilir.

merkezde anne kanama geçirip ölebilir dü üncesiyle, 
mezar n n k rk gün süreyle aç k kalmas  gerekti i söylenir. Zirâ 
bunlar n yaln z kald klar n  bilerek, eve gelen al basmas ndan ancak 
ak ll  ve dirayetli kad nlar, yanlar nda bulunan çuvald z  onun ba na, 
s rt na veya gö süne saplamak suretiyle kurtulabilirler [
takdirde lo usa ile birlikte çocu un da ci erlerinin sökülerek 
götürülece ine inan l r [K

’da al basmas ile ilgili yap lan konu ma ve sohbetlerde, 
onun fizikî yap s , ki ili i, ya ant s , ola anüstü güç ve kudreti, 
yakalanmas  ve a r i lerde çal t r lmas  hakk nda dikkat çekici 
olaylar anlat l r. Bu olaylar korku ve heyecan içinde dinlenir.

Reyhanl ’dan Meryem Eker bu konuyla ilgili u misali anlat l r: 
“Çocu uma süt verdikten sonra ben ve o uyudu. Ben yorgunluktan 
gözlerimi kapat r kapatmaz siyah ve kocaman bir kedi dö üme 
(gö süme) bast rd  ve çocu uma bakmaya ba lad . Ben hareket 
edemiyordum. Bir a rl k çökmü tü. Çocu umu öldürüp ci erini 
alaca n  zannetmi tim. Son bir hamleyle uyand m. Çocu umu daha 
sonra büyüyene kadar yan mdan hiç ay rmad m” [

’da bu durum söz konusu oldu unda en az yedi gün boyunca 
aileler çocu u ve süt veren kad n  yaln z b rakmaz. Hiç kimse olmasa 
bile odada, küçük bir erkek çocu u bulundurulur [



2.2.3. Gök yeleri

’da yap lan alan ara t rmalar ndan elde etti imiz bilgiye göre 
“felek”, gökyüzü ve sema anlam ndad r. Halk inançlar nda felek, baz  
hâllerde do rudan do ruya “gök” anlam nda kullan lrken, bazen de 
yap  ve mahiyeti bilinemeyen bir kudret olarak kabul edilir.

 

“Yeter felek yeter çekti im zahmet 
Beni mi görüyon daima felek 
Yalvar p yakar p duruyon bugün 
Beni de mi yere vurucun felek” (Bahad r 1995: 131)

’da “ah felek ah!” diyerek ac  ve sd raplar n  ortaya koyan 
ki i, içine dü tü ü her türlü kaza ve belân n, hastal n, yoksullu un, 
felâketin, ölümün, kar  ki iye verilen huzurun, refah n, mal n, 
mülkün, servetin, nihayet “aslan  çakala bo duran n” müsebbibi 
olarak gördü ü fele in yapm  oldu u bunca kötülükler kar s nda 

r, çaresizdir. Bu kudretli varl n zulmüne kar  direnme gücünü 
kendinde bulamayan ki i, ona “zalim” “kahpe” s fatlar n  
yüklemekte birlikte, “Felek evin y k ls n.” “Felek gözün kör olsun.” 
Felek oca n sönsün.” gibi karg lar (beddua) yapmakla yetinmektedir 

Nisan ya murlar , bolluk ve bereketin sembolü olarak 
de erlendirilir. Tabiata bereket ve canl l k veren ot ve di er bitki 
tohumlar n n, nisan ya murlar  ile birlikte gökten yeryüzüne do ru 
savrulup döküldü üne inanan Hatay halk , kendisi için meçhul gibi 
görünen “gök”ü, bu inançla fark nda olmadan ulula t rmaktad r.

 

“Yaz dedin yazd rd n levh-i kalemi 
Musa ile ettin bin bir kelâm  
Sen yaratt n on sekiz bin âlemi 
R zk n  veren sen de il misin?” (Bahad r 1995: 139)

 

“Yerleri gökleri yaratan Allah, herkes murad na ermeyi ister”
(Bahad r 1995: 186). 



Günümüzde Hatay’da oldu u gibi, Anadolu
yerle im biriminde nazardan korunmak için al nan bir tedbir olarak 
kullan lan nazar boncuklar n n mavili inin, gökle ili kili oldu u, 
“gök”ün renginin ise eski Türklerce kutsal say ld  bilinmektedir.

“felek”, her ne kadar “gök” anlam na 
geliyor ve bu ekilde tasavvur ediliyorsa da, temas kurdu umuz 
ki ilerin bu konuda çe itli inanç ve telâkkilerinin oldu unu da gördük.

O uz’un evlendi i kad n n ktan inmesi; ordulara k lavuzluk 
yapan gök tüylü, gök yeleli kurdun ktan do mas  (Köprülü 1966: 
56) gibi hâdiseler, Türk zümrelerinin , semay  ve gök cisimlerini 
mukaddes addetmelerinden kaynaklanmaktad r.

Efsanevî bir Türk hakan 'n n, 
ölümüne ait sagudan al nan u dörtlükte ise:

 

Alp Er Tonga öldü mü 
Iss z ajun kald  mu   
Ödlek öcün ald  m   
Emdi yürek y rt lur

Fele in, öç alan korkutucu bir iye oldu u inanc  hâkimdir. Demek 
“zalim” “kahpe” olarak bilinmesine ra men, 

yap s nda “u ur” unsurunu da ta maktad r. Bugün Hatay’da ki inin 
ans , talihi döndü anlam nda: “Felek yüzüne güldü.”

rastlamaktay z [K

Türk millî kültürünün unsurlar  içerisinde anlam olarak ayn , fakat 
ta d  yap  ve fonksiyon itibariyle birbirinden tamamen farkl  bir 
özellik arz eden, “felek ve gök”ün esasta birbirlerinden ayr  bir iye 
olup olmad klar  hususudur.

Üzerinde çal t m z inanç ve pratikler fele in, koruyucu, 
kurtar c  ve ayn  zamanda zulmeden bir iye oldu unu aç kça ortaya 
koymaktad r. Ancak, felek “gök” anlam nda tasavvur edildi i zaman, 
“gök”, Türk inanç sisteminde hiçbir zaman ba l  ba na bir ruh
dü ünülmemi tir.



Hatay’da “Bunu felekler istedi, böyle oldu.” “Mevlâ’m sizi dal dal 
etsin.” “Soldurmas n ye illerinizi allar n z .”, “Kadir Mevlâ’m 
r zk n  bol versin, o lan u ak, hem hay rl  döl versin; ucu dönmez, yel 

götürmez mal versin.” (Bahad r 1995: 224) sözlerine s kça rastlan l r.

 
“Suna boylum yalvar yom 
Verse seni felek bana” (Bahad r, 1995: 224)

“Bir ah çeksem da a ta a 
Derdinen yand m ata a 
Verme felek kurda ku a 
Bu derdi bir kul üstüne” (Bahad r 1995: 19)

“Yalanc  dünyaya geldim geleli 
Ç karmad n beni günüme felek 
Gurbet elde ölsem gözüm yumulmaz 
Yaz k k yma benim can ma felek” (Bahad r 1995: 85)

K  mevsiminde göklerin gürlemesi sonucunda evin h rç n 
çocuklar n  “Bak Gürgür Dede sinirlendi, yat.” “Ak ll  durmazsan 
Gürgür Dede seni alacak.” gibi sözlerle korkutarak, denileni 
yapmalar  istenir. Konuyu anlatan ki ilere “Gürgür Dede 
kimdir?”diye sordu umuzda baz lar  net olarak bilmedikle
baz lar  Allah, baz lar  da topra  sulayan Allah’ n melekleri oldu unu 
söylemektedir [

Bu inanç ve telâkkiler, gök ve gökyüzü ile gök cisimlerinin çe itli 
Türk zümreleri taraf ndan kutsal addedilmesinden kaynaklanmaktad r 
(Kafeso lu 1989: 297). Dolay s yla Hatay’da Gökmen, Y ld z
Ayça, Güne , Ya mur, ... gibi adlar, gö e ba l  eski Türk inançlar n n 
yap  ve fonksiyonunu devam ettirmektedir.

2.2.4. Güne ve Y ld z ye

Güne ve Ay ile ilgili inançlar, Hatay’a ait
masal, deyim, dua, karg  ve bilmecelere kadar girmi , hatta 
günümüzde ki io lunun günlük hayatta ortaya koydu u birtak m 
pratiklerde de ya ama imkân  bulabilmi tir.



’da derlemesini yapt m z ya l  ki iler, küçük ya larda iken 
güne  ve ay tutulmalar n  gördükleri anda ellerine teneke ve sopa 
alarak ses ç kard klar n , baz lar n n ise havaya silâh s kt n , bununla 
güne  ve ay tutulmalar n  engellediklerini söylemektedir. Hatay halk , 
Güne tutuldu u anda k yamet kopaca na inanmaktad r. 
Gürültü ç kard klar  anda da korkup ayr lacaklar  inanc  hâkimdir. Bu 
davran lar günümüze kadar devam etmektedir [ ].

’da güne in do u u ve bat  esnas nda uyumak veya do an 
güne  klar n n ki inin üzerine dü mesini beklemek ho  kar lanmaz 

]. Hatay halk , güne in normal görünümünün d na ç kt n  
gördü ünde de ülkeye çok yak nda bir felâketin gelece ine 
inanmaktad r [

Çal anlar n güne  do madan evvel uyanmas  ve o günkü i lerine 
sar lmas  gerekir. Zirâ, üstüne güne  do an ki iden hay r gelmeyece i, 

bark ndan ve o günkü i inden “günün bereketinin gidece i”
inanc  hâkimdir. Keza, güne te s nan su ile banyo yapmak, b
çocu un kirli bezlerini y kamak, çocu a ait çama rlar  günde (güne ) 
kurutmak, ki inin veya çocu un hastalanaca  inanc ndan 
kaynaklanan, uyulmas  gereken yasaklard r. Görülüyor ki bu 
pratiklerin özünde, ki inin fark nda bile olmadan güne e kar
besledi i sevgi ve hürmet duygular  yatmaktad r. Nitekim, Hunlar n 
güne e, aya ve gökyüzüne sevgi ve sayg  gösterip bunlar  
kutlula t rd klar n  Çin kaynaklar ndan elde edilmi  bilgilerden 
ö reniyoruz (Ögel 1971: C. 2: 168).

Bu inanç ve pratiklerde güne , k z; ay ise, erkektir. Anne ve 
babas n  kaybetmi  bu iki öksüz karde ten ay; karanl k, ss z ve 
ürkütücü görünümünden ötürü karde i güne in, kötü ki ilerce 
kaç r labilece ini veya bu ss z atmosferden korkabilece ini ileri 
sürerek, ona gündüz dola mas n  ö ütledi i, güne in ise bunu kabul 
etti i anlat lmaktad r (Ögel 1971: C. 2: 168). Eski Türklerde

“güne  ana” “ay dede” deyimlerine rastl yoruz. Seman n 
yedinci kat nda “kün ana” lt nc  kat nda ise “ay ana” oturmaktad r 

Eski Türkler, güne , ay ve y ld zlarda oldu u gibi, gök gürültüsü, 
im ek ve y ld r mda birtak m gizli kuvvetlerin mevcut oldu una 

inanm  ve bunlar  da birer ruh olarak telâkki etmi lerdi. Nitekim 



göklerde kudret sahibi olan “Ülgen” gök gürültüsünü olu turup, 
yeryüzüne ya muru ve doluyu gönderiyordu.

Türk hayat nda kötülüklerle sava p 
güne in varl na hürmet gösterilmesi ve onun, “koruyucu”
olarak telâkki edilmesi, Tanr ’n n ona verdi ine inan lan ola anüstü 

Güne ’in, Tanr ’dan ayr  olarak telâkki edildi ini ve ancak onun 
 oldu u inanc n  tespit ediyoruz ki, Türk hayat nda güne in 

ulula t r l p kendisine sayg  gösterilmesi bu ana kaynaklara 
dayanmaktad r. Güne , maddî ve manevî yap s yla; gören, duyan
ac yan, seven, o lu k z , yemesi içmesi olan “koruyucu”
“kurtar c ” bir ana olarak telâkki edilmektedir. Ba lang çtaki 
inançlarda oldu u gibi, burada da güne , koruyucu vasf ndan ötürü bir 
iye mevkiindedir ( nan 1991: 415). Görevini ifa için, sürekli 
yeryüzünde bulunmaktad r ( nan 1986: 34).

fala bakarken, Dünya’da olmu  ve olacak her türlü 
hâdiseleri ay ve güne in birer sembolü oldu una inand klar  aynaya 
bakarak aç klamaya çal rlard  ( nan 1991: 109; Boratav 1984: 101). 

halk  gece geç saatlerde aynaya bakmamaktad r. Bak ld  
takdirde u ursuzluklar n gelece ine inan r. 

2.2.5. Yer yeleri (Ta , Kaya, Tepe ve Da  yeleri

Türklerin önceki ve sonraki hayatlar nda, yap s nda gizli güçleri 
bar nd rd klar na inan lan ve böylece ulula t r lan birtak m ta lar n, 
yüksek da  ve tepelerin mevcudiyeti bilinmektedir. Bu iyeler

telif uluslarda da mevcuttur. Yahudîler, Sina Da ’n ; Araplar
Arafat Da 'n ; Yunanl lar ’u; Hintliler ’y  ve 
Mo ollar ’u kutsal saym lard r. 

’da da bu türden ta lar, kayalar ve tepeler bulunmaktad r. 
Sosyal ve kültürel hayat n içinde ki inin duygu ve davran lar na yön 
veren bu ta lar, tepeler, kayalar ile ulu da lar n, hastal klardan 
kurtulmaya ve hayat n her a amas nda huzur ve ifa bulmaya, 
yard mc  oldu una inan lmaktad r. nanmayan insanlar n da bir 
ekilde çarp laca  inanc  yayg nd r 

Samanda ’nde bulunan H z r Türbesi’ni ziyaret 
eden bayanlar, çocuklar n n olmas , evinin huzuru, hastal ktan 



kurtulma dile i ile türbeyi dua ederek dola r ve her dola malar nda 
H z r’ n yatt na inan lan bu türbenin ta n  belirli aral klarla öper [

Reyhanl ’da bulunan eyh Halil Türbesi’ne ta  yap t r lmaktad r. 
Bu ta , türbeye devaml  yap k kal rsa dile in olaca na 
inan l r [ ]. Ayn  inanç Da ’nda 
bulunan türbede görülmektedir [

’da konu ile ilgili yap lan sohbetler s ras nda “yerin kula  
var” gibi kal pla m  söz ve ifadeler s kça kullan lmaktad r. Ki inin 
birbirinden farkl  hâl ve davran lar içinde iken sarf etti i bu sözlerin 
de i ik pratiklerde ya ad  görülmektedir. Ölen ki inin arkas ndan 
konu uldu unda da “Topra  bol olsun.” sözleri söylenmektedir [K

Yaylada ilçesine ba l  enköy’de eyh Ahmet Kuseyrî’nin 
türbesi bulunmaktad r. Bu türbede birkaç t ls ml  ta  oldu u halk 
taraf ndan söylenmektedir. Bu ta lardan biri dilek ta d r. Bir dilek 
tutup tek parma n  ta n deli ine tak p kald rabilenin dile inin 
olaca na, kald ramayan n ise dile inin olmayaca na inan l r. 
Bununla birlikte insan n belirli bölgelerinde bulunan a r lar n  
iyile tirdi ine inan lan bir ta  vard r. Hangi bölge a r rsa, o bölgeye 
sürülen ta n hastal  iyile tirece ine inan l r. Bu inançla türbeye 
yak n olan yerlerde gece d ar  ta  at lmaz ve su dökülmez [K

’da ta , kaya, tepe ve da lara ait bütün bu inanç
pratiklerde ad  geçen varl klar n; koruma, kurtarma, direnç verme, 
s rlar  payla ma, dilekleri kabul etme ve gerçekle tirme, u ur, bolluk 
ve bereketi sa lama gibi birtak m kuvvet ve kudret unsurlar na sahip 
olduklar n görüyoruz ki bu ve benzer pratiklerin esas kayna , eski 
Türk inanç sistemine dayanmaktad r. Nitekim, Türklere ait yarat l  
efsanelerinde ta  ve kaya, ki iyi kurtaran, koruyan, bar nd ran, kuvvet 

arl kt r (Tanyu 1987: 39).

Ziya Gökalp’e göre “Türk Halk Edebiyat ’n n çe itli naz m ve 
nesir türlerinde oldu u gibi, folklorumuzda da genellikle ac n n, 
gecenin, zulmetin, yoksullu un, u ursuzlu un, korkunun, kötülü ün, 
çirkinli in, ihtiyac n ve inançs zl n sembolü hâline gelen kara yer 
kavram n n, eski inançlardaki güne  ve ay tutulmas na sebep olan 
kara iyelerle önemli bir ili kisi bulunmaktad r (Göklp 1976: 73



Eski Türklere ait ta lar ve kayalarla ilgili bu inançlar n yan nda, 
ulu da lar n, yüksek tepelerin de ayn  ekilde kutsalla t r ld , atalara 
ait mezarlar n bu mekânlarda yap ld , onlar n gökyüzüne yak n 
kabul edili i ve uzaktan mavi renkte görünmelerinden ötürü kutsal 
mekânlar olarak nitelendirildikleri anla lmaktad r. Gök Türkler
Budun Inl , Iduk Ötüken, Iduk Ba adl  da lar  takdis 

“Iduk yer su” demi lerdir ( nan 1991: 253). Göç 
destan “Kutlu Da ” n parçalanmas ndan sonra, ülkede felâketin 
ba lad  bilinmektedir (Kafeso lu, 1989: 318).

Günümüzde Hatay’da oldu u gibi, Anadolu’nun da hemen her 
yerle im yerinde görülen bu ve benzeri inançlar, eski Türklerde
olunan da  ve tepe iyesi ile ilgili inançlar n esaslar  unutulmu , pratik 
alanlar  de i mi tir. 

. Su yesi

’da ikten bir süre sonra çocu u olmayan ailelerin; 
dü ün esnas nda gelin aday n n beline ba lad  kilidi, bebe in göbek 
kordonunu, çocu a yap lan di  hedi ini daha sonra ilde bulunan bir 
gölete veya akarsuya att  bilinmektedir. Bunlar umumiyetle, 

içinden geçen ve Samanda ’dan Akdeniz’e dökülen Asi 
, Reyhanl ’da Yeni ehir gölü, K r khan’da K r khan Çay ’d r.

Ailelerin yapt  bu uygulamalarda çocuk sahibi olma dü üncesi, 
çocu u büyütürken sa l kl  görme iste i ve di lerinin düzgün ve tam 
olarak ç kmas  inanc  yatmaktad r 

Reyhanl ’da bulunan Yeni ehir Gölü lgili u efsane 
anlat lmaktad r: 

“Çok eskiden Hatay’ n Reyhanl  ilçesinin 3 km güneyinde, da  
ete inde ve etraf  a açlarla çevrili bir köy varm . Bu köyde kimse 
kimseye yard m etmezmi . Halk, ihtiyac n  kimseden yard m istemeden 
tedarik edermi . Ununu köyün yan nda bulunan de irmene götürürken 
köyde bile kimseye görünmeden götürür, getirirmi .  

Bir gün ikindi vakti, elinde bastonu olan, ak sakall  biri köye 
gelmi . Köyde bulunan herkese Selâm n aleyküm, demi . Kimse 
selâm n  almam . Ak ama do ru köyden ç kacakken bir ya l  kad n  
çocu u ile birlikte tand rda ekmek pi irirken görmü . Ya l  adam, 
selâm vermi  ve selâm na kar l k gelmi . Selâm  alan kad n ve çocuk, 



Karn n aç m ? diye sorunca ya l  adam, Bütün köyü dola t m, ne 
selâm m  ald lar, ne de karn n aç m , diye sordular, demi . Bunun 
üzerine tand rda pi irilmi  olan s cak ekmek verilir ve ya l  adam 
karn n  doyurur. Karn n  doyuran ya l  adam, Allah raz  olsun, der ve 
kad nla çocu u al p köy yak nlar nda yüksek bir tepeye ç kar. Dua 
eder ve asas yla yere vurur. Asa yere de er de mez yer yar l r ve 
içinden ç kan sular köye do ru akar. Köy, sular alt nda kal r.”

Anlat lan köyün yerinde u anda bir göl vard r. Halk, gölün içinde 
bulunan killi topra n daha önce orada bulunan bu köy evlerinin bir 
kal nt s  oldu una inanmaktad r. Köyün etraf nda ya ayanlar, her 
cuma, gün do madan kalk ld nda köy camisinin görüldü ünü 
söylemektedirler [

’da gelin, damat evine girmeden önce evin etraf na su 
serpilir. Gelinin eve girece i zaman önüne bir tas su verilir ve bu su 
ile elini y kamas  istenir. Gelinin elini y kad  su da damat evinin 
etraf na serpilir. Burada hâkim olan, damat ve gelinin sa l k ve 
huzurlu ya ayaca  inanc d r [
özelliklerinin yan nda baz  hastal k ve ölüm gibi felâketlere sebebiyet 
verece ine de inan lmaktad r. K rkl  kad n ak am su üzerinden geçerse 
çarp laca , ölü suyu üzerinden atlayan hamile kad n n da çocu unun 
sa l ks z do aca  inanc n  buna misal olarak verebiliriz [

merkezde k rk ç karma uygulamas  yap l rken çocu un 
ba na su dökülür ve “Ar l k duruluk, sa l k, uykuluk… a r s , ac s  
varsa ak p gitsin.” sözleri söylenir. Bu tür pratikler de suyun etkili 
olaca  inanc n  ortaya koymaktad r [K ]. Dü ün âdetleri içinde, 
gelinin ba na su serpilmesinde, damat evine girerken gelinin aya  ile 

nde, gerdek gecesi evin etraf na su 
serpilmesinde u ursuzluktan kurtulma ve saadete erme arzusu vard r 

Suyun kutsiyetine, onun sahip oldu u mahiyet ve fonksiyonlar na 
dair inançlar  Dede Korkut destanlar nda da görmekteyiz. Sal

’ n suya hitaben söyledi i ifadeler, kamlar n ilâhîlerinden 
farks z gibidir. Destanda, Dirse Han’ n hatunu, o lunu göremeyince 
çok üzülmü  ve “kuru kuru çaylara sucu sald n  ve Tanr ’n n 
kendisine bir o ul verdi ini” söyleyerek Dirse Han’a sitem etmi tir. 



Türk destanlar nda efsanevî özellikler ta yan atlar n ''sudan ç km  
ayg r'' neslinden geldi ine dair inançlar da mevcuttur. Altayl lar n
inançlar na göre Yayuçi ve ata ruhlar n n ya ad  seman n üçüncü 
kat nda, “Süt, Ak-Göl” mevcuttur. Bir çocuk do aca  zaman Yayuçi, 
hayat n kayna  olan bu gölden ruh alarak çocu a getirir (Radloff

Eski Türkler su ruhlar n n koruyucu ( nan 1971: 306) ve 
39) özellikleri oldu una inan lmaktad r. 

Gök Türklerde su mukaddes ve koruyucudur. Kimek ve K pçak
Türkleri aras nda rti  rma n n büyük de er gördü ünü bilinmektedir 
(Ögel C. I, 1971: 306). Altayl lar n da Dünya’n n yarad l  ile ilgili 

“Yer ve gök yarat lmadan önce her ey sudan 
ibaretti.” cümlesi geçer (Radloff da ya ayan 
Türklerin dinî ayinlerinde, kutsal bildikleri rmaklara kar  ilâhîler 
okuyarak, ona sayg  ve ükranlar n  ifade edip, kendilerini dü mana 
kar  gelebilecek her türlü kötülüklerden korumas n  istedikleri 

Hikâyelerinin dua k sm nda, daima “Görklü suyun 
kurumas n.” diye dualar edilmektedir. O uz Ka an Destan nda, 
O uz’un evlenece i k z, göl ortas ndaki a aç içinde görülür. 

gelenekleri içinde, konunun ba nda anlat ld  gibi su; 
çocuk sahibi olma, hastal klardan korunma, kurtulma, sa l k ve saadet 
arzular n n gerçekle mesinde önemli bir unsur olmaktad r. Bu 
inançlar n Türk inançlar ile benzerlikler gösterdi i aç kt r. 

yesi

Çocu u olmayan kad nlar n demir bilezik takmas  ve do umun 
kolayla mas  için saban demiri üzerinden atlat lmas ndan, demirin 
koruyucu ve kurtar c  bir güç ta d  anla lmaktad r. 

Do umdan hemen sonra çocu u ölen kad nlar n do umdan hemen 
sonra, çocu u gümü  halkadan geçirmelerinde, gümü ün tedavi 
maksatl  oldu u inanc  yatmaktad r.

K s rl k üresince k rk veya al basmas ndan korunmak için yast k 
alt na konulan veya üstte ta nan makas, b çak, i ne, alt n

dir ve hastal klardan koruyucu olarak kabul 



Cin çarpmas in mutlaka kullan lmas , ayn  
hastal k için köy içinde kazma ve kürekle gürültü ç kar lmas , al 
basmas davisinde i e içine yedi i ne konularak gömülmesi, ayda  
çocuklar  tedavi etmek gayesiyle su içine anahtar at lmas , “hann k”
tedavisinde demirin do rudan kullan l , halk inanc nda demirin 
hastal klardan kurtulma ve sa l a kavu mada önemli bir etken 
oldu unu gösteriyor [

K rk ç karma töreninde suya anahtar at lmas , tehlikeli dönemin 
sona eri inde yine demirin yer ald n  ve felâketleri uzakla t r c  
gücünün bulundu unu o

Ölü gö sünün i memesi için demir b çak veya tahta konulmas , 
demirden yap lan e yalar n ayr  dü ünülmedi ini ortaya koyar. 

in, ölü üzerinden atlayan kedinin kuduz olmas n  önleyece ine 
r inanç da, cesedin ev içinde baz  felâketlere sebep olabilece i ve 

demirin bunu engelleyici olmas  özelli i ta r. Çocu u olmayan 
kad n n özellikle demirci taraf ndan yap lan demir bilezik kullanmas , 
demir kadar demirciye de önem kazand rmaktad r [

Gök Türklerin demircilik sanat nda çok ilerledikleri, demirci ve 
demircilik sanat n n büyük sayg  gördü ü bilinmektedir. Nitekim 

’dan ç k ta demirci taraf ndan “demir da ”  
Türklerin kurtulu u sa lanm t r. Bir çok kaynak Ergenekon’dan ç k
gününün millî bayram olarak kabul edildi ini ve hakanlar n demir 
döverek demircili i ululad klar n  kaydeder. 

K rg z Kazaklar , kötü ruhlar n demirden korktu una, lo usan n 
yan nda demire çekiçle vuruldu unda da al bast n n bu seslerden 
korkup kaçaca na inanmaktad r. 

amanlar davul kiri inin sa  taraf na be , sol taraf nda dört
parças  asar. Bunlar erir ruhlar  kovmak için kullan lan oklar  

temsil eder. Ayr ca bir veya iki ok daha bulunur ki bunlar da erir 
ruhlar  korkutan silâhlard r. 

Altayl lar n inanc na göre, yer alt  dünyas ndaki erir ruhlar n 
ba kan  Erlik’in o ullar ndan bir veya ikisi, evlerin kap s  önünde 
bekçilik yaparak aileyi erir ruhlara kar  korurlar. Erlik’in 
o ullar ndan birinin ad  da “Demir Ka an” d r. 



Türk mitolojisinde yerle gö ün birle ti i yerde demir bir a ac n 
varl ndan söz edilir. Demir ve Tanr  mekân
semaya yükselmektedir. Hatay’da günümüzde demire ait inançlar n, 

amanl k inançlar yla benzerlik gösterdi i anla lmaktad r. 

2.2.8. A aç ve Orman yesi

Bütün toplumlarda a aca kutsall k verilmektedir. Musa’n n asas
evliyalar n n asalar yla su ç karmalar , evliyalar n asalar n n 

Bat  yönüne at lmas  ve orada ye ermeleri... gibi inançlar günümüze 

Elbiseden bir parçan n a aç dal na ba lanmas , a aç alt nda yat p 
uyuma, a aç kovu una b rak lmas  eklinde gözlenen 
davran lar, kutsal a açlara bir çe it ükran ifadesi ve kurban
niteli indedir [

’da sö üt a ac  kutsal olarak bilinmektedir. Ayn  inanç
çe itli Türk zümrelerinde de kutsal say lm t r [
ba lar na veya kenarlara a aç dikmedeki amaç, gelen meleklerin 
dinlenece i ve bu a açlar n yapraklar  döküldükçe de ölen ki inin 
günahlar ndan ar naca  inanc d r [

Bebe in yedi gün kalbur üzerinde yat r lmas , al basmas na kar  
yast n n alt na tahta tarak konmas , k rk ç karma suyuna tarak, 

ve defne dal at lmas  ve bu suyun çocu un ba na tarak 
tutularak dökülmesi, ev içindeki be i e tarak veya mersin dal  ile su 
serpilmesi, hasta olan ki inin ba na kalbur tutularak içine ye il yaprak 
konmas , yürüyemeyen çocu un sepet içinde gezdirilmesi ve sepetle 
gübre y n  üzerine yuvarlanmas ; ocak tedavi içinde, dalak 
sanc s n  keserken ekmek tahtas  kullan lmas , hann k
a açtan elde edilen “kav” n kullan lmas , a aca verilen önemi 
göstermektedir [K

K r k ve ç k kla ve defne dal do rudan 
kullan lmaktad r. Ayn  a aç dallar n n ölü y kama suyu
kullan ld  bilinmektedir [K ]. Bu pratikler içinde a aç, 
hastal klardan koruyucu ve hastal klar  t
durumlardan kurtar c  vas flar  ile halk inanc nda yer almaktad r. 

Mukaddes özellikleri ve koruyucu olu u yan nda a aç da su gibi 
bazen çarp c  ve hastal k verici olmaktad r [



K rkl  kad n n ulu a aç alt ndan geçerse çarp laca , kad n n o 
dönemde temiz kabul edilmeyi i ile ilgilidir. [
üzerinden atlayan kad n n zor do um yapaca  ve cezaland r laca  
inanc n  da görmekteyiz [

Di er topluluklarda oldu u gibi Türklerde de önemli bir iye olan 
a aç ile ilgili inançlar, geçmi ten günümüze kadar devam etmektedir. 
A aç Hikâyelerinde önemli izler b rakm t r. Kazan 
Bey’in, o lu Uruz’u a aca asmak için getirdi i zaman, a aca 
söyledi i sözler çok ilgi çekicidir:

“Mekke ile Medine’nin kap s  a aç 
Musa hekimin asas  a aç 
Büyük büyük sular n köprüsü a aç 
Kara kara denizlerin gemisi a aç” ( nan 1991: 244)

Her hikâye ’un “Gölgelice kaba 
a ac n kesilmesin.” cümlesini görmekteyiz. 

Örneklerden anla laca  üzere halk inanc nda, a aç kutsal, 
koruyucu, kurtar c  ve baz  durumlarda da cezaland r c d r. 
Teleütler’in kamlar taraf ndan terennüm edilen dualar nda, Teleüt 
boyunun koruyucusu olan ruhun elinde sö üt a ac ndan haz rlanm  
bir asa bulunmaktad r ( nan 1986: 46). Uygur Türklerinin de ceset 
konulan tabutlar n  sö üt a ac ndan yapt klar  tespit olunmu tur 

âdet ve inanmalar nda a ac n kutsal 
oldu u inanc  adak yerlerinde kendini göstermektedir. 

lk Osmano ullar  devrinde ya ayan Geyikli Baba menk besinde 
“devletlü kaba a aç” sözü geçmektedir ( nan 1991: 258). A aca bez 
ba lama, dilek dileme Altayl amanist Türklerde de vard r. Eski 
Türklerde aile kutsall n  bildiren ard ç a ac n n dal n  her sabah 
kad nlar mutfak oca n n ate inde tutu turarak evin her yan n  
tütsülerler. Yap lan bu tütsünün cinleri kaç rd na inan l r. 

Abdülkadir nan “Yakut kad nlar  kutlu sayd klar  a ac n dibine 
akboz at n derisi üzerinde yükünüp yer Tanr s na yalvar p dua 
ederler.” demektedir ( nan 1991: 258).



K rg zlar n Manas destan nda Almambet, arkada na hayat 
hikâyesini anlat rken a açlar n n kutsal say ld n  ve anas n n, 
kendisini ç nar a ac alt nda do urdu unu söyler.

Gök Türklerde su, orman, da  toplu ekilde yer
edilerek Türklerin koruyucusu olarak kabul edilmi tir. 

O uz Ka an Destan nda O uz’un iki kar s  göl ortas nda a aç 
kovu unda ortaya ç kar. Ayn  destanda kocas  sava ta ölen bir kad n, 
a aç kovu unda do urur ve çocu a “K pçak” ad  verilir. K pçaklar
çocuktan türemi tir.

hikâyelerinde Basat, Tepegöz’e “ Atam ad n sorar 
olsan kaba a aç” diyerek a ac  ululamakta ve onu ecdad  olarak 
göstermektedir.

Türk mitolojisinde yerle gö ün birle ti i yerde demir a ac n 
varl ndan söz edilir. Altay amanistlerine göre arz n merkezinde 
bulunan çam a ac n n ucu Bay Ülgen’e ula r.

aman dinî törenlerinde kay n a ac n n önemli bir yeri vard r. 
Ayin için kurulan çad r n ortas na dikilen kay n a ac üzerine aç lan 
kertikler, gö ün katlar n  temsil eder. aman, kay n a ac  dallar  ile 
kurban n ruhunu Tanr ’ya do ru sürer. Ayr ca ayinde kullan lan 
davulun yap m nda, insan eli dokunmam  kay n ve sedir a ac  
kullan lmas na özen gösterilir. Davul üzerine kay n a ac n n temsilî 
resmi yap l r. aman dualar nda ate e kar  söylenen ilâhîlerde 
“Anam, ate  senin alalar n ak-kavak a ac d r.” sözü geçmektedir.

su ruhlar n n bazen tehlikeli olabilece i ve bir ta , bez, k l vb. 
verilerek bundan kurtulman n mümkün olaca  inanc  ise 

bugün, Hatay âdetlerinde hamilelik ve k rkl k süresi içinde a ac n 
tehlikeli olaca  ve do umu zorla t raca , felâketler getirece i 
eklinde ya amaktad r. Ulu a aç alt ndan geçme mecburiyeti olunca 

oraya bir ta  at lmas  ile yer su ruhlar n ayn  olu u 
dü üncemizi daha da güçlendirmektedir.

’da bir arzusu olup, istedi i bir eye kavu mak 
veya k smetin aç lmas  gibi baz  dileklerin olmas  veya gerçekle mesi 
için yap lan çe itli uygulamalar yap lmaktad r. Hatay’ n
ilçesinde Hatice Kekeço lu’nun verdi i bilgilere göre; ermi lerin ve 
evliyalar n bulundu u ziyaret, türbe ve benzeri yerlere en yak n olan 



bir a aç, dilek a ac olarak kabul edilir. Bu a aca çe itli renklerden 
(beyaz, ye il, k rm z ) olu an bez mendil veya çaput ba lan r. 
Ba lama uygulamas  için genelde cuma günü seçilir. Çünkü cuma 
günü Müslümânlar için mübarek gün olarak bilinmektedir [K

Beyaz ip veya kuma , k smetin aç lmas ; ye il ip, çocu u 
olmayanlar n çocuk iste i; k rm z  ip veya ku ak, do umdan sonra 
anne veya çocu un halk aras nda al basma diye adland r lan vücutta 
leke veya morarma gibi rahats zl klar n veya hastal klar n olmamas ; 
gelinlerin ba ndaki gelinlik ipli inin ba lanmas  ise ba layan 
kimsenin k smetinin aç lmas  inanc yla ba lan r [K

Ceyhan ilçesinde oturan Makbule Atar ad ndaki bayan, 
önceleri Antakya’da ikamet etmekteyken 30 ya na gelmesine ra men 
k smetlisi olmad ndan dolay  evlenememi tir. K smetinin aç lmas
için dilek a ac na beyaz ip ba lam  ve ayn  y l içerisinde k smeti 
aç l p evlenmi tir [K

’da oturan bir bayan n evlendikten sonra 15 y l çocu u 
olmam t r. Daha sonra dilek a ac na ye il ip ba lad ktan 1,5 y l 
içerisinde çocu u olmu  [K ]. Yine Antakyal  Hatice Kekekço lu
çocu unun do umundan sonra 40 gün içerisinde dilek a ac na k rm z  
ip ba lam . Ba lad ktan sonra da çocu u ve kendisi, al basmas
denilen hastal ktan kurtulmu tur [K
olarak her y l h drellez günü ad  alt nda May s’ n 6. gününü 7. güne 
ba layan gece, k rm z  gül dal na, içinde para bulunan bir bez parças  
ba lan r. Ayn  günün sabah namaz ndan sonra da bu bez parças  
çözülür ve içindeki para al n r. Daha sonra u ur paras  olarak da 
cüzdana, cebe, çantaya ve benzeri yerlere konularak bir y l boy
eve bolluk getirece i dü üncesiyle bekletilir. Bu para sayesinde hiç 
paras z kal nmayaca na ve bu paran n da devaml  artaca na inan l r. 
Bu uygulamay  yapan Hatice Kekeço lu, faydas n  gördü ünü, fakat 
son iki y ld r sabah erken kalkamad  için cüzdan ndaki bereketinin 
kaçt n  söylemektedir [K ]. Ba lang çtan bu yana insan hayat nda 
önemini koruyan ve çe itli vesilelerle de tesir gücünü gösteren bu 
kutsal varl k, Hatay’da ayn  veya benzer özellikleri ile varl n  
sürdürme ve ya ama imkân n  bulmu tur. 

’da da da an a ac ile merhem a ac n n tekin olmad , 
dolay s yla dal ve yapraklar n n k r l p kopar lmas n n iyi 



say lmayaca na dair inançlar da vard r. Da da an a ac na iyi niyetle 
yakla p uygun bir dal n  keserek de nek yapan ve bunu yan nda 
ta yan ki ilere nazar n dokunmayaca  inanc  mevcuttur. 
Çal mam z n nazar k sm nda görülece i gibi, söz konusu olan bu 
a açlar n nazara kar  al nan tedbirlerde etkili fonksiyonlara sahip 
oldu unu anl yoruz [

Ortaya konulan söz konusu pratikler, a aç iyesi ile ili kili 
ba lang çtaki inançlar n, ’da da de i ik biçimleriyle ya ad n  
ortaya koymaktad r. Antakya’da i de a ac n n bulundu u eve kötülük 
gelmeyece ine inan l r. Saadet Hanyolu bu a açtan bir dal kopar l p 
evin kap s n n önüne konulmas  gerekti ini söylemektedir [

eyh Yusuf’un bahçesinde bulunan a açlara i lerin iyi gitmesi için 
dilek dilenir ve adakta bulunulur. Çocu u olmayan aileler, herhangi 
bir hastal  olanlar, evde kalm  k zlar, i leri iyi gitmeyenler ve ba ka
beklentisi olanlar bu türbenin etraf ndaki a açlara bez ba lamaktad r. 
Ba lanacak bezler, türbenin içinde bulunan bir kuma  parças ndan 
kesilerek tedarik edilmektedir. Bezi a aca ba lamadan önce dilekler 
dilenir; sonra da a ac n bir dal na ba lan r. Dile i gerçekle en ki i de 
daha sonra türbeye gelip ada n  ekonomik durumlar na göre horoz, 
koyun veya dana kesip fakirlere da tarak yerine getirir. Türbede 
görev yapan Ali ’un anlatt na göre sinema sanatç lar ndan 
Neclâ Naz r da buraya gelmi  ve dilek dilemi tir. Dile i yerine gelince 
de türbenin bahçesine be  tane çe me yapt rm t r [

H d rbey Köyü’nde 1000 y ll k bir a aç bulunmaktad r. Bu a aç 
ile ilgili anlat lanlar unlard r: 

ile Hz. H d r denizden ç karak imdiki ad yla an lan 
H d rbey köyüne gelmi  ve Hz. Musa ad yla an lan Musa Da ’na 
ç km lar. Hz. H d r ise abdest almak için su kenar na gelmi , asas n  
çamura saplam . badeti bittikten sonra asas n  almaya geldi inde 
asas n n ye erdi ini görmü . Anlat lan o asan n bu a aç oldu u 
söylenir. Çocu u olmayan bir bayan n bir bez parças n  a aca 
ba lay p dua etmesi sonucu hamile oldu u da söy
Di er ehirlerden ve yurt d ndan bu a ac  görmeye gelenler vard r.

Eskiden bu köyde Ermeniler ya am t r. Günümüzde ise geneli 
yurt d nda çal an bu insanlar, yazlar  köye gelip bu a ac n alt nda 



ilâhîler söyler. Etrafta ya ayan Ermeniler bile bu a ac n kutsall na 
inanmaktad r [K

Dü ün esnas nda bu a ac n dallar n n iki defa k r ld  ve bu 
k r lmadan kimsenin zarar görmedi i anlat lmaktad r. Y llard r köyün 
dü ünleri bu a ac n gölgesinde olmaktad r. Bu a aç kitaplara, 
belgesellere konu olmu tur. Tarihî zenginliklerimize ve do al 
güzelliklerimize sahip ç k lmad  için. Bu a açlara da yeterince ilgi 
gösterilmemektedir [

’a ait tespit edilen bütün bu pratiklerde a aç; yap s nda 
kuvvet ve kudret unsurlar n  ta yan, gizli güçlere sahip iye 
mevkiinde, canl  bir varl k olarak tasavvur edilmektedir. Nitekim 
ziyaret olarak görülen ve kendisine zarar verenleri korkutup 
cezaland ran, sayg  ile yakla anlara umut kap s  olan,
hediyeleri kabul eden, gelebilecek kaza ve belâlara kar  ki io lunu 
koruyup gözeten ve bu özellikleri ile de ona ahsiyet kazand ran a aç, 
ba lang çtan beri sahip oldu u karakter unsurlar n  yap s nda 
saklayabilmi tir.

A açla ilgili bu inançlar n ve pratiklerin ayn  veya benzeri 
biçimlerini eski Türk inançlar nda da görmek mümkündür. Yakut
Türklerin de k s r kad nlar n tek ba na bitmi  bir a ac n alt nda 

kesip gecelediklerini görüyoruz. Ayn  inanç
K rg zlar nda da tespit edilmi tir ( nan 1986: 168). Gök Türk

“Ötüken Orman ”
görülmektedir (Orkun 1941: 23

Kültü

Reyhanl yolu üzerinde, Narl ca yak nlar ndaki Mansurlu
ve Gökçegöz Köyü’nde “Kurt Dede” tepesi bulunmaktad r. Bu
hayvanlar tepede bulunan a açlar n etraf nda dola t r l r. 
Hayvanlardan hangisi a ac n yapra n  yerse tepeye kurban
etmedikleri için “Hayvan hastal klar  devam devam ediyor.”

’ye kurban kesmeden hayvanlar n hastal ktan 
kurtulamayaca na inan l r (K z lda l  1996: 27).

Türk destanlar nda bozkurt, yol gösteren, buhranl  anlarda imdada 
yeti en bir iyedir. Uygurlar n “Kutlu Da ”
ülkeye bereket ve saadet getirdi ine inan lan kutlu bir kayan n 



Çinlilere verilmesinden sonra, u ursuzluk çöken memleketin açl a 
mahkûm olmas  üzerine kendilerine yeni yurt arayan Uygurlar
rehberlik etmi tir Kafeso lu 1989: 318).

2.2.10. Ev yesi

’ n
verilmez. Bu durumlarda elde b çak bulunuyorsa, önce yere veya 
masaya indirilir; b ça  alacak ki i de b rak ld  yerden kimsenin 
yard m na gerek duymadan onu al r. Bu durum gerçekle medi i 
takdirde evde huzursuzluk olaca na ve ev mele inin buna k zaca na 
inan l r [K

Ekmek k r nt lar n  yere atmak, ayakla çi nemek günaht r. Evin 
bereketi kaçar. Besmele çekmeden yemek yiyenin doymayaca na 
inan l r. Doymayanlar n da eytanla beraber yemek yedi ine inan l r. 
Bu sebeple hem besmele çekmek hem de yer sofras na ba da  kurarak 

Reyhanl ’da yerde ekmek parças  görülünce yerden al n r, 
öpülerek yerden yüksek bir yere konulur [

’da “Çevredeki 
insanlara kar  ay p olur.” dü üncesiyle kavga etmezler; “Arda tuz 
ekmek hakk  var.” söze herkes riayet etmeye çal r. Riayet 
edilmedi i takdirde arkada lar aras nda uyar laca na ve 
d lan laca na inan l r. Çünkü Türkler, ekme ini yedi i ki inin 
hakk n  kutsal bir emanet gibi korur, gözetir ve kollar. Gözetmeyenler 

ör olarak bilinir [

K r khan ve Samanda (Kurdo lu Lokantas )’de yaz n 
eve sinek girmesi evin temiz olmad na delâlettir. Temiz olmayan 
evin etrafta dedikodulara yol açaca  inanc yla evin bahçesinde 
bulunan a aca effaf bir torba içine doldurulmu  su as l r. Bu torbaya 
bakan sineklerin kendini daha büyük görüp o yeri terk edecekleri 
inanc  hâkimdir 

Evde k r lan bir bardak, tabak vb. e yalar için “ yi ki k r ld , zaten 
eytan ba m zda dola yordu, er gitti.” denir. Barda n k r lmas  

Ni de’de de belân n kal c  olmas  anlam ndad r (Beyhan 1995: 46).



’da evde yemek yerken bir misafir geldi inde “Çok 
ansl s n, kaynanan seni seviyor.” denir. Anadolu’nun birçok 

yörelerinde de bu söz söylenmektedir. (Beyhan 1995: 51).

Tuz, Türkler aras nda eskiden beri bilinen ve kullan lan demir
kutsal bir maddedir. Türk mitolojisinde önemli bir yeri vard r. slâmî
devirde yaz lan O uz Destan ’na göre, bu mühim maddeyi Nuh 

’in torunlar ndan Türk’ün o lu, Türk hakan
ke fetmi tir (Koca 1977: 

’da elden ele aç k verilmez. Verildi i takdirde 
eve u ursuzluk gelece ine inan l r. Ayn  inanc  Türkiye’nin di er 
yörelerinde de görmekteyiz (Beyhan 1995: 48).

’da evde yemek pi irilirken so an kabuklar  
ortal kta bulundurulmaz. So an kabuklar n n, eytana göre alt n
oldu u inanc ndan dolay  eytan n alt n  almak için eve gelece ine 
inan l r [K

2.2.11. Kap  yesi

’da evin ilk giri i olan kap dan itibaren, çe itli amaçlarla 
kullan lan odalarla birlikte mutfak, kiler, banyo, tuvalet gibi 
bölümlerin her birine ait kap lar n alt , üstü ve her iki yönü e ik olarak 
bilinir. Günlük hayatta fazlas yla kullan lan bu yerlerinin kutsiyetine 
dair inançlar, hayat n de i ik safhalar nda kendisini gösterir. E i in 
üstüne basmak, oturmak, e ik aral nda durmak, duvar na yaslanmak, 
bu yerlerde çocu a ba rmak, onu dövmek gibi hâl, hareket ve 
davran lar ho  kar lanmaz. Bunlar n aksi durumunda da eve 
u ursuzlu un gelece ine inan l r. Eve gelen u ursuzluk; evden bolluk 
ve bereketin gitmesi, mal n mülkün telef olmas , ki ilerin çarp larak 
a r hastal klara yakalanmas  eklinde kendisini gösterir. Nitekim 
Hatay’da felçli, saral  ve ak l hastal klar na yakalanan ki ilerin bu 
hastal klara dü mesinin sebebini de e i e yap lan sayg s zl a 
ba lan r. 

’da, kar s ndaki ki iye istedi ini srarla kabul ettirmeye 
çal anlar n “E i ine dü tüm, benim bu i imi yapas n.” “eeni 
kap da koyma.” diyerek ricada bulundu u bilinmektedir [

Kap  önünde ayakkab n n ters çevrilmesi ya ad m z y llarda, 
özellikle k rsal kesimlerde s kça uygulanan bir yöntemdir. 



Ayakkab n n ters çevrilmesinin anlam  eve misafir kabul edilmeyece i 
anlam n  ta maktad r [K ]. Bu durumda eve misafirlik için gelen 
ki i ya da ki iler, evin misafir için uygun olmad n  anlar ve kap y  
çalmadan sessizce geri giderler. Tamirat neticesinde evin kirli olu u, 
evde temizlik yap lmas , aile içi huzursuzluklarda da ayakkab n n ters 
çevrilmesi uygulamas na gidilmektedir. 

merkezde bir eve sevilmeyen misafir geldi inde o 
rin çabuk gitmesi için ayakkab s n n içine tuz konur ve ters 

çevrilir. Böylece misafirin daha çabuk gidece ine inan l r [K

Terlik herhangi bir yerde ters çevrilmi  olarak görülüp 
düzeltilmezse, terli in ait oldu u evden birisinin ba na kötü bir ey 
gelece ine inan l r ve ters görüldü ü anda düzeltilir. Bir meseleden 
ötürü iddete ba vuranlar n, birbirlerine kar  yapt klar  sözlü 

“Seni kap ma kurban ederim.” gibi sözlerin sarf edildi i 
de görülür [K

’da, e i in önü sürekli temiz tutulur. Buraya çöp art klar n  
atmak, kül, ate  ve kaynar su dökmek, hiç bir zaman ho  kar lanmaz. 
Bu gibi davran larda da yine evden bolluk ve bereketin gidece ine, 
evde u ursuzlu un ba  gösterece ine inan l r. Bugün Anadolu’nun 
hemen her yöresinde oldu u gibi gelinin e i e sa  aya  ile 
bast r lmamas na azamî derecede dikkat gösterilir. Bu inanç ’a 
ait bir k na türküsünde “Sofrada koydum ka , atlad m geçti im 
e i i.” ekliyle ya amaktad r. 

Yap lan ilmî tespitlere göre hayat  uzatt na inan lan ve “on 
önemli sembolün aras nda s ralanan geyik boynuzu ile kaplumba a 
kabu u ve bu s ralaman n d nda tutulan at nal ” 

’da özellikle kap lar n üstüne as lmas  prati i, erir ruhlar  
kaç rmak, a rtmak, korkutmak ve bu yolla e ik iyesini memnun 
etmek amac na yönelik olan uygulamalar, eski inançlarla 
bütünle mektedir . 

ve Ate Kültü

’da görü me yapt m z kaynak ki ilerin ifadelerinden, 
oca n ayn  zamanda ev yuva anlamlar na da geldi i 
anla lmaktad r. Ate , Hatay âdetleri içinde özellikle tedavilerinde 
s kça kullan lmaktad r. 



tedavisinde buhur yak lmas , kur un dökülmesi veya 
ocaktan al nan közün suya at lmas  gece yan tedavisinde çobana 
çakmak çakt rma, yakacak tedavisinde ate le s t lan çivinin 
kullan lmas , ate in hastal k tedavilerinde önemini ortaya 
koymaktad r. 

ovas nda “pohur” olarak kullan lmaktad r. 
Bunlar, dinî törenlerde yak lanlar kokulu a aç ve benzeri maddelerdir 
(Türkçe Sözlük 1998: 226). Dü ün âdetleri içinde d ar dan gelen 
misafirler, buhur tütsü ile kar lanmaktad r. Bu hareketin sebebi de 
misafire sayg n n bir ifadesi olarak aç klanmaktad r. 

, yöre halk n n geçmi ten günümüze kadar kulland  bir 
uygulamad r. Buhurun birçok çe idi vard r. Nazar için yak lan 

“Kara gözü, kom u gözü,  
Ana gözü baba gözü, 
Göz edenin patlas n iki gözü”  

gibi sözlerle nazar en ki inin üzerine buhurun duman  gezdirilir. 
Daha çok göv gözlü (ye il gözlü) olan ki ilerin gözünün de di ine 
inan l r [

Yaylada ’nda ayet belli bir insan n nazar  bir ki iye de iyorsa, 
eden ki inin nazar n  ortadan kald rmak için üç veya dört yolun 

çat s ndan çal  çöpü al n r. Biraz buhur, biraz pirinç, biraz eker, tuz 
ve bunlar n yan nda kimden üphelenildiyse biraz saç ndan veya 
elbisesinin ipli inden küçük bir parça al n r ve bu malzemelerin hepsi 

rine kar t r larak ate te yak l r. Ortaya ç kan koku, nazar de en 
ki iye koklat l r ve Muhammed’e salâvat getirilir. Buhurlanmadan 
sonra kalan parçalar, su üzerine dökülür ve yine nazar de en ki iye bu 
suyla yüzünü y kamas  söylenir. Daha sonra bu su, çal lar n getirildi i 
yol a z na dökülür [K

skenderun’da ise buhur yak ld ktan sonra nazar de en ki i bu 
buhurun etraf nda yedi defa dön
“Çat!” diye ses ç kar rsa nazar n iddetli de di ine inan l r [



birçok hastal k tedavisinde de kullan l r. Ramazan ay n n ve 
bayramlar n ilk günü de Antakya’da yak lmaktad r. Ba  a r s
vb. hastal klar için de buhur yak larak gezdirilir. Buhur
ki inin ba nda üç defa çevrilir ve duman  hasta taraf ndan koklan r. 

’da özellikle temizlik malzemelerinin bugünkü kadar yayg n 
olmad  20 25 y l öncesine kadar, her türlü mutfak araç ve gereçleri 
külle ovulmak suretiyle y kanmaktayd . Bugün bile ba  ve bahçe 
evlerinde külün temizleyici oldu u inanc  ile büyük kaplar, le enler ve 
kazanlar kül ile ovulmak suretiyle temizlenmektedir [

Bu pratiklerin d nda, Hatay’da mangalda kor hâlinde bulunan 
ate in söndürülmesi veya ocak külünün süpürge ile süpürülüp al nmas  
yi kar lanmayan davran lard r. Aksi hâlde evden bolluk ve 

bereketin giderek yerini yoksullu a terk edece ine, çocuklar n 
vücudunda yaralar n ç kaca na, ç banlar n olu aca na, evin 
büyü ünün ölece ine veya oca n sönerek yurdun yuvan n 
da laca na inan l r [

Baz  ev bark, ocak da vard r ki, içinde bar nan ki ilere mutlulu u 
ve huzuru bah etmi tir. Bunun için mukaddes olarak bilinen oca a
ate e küfretmek, tükürmek, ate le oynamak, üzerine so uk su dökerek 
söndürmek, gece vakti ate  vermek, oca n hararetli oldu u bir s rada 
ate  almak gibi hâl, hareket ve davran lar; oca n bataca , u ur ve 
bereketin gidece i, hastal klar n ba  gösterece i inanc  ile yap lmas  
yasaklanan pratiklerdir. Nitekim mangaldaki külün geli igüzel yerlere 
dökülmesi veya yüksekçe bir yerden savrularak at lmas  ile de 
“oca n sönece ine” “evin kül gibi savrulaca na”, “ eytanlar n 
evde bulunan fertleri rahats z edece ine” inan l r [

’da ocak ve ate le ilgili olarak tespit etti imiz “Oca n 
bata!”, “Oca n söne!” gibi beddualarda da ate  ve oca n kutsiyetine 
ili kin inançlar dikkatimizi çekmi tir. Keza, i inin görülmesini, 
istedi inin kabul görmesini kar s ndakine srarla telkin etmeye 
çal an ki inin; “Oca na dü tüm, benim bu i imi yapas n.”
yakar lar nda da yine ayn  inanç görülmektedir [

Bütün bu pratiklerde ate in, yap s nda u ur, bereket ile 
koruyuculuk, kurtar c l k ve temizleyicilik unsurlar n  bulunduran, 

l  fakat mahiyeti bilinmeyen bir varl k olarak telâkki edildi ini ve 
bu ekilde inan ld n  görüyoruz. Bu kuvvet ve kudrete sahip olan 



canl  varl k, Hatayl lar  ate  ve ocakla ilgili meselelerde daima tedbirli 
ve dikkatli olmaya, birtak m yasaklara uymaya sevk etmi tir.

’da oca a ve ate e gösterilen sayg s zl n bir neticesi olarak 
evden bir büyü ün ölece i, yurdun yuvan n da laca  inanc , ad  
geçen Türk zümrelerine ait inanc n yap  ve fonksiyon de i imin
u ram  eklinden ba ka bir ey de ildir.

de di inde, nazar  de di i tahmin edilen kom unun 
oca ndan kül çal narak hastaya içirilmesinde, “temre i”
üzerindeki kabarma) tedavisinde, “ocak olan ki i”nin ev oca nd
ald  külü yara üzerine sürmesinde, yine nazar tedavisi yap lrken 
ocaktan közün al n p suya at lmas nda ate  kadar oca n da hastal k 
tedavisindeki önemini ve bunlar n birbirinden ayr lmad n  
görmekteyiz. 

y kad  suyun ocak çevresine 
serpilmesi de u ur getirece i inanc na dayanan pratiklerdir. Bu 
inançta oca n saadet ve refah yönünden etkili olaca  gizlidir. 

ba nda küfür edenin veya ekmek k r nt s  dökenin 
çarp laca na ve ocak ba nda bulunan çocu a ba r ld nda da 
çocu un çarp laca na inan lmas , ocak ba nda cinlerin 
bulunabilece i inanc ndan kaynaklanmaktad r. 

Ölüm hâdisesinden yedi veya k rk günden sonraki cuma geceleri 
buhur yak ld n  görmekteyiz. Buradaki amaç, ölen için hay rda 
bulunmaktad r. “Ölenin ruhu belirtilen günlerde kendi evini ziyaret 
eder ve kendisi için hay r yap lm yorsa üzülür ve bekler; buhur 
yak ld n  görürse de sevinerek gider.” inanc  hâkimdir [

Do umdan sonra, ölen ki inin arkas nda yeni bir i  
yeri aç t nda da odan n dört kö esine yaymak suretiyle buhur yak l r 

Çocu u olamayan kad nlar nefesi kuvvetli olan bir hocaya 
okuttulduktan sonra evde yak l r ve duman  koklan r [

kar da anlat lanlar n nda halk inanc nda ate in; kurtar c , 
koruyucu ve ölü ruhlar n  memnun edici vas flara sahip oldu u 
söylenebilir. Ayn  uygulamalar  Gök Türkler
görmekteyiz. Gök Türklerde ate in temizleyici vasf na sahip oldu u 



inanc , geleneksel ya amlar  içinde âdetlere de yans m t r. Gök
Türkler, yabanc lar n beraberlerinde kötü ruh
yapt klar na inand klar  için, hudutta ve lerinde 

amlar taraf ndan iki ate  aras ndan geçirilerek ar nd r l r 
( nan 1986: 66).

ve ate le ilgili olarak yapt m z ara t rmalarda, Hatay’a ait 
tespit olunan benzer pratiklerin, Türk inanç sistemi içinde mevcut olan 
ocak ve ate  iyesi ile ili kili inançlardan kaynakland  anla lm t r. 
Nitekim, bütün Orta Asya mitolojilerinde ate in gökten 
geldi i ve kutsal say ld  inanc n  görüyoruz ( n

Reyhanl ölüm âdetlerinde ise ölünün y kand  yerde ve naa , 
mezarl a götürülürken arkas ndan buhur ile tütsü yak lmaktad r. Halk 

“Buhur yak lan yere cin, eytan yakla maz.” eklinde 
aç klanmakta ve uygulaman n öleni cin ve eytan n errinden korumak 
gayesi ile yap ld n  ifade etmektedir [ ]. Bunun d nda ocak 

bölümünde görüldü ü gibi “hann k” tedavisinde kullan lan 
ate in özelli i vard r. Bur “demirci çakma ” “demir, 
çakmak ta  ve kav” ile elde edilen ate  tercih edilir. Bu ate  kibrit vb. 
eylerle elde edilen ate ten ayr lmaktad r. 

ve Yakutlarca çakmak ta  ile yak lan ate  kutludur. Çünkü 
ate i insanlar n faydalanmalar  için Ülgen, gökten biri ak, di eri kara 
ta  getirerek kuru otlar , tutu turarak yaratm t r ( nan 1971: 42).

aman dualar nda ate  ruhuna kar  “Ey melikem, ey anam ate , 
sen Hangen ve Gur Hatu Han Da lar ’n n tepelerinde biten ak kavak 
a ac ndan yarat lm s n! Gök, yerden ayr ld  vakit do mu sun. Sen 
atam z Ötüken kavminden ç km s n, Tanr lar padi ah  taraf ndan 
halk olunmu sun. Anam ate ! Senin baban sert çelik, anan kaymakta  
ve cedd-i alâlar n ak kavak a ac d r. ”
Tanr kat nda demir, ta  ve a açtan yarat ld  ifade edilerek ate e 
kutsall k verilmektedir. Bu inanç dolay s yla da Kuzey Altaylarda 
güvey ve gelinin ilk defa yakt klar  ate in çakmak ta  ile yak lmas  
gerekir (Gökalp C.II. 1975: 302).

Ölü ç kan evin oca na k rk gün süreyle ya  veya buhur 
at lmas n n ölü ruhunun hayr na olaca na ve böylece ruhun memnun 

vden ayr laca na inan l r. Yakutlara göre ate  bir peridir. Bu 
sebeple mutfak oca n n ate i asla sönmez ( nan 1971: 164).



Ak amdan sonra do um olan evde k rkl k süresinde, u ursuzluk 
gelece i dü üncesi ile yabanc ya ate  verilmeyi i, ate  ve oca n, 

yucu, temizleyici, hastal klardan kurtar c , refah ve saadet 
sa lay c  gücü yan nda görünmez varl klar cin vas tas  ile kötü, pis 
insanlar  çarpaca na ve özel zamanlarda yabanc ya verildi i takdirde, 
u ursuzluk, felâket getirici güce sahip oldu una inan ld n  gösterir. 
Ayn  veya benzer âdet ve inançlar Altay Türklerinde de vard r. 
Ba kurt , ya l  bir paçavray  yakarak hastan n etraf nda 
“Alas, alas!” diye dola t rarak kötü ruhlar  kovalar. Buna “alaslama”

yak lmas  ile alaslama aras nda yöntem ve gaye olarak 
hemen hemen hiçbir fark yoktur. 

Altaylarda gelin, damat evine girdikten sonra oca n önünde yere 
kadar e ilip kendi yurdunda oca a et atarak birkaç damla k m z
dökmektedir (Radloff
girince önce ate i selâmlar (Radloff C.1, 1976: 487). Hatay’da
elini y kad  su, k m z n yerini almaktad r. Abdulkadir nan

müellifine dayanarak “Türklerin hükümdarlar n n muayyen bir 
günde kendisi için büyük bir ate  yakt n (?) ve kurban sunularak dua 
okudu unu” bildirmektedir ( nan 1971: 42).

’un Altaylar’da gördü ü, yurdu ölü ruhlar ndan temizleme 
ayini öyledir: 

“Kar s n  birkaç hafta önce kaybeden Altayl , evini kar s n n 
ruhlar ndan kurtarmak için aman ça r r. aman d ar dan arada 
bir davuluna vurarak çad r n etraf nda dola maya ba lar. Nihayet 
ortas nda ate  yanan çad ra girerek, davulunu ate ten ç kan dumanla 
tütsüler. Kap  ile ate  aras na oturarak ark lar söyler ve ölü ruhunu 
ça r r. Yurttan ayr lmak istemeyen kad n n ruhunu aman uzun 
u ra malarla yakalar ve temsilî ruhla birlikte ölü ruhlar  diyar na 
hareket eder, onlar  kand rmaya çal r ve ruhu aralar na katarak 
tekrar yeryüzüne döner” (Radloff

Ölü ruhlar  için oca a ya  veya buhur at lmas  ve ölü ruhunun 
bundan memnun olarak geri gidece i inanc  prati i amanl ktaki ölü 
ruhlar ndan temizleme, ayinin slâmî inanç içinde de i mi  ve 
zay flam  bir 



da mutfak ate i sönünce oca  yakmak üzere yak n 
akrabadan ate  al n r, kesinlikle yabanc dan al nmaz. Çünkü ate in, 
yararl  ve faydal  oldu u inanc  hâkimdir. E er bir yerden ate  
al nacaksa kime ait oldu u ö ernildikten sonra al n r (Gökalp 1975: 

’da “ak amdan sonra ve k rkl k süresi içinde”
s n rland r ld , sebebi bilinmeden al nan ate in de u ursuzluk 
getirece i dü ünülmektedir. Bu âdet ve inanmalar n d nda ate le 
ilgili uygulamalar n Alt nözü ve çevre köylerindeki dü ünlerde 
yak lan “sinsin veya mersah ate i” ad  verilen e lencelerde de 
görülmesi dikkat çekicidir. 

Altaylarda Ülgen’e kurban sunma ayinleri k saca öyle yap l r: 
Kay n orman n n tenha bir yerinde yen çad r kurularak içine taze bir 
kay n a ac yerle tirilir. A ac n çad r n içinde kalan k sm ndaki dallar 
kesilir ve üzerinde oyuklar aç l p dokuz basamak yap l r. Daha sonra 
a ac n yan nda büyük bir ate  yak l r. aman, davulunu ate e at lan 
ard ç dallar n n duman  ile tütsüleyerek ruhlar  yard m na ça rmaya 
ba lar. Ruhlar n n yard m  ile gökyüzünün katlar na ç k  canland r r. 
Her katta yard mc  ruhlara hitaben dua okur ve gördüklerini tasvir 
eder. Ayinin bir bölümünde aman, davulu ile ate in etraf nda 
dönerek, kurban sahibi ve ailesini kucaklay p onlar  kötü ruhlar

’da dü ün e lenceleri içinde yer alan “sinsin ate i”
etraf nda yap lan hareketler bu ayinlere birçok yönden benzemektedir.

Y k lan ate in meydanda ve büyük olu u, e lence s ras nda 
davulcunun ate  etraf nda “sinsin” denen özel bir hava çalmas , 
e lenceye i tirak edenlerin ate  etraf nda ko arak birbirini yakalay p 
yukar  kald rmas  ve birbirlerinin üzerine su serpmeleri ile Altayl

aman n yapt klar  aras nda benzerlikler görülmektedir. Ate etraf nda 
yap lan bütün hareketlere “ amata”
dü üncemizi daha da kuvvetlendirmektedir. Çünkü bu kelimeyi ekil 
yönünden inceledi imizde “ am” “ata” gibi iki Türkçe kelime 
ç kar ki “ aman, Kam ve “Ata” kelimeleri ile uygunluk gösterir.

Türk kültürünün yap s nda öteden beri var olan ve Hatay’da çe it
pratiklerin içinde tespit etti imiz di er bir inanç da ocak ve ate in 
kutsiyeti ile ilgilidir. Nitekim, tand r ba nda ekmek pi iren veya 
ocakta günlük vakit yeme ini haz rlayan kad n, susuzlu unu gidermek 



için içti i bir miktar suyun geri kalan n  “Onun da can  çeker.”
]. inanc  ile alevlerin üzerine do ru serper. Ayr ca i lerin rast 

gitmesi ve pi irilen ekme in bereketli olmas  inanc  ile ate e bir 
miktar tuz, bir avuç da un at l r. Bu pratiklerde ate in canl  ve fakat
mahiyeti meçhul bir varl k gibi telâkki edildi ini, yap s nda u ur ve 
bereket fonksiyonlar n  ta d n  görüyoruz.

Yap lan ara t rmalar sonunda tespit olunan bütün eski Türk inanç
ve pratiklerinde ate  ve oca n, ba lang çtan i
kurtar c l n, kuvvet ve kudretin, u ur, bolluk ve bereketin, servet, 
mutluluk ve huzurun, cezaland rman n, felâketin ve her türlü a r 
hastal k ile ümit ve arzunun sembolü olarak tasavvur edilip, canl  bir 
varl k oldu una inan lm t r. Kendisine kanl  kurban
saç lar saç lm t r. Günümüzde Anadolu’nun hemen her yerinde 
görülen (Ri vano lu 1978: 168) ve millî birlik ve bütünlü ümüzün 
sa lanmas nda önemli unsurlardan birisi olarak bilinen bu inanç ve 
pratikler, yöre halk n n manilerine, beddualar na, yakar lar na, 
efsanelerine, ac  ve tatl günlerinde düzenlenen merasimlerine, günlük 
ya ant s ndaki i  ve i lemlerin yerine getirilmesi s ras nda ortaya 
koydu u yasaklar zincirinin içerisinde görünen ki ilik ve 
davran lar na kadar sirayet ederek, ya ama imkân n . bulmu tur.

2.2.13. Hayvan yesi

Samanda ’da i e giden birisinin önüne tav an ç kmas  u ursuzluk 
getirir inanc  hâkimdir. Tav an regil dönemi geçirdi inden dolay  yine 
ad  geçen ilçede yenmez. Hatay’da ya ayan Arap kökenli Nusayrî
vatanda lar m z, di i hayvan eti yememektedir. Bununla birlikte y lan 
bal  da yenilmemektedir. Y lana benzetildi inden ve y lan bal  
u ursuz say ld ndan bu bal n eti yenmemektedir. Ni de’de y lan, 
ev bekçisi olarak bilinir (Beyhan 1995: 48).

Yusuf ku u öttü ü , bu ku un sevgilisini arad  söylen

Isparta’da ise hava ya murlu ise aç laca na; aç k ise 
kapanaca na inan l r (Keskin 1998: 73).

’ n ço u ilçesinde atl  kar nca kutsald r. Üzerine bas lmamas  
ve yuvas n n da t lmamas  gerekir. Bas ld  takdirde u ursuzluklar n 



gelece ine inan l r. Bu kar ncalar, iyi niyetli ki ilere s rat köprüsünden 
geçerken yard mc  olur [

Köpek ulumas hâlinde köpe in bulundu u yere yak n olan aileler, 
evlerine yak n zamanda u ursuzluk gelece ine inan r. Bu sebeple, 
uluyan köpe e ta  at l r ve evin etraf ndan uzakla t r lmaya çal t r l r. 

ise, köpek esnemesi z (Kiri çio lu; Killi; 

Güvercin kutsal varl k olarak bilinir. Güvercini ticaret amaçl  
besleyenler ve kesenlerin ya sa l k veya zenginlik yönünden zor 
günler ya ayaca na inan l r [ ]. Bu inanc n slâm
ba lant s  Hz. Muhammed’in bir ma arada gizlenirken güvercinin 
yard m etmesidir. 

yararl  bir hayvan oldu u zaman öldürülürse eve u ursuzluk 
getirece ine; kara kedi insan n önünden geçerse de u ursuzluk 
gelece ine inan l r. Kara kedinin önünden geçilmez. Yolun 
de i tirilmesi gerek ksi takdirde kaza olaca na inan l r [

’da u ur böce i kimin eline konarsa onun zengin olaca na,
kimin üzerine konarsa da onun u urlu y llar geçirece ine inan l r 

2. 3. K O LU ATA (RUH) LE LG L  NANI LAR

2.3.1. Ki io lu ve Ata

’daki “ermi , baba veli, evliya ve dervi ” olarak adland r lan 
ulu ve bilge ki ilerin, ölmeden evvel ya ad klar  âlemde ku  misâli 
uçtuklar na, kendilerine mânen ba l  olan ki ilerin, onlar  da 
beraberinde uçurarak arzu ettikleri mesafe ve mekânlara 
götürdüklerine inan lmaktad r. 

Türklerin slâmiyet’i kabullerinden sonra, kayna n  slâm
dininden alan, k smen de yabanc  dinlerin duyu  ve dü ünü lerinin 
tesiri alt nda geli me gösteren tasavvuf sisteminin, eriat n, taviz 
vermeyen tutumuna nispetle çok daha müsamahakâr olu u, eski Türk
inan lar n n çe itli tarikat muhitlerinde, slâmî inançlarla kayna arak 
günümüze kadar ya amas na vesile olmu tur. Nitekim 
Velâyetname’de, Hoca Ahmed Yesevi’nin “turna”



Horasan erenlerini Semerkant s n r nda kar lad , Hac Bekta  
Veli’nin ayn  anda iki yerde görüldü ü bilinmektedir (Köprülü 1976: 

Yesevî’nin hâlifelerinden “Baba Maçin, Yesevî’ye kat lmadan 
evvel her gün yirmi dört fersahl k bir mesafeyi bütün halk n gözleri 
önünde uçarak geçerdi” (Köprülü 1976: 35). Çe itli Türk
zümrelerinde atalar ruhu ile irtibatl  görülen ve ki inin uçmas na 
yönelik bu inançlarda amaç, ki io lunun her türlü dert ve 
hastal klar na çözüm bulmak; yurdu, obay , a ireti hatta bir ili erir 
ruhlar n yapaca  çe itli fenal klardan korumak, ki ileri güçlü ve 
kudretli k lmak inanç ve telâkkilerine yönelikti. slâmî
inanç, ki io lunun kuvvet ve kudretine dayal  olarak yine 
kötülüklerden sak nd rma, ululuk ve kurtar c l k unsurlar  ile tekke ve 
tarikat muhitine yeni girmi  olanlar n, sözle de il bizzat evliyalar n 
kerametleri ile s nd r lmas  amac na yönelmi tir (Köprülü 1976: 35). 
Bu inanç ve telâkkilerde, ki ilere kuvvet ve kudret veren veya baz  
ki ileri di erlerinden farkl  k lan güçlü bir varl a sahip olduklar , bu 
varl n ise bizzat ki inin bedeninde ya ayabilece i gibi; baz  hâllerde 
de bedenden ayr larak ba ka ki ilere zarar verebildiklerini görüyoruz. 
Eski Türk inançlar nda, ki io lunun varl nda ke
ya ayan iyeler mevcuttur. Özellikle slâmiyet’ten sonra tasavvuf 
muhitinde görünmeye ba layan ve adlar  yukar da zikredilen büyük 
Türk velilerinin ku  suretlerine girerek uçmalar , bir keramet midir, 
oksa de i ik misallerini ortaya koyarak aç klamaya çal t m z eski 

Türk inançlar n n devam eden izleri midir, hususunu büyük yarat c  
Tanr ’ya havale ediyoruz. Zirâ, ba ta Hoca Ahmed Yesevî
üzere, ad  geçen ulu ve bilge ki ilerin söz konusu suret 
de i tirmelerinin yan nda çe itli kerametlerinin mevcudiyeti 
bilinmektedir (Köprülü 1976: 53).

Eski Türklerde ataya büyük de er verilir, hürmet gösterilirdi. 
Hayatta iken sözleri dinlenir, tecrübelerinden yararlan l r, yapt  
i lerle övünülür, verdi i kararlara güvenilirdi. Yuvan n kurulmas  ve 
devam , soyun ço al p geli mesi, ata baba taraf ndan sa lan rd . Bu 
görev ve sorumluluk devlet hayat nda ka anlara yüklenmi tir (Ergin 

a gösterilen sayg n n di er bir di er sebebi de, 
ki io lunun beden ve t n ekliyle iki önemli unsurdan yarat l  ve 



t n n, di er bir ifadeyle atalar ruhunun sonsuza kadar ya ayaca  
inanc d r (Kalafat 1990: 57).

T n’ n, ki inin ölümünden sonra çe itli suretlere bürünerek 
yeryüzüne gelebilece ine ve ki io luna birtak m fenal klarda 
bulunaca na dair inançlar da vard  (Ocak
ataya gösterilen sayg  ve korku, o hayatta iken devam etti i gibi, onun 
ölümünden sonra da devam eder, onlar  k zd r l p gücendirilmemesine 
özellikle dikkat gösterilirdi (Radloff

yak larak kokusu ve duman  evin dört bir yan na sindirilir. 
pi irilerek ekmek ras nda kom u ve akrabalara da t l r. 

Özellikle cuma günleri güzel kokulu yemeklerin pi irilmesine özen 
gösterilir. Zirâ evi ziyarete gelen ruhun, bu güzel kokular  al p evden 
memnun ayr laca na inan l r. Ruhlar n ku  hâline gelmesi veya 
günahkâr ruhlar n y rt c  hayvan suretine dönü mesi inanc  ( nan 
1991: 423) çe itli Türk zümrelerinin akidelerinde de mevcuttur. Eski 
Türk inanç sisteminde, ölen ki ilerin ruhlar , karanl k âleminde 
ya ayan ve yer alt  dünyas n n sahibi olan Erl ’in zümresine dâhil 
olmakla birlikte, zaman zaman de i ik ekil ve suretlerde görünerek 
insanlara kötülüklerde bulunabiliyorlard . 

ile ili kili, ba lang çtaki Türk inançlar ndan 
kaynakland n  sand m z inançlar da vard r. Nitekim, atadan 
dededen kald  ifade edilen tespih, saat, silâh, k l ç, yüzük, tava, 
kitap, hal , kilim gibi miras e yalar n; tarla, ba , bahçe gibi gayri 
menkul mallar n Hatay’da mevcut imkânlar içinde titizlikle 
korundu una ahit olduk. Hatta aile bireyleri taraf ndan ihmal edildi i 
anla lan miras e ya veya ta nmaz mallar için büyükler: “Bu ata baba 
mal d r, k ymetlidir.” diyerek ihmali görülen gençleri ikaz ederler. 
Hatay’da bu gibi e ya ve mallara sayg  ve sevgi ile bak l r. Bu hat ra 
e yalardan baz lar n n yap  ve fonksiyonlar nda dinî sihrî bir kuvvetin 
mevcut oldu una inan l r. 

Tespit etti imiz bu tutum ve davran lar n, Türk inanç
içinde atalara ait e yan n kutsal say lmas  inanc ndan kaynakland  
aç kt r. Miras e yan n yap s nda olan dinî sihrî kutsiyet bugün; 
hastal klar  giderme, gelmesi muhtemel olan kötü bir neticeyi ortadan 
kald rma, gözün n  kuvvetlendirme gibi inanç ve telâkkilerin yan  



s ra mahiyetinde kurtarma, kald rma, kuvvetlendirme, unsurlar n  
ta yarak varl n  sürdürmektedir. 

’da atalar ruhu ile ili kili bir di er inan  da, ölmü  ulu ve 
bilge ki ilere ait ruhlar n bizzat sava lara kat laca na, gökyüzünde 
istedikleri mekânlara gidebileceklerine ait inan t r. Bahsi geçen 
ruhlar n, genellikle cuma günleri bir araya gelerek, cuma namaz n  
k lmak için Mekke’ye gittikleri ifade edilmektedir. 

Bayezit Bestamî’nin gece evliyalarla farkl  mekânlarda söyle ti i 
halk taraf ndan anlat lmaktad r [K ]. 1950’li y llarda Reyhanl ’da 
Eyüp ad nda bir miskinin uçarak dola t  günümüzde dahi 
anlat lmaktad r [

’da bu ki ilerin mezarlar  parmakla gösterilmemektedir. Bu 
tür davran larda bulunan ki inin, a r hastal klara yakalanaca na 
veya çarp laca na inan l r.

2.3.2. Ata Ruhu ve Mezar ile lgili nan lar

Çocu u ya amayan kad nlar n Yaylada bölgesindeki “Türkmen 
Yaz s ” olarak bilinen birkaç ev ve kara ta n bulundu u düzlü ü 
ziyaret etmesi ve çocu un ya amas n  dilemesi; sütü olmayan 
kad nlar n ayn  yeri ziyaret etmeleri ata ruhundan beklentilerinin 
oldu unu göstermektedir. 

Al basmas tedavisinde atalardan miras kalan alt n n, kad n üzerine 
tak lmas n n etkili oldu u dü üncesi vard r. Bu uygulamay  daha çok 
“o lanl k” hastal  tedavisinde görmekteyiz. Bu tedavide hasta 
olan n iyile mesi için miras olarak atalardan kalan bir e ya konularak 
“Bu benim de il, senin.”

“Ayda ” olan çocuklar n, iyile mesi üzerine 
b rak lmas  ve tekrar gidilerek al nmas nda, yine orada yatan ölülerden 
yard m beklendi i ve hastal  iyile tirmek için mezara, dolay s yla 
dü ünmeden ölü ruhuna müracaat edilmesi söz konusudur. 

n damat evine getirilirken mezarl k çevresinde 
dola t r lmas  ve bunun u ur getirece i inanc , aksi davran n iyi 
olmayaca  inanc na dayanmaktad r. Ataya sayg n n ifadesi olan bu 
davran ta onlar n saadette etkili olaca  inanc  vard r. 



Ölü ruhu için me üzerine su ve k b rak lmas , buhur 
yak lmas  yine ata ruhuna sayg n n bir ifadesidir. Ölü a n n özellikle 
yedinci, k rk nc  günü verili i amanizmdeki ölü ruhlar  ile ilgili 
inançtan kaynaklan r. 

O lanl k nde ata ruhuna hitap edi  ile Altayl
amanistlerin, erir ruhlar n insan n içine girece i ve bundan aman

ve ata ruhu yard m yla kurtulman n mümkün olaca  inanc  
birbirinden farks zd r. 

Yine çocuk sahibi olma ve çocu un ya amas  için “Türkmen 
yaz s ” denilen yerin ziyaret edili i ile dilek ve ükran için Tanr ’ya 
müracaatta ata ruhlar n n yard m na ihtiyaç oldu unu dü ünen 

amanist inançlar  ayn d r.

ve Gök Türkler’de ise y l n belli günlerinde ata 
ma aralar na gidilmesi ve törene ka anlar n i tirak etmesi ile ataya 
sayg  inanc na resmî bir kimlik kazand r ld  anla lmaktad r. Gelinin 
mezarl k etraf nda dola t r lmas nda ise ataya sayg  dü üncesi bu 
merasimlerin bir kal nt s  gibidir (Ögel C.II. 1971: 157).

Ermi  diye nitelenen ki ilerin mezarlar n n dilekleri gerçekle mesi 
için ziyaret edilmesinde, dile in Tanr taraf ndan kabul görmesinde bu 
ki ilerin yard m n n oldu u halk taraf ndan ifade aç kça edilmekte, 
fakat bu, slâm dini inanc  çerçevesinde izah edilmektedir.

Abdulkadir nan, Altayl lar n ölü ruhlar  ile ilgili inançlar n  u 
ekilde nakletmektedir: amanist Altaylar n inanc na göre, Dünya’da

fenal k yapanlar n ruhu, yeralt  dünyas nda bulunan Erlik’in emrine 
girer ve insanlara fenal k yapmaya çal r. aman ruhlar
yeryüzünde ya amaya devam eder. Zaman zaman hastal k vb. 
felâketler göndererek kurban verilmezse ölüm 
gönderirler ( nan 1971: 96 106). Bununla beraber aman ruhlar
âleminden gelen erir ruhlara kar  da insanlar  korur. Erlik insanlara 
hastal k getirirse, temiz aman ruhlar n n yard m  ile kötü ruhu 
vücuttan kovar. Ayr ca dinî ayinlerde aman, kendi ruhlar n  arap, 
rak  saçarak ça r r ve onlardan kurban olarak ne istedi ini sorar. 
Al nan cevaba göre ayinini yapar. Bu ruhlar da amana, sema ve yer 
alt  dünyas na yapt  yolculu unda yard mc  olur ve korurlar ( nan 



Reyhanl ’da çocu u ya amayan kad nlar n bebe i do ar do
kurt derisinin a z deli inden geçirilir ve çocu a “Kurt” ad  verilir. 
Çocu a kurt ad  verilmesinde ükran ve ululama dü üncesi gizlidir 

Yeni do um yapm  kad n n “al basmas ”na kar  gö süne kurt 
tak lmas , do rudan amanl k

derisinin, evi al basmas ndan koruyaca na inan lmaktad r [

da kullan lan kurt di i, “dabaz” nda 
kullan lan kurt a ve yaran n kurt di i ile korkutulmas , dü üncesi, 
dolayl  olarak hastal klardan korunma ve tedavilerde etkili 
görülmektedir [ ]. Özellikle yaran n korkutulmas  ifadesinde 
hareket yaraya de il, canl  bir varl n nazar n n de memesi için 
korkutulmas na yöneliktir. 

destan na göre, Gök Türklerin kom ular  ile yapt  
sava ta Türklerin hepsi ölür. Geriye el ve ayaklar  kesilerek b rak lan 
bir erkek çocu u kal r. Bu çocu u, di i bir kurt bularak bir ma araya 
götürür. Orada besler ve tedavi eder. Bir süre sonra kurt o landan 
hamile kalarak on erkek çocuk do urur. Bunlar n en zekileri olan 
“Asena”, Gök Türklere hükümdar olur. Bu efsanede
Türklerde ata kabul edilmekte ve ona sayg  duyulmaktad r. 

Bilge Ka an, babas  lteri  Ka an’dan söz ederken “Tanr  güç 
verdi i için babam n askerleri kurt gibiymi .” demektedir. Gök
Türklerin tu lar n n ba na kurt ba  heykeli takmalar  bu inanç
sayg n n bir ifadesidir. 

O uz Ka an Destan nda ise O uz ile konu an ve ordular na yol 
gösteren “Gök tüylü, gök yeleli Bozkurt” bir k sütunu içinde gökten 
inmekte ve görevi bitince kaybolmaktad r. Destanda Bozkurt’un Tanr
ile alâkal  görüldü ü ve Türklere yard m için Tanr  kat ndan geldi i 
inanc  vard r.

amanizmde her aman n bir totemi vard r. Bu bazen bir kurt olur. 
, aman n koruyucusu ve kötü ruhlar  yiyen hayvan n sureti ve 

motifi, Türkmen yaz s , miras e yalar , mezar ve yat rlarla 
ilgili inanma ve âdetlerin, dileklerin gerçekle mesinde, hastal klardan 



korunma ve kurtulmada etkili olaca  inanc , amanl ktaki ata ruhu 
inanc n n bir çe it kal nt s  olarak ya amaktad r. 

Hastal k ve bunlarla ilgili tedaviler, halk  en çok me gul eden 
olaylar aras nda yer al r. Halk aras nda “Allah dert verip derman 
aratmas n, görünmez kaza ve belâlardan korusun, Allah kimseye 
çektirmesin, iki iyili in birisini versin, ya oldursun ya öldürsün … ” 

bi söylenen dualar hastal k kar s nda al nan tavr  ortaya koyar 
“Dert tuta, çor duta, kara çor, Allah yataklara dü esin de bir 

y l bir yan n çürüye!”, “Cinler çarpa.”, “Ulum ulum ola çürüyesin!”
gibi beddualar da yine hastal n önemi ve insan için ne kadar kötü 
oldu unun ifadesidir Bunun yan nda hastal k da, iyile me de 

’ n takdiridir. “Dert veren Allah derman n  da verir.” sözü de bu 
dü üncenin bir ifadesidir. Bu sebeple isyan etmeden insan n hâ
ükretmesi gerekir. Hastal k Allah’tan olmakla beraber, so uk, s cak, 

pislik, kurakl k, rüzgâr, cinler de hastal a sebep olabilir 
hastal k için bu tedavi ekillerinden bir veya ikisine ba  vurulur, baz  
hastal klar n tedavisi için yaln zca biri uygulanabilir. Ba ka ekilde 
tedavinin mümkün olmad na inan l r.

2.4. KARANLIK VE I IK LE LG L  NANÇLAR

Gece aynaya bak lmaz. Bakan  cinin çarpaca na inan l r [
Reyhanl , K r khan ’da bir kimse gece kap dan d ar  
“Bismillâh” demeden ç karsa çarp l r [K

Reyhanl ve K r khan’da gece sl k çalmak günaht r. Isl k çalmak
eytan n ça r ld na inan l r [

Reyhanl , K r khan ve skenderun’da ak am kap n n önü 
süpürülmez [



III. BÖLÜM

NSAN HAYATINDA TÖRENLER VE iNANI LAR

3.1. GEÇ  TÖRENLER

nsan hayat nda üç önemli geçi  noktas  vard r: Do um, evlenme 
ve ölüm. Bu üç geçi  noktas nda uygulanan pratikler, belli bir yerin 
kültür yap s n  göstermektedir.

o um

3.1.1.1. Do um Öncesi nançlar ve di er Türk
boylar nda do um, her zaman önemli bir olay olarak addedilmektedir. 
Türklerde aile, toplumun en küçük ve en sa lam çekirde ini olu turur. 
“Baba oca ” deyimi ile kutsalla t r lan bu sosyal kurumun varl  ve 
süreklili i do umla sa lanmaktad r. Çocuk, ailenin ad n n devam n  
sa lamakla birlikte o aileye de sayg nl k kazand r r. Bu yönüyle aile, 
toplum yap s n  en iyi ekilde örneklemektedir.

K z çocuklar n n de eri de evlendikten sonra çocuk do urmas na 
ba l d r. Evlendikten sonra kad n n gebe kalmamas , aile içinde 
huzursuzluklara yol açmaktad r. Bu durumda kusur, önce kad nda 
aran r; erke in kusurlu olmas ndan bahsedilmez. Çünkü erkekte 
aranan kusur hem erke i hem de aileyi çevre içinde çok zor durumda 
b rakabilir. Çevrede, “zürriyetsiz” sözleriyle er
a a land  bilinmektedir. 

Dü ün töreninden üç ay sonra gelin gebe olmam sa, çocuk sahibi 
olamama endi esi, her iki taraf  da huzursuz eder. Çocuk, oca n 
yanmas  ve kökün kurumamas  için artt r. Kad n n da koca evinde 
itibar n n artmas  için çocuk do urmas  gerekir. Aradan birkaç ay 
geçmesine ra men hâlâ çocu u olmayan kad n  yenge (kuma
bo anma tehlikesi beklemektedir. Ayr ca kom ular n n kaynanaya 
“Koynu hâlâ bo  mu?” sorusu, zürriyet ac s n  had 
safhaya getirir. Bütün bunlar insanda var olan çocuk sahibi olma ve 
soy süreklili ini sa lama dü üncesi ile birle ince k s r kad nla 
kocas n  çareler aramaya sevk eder. 

’da do um öncesi, do acak çocu un fizikî yap s na, 
cinsiyetine, huy, ki ilik ve karakterine do rudan tesir edece ine 
inan lan ve bu münasebetle yerine getirilmesi gereken birtak m 



pratikler vard r. Nitekim gebelik döneminde kad n; güzel çocuklara, 
ahlâkî ki ili i toplum taraf ndan be enilen ah slara, aya bakarsa, ayva 
yerse, çocu un da bu ki i ve varl klar n özelliklerine sahip olaca na 
inan l r. Ad  geçen kad n, ek i yerse k z; tatl yerse ve rüyas nda 
salatal k, biber gibi sebzeleri görürse o lan olaca na dair inançlar 

Gebe kad n n paça yemesi, çocu un sümüklü ve salyal  olaca na 
bir i arettir. Gebeli i süresince kad na, kötü ve çirkin olan hiçbir canl  
ve cans z varl a bakmamas  srarla telkin edilir. Zirâ kad n n 
bakaca  bu kötü varl klar n, sahip olduklar  olumsuz unsurlar n 
çocu a s çrayaca na, dolay s yla do acak çocu un da maddî ve 
manevî yap s nda birtak m eksiklik ve aksakl klar n ba  gösterece ine 
inan lmaktad r. Bugün duda  yar lm  bir ekilde do an çocuklara 
“yar k dudakl ” “tav an dudakl ” adlar n  veren Hatay halk , 
bunun sebebini, kad n n gebeli i s ras nda tav ana bakmas na veya 
tav an etini yiyerek, yanl l kla makas n üzerinde oturmas  olay na 
ba lar. Bu pratiklerde, ad  geçen canl  ve cans z varl klar n ta d  
yap  ve fonksiyon özelliklerine göre yorum yap l p, çocu un gelece i 
hakk nda görü ler ileri sürülmektedir. Bu durumun ba lang çtaki 
inançlarda kamlar n de i ik nesnelere bakarak kehanette 

ulunmalar ndan, di er bir ifadeyle falc l n de i ik bir biçimi olan 
inançlardan kaynakland  aç kt r ( nan 1986: 46).

’da gebe kad nlar n gece geç saatlerde tek ba lar na d ar ya 
ç kmamalar , kaynam  suyu veya kor hâlindeki ate i, geli igüzel 
yerlere dökmemeleri ve bunlara tükürülmemesi srarla söylenir. 
Gecenin insana u urlu gelmedi i ve “Gecenin hayr  olaca na, 
gündüzün erri daha iyidir.” dü üncesi hâkimdir. Hatay halk  ak am 
saatlerinde gezen birtak m gizli varl klar n, çocu un sakat do mas na 
sebep olacaklar na inan r. Hatay’da gece gebe kad nlar n ma a 
üzerinden atlamas  ho  kar lanmaz. Çünkü bu hareketler, Hatay 
halk n n inançlar na göre “günah”t r [

K s rl n giderilmesi için kad n ve çevresi kimseye dan madan, 
kendi aralar nda, birtak m pratiklere ba  vururlar. Günümüzde bu 
inanç ’da de i ik biçimlerde ya ama imkân n  
buldu unu görüyoruz.



1.1. K s rl k ile lgili nançlar ve Tedavileri

Türk inançlar nda, hayatta iken kötülükleri a r bast  için 
körmösler zümresine dâhil olan ata ruhlar n n, yeryüzünde ya ad klar  
ve her f rsatta ki io luna zarar verdikleri bilinmektedir ( nan 1971: 

204). Ayr ca su ve ate  iyelerinin kendilerine sayg s zl k 
gösteren ki ileri cezaland rd klar na inan lmaktad r. Dolay s yla 

’a ait pratikler, ata ruhlar  ile yer su iyelerine ait bu eski 
inançlar n bir devam  niteli indedir. Hatay’da ayr ca çe itli vesilelerle 
s k s k kullan lan üzerlik, kamlar n merasimlerinde kullan lan 
mukaddes e yalar aras nda da görülür (Kalafat 1990: 72). Bu ve buna 
benzer inançlar n günümüzde, Do u Anadolu’nun hemen her yerle im 
biriminde devam etti i gözlemlenmi tir (Kalafat 1990: 72).

Do umdan k sa bir süre sonra çocu u ölen kad na “tab’al  kad n”
denir. Sebep, eytanlar veya ba ka bir nefsin kad n  basmas d r. Bu 
istenmeyen hâlden kurtulmak için do um öncesi ve sonras  baz  
çarelere ba vurulur. Divanü Lûgat Türk’te: “Ol an  tabalad .” “O 
onu ay plad , k nad .” sözü geçmektedir. K namak, ay plamak 
anlamlar na gelen “tabalamak”
zamanla de i ikli e u ram  bir biçimi olarak kabul edece imiz 
“tab”ali” kavram , Antakya merkezde ayn  anlam n  korumaktad r. 
Nitekim, yukar da bahsi geçen yasaklara uymayan kad nlar n, tabeli 
olaca na, “tab’al ” olan kad nlar n ise çocuklar n n olmayaca na 
veya çocuklar  oldu u hâlde fazla ya amayaca na inan l r. Çünkü 
tabal  olan kad nlar, mensup olduklar  toplum taraf ndan k nanan, 
ay planan yahut da kendilerine ac ma duygular  ile bak lan zavall  
insanlard r [

’da bir kaç defa gebe kald  hâlde, her seferinde dü ük 
yaparak do uramayan kad nlar, çocuklar  ya ayan sa l kl  anneleri 

kap lar na, e ik duvarlar na sürüp, bir bahane ile ocaklar n n ba na 
veya bu kad nlar n yan na otururlar. Bu davran larla da sa l kl  
annedeki do uma ait olumlu unsurlar n kendilerine s çrayaca na, 
böylece çocuk sahibi olacaklar na inan rlar [

Modern ve t bbî çareler yan nda gelenek ve görenek
do rultusunda çocuk sahibi olmaman n sebepleri kusur say l r. Tedavi 



metodu ise sebebe göre muska, adak, kocakar  ilâçlar  sihrî tedaviler 
olabilir. Bu tedavileri öyle maddeleyebiliriz:

3.1.1.1.1.1. Kâbede Ayet Yazd rma: Kad n n gebe kalmas  için 
hacca giden birisi ile ayet yazd r larak Kabe’ye gönderilir [

. K rk Kap dan Para ve Yiyecek Alma: Kad n n gebe 
kalmas  için k rk ayr  evden para ve yiyecek toplan r ve toplanan para 
ile alt n al narak kad n n üzerine tak l r. Yiyecekler de yedirilir [K

3.1.1.1.1.3. Mezar Topra : Kad n n gebe kalmas  için ermi  
ki ilerin mezarlar ndan al nan toprak, tor
tak l r [

: Demircilerde özel olarak 
yapt r lan demir bilezik, kötü ruhlardan koruyaca  inanc yla, gebe 
kalmas  istenilen koluna tak l r [ ]. Özellikle “demir”
“oca n” kutsiyetinin eski Türk inançlar ndan kaynakland  

3.1.1.1.1.5. At Nal  Tozu Yedirme: At nallan p bilenirken yere 
dökülen tozlar toplan r ve kad na yediri

3.1.1.1.1.6. Hac Güvercini Besleme: Çocu u olmayan ailelerin, 
hac güvercini besledi inde çocu u olaca na inan l r [

3.1.1.1.1.7. Kad n n Ayaklar ndan Asma ve Fitil Yerle tirme
Çocu u olmayan kad n n rahminin döndü üne inan l yorsa, kad n 
yar m saatlik bir süre için ayaklar ndan tavana as l r ve böylece 
rahminin dönece ine ve gebe kalaca na inan l r [

’n n Armutlu mahallesinde ya ayan ve Kör Zeynep
lâkab yla bilinen kad n, çe itli otlardan bir merhem haz rlayarak k s r 
kad nlar  tedavi etmektedir. 

Kör Zeynep’in anlatt na göre, hasta olan ki ilerin ilk önce 
kas ktaki damarlar n at p atmad  kontrol edilir. Kas ktaki damarlar 
atm yorsa bu kad n n yumurtal klar ndan hasta oldu u anla l r. 
Anla ld ktan sonra da abeyt ran otu, petekli çam bal , sar bol ve iki 
di  sar msak dövülerek pi irilir. Haz rlanan merhem, koyun yünü içine 

yumak veya fitil hâline getirilir. Bu fitil Halep ipli i 



yard m yla rahme yerle tirilir. pli in ucu da rahmin d nda b rak l r 

3.1.1.1.1.8. Ku ak Ba lama: Bel gev emesinden dolay  kad n gebe 
kalam yorsa, kad n n beline kal n bir ku ak ba lan r [K

3.1.1.1.1.9. Türbeye Gitme ’da gebelik döneminin daha 
sa l kl  geçmesi için gebe kad nlar, medet umdu u ulu ki ilerin türbe 
ve mezarlar na götürülür. Burada gebe kad nlar, çocuklar n n sa l kl  
olmas  için duada bulunurlar [

’ya ba l  Dikmece Köyü’nde çocu u olmayan kad nlar, 
ziyaret yerinde bezlerden be ik yapar ve ziyaret yerine b rak r. 
Buralarda çocu unun olmas  için adak ’da adak çe itli 
ekillerde adanabilir. “Kan ak tma” adand nda, kesilecek hayvanlar, 

s r, davar, tavuk, horoz vb. olabilir [

dl  Kap dan M h (Çivi) Toplama
’da çocu u olmayan kad nlar için uygulanan bir di er pratik de, 

“Muhammed” ad  bulunan yedi ayr  evden toplanan m hlar n (çivi
day  aday  taraf ndan topland ktan sonra, demircide bilezik 
yapt r larak kad n n bile ine takmas d r. Yedi ayr  evden al nan ve 

“kuvvet ve koruma” unsurlar n n, 
“Muhammed” ad n n kutsiyetiyle birle ip, do uma yönelik dinî ve 
sihrî bir güç olu turdu una inan ld n  görüyoruz. Bilindi i gibi 

, kamlar n icra ettikleri ayinlerde de hastal klar  iyile tirici 
olarak telâkki edilirdi (Kafeso lu 1988: 289). Ayr ca so an

ydanoz, kemmun (kimyon), ceviz; dövülür, tereya  ilâve ederek 
pi irilir. Bir miktar su ile kaynat larak bir s v  elde edilir. Bu s v , ilk 5 
gün içinde bir miktar kaynam  suya biraz eklenir ve bunun 
buhar ndan yararlanma yoluna gidilir. Armutlu mahallesi
Zeynep Kör, bu kar m  haz rlay p tedaviyi uygulamaktad r [K

3.1.1.1.1.11. Hicap Yazd rma: Çocu u olmayanlar, Hoca veya 
eyhe hicap yazd r rlar. Hoca veya eyh, önce kitaba bakma yoluyla 

çocu un olmay  sebeplerini bulur ve ona göre hicap yazar. Kad n da 
bu hicab  belirli tarihlere göre üstünde ta ma, suyunu içip a aca 
asma, topra a gömme, yakma vb. ekillerinde kullan r [

3.1.1.1.1.12. Kilit Ba latma: Kad n normal artlarda gebe 
olmuyorsa veya dü ük yap yorsa cuma namaz ndan ç kan ilk ki iye 



kad n n ku a ndaki asma kilit, bu ahsa rica ile kilitlettirilir. Bu 
ekilde gebe kalan kad n n do um sanc lar  ba lay nca kilit aç l r ve 

Asi Nehri’ne at l r [K. 86 adayan n ada  
yerine gelince bir fakiri sevindirmesi konusudur. Burada çocuk 
do uran anne de bir fakire para veya e ya yard m yla ada n  yerine 

, çocuk do duktan sonra mutlaka yerine 
lmelidir. Getirilmedi i takdirde çocu un ba na bir felâket 

gelece ine inan l r [

3.1.1.1.2. Do um Esnas nda Cinsiyet Belirleme

Do umdan önce Dünya’ya gelecek çocu un k z m , o lan m  
olaca  merak edildi inden, Hatay’da birtak m inan lar çerçevesinde 
çe itli pratiklere ba vurulmaktad r. Bu pratikler: 

3.1.1.1.2.1. Arpa ve Bu day le S nama Gebe olan kad n, birinin 
içinde arpa, di erinin içinde bu day taneleri bulunan iki kap içine her 
gün idrar n  yapar. Karlar n içindeki tanelerin filizlenme durumlar n  
kontrol eder. E er arpa taneleri filizlenmi  ise do acak çocuk erkek, 
bu day taneleri filizlenmi  ise do acak çocu un k z olaca na inan l r 

3.1.1.1.2.2. A  Erdi i Yiyeceklerden: Kad n kelle paça veya tatl
yiyeceklere a  eriyorsa (can  çekiyorsa) o lan; ek i yiyeceklere a  
eriyorsa da k z olaca na inan l r [K

3.1.1.1.2.3. Vücutta Görülen De i ikliklerden: Bu de i iklikleri u 
ekilde s ralayabiliriz:

Meme ba  ve çevresi kara olursa o lan, pembe veya k rm z ms  
olursa k z olacakt r [

Gebe kad n n karn , yukar  do ru ve sivri ise, o lan; a a  do ru 
ve yayg n ise k z do aca na inan l r. Kalças  büyük ve geni se k z; 
kalçaya nispet, kar n daha büyükse o lan do acakt r [

Gebe kad n güzelle ir; yüzü ve dudaklar  k zar rsa k z ; çirkinle ir 
ve yüzü sarar rsa o lu olacakt r [ ]. Ankara’n n Çubuk lçesinde 
de yine kad n güzelle irse, o lan; yüzünde çil olursa k z çocu u olur 
(Erdo an 1995: 103). 



Sanc yorsa çocuk o lan, kas ktan geliyorsa k z olur. 
Çocuk ana karn nda fazla hareket ediyor, yükü hafif geliyorsa ve kar n 
s caksa o lan az hareket ediyor ve yükü a r geliyorsa k z olur [

Türkmen ve Baraklar nda da erkek çocu u, k z 
çocuklar na nazaran daha muteber ve daha k ymetlidir. Erkek çocu u 
olan kad n n yata  özenle haz rlan r. Yine ayn  yörede, çocu un 
sanc s  belden gelip kas k a r yorsa k z çocu u olacak inanc  
yayg nd r (Çelik 1996: 29

1.2.4. Kelle Ay rma Yoluyla Deneme: Koyun ba , kelle
paça yapmak için ate te yak l rken hamile olan kad n için niyet edilir. 

Kelle ikiye ayr ld nda çene kemi inin ucu ç plak olursa do acak 
çocuk o lan; tüylü olursa k z olacakt r [K

3.1.1.1.2.5. Tav an Potu u: Tav an potu u otunun meyvesi ate e 
at ld nda “Pat!” diye ses ç karsa çocuk o lan, “F ss!”
ç kar rsa k z olacakt r [

3.1.1.1.2.6. Gömlek Biçme (Kesme): Gömlek biçerken niyet 
edilerek yakadan ç kan parça, kulak arkas na s k t r l r. Odaya ilk 
giren erkekse do acak çocuk o lan; kad nsa, do acak çocuk k z 
olacakt r [K. 8

3.1.1.1.2.7. Makas ve B çakla: Gebe olan kad n eve gelmeden önce 
niyet edilir ve yer minderlerinden birinin alt na b çak saklan r. Gebe 
kad n odaya girince alt nda b çak olan mindere oturursa o lu, makas
olan mindere oturursa k z  olacakt r [

.8. Çekirgeyle: Avuç içine biraz toprak ve ta  al n r. 
Çekirge avuç içindeki topra  çekerse o lan, ta  çekerse k z 
do uraca na inan l r [

3.1.1.1.2.9. Tuz ile S nama: Gebe kad n n ba na kendisinden 
siz biraz tuz at l r. Bundan sonra kad n burnuna dokunursa o l

a z na dokunursa k z  olur [K. 85

3.1.1.1.2.10. Rüya Yorumlar yla: Gebe kad n veya bir yak n  
rüyas nda ay, ocak, patl can, b çak görürse çocuk o lan; çiçek, incir 
görürse k z olacak demektir. Ay ve y ld z  bir arada görmek ikiz çocuk 
do aca na i aret say l r [



kad n n karn  üzerine cere vurulduktan sonra çirkinle irse, k z ; 
dudaklar  sarar rsa, o lu olacakt r [K

3.1.1.1.3. A  Erme (a erme) Dönemi:

Âdetinin gecikmesi, kirlenme ve önünü görememe, gebe kalman n 
ilk i aretidir. Kad n n gebe kalmas ndan sonra adet görmesi gecikir. 
Ba  dönmesi ve mide bulant s  çekmeleri neticesinde gebe oldu u 
anla l r. A  erme ise, kad n n a z tad n n bozulmas , baz  yiyeceklere 
kar  dü künlük ve benzeri i aretlerdir. Bu bir fizyolojik ihtiyaçt r. Bu 
dönemde a  ermeye dikkat edilmesi gerekir. Kad n gebe iken baz  
yiyeceklerden tiksinti; baz lar na da a r  istek duyabilir. A  eren 
kad n, mutlaka can n n çekti i yiyecekleri yemelidir. Aksi hâlde 
herhangi bir yerinin i ece i veya çocuk do duktan sonra vücudunda 
yiyemedi i yiyece in ekli ç kaca  inanc  hâkimdir. 

Gebe kad n n, vücudunun herhangi bir yerine dokunmas  veya 
ka mas  hâlinde, do um sonras  çocukta da siyah veya k rm z  
lekelerin olu aca na inan l r. Bundan ötürü, ana adaylar na dikkatli 
olmalar , hiç olmazsa ilk hareketle vücudun görünmeyen bir yerine 
dokunulmas  büyükler taraf ndan ö ütlenir. 

Gebelik süresince kad n, ölü y kanm  su üzerinden atlar veya 
döküldü ü yere basarsa, çocu un vücudunda gövertiler (renk 
de i ikli i] olur ve do umda zorluk çeker. Yine gebelik süresince 
kad n gereksiz yere yemin ederse, kocas n n üzerinden atlarsa, 
karasaban üzerinden geçerse do um zor olur [

’da bebe ine süt veren bir annenin gördü ü bir yiyecek 
maddesini istemesine ra men alamad  zaman, gö sünün birinde 
k zar kl k eklinde bir i me meydana gelece ine inan l r 
Böyle bir hâdise meydana gelirse aileden herhangi biri eline ald  

ayr  kap y  çalar ve “kat k toplama” ad yla 
zeytinya toplar. Bu zeytinya  so an ile birlikte biraz k zart ld ktan 
sonra bir k sm  anneye içirilir; kalan k sm  da rahats z olan yere 
sürülür. Bu i lemden bir süre sonra annedeki i in dü ece ine inan l r 

Dörtyol ’de a  erme döneminde kad n y lana bakarsa, 
çocukta y lanc k ç kar; tav ana bakarsa, duda  yara olur; “kara 



böcü”ne (domuz) bakarsa çocukta “domuz ba ” ç kar; yapma bebe e 
arsa da çocuk acayip olur [

Gebe bir kad n sakat çocuklara gülüp onlarla alay ederse, 
do uraca  çocuk da sakat olur. Çirkin ve biçimsiz kad nlarla alay 
ederse de do uraca  çocu un çirkin olaca  inanc  vard r [

’ya ba l  Dikmece Köyünde gebe olan bir kad n, 
do uraca  çocu un güzel olmas  için, güzel bir çocu a bakarsa kendi 
çocu unun da ayn  özelli i olaca na inan r [

3.1.1.2. Do um S ras  nançlar Türk inanç
çocuklara nispetle farkl  özellikler ta yarak do an çocuklar n, ileride 
büyük i ler ba aracaklar na inan l rd . Ayr ca do umu zorla t r p 
engellemeye çal an, do um olay n  müteakip, anaya ve çocu a çe itli 

nal klarda bulunup hastal klar veren, ruhlar n  çalarak karanl k 
âlemlere götüren birtak m gizli güçlerin varl na dair inançlar 
mevcuttur. Bunun yan nda gebelik ve do um s ras nda oldu u gibi, 
ana ve çocu unu bir ömür boyu koruyup gözeten himayeci güçler
bulunmaktayd . yi ile kötünün, k ile karanl n sonsuza kadar 
sürece ine inan lan bu amans z mücadelede (Radloff
kad n n da bilmek, uymak ve uygulamak mecburiyetinde oldu u 
birtak m inanç yordu. Günümüzde bu hususla ilgili 
duyu , dü ünü  ve inançlar n hayata yans ma ekillerinin Hatay’daki 
çe itli pratiklerde ayn  veya de i ik biçimlerde ya amakta oldu u 
tespit edilmi tir . 

’daki anlat m ve ifadelere göre, do um s ras nda çok nadir 
görülen haberlerden biri de çocu un bir deri parças na boylu boyunca 
sar lm  olarak Dünya’ya gelmesi hâlidir. Ebeler taraf ndan derinin bir 
yerinin y rt l p içerisinden ç kar lan bu tür çocuklar n hay rl  
oldu una, dolay s yla üstün bir zekâya sahip olup, ileride büyük 
ba ar lar elde edeceklerine inan l r [K ]. Çocu u bütünüyle saran 
bu ince deriden, küçük bir parça al p kuruttuktan sonra un hâline 
getirilmesi ve çocu u olmayan kad nlara yedirilmesi hâlinde, ad  
geçen kad nlar n çocuklar n n olaca na, bunun hastaya yedirilmesi 
hâlinde de ifa bulaca na, bir kez sar larak üstte as ld nda, ta yan 
ki i yahut çocu a nazar n de meyece ine, askere giden delikanl n n 
yan nda ta mas  ile de ona kur unun i lemeyece ine dair inançlar 

]. Burada ba lang çtaki pratiklerle ili kili iki farkl  



inanc n ya ad n  tespit ediyoruz. Bunlardan birisi çocu un sonu ile 
ili kili inançlara dayanmaktad r. Nitekim çocu u saran zar veya deri 
parças n n yap s nda gördü ümüz; ço alma, bereket, koruma ve 
kurtarma unsurlar , çocu un sonunun di er bir ifadeyle Umay’ n 
ortaya koydu u fonksiyonlarla bütünle mektedir (Uysal 1986: 14).

’da çocu un göbe i, do umundan s
kesilir ve ebeler taraf ndan ba lan r. Kesilerek al nan göbek kordonu
e le birlikte topra a gömülür. Çocu un ba lanm  göbe i ise, belli bir 
süre sonunda kendili inden dü er. Bu göbek parças na ait inanç

iyesi ile ili kili oldu u kanaatindeyiz. 
Nitekim k z çocu una ait göbe in, gelin olup evinin han ml n  
yapmas  amaç ve inanc  ile evin uygun görülen bir yerine; o lan 
göbe inin ise ileride iyi bir i  ve meslek sahibi olmas  inanc  ile okul 
bahçesine veya cami avlusuna gömülmesi gibi pratiklerde, bu göbek 
parças n n ta d  yap  ve fonksiyonlar, Umay iyesinin ta d  
unsurlarla birle ip bütünle ir. Ayr ca göbe in kesilmesi i leminde 

lan lan b çak , jilet gibi aletlerin lo usan n yata n n alt nda 
k rk gün süre ile bekletilmesinde de amaç ve inanç yine ayn d r. Zirâ 
al karas na kar  demirin koruyuculu u, himayeci bir ruh

Umay’  memnun etmekte, onun i  ve sorumlulu unu 
kolayla t rmaktad r. 

’da çocuklar na süt veren kad n n gö üslerinin kendisini 
rahats z edecek ekilde dolmas  veya burada bir i li in olu mas n n 

, bu kad n n herhangi bir yiyecek maddesini görüp de can  
istedi i hâlde onu yiyememesine ba lan r. Bu gibi hâllerde kad n, 
içinde bo  bir tabak olan kalburu alarak, yedi ayr  evden hiç 
konu mamak kayd yla yaln z i aretlerle yiyecek isteme e ba lar. 
Evlerden toplanan tuz, bulgur, kavurma vs. gibi nesnelerle pi irilen 
yeme i yiyen bu kad n n rahats zl n n geçece ine inan l r. Bu 
pratikte, kötü ruhlar taraf ndan verilen hastal n, yedi ayr  evin 

sul ve esaslarla al nan kurtar c l k unsuru 
ile bertaraf edildi ini görüyoruz [

Do um sanc lar  art nca ara ebesi ça r l r. Ebe, hamile kad n  
muayene ederek do umun yakla t n  bildirirse s cak su, zeytinya

, ip ve çocu un çama rlar  haz rlan r ve do um an  beklenir [



Ba ka Evde Do um Yapt rma

Do umdan sonra bebe i ya amayan kad n, tabal  (hastal kl ) 
olmayan birinin evinde do um yaparak k rk  ç k ncaya 
kal r [

Lo usaya E  Yedirme

Çocu un e inden üç parça lo usaya yedirilir [K. 83

A z ndan Geçirme

Daha önce kurdun a z , çevresinin derisi yüzülerek kurutulur ve 
saklan r, çocuk do ar do maz bu derinin a z ndan geçirilir. Çocu a 
ad n n yan nda kurt ad  tak l r [

Gümü  Halkadan Geçirme

Çocuk gümü ten yap lan çemberden geçirilir [

Yazd rma

Gebe olmadan hocaya muska yazd r l r ve kad n n boynuna as l r. 
Çocuk do unca muska yazd r larak onun boynuna as l r 

Çocu u olmayan ki iler, doktordan bir çözüm yolu bulamad klar  
zaman türbeye veya hocaya ba  vururlar. Bu konuda ba  vurulan 
ki ilerin ba nda Dörtyol’da ya ayan Hac  Kadir ad ndaki bir ah s, 
çocu u olmayan ki ilere muska yazmaktad r. Bu muskay  gebeli in 
21. gününde gebe olan kad n n karn na ba lanmas  ve gebeli inin 9. 
ay nda ç karmas  tavsiye edilir. Çocuk oldu unda ise 7 y la kadar her 
y l bir kurban kesmesi tavsiye edilir. Ayr ca bu hocalar n verdi i 
isimleri kullanmazlarsa da do an çocu un erken ölece i söylenir. 

isimler genellikle unlard r: Muhammed , Hüseyin
k z olursa Fatma

Adama ve Ziyarete Kaz k Çakma

Gebe kalmadan önce yat rlara gidilerek dua edilir, dilek dilenir ve 
adan r. Adaklar çe itli ekilde adanabilir 

3.1.1.2.7. Ebe Taraf ndan Uygulanan Pratikler

Do umun zor olaca  anla l rsa, ebe taraf ndan a a daki 
pratiklerden baz lar  uygulan r [K



S rtta silkeleme

Kap  üzerinde as lma

ki eli ile bez gezdirme

Yorgan aras nda sa a sola çevirme

Bo  i eye üfletme

Bel ve karn  s cak su, sabun veya zeytinya

Pirinç suyu içirme

Saç n  a z na sokarak midesini buland rma

Biber koklatarak hap rtma

Kömeç (bir çe it bitki) kaynat p, suyunu içirme

3.1.1.3. Do um Sonras  nançlar Eski Türk hayat nda ve 
günümüzde, kad n n gebelik dönemi ne derece önemli ise, do umdan 
sonra geçen süre de o derece önemlidir. Çünkü büyütülmek istenen 
çocuk için anaya, büyük görev ve sorumluluklar dü mektedir. 

’da çocuklar büyütülürken inanca dayal  baz  kurallara uymak 
zorundad rlar. Bu inanç ve pratiklerin benzerlerini Hatay’ n ilçelerinde 
de görmek mümkündür. Söz gelimi Antakya’da hamile olan kad n
erkek do urursa evinin d  kap s  üzerinden avluya ta  at l r. Buna ev 
ta lama denir (Do ruer 2002: 26). Reyhanl Türkmenlerinde ise 
mahallenin gençlerine ve akrabalara yemek verilir [

’ya ba l  Ma uklu ve Güzelburç Beldesi’nde yeni do an 
bir çocu un güzel kokmas  ve bekâr k zlar n k smetlerinin aç lmas  
için, reyhan çiçe inin yapraklar , özellikle yedi bakîr bayan taraf ndan, 
havanda dö ülür ve çocu un vücuduna sürülür [K. 

3.1.1.3.1. Göbek Ba n  Kesme

Çocuk do duktan sonra doktor veya hem ire taraf ndan çocu un 
göbek ba  dü ümlenir. Dü ümden sonra yakla k bir santim üstü 
kesilir. Göbek kesildikten sonra, göbek kordonu iki parmak aras  ile 



s k t r larak içindeki kan bo alt l r. Buna göbek s ama denir. Göbe i 
iyi s anan çocu un sesinin de güzel olaca na inan l r. Göbek 
kesilirken göbe i kesen ki i, o esnada aile izin verirse, çocu a ek 
olarak göbek ad  verir [

Göbe i kesilip ba lanan bebek tuz veya bal ile ovularak bir beze 
sar l r ve bu ekilde yar m saat b rak l r. Daha sonra da banyo 
yapt r l r, giydirilir ve kalbur üzerinde haz rlanan yata na yat r l r. 
Anneye de banyo yapt r l r ve yata na yat r l r. Murt yapra  dövülür 
ve toz hâline getirilir. Bu toz, çocu un pi ebilecek yerlerine serpilir 

Çocu un göbek kordonu ’da yap lan birtak m 
uygulamalar birbirine çok yak nd r. K z çocuklar n n güzel huylu 
olmas  için akarsuya at lmas ; erkek çocuklar n ileride okuyup da 
büyük bir adam olmas  için göbek ba n n okul bahçesine gömülmesi; 
ileride terzi olmas  için terzi masas n n çekmecesine konulmas  gibi 
pratikler, Hatay’ n bütün ilçelerinde görülmektedir. 

Reyhanl ’da çocu un göbek kordonu dü ünce evin dam na at l r 
veya ev içinde herhangi bir yere gömülürse evine ba l  olur. Cami 
avlusunun duvar  üzerine b rak l rsa dindar ol

Bebe in do umundan 3 5 gün sonra göbe i dü er. Dü en göbek, 
niyete göre okul, cami bahçesine vb. yerlere gömülür. Çocu un 
okumas  isteniyorsa okul bahçesine, dindar biri olarak yeti mesi 
isteniyorsa cami bahçesine gömülür [

Göbe in kesildi i makas veya b çak, bebe in yast n n alt nda hiç 
dokunulmadan göbek kuruyup dü ene kadar saklan r. Saklan lmad  
takdirde yap lan i lemin amaca ula lamayaca  dü ünülür [K. 31

Erzurum’da k z çocu u oldu unda güzel olmas  için göbek 
yanaklar na sürülmektedir Karata  1995: 151).

Yeni do an çocu a yedi y l boyunca kom u ve akrabalar n sa l kl  
çocuklar ndan al nan eski, yamal  hatta y rt k elbise ile yedi y l süreyle 
büyütülen bu o lan çocu unun, bu ya tan sonra art k ya ayaca na 
inan l r. Bu tür çocuklar n belirlenen süre içinde uzun süren bir 
hastal a yakalanmalar  hâlinde ise aileleri de i tirilerek, özellik arz 



eden adlar tak l r. Bu pratikler Ba kurt, K rg z, K pçak
Türklerinde de tespit edilmi tir ( nan 1986: 174 175). Bu inançlarda 
da yine çocu a ölmü  süsü verilerek; ölüm ruhunu a rtmak veya 
aldatmak gibi eski Türk inançlar n n izleri ya amaktad r. 

3.1.1.3.3. Çocu un Mesle ini Belirleme çin Yap lan Pratikler:

’da, çocu un ileride hangi mesle i seçece ini belirlemek 
amac yla veya gurbette bulunan çocu un, hâl ve durumunun nas l ve 
ne ekilde oldu unu anlamak için uygulanan birtak m pratikler ve 
yap lan baz  yorumlar da mevcuttur. Nitekim, çocuk ilk di ini 
ç kard nda, yak n akrabalar n da i tirakiyle “di  hedi i” ad  verilen 
küçük bir merasim düzenlenir. Bu merasimde, çocu un önüne her 
birisi ayr  bir mesle in i areti olarak kabul edilen makas, b çak

gibi nesneler b rak r. Çocuk 
bunlardan hangisini uzanarak al rsa, ileride o mesle i seçece ine 
inan l r.

Çocuk bir ya lar nda iken bir kalburun (elek) içine makas, Kur’an
alem, alt n... konur. Çocuktan bunlar  almas  istenir. Çocu un 

ilk ald  madde üzerinde yorum yap l r. Çocuk hangisini alm sa 
kendi mesle ini seçti ine inan l r. Kalem alm sa, okuyacak; makas 
alm sa, terzi olacak; Kur’an rsa dindar biri olacak yorumlar  yap l r 

3.1.1.3.4. K rkl  Çocuk (K rk Ç karma):

K rk ç karma, do umunun üzerinden k rk gün geçmesi ile birlikte 
çocu u d  dünyaya daha sa l kl  bir ekilde al t rma uygulamas d r. 
Yeni do an bebek k rk gün d ar ya ç kmad  gibi, çocu un kirlenen 
e yalar  da y kand ktan sonra u ursuzluk getirece i inanc yla d ar ya 
serilmez. Çocu a nazar de er kayg s yla anne de k rk gün d ar  
ç kmaz. Ayr ca etrafta sar n ve mavi gözlü ki iler varsa çocuktan 
uzak tutulur. Çünkü bu ki ilerin bak lar n n canl cans z her eye 
zarar verece ine inan l r [K

’da k rkl  bebe in ba n n alt na Kur’an
k rkl  kad n evinden fazla uzakla amaz. Son olarak evin her taraf na 
yine tarak veya dal ile su serpilir. Artan su bas lmayacak bir yere 
dökülür [K



’da do an çocuk babas na ba l  ve hay rl  bir insan ols
diye sa  eli ve sol aya na “buçuk k nas ” denilen k na yak l r [

’da 40 gün geçtikten sonra, “k rk hamam ” yap l r. 
Hamamda yemek yenir; e lenceler düzenlenir. Anne ve b
y kand ktan sonra en yak n caminin bir kap s ndan girilip, di erinden 
ç k l r [

Ankara Çubuk ilçesinde ise çocu un do umunun k rk birinci günü 
y kand  suya, zengin biri olsun inanc yla, alt n at l r (Erdo an 1995: 

’de do umdan sonraki k rk günün ilk yedi günü, bebek ve 
kad n için son derece tehlikeli dönemdir. Al basmas , k rk basmas
cin çarpmas , o lanl k gibi tehlikeler nefse ile bebe in 
hastalanmas na veya ölümüne sebep olabilir. Bu tehlikelere kar  
önceden koruyucu tedbirler al n r. 

’da tebâl  olan kad n kesinlikle k rkl  kad n n odas na 
girdirilmez. Do um an nda orada bulunanlar d nda hiç kimse k rkl  
kad n ve çocu un yan na sokulmaz [K

K rkl  kad nlar d ar da kar la t klar nda yol de i tirir. Ayn  
yoldan geçmek zorunda kal rlarsa çocuklar s rt s rta getirilir veya 
birbirlerinin t rna na süt sa arlar. Böylece süt de i tirirler. Ulu su 
(çay, rmak vb.) üzerinden, ulu a aç (ya l  a aç, yat r yan nda bulunan 
a aç) alt ndan geçmezler. Geçmek zorunda kal n rsa bir ta  at l r 

Gelin almaya gidenler veya cenaze götürenler k rkl  kad n n kap s  
önünden geçirilmez. Mutlaka geçmesi gerekirse, çocuk bunlar 
geçmeden yolun kar  taraf na geçirilir, topluluk geçince eve getirilir 

Bebe in e i çukur kaz larak gömülür ve vücudunda yara 
ç kmamas  için mahre at l r. Daha sonra da bebe i olan aile, kom u 
çocuklar na çerez da t r. [

K rkl  bulunan evden kom uya ate , kara sac
un, süt ve yo urt verilmez 

’da annenin do umdan sonra aynaya bakmamas  istenir. 
Yeni do um yapm  kad n n, fiziksel görünümü kötü olabilece inden, 



aynaya bak nca korkup aniden kanama geçirece ine inan l r. Kanama 
geçirip ölebilir dü üncesiyle de mezar n n da k rk na kadar aç k 
oldu una inan l r [K

Çocu un yast na çi nenmi  ekmek b rak l r. Yedinci ve k rk nc  
gün, anne ve çocu u, içine defne ve reyhan yapraklar  konulmu  suda 
y kanarak k rklan r. Yedinci ve k rk nc  günün sonunda çocuklu 
anneye banyo yapt r l r. Çama rlar  y kan r, ayn  sudan be i e ve evin 
içine serpilerek k rk ç kart l r [K

Erkek çocu un k rk  39. gün ç kar l rsa evlenirken az ba l k 
verece ine, k z çocu unun 41. gün k rk  ç kar l rsa da evlenirken fazla 
ba l k alaca na inan l r. 

Bebe in do umundan 4 gün sonra Dünya’ya geli ini kutlamak için 
“bedle” ad  verilen bir tören yap l r. Bebe in odas  donat l r ve 
yata na yat r l r. Gelen akrabalar ve misafirler birer alt n

Yedinci gün ç kar lan k rka, yedi k rk ; k rk nc  gün ç kar lana, 
büyük k rk veya k rk k rk  ç karma denir. K rk ç karmak için slat lan 
suya; k rk ta , k rk anahtar, tarak, nar kabu u, murt veya nar dal  at l r. 
Bebe in k rk  ç kar l rken; ba na kalbur, tarak veya ince ya l k 
tutularak bunun üzerinden k rk tas su dökülür.

K rkl  olunan sürenin, yani yedi gün ve k rk nc  günün sonunda 
çocuklu anneye banyo yapt r l r. Çama rlar y kan r, ayn  sudan be i e 
ve evin içine serpilerek k rk ç kart l r. 

K rk ç karma neticesinde, nefse, ev halk ; al basma, k rk bask n , 
cin çarpma gibi tehlikelerden kurtulaca na inan r. K rk ç karma 
al lagelen temizlikten farkl  ekilde yap l r. 

Do an çocu un k rk  ç kmadan evden d ar  ç k lmaz. 40 gün 
geçtikten sonra, “k rk hamam ” yap l r. Hamamda yemek yenir; 
e lenceler düzenlenir. Anne ve bebek y kand ktan sonra en yak n 
caminin bir kap s ndan girilip, di erinden ç k l r [ ]. Do an çocuk 
babas na ba l  ve hay rl  bir insan olsun diye sa  eli ve sol aya na 
“buçuk k nas ” denilen k na yak l r. 

da yeni do mu  kad n n vücudu, güçsüz olur inanc yla, 
k rk gün ba ka aileye misafir gitmez. Ba ka aileye misafir giderse 
çocu unun güçsüz olaca  inanc  hâkimdir (Kiri çio lu; Killi; 



Lo usan n Süte Gelmesi çin Ba vurulan Yollar:

Do umdan sonra lo usa kad na kom ular ve akrabalar yard mc  
olur. Sütünün fazla olmas  ve kad n n yataktan daha önce kalkmas  
için çorba, sütlü yemekler, tavuk et

’da bebe ine süt veren bir annenin gördü ü bir yiyecek 
maddesini istemesine ra men alamad nda, gö sünün birinde 
k zar kl k eklinde bir i me meydana gelece ine inan l r. Böyle bir 
hâdise meydana gelirse aileden herhangi biri eline ald  tabak veya 

ayr  kap y  çalar ve “kat k toplama” ad yla biraz zeytinya
toplar. Bu zeytinya so an ile birlikte biraz k zart ld ktan sonra bir 
k sm  anneye içirildikten sonra, bir k sm  da rahats z olan yere sürülür. 
Bu i lemden bir süre sonra da annenin ate inin dü ece ine 
inan lmaktad .

Tabâl  olmayan kad n elbise yakas ndan geçirilir. K rk ç karma
neticesinde, nefse, ev halk ; al basma, k rk bask n , cin çarpma gibi 
tehlikelerden kurtulur. K rk ç karma al lagelen temizlikten farkl  
ekilde yap l r [

Bebe in k rk  ç kar l rken; ba na kalbur, tarak veya ince ya l k 
tutularak bunun üzerinden k rk tas su dökülür. Suyu dökerken de 
nnenin sütünün az olmamas  için kur un dökülür, daha sonra 

kur undan ç kan ekle göre yorum yap l r. Örne in göze benzer bir 
ey ç karsa yani nazara geldi ine inan l r. Bu kur un küçük parçalara 

da l rsa da nazar n bozuldu una inan l r [

Süt vermeyen kad n n vücudu s cak tutulmaya çal l r. Ona 
sevgiyle ve ho görüyle davran l r. Üzüntüden, stresten uzak tutulur.

Sütü gelmeyen kad na, sütü gelmesi için baz  yiyecekler yedirilir. 
, so an, pekmezli su, tatl , süt, yo urt, bal n içine f nd k, f st k, 

ceviz, badem... kar m n n içine süt dökülerek bir kar m elde edilir 
ve süt vermeyen kad na içirilir.

Yeni do um yapan kad n n vücudunun dengesini yeniden 
toplamas  ve bol süt vermesi için “balül” denilen ve içinde tereya , 
un, bol eker bulunan bir kar m da haz rlan r. Bu kar m  günde üç 
ö ün yer [



Anne sütünün az olmamas , çocu un beslenmesi ve geli mesi için 
u tedbirlere de ba vurulur:

Sütü gelmeyen kad na abdest ald r l r ve bir hoca taraf ndan 
okutulur ya da kad n bir ziyarete giderek dua eder.

Hocaya veya eyh’e süt muskas yazd r l r. Süt ma aras
götürülür.

Ci er kavurmas yap larak kad na yedirilir. Ayr ca bu usunu içine 
çeker.

Ya  ile pekmez veya bal kar m  yedirilir. Bulgur ve taze sebze, 
sütü t r l r.

Çar amba ak am a  pi irilir. Bir tabak içinde kad na yedirilir ve 
bo alan tabak ba n n alt na konur.

Kad n n boynuna ip ba lanarak önüne biraz ye il ot konur, kad n 
bunlar  yer gibi yaparsa sütünün artaca na inan l r.

“Türkmen Yaz s ”nda boynuna ip ba lanarak yay l r, otlat l r gibi 
yaparsa sütünün artaca na inan l r. Daha sonra ise s cak banyo 
yapt r l r [

Çocu un Ya amas çin Ba vurul

: Bebek satma i lemi iki üç defa arka 
arkaya do um yap p da çocu u ölen ailelerin uygulad  bir pratiktir. 

’da bebe in sat larak, hakk n n kendi bedeninden ç kt n
inan l r [ ]. Bu i lem öyle yap lmaktad r:

Yeni do an çocuk, çocu u olmayan herhangi bir aileye sembolik 
bir para ile  ( 100 kuru  gibi) sat l r. Bebe i sat n alacak ki i, yeni 
do mu  olan bebe e, bir çocuk gömle ini üç defa giydirip ç kart r. 

iydirip ç karmada “Ben bu bebe i sat n ald m.” der. Böylece 
bebe i sat n alm olur. Bundan sonra bebe i sat n alan ki i, yedi
ya na kadar bakar. Her türlü yiyece i, giyece i ve buna benzer 
ihtiyaçlar  kar lan r. Yedi ya n  geçtikten sonra çocuk ailesine iade 
edilir. Bu i ler yap ld ktan sonra bebe in uzun y llar ya ayaca na 
inan l r [ ]. Sembolik olarak yap lan bu al veri e, Türk
zümrelerinin inançlar nda da rastlan lm t r (Bilgin 2000: 28)



Nitekim, hastal kl  çocuklar n demir kar l nda ba ka bir aileye 
sat ld klar na dair inançlar mevcuttur.

Ba kas n n Evinde Giydirme: Çocuk üç, yedi ya na 
dirilmez, akrabalardan toplanan bez parçalar  

ile giyim e yas  haz rlan r [K

3.1.1.3.6.3. Mezarl a B rakma: Mezarl a gidilerek çocuk 
üzerine b rak l r. Oradan biraz uzakla l r. Bu 

s rada çocuk a larsa iyile ece ine inan l r. Tekrar dönülerek çocuk 
al n r [K

3.1.1.3.6.4. Muhammet Adl  Yedi Kap dan Anahtar Toplama: Çat  
aktarmadan sonra iki ba  k r k kiremitlerden al n r. Daha sonr
Muhammet adl  yedi kap dan anahtar toplan r. Ekonomik durumu iyi 
olan evlerden çivi ç kar l r. Bu toplananlara bir alt n ve gümü
beraber, yedi p nar n suyu kat l r ve çocuk y kan r [K

Yedi ya adl  ki ilerin evinden 
giyim e yas  toplanarak giydirilir. Yedi p nardan su getirilir ve bu 
bezler su içine at l r. Çocuk bu su ile ziyarette kara ta  üzerinde 
y kan r [K

Ad De i tirme: Bazen çocu a verilen ad a r gelir ve 
çocuk hastalan r, hatta ölebilir inanc yla çocu un ad  de i tirilebilir. 
Çocu a uygun, a r gelmeyecek ad, hoca ve ehy taraf ndan Kur’an
veya y ld znameye bak larak seçilir. Bu seçilen a
Ya ar

Al Basmas
döneminde ve do umda ya ad  korku ve s k nt lar, lo usal k 
döneminde kendini al basmas olarak gösterir. Ate yükselmesi, a z 
köpürmesi, t rnak kararmas  al basma
için u çarelere ba vurulur:

Al oca na götürülür.

Ziyarete götürülerek adak adan r.

veya eyhe muska yazd r larak, slat l r ve suyu içilir.

Hamam tas  s t larak ba na veya karn na de dirilir.



i e içine yedi i ne konur. A z  aç lmayacak ekilde kapan r ve 
gömülür.

Kad na miras alt n ak l r.

Nefse ve bebe i k rkl l k süresince korkma (karanl k, kâbus 
görme, yaln z kalma), ba ka nefsenin basmas  veya yanl  davran lar 
neticesinde ate  yükselmesi, say klama, vücutta morarma, al 
basmas n n belirtilerindendir. Al basan nefse ve bebek öleb
Bundan korunmak için a a daki tedbirlerden bir k sm  uygulan r [K

Nefse ve bebe in yata n n çevresi iple çevrilir.

Nefse ve bebe in ba na al ya l k ba lan r.

Kad n n boynuna hamayl  (muska) as l r. Ba ucuna Kur’an
, b çak

Ba na i ne, alt n, tarak, kömür, ekmek

Kad n n gö süne kurt derisi as l r.

Nefsenin bulundu u odaya un, su, yemek ve kirli e ya, çi  et, 
be ik konulmaz. Un girmesi gerekirse, çocuk d ar  ç kar l r; un 
çuval n n üzerine tutulur ve çuvalla birlikte odaya girer.

K rkl  kad n ve bebe in üstüne ayn  dönemde k rkl  olan kad n 
esi gerekiyorsa, kad nlar ve çocuk d ar ya 

ç kar veya k rkl  kad nlar ayn  anda girerler ve çocuklar  de i tirirler. 
âlde çocuk ve annesi “k rk bask n ” olur. K rk bask n , ölümle 

sonuçlanabilecek hastal k hâ

. Çocuklar n Davran yla lgili nanmalar:

.1. U urlu U ursuz Çocuk: Di li do an, saç n n önü dik 
olan, düz taban olan çocuk u ursuz; mübarek gün ve gecelerden 
birinde do an, gökyüzünün güne li ve y ld zl  an nda do an, sünnetli 
do an, kabal duvakl do an, alt  parmakl  do an çocuk u urlu bilinir 

yi bir insan n öldü ü anda do um olursa, ölen ki inin ruhu do ana 
geçer ve çocuk eve u ur getirir dü üncesi de Samanda ilçesinde 
yayg nd r [



.2. Yi it Çocuk: Do um s ras nda, e  anne karn nda iken, 
göbek kordonu vas tas yla e ten çocu a do ru kan gelirse, o çocuk 
büyüyünce yi it olur [K

.3. Düzenli Uyumayan Çocuk: Do umdan sonraki ilk 
çar amba günü ebe kad n, çocu un aln na ustura ile hafifçe dokunur 
ve ç kan kan bir beze sürülür. Bu bez çocu un ba  alt na konursa 
çocuk düzenli uyur ve kulunç a r s  tutma

Mezarl a gidilerek çocuk bir mezar üzerine b rak l r. Oradan biraz 
uzakla l r. Bu s rada çocuk a larsa tekrar dönülerek çocuk al n r ve 
böylece çocu un düzenli uyuyaca na inan l r [K

’n n irince Mah nde in aattan artan iki ucu k r lm  
kiremit al n r. Daha sonra zengin olanlar n evlerinin birinin kap s ndan 
çivi ç kar l r; bunlar bir alt n ve gümü le beraber yedi p nardan al nan 
suya kat l r. Bu su ile de çocuk y kan r [K

merkezde Muhammet adl  ki inin bulundu u yedi
kap dan anahtar toplan r. Yedi p nardan su getirilir, anahtarlar su içine 
at l r. Çocuk bu su ile ziyarette kara ta  üzerinde y kan r [K

. Konu amayan ve Yürüyemeyen Çocuklarla lgili 

yöresinde konu amayan ve yürüyemeyen çocuklar için 
yap lan uygulamalar vard r. Bunlar  u ekilde aç klayabiliriz: 

.1. Kulakl : Zaman gelip de yürüyemeyen 
çocuk, kulakl  ile gezdirilir. Kulakl , bulgurun kaynad ktan sonra 
konuldu u geni  sepettir. 

kezde oturan Azize Ceviro lu, kulakl  ile gezdirilen 
çocu un daha çabuk yürüyece ini söylüyor ve u bilgileri ekliyor:

Çocuk, içine so an konulan kulakl yla gezdirilir. Daha çok 
kom ulara, tan d klara gidilir. Bu ki iler de kulakl ya para, yi
atarlar, daha sonra da kulakl n n içindeki so an, zeytin ya yla 
k zart l r ve so uduktan sonra yürüyemeyen çocu un di
ayaklar na sürülür [K. 16

’dan Saadet Hanyolu bu konuyla ilgili bir olay öyle 
anlat yor:



Çocu um 1,5 ya ndayd  ve yürüyemiyordu, hep annelerimizden 
ve babalar m zdan duydu umuz için biz de çocu umuzu kulakl ya 
koyarak kap  kap  gezdirdik. Kimileri yiyecek, kimileri para verir, 
kimileri de üzerimize su dökerdi. Bu su dökme de herhâlde komiklik 
olsun diye yap l rd . Kap  kap  gezerken de u sözleri söylerdik: 

“Ayaks za ayak, iki k ç na dayak ver 
Allah’tan ayak, demirden dayak ver” [K. 85] 

Di er bir uygulama ise yürüyemeyen çocu un diz arkas na soku 
ta n n çeperini (d  yüzünü) sürüp çocu u terletmektir. Kaynak 
ki iler, yürüyemeyen çocuklarla ilgili u bilgileri veriyor: 
Yürüyemeyen çocu un dizlerine, bacaklar na s rfata çinko denilen 
maddenin sürülmesi gerekir. Terleme neticesinde s cak ekmek

k r tepsiye konur ve su ile kar t rarak hamur hâline getirilir. 
Yap lan hamur diz arkas na sürülür. Daha sonra da çocuk, kulakl  ile 
gübre y n  üzerinde yuvarlan r [

.2. Çocu un Kol ve Bacaklar ndan Tutup Sark tma
Çocuk, kollar ndan tutularak kuyuya sark t l r. Ziyarete götürülür ve 

adan r. Muska yazd r l r. Oca a götürülerek çocu un dizinden 
veya ayak bile inden iple ba lan r. Ocaktaki ki i de ipi keser ve çocuk 
yürür. 

K lbey ailesi bu konuyla ilgili olarak unlar  söylemektedir:

Evde k bleye (güney) kar  olan bir kap n n alt nda çocu u koltuk 
altlar ndan tutarak sallard k, sallarken de:  

“Salâya sestur 
Bu cuma destur 
Bu cuma dursun 
Gelecek cuma yürüsün” 

sözlerini söylerdik . Bu uygulamay  her cuma salâs nda ve en az üç 
defa yapard k. Ben de üç cuma geçtikten sonra zaten çocu un bu 
geli imi sa lad n  ve yürüyebilece ini söylüyordum. Biz bu 
uygulaman n bir t ls m oldu unu ve bu ekilde yaparsak çocu un 
yürüyebilece ini dü ünürdük.”

.3. Kap lardan Yiyecek Toplama ’da
ad n  ta yan yedi kap dan yiyecek toplan r. Yiyecekler kap dan 



toplan rken u sö “Allah’tan ayak ister. Demirden 
dayak ister.” Yiyecekler topland ktan sonra kutsal bir ki inin 
türbesine gidilerek bu yiyeceklerle yemek yap l r ve orada bulunan 
fakirlere verilir ve kendi çocuklar  için dua etmesi istenir [

.4. Köstek veya Kostak Kesme: Çok geç yürüyen veya 
yürürken s k s k dü en çocuklar n ayaklar na köstek olan baz  güçlerin 
var oldu una inan l r. Bu engellerin ortadan kald r lmas  için köstek 
kesme ad  verilen baz  pratikler uygulan r 

Reyhanl ’da çocuklar ilk yürümeye ba lad nda, dengeli 
yürümesi ve yürürken dü mesi için “köstek kesme” oyunu s kça 
oynanmaktad r. Bu oyun, yürüme a amas ndaki çocu un iki aya n  

40 cm açt ktan sonra ince bir ip ba lanarak yap l r. p, çocu un iki 
aya na ba land ktan sonra bacaklar  aras na da bir tabak içinde eker 
ve çerez konur. Daha sonra çevredeki çocuklar ça r l r. Bu çocuklara 
ko arak gelimeleri ve ipi kopararak çerezi al malar  söylenir. Yola 

n çocu un önüne ilk gelen çocuk ipi kopar r ve ekerle çerezi 
al r [

merkeze ba l  Narl ca’da da benzer uygulamalar 
görülmektedir. Çocuklar 1 1.5 ya na gelince sa l kl  olmalar  ve 
çabuk yürümeleri amac yla kom ulara eker da t l r. Yürüme 
a amas nda olan çocu un etraf na çevrede bulunan çocuklar ça r l r. 
Çocu un annesi bakkaldan ald  f st k ve nohut kar m  çerezi bir 
torba içine koyarken di er k sm n  da elinde bulundurur. Yürüme 
a amas nda olan çocu u yolun ortas na b rak r. Çocu un ayaklar  ince 
bir iple ba land ktan sonra po et içinde olan çerez, iki aya  aras na 
b rak l r ve di er çocuklara 100 metre geriye gitmeleri söylenir. Daha 
sonra bunlar bir yar  yapmak suretiyle po et içindeki çerezi 
çal r. Kim daha önce gelirse çerezi o çocuk al r. Di er çocuklar ise 
annede kalan çerezi payla r. Bu uygulamadan sonra çocu un bir an 
önce yürümeye ba layaca na inan l r [

Bunlar n d nda çocu un ayaklar  birbirine iple ba lan r ve cuma
namaz ndan ç kan ilk erke e kestirilir. Çocuk büyüdü ünde de iyi 
ko ar veya dü meden dengeli yürürse çocu a “Köste ini kim kesti 
senin?”



’da aileden sa l kl  olan, iyi yürüyen biri, iki eli ve dizi
yerde olmak üzere e ilir. Geç yürüyen çocuk da bu ki inin s rt na 
oturtulur. Daha sonra çocuk, büyük bir oda içinde gezdirilir [

’de s rt üstü yat larak çocu un bileklerinden tutulur. 
Ayaklar çocu un kas klar na dayanarak havaya hoplat l r [

Cuma günü selâ verilirken, annesinin ilk çocu u olan iki k z, dört 
yol çat nda çocu u kollar ndan tutarak sallar ve üç ihlâs duas  

Çocu un ho una gidecek bir ey gösterilerek çocu un 
kendili inden aya a kalkmas sa lan r. Çocu a “tay, tay, tay”

Emekleme a amas nda ise çocu un ho una gidecek bir ey 
gösterilerek çocu un kendili inden aya a kalkmas  sa lan r [

Ayakta durmay  ö renen çocuk elinden tutularak bir iki ad m 
att r l r. Sonra çocuk, kademeli olarak duvar veya sedire tutunup ad m 
atar. Çocu u te vik için “Gel, gel, tati!” gibi sözlerle ho lanaca  
e yalar gösterilir. Kademeli olarak çocu un iki elinden, tek elinden 
tutulur. Bir parmak uzat l r veya eline tespih, so an
ayakta durmas  sa lan r [

Çocuklar yürümeye ba lay nca “ unu bana ver; al, bunu babaya 
götür.” gibi emirlerle yard mc  olmaya ve i  yapmaya ba lan r. 

Bu tür uygulamalardaki temel dü ünce çocu un sa l kl  
yürümesini isteme ile birlikte, çocu un yürümesini engelleyen 
varl klar  sembolik bir iple ortadan kald rmad r. 

Konu amayan çocu a uygulanan pratikler unlard r: 

Konu amayan çocu a “dil ördü” kestirilir. Dil alt ndaki ba  
bilen bir ki i taraf ndan ustura ile hafifçe kesilir. 

Çocuk ziyarete götürülür ve adak adan r. 

Güvercin yumurtas  yedirilir veya yumurta ile dil ovulur. Koyun 

De irmen domuzlu undan su içirilir. 



S cak ekmek bir bak r tepsiye konur. Terleme neticesi olu an su 
ve hamur diz arkas na sürülür [

3.1.1.3.10. Çocuk E itimi

Aileden biri, eline çocu un ho una gidecek, ses ç karan, hareket 
eden veya göz al c  renkli herhangi bir eyi alarak gösterir. Ço
e yaya do ru uzan r, biraz geri çekilerek çocu un arzusu art r l r. Ona 
do ru tekrar uzat l r, çocu un onu almas  sa lan r. Bu sefer büyük 
elini uzatarak almaya çal r, roller de i ir ve oyun sürer. 

Çocuk önce kucakta oturmaya al t r l r. Daha sonra kollar ndan 
tutularak oturtulur. Le en veya kalbur içinde, etraf  küçük yast k veya 
çama rla desteklenerek ve önüne oyuncak vererek oturma ö retilir. 

Büyük, önce elini ileri uzatarak, yumar açar ve örne in “Gel 
amcas , gel, gel!” diyerek babay , a abeyi, amcay , dedeyi vb. s rayla 
ça r r. Çocu a ayn  eyleri yapma ö retilir. Çocuk böylece aile 
fertlerini tan r.

K r khan’da çocuk daha kundakta iken, kar s na geçilerek “gel, 
gel” denir. Çocuk k p rdamaya ba lar. Daha sonra önüne oyuncak 
konur ve çocuk yakla t kça biraz çekilir. Yorulunca oyuncak b rak l r, 
çocuk oyunca  al r. Yine kundak aç ld kça koltuk alt ndan tutulur ve 
hafifçe kald r l r. Çocuk ayaklar n  uzat r. Aya na k sa süreli bast r l r 
ve kald r l r, zamanla bu süre uzat l r. Bu uygulamayla çocu un 
fiziksel olarak daha sa l kl  büyüyece ine inan l r [K

Büyük, ba n  sa a, sola sallayarak “Alaba , alaba !”
sonra “alaba ” denilince çocuk ba n  sallamaya ba lar. Bu oyun daha 
sonra e yalar , varl klar  ve çocu un vücut organlar n  tan t c  ekilde 
oynan r.

Çocuklar  severken u sözler söylenir: “Yavrum, kuzum, bebe im, 
o lum, k z m, can m, ci erim, kalbim, ruhum, anan kurban olsun 
gadan  als n, yoluna ölürüm, görmeyim ac n , çocuklar m  s rt ma 
saray m, anas  ta a n  yer, anas  guttu unu sever”

Aileden bir büyük, yüzünü eliyle veya ba ka eyle kapat p ve 
aniden çekerek çocu a “Beecik!” der. Çocuk gülümser, bazen 
tekrar n  istedi ini bildiren hareketler yapar ve sesler ç kar r. Daha 



sonra çocuk büyü ü taklit ederek saklanmaya ve oyunda rol 
de i tirmeye ba lar [

Ç nt r k oyunu, buca buca oyunu, gölge oyunu da çocu u 
hareketlendiren, avutan ö retici oyunlard r. Çocuklara tempo tutularak 
“Haydi oyna bakal m.” denerek oynat l r veya “Haydi türkü söyle 
bakal m.” denildi i zaman da türkü söyler ve taklit yapar [

Emekleme ve yürüme döneminde yak c  “ate , lâmba” gibi eyler 
göstererek “C ss!” denir. El uzat larak aniden geri çekilir. Çocuk srar 

büyüklerinin kontrolünde s cakl n ac s n  hissettirici ekilde 
yakla mas na göz yumulur. Çocu un can  yanar yanmaz geriye 
çekilir; sonra tekrar “C ss!” k tehlike tekrar hat rlat l r [K. 77

Bebe e “h k h k, dadi dadi.” vb. sözlerle ba  sallan r ve 
gülünür; çocuk k p rdanarak ve gülerek kar l k verir. “Gel, gel!”
diyerek eller çocu a uzat l r. Çocuk ba kas n n kuca ndayken veya 
yatarken ça r l r. Çocuk gülümser ve k p rdanarak gelme iste ini 
belirtir. Kuca a al nan çocuk, sevgi sözleri ile güldürülür [K. 77

K z çocuk ev içinde oyun ve i lerle oyalanmaya çal rken; erkek 
çocuk, ev i lerinde yard m etmez. Böyle bir yakla m da erkek 
çocu un tam bir erkek olmas na engel olur. 

Anne; çama r, bula k y karken ve yemek yaparken k z çocuklar  
da onun i lerine yard mc  olmak kayd yla, yava  yava  el i lerini 
ö renir. Sofraya “Ekmek, ka k, tuz getir.” sözleriyle de al kanl k 
kazand r l r. Biraz daha büyüyünce bez, iplik, i ne
bebe ine elbise dikmeye te vik edilir. T  verilerek, dantel, oya örme 
i i ö retilir. 

Çocuk bulu  ça nda vücuttaki de i meleri ve sebeplerini, önce 
arkada lar  sonra da ailesinden ö renir. Nene, anne, abi, abla, teyze, 
hala, yenge... k z çocuklar na, koltuk alt  ve bacak temizli i konusunu 
anlat r. Ayr ca âdet oldu unda aile büyükleri genç k zdaki 
huzursuzluk veya telâ tan anlar geren konularda bilgilendirir [

Kirli veya Hatayl lar n diliyle pis gezmenin günah oldu unu ve 
bast  yerlerin titreyece i, elinin batt n n yenmeyece i anlat l r. Bu 
bilgiler, erkek çocuklar na kendilerinden büyük erkek arkada lar , 
baba veya amca taraf ndan verilir. Dinî e itim için cami imam na veya 



hocaya gidiyorsa, dinî yönden ele alarak onlar n da bu konuda 
aç klamalarda bulunduklar  olur. 

’ n tüm ilçelerinde çocu u cezaland r rken özellikle k ç na, 
bacaklar na ve ellerine vurulur. Ba , gö üs ve kar na vurmamaya 
çal l r. Erkek çocu unun fazla azarlanmas  ve dövülmesi onu 
sindirir, korkak ve p s r k yapar inanc  hâkimdir. Bu nedenle k zlara 
nazaran erkeklerin yaramazl k ve hatalar na daha çok göz yumulur. 

Çocu a önce Allah kavramlar  ö retilir. Kolay ve k sa 
sure ve dualardan ba lanarak namaz k lmak için gerekli d
ö retilir. Din bilgisi ö renmesi için bazen hocaya gönderilir. Çocuk 
anne ve baba ile namaz k lmaya durarak namaz k lmay  ö renir. Erkek 
çocuk camiye götürülerek, cemaatle namaz k lma ö retilir. Oruç 
tutmay  te vik için önce Ramazan ay nda, ilk orta ve son gün oruç 
tutturulur, sonraki y l üç ba nda, üç ortas nda, üç sonunda tutturulur. 
Çocuk, son gün “Kurtlar, ku lar oruç tutar.” inanc yla “Oruç tutan 
çocuklar cennete gider.” sözleriyle te vik edilerek oruca al t r l r

Sayg , dürüstlük, a rba l l k gibi belli ba l  hususiyetler 
konu malarla, yanl lar ikaz edilerek, azarlanarak veya dövülerek 
vermeye çal l r [

3.1.1.3.11. Saç Kesme

Çocu un saç n n ilk defa kesilmesi için yine en az bir y l beklenir. 
Kesilen saç n a rl  kadar para veya bu para ile al nan çerez 
çocuklara da t l r. Saç  kesen ki ye para, havlu veya sabun ... verilir. 
Kesilen saç saklan r. 

Adakl  çocuklarda yap lan adak, genellikle çocu u durmayan 
amayan) ailelerde, erkek çocuk için adan r. Çocu un saç n n 

tamam  veya bir k sm  yedi y l kesilmez. Bu ekilde saç uzat l rsa 
Azrail’in çocu u k z zannedip dokunmayaca na inan l r. Sürenin 
sonunda yat ra gidilerek saç kesilir ve orada b rak l r. Ayr ca yat rda 

kesilerek yemek pi irilir ve oradakilere yedirilir. Saç n bir 
k sm  da çocu un ailesi taraf ndan ömür boyu saklan r. Saklanmas n n 
amac  ise çocu un hayat boyu sa l kl  ve girdi i i lerde ba ar l
olmas d r [



Reyhanl ’da çocu u berbere day s  veya amcas  götürür. 
Samanda ’da o lan çocu un ilk saç kesiminde berbere hediye verilir. 
Yolda giderken uyuyan çocuklar da uyand r l r [K

3.1.1.3.12. Di  Hedi i (S lka)

Çocu un ilk di i ç kt nda, bu durumun sevinciyle, etraftan bunu 
ilk gören çocu a, hediye al n r. Ailesi bu day ve nohut ha layarak 
hedik pi irir. Kom ular davet edilir. Gelen misafirlere “Çocu umuzun 
hedi ine buyurun.” denir. Bunun özel bir günü yoktur. Antakya’da
di  ç karan çocuk için mevlit okutulur. Bunun için de anne, daha 
önceden, “Çocu umun di  yarmas n  görürsem mutlaka mevlit 
okutaca m.”

Pi irilen hedikten çocu un ba na bir avuç dökülür, hiç di  
çektirmeyen ve bütün di leri sa lam olan biri, a z yla çocu un 
ba ndan hedik al r. Bu hedikten 7 veya 32 tanesi ipli e dizilerek 
çengelli i ne vas tas yla çocu un omzuna tak l r
akar suya veya ku lara at l r [

Di  ç karmak üzere olan çocuklara “di  hedi i veya hedik dökme”
ad  verilen bir kutlama yap l r. Hedikten tabaklara konularak 
kom ulara da t l r. Hedi i alan kom ular tabaklara
eyler koyarak taba  geri yollarlar. Bu kutlama Hatay’da

hâline gelmi tir. Bu kutlamayla, di  ç karan çocu un a r lar ndan 
kurtulaca na inan l r. Di  ç karma s ras nda çocu un “Babam n 
paras  yoksa be i imi sats n, hedi imi yaps n.” “Tavada 
kaynats n, ba ma döksün.” dedi ine inan l r. Kutlama s ras nda 
çocu un ba na kaynat lm  hedikten on on be  tane konur ve 
di lerinde çürük olmayan birine a z yla üç defa almas  söylenir. Daha 
sonra hedi in bir k sm  Asi Nehri’ne at l r; bir k sm  da ince bir ipe 
i ne ile geçirildikten sonra çocu un omzuna as l r. Hedik omuzda 
kurutulduktan sonra da bir kuyuya at l r. Kuyuya atarken de 
“Allah’ m, bu hedi in patlad  gibi çocu umun da di i çabuk 
patlas n.”

Samanda ’da ise çocu un üst çene di lerinin önce ç kmas  hâlinde 
kom ulara eker da t l r. 

Burada çocu un gelecekteki mesle i ile ilgili tahminlerde de 
bulunulur. Çocuk bir kalbur içine oturtulur ve eri ebilece i uzakl kta 



çevresine mushaf (Kur’an , tarak konur. Çocuk 
mushafa uzan r veya al rsa hoca; ekme e uzan rsa, çiftçi; makasa 

n rsa terzi olaca  dü ünülür [K. 34

Samanda ’da ise di  kopunca kimsenin görmeyece i yere saklan r. 
Çocuklar n di leri ise fare deli ine at l r ( ]. Reyhanl ’da ise kopan 
di , dama at l r. At l rken de “Al köpek di ini; ver kuzu di ini.”

3.1.1.3.13. T rnak Kesme

Reyhanl , K r khan ’da t rna  kesilecek çocu un eli, un 
çuval na sokulmaktad r. Bundan sonra kesilen t rnak, baba ce
b rak l rsa kazanc n n bol olaca na inan l r. Dilencinin torbas na 
koyman n da u urlu olaca na inan l r. Kesilen t rna n hemen 
gömüldü ü de olur [K. 29

Çocu un t rna n n ilk kesilmesinde baz  pratikler uygulan r. Bu 
pratikler yap lmad  zaman çocu un ileride h rs z olaca na inan l r 

T rna  kesmeden önce çocu un eli ile baba, amca, day  veya 
bekâr bir erke in cebine sokularak para ald r l r. Bu para çocu un 
olur. Baz  ilçelerde ise çocu un eli un çuval na sokulmaktad r [K. 77

.14. Sünnet

Sünnet, Allah’ n yolu veya âdet hâline getirilen iyi davran  
demektir ( .A. C.II, 1979: 242). Hz. Peygamberin yapt , uygulad  
ve insanlara yapmalar n , uygulamalar n  ö ütledi i davran lara 
uymaya da sünnet denilmektedir ( .A. C.II, 1979: 242).

’da konusu edilen sünnet
maksad yla uygulanan bir çe it ameliyatt r. Tüm Müslümân ülkelerde 
oldu u gibi ülkemizde de Hz. Peygamberin sünnetli do du una 
inan lmaktad r. Peygambere uymak için erkek çocuklar sünnet 
edilmektedir. Bu durumda kimileri k rk  ç kmadan, kimileri de daha 
sonraki ya larda (en fazla on ya lar na kadar) mutlaka sünnet 

Sünnetten bir gün önce k na gecesi yap l r. K na gecesinde 
erkekler ve kad nlar ayr  e lenir. Bu e lencenin sonlar na do ru ayr  
e lenen erkek ve kad nlar, davul ve zurna çalan dü ün meydan na 



gelir. Dü ün meydan nda da beraberce halay çekilir. Bu 
uygulamalar n dü ünden fark  yoktur [

K na gecesinin sabah , ikindi vakti davul zurna ile bayraktar n 
evine gidilir. Bayraktar, bayra  alarak cemaatin önüne geçer. 
Meydana gelinir. Burada yine halay çekilir, e lenilir. Halaydan sonra 
bir ki i “ abo , abo !” ortaya ç kar, herkes çocuk için o 
ki iye para verir. Bu s rada l zurna da çalmaya devam 

]. abo  topland ktan sonra çocuk giydirilir ve süslenen ata 
bindirilerek köy içinde veya cami çevresinde gezdirildikten sonra eve 

çocu u kuca na al r ve sünnet ]. Sünnet
esnas nda mutlaka mevlit okutulur. Baz  yörelerde kirve, yaln z sünnet 
s ras nda çocu u kuca na alan ki i olarak bilinir. Aile, yak n dostuna, 
akrabas na kirve olmas n  teklif eder. 

Sünnet dü ününün yönetimi ve masraflar n büyük bir bölümü 
kirve üzerindedir. Kirve, sünnet olan çocu u askere gönderirken de 
ayn  ekilde masrafa i tirak eder. Kirvelik iki ailenin çocuklar  için 
karde  olmak demektir. Bu yüzden birbirleriyle evlenemezler [K

Türklerde, önceki dönemlerde oldu u gibi günümüzde de ad 
vermede özel de erlere çok önem verilir. Çocu un korunmas , iy
nitelikli bir insan ve sosyal hayatta ba ar l  bir vatanda  olmas  için, 
do umu müteakip al nan tedbirlerden birisi de ad verme ile ilgilidir. 
Bu inanca ba l  olarak gök, yer ve atalarla ilgili, sosyal hayat n içinde 
sebebi görülüp bilinen hâdiselere ait adlara, belli gün, vakit ve 
gecelere ili kin adlara, ki inin aile içindeki sosyal statüsünden 
kaynaklanan adlara rastlan ld  gibi, çocu u erir ruhlar n 
fenal klar ndan korumak için verilen isimlerin yan  s ra, Hatay’da
hâlihaz rda ya ayan veya ölmü  olan ulu ve bilge ki ilere ait adlara da 
s kça rastlan r. 

Kad n n hamile kald n n anla ld  günden itibaren ad bulma 
çal malar  ba lar. Çocu a verilecek ad ile ilgili olarak aile büyükleri 
de yard mc  olur. Çocu a ad verilirken geleneklere uyulur. 

’da çocuk do du u gün ebe taraf ndan çocu a Muhammet, 
Mustafa, Emine, Ay e, Fatma vb. dinî adlar n verildi i de 
görülmektedir. Aile d ndan verilen bu ad, çocu un göbek ad  olur. 



nsan n ölümünden sonra da Dünya’da bu ad ile an ld na 
inan lmaktad r [ As l ad  ise do umun üçüncü günü veya 
yedinci günü verilir. Hoca veya aile büyüklerinden bir erkek, çocu un 
kula na ezan okuyarak daha önceden kararla t r lan ad  üç defa 
f s ldar [

Bu konuyla ilgili olarak Prof. Dr. ükrü Elçin unlar  
söylemektedir: 

“Babam n ad , Murat, onun babas n nki Mehmed’tir. Annemin ad  
Ay e, benimki ükri’dir. Do du um zaman haf z olan büyük babam 
kula ma ezan okumu .” (Elçin 1977: 76). 

Ad seçilirken, din ve aile büyüklerinin ad  tercih edilir. Bunu
d nda çocu un do umu ile ilgili özel bir durum söz konusu ise 
bunlar da göz önünde bulundurulur ve ad bu duruma göre verilir. 

Hikâyelerinde “Ol zamanda bir o lan ba  kesmese, 
kan dökmese, ad konmazd .” O lan sava ta yahut avda yararl klar 
gösterdikten sonra “boy”un bütün üyeleri toplan r; “boy”
adam , Dedem Korkut alk larla o lana gerçek ad n  verirdi ( nan 
C.II.1991:240). Türklerin destan ve masallar ndan pek aç k olarak 
anla ld na göre kendini gösteremeyen gençler, “boy”un bir üyesi 
say lmamaktad r. Bu uygulamay  Hakas ve K rg zlarda da 
görmekteyiz ( nan C.II.1991:241). Günümüzde de geli en teknolojiye 
ayak uydurmak için nüfus cüzdanlar n n do umdan hemen so
verilmesi sebebiyle bu uygulama ortadan kalkm t r. Buna ra men 

’da uzun ömürlü olmas  için, çocuklara ve gençlere verilen 
lâkaplar, daha önceki pratiklerin devam etti ini göstermektedir. 
Reyhanl ’da Kara Memet, Deli Hakk , K rm z  Hakk , Ke  Ali, üllü 
Mehmet; K r khan’da Yalanc  Ahmet, Kokar Silo; skenderun’da
Uzun Süleyman; Kumlu’da Yalanc  Y lmaz... gibi lâkaplar bu inanc n 
devam  niteli indedir. 

Hikâyelerinde de Kaban göcü, Domuz göcü gibi çok 
eski amanizm devrini hat rlatan adlar da bulunmaktad r. amanizm 
kal nt lar  olarak, bu gibi çirkin adlara, Müslümân K rg z
da rastlan lmaktad r. Bu isimleri vermekle birlikte can alan mele in 
böyle çirkin, pis lâkapl  çocuklara yakla mayaca na inan l r ( nan 



’da çocu u olup da ya amayan ailelerin ba vurduklar  di er 
bir yol da, çocuklar na Ya ar , Durmu gibi adlar  
vermeleridir. Anlam na dayal  özellikler arz eden bu adlar n çocu a 
tak lmas  ile onun ölümüne sebep verecek engellerin önüne geçilerek 
önemli bir tedbir al nd na inan lmaktad r. Bu inanca, çe itli Türk
zümrelerinin hayat nda da rastlan lm t r. 

Çocuklar  olmayan aileler, çocu u oldu u hâlde dü ük yapan 
kad nlar ve sebepsiz yere çocu unun öldü üne inanan gelinler, belirli 
gün ve saatlerde önceden denenmi  ve yarar na inan lm  baz  usul ve 
esaslara dayal  olarak Hatay’daki yat r ve türbelerde kuvvet ve 
kudretin mevcut oldu una inan rlar. Öldükten sonra bile ruhunun, 

sahiplerinin isteklerini kabul edip gerçekle tirece ine 
inan lan bu ulu ve bilge ki ilere gösterilen derin ve samimi ba l l k, 
atalar ruhuna ait eski Türk inanc n n, slâmî unsur ve esaslar yla 
yo rulmu  devam ndan ibarettir. 

Çocu un durumu ile ilgili rahats zl klar varsa ad seçiminde bunlar 
göz önünde bulundurulur ve ad ona göre kararla t r l r. Çocu un 
do umundan önce yat rlara gidilmi se, do an çocu a bu yat rda yatan 
kutsal ki inin ad  verilir. Buna Habip, H d r, Bayezit, Ab

î… gibi adlar  örnek olarak verebiliriz. 

’da çocuklara tak lan kötü adlara rastlanmam  olmakla 
beraber, çocu a gerçek ad  ile hitap etme yerine; “köpek, aslan, it”
gibi lâkaplarla da hitap edildi i görülmü tür. 

Reyhanl ilçesinde çocu u severken “lan it”, “lan 
köpek”, “seni e ek seni” sözlerine s kça rastlamaktay z. Bu 
hitaplarda çocu u a a lamak gibi bir tav r olmamakla birlikte as l 
amaç, çocu un bu sözlerle nazardan korunaca  inanc d r. Eski 
Türkler’de çocu un kötü ruhlardan korunmas  için kendilerine kötü 
isimlerin tak ld n  görüyoruz [

’da çocu u oldu u hâlde çocu u ya amayan ann
do an çocu un uzun ömürlü olmas n  diledikleri için, kendi adlar n  
veya ölen çocuklar n n adlar n  çocuklar na ad olarak takarlar. K z ise 
anan n, o lan ise baban n ad n  al r. Böylece çocu un korunarak 
ya ayaca na inan l r. Bu ve benzer inançlara Anadolu’nun hemen her 
yerinde rastlan lm t r. Bu pratiklerde de yine amaç ve inanç
ruhunu memnun edip onlar n r zas n  kazanmakt r. 



Ad seçilirken, ya ayan veya ölü aile büyüklerinin ad  da tercih 
ncak son zamanlarda çocuklara aile d ndan adlar 

verildi i de görülmektedir [ ’ n baz  kesimlerinde 
, K r khan, Samanda , Alt nözü

babalar kendi adlar n  do an çocu a vermek istemezler. Dede ve nine 
kendi adlar n  verdikleri takdirde daha erken öleceklerine 
inan rlar [

Toplumda büyük ba ar  sa lam  devlet büyüklerinin adlar n n 
çocuklara verilmesi, çocu un da büyüdükten sonra onlar gibi olmas n  
sa lamaya yönelik bir dü üncedir. Bu anlay la Hatay’da
Yavuz, Menderes, smet... gibi isimler oldukça fazla bulunmaktad r. 

Kur’an’da bulunan, anlam n  
söyleni ini be endikleri Aleyna, Kevser... gibi adlar  da çocuklar na 
verdiklerini görmekteyiz. 

ü ün ras ndaki nan lar

Evlilik, tarih boyunca toplumlarda önemli bir hâdise olmu tur. 
nsanlar n çocuk sahibi olmalar , ailelerinin ad n n devam  için çok 

önemlidir. Türkiye’de belli bir ya a gelmi  olan gençlerin evlendirilip 
çocuk sahibi olmalar  sosyal hayat n gere i olarak dü ünülmektedir. 

Eski Türk hayat nda evlenmek, yeni bir yuva kurmak, çocuk sahibi 
olup neslin devam n  sa lamak gibi isteklerin ortaya koydu u aile 
hayat , ki io luna itibar kazand ran bir keyfiyete sahipti. Hayat n 
evlili e ba l  bu önemli safhas nda, iyi ve kötü karaktere sahip olan 

leri ve ata ruhlar n, ki inin e  bulmas nda, yuva 
kurup çocuk sahibi olmas nda olumlu veya olumsuz yönde tesir 
ederek, ad  geçen konularda etkili olduklar na ili kin inançlar vard . 
Günümüzde bu inançlar n evlili e ba l  birtak m pratikler içinde 

’da da hayat buldu unu tespit etmekteyiz. 

’da “evlenip ocak kurma veya ev bark sahibi olma”
anlam nda dü ünülen evlilik müessesenin nas l ve ne ekilde i ledi ini 
çe itli ba l klar alt nda incelemeye çal t k.

3.1.3.1. Evlenilecek K z n Seçimi Askerli ini yapm  olan 
erkeklere, evlenip soyunu devam ettirmesi için, ailesi taraf ndan k z 
aray na gidilir. Burada damat aday n n ailesi ve akrabalar  önemli rol 
üst



Öncelikle akraba ve kom u olan çevre içinde k z be enilir. Bu 
çevreden k z be enme sebebi ise âdetlere kolay uyum sa lanaca , 
k z n daha itaatli olaca , k z ailesinin ba l k veya çeyiz konusunda 
daha anlay l  davranaca  dü üncesidir. 

O lan için, ortalama on alt yirmi be  ya  aras ; k z için, on dört
yirmi ya  evlenmek için uygun ya  olarak kabul edilir. Damat aday , 
sevdi i veya be endi i biri varsa durumu üstü kapal  ekilde annesine 
bildirir. Böyle bir ey yoksa, anne o luna, “kendisini evlendirme 
dü üncesinde olduklar n ” aç klar. O lan “Siz bilirsiniz.” eklinde 
cevap verince evlenmeye raz  ve istekli oldu u anla l r.

ve çevresinde evlenmek istedikleri hâlde bu istekleri bir 
türlü gerçekle meyen genç k z ve erkeklerin bahtlar n n ba l  
oldu una inan l r. Bugün slâmî kal plar içine dökülmü  olan bu 
inançlar ve pratikler, eski Türklerde ata ruhlar na ba l  inançlar n 
fonksiyon de i imine u ram  biçimleridir.

’da gelin aday na, gelinli i giydirildi i s rada üzerinden 
ç kar lan eski elbiseleri, k smeti ba l  oldu una inan lan k z n ad  
söylenerek bir küpün içine bast r l r. Ayr ca gelin götürülürken eline 
bir adet yün çorap verilir ve kendisinden bu çorab sökmesi istenir. 
Gelin bu çorab  sökerken bir taraftan da k smeti ba l  olan k z 
arkada n n ad n  ilâve ederek “Ben nas l gelin olup gidicem? Baht  
ba l  filan arkada m da pe im s ra gelesin.” derse, ad  geçen k z n da 
baht n n aç l p gelin olaca na inan l r. Burada gelinden ç kar lan 
elbisenin, baht  kapal  oldu una inan lan k z n ad  ile birlikte küpe 
bas lmas ndan maksat evlili e engel olan kara iyelerin dikkatini 
da tmak, onlar  a rt p dikkatlerini ba ka yöne çevirmelerini 
sa lamakt r. Çorab n sökülmesinde de amaç ve inanç yine ayn d r 

’da baht  ba l  olan k zlar n, k smetlerini açmak için ayr ca 
birtak m yollara da ba vuruldu u görülür. Meselâ gelinin 
ayakkab s n n alt na bahis konusu olan k zlar n adlar n n yaz lmas ; 
gelinin saç telinden bir parça al narak aklanmas ; h drellez gecesi gül 
a ac n n dibinde niyet tutup toprak üzerine çe itli ekillerin ve 
sembollerin b rak lmas ; h drellez günü kâ t üzerine tutulmu  

tlerin yaz larak akarsuya b rak lmas ; söz konusu olan k z ve 
erkeklerin hocalara götürülmesi; birbirini takip eden üç cuma günü, 



salâ verilirken kullan lmam  kapal  bir kilidin açt r lmas  gibi hareket 
ve davran lar, bu inançlar aras nda say l r. Baht  ba land na inanan 
gençler, bu yollardan birisiyle bahtlar n n aç laca n  ümit ederler. 
Günümüzde yap lan bu uygulamalar; Türklerde kaml k hayat , ata 
ruhlar , yer su iyeleri ve kötü ruhlara ba l  inançlar n devam  
niteli indedir.

’da dü ün günün arifesinde o lan evinde erkekler, k z evinde 
ise kad nlar taraf ndan “k na gecesi” düzenlenir. Burada Hatay’a ait 
çe itli oyunlar oynan p, türküler söylendikten sonra, gelinin ellerine ve 
ayaklar na k na yak l r. Zülüfleri kesilerek ba na paralar saç l r. K na 
yakma prati i, eski Türklerden günümüze kadar gelebilen, inanca 
ba l  âdetlerimizden birisidir.

Ayr ca çal mam z n ilgili bölümünde aç klad m z “be ik kertme 
ni an ” ile çocuklara söz kesilmesi gibi pratiklerde de yine seçilmi  ve 

edilmi  olan  gösterme inanc  yatmaktad r. Keza, ad  geçen 
i aretleri ta yan canl  ve cans z varl klar n mukaddes addedildi i, 
kendilerine dokunulmad , bu varl klara zarar verene, u urs
felâket gelece ine dair inançlarla da bu varl klar n koruma alt na 
al nmas  dü üncesi yatmaktad r. Ayr ca gelinin ba na para saç lmas  
prati i, Türk hayat nda birtak m ruhlara sunulan kans z kurban
inanc n n izlerini ta maktad r ( nan 1986: 98

’da dinî nikâh n k y lmas  s ras nda da eski inançlar n 
izlerine rastlan r. Nitekim dinî nikâh n k y lmas  için özel bir oda 
ayr l r. mamla birlikte damat ve k z n nikâh ahitlerinin d nda 
kimsenin al nmad  bu odada, görevliler dizlerinin üzerine oturur ve 
ellerini de dizlerinin üstüne aç k bir tarzda b rak rlar. Bu merasimde 
özel bir odan n ayr lmas , görevlilerin özellik arz eden bir tarzda 
oturmalar , içeriye ilgililerden ba ka birisinin al nmamas  gibi 
birtak m hareket ve davran lar; damat veya gelinin sihir yolu ile 
ba lanma ihtimalinin önüne geçmek için al nan ve oldukça önemli 
oldu u ifade edilen tedbirlerdir.

’ n eski dü ünlerinde damad n, gelinin yüzünü dü ün 
gecesine kadar göremedi i söylenmektedir. Damat ve gelinle birlikte 
bu durumun heyecan ve s k nt s n  ev halk  da çekmekteydi. Dü ün 
gecesindeki ilk görü me ve ilk ileti im çok önemliydi. Damat gelin 
odas na girerken günümüzde de oldu u “yüz görümlü ü” ad  ile 



adland r lan hediyeyi geline takard . Bu hâl ve davran lardan sonra 
gelin, aral ks z üç gün süren yüz görümlü ü veya yüz aç ml  
törenlerinde evinden d ar ya ç kar lmaz, törene gelen kad n 
misafirlere gösterilir ve kendisine getirilen hediyeler al n rd . Bu 
pratiklerde dikkatimizi çeken inanç, irin meleklerinin ad  geçen 
gençleri birbirlerine güzel göstermesidir ( nan 1991: 459).

3.1.3.2. Be ik Kertmesi ’ n birçok ilçesinde be ik 
kertmesine rastlan lmaktad r. Birbirini çok seven aileler veya karde  
akrabalar, çocuklar  do madan birbirine söz verirler. Burada “E er 
benim o lum, senin de k z n olursa birbiri ile evlendirece iz.” 

u kertme k z ve erkek çocuklar  be ikteyken de verilebilmektedir. 
Evlilik sülâle veya a ireti ço altma ve güçlendirme dü üncesi de 
önemli faktördür. Bu dü üncelerle, çok yayg n olmamakla beraber
be ik kertme ile bebeklerin ni anland klar  olur. Ayn  y l, ay ve gün 
içinde do an akraba, dost çocuklar  ayn  be i e yat r l r ve söz verilir. 
Burada o lan babas , k z n be i ine kertik kerterek ni an i areti koyar 
ve hediye verir. Büyüdüklerinde bunlar n mutlaka evlendirilmesi 
gerekir. Sözünden dönen taraf ay plan r [K

Kazakistan’da “kuda” (Çelik 1996: 104 107) ad  verilen be i e, 
’da o lan babas , k z n be i ine kertik kerterek ni an i areti 

koyar ve hediye verir. Büyüdüklerinde bunlar n mutlaka 

e ik kertmesi, araya silâh koyma veya yer kertme Eski 
amanizm devrinden kalma unsurlard r. Manas

kahramanlar ndan Alp Yulay, at sürülerinin iki çoban  ile dostluk and  
yaparken kendisiyle onlar n aras na bir ok koyup “Korkmay n, benden 
kaçmay n, k yametlik dost olal m.” demektedir ( nan 1991: 241).

3.1.3.3. Görücü Gitme K z seçimi yap ld ktan sonra, k z ailesi 
yak ndan tan nm yorsa, o lan taraf ndan birkaç ki i k z evine gider. 

bahane uydurulur; niyet aç klanmaz. K z el 
öpmeye geldi inde güzellik, tav r ve ahbazl k (maharet) yönünden 
incelenir. Evin tertip ve temizli i, k z n ev kad nl  yönünden 
incelenmesi yap l r.

3.1.3.4. S nama K z be enilince aileye u url
olamayaca n  anlamak için, bir kilo tuz al n r. Tuz kullan l p 
bitinceye kadar evde üzücü, zarar verici vb. kötü hâdise gerçekle irse 



k z n u ursuz gelece i dü ünülür. Bu durumda büyük bir ihtimalle 
vazgeçilir. Aksi olursa gönül rahatl  ile dü ürcü gidilir [K

3.1.3.5. A z Arama S namadan s nra k z be enilirse, o lan 
taraf ndan bir kad n, k z anas na giderek niyetlerini aç klar. K z anas  

“Babas  bilir.” “Büyükler bilir.”
kocas na iletir. Kocas  da uygun görürse “Topu unu kald rs nlar.”

Aileden biri taraf ndan, k z babas na “Allah’ n emri ile yan n za 
h s ml k ummaya geldik.” sözleriyle niyet aç klan r. K z babas , talibi 
uygun görürse; “Allah hakk m zda hay rl s n  vere, Allah’ n emrine 
asi de iliz, h s m akrabaya dan al m.” sözleri ile kar l k verir.

3.1.3.6. Dü ürcü Gitme A z aramadan sonra k z evinden cevap 
“Gelsinler.” denirse söz kesmek üzere o lan taraf , köy imam  

ve yak nlar n  alarak k z evine gider. Biraz sohbetten sonra 
gelenlerden biri taraf ndan, k z babas na “Allah’ n emri ile yan n za 
h s ml k ummaya geldik.” “Allah’ n emri Peygamber 
Efendimizin kavli ile k z n z filân , o lumuz. filâna istemeye geldik.”
sözleriyle niyet aç klan r [

K z isteme formülü ça da  Altay Yenisey destan ve masallar nda 
tespit edilen formüllerin a a  yukar  ayn d r. Dede Korkut
için Deli Karçar’ n hem iresini isterk “Kar  yatan da n  a maya 
gelmi im, ak nt l  suyunu a maya gelmi im, dar ete ine s nu 
gelmi im, Tanr  buyru u ile, Peygamber kavli ile k z n  alma a 
gelmi im.” der. Kantural  da Tekfur’un k z n  isterken ayn  tarzda 
konu maktad r ( nan 1991: 241).

3.1.3.7. Hak Söyle me K z babas  veya daha ya l  bir erkek; 
istedi i çeyiz, kal n veya mehirin ne kadar de erde olaca n  aç klar. 
Alt n olarak; bilezik, zincir, gümü  veya alt n kemer, küpe... istenir 

]. K z hakk  olarak kabul edilen ve evlendikten sonra k z n 
tasarrufunda olacak olan tarla ve bahçe verme sözü; alt n takma, ev 
e yas  yapma yolu ile tamamlan r. Para olarak bunlar n de eri aileler 
taraf ndan anla ma yoluy

O lan taraf  istenenin ne kadar n  yapabilece ini belirtir. Herhangi 
bir problemde yak nlar araya girerek taraflar  anla t r r. O lan evinin 
getirdi i tatl , lokum veya erbet cemaate ikram edilir. Dua edilir, iki 



y rl  olsun denir. Buna tatl  yeme, erbet içme, lokum

3.1.3.8. Ni an Takma ’da ni an yüzüklerine ba lanan 
kurdele kesildikten sonra bekârlara, k smetleri aç ls n diye da t l r. 
Bekârlar da bu parçay  k smetleri aç lana kadar saklarlar. 
Samanda ’da ise k na gecesi ba lanan kurdeleler, damad n arkada na 
da t l r.

Gagavuzlarda evlenecek k z, damad n annesinden ve babas ndan 
evlenece i güne kadar saklan r. Onlardan birinin ni anl  k z n evinin 
civar ndan geçmesi veya k z n ba ka yerlerde görünmesi hata olarak 
kabul edilir (Çelik 1996: 107).

3.1.3.9. Dö ek Doldurma O lan evi, yak n akrabalardan bir 
kad n alarak k z evine gider. K z evi bunlara sofra ç kar r. Sofrada 
yemekler yenildikten sonra çeyiz olarak verilecek dö ekler, gelin 
taraf ndan haz rlan r. Gelin ve damad n dö ekleri doldurulurken 
dö eklerin üzerine bir erkek çocu u b rak l r. Bu uygulaman n 

k do acak çocu un erkek olmas  iste i bulunmaktad r.

3.1.3.10. Çeyiz Haz rl klar O lan evinden kad nl  erkekli grup 
k z evine gider. K z evinden biri k z n çeyiz sand  üzerine oturarak 
bah i  almadan sand n ç kar lmas na izin vermez. 

Çeyiz erkek evine götürülürken evden önce Kur’an
ç kar l r. Bu uygulamaya dikkat edilir. Kur’an  Kerim

aynan n önce ç kmas  evlenecek ki ile
bir hayat sürece inin göstergesidir. Çeyiz, gelin gelmeden bir gün 
önce veya gelin götürme günü törenle o lan evine getirilir [

, e  (bir tür e arp), bardak vb. ey
kom u ve akrabalara da t larak “Falanca gün o lumuzun sünnetine 
buyurun.” “Hay rl  olsun, u urlu ola, 
dü ününü de göresiniz.” eklinde iyi dilekte bulunur. Okutuyu veren 
“Akibili size.” diyerek mukabele eder. Okuntuyu da t rken çocu un 

Törenin ilk günü evde, çevrede görülecek bir yere sopa ucunda 
mendil ba lan r. Davul, zurna çalmaya ba lar. Halay çekilir, “tepki”
tepilir, kad nlar dümbelek çalarak oynar [K



Bütün bu oyunlar bittikten sonra kirvenin emriyle ortaya 
“ abo çu” ad  verilen ki i ç kar ve herkesin rahatça duyabilece i bir 
ekilde “ abo ! abo !” diye ba r r. Bu ba rma i leminden sonra 

eline bir tepsi al r ve önce kirvenin yan na gider. Bu arada 
zurnac lar da kirvenin yan nda uzun hava çalarak bah i ini ister. Kirve
bir süre uzun havay  dinledikten sonra, çalg c lar n ba hi ini verir ve 
bah i ini alan çalg c lar ortadan çekilir. Tekrar abo çu sahneye ç kar 

ecek olan çiftler için abo  paras  ister. Kirve, dü ün 
meydan nda bulunanlar n görebilece i ekilde yüklü bir miktarda para 
verir. Kirve taraf ndan verilen bu para, dü ün meydan nda bulunan 
davetlileri kamç lar.

ye koydu u kadar vermeye çal anlar 
olmakla birlikte o paraya yak n bir miktar  vermeye çal anlar, 
abo çuyu yan na ça r r ve ad n  abo çuya söyleyerek verdi i 

paran n yüksek sesle söylenmesini ister. abo çu da paray  veren 
ahs n ad n  ve verilen miktar , dü ün meydan nda yüksek sesle 

söyler. Çok fazla para veremeyecek durumda olanlar da gönlünden 
geçen miktar  bir zarf n içine koyup üstüne ad n  ve soyad n  yazar.

’ n hemen hemen bütün köylerinde uygulanan “ abo ”
elene ini ehir merkezinde görememekteyiz. ehir merkezinde, 

evlenecek aileler taraf ndan bir günlü üne kiralanan dü ün 
salonlar nda evlenen çiftlere, dü ün bitiminde davetliler taraf ndan 
alt n tak lar veya zarf içine konulan paralar verilme

Dil Kurumunun haz rlam  oldu u 
sözlükte kirve kelimesi öyle tan mlan r: Sünnet olan çocu un elini, 
kolunu tutan ve çocuk üzerinde babaya yak n hak ta yan kimse 
(Türkçe Sözlük 1989: 877). Sa d ç kelimesi ise, dü ünde gelin veya 
güveye k lavuzluk eden kimse (Türkçe Sözlük 1989: 1241) olarak 
tan mlan r. Abdulkadir nan’a göre de sa d ç kelimesi dost ve arkada  
anlam  ile birlikte ada  anlam n  da ifa

Mahmut Kâ garî “dost”
tan mlamaktad r (Divan C.3. 1992: 455).

“Mende bulunur sevinç ot  kadhgu atar 
Kar  körüp sa d ç an  uçmak atar” 



“Benim yan mda sevinç ve k vanç ilâc  bulunur. Bu kayg y  
giderir. Dostum benim kö kümü gördü ü zaman kö kün güzelli i 
dolay s yla, ona cennet dedi”

Reyhanl ’da sa d c n görevi de bu tan mdan uzak de ildir. Yine 
damat aday n n en yak n arkada  veya arkada lar  vard r. Bu ah slar, 
dü ün sonuna kadar damada her konuda yard mc  olurlar. Fakat 
“sa d ç” kelimesi yerini, Reyhanl ’da “kirve” kelimesine b rakm t r.

seçimi u ekilde yap l r: Aile dostlar ndan birine çocu un
kirvesi olmas  teklif edilir veya ah s kendisi kirve olmay  teklif eder. 

’da kirve, yaln z sünnet s ras nda çocu u kuca na alan ki i 
olarak bilinir. Hatay’da kirvelik anlay n n de i ti i ve artlar n 
a rla t  görülür. Kirve, sünnet masraflar n n büyük bir k sm n  
kar lar ve çocuk için bir baba gibidir. Kivre, yak n akrabalardan 
herhangi biri olabilirken bazen de çevre taraf ndan sevilen ve 
ekonomik durumu iyi olan ah slar da olabilir , Reyhanl
ba l  olan köylerde, umumiyetle ekonomik yönden denk olan aileler 
aras nda anla mal  bir ekilde yap l r.

Dü ün töreninde ise çok nadir olarak birden fazla ah slar n kirve 
olabilece i gibi, bu görevi genellikle tek ah s üstlenir. Yine dü ün 
masraf  yüklü ise kirve ile dü ün sahibi bu masraflar  anla arak 
payla rlar. Payla lacak e yalar ise gelinlik, damatl k, televizyon, 
çama r makinesi, perde... olabilir. Payla m içerisinde her
ekonomik gücünün yetti i kadar yapabileceklerini söyler. Bu payla m 
her zaman oldu u gibi olumlu bir hava içinde geçer.

Bununla birlikte tespit etti imiz “isim kirveli i veya sahte 
kirvelik” ad  verilen kirvelik de vard r. Burada kirve, yaln zca sözde
vard r. Kirve hiçbir masrafa kat lmaz. Ama davet edilecek ki ilerin 
seçiminde dü ün sahiplerine yard mc  olur.

Reyhanl ve çevre köylerde k smen de olsa “ abo ” gelene i 

dü ün meydan nda iken sesi gür olan abo çu, “ abo ! abo !”
]. Davetliler elinden geldi i 

kadar para veya ba ka hediyeler vermeye çal r. Fakat burada takdim 
edilen daha ziyâde parad r. abo  kelimesi söylenir söylenmez paray  
önce dü ün sahibi veya kirve verir. Burada yine devaml  olmamakla 
birlikte baz  uyan k kirveler, dü ün sahibiyle anla mal  olarak, yani 



paras n  daha sonra almak kayd yla önce halk n önünde çok yüklü bir 
miktar para ç kar p verir. Burada amaç misafirleri biraz daha tahrik 
edip fazla para verdirmeye çal makt r [

ve yöresinde kirve çocuklar  birbiriyle evlenemezler. 
Evlenme olay  gerçekle ti i anda ailelerin sayg nl n n kaybolaca na 
inan l r. Bu sebeple “Kirvelik karde likten ötedir.” sözü s kça 
kullan lmaktad r.

3.1.3.13. erbet çme (A rlama) Söz kesiminden birkaç gün 
veya hafta sonra, o lan evi, akraba ve kom ular n , erbet içmeye 

akrabalar da erbeti içtikten sonra “Hay rl  
olsun.”

O lan evi, heybe veya bohçalar içinde k za takacaklar n  alarak, 
k z evine gider. K z evi o lan evinden uzaksa ve yemek saatinde k z 
evinde kal nacaksa “ni an koyunu” daha önceden götürülür ve yemek
haz rlan r [

K z normal giyimi ile ortaya getirilir. O lan evinden gelenlerin 
elini, görümce rehberli inde öper. Antakya’da kad nlar darbuka 
e li inde türkü söyler ve oynarlar. E lence sonunda erkek evi k za 
ni an yüzü ünü takar. Ni an yüzü ünden sonra k z oraya getirilir ve 
bu defa damat aday n n akrabalar , o lan evinden bir çift bilezik, bir 
alt n lira, bir be i bir yerde, zincir, kemer... gibi de erli e yalar  
“Hay rl  olsun.” diyerek k za
tülbentlik, köyneklik, könçeklik, alvarl k i lemelik, patiska bez, 
yumak, ayakkab , iç çama r  vb. kuma  ve e yalar ise, toplulu a 
gösterilerek yere b rak l r. O lan n akraba ve kom ular  getirdikleri 

“Falancadan 500 lira, dar s  o luna, k z na.”
yere b rak l r. Tak  i i bitince de toplulu a kolonya, lokum ikram 

Ertesi gün k z evinden, çiçekle süslenmi  sürahi içinde erbet, 
o lan evine gider. erbet sürahisini, damat aday  al r ve erbeti getiren 
kad na bir miktar para verir [K

3.1.3.14. K na Gecesi (K na A t Gelin Övme): K nan n hem 
toplumumuz hem de folklor aç s ndan önemi büyüktür. Zirâ koçlar, 

’a; Mehmetçik, vatana; gelin de kocas na kurban
k nalan r.



’da gelin k z ortaya getirilerek ba na beyaz bir örtü 
örtülür “a t” “gelin övme” söylenerek a lat l r. Bu 
uygulamadan sonra orta yere bir çar af aç l r. ki ni anl  k z, gelin k z  
kollar ndan tutarak üç defa çar afa oturtur, kald r rlar. Daha sonra da 
küçük bir yast kla s rt na üç defa vurulur. K z a latmak için söylenen 
k na türkülerinden örnekler:

Da lar n ba  böyle 
Yanar ata  böyle 
Ne yapal m ay bac m 
Allah’ n i i böyle.  

Kunduram delik delik 
Abin askerden gelik 
Ho  geldin abici im 
Ni anl n bize gelik.  

Gelinimiz inmi  oyuna 
Görümcesi kurban boyuna 
Böyle güzel gelmeyik 
Bu milletin soyuna.  

Bu türkülerin Anadolu’nun birçok ilinde de söylendi i 

“Gelinim gelinim  
K nan kutlu olsun 
Hem orda hem burda 
Dilin tatl  olsun ”

Bu arada kirve, misafirlerin a rlanmas na yard mc  olmakla 
birlikte k nadan dü ün yerine geli  
damat t ra  ve güvey giydirmeden sonra, gelinin erkek evine geldi i 
güne kadar çalmaya devam eder. Ak am olunca sadece erkeklerin 
bulundu u bir bahçede, damat t ra  edilir. T ra tan sonra damad n 
bütün elbiseleri erkeklerin bulundu u meydana getirilip damada 



giydirilir. Giyim esnas nda sa d ç “Gömle i pak, kendisi pak, yi itler 
a k na Muhammet’e salâvat.” der ve bu arada herkes, salâvat getirir. 
K na gecesi, dü ünden bir gece önce yap lmaktad r (Antakya’da
eskiden sünef gecesi olarak bilinmektedir). Yak lacak k nay , k na 
alay  getirir. K na alay  içinde evli ah s bulunmamal d r. Bunlar yedi
genç k z veya bekâr gençler olabilir. K nay  getiren gençlerin 
k smetinin aç laca na inan l r [ ]. K nay  getiren gençler u 
dörtlü ü söyler:

 
“Geldi gelin k nas  
Çatlas n kaynanas  
O lan bizim k z bizim 
Çatlas n kaynanas ”

K na esnas nda Sivas’ta da kaynanaya u türküyü söylenmektedir:

“Kaynanay  ne yapmal  
Kaynar kazana atmal  
Yand m gelin dedikçe 
Alt na odun Atmal ” (Özdo an 1995: 236)

’ n bütün ilçelerinde k na yak l rken gelinin evine bereket 
gelsin inanc yla, eline k na ile birlikte “bereket paras ”
Seydi ehir’de ise bereket paras  k na yak lan ele de il, di er ele 
konmaktad r (Alt nel 1996: 82). K nay  haz rlayanlar umumiyetle 
ni anl  olan k zlardan seçilir. K na gecesinin sonlar na yakla rken 
orada bulunan ni anl  bir k z, o lan evinden gelen k nay  haz rlar ve 
tepsiye düzenli bir ekilde dizer. K nalar n üzerine yak larak konulan 

bekâr k z s rayla tepsiyi alarak dü ün yerinde 
oynar. Oyunlar oynan rken de “ha ha”lar söylenir: 

Ha ha karanfilim sarkar m 
Ha ha aç lmaya korkar m 
Ha ha u oynayan gelini 
Gül yerine koklar m 



Ha ha kap n zdan geldik geçtik 
Ha ha sütlü kahvenizi içtik 
Ha ha u evdeki güzel k z  
Biz o lumuza seçtik 
 
Ha ha keçecide var keçe 
Ha ha dört ucu yere geçe 
Ha ha u oynayan güzel 
Kap m zdan gelin geçe 
 
Ha ha elmaya bak elmaya 
Ha ha elma dalda kalmaya 
Ha ha ni anl n çabuk gele 
Gözün yolda kalmaya 
 
Ha ha elimde ya  tavas  
Ha ha geldi ya mur havas  
Ha ha hay rl  olsun size 
Bu güveyilik k nas  

K r khan, Reyhanl ’da k z, gelin olarak evden ç karken 
erkek taraf , k z evinin mutfa ndan bir tabak, ka k, fincan 
(Reyhanl ’da), çatal, b çak ve pirinç al r. Bunlar k z n ailesine haber 
verilmeden yap l r. Burada evlenen çiftlerin evine bereketi getirme 
inanc  hâkimdir [K

K nay  gelin ve damada yakacak olan e lerin mutlu olmas  ve her 
iki aile taraf ndan da tan n yor olmas  gerekir. Mutsuz olan ailenin 
k na sürmesi ho  kar lanmaz. Mutsuzlu un yeni aileye de geçece ine 
inan l r. K na sürülürken de: 

 
Gelinim k nan mutlu olsun 
lâhî mübârek olsun 

Damad m k nan mutlu olsun 
lâhî mübârek olsun”



Damad n sa d ç pozisyonunda olan en yak n arkada na da k na 
yak l r. Sa d ca k na yak l rken damat da yan nda durur ve her iki 
ki inin de sa  elinin serçe parma na yak l r. Geline k na yakmak için 
de damat taraf  gelinin anne ve babas n n r zas n  son kez al r. Geline 
k na yak l rken gelin avucunu özellikle açmaz ve damad n ailesinden 
bah i  ister. Erkek taraf  da alt n veya para verir. K na yak l rken 
sa d c n da bekâr olmas na dikkat edilir.

K na yak l rken damad n ayakkab s  özellikle saklan r. Ayakkab y  
bekâr olan gençler bulmaya çal r. Ayakkab  bulunmazsa damada ve 
en yak n olan arkada na k na yak lmaz [K ]. Bütün bu 
uygulamalarda damad n mutlulu unun arkada lar na da geçece i 
inanc  hâkimdir. K na yak l rken de söylenen türkülerden u örnekleri 

Mektup yazd m k  idi 
Kalemim gümü  idi 
Okuyan incinmesin 
Yüre im yanm  idi.  

Dolaba koydum fincan 
çine koyal m mercan 

Kaynanama ad koydum 
O da kuyruklu s çan.  
 
Dama sererim has r  
Olal m kaynana esiri 

imeli o lun gelirse 
K rar kambur belini.  
 
Evimizde var kilim 
Nak  dilim dilim 
Sünnetinde oynad k 
Dü üne Allah kerim. 
 
Kar ya ar kepek gibi 
Saçlar  ipek gibi 
Bunlar  çekemeyenler 
Havlas n köpek gibi 



 
Havu umuzda bir erik 
E er meyvesini yerik 
Bu oynayan  sorarsan 
Kaynanas na teberik.  
 
ki p nar buz gibi 

Kaynanam camuz gibi 
Kaynanam ölürse 
Oynar m k z gibi.  
 
Ba  ba mca var m  
Ba mda yonca var m  
Kahpe deyyusun o lu 
Sevdi in bence var m  ? 
 
Üzüm koydum sepete 
Yar oturur tepede 
Yenice bir yar sevdim 

an olsun memlekete.  
 
Da lar n ba  böyle 
Yanar ata  böyle 
Ne yapal m ay bac m 
Allah’ n i i böyle.  
 
Kunduram delik delik 
Abin askerden gelik 
Ho  geldin abici im 
Ni anl n bize gelik.  
 
Gelinimiz inmi  oyuna 
Görümcesi kurban boyuna 
Böyle güzel gelmeyik 
Bu milletin soyuna.  
 
 
 



Ay do ar elek gibi 
Gün do ar melek gibi 
Bunu da sorarsan 
Dondurma bebek gibi.  
 
Siveklerden bakmay n 
Yorgan dö ek yatmay n 
Biz bu gelini götürüyoruz 
Hat r n z  y kmay n.  
 
Kaleden iner toprak 
Alt na zembil tutak 
Kaynana ölürse 
On be  gün oruç tutak.  
 
Evlerin önü arpa 
At yay l r k rpa k rpa 
Benim iki görümüm var 
Biri deli biri hoppa.  
 
Da lar da lad  beni 
Gören a lad  beni 
Kahpe deyyusun o lu 
Derde ba lad  beni.  
 
Yemenim yele yele 
Ben dü tüm gurbet ele 
Yedi mendil çürüttüm 
Göz ya m  sile sile. 
 
Su içinde mum direk 
Suyu nere döndürek 
Biz gelini getirdik 
Hangi doya indirek. 
 
 
 
 



Fasulye fas l olur 
Yemesi nas l olur 
Ana beni evlendir 
Bak geçim nas l olur.  

Çukurova’da türkülere benzer olarak u örne i görmekteyiz:

 
Baban pazara varmas n 
Eline yumak almas n 
Evde g z m var demesin 
G z anam k nan kutlu olsun 
Vard n yer datl  olsun.

3.1.3.15. Gelin Kurdeles ’da ni an yüzüklerine 
ba lanan kurdele kesildikten sonra k smetleri aç ls n diye bekârlara da 
da t l r. Bekârlar da bu parçay  k smetleri aç lana kadar saklarlar. 
Samanda ’da ise k na gecesi ba lanan kurdeleler, damad n arkada na 
da t l r [

3.1.3.16. Gelinin Hamama Götürülü ü ’da ku aktan 
ku a a aktar lan geleneklerden biri de gelin ileride mutlu olmas  için 
Kumru Hamam ’na götürmektir. Kumru Hamam , anlam olarak halk 
aras nda temizli i, güzelli i, kar l kl  uyumu ve mutlulu u si
Bu hamama giden gelinlerin e leriyle bir ömür boyu kumrular gibi 
anla aca na inan l r. Bu uygulama öyle gerçekle ir: Hamam 
önceden kiralan r. Gelin, evlenmeden bir hafta önce her gün erkek 
taraf ndan bir bayanla (öncelikle k z n ve o lan n annele
hala... ) hamama gider. Gelin aday  damat aday  taraf ndan al nmadan 
önce gelin evinde oyunlar oynan r, türküler söylenir [K
sonra gelin, hamam n kap s ndan geçmeden önce çiçeklerle süslenmi  
iki k l c n alt ndan geçirilip kap da duran bir grubun ta d  mumlar 
aras nda hamama girer. K l ç, güç ve kudreti; mum, ayd nl ; çiçekler 
ise mutlulu u simgeler. Kurada k l ç erke i; k l c  saran çiçekler de 



bayan  simgeler Hamamda y kan rken türküler söylenir. Bu türkülere 
örnekler: 

“All  da gelin, 
Pullu da gelin, 
Has gelin, 
Aya na nokta nokta bas gelin. 
 
Ha ha evlerinde var kilim, 
Ha ha nak  dilim dilim, 
Ha ha bugün gelin y kan yor, 
Ha ha ba kalar na Allah kerim.” 

Hamamda gelinin ba ndan a a ya eker veya dökülür. Bu 
dökülenler hamamdaki nat rlar taraf ndan toplan l r [

Kayseri dü ünlerinde de dü ün öncesi gidilen hamamda k z, 
keselenirken ve y kan rken s k  takibe al n r (Türkten 1996: 231).

3.1.3.17. Nikâh K yma Gelinin Erkek Evine Geli i
’da gelin, hamamdan sonra k z evine getirilir ve en yak n 

akrabalar  olan bayanlar taraf ndan, evinin ayd nl k ve gelinin ansl  
olmas  inanc yla, kalayl  bak r sini (tepsi) içinde giydirilir. K z, sini 
üzerinde giydirilirken erkek taraf  da gelinli i getirir [K

Gelin evden ç karken damat taraf ndan bir bayan, k smetinin 
aç lmas  için k z evinin mutfa ndan bir eyler çalmaya çal r. Bunlar 
çaydanl k, çay barda , fincan, ka k..
k z evi, al nabilecek e yay  ortal kta b rakmamaya veya koruma alt na 
almaya azamî derecede gayret gösterirler. Hatay’da
bilinmeden yap lan bu davran n, eski Türk inançlar ndan 
kaynakland  aç kt r. Nitekim, k z evinden al nan herhangi bir 

“u ur, bolluk” “bereket”, unsurlar n n 
o lan evine s çrat lmas  amaç ve inanc na yöneliktir. Bu itibarla o lan 

inanç da gelinin evinden al nmas  s ras nda görülür [K

Bu uygulama 1950 y llar ndan sonra yap lmam t r.



’ya ba l  Kulaç Köyü’nde gelin eve geldi inde kap ya çivi 
çakar. Çak lan bu çivi hiçbir zaman ç kar lmaz. Böylece kad n n eve 
ba lanaca na ve gözünün d ar da olmayaca na inan l r [
Antakya’da gelin, erkek evine girerken yumu ak huylu olmas  
dü üncesiyle yere koyun postu konur ve güzel kalmas  dü üncesiyle 

Yine ayn  ilçede gelin, erkek evine girerken en 
d  kap da iki ki i durur. Gelinin omuzlar n n kap ya de memesi 
sa lan r. Gelinin omuzlar  kap ya de erse bunun kaynanaya 
u ursuzluk getirece ine inan l r [K. 43

’da gelin damat evine gelmeden k sa bir süre önce o lan 
taraf  tak  takar. Gelin de getirdi i halat  da t r [

’da evin do acak ilk çocu unun erkek olmas  
istendi inden gelin önce bir sandalyeye oturtulur ve kuca na da bir 
erkek çocu u verilir Bu uygulama Anadolu’nun bir çok yerinde vard r 

’da “Evine ba l  olsun gözü d ar da kalmas n.”
diye önceden kap ya bir topak hamur yap t r l r. Samanda ’da da 
gelin, damat evine gelince ilk i  olarak eline verilen hamuru kap ya 
yap t r r. Bu i lemden sonra da yak nlar  “Eve hamur gibi yap k 
kal.” der. Yine Antakya merkeze ba l  Ma uklu
eve girerken hamurun içine kar t r lm  gül yapraklar , gelin 
taraf ndan evin giri  kap s na yap t r l r. Bu hamur, bereket, sa l k ve 
güzelli i simgeler [

Yaylada ’nda gelin, erkek evinden içeri girmeden önce eli una 
bat r l r. Una bat r ld ktan sonra gelin damad n anne ve babas n n elini 
öper. Bu el öpme uygulamas , gelinin ev halk yla iyi geçinmesi 
inanc yla yap l r [

’da ise gelin damat evine geldi inde elin
Gelin nar  yere atar. D ar ya s çrayan tane kadar çocu u olaca na 
inan l r. Alt nözü’nde ise nar k rma uygulamas , eve bereketin gelmesi 
için yap l r. Ba ka illerde su dolu testi k r l r ve kaç parça olursa o 
kadar çocu u olaca  inanc  hâkimdir (Beyhan 1995: 47).

Reyhanl ’da ayak sürüme deyimi s kça kullan l r. Aya n  
sürüyerek giden gelinin arkas ndan misafir gelece ine inan l r. Buna 
benzer bir inan  da gelinin ayakkab s nda görmekteyiz. Reyhanl ’da 



gelinin ayakkab s n n alt na, Antakya’da gelinli in kuyruk k sm na 
genç k zlar n isimleri yaz l r. Kimin ad  önce silinirse, onun en k sa 
zamanda evlenece ine inan l r [

Reyhanl ’da gelin, erkek evine getirildi inde eline bardak veya 
i e verilir. Gelin arabadan iner inmez bu bardak veya i eyi k rar. 

K r lman n evde kavga ve huzursuzluklar  giderece ine inan l r. 
Alt nözü’nde ise gelin, kap  giri inde bardak k rar. Burada amaç, kötü 
gözle bakanlar n bardak gibi k r l p saç lmas n  istemektir [
Bardak k rmadan sonra gelin eve gelirken ba na Türkiye’nin her 
taraf nda oldu u gibi Hatay’da da saç  at l r. Saç n n, y
ki ilere bereket ve bolluk getirece ine inan l r. 

Samanda ’da ise gelin arabas na bereketin ve ayd nl n simgesi 
olarak pirinç at l r. zmir’de de bereket sa lamak amac yla gelinin 
ba na çerez, bu day ve paradan olu an bir kar m at l r (Aksakal 
1995: 17). Konya’da gelin eve girerken kaynana su dolu testiyi, gelini 
korkutmak amac  ile yukar dan a a  atar (Alt nel 1996: 83). 

Gevrekli’de evin huzurlu olmas  ve damad n i inin iyi gitmesi için 
gelinin eline kalaylanm  bak rda
suyu yere dökerek damat evine girer (Alt nel 1996: 83).

Resmî nikâh k y lmadan önce dinî nikâh k y l r. Bu esnada evde, 
ailenin d nda (Reyhanl , K r khan) yabanc  bulundurulmaz. 

banc n n bulunmas  ve olabilecek olumsuz bir bak , evlenecek 
çiftleri huzursuz edebilir inanc  hâkimdir [ ]. Resmî nikâh 
k y l rken gelin ve damat imzadan sonra birbirlerinin aya na basmaya 
çal r. Kim önce aya a basarsa onun sözünün geçece ine inan l r [

“Evin bereketi bol olsun.” dü üncesiyle gelenlere bozuk para, 
badem ekeri ve bu day at l r. Bu arada “ha ha”lar söylenir ve z lg t 
çekilir. Söylenen “ha ha”lar unlard r: 

 
Ha ha bu zaman sar  zaman 
Ha ha gezdik oturduk bir zaman 
Ha ha bu gelini almaz diyorlard  
Ald k getirdik i te tamam 
 



Ha ha evleri kö e kö e 
Ha ha içinde billûr i e 
Ha ha bize nazar de direnin 
Gözünün boncu u dü e 

Pazar günü ö leden sonra, o lan evinden önde bayraktar, arkada 
ise iki yan nda ellerinde k l çlarla yi itba lar , davul zurna, erkekler ve 
en arkada kad nlar, türkü söyleyerek k z evine gider

K z evinde halay çekilir, oynan r, bir süre e lenirler. S ra gelin 
ç karmaya gelir. K z n evden ç kar labilmesi için k z evi geleneklere 
dayal  olarak baz  zorluklar ç kar r [

Gelin, baba evinden gitmeye haz r oldu u zaman kirve ve erkek 
taraf  bir konvoy olu turur. Gelin, al n p erkek evine götürülürken de 
oförün yan na genellikle kirve oturur. Gençler gelin arabas n n 

i inde bu paray  kirve verir. Kirve
kesene para vermez. Yol ta la kesilmi se kirve arabadan iner ve yolu 
kesenlere ba r r. Yol, Türk bayra  ile kesilmi se kirve, yolu 
kesenlere bol miktarda bah i  verir [K

beline ku ak ba lanmas : Geçmi  y llarda kullan ld  gibi 
günümüzde de hâlen uygulanmaktad r. Gelinin a abeyi, erkek karde i 
veya babas  beline k rm z  bir ku ak ba lar. K rm z  ku ak, bekâreti 
temsil eder. Bunu yapmalar n n amac  kar yla kocan n birbirine ba l  
olmalar  içindir. Yap lan dü ünlerin ço unda gelinin beline k rm z  
ku ak ba lanmaktad r. Bu pratik özellikle k rsal kesimlerde daha 
yayg n olarak uygulanmaktad r. Çünkü k rsal kesimlerde erkekler, 
erkek çocuk sahibi olduklar  zaman kendilerinin yüceldi ini ve bunun 
erkekli in an na uygun oldu unu dü ünürler [K

Gelin baba evinden ata bindi inde, ayn  ata, gelinin a abeyi veya 
karde inin binmesi, ilk do acak çocu un erkek ve sa l kl  olmas n n 
istendi i anlam na gelir ]. Bu uygulamaya günümüzde de 
rastlanmamaktad r. Gelin arabas  k z evinden gelini ald nda konvoy 
olu ur ve mutlaka Reyhanl ilçesinde bulunan Yeni ehir Gölü
etraf nda bir tur at l r. Bu turlar bir gelenek hâline gelmi tir [

Bu uygulama 1950 y llar ndan sonra b rak lm t r.



Dü üne gelmi  olan misafirler, dü ün yerini terk ederken kirve ve 
dü ün sahipleri ç k  yerinde bekler ve misafirlere te ekkür ederler. 
Dü ün yerini en son dü ün sahipleri ve kirve terk eder [

Çar af Toplama: ten sonra, damat d ar  ç kar, 
aile büyükleri ve k z yan nda gelen yenge, k z n çar af n  toplar. 
Güvey bu s rada bir el ate  eder. Çar aftaki kan ve s k lan silâh, k z n 

âreti ve erke in ba ar s n n i aretidir [

Dü ünden bir hafta sonra k z evinden 
anne, karde  veya köy gençleri gelerek o lan taraf n  davet eder. [

] O lan taraf  gelini alarak k z evine gider. Buna “geziye gitme”
denir. K z evi yemek yaparak gelenleri a rlar. K z babas  alt n
s r vb. hediye verir [ Baz  ilçelerde bu davetten önce gerdek 
gecesinin sabah  güvey, k z n ailesine giderek el öper [

3.1.3.20. Dü ün E lenceleri: 

Meydana küllenmi  ekmek sac  içinde ate  yak l r. Davul zurna 
havas  çalar. Gençler birbirine su serperek kendilerini yeni gelin 

adaylar na göstermeye çal rlar. En iyi oyuncunun en güzel k zla 
evlenece i inanc  hâkimdir [

3.20.2. Ate Etraf nda Oyun Ç karma:

ki genç, ate in etraf nda bir birbirini yakalamaya çal r. 
Yakalayan ki i, di erini elleri üzerinde havaya kald r r; oyun yerini 
terk eder, yerine ba ka bir genç seçer. Oyun saatlerce sürer. Bu s rada 

havas  denen makamda çalar [

3.1.3.20.3. Aba Güre i

Güre  için gençler ate  etraf nda toplan r, aba giyer ve güre e 
tutu urlar. Davul zurna bu s rada güre  havas  çalar. Ba a kalan ki i, 
dü ün sahibinin ortaya koydu u para, koyun vb. hediyeyi al r veya 
takdirle mükâfatland r l r. Güre te ba a kalan ki i için “Mersaha 
kald .” denir. Geç vakitlere kadar süren bu e lence sonunda çocu a 
k na yak l r ve k na gecesi sona erer. K na yakmada türküler söylen
ve k na yakana “k na paras ”



Davul zurna, güre  havas  çalmaya ba lar; çarhac  güre çileri 
meydanda bulunan izleyicilere bildirir. Kim kiminle güre mek 
istiyorsa çarhac  vas tas yla o ahs  meydana ça r r. Güre çiler 
üstlerine k rm z  aba, alt na k sa don giyer ve bellerine ku ak 
ba layarak meydanda durur. Buna “mersaha dinlemek” denir. Güre i 
kazananlar, kendi aras nda tekrar güre meye ba lar. Yenilmeden sona 
kalan ki iye “Ba a kald .” “Mersah onda kald .”
Güre çiler bir sonraki dü ün veya sünnet güre inde mersah  ondan 
almak üzere da l r [

3.1.3.20.4. Oyun Ç kartma

Dü ün ve benzeri gibi toplant lara kat lanlar n haz rl ks z ekilde 
ortaya ç kartt klar  ve yap lan konu malarla oynanan küçük “orta 
oyunu” için “oyun ç kartma”
memnun etmek dü üncesi hâkimdir. En iyi oyun ç karan n itibar n n 
fazla olaca na inan l r [

3.1.3.20.5. Köçek Oynatma

yükseltmek için oynanan bir oyundur. 
Burada erkeklerden biri bayan elbisesi giyer, parmaklar na zil takarak 

3.1.3.20.6. Çeyiz Götürürken Oyun Ç karma:

Çeyiz ç kar rken ata binen gençlerden biri k z n çeyizi içinden bi
yast k veya ba ka parçay  alarak, o lan evine do ru h zla sürer. Di er 
gençler onu takip eder. Öndeki atl ya yeti en, yast  ondan kaparak 
öne geçmeye çal r. Böylece yar  o lan evine kadar devam eder. 
Yast  o lan evine getirene bah i  verilir ve onun da baht n n 
aç lmas  için dua edilir. Burada da gelin ve damat adaylar n n mutlu 
bir ekilde gerde e girmesi inanc  hâkimdir [

3.1.3.20.7. Yast k Vurma

Çeyiz yast n  k z taraf ndan biri al r ve o lan taraf nda
gelenlerin s rt na yast kla vurur. stenen yast k bah i  vererek al n r 



3.1.3.20.8. Çeyiz Çalma:

Çeyiz parçalar ndan biri çal n r. O lan taraf , çalan ki iye bah i  
vererek çeyizi al r. Sinilere (tepsi) ve atlara yerle tirilen çeyiz, o lan 
evine getirilir. Çeyiz eve girmeden bir cam e ya, etraftan gelebilecek 
kötülüklerin yok olmas  için k r l r. Bu uygulama, gelin, damat evine 
girerken de yap lmaktad r. 

Çeyiz duvarlara, masa vb. yerlere serilir. On be  gün, bir ay 
süreyle bu ekilde b rak l r [K

3.1.3.20.9. Askere U urlama

Askere gidecek olan n arkada lar  toplanarak, davul zurna 
e li inde e lenir. Ertesi gün akraba, kom u ve arkada lar asker 
aday n  yeme e davet ederler. Gidece i gün, davul
asker evine gidilir. Gencin ailesi u urlamaya gelenlere yemek ziyafeti 

“sofra ç karma”
bayrakla toplulu un önüne geçtikten sonra asker aday  yola kadar 
götürülür. Arabaya binince de arkas ndan su dökülür. Daha sonra da 
akraba ve kom ular aileyi ziyaret ederek iyi dileklerde bulunurlar 

Çekme:

Törenin ilk günü damat evinin yüksek yerine, uzun bir sopa ucuna 
Türk a  ba lan p çevrede görülecek bir ekilde dikilir. Davul, 

çalmaya ba lar. Halay çekilip tepki tepilir; kad nlar darbuka 
çalarak oynar [

3.1.4. ÖLÜ DEFN  VE YAS TÖRENLER

’dan göç edip Anadolu’ya yerle en ve buralar  vatan 
hâline getiren atalar m z, millî ve manevî kültür de erlerini de 
beraberlerinde getirmi lerdir. Zaman içerisinde Anadolu’da da görülen 
kültür de i meleri, bu de erlerin de i ip farkl la mas nda önemli bir 

olmu tur. A a da Hatay’a ait tespit etti imiz ölümle ilgili 
inançlar ve inançlar çerçevesinde yap lan uygulamalar, bu konu ile 
ilgili dü üncemizi desteklemektedir. 



Eski Türklerde ölümün tek sebebi Erlik’tir. Erlik, yeralt nda 
ya ayan kötü bir ruhtur. Yeryüzüne gönderdi i kötü ruhlar vas tas yla 
ölüme sebep olur. Ölen ki ilerin ruhlar n  kovmak da Kamlara 
dü mektedir. Kamlar, ölen ki inin ruhunu tekrar gönderebilmek için, 
ölü evinin çevresini devaml  dola r. Ruhlar kovulduktan sonra Kam
rahatlar ve ölü yak nlar  da zarar getirecek olan kötü ruhlar n gitti ine 
inan rd . 

nsano lunun son dönemi ölümdür. Bu çerçeve içerisinde birtak m 
inan lar ve uygulamalara ba vurulmaktad r. Hatay’da ölüm, slâmî
inanca göre yeni bir dünyan n ba lang c d r. Ölüler, eski Türklerde

amanlar taraf ndan defnedilirken, günümüzde bu görevi imamlar 
alm t r. 

’da ölümle ilgili olarak uygulanan di er bir inanç da, ölü 
topra n n yap s nda sihrî bir kuvvetin var oldu udur. Evlerden bir 
eyler al p götürmek isteyen h rs zlar n, evde bulunanlar n uykular n  

daha a r bir hâle getirmek, onlar n basiretlerini ba lamak ve daha 
güçsüz bir hâle getirmek için eve bir miktar ölü topra  serptikten 
sonra dü üncelerini gerçekle tirdikleri anlat lmaktad r. Bugün sosyal 
hayat n içinde kullan lan; “Üzerine ölü topra  m  serptiler.” veya 
“Sanki üstüme ölü topra  serptiler, ben bugün çok a rla t m.”
ifadelerde geçen anlam n fark na var lmadan ölü topra n n 
a rl ndan ve onun sahip oldu u güç ve kudretten söz edilmektedir 

Gökyüzünde her insan n bir y ld z n n oldu u ve bunlar n kaymas  
neticesinde o insan n ölece i de halk içinde s kça söylenmektedir [

Çevrede ölen birinin salâs  verildi inde duyanlar evde bulunan 
herkesi uyand r r. Uyanmad klar  takdirde uyuyanlar n üzerine ölüm 
uykusu gelece ine inan l ’ta da “küçük ölüm”

“gerçek manadaki ölüm” e  tutulmaktad r. O uz’da fazla 
uykunun insanlar n ba na dertler getirece ine inan l r. Hikâyelerde 
“Salur Kazan’  küçük ölüm tuttu.” sözlerine de rastlamaktay z (Ergin 

Yata nda can çeki en birinin yast n n alt na Kur’an
can çeki me esnas nda da Kuran’dan ayetler okunur. Can çeki en, 
can n  bir türlü teslim etmiyorsa, “Mutlaka görmek istedi i birini 



bekliyor.” denilir. Bunun üzerine akrabalar  can çeki en ki inin 
sevdi i insanlar  yan na ça r r ve görü mesi sa lan r [

3.1.4.1. Ölü Defni Törenleri: Ölüm olay ndan sonra akrabalar, 
onla veya çocuklar n  tan d klar na göndererek haberle ir 

ve ölünün bulundu u eve gelirler. Eve geldikten sonra evde yap lacak 
i lerde yard mc  olurlar. Daha sonra da cami imam  vas tas yla salâ 
verdirilir. Cenaze, salaca (tabut) ile dört yan ndan omuzlara al narak 

ad m götürülür. Her yedi ad mdan sonra tabutun arkas ndan 
gelenler s ras yla devral r. 

Camide bulunan musalla ta  üzerinde ve mezarl kta namaz k l n r. 
Bu arada kad nlar da evde iki rekât namaz k labilir. Kad n cesedi ise, 
me efe örtülerek nikâh dü meyen (akrabalar ) erkekler taraf ndan 
mezara indirilir. Sap tma a ac  ve murt çal s  konur ve toprak, ta  ile 
kapat l r. Cemaattekiler üçer avuç toprak atarlar. Fatiha
cemaat uzakla nca hoca talk n verir. Ölü, kelime i ehâdet getirirse 
hocan n duyaca na inan l r [

Yaylada ’n n Sürütme Köyü’nde ölmek üzere olan birinin (bu 
duruma sekeret: son nefese do ru gitti i an) ayaklar  k bleye gelecek 
ekilde çevrilir. S rt üstü yat r ld ktan sonra ba  ucunda Kur’an’dan 

ayetler okunur ve di er dünyaya susuz gitmesin de diye a z na su 
damlat l r (Dönmez 1994: 37).

Ölü suyuna su eklenmez; ölünün artan suyu ile soykalar  (ölünü 
elbiseleri) y kan r (Dönmez 1994:

’da ölü, mezara gömülürken cenazede bulunan birinin 
hap rmas  neticesinde ayn  aileden birinin ölece ine inan l r. Bu 
durumda hap ran ki inin elbisesinden bir parça y rt l r. Y rt lan bu 
parçan n aileden ölecek ki iyi kurtaraca na ve u ursuzlu u 
giderece ine inan l r [

Reyhanl ’da cenaze götürülürken tabutun kapa n n sa a ve sola 
kaymas  veya kapa n n aç lmas , ayn  aileden birinin daha ölece ine 
i arettir. Bu sebepten dolay  tabutun ekli 
de i mi tir [

’ n beldesinde pazartesi günü bir ölen olursa, 
cenazeden sonra bir horoz kesilir ve ölen ki iyle birlikte mezara 
konulur. Bu uygulama yap lmad  takdirde ayn



ölece ine inan l r. Daha önceleri yap lan bu uygulama günümüzde 
yap lmamaktad r [

Reyhanl ’da vefat eden ki inin gerçek anlamda öldü üne 
inan lmamaktad r. Ancak ölü defnedildikten sonra dualar okunurken 
ölü uyanmak ister; aya a kalkmaya çal rken kafas  musalla ta na 
de er ve böylece ölür, dü üncesi yayg nd r [

Reyhanl ’da ölünün üçüncü günü kom ulara helva da t l r. 
Helvalar yendikten sonra, ölünün ruhuna Fatiha duas  ok
bu Fatiha’n n ölünün ruhunu rahatlataca na inan l r [

3.1.4.2. Yas Törenleri: Ölü gömüldükten ve imam da talk n  
verdikten sonra yak nlar  “ skat” duas na oturur. Iskat, ölünün di er 
dünyada rahat etmesi için yap l r. Ölmeden önce yapmas  gereken 
ibadetleri yapmam sa ölü yak nlar , Allah’tan günahlar n n 
affedilmesi için, niyazda bulunur. Ölü ruhunun rahat etmesi için 
çevrede bulunan fakirlere de para veya yiyecek yard m  yap l r. 

ve çevresinde ölünün ruhunu memnun etmek inanc  ile, 
definin birinci günü içinde akrabalar veya yak n kom ular taraf ndan 
haz rlanan yemekler, ölü evine getirilir [

Reyhanl ve K r khan’da yas töreni s ras nda ve hasta ziyaretinde 
k yafetler giyilmez. Giyildi i takdirde bu k yafetin kötü günlerde 

de giyilece ine inan l r [

’da bir evde cenaze ç kt nda, cenaze evinin bir kö esine 
bardak içerisinde su ve suyun içine de ye il yaprak konulur. Ölünün 
daha fazla azap çekmemesi için üç gün
Kur’an’dan ayetler okunur. Üçüncü güne vahdetin bitmesi denir. 
Sabah ezan n okunmas ndan sonra, mezar topra , ölen ki inin 
yak nlar  taraf ndan, ölünün kalbine denk gelebilecek ekilde hafifçe 
kaz l r. Daha sonra, odada bekletilen su içindeki yapraklar, mezara 
b rak l r ve üzeri kapat l r. Halk inan nda ye il yapra n ölüye nur 
getirece i dü üncesi vard r. Geçen üç gün boyunca ölen ki i
ruhunun evine geldi ini, su ile birlikte okunan Kur’an’  dinledi ine ve 
böylece kabir azab ndan kurtulaca na inan lmaktad r. Halk aras nda 
“Allah sizi kabir azab ndan saklas n.” sözüne de s kça 
rastlan lmaktad r



3.1.4.3. Ba  Sa l ’da ölen ki inin ruhuna tazim 
için tutulan yas genellikle k rk gündür. Ancak, bu sürenin baz  
ailelerde bir y l sürdü ü de olur. Yas süresine “karal  günler” ad  
verilir. Bu bayramda ölü sahipleri evlerinden d ar ya ç kmaz; taziye 
için gelenleri kabul ederler. Erkekler genellikle ölünün üçüne veya 
yedisine, kad nlar ise k rk na kadar evden d ar ya ç kmazlar. Ölünün 

n ayr ld na inan l r. Bu gecede, 
ailenin maddî durumuna göre yoksullara yard mda bulunulup, iyilik 
yap l r. Bu davran ta ruhun memnun olaca na inan l r. Ölünün k rk  
ç kt ktan sonra ölü evine en yak n olan kom ular, ölü sahiplerini 
hamama götürürler. Yas süresi içinde gerek ölü evinde ve gerekse 
akraba çevresinde e lence, ni an, dü ün gibi merasimler yap lmaz; 
yap lan merasimlere de ilk bayrama kadar gidilmez. Televizyon, 
radyo, teyp gibi elektronik araçlar kullan lmaz. Üç, yedi veya k rk gün
süreyle kara yazma ba lan r, karal  elbiseler giyilir [

Ölünün k rk nc  günü onun ruhuna helva pi irilerek, kom u ve 
akrabalara da t l r. Ayr ca ayn  gün yemekler haz rlan r ki buna “k rk 
yeme i” “k rk mevlidi”
kom ular, tan d k ki iler davet edilir. Maddî durumu yerinde olan 
aileler bu merasimde koyun, koç veya s r keserler. Törende 
genellikle ölünün hayatta iken yapt  iyiliklerden, hizmetinden, 
çal kanl ndan ve ahlâk ndan bahsedilir. Ölünün ruhuna birinci gün 
yap lan helvadan ve k rk yeme i kaz c lar na mutlaka 
yedirilir. Aksi takdirde ölen ki inin kulaklar ndan, k yamete kadar 
kazma ve küre in ç kard  seslerin geçmeyece ine, ruhunun ise 
bundan son derece müteessir olaca na inan l r [

Eskiden beri Türklerde ölüler için yemek ziyafeti gelene i vard r. 
“yo  a ”

içinde birtak m de i ikliklere maruz kalm  olan bu iptidaî devirlerde 
ölünün ruhuna haz rlanan a , bir nevî kurban niteli i ta maktayd  ve 
do rudan do ruya ölen ki inin mezar na dökülürdü. Bu inanç
yine ölünün ruhuna ba lanmak üzere, e e dosta 
sunulan helva ve yemek ekline dönü mü tür. 

kültür geli tikten sonra bu tören, “sevab n  ölünün ruhuna 
ba lamak” üzere fakirlere yemek, helva vermek eklini alm t r 
( nan 1991: 248).



“Ölü a ” hakk nda O uzlar n inan  ve anlay lar  Salur Kazan’ n 
’un kar s  ile yapt  konu mada da aç kça görülmektedir:

taraf ndan esir al nm  ve yeralt  zindan na 
kapat lm t r. Tekfur’un kar s  bu ünlü O uz’u görmek için zindana 

“Kazan Be  nedir hâlin, dirili in yeralt nda m  ho tur, yer 
yüzünde mi ho tur? Ne yersen, ne içersen, neye binersen?”

“Ölülerine a  verdi i vakit ellerinden al r m, hem 
yorgas na binerim.” dedi. Kazan’ n bu sözleri O uzlar n eski 
inançlar n n yank s d r. Manas destan nda ise Yakup Han, dostlar n n 
Manas’  unuttu unu, ruhuna a  koymad klar n  söylemektedir ( nan 

Günümüzde esas yap lar nda dikkate de er bir de i iklik 
göstermeyen, k smen slâm inançlar  ile de birle en bu inançlar ve 
pratikler, ba lang çtaki ata ruhlar na ba l  inançlar n bir devam  
niteli indedir. 

ve çevresinde ölü evinde ev sahibi kad nlarla beraber, 
akraba ve kom u kad nlar, ölünün arkas ndan ac  ve zd raplar n  ifade 
etmek için gö üslerine, dizlerine ve yüzlerine vurup, saçlar n  yolup, 
üzerindeki elbiseleri parçalayarak a lamaktad rlar [ ]. Hatta baz  
ya l  kaynak ki ilerin anlatt na göre daha da a r ya gidilerek 
ba lar n  duvara, ta a vurma davran lar na da rastlan r. Bu s rada baz  
kad nlar taraf ndan a tlar terennüm edilir. Ancak bu pratikler 
genellikle beklenmedik ölüm olaylar  ile genç ya taki ölümlerde vuku 

bütün halk bu ac lara i tirak eder [K. 85

. BEREKET VE SAÇI TÖREN  LE LG L  
NANÇLAR

Yap s nda “koruma, kurtarma, sa l k, u ur, bolluk ve bereket”
unsurlar n  ya atan bu merasimlere ait inançlar, günümüzde slâm

rlikte de i ik ekil ve görünümlere bürünerek 
’da da varl n  devam ettirmektedir. 

nanç ve saç , ayr ca ya mur duas  ve 
bereketle ilgili inançlar olmak üzere üç ba l k alt nda toplayarak 
aç klama a çal t k.



’da çal mam z n ilgili bölümlerinde de görülece i gibi, ulu 
ve bilge ki ilerin türbe ve mezarlar na ta  yap t rma, mum yakma, 
bu day serpme, kutsal addedilen a açlara nezir olarak renkli iplik ve 
paçavralar ba lama; ziyaret edilen delikli ta lara, kutlu p nar ba lar na 
para, çama r gibi nesneleri b rakma; nazardan koruyaca  inanc  ile 
çocuklar n omuzlar na kaplumba a kabu u, mavi boncuk veya özellik 
arz eden nesnelerin terkibinden olu mu  mavi nazarl klar  asma gibi 
inanç ve uygulamalar , hayat n önemli bir merhalesi say lan evlenme 
ve dü ün merasimlerinde s kça görmekteyiz.

Kurban, insan n Allah ile ili ki kurma biçimidir. 
nsanl n atas ndan Sümer e kadar bu durum tek ili ki eklinde 

devam etmi tir. nsanlar, tarih boyunca Allah’a de i ik sebeplerle 
sunmu lard r. Kurban, umumiyetle dile in gerçekle mesi ve 

i lenen bir suçun affedilmesi için kesilir. Burada amaç Allah’ n 
dilenen eye yard mc  olmas d r. Önceki toplumlarda Allah’ n 
hakemli ine de kurban üzerinden gidilmi tir. Kur’an’da geçen Mâide 

ili u sözler bulunmaktad r: 

“Onlara Âdem’in iki o lunun haberini gerçek olarak anlat: Hani 
birer kurban takdir etmi lerdi de birisinden kabul edilmi , di erinden 
ise kabul edilmemi ti. (Kurban  kabul etmeyen karde  k skançl k 
yüzünden), And olsun seni öldürece im, dedi. Di eri de, Allah ancak 
takvâ sahiplerinden kabul eder, dedi.” (Kur’an

slâm dini, geçmi  dinlerin bir devam  özelli ini ta makla 
birlikte bunu ilâhî bir filtreden geçirir. slâm dinini ya ayanlar kurban
kesmekle Tanr ’y  de il kendini tazelemi  olmaktad rlar. Arapça 
“dahiye” de denilen kurban yak nla mak anlam n  ta r. Bu anlam yla 
Müslümânlar, bayram gününde kurban kesmekle Allah’a 
yak nla may  ve O’nun kendilerine parlak bir ekilde dokunmas n  
murat etmi  olmaktad rlar. Kurban edilen eyin ilk ürün olmas , temiz 
ve hastal kl  olmamas  gerekmektedir. 

Türk hayat nda, ata ruhlar  ile birlikte gö ün çe itli katlar nda 
bulunan koruyucu ve kurtar c  iyelere, yer sulara ve yer alt  katlar nda 
bulundu una inan lan erir ruhlara, belli belirsiz zamanlarda, onlar n 
r zas n  kazanarak, yard mlar n  sa lamak, ki iliklerinden ortaya ç kan 
birtak m kötülüklerinin önüne geçmek amaç ve inanc  ile kendilerine 
kanl  veya kans z kurbanlar sunulur, baz  hediyeler takdim edilirdi. Bu 



ve arma anlar, çe itli amaçlarla düzenlenen ayin ve 
arac l  ile sunuldu u gibi, konu içinde 

de erlendirece imiz u ur ve bereket törenleri gelene e ba l  olarak, 
belli usul ve esaslar içinde yap lmaktayd .

’da da biri haks z bir i  yapt ktan sonra ba na kötü bir olay 
geldi inde halk, “Yapt  i i Allah bile kabul etmedi.”
slâm inanc nda Allah’ n hakemli inin tecelli etti i yerin, insan n 

kalbi oldu unu anlamaktay z. Günümüzde slâmiyetle de uyum içinde 
oldu u bilinen kurban anc , eski Türk hayat nda da mevcuttur 

’da türbesine 
gidenler, dile inin olmas  için yerden bir ta  al r ve dilek diler. So
bu ta , duvardaki deli e b rak l r. Ta , duvarda kal rsa, dile in 
olaca na inan l r. Dilek yerine gelirse de türbenin yan nda kuzu veya 
koyun kesilir ve fakirlere da t rlar [

Samanda ’ n Ku alan  köyünde eyh Muha ’da
çocu u olmayan bir ailenin adak adamas n  öyle anlat yor: “Ey 
Allah’ m, senin kutsal ad nla sana yalvar yorum. O güzel rahmetini 
benden esirgeme. Bir eksi im olan erkek çocu unu bana ba la.” [

.1. Saç Uzatma:

merkez ilçesinde do um içinde devaml  erkek çocu u 
Dünya’ya gelen bir ailenin k z çocu una özlemi varsa Allah’a adakta 
bulunur. Ve öyle der: “Yüce Allah’ m, k z çocu um olana kadar 
erkek çocu umun saç n  uzataca m. Sen bu ada m n yerine 
gelmesine, gelmesine, gelmesine yard mc  ol Allah’ m”.

“gelmesine” kelimesini inanç gere i üç defa tekrar etmek 
yerine gelmedi i takdirde bir daha 

adanmaz. E er bir daha adan rsa Allah’ n k zaca na inan l r [

Reyhanl ’da erkek çocuk sahibi olmak isteyip de devaml  k z 
çocu u olanlar veya hiç erkek çocu u olmayan aileler, do uma yak n 

“E er o lum olursa saç n  yedi ya na kadar -baz  
ilçelerde üç ya na kadar- kesmeyece im.” ’a dua eder. 
Bu duadaki temel amaç, do acak çocu un erkek olmas d r. Dilek bu 
ekilde yap l rsa çocu un erkek olaca  inanc  yayg nd r. Do an 



çocu un saç  üç veya yedi y l hiç kesilmeden uzat l r veya bir bölümü 
kesilmez. Süre sona erince ziyarete gidilerek saç kesilir ve saç n n 
a rl nca türbeye para ba lan r. Çocu un saç n  ziyarete 
b rakt ktan sonra kurban kesilir ve fakirlere da t l r. Saç  uzat lan 
çocuklara da halk aras nda “adakl  çocuk”

Yaylada ’nda adak adan rken, erkek çocu un olmas  durumunda, 
tepesinde bir tutam saç n yedi ya na kadar uzat laca  söylenir. Yedi 
ya  doldu unda da uzat lan saç, ziyaret veya türbe gibi yerlerde dua 

]. Bu kesilen saçlardan bir k sm  veya heps
torban n içine konur ve saklan r. Bununla birlikte yedi y l
bir tutam saç ne kadar uzun olursa çocu un ömrünün o kadar uzun 
olaca na inan l r. Yine Ku alan  köyünde çocu u olmayan bir ki inin, 
çocu u olmas  durumunda k rk gün kap  kap  dolan p dilenip adaklar 
adad klar  da görülmektedir [

Do an çocu un saç  üç veya yedi y l hiç kesilmeden uzat l r veya 
bir bölümü kesilmez. Süre sona erince de ziyarete gidilerek saç kesilir 
ve oraya b rak l r [

2. Türbe veya Yat rlara Gitme

’da türbesine gidenler, dile inin 
olmas  için yerden bir ta  al r ve dilek diler. Sonra bu ta , duvardaki 
deli e b rak l r. Ta , duvarda kal rsa dile in olaca na inan l r. Dilek 
yerine gelirse türbenin yan nda kuzu veya koyun kesilir ve fakirlere 
da t rlar [

kram Etme:

Devaml  ölü do uran bir kad n için annesi veya akrabalar ndan biri 
“k rmitli kurabiye” ad  verilen bir adak adar. Do um iyi geçmi se 
ada  olan ki i kurabiye yapar ve tepsiye yerle tirir. Tepsi, kiremitle 
süslenir. Buna halk aras nda k rmitli kurabiye denir. Do um yapan 
kad n, ziyarete gelen misafirlere ikram eder. Kurabiyeyi alan misafir, 
çocu un sa l kl  büyümesi için dua eder [

“Çocu um olur ve ya arsa yedi ya na kadar her y l bir kurban 
kesece im.” eklinde adanan bu adak do umdan sonra ziyarette veya 



evde yerine getirilir. Kesilen hayvan n (dana, tosun, koyun, keçi vb.) 
eti da t l r [K

Mevlit okutmay  veya yemek yaparak kom u ve fakirlere 
yedirmeyi adam sa, bu adak da adand  yat r veya evde yerine 

Hay r Yapma

Fakire veya herhangi bir yere maddî yard m adan r ve dile i 

Sünnet le lgili Adak

Çocu un sünneti için Muhammet adl  ki ilerin bulundu u yedi
evden para toplan r ve bu parayla sünnet

Türkmen Yaz s veya Kap s  Dola t rma:

Çocu u olan kad n çocu unu, kap s nda Türkmen yazan evlerin 
önünden geçirir ve çocu a Türkmen ad  verilir 

3. Saç : Türk inançlar n n bir bakiyesi olarak, saç  saçma 
prati i Hatay’da da devam etmektedir. Gelin, damat evine geldi inde, 
damad n annesi veya yak nlar ndan birisi ba na para, üzüm, eker ve 

binden olu an saç y , u ur ve bereket 
getirmesi dü üncesiyle gelinin ba na do ru serper ve di er misafirlere 

“Dar s  ba n za.” sözünü kullan r. Bu s rada orada haz r 
bulunan bütün davetliler, bunlardan en az bir tanesini k
u ur getirmesi için alma a çal r. Al nan bu saç , u ur getirece i 
inanc yla türüne göre evde veya cüzdanda y llarca saklan r. 

Gök Türkler’de, Altayl or ve Beltirlerde y l n belirli günlerinde 
Gök Tanr ’ya kurbanlar sunulmu tur ( nan 1986: 49).

Türklerinde ilkbahar, saç  bayram  anlam nda “ slah 
bayram  ve ayini”; sonbaharda ise kötü ruhlara saç  sunmak 
anlam nda, “abas  aga” törenleri yap l rd  ki, bu ayin 
merasimlerde bahsedilen ruhlara, çok say da saç lar sunulmaktad r 



Kara K rg zlar yeni kurulan yurda ve kad n n ilk do umunda ate  
ruhuna saç  mahiyetinde ya  dökerlerdi ( nan 1991: 466).

Özbekler de saç  yapt klar nda “ser erke bolg n, bay ba devlet 
bolg n, bala çaklar ngnig arz s n körgin”, (ba nda bereket olsun, 
zengin ve devletli ol, çoluk ve çocuklar n n arzular n  gör) sözleri 
söylenmektedir (Köksal 1996: 179). Benzer inançlara K rg z

da ( nan 1986: 186), Beltirlerde ve Sagaylarda da 
rastlan lm t r. Yakutlarda ayr ca yeni yap lacak evin yer seçimi 
esnas nda düzenlenen merasimlerde, evin kutlu, oca n mukaddes, 
neslin bol ve sürekli, hayvanlar n ise bereketli olmas  inanc  ile ate  
yak ld ; ya , yo urt ve at yelesinden kopar lan tüylerin saç  olarak 
ate e at ld  tespit edilmi tir. Bunlar n Timur’un verdi i bir ziyafette 
i tirak edenlerin üzerine do ru serpildi ini de görmekteyiz ( nan 

Türk zümrelerinde “saç , saçu, saç lga, çaç lga” adlar  ile 
adland r lan ve kutsal oldu una inan lan nimetler, toplumun iktisadî 
ve ekonomik gücünü te kil eden gelir kayna  ne ise ondan 
seçilmekteydi. Dolay s yla çiftçi kavimlerde görülen dar , bu d
arap... gibi saç lar yap l rken; göçebe Türk zümrelerinde yerini k m z

süt, ya mur; tüccar kavimlerinde ise paran n ald n  görüyoruz. Keza, 
Gök Türklerde ölen hakanlar için ölü evine getirilen mum ile ilgili 
prati in ayr ca Hatay’da oldu u gibi Anadolu’nun hemen her yerle im 
biriminde deyim hâline gelmi  “Dans  ba ma, dar s  ba m za, dar s  
sizin de ba n za.” gibi temenni ifade eden sözlerin kayna n n bu 
inançlara dayand  kanaatindeyiz [

Bütün bu inançlarda ve pratiklerde, evlilik, çocuk, mal, para, u ur; 
bolluk ve bereket gibi, ki iye daimî mutluluk veren ve fakat ula lmas  
her zaman mümkün görülmeyen de erleri arayan ve bulan ki inin, bu 
de erlere sahip olmas n n kar l nda Tanr ’ya kurban sundu unu 
görüyoruz. Ayr ca günlük hayat n ak  içinde ac  ve sd rap veren her 
türlü kaza, belâ, yoksulluk, borçluluk, vakitsiz ölüm ve hastal k gibi 
toplum psikolojisi üzerinde tesirini gösteren olmu  veya olmas  
muhtemel meselelerin önüne geçmek, tekrar ndan sak nmak amaç ve 
inanc  ile, Tanr ’n n yard m na s n ld n  ve kurban kesildi ini 
tespit ediyoruz. Bu inançlar n yan nda, yukar da s ralanan saç  ile gizli 

er, eski Türk inançlar nda ata ruhlar , yer su iyeleri ve erir 
ruhlara sunulan kans z kurbanlar n izlerini ta maktad r. Nitekim eski 



Türk hayat nda ki inin veya toplumun ortak mutlulu u yahut da 
sd rab  olan her türlü meselelere ba l  ayinl ’da Gök 

Tanr ’ya oldu u gibi ad  geçen ruhlara  kurbanlar kesild i ve 
arkas ndan da saç lar sunuldu unu görüyoruz (Eberhard 1947: 41).

.4. Ya mur Duas : Ku kusuz ki insan n ya am kayna  
. nsan, ya am n  devam ettirebilmesi ve çe itli ihtiyaçlar n  

kar layabilmesi için suya gereksinim duyar. Su olmad  ve ya mur 
ya mad  zaman da insan her çe it yola ba vurur. Bu yollardan biri 
de insanlar n bir araya gelerek uygulad  ya mur duas d r

’da ta larla ilgili olarak ya mur ya d rma pratiklerine de 
rastlanmaktad r. Bilindi i gibi Türk inançlar nda su, ta  ve ata ruhlar  
kutsal addedilmekteydi. Suyun, Türk hayat nda bugün bile “rahmet”
s fat  ile an lmas  ona duyulan bu inanc n bir neticesidir.

Hz. Süleyman’ n ya mur duas  için gitti i yerde bir kar nca 
ayaklar n  havaya kald rarak “Allah’ m bizim ne suçumuz var? 
Ba kalar n n i lemi  oldu u günahtan dolay  bize niye ceza 
veriyorsun?” dedi ini duyan Hz. Süleyman halka dönerek, ya mur 
duas n n yap labilece ini söylemi tir [

’ya ba l  Toprakhisar Köyü’nde çiftçiler, ekinlerine 
verecek su bulamay nca ya mur duas na ç kar ve dualar n  ettikten 
sonra da evlerine çekilip ya murun ya mas n  beklerler [

’da ya mur duas n n yap l :

Ya mur duas prati i öyle uygulanmaktad r: Köylü ikindi 
namaz ndan sonra köy imam yla beraber, köydeki dereye gidip ve 
dereden avuç dolusu parlak ta toplad ktan sonra bu ta lara Kur’an
Kerim’den ayetler okunur. Okunduktan sonra da bu ta lar dereye 
tekrar at l r. Bu arada imam da Kur’an  Ker

Suresi okunur ve herkes bir a zdan “âmin”
dedikten sonra evlerine döner. Bu duadan sonra da ya murun 
ya aca na inan l r [

Ya mur duas na, küçü ünden büyü üne; kad n ndan erke ine 
kadar herkes kat l r. Hatta bu duaya koyun, keçi vb. hayvanlar n da 
kat ld  söylenmektedir. Ya mur duas na kat lacaklar, da lara 
ç karak haz rl klara ba larlar. Da da herkes cuma namaz  gibi iki rekât 
cemaatle namaz k lar. Duay  yapacak hoca, bir baston veya k l ç



bir e yaya dayanarak hutbe okur. Bu hutbe önce Arapça, daha sonra 
da Türkçe okunur. Bu hutbede okunan dua [

“Allah’ m bize yard m eden, içimize sinen, ferahl k veren, bol, 
yararl , her taraf  kapsayan, her tarafa ç k p giden, her taraf  sulayan 
devaml  bir ya mur ihsan eyle. Allah’ m! Bizi ya murla sula, bizi 
ümitlerini yitirmi  kimselerden eyleme. Allah’ m beldelerin, kullar n 
ve di er yarat klar n öyle bir darl a u rad lar ki senden ba kas na 
arz edemeyiz. Allah’ m! Bizim için ekinleri bitir, bizim için 
hayvanlar m z n memelerini sütle doldur. Bizi gö ün bereketlerinden 
sula, bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey bol kerem sahibi 
Allah’ m! Biz senden ma rifet dileriz, üphe yok ki sen çok 
ba lay c s n. Bize gökten bol bol ya mur ya d r. Ey ba lay c  ve 
merhametli Rabbimiz, bizlere ac  ve merhamet eyle.” 

Ya mur ya mad  takdirde, üç gün arka arkaya ya mur duas na 
ç k l r. Ya mur duas nda tövbeler tekrarlan r; sadakalar verilir; 
hay rlar yap l r [

’da ovas na yak n köylerde ve Antakya’ya
ba l  merkez kö
zeytinya , kat k, tuz gibi g dalar toplan r. Bunu umumiyetle çocuklar 
yapar. Ev ev dola rken sopalardan bir gelin yap l r ve bu geline 
“Çomça gelin” ad  verilir. Evlerin önüne geldiklerinde ise u sözler 
söylenir: 

“Gelin ablam ne ister 
Bir c ng ll  sel ister 
Ver Allah’ m ver.”

Reyhanl ’da ise;

 
“Çomça hatun ne ister 
Allah’tan ya mur ister 
Ver Allah’ m ver“ 

Bu duadan sonra gelinin üzerine ev sahipleri taraf ndan su at l r. 



60 y l önce Antakya’da havalar kurak gitti inde, ya mur 
ya d rmak için, okunmu  asma çubu unun temiz bir akarsuya at ld  
söyl ]. Ayn  amaçla benzer bir prati in 

’da uyguland n  görmekteyiz. Yaln z Yunanistan’da 
asma çubu u yerine me e dal  kullan lmaktad r.

’ya ba l  Toprakhisar Köyünde çiftçiler, ekinlerine 
verecek su bulamay nca ya mur duas na ç kar ve dualar n  ettikten 
sonra evlerine çekilip ya murun ya mas n  beklerler [

merkez köylerinde ya mur duas  prati i öyle 
tad r: Köylü ikindi namaz ndan sonra köy imam yla 

beraber, köydeki dereye gider ve dereden avuç dolusu parlak ta
toplarlar. Bu ta lara Kur’an  Kerim’den ayetler okunur. Okunduktan 
sonra bu ta lar dereye tekrar at l r. Bu arada imam da Kur’an  Kerim 

a zdan “âmin” der ve evlerine dönerler [ Ya mur duas
bütün Anadolu’da yayg n iken Kuzey Irak Türkmenlerinde de imam n 
veya muhtar n duadan sonra suya at ld  görülmektedir (Kalafat 

Karabük yöresinde ya mur duas na karar verdikten 
sonra, dua sabah  k z ve erkek çocuklar  toplan r ve kap  kap  
dola arak evlerden bir eyler isterler. Bu çocuklar, ellerindeki sopalara 
ba lay p emsiye gibi tuttuklar  “ embelek” denen otu ta rlar (Barlas 

Kerkük’te ya mur duas  ile ilgili söylen tekerlemeler, çocuk 
edebiyat nda ya amaktad r: 

“Çemçele k z m a  istiri 
Allah’tan ya  istiri 
Aç n ambar a z n  
Verin ya  pay n  
 
Verenin hatun ols n 
Vermeyeni katir oss n”



Türkistan’da “yada ta ” denilen bir çe it renkli ta la ya mur 
ya d r lmaya çal lmaktad r. Bu gelenek Türk boylar aras nda geni  
bir ekilde yay lmaktad r (Koçar 1991: 236).

azar De mesi

; bak , bakma, göz atma. Bir konu hakk nda dü ünme, görü  
anlamlar n n yan nda; belli kimselerde bulundu una inan lan, özellikle 
çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cans z nesnelere 
de zarar veren bak taki, çarp c  ve öldürücü güç anlamlar n  ifade 

dir (Türkçe Sözlük 1988: 1074).

V. Örnek nazar  anlat rken “Belli kimselerde bulundu una 
inan lan, canl -cans z varl klara, özellikle çocuklara zarar veren, 
bak lardan f rlayan çarp c  ve öldürücü kuvvet.” olarak tan mlar. 

se nazar  tan mlarken, “baz  insanlar n bak lar ndaki zararl  
güç sonucu, k r lma ve sakatlanma gibi olumsuzluklar n ortaya 
ç kmas d r” der (Örnek 1982: 100). Arapça kökenli olan ve “bak ”
anlam na gelen nazar, halk aras nda da ki ide kaza, hastal k ve ölüm 
gibi u ursuzluklara yol açt na inan lan bak  veya kem göz olarak 
tan mlanmaktad r. Hatay’da derledi imiz nazar çe itlerini çe itli 
maddeler nda incelemeye çal t k. 

3.1.6.1. Nazar n Gözle Dokunmas : ’da gözü renkli 
olanlar n nazar n n de ece ine inan l r. Genellikle k skanç, kötü 
niyetli, ba kalar na zarar vermekten ho lanan kimseler olduklar na 
inan lan, aç k mavi gözlü ki iler kem gözlü olarak bilinir ve ondan 

rkulur. Bu ki ilere halk aras nda gök gözlü denir. Umumiyetle 
çocuklar bu ki ilerden uzak tutulmaya çal l r. 

Bir toplum içinde birine fazla iltifat ya d r ld  takdirde 
“Ma allah de!” denir. Halk aras nda “Gözüyle deveyi y kar.”
s kça rastlan l r. Ni de’de gözü de ecek ki iye mutlaka “Ma allah”
dedirtilir ve çocuklardan uzak tutulur. Bu nedenle de çocu un s rt na 
“Ma allah” yaz s  diktirilir (Beyhan 1995: 46).

“Kem gözlüden hiçbir ey istemeyin, istedi iniz takdirde 
i leriniz rast gitmez.” demektedirler (Kiri çio lu; Killi; Vasilyev 

Reyhanl ’da aç gözlü insanlar n gözünün de di ine inan l r ve 
“Gözünü toprak doyursun.” ]. Bu söz Yakutlarda “A z na 



toprak dolsun.” ak ya amaktad r (Kiri çio lu; Killi; Vasilyev, 

’da gelin kendi evinden ayr l nca nazar de mesin diye u 
“ha ha”lar söylenir: 

Ha ha evlerinde var teneke, 
Ha ha geliyor seke seke, 
Ha ha gelinimize göz de irenin, 
Ha ha gözüne horuz keke. (z lg t çekilir)

Ovas nda bu daylar ekildikten sonra ku lar n yemesini 
engellemek için tarlan n birçok yerine korkuluklar dikilmektedir. 
Korkuluk kelimesi Divan’da “abak ” olarak geçmektedir. Abak  
kelimesi, göz de mesini önlemek için bostanlara, bahçelere dikilen 
korkuluk anlam n  içermektedir ( nan 1991: 317).

3.1.6.2. Nazar n Sözle (Dille) Dokunmas : ’da
çekememezlik gibi olumsuz duygulardan kaynaklanabilece i gibi 
birine gösterilen a r  sevgi ve dü künlükten de ileri gelmektedir. 
Bundan en çok etkilenenlerin çocuklar oldu u dü ünüldü ünden ana 
ve baban n çocuklar na fazla dü kün olmas  uygun görülmez. Nazarla 
ilgili inançlardan biri de genellikle k skanç, kötü niyetli, ba kalar na 
zarar vermekten ho lanan kimseler olduklar na inan lan aç k mavi 
gözlü ki ilerden nazar gelece i inanc d r.

’dan Sevim Ergenç, nazarla ilgili u hâdiseyi 
anlatmaktad r:

“Teyzem geldi inde çok huzursuz oluyordum. Bir gün bize 
geldi inde çok güzelle ti imi ve yeni saç rengimin çok yak t n  
söyledi. Bunun üzerine 40 derece ate te yorgan dö ek yatt m. 
Televizyonun da çok net gösterdi ini söyledi inden bir saat sonra 
televizyonun motoru yand ”

ükran Güner nazar ile ilgili olarak unlar  anlatmaktad r: K z 
karde imin evine gittim. K z karde imin pazardan ald  kaza a, 
“Bac m ne güzel kaza n var.” “Ertesi gün kazak omuz 
k s mlar ndan söküldü ve giyilemeyecek duruma geldi.”



azara Kar  Koruyucu Tedbirler:

3.1.6.3.1. Kur un Dökme

Tan d k bir ki inin ba ndan kötü bir hâdise geçmi se nazar
de di ine inan l r ve bu nazar n ortadan kalkmas  için kur un dökülür. 
Kur un dökme uygulamas  da öyle gerçekle ir:

Reyhanl ve K r khan’da nazar de en ki i yere, (Antakya
merkezde ise sandalyeye) oturtulur ve üzeri, ba ndan itibaren hiçbir 
taraf  görülmeyecek ekilde örtülür. Örtme i i bittikten sonra 
Kur’an’dan herhangi bir ayet okunur. Sonra da ba n n üzerine, içinde 
bir tas su olan elek konup bir kab n içinde eritilen kur un bu tastaki 
suyun içine bo alt l r. Kur unun su içinde alm oldu u ekil ise ya l  
ki iler taraf ndan olumlu veya olumsuz olarak yorumlan r [K

’ n bütün ilçelerinde ve köylerinde benzer ekilde 
yap l r.

skenderun ve Dörtyol taraflar nda ise bu uygulama yap l rken 
ele in yerine bir tepsi konur. Bu tepsinin içine makas, kömür parças , 
sar msak ve ip; Antakya’da ise i ne, ye il yaprak ve sabun konur. 
Makas, kötülüklerden; kömür, iftiradan, korunma; sar msak, ac  
olaylardan sak nma; ip, i lerin do ru gitmesi için konur. Su da 
berrakl n simgesidir. Eritilen kur un ise dört yol a z nda dökülür. 
Parçalanan kur un, evin kap s n n üstüne konur. Kur unlar, y lana, 
u a, göze, dile... benzetilir ve bu benzerliklere göre yorum yap l r. 

Bal k, k smeti; köpek, dü man n varl n ; at, iste in gerçekle ece i 
inanc n  simgeler [ ]. Bu i lem bittikten sonra nazar n ortadan 
kalkaca na inan l r.

Kur un, Antakya’da pazartesi, per embe ve cuma günleri dökülür. 
Kur un dökülecek tepsiye bir ba  so an ve sar msak, madeni para, bir 
kal p sabun ve ye il yaprak da konulmaktad r [ ]. Samanda
çevresinde “kur un dökme” çok az görülmemekle birlikte aileler, 

Ovas ’ndaki uygulamalara benzer bir ekilde yapmaktad r 
]. Burada kur un dökme i leminin sinir hastalar na da 

uyguland  gözlenmektedir.

Alt nözü ilçesinde kur un dökme nazar n çe itlerine göre 
gerçekle tirilir. Nazar, muska veya büyü yoluyla yap lm sa kur un, 
kavanozun içine; göz ile de mi se de di er ilçelerde oldu u gibi tepsi 



içindeki suya dökülür. Kur un dökme i i bittikten sonra bir parças  
kur un dökülen ki iye verilir ve saklanmas  istenir [

veya Nazarl k Ta mak:

Muska ve nazarl k ta mak, Hatay’da nazar  önlemenin en büyük 
yolu olarak görülür.

K r khan hanl ’da muska yazd rmak için hocaya gidilir. 
Umumiyetle eyh Abdurrahman ad yla bilinen hocan n, bu konuyla 
ilgili nefesinin güçlü oldu una inan l r. Hocan n yan na giden ki i, 
bütün meselelerini hocaya anlat r ve
göre muska yazar. Muska üçgen hâline getirildikten sonra problemli 
olan ahsa verilir. Muska belli bir zaman sonra (1 hafta 10 gün) 
kimseye gösterilmeden yere gömülür veya evin bir kö esinde saklan r 

’ya ba l  Dikmece köyünde genç k zlar n baht n n 
aç lmas  için muskalar yap l r ve muskay  yazan ki inin söyledi i bir 
yere gömülür veya yak nlarda bulunan bir nehre at l r. Yine ayn  
köyde gelin eve girerken eline yak nlar  taraf ndan verilen taba  yere 
atarak k rar. Tabak k rma uygulamas yla, evde u ursuzlu un 
olmamas  ve eytan evde ise ç kaca  inanc  hâkimdir [

Samanda ve çevresinde muska ta mak pek ho  görülmemekle 
ovas na yak n olan ailelerde bu uygulama çok yayg nd r. 

“göz boncu u” veya di er ad yla “nazar 
boncu u”na s kça rastlanmaktad r. Sey ta  ile birlikte kullan lan 
nazar boncuklar , umumiyetle çocuklar n s rt na bir çengelli i ne
ili tirilir. Yeni do an çocuklar n yast n n ucuna ma allah yazan bir 
alt n ile birlikte tak l r. Her elbise de i ti inde bu nazarl k yeni 

Gebe kalmak isteyen kad nlar, hocaya muska yazd r r ve boynuna 
asar. Çocuk do unca da daha önce yazd r lan bu muska çocu un 
boynuna as l r [

Çocu u olmayan ki iler, doktordan bir çözüm yolu bulamad klar  
zaman türbeye veya hocaya ba  vururlar. Bu konuda ba  vurulan 
ki ilerden biri de Dör ’da ikamet eden Hac  Kadir’dir. Hac  Kadir, 
çocu u olmayan ki ilere do um muskas  yazmaktad r. Bu muskan n 
21 gün sonra kad n n karn na ba lanmas  ve gebeli inin 9. ay nda 



ç kar lmas  tavsiye edilir. Çocuk oldu unda ise 7 y la kadar her y l bir 
kurban n kesilmesi istenir. Ayr ca bu hocalar n verdi i isimleri 
kullanmad klar  takdirde de do an çocu un erken ölece i söylenir. 
Verilen isimler genellikle unlard r: Do an çocuk erkek olursa 

, Hüseyin; k z olursa da Fatma, Ay e [

3.1.6.3.3. Tütsülemek

’da de mesine kar  pohur (Reyhanl ’da buhur) ad  
verilen tütsülerle nazardan korunulaca na inan l r. Antakya
yap lan bir uygulamada, buhura kimyon, karabiber, çörek otu ve yedi
tane pirinç kat l r. Bu yedi pirincin her birine ayr  ayr  F
okunur. Bir kab n içine konan bu malzemeler, bir süre ate e 
tutulduktan sonra nazar de di ine inan lan ki inin ya da yerin 
etraf nda dola t r l r. Dola t r l rken de u sözler söylenir: “Kor gözü, 
kom u gözü, yor gözü, yaramaz gözü, anne gözü, baba gözü, 
çocu uma ve evime gözü de enin patlaya iki gözü.”
Samanda ’da bulunan H d r ve Musa türbesinde buhur yakmak 
gelenek hâline gelmi tir. Türbeyi ziyaret için gelenler güzel kokuyu 
al nca Peygambere “salâvat” getirir. Bu yolla insanlar n, psikolojik 
olarak rahatlayaca na inan r [K

3.1.6.3.4. Göze Sürme Çekme

Yeni do an çocuklar n güzel ve koyu renkte gözleri olmas  için, 
kirpiklerin aras na sürme sürülür [

3.1.6.3.5. Çocu un Yast k Alt na Ç k n B rakma

Tuz, çörek otu, kömür, so an, sar msak kabu u, ç k n yap larak 
yast n alt na konulur [K

3.1.6.3.6. Kesilen Keçiden Al nan Parçalar  Çocu un Telli ine 
B rakma: 

’ n da  köylerinde çar amba günü kesilen keçinin gözünden, 
kula ndan, dilinden kopar lan parçalar kurutulur, ipli e dizilerek 
çocu un telli ine (ba l k) tak l r [K



Nazar  Kudretinin Bulundu una nan lan Ki ilerden 

Reyhanl ’da nazara inanan aileler, kendi çocuklar na bu ki ilerden 
uzak durmas n  ve onlarla hiç konu ulmamas n  söylerler. Bu ki ilere 
bak larak u sözler söylenir: “Elem tere fi , kem gözlere i .” 
“Gözün g…üme”. Bu sözler söylendikten sonra da nazardan korkan 
ki i kalça k sm n  iki defa ka r [

’da de di ine inan lan çocuklar, hocaya götürülür 
ve bu hocadan nazar duas  istenir. Hoca da sa  elini çocu un ba na 
koyarak nazar duas n  eder. Dua esnas nda hasta esnerse gerçekten 
nazar de di ine inan l r. Duadan sonra çocuk eve getirilir ve yedi
ipli e yedi dü üm yap ld ktan sonra koluna ba lan r. Bu i lemler 
bittikten sonra hoca taraf ndan verilen tuz, hastan n ba nda yedi defa 
dola t r l r ve hastaya yalat l r. Tuzu hastan n ba nda dola t ran ki i 
de, nazar n kendisine geçmemesi için, biraz yalar ve “El benden, 
sevap Allah’tan.” dedikten sonra hastan n kolundaki ipi ç kar p 
arkas na atar. Bu ekilde nazar da ortadan kalkm  olur  [K

3.1.6.3.9. Kömür Sayma

Uygulama aç s ndan kur un dökmeye benzer. Bir su kab  içine 
ocaktan al n âlindeki kömür at l r. At ld ktan sonra kömürün 
ald  ekle ve say s na göre yorum yap l r. Kömürün suyu dört yol 
a z na dökülür. Say lan kömürler de nazar n de di i ki inin omzuna 
at l r [K

3.1.6.3.10. Kilit Açma

’da nazardan korunma ve i lerin düzgün gitmesi için 
yap lan pratiklerden biri de “kilit açma”d r. leri ters gidenler veya 
evlenemeyen k zlar için kötü muska yaz ld na inan l r. Bu yap lan 
muskay  etkisiz hâle getirmek için bir asma kilidi sat n al n r. Cuma 
günü, ö le namaz ndan sonra camiden ilk ayr lan ki iye bu asma kilidi 
verilir. Verilen bu kilidin dile i olan ki inin ba  üzerinde aç lmas  
istenir. Kilit aç ld ktan sonra, bir daha kapanmas n diye Asi Nehri’ne 
at l r.



. RAKAMLARLA LG L  NANÇLAR

’da rakamlarla ilgili inan lar  ve bu inan larda uygulanan 
pratikleri u ekilde maddeleyebiliriz:

Ölünün yedinci günü yemek verilir [ güne kadar 
ölünün mezar  ziyaret edilir [

Bir yak n n ölmesi veya çevreden birinin ölmesi durumunda yedi
gün boyunca televizyon vb. e lence araçlar  kapal  kal r [K

Bir evde tand r varsa yedi y ldan önce y k lmamas  gerekti ine 
inan l r [K

Do umdan sonra k rk gün d ar ya ç k lmaz [

Bir evde cenaze oldu unda evin bir odas n n  ak amdan 
sabaha bir gün aç k kal r [K

Sofradan atlayan n k rk gün k smeti kapan r [

Evlenen çiftler üç gün d ar  ç kmaz. Yedi gün sonra da yak n 
akrabalar yeme e davet edilir [K ]. zmir’de üç gün sonra önce k z 

Günümüzde halk inanc nda üçler, be ler, yediler, k rklar, senesi... 
ile ilgili uygulamalar hâlâ devam etmektedir. 

Çin kaynaklar  Türklerin, ölünün bulundu u çad r n etraf nda yedi
kez at üzerinde dola ; kap n n önünde yüzlerini b çakla kesti ini 
yazmaktad rlar. Ölümü izleyen bu yas töreni yedi kere tekrar 

25). Bu say lar, amanl k
yolu hakk ndaki bahislerde de geçmektedir. “Gelecek aman, 9 veya 7 
ya nda hastalan r. Ruhsal hastal  ise 3’ten 7 ya na kadar sürer. Bu 
hastal klardan sonra aman olur.” Yine eski Türk inanc nda ünlü 

amanlar, üç defa farkl  ki i olarak Dünya’ya gelir (Abdykoulova 

, rüyas nda ölen amanlar n ruhlar n  görür. Bu ruhlar, 
aman n ya ayan bedenini yaralar. Böylece 3 veya 7 gün bayg n yatar. 

Bu süre içinde yemek yemez. Uyand ktan sonra da aman olur 
(Abdykoulova 1997: 30). amanlar nda basamaklar da mevcuttur. 
Ak aman, Kara aman, Ulu aman olarak adland r lmaktad r. 

amandaki en doruk nokta 7 katl  merdivenden yeralt na iniyormu  



gibi görünmedir. Orada cehenneme hâkim olan Erli ’e yakarmakta, 
Ülgen’i de an p geri dönmektedir (Abdykoulova 1997: 30).

Yedi rakam na destanlarda da çok rastlamaktay z. Yedi gün
’ta “Küçücük ölüm tuttu.” sözle

görmekteyiz. 

. AYLAR VE GÜNLERLE LG L  NANI LAR

Nisan ay u urlu olarak bilinir. Ya an ya murla topra n 
canlanaca na ve bu ya murdan içen çocuklar n da 
hastalanmayaca na inan l r [ ’de ilk isan ya
biriktirilir ve biriken ya mur suyu f rçayla elbiselere sürülür. Bu 
ekilde elbiselerin eskimeyece ine inan l r [

Samanda ’da çar amba ve cuma günleri ile birlikte ay sonlar nda, 
u ursuzluk getirece ine inan ld  için umumiyetle çama r y kanmaz. 

’da ya ayan Fahriye Bu dayc  ve ailesi de 
pazartesi günü çama r y kanmayaca n  ve y kan ld nda da 
u ursuzluk getirece ine inanmaktad r. Bu aileye göre pazartesi günü 

ve Hüseyin’in Kerbelâ’da öldürüldükleri gündür. Bu iki insan n 
hat ras na yas tutulmas  gerekti i dü üncesindedirler [

Cahit Koç özel günlerle ilgili olarak bize u konuyu anlatmaktad r: 
Samanda merkez ve köylerindeki inanca göre, Hz. Muhammed’in 
k z  Fatma’n n çocuklar  Hasan ile Hüseyin’in pazartesi günü do up 
öldükleri gündür. Öldükleri gün, yak nlar , naa lar  y kamak için kap  
kap  dola arak köylülerden kazan istemi . Hiçbiri vermeyince de 
onlara beddua etmi . “Allah sevdiklerinizi size ba lamas n, Allah 
çama rlar n z  temiz etmesin.” eklinde yakarm . Bunun üzerine 
günümüze kadar gelen inançla pazartesi günleri ölüm olaca  
korkusuyla çama r y kanmazm . Çama r y kanmamakla birlikte 
buralarda dü ün de yap lmaz [K

Çar amba günü kesilen keçinin gözünden, kula ndan, dilinden 
kopar lan parçalar kurutulur, ipli e dizilerek çocu un telli ine tak l r 

Gagavuzlarda çar amba günü “maya tutma” günü olarak 
bilinir. Bugünde ekmek mayas n n yo rulmas  ve ek imesinin uygun 
olaca  dü üncesi olmakla birlikte eve bereket gelece i inanc  
â [Çelik, 1996: 112).



biseler pazartesi günü dikilirse, hay rl ; sal  günü dikililrse 
u ursuz; çar amba ve per embe günü dikilen, huzur verici; cuma günü 
dikilirse de uzun ömür verici olur. T rnak, cuma günü kesilirse, kesen 
ki inin günahlar  affedilir; pazartesi kesen ise yoksulla r 

Cuma günü ölenlerin günah  affedilir. Halk da bugün ölen ki inin 
cennete gidece ine inan r. Ni de’de de ayn  inanc  görmekteyiz 

Kutsal günlerde do an çocuklar n adlar , o gün ile 
ilgili olmaz ise çocu un sa l ks z olaca na inan l r [K

. NSAN VÜCUDU LE LG L  NANI LAR

nsan organlar ndaki baz  hareketler, bir olmu u veya olaca  
haber verir. Hayat n tabiî ak  içinde gözün se irmesi, insan  yol 
çekmesi veya yola ç k laca  anlam na gelir.

uzun uzun bakmas , kula n n ç nlamas  veya 
sebepsiz bir anda yüzünün ate lendi ini hissetmesi gibi istek d  
davran lar, daima hayra yorulur. Bu tür refleks hareketleri, Hatay’da
misafirin gelece ine, ki inin aleyhinde konu uldu una, gurbette olan 
çocu un gelece ine, s k nt  içinde bulundu una veya annesinin 
hasretini çekti ine i aret say l r. Bu tür inançlarda dü ünme ve akl n  
kullanabilme melekesi tam geli memi  çocu un, gayri ihtiyarî 
davran na bak larak veya baz  org
çocu un gelecekteki mesle inin belirlenmesi, hatta gurbetteki 
çocu un psikolojik durumu hakk nda birtak m tahminlerin 
yürütüldü ü yorumlar n n yap lmas , ba lang çtaki Türk inançlar
ili kilidir. Geçmi ten günümüze kadar devam eden inançlar  u 
ekilde örnekleyebiliriz:

1. Ka nma ve Ç nlama

Sa  avuç ka n rsa para bulunaca na, sol avuç ka n rsa para 
ç kaca na inan l r [ ]. Bu inanç ’de “Sa  avuç ka n nca 
ele para geçer; sol avuç ka n nca güzel bir haber al n r.” eklinde 
yorumlanmaktad r (Karasu 1997: 15). Sa  ve sol kulak arkas  
ka n rsa, para kazan laca na inan l r [ ]. Kulak ç nlad
mutlaka biri kula  ç nlayan ki iyi an yordur [ “Kula n  
ç nlatt k.” sözünün kayna  da bu inançtan kaynaklanmaktad r.



2. Se irmeler

Sa  göz se irse, mutluluk; sol göz se irse, hay r belirtisidir 
1997: 15). Sa  göz se irse biri sizi iyi bir ekilde an yor; sol 

göz se irse, biri sizi kötülüyor, demektir [ ]. Sa  göz se irse iyi 
haber; sol göz se irse, kötü haber gelecektir [ ]. Di er illerde göz 
se irmesinde yolcu gelece i inanc  hâkimdir (Beyhan 1995: 47). Sa  
ka  se irse ferah; sol ka  mala kavu ma belirtisidir (Karasu 1997: 15). 
Sa  aya n n orta parma  se irse sevinç; sol aya n  küçük parma n  
se irmesi zenginlik ifade eder (Karasu 1997: 15). Sa  kulak se irse 
sevinç; sol kulak se irse kaybedilen bir eyin bulunaca  anlam  
vard r (Karasu 1997: 16).

3. Köseler

Sakal  ç kmayan ki ilere itibar edilmez [ ]. Sakal  ç kmayan 
köse ; askere al nmaz ve adam yerine konmaz [K

’da “Kel, kör ve topaldan kaç n n.” denir. Saç  dökülen 
ki ilerin çal kan ve ayn  zamanda k smetinin aç k oldu una inan l r. 
Ni de’de de kellerin çal kan oldu una inan l r (Beyhan 1995: 49).

.5. K sa Boylular

’da k sa boylu olan insanlar n errinden kaç l r. Halk 
aras nda bu insanlara “kuttuk veya kalças  yere yak n” denir. K sa 
boylu biri, bir grubu yönlendirmeye çal t nda “Bu boyla bizi mi 
kand racaks n?” denir. Reyhanl ’da k sa boylu olanlara “f tiz” lâkab  

ildi i de görülmektedir [K

Bir evde bulunan çocuklar birbirinin üzerinden atlamaz. Atlad  
takdirde boyunun k sa olaca  inanc  yayg nd r. Ayn  inanc  

’da da görmekteyiz (Beyhan 1995: 44).

. ÖZEL GÜNLERLE LG L  NANÇLAR

1. H drellez

slâmiyetin kabul edilmesinden sonra Türk hayat na giren ve 
özünde eski Türk inançlar n n da izlerini ta yan baz  inanç



pratikler, genellikle h drellez kutlamalar nda belirgin ekilde k
gösterir. Hatay’da h drellez gecesi, dilenen tüm dileklerin kabul 
olaca na inan l r. May s n be ini alt s na ba layan gece, çocu u 
olmayan veya oldu u hâlde k sa zaman sonra çocu u ölen kad nlar, 
haz rlad klar  tahta be ik sembollerini gül a ac n n dal na ba layarak 

be i i kimseye görünmeden al p, çevrede yeni do an bir çocu un 
be i ine b rakt ktan sonra dileklerinin olmas  için duada bulunurlar 

Yine ayn  gece insanlar k rm z  bir bez içerisine madeni para 
koyarak dilek dilerler. Diledikten sonra da bu bezi gül a ac n n 
gövdesine ba larlar. Bu bez, 6 ay s sabah na kadar gülün 
gövdesinde ba l  kal r. Gün do madan, sabah namaz yla birlikte geri 

n r. Al nan bu para sürekli olarak bir yerde muhafaza edilir. Ertesi 
y l bu uygulamada yine ayn  para da kullan labilir [

Dileklerinin gerçekle mesini isteyen genç k zlar, gelinler ve 
erkekler, bu gece tutulan niyetleri do rultusunda gül a ac n n 

bindeki topra a ev, araba, tarla, bahçe... ekillerini, çizmek veya 
çöpten yap lan sembolleri topra a b rakmak suretiyle, dileklerinin 
olaca na inan rlar. Ayn  gece gül dal na ba lanan para cüzdan n n 
güne  do madan önce al nmas  ile paran n bir y l eksilmeyece ine 
dair inançlar da vard r [

Bu konuyla ilgili olarak konu tu umuz ki ilerden baz lar , bu 
gecede gül a ac n n dibinde topra a ev resmi çizdikleri için, o y l ev 
sahibi olduklar n , baz lar  da ayn  uygulamalarla evlendi ini, ba
bahçe sahibi oldu unu söylemektedirler. Ayr ca h drellez günü, genç 
k zlar niyetlerini bir kâ da yazarak Asi Nehri’ne att klar n  ve 
dileklerinin kabul oldu unu ifade etmektedir [

Bütün bu uygulamalarda niyetlerin kabulünden sonra kim, neyi 
kime vaat etmi se bu vaadini mutlaka yerine getirmesi gerekir. Aksi 
takdirde bu bereketin elden ç kaca na inan l r. Hatay’da ayr ca güne  
do madan önce kalkarak evinin önünü sulay p süpüren ve bu 
davran n  aral ks z olarak k rk gün süreyle yerine getiren kad nlar, 
bu sürenin sonunda H z r’ n gelece ine ve kendilerinin ne gibi 
mü külleri varsa çözece ine inan rlar. Dolay s yla bu süre içinde 
gelen kim olursa, kap dan bo  çevrilmez. Gelen ki iye sunulan ya , 



kavurma, un, bulgur, eker gibi nesnelerin küçük bir parças n  tekrar 
ev sahibine geri vermesi gerekir. Bu ekilde geri verilenlerin, ait 
oldu u torbas na bolluk ve bereket getirece i inanc  hâkimdir. Söz 
konusu bu g da maddesinin y llarca tükenmeyece ine inanan kad nlar, 
bu durumun yaln z kendilerine ait bir s r olarak saklanmas  gerekti ini 
de ifade etmi le

Yöreye ait bütün bu inanç ve pratiklerde gördü ümüz, evlerin 
temizli i, tutulan niyetlerin gerçekle mesi için toprak üzerine 
b rak lan veya çizilen ekil ve semboller ile ad  geçen çe itli g da 
maddeleri, H z r' n ki ili inde var oldu una inan lan bolluk ve bereket 
unsurlar n n ortaya ç kmas nda k smen tesirini gösteren yard mc  

rlard r [

’da H z r Aleyhisselâm’ n senede bir gün tüm ülkeyi 
gezerek bereket da tt na inan l r. Bu gecede Antakyal lar evlerinde 
bulunan tüm tah llardan birer tas doldurarak bunlar d  kap n n önüne 
b rak rlar. Bu tah llar bir gece d ar da b rak l r. Böylece tah llar n 
bereketlenece ine inan l r ve ertesi sabah tah llar tekrar çuvallara 

]. Antakya’da h drellez
bir kâ da o gece ile ilgili dua yaz lmas  ve Asi 

Nehri’ne atmadan önce dilek dilenmesidir. At lan kâ d n nehrin 
ortas na at lmas na ve herhangi bir eye tak lmadan su ile birlikte ak p 
özen gösterilir [K. 43

Kâ da u dua yaz l r: “Arzuhâlim ulu deryaya, ulu derya götürsün 
ulu Mevlâ’ya, bin bir ad yla Allah, yüz bin ad  bir elham, sola kald  be 
ferman, bin bir ad n murad m, sen benim ya Allah.”

Çin kaynaklar nda atalar m z Hunlar n her y l n Mart n 21 ve
günü Ka an n ota nda bütün beylerin toplanarak kendi töre
geleneklerine göre çe itli kutlama ve törenler yapt klar  
anlat lmaktad r. Hunlar gibi kurttan türemi , töreleri ve gelenekleri 
ayn  oldu u bildirilen Kök Türk , otlar n ye ermesini, yeni günün 
ba lang c  saym lard r. Kök Türk ka anlar , nevruzda, beyleriyle 
Atalar Ma aras ’nda kurban kesip anma töreni düzenlemi lerdir 
(Y ld r m 1998: 46). Günümüzde Hatay ilinde nevruz kutlamalar na 
pek fazla rastlan lmamaktad r. Bunun sebebini sordu umuzda 

önce kestiklerini ve güzel k yafetlerini giyip 



gezdiklerini, fakat daha sonra devletin nevruzu yasaklad n  
söylemektedirler [

le lgili Di er nançlar: ’da daha önce 
belirtti imiz bereketle ilgili belli ba l  inançlar n yan  s ra bu 
inançlarla ilgili pratiklere de rastlan lmaktad r. Bunlar  u ekilde 

Ekmek k r nt lar n  yere atmak veya ayakla çi nemek günaht r. 
Evin bereketi kaçar [

Bismillâh demeden yemek yiyenin doymayaca na inan l r. 
eytan’ n da onunla beraber yemek yedi ine inan l r [K

Yer sofras na ba da  kurularak oturulur. Yerde ekmek parças  
görülünce de yerden al n r ve öpülerek yerden yüksek bir yere konulur 

OL LE LG L  NANÇLAR

Yolculu a ç kan n çabuk ve sa l kl  dönmesi için arkas ndan su 
dökülür. Bu durumda yola ç kan n sa l kl  bir ekilde gidip gelece ine 
inan l r [

Evden biri ayr ld nda, haber al ncaya kadar ev süpürülmez. 
Süpürüldü ü takdirde çabuk unutulaca na inan l r (Karasu

Yolculuktan geç gelenler için “leyle i havada, yumurtay  tavada 
m  gördün” sözü kullan l r. Bu sözle tatile ç kan ki inin çok gezdi i 
anlat lmak istenmi tir [

AYVANLARLA LG L  NANÇLAR

Zeynep Kör, ep ül ailesi ya ad u olay  
anlatmaktad r: “S k nt l  bir yaz günüymü . Hava bozuk ve ve ya mur 
ya yormu . Bu hiç de hayra alâmet de ilmi . Saat ö leden sonra iki 
buçuk gibi kap dan bir ses gelmi . Kad n kap y  açm  ve kar s nda 
kocaman bir yarasa görmü . Evin kap s nda bir yarasa, kanatlar  aç k 
bir ekilde yap m  öyle duruyormu . Yarasan n hay r getirmedi i, 
yani u ursuzluk getirdi i bilinir. Yarasay  kap dan ne yapt ysa 
ç kartamam . Evin çapraz kar s nda pastanede çal an gençlerden 
iki tanesini ça rm . Hençler kap ya yap m  olan yarasay  zorla 
ç karm lar. Ondan sonra kad n n içine bir s k nt  girmi . Bu s k nt n n 



neticesi, ayn  ak am ald  haberle ortaya ç km . On yedi ya ndaki 
ye eninin çal t  i  yerinde kamyonun alt nda tamirle u ra rken 
elektrik çarpmas  sonucu hayat n  kaybetti i haberini aldm , i te o 
yarasa ailesiden böyle bir can alm .”

’da hayvan davran lar ndan da ölümle ilgili yorumlar 
yap lmaktad r. Bir köpe in sebepsiz yere ulumas , deprem olaca na; 

nin yoldan giderken aniden kar lar na ç kt nda ölüm 
olaca na; bayku un gereksiz yere ötmesinin de ölüm sessizli i 
getirece ine dair inançlar yayg nd r [ Köpe in ulumas n n 
depremin belirtisi say lmas  ve neticesinde ölümlerin olaca  
inanc nda, Hatay’ n deprem ku a  içinde yer almas n n ve 
depremlerin s kça olmas n n da büyük fonksiyonu vard r.

’da kurba an n öldürülmesi hayra yorulmaz. Kurba a 
görüldü ü anda görmezlikten gelinir. Ele al nd nda ise al nan yerde 
si il ç kaca na inan l r [ Günümüzde Hatay’da “bayku ”
öldürülmesi ho  kar lanmaz. Avlanmas  hâlinde avc ya u ursuzluk 
getirece i inanc  aç kça görülür [

K r khan ve Samanda ’da evin etraf na sinek veya benzeri 
ha aratlar n gelmemesi için bahçede bulunan ve eve yak n olan bir 
a ac n dal na beyaz bir po et içinde su bulunan bir torba ba lan r. Bu 
ekilde eve ve etraf na ha aratlar n gelemeyece ine inan l r. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HASTALIKLAR VE TEDAV LER

Hastal k ve tedavileri, halk  en çok me gul eden olaylar aras nda 
yer al r. Halk aras nda “Allah dert verip derman aratmas n, görünmez 
kaza ve belâlardan korusun, Allah kimseye çektirmesin, iki iyili in 
birisini versin, ya oldursun ya öldürsün... ” gibi dualar hastal k 
kar s nda al nan tavr  ortaya koyar. 

“Dert tuta, çor duta, karaçor.”, “Allah yataklara dü esin de bir 
y l bir yan n çürüye, bir y l bir yan n.”, “Cinler çarpa”, “Ulum ulum 
ola çürüyesin.” gibi beddualar da yine hastal n önemi ve insan için 
ne kadar kötü oldu unun ifadesidir. 

Hastal k Allah’tan olmakla beraber, so uk, s cak, pislik, kurakl k, 
rüzgâ hastal a sebep olabilir. 

Bazen bu ki ilerin slâmî kültürlerinin çok az oldu u ve tedavi 
metotlar n n dinin kurallar  ile uyu mad  veya ilgisiz oldu u 
gözlenir. 

’da ygulanan tedavi ekillerini u ekilde gruplayabiliriz: 
Evde yap lan tedaviler, ocak tedavileri
ve eyhlere muska yazd rma. 

Her hastal k için bu tedavi ekillerinden bir veya ikisine ba  
vurulur, baz  hastal klar n tedavisi için yaln zca biri uygulanabilir. 
Ba ka ekilde tedavinin mümkün olmad na inan l r. 

4.1. EVDE UYGULANAN TEDAV LER

(Atatürk Hastal )

Normal karaci er dokusunun yerini, yayg n lifsi ba  doku ve 
çevresi ba  dokuyla sar l  normal doku yumrular n n almas yla ortaya 
ç kan yap  ve i lev bozuklu u siroz olarak bilinmektedir. 

1950’li y llarda Antakya’n n irince Mahallesinde oturanlar siroz 
hastal n  Atatürk hastal  olarak adland rm lard r. Ak sakall  bir 
ihtiyar n hastalara reçete yazd  ve daha sonra da ortadan kayboldu u 
söylenmektedir. Halk içinde bu ahsa H z r ad  verilmektedir. Bu ak 



sakall  ahs n reçetesi içinde tamamen bitki adlar  ve bunlar n nas l 
kullan laca  yaz lmaktad r. lâç kullan ld ktan sonra Halep ekme i ile 
silinmesi ve bu ekme in silindikten sonra da topra a gömülmesi 
gerekmektedir. Ayr ca H z r taraf ndan görevlendirilen ve adlar na 
k rklar ve yediler denilen velilerin halk aras na kar t  ve siroz 
hastal na yakalananlara yard mc  oldu u söylenmektedir 

Hasta olan ki iye güvercin yüre i yutturulur 

4.1.3. t Dirse i (Arpac k

Lobut ekeri k z do uran kad n n sütüne kat larak göze damlat l r. 
Su kaba  çiçe inin yapra  tere ya  ile hafifçe ate te kar t r l r ve 
göz üzerine ba lan r. Gözün i en k sm na sar msak sürülür. Alt n 
sürülür. Daha sonra hasta, herhangi bir yeme i bir daha yemeyece ine 

]. Gözünde arpac k ç kan ki iye, “Güzel 
gözlülerde arpac k olur.”

4.1.4. Bron it ve Ast m

Zaman zaman gelen nefes darl , s k s k öksürme ile ilgili kronik 
hastal klarda hastaya bal
d nda hastan n iyile mesi için nar ile lobut ekeri kar t r l p erbet 
yap l r. Sabahlar  birer bardak içilir [

4.1.5. Öksürük

Kuru incir sütle pi irilerek yenir. Bal ile hardal kar t r larak yenir. 
apra , nar kabu u (bir çe it sar  çiçek) çiçe i, da  

çay  kaynat larak içilir 

4.1.6. Duba

Nane kaynat larak içilir 

4.1.7. Ses K s kl

Lâhana ha lanarak, suyu kuru üzüm veya ekerle içilir 

Göz A r s

’da göz a r s  çeken ki ilere uygulanan pratikler unlard r: 



Sütü olan kad n, a r yan göze sütünü sa arak bir kaç damla

damlat r.

Polat ekeri sütle kar t r l r, a r  çekilen göze bir damla 
damlat l r. 

Pa a donu çiçe inin suyu göze damlat l r. 

Çinko sülfat  gül suyu ile göze damlat l r. 

Yumurta sar s  ile sey kar t r l r, göze ba lan r [

as nda it dirse i veya arpac k olarak bilinen, gözün alt 
kapa ndaki sivilcemsi i kinli in önlenmesi için, sar msak sürülür. 
Bu rahats zl k, Divânu Lûgat it Türk’te “tirgsek” olarak geçmektedir 
(Divân C. 3, 1985: 424).

Yeni do an bebeklerin gözlerindeki çapaklanmay  önlemek için 
l k çaya bat r lan bez veya pamu un göze sürülmesi gerekir. Bu 

pratik, genellikle büyüklerde göz yorgunlu unu gidermek için 
uygulan r 

. Di  A r s

A r  olan yere bir pamu a bat r lm gül suyu, gül ya  veya dut 
urubu sürülür Di er bir tedavi de kolonyan n pamu a 

bat r larak a r yan di e sürülmesi ile yap l r. 

. Kulak A r s

Ceviz kabu u yak l r, içi dövülür; ya  a r yan kula a damlat l r, 
tav an n iç ya  damlat l r 

Ba  A r s

Defne tohumu bal ile kar t r larak yenir 

12. Ba  Dönmesi

Ki ni  kaynat larak içilir 

Bel A r s

ncefil, am f st  dövülerek bala kat l r, 
her gün bir tatl ka  yenir [K



. S z

Gelin göbe i otunun çiçe i dövülerek a r  olan yere sürülür 

4.1.15. ktidars zl k

’da bol bulunan çak r otunun içindeki yumu ak özün bal ile 
kar t r larak yenilmesi neticesinde iktidars zl n giderilece ine 
inan l r 

4.1.16. Dudak Uçuklamas

Dudak uçuklamas
köpe in üzerine konur. Köpek yiyece i yerse çabuk iyile ece ine 
inan l r [

4.2. OCAK TEDAV LER

ve çevresinde baz  ki ilerin ola anüstü kabiliyetleri 
sayesinde çe itli hastal klar  tedavi edebileceklerine inan l r. Bu 
ki ilere “ocakl ”, oturduklar  eve ise “ocak” ad  verilir. Hatay’da
ki inin ocakl  olabilmesi veya böyle bir özelli e sahip olabilmesi için 
ö renim görmesine gerek yoktur. Bu yetenek tamamen soydan gelen 
mistik bir karakter ta r. Ocakl
hayatta iken, böyle bir kabiliyetin varl n , hissetti i kendi çocu una 
veya kendi soyundan uygun gördü ü birisine el vermek suretiyle 
devreder. Bu devretme i ine “el verme” ad  verilir. Bu a
hastal a yetkili ise bu i in prati ini, tedavi s ras nda yap lmas  gerekli 
olan i  ve i lemleri ocakl n n uygulamalar ndan ö renir. Zirâ ocakl , 
hastan n nas l ve ne ekilde tedavi edilece ini, tedavi i leminin hangi 
günlerde ve kaç gün sürece ini, kendisine de s çramas  muhtemel olan 
bu hastal a kar  nas l tedbir alaca n  bilmek ve bunlara uymak 
mecburiyetindedir. Bu pratikleri uygulamalar s ras nda görerek 
ö renen ocakl  aday , art k ilgili hastal n tedavisinde izinli say l r. 
Hatay’da erkek ve kad n ocakl lar vard r.

’da ayr ca herhangi bir sebeple yerinden ç km  parmak; 
bilek, kol ve bacak kemiklerinin tedavilerini yapan, bunlar n yerine, 
vücudun incinmi  bölgelerindeki adaleleri ovalayarak iyile tiren
baz  halk ilâçlar  kullanarak çe itli kemik rahats zl klar n n tedavisini 



yapan yetenekli ki iler de vard r. Bunlara k r kç ç k kç  ad  verilir. Bu 
ki ilerin hayatlar , ta d klar  yap  ve fonksiyonlar  da yine eski kaml k 
hayat n n günümüzdeki izle

Türk hayat nda kaml k sanat n n ö renmekle elde edilmedi ini, 
kaml n soydan geldi ini, kam aday n n ihtiyar kam n elinde 
yeti ti ini, onun nezaretinde ayinler yapt n  ve bütün bu i lemlerden 
sonra kaml k s fat n  ald n  görüyoruz ( nan 1986: 76; Radloff
295). Ayr ca Türk hayat nda erkek kamlar gibi kad n kamlar n da 
bulundu u, kamlar n merasimler sonunda kendilerine verilen ücrete 
raz  olduklar  tespit olunmu tur ( nan 1986: 80). Benzer inançlar; eski 
Türk hayat nda da mevcuttur. Mahmud Kâ garî, “Kam”
“kâhin” kelimesi olarak aç klar (Divan C.III. : 157). “Irk”

“falc l k, kâhinlik, bir kimsenin gönlündekini d ar  ç karmak, 
bilmek” anlam  ile izah etmi tir (Divan C I. : 42).

Altayl lar n “ÜIgen” ad na yap lan merasimlerinde, kamlar n 
kurbanl k hayvan üzerine koydu u fincan n, yere a z n n üzerine 
dü mesi ile bu hayvan n ÜIgen taraf ndan kabul edilmeyece ine 
hükmedilirdi ( nan 1986: 103).

Dörtyol do umlu, hâlen Dörtyol’da ikamet etmekte olan 
Y lanc  Hac  Macit, ocak gelene ine sahip bir aileye mensuptur. Hac  
Macit’in Hatay’da ayr  konumu vard r. Yap lan mülâkatta unlar  
söylemektedir:

“Ocak gelene i bize eyh Abdülkadir Geylanî’den gelmektedir. Bu 
gelenek en son bizim ailede devam etmektedir. Ocak gelene i el verme 
eklindedir. Ben 15 ya nda, babam ölmeden k sa bir süre önce 

babamdan el ald m ve imdiye kadar devam ediyorum. Bütün zehirli 
hayvanlar n s rd  insanlar  tedavi edebilirim. Hayvanlar  da 
iyile tirebilirim. Tedavimi dua yoluyla yap yorum. Duay  okuyorum ve 
k sa bir süre içinde hastalar iyile ip gidiyor. Hatta komaya girmi  
hastalar bile iyile iyor. 

El vermede cinsiyet ayr m  yap lmaz. Ama kad n her zaman müsait 
olmayabilir. nsanl a hizmet aç s ndan erkek daha müsaittir. Tedavi 
kar l nda çok az miktarda para al yorum. Tuza dua okuyorum. Bu 
okumu  oldu um tuzu yiyenler zararl  hayvanlardan korunuyor. Bir 
çok bilim adam  bende n gücü oldu unu söyledi. I n gücü 
sayesinde hastalar m  tedavi ediyormu um.” 



Hastal klar  tedavi kabiliyetini ailesinden alan ki ilere “ocak”
denir. Bir ailede, bir veya birkaç hastal  tedavi kabiliyeti, at
geçmi  ruhlardan gelir. Bu kabiliyetin kaç göbek önceden ba lad  
net olarak bilinemez. Daha do rusu “Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’e yak n olan bir atam zda bu hususiyet varm . Allah 
taraf ndan, ruhlar taraf ndan bizim dedelerimize verilmi .”
aç klamalarla kar la l r. ah slar mesleklerini kimseye 
ö retmedikleri gibi nas l ö rendiklerini söylememektedirler [K

olma kabiliyet veya kudreti yaln z bulundu u aileye 
ba ka aileye geçmez. Tedavi kar l  olarak genellikle hasta, 
gönlünden ne koparsa bir miktar para verir [

, ya land  ve görevini yapamaz hâle geldi i zaman o luna 
veya k z na “el vermek”
Bunun için Oca n “Elimin hayr n  sana veriyorum.” demesi 
yeterlidir. Bazen bir ey söylemeden de baba ölünce büyük o lu veya 
bu i e yatk n bir evlât görevi devral r [

ki ilerdeki sihrî gücün Allah taraf ndan verildi i görü ü ve 
ocak ki ilerinin kendi soylar n  Hz. Muhammed’e dayand rmalar , 
halk n ocak tedavilerini tamamen slâm diniyle irtibatland rd n  
gösterir. Hastal n da kanc k (di i) veya erke i olur. Tedavi, 
astal n kanc k olmas  hâlinde kad n ocak; erkek olmas  hâlinde 
rkek ocak taraf ndan yap l r [K. 49

olma vasf n n irsî olu u, soy içerisinde ne zaman ve kimden 
ba lad n n bilinmeyi i ve ruhlarca verildi i görü ü özellikle cin 

r nda “cindâr” diye vas fland r lan ki ilerin cinlere hükmedi i, 
bazen sara nöbetlerine tutulmas  bu gelene in amanl ktan 
kaynakland na birer delildir.

Cin ocaklar nda “cindâr” denilen ki ilerin, elindeki sopay  yere 
k cinleri ça rmas  ve hastay  b rakmalar n  emrederek onlara 

yemin vermesi ve tekrar göndermesi ile aman n kurban
s ras nda kötü ruhlar  davul içine toplayarak insanlar  kurtar  
birbirinden pek farkl  de ildir. Cinderin elindeki sopay  yere vurmas  
cinlerin yeralt nda ya ad  inanc n  dü ündürür. Hastay  
b rakmalar n  emretmesi ve onlar  göndermesi aman n yapt klar ndan 
farks zd r.



skenderun ilçesinde k r k ve ç k k ile u ra an ah slar vard r. 
Bunlar n tedavilerinde kulland klar  malzemeler ise genellikle 
yumurta beyaz , kullan lmam  sabun ve kullan lmam  bezdir. Ezik 
oldu unda ise koyunun kuyruk ya  kullan lmaktad r. Buraya gelen 
insanlar genelde e itimsiz ve fakirdir.

Halk taraf ndan aç kça ifade edilmese tedavisini âdetten 
kesilen kad n n yapmas , ikiz do uran kad nlar n sanc  kesmesi, bu 
kad nlar n di er kad nlardan tefrik edilerek tedavi gücüne sahip 
oldu u inanc n  yans tmaktad r. Bu tür pratikleri yapan kad nlar ocak 

z  kazanmaktad r.

Ayr ca ocak ki inin ailesinden birine el vermesi, yani kudretini 
devredi i aday aman n ayinle and içmesini hat rlat r özelliktedir. 

, misyoner Verbitski’ye dayanarak, Ülgen’e sunulan kurban
merasiminin ev sahibi ve ailesini kötü ruhlardan temizleme fasl n  u 
ekilde anlatmaktad r: “ aman, ayinle koruyucu ruhlar  davulu içine 

toplad ktan sonra kap ya gelerek kap  bekçisine kötü ruhlar  içeri 
sokmamas  için yalvar r. Çad r n ortas na gelerek sinirli hareketler ve 
anla lmaz sözlerle davula vurmaya ba lar. Ev sahibi yakla r, 

aman, davulun tokma  ile hafifçe vurarak s rt nda dola t r r. 
Böylece kötü ruhlar  uzakla t r r. Bunun üzerine o, ev sahibini, 
kar s n , çocuklar  ve yak n akrabalar n  bir bir kucaklar, bu esnada 
davul kucaklanan kimsenin gö süne gelir, orbu ise aman n 
arkas nda bulunur. O, P rkan Tengere nam na yapt  bu kucaklama 
ile davula toplanan ruhlar n yard m na dayanarak onlar  kötü 
ruhlardan yapabilecekleri felâketlere kar  temizler. Sonra temizlenen 
ki iler yerlerine giderler, aman ise süratle kap ya gelir, ona kar  
davulunu tutar ve orbu iddetle vurur, bu suretle kucaklama esnas nda 
ev sahiplerinden davul ve orbuya geçen kötülükleri kap dan 
uzakla t rmak ister.”

Bunun yan nda hastal k da, iyile me de Allah’ n takdiridir. “Dert 
veren Allah derman n  da verir.” sözü bu dü üncenin bir ifadesidir. 
Bu sebeple isyan etmeden insan n hâline ükretmesi gerekir.

4.2.1. Dalak Oca

arbon hastal na yakalanan hayvan n derisi yüzülürken hastal k 
olan k sm ndan insan vücuduna s çrarsa dalak rahats zl  ba lar. 



Bunu önlemek için s çrayan yerin etraf  hamurla çevrilerek, bal konur 
ve mum yak larak bal üzerine de dirilir. 

Dudak se elt ve dalak i mesini gidermek için u tedaviye 
ba vurulur: Hasta yere yat r l r. Tedavi yapan Ocakl ismiyle an lan 

“Ben dalak kesece im.”
“Kesebilir misin?” cakl  bu soruya “Anas n  bile 
keserim.” der. Konu ma biter bitmez Ocakl  hastan n dala n n 
bulundu u yere b çakla kesiyormu  gibi indirip kald r r. 

Uygulama k sm  dalak üzerinde b ça n veya baltan n 
sallan ndan ibarettir. Bu sallama belli bir ritm ile yap l r. Bu 
hareketleri yapmaktan amaç, hastan n dala n  balta ile keser gibi 
görünmektir. K saca kesme taklidi yap l r. Örnekten anla ld na 
göre, i ik dalak üzerinde fiilen bir i lem yap lmamaktad r. Demek ki 
i ik dalak telkinle tedavi ile eski durumunu kazanmaktad r. Halk 

böyle bir taklitle hastal n geçebilece ine inanmaktad r. Buna benzer 
uygulamalar ülkemizde oldukça çoktur.

Anlat lan her tedavide korkutman n esas al n , insan n içine giren 
erir ruhlar n demirden yap lm  öldürücü aletlerle 

ç kar laca  inanc na uygun dü mektedir.

Dalak ve sanc  tedavisinde, ocaklarda yap lan uygulamalarda 
Altaylar n dinî törenlerinde anlat lan, ev sahibinin kötü ruhlardan 
temizleme fasl ndaki davulun yerini ekmek tahtas  almaktad r
Tokma n yerini ise balta ve demir almaktad r ki demirin 

amanizmdeki kötü ruhlara kar  koruyucu oldu unu i aret etmi tik. 
Dalak sanc s  çeken hastan n karn  üzerine ekmek tahtas  konularak, 
balta ile tahtaya vurulmaktad r.

4.2.2. H rlav k ve Köstücek Oca

H rlav k ve köstücek, bir tür bo az hastal d r. Hasta, ocak ki inin 
evinin e ikli ine yat r l r. Ocak ki i elinde bir b çak
oca ndaki konu ma burada da yap l r. Ocak ki i b ça n s rt n  
hastan n bo az na sürer. Ocak ki i hastan n eline verdi i tuzu hastan n 
ba nda dola t r r. Tuzdan biraz yalar, kalan n  arkas na atarak “El 
benden, sebep Allah’tan der ”

H rval k tedavisinde hastan n kap  e i ine yat r l ; amanizm
inanc nda Erlik’in o ullar n n kap  e iklerinde aileyi erir ruhlardan 



korumak üzere bekçilik yapt klar  inanc  ile ilgili olabilir, 
dü üncesindeyiz.

4.2.3. Kulak A r s Oca

Çar amba günleri ocak taraf ndan kula a okunur [

4.2.4. Bo az Oca

, ete i veya örtüsünü hastan n çene alt ndan geçirerek yukar  
do ru çeker. Hastaya biraz tuz verilir [K ]. Bo az a r s nda 
uygulanan di er bir tedavi ekli de köstebek bo an kad n n ete inin 
hasta olan ki inin boynuna üç defa dolanmas d r.

4.2.5. Sanc Oca

’da sanc n n kesilmesi için ikiz çocuk do uran kad nlar 
tercih edilir. Bu tercihin sebebi, ikiz do uran n, do um yaparken 
çekti i sanc n n fazla olmas  ve bu sebeple hastan n derdinden 
anlayabilece i dü üncesidir. Tedavi ekli ise öyledir:

tahtas n  al r, ikiz do uran kad n da demir al r. 
Çevredekiler, “Ne at yon?” der. Kad n: “Sanc  at yom.”
üzerine ikiz do uran kad n tahtaya demirle vurarak hasta etraf nda üç 
defa dolan r [ Alt nözü’nde burnu devaml  kanayan ki ilerin 
ba na, ikiz do uran kad n n donu konur ve bir süre bekletilir. Bu 
ekilde burun kanamas n n geçece ine inan l r [

4.2.6. Köstü Oca

nsan vücudunda ç bana benzer yaralar ç kmas  hastal na 
’da “köstücek” ad  verilir. Bu ç banlar, ç kt  yerden birkaç 

gün sonra kaybolarak vücudun ba ka yerinde ç kar. Hasta, cuma günü 
köstü oca na götürülür. Ocak sahibi, köstebe in yuvas ndan ç kar lan 
topraktan alarak yo urur ve yara say s  kadar f nd k büyüklü ünde 
çamur yuvarlar. Bunlar  baz  dualarla bir kutu içine koyar. Kutu su 
de meyecek bir yere konur. Daha sonra yaran n iyile mesi için 
bekleme süresi ba lar [

4.2.7. Susal k (Temre i) Oca

Temre i, bir çe it deri hastal d r. Cuma ve çar amba günle
oca a gidilir. Temre i hastal n n erke i ve di isi olabilir. Ocak
sahibi önce, dualar okuyarak yaray  sabit kalemle boyar. Boyama üç 



defa yap l r; iyile mezse ocak külü kad n tükürü ü ile kar t rarak yara 
üzerine sürülür. Ocak sahibi bazen hastan n ad yla birlikte ana ve 
babas n n ad n  al r, bir kâ da yazar. Daha sonra kendisine ait “ocak 
ta ”na bu hastal  söyler. Hasta tekrar çar amba günü gelir ve ocak 
sahibi olan ki i, bir yiyecek üzerine dua okur ve bu okunmu  olan 

a yedirilir. Böylece hastal n iyile ece ine inan l r. 
Tedavi üç defa çar amba günleri tekrarlan r [

Samanda ’a ba l  Yo unoluk köyünde ise temre i
çar amba günleri çal  süpürgesi ile yap lmaktad r. Oc
ki i, bu süpürge ile rahats z olan yeri, dua ederek süpürür [

4.2.8. Yakacak Oca

Yakacak hastal , nefes t kanmas  ve kar n i li i belirtilerinden 
tan n r. Tedavisi ise öyledir: Hastan n gö üs kemi i alt na sigara 
kâ d  yap t r l r. Ate le s t lan çivinin ucu ile sigara kâ d  üzerine 
üç defa dokunulur. E er hastal k “yakacak” ise çivi de er de mez ve 
“çat” diye ses ç kar. Hastal k te his edildikten sonra hastaya zeytin 
ya na bat r lm  e
küçükse ekmek annesine yedirilir [K

4.2.9. Hann k Oca

Bo azda olan bu hastal k için hasta, oca a götürülür. Hastan n 
bo az na sigara kâ d  yap t r l r. “Bolat demiri” ve “çakmak ta ”

“kav” tutu turulur. Tutu an kav, sigara kâ d  üzerine üç defa 
bas l r [K Ate ve ocak kültü kal nt lar  içinde incelenen “hann k 
ve bö ür a r s ” tedavisinde ocak ki ilerin “ta ”, “kav” ve “demir”
ile elde ettikleri ate i kullanmalar , Yakut amanistlerinin ayinlerinde 
kulland  çakmak ta n  hat rlat r. Bu ate  türünün Türklerce
say ld n  hat rlarsak, tedavi anlay n n da amanizmden 
kaynakland  söylenebilir [K

4.2.10. i ik Oca

Ocaktaki ki i i en k sm  demirle ba lar [K

4.2.11. Kulunç ve Bö ür A r s  Oca

Kulunç, omuz veya s rt a r s d r. Zeytinya veya defne ya
a r  olan yere, çevrede bu i i bilen kimseler taraf ndan, masaj yap l r. 



Bu ekilde omuz kaslar  yumu ar ve masajdan sonra a r yan yere 
havlu konularak bir süre beklenir.

Kar n sanc s  olarak bilinen ’da bö ür a r s  denilen bu 
a r y  tedavi etmek için, rahats z olan ki inin a r yan yerine sigara 
kâ d  konur ve kav ile yak l r.

Kulunç a r s  çeken hastan n s rt na bu i i bilen ki i taraf ndan i e 
çekilir. i e çekme prati i ise öyle yap l r: Küçük bir madenî para, 
bez parças na sar l r ve ispirtoya bat r l r. Daha sonra a r  olan yerin 
üzerinde yak l r. Yak lmadan hemen sonra üzerine bir bardak konur. 
Bardak, yanan parçay  hava ald rmad  için, sönene kadar üzerinde 
kal r. Daha sonra bardak çekilir. Buna halk dilinde, i e çekme denir 

]. Baz  ki ilerin sanc  çekmesinin sebebi, ba rsaklar nda olu an 
kurtçuklard r. Bu kurtçuklar dü medi i süre içinde çocuk geli emez. 
Halk aras nda çabuk ac kan ki ilere “Sende kurt var.” denir. Kurtlar n 
dü mesi için, bol bol kabak çekirde i yenilmesi ve arkas ndan 
bardak süt içilmesi gerekti ine inan l r [

4.2.12. Sar l k Oca

Sar l k, gözün ak ve mukozalar ndaki sararmad r. Bebekler
do umundan hemen sonra sar l k hastal  geçirece ine inan l r. 
Sar l n belirtileri, bebe in gözbebe inde, al n k sm nda veya 
burnunda bulunan sararmayla ortaya ç kar. Sar l n geçmesi için u 
tedaviler yap lmaktad r:

Bebe in do umundan itibaren sar
Bununla beraber, bebe in yüzüne sar  renkte bir tülbent konur; üzeri 
de sar  battaniye ile örtülür. Ayr ca omzuna sar msak ve alt n tak l r. 
Bu uygulama 40 gün sürer [

Bebek, sar l k olmamas  için yemek, et ve benzeri eylerin 
kokusundan uzak tutulur. Bu kokular n sar l a yol açt na 
inan lmaktad r. Kokular n bask n olmamas  için, ipe geçirilmi  bir 
sar msak çocu un omzuna as l r ve sar msa n kokusu gitti i zaman, 
yenisiyle de i tirilir. Baz  ailelerde ise bebek hastal  atlatana kadar 
ayn  sar msak kullan l r [

Yaylada lçesi’nde bebe e alt n tak lmam sa kendi anne veya 
babas  kendi alt n n  bebe e takar ve böylece sar l n
iyile ece ine inan l r [K. 92



Sar l k hastal n n halk aras ndaki ba ka bir tedavisi ise sar l n 
kesilmesidir. Bu uygulamada ise ermi  bir insan n haz rlad  bir 
yiyecek, yine ermi  bir insan taraf ndan çi nenip yutulduktan sonra 
sar l k olan bebe in a z na tükürmesi neticesinde sar l n geçece ine 
inan l r. Yine ayn  ilçede sar l n tedavisinde uygulanan ikinci bir yol 
bebe in üst dama  ile duda  birle tiren k sm n n jiletle kesilmesidir. 
Bu yolla kirli kan n akaca na ve sar l n gidece ine inan l r. Bu 

ma üç çar amba ve ö leden önce yap l r [

4.2.13. Göbek Dü mesi

’de ya ayan ve yeteneklerini annesinden ö renen Zahide 
Göktürk, göbek dü mesi ile ilgili u bilgiyi vermektedir: 

Göbek dü mesi, kar n bölgelerinde, göbe in tam alt ndan geçen bir 
damar n (atardamar) ters bir hareket veya a r bir ey kald rma sonucu 
yerinden uzakla mas d r. Bu damar, göbe in birkaç santim alt na 
kayarsa mide bulant s  ile birlikte sanc  görülür. Her iki hâlde iddetli 
sanc  ile k vrat l r. Bu rahats zl k göbek damar n n yerine gelmesi ile 
birlikte sona erer. Aksi hâlde büyük hastal klara neden olabilir.

Tedavi ise öyle yap l r: Hasta aç karn na tedaviye haz r olmal ; 
mümkünse sabah erken vakitler tercih edilmelidir. Hasta sert ve düz 
bir zemine s rt üstü uzan r, ayaklar  kalçaya do ru yakla t rarak 
dizlerini yukar ya kald r r. Ayak tabanlar  yerle temas hâlindedir. 
Kollar gövdenin her iki yan na ve yere temas hâlindedir. Gömlek, 
kazak vb. giysiler gö üs k sm na do ru s yr l r; kar n bölgesi ç plak 
kal r. Göbek damar , sa  el i aret parma  ile göbe in tam üzerine 
bast r larak kontrol edilir. Damar, göbe in tam alt nda at yorsa göbek 
dü memi tir, damar a a  kaym sa göbe in hemen alt nda bir sertlik 
hissedilir. Sol üste kaym sa o bölgede sertlik hissedilir. Önce l k su 
ve sabunla kar n bölgesi ovulur ve yumu at l r. Daha sonra damar n 
bulundu u yerden göbek merkezine do ru, sa  eli parmaklar  
birle tirilmi , sol el sa  elin üstünde, parmak bo umlar n n ba lad  

ekilde yerle tirilir (Bu s rada hastan n sa  yan nda 
yere diz çökmü  ekilde oturulmal d r). Daha sonra hafifçe bast rarak 
parmak uçlar  ile kayd rma yap l r. Birkaç defa tekrarlanan ayn  
hareket soldan merkeze do ru tekrarlan r. Göbek çukurunun her iki 
an ndan iki el ile ayr  taraftan deriden tutularak kar n yukar  

kald r lmak istenir. Birkaç defa tekrarlan r. Daha sonra damar kontrol 



edilir, yerine gelmemi se i lemler tekrar edilir. Damar yerine gelmi se 
hasta yüzü üstü yat r l r, hastan n sa  aya  sol eli ile birle tirilir. Bir 
ayakla da hastan n s rt na hafifçe bast r l r. ki el kullanarak el ve 
ayaktan tutup, yukar  do ru hastan n vücudu esnetilir. Ayn  hareket 
sadece ayaklardan tutularak yap l r ve hasta ba lama pozisyonuna 
getirilir. Göbek damar  kontrol edilir, daha sonra göbek damar , 
kontrol hareketi a r çekimde ve bast r larak birkaç kez yap l r, bu 
s rada hasta, vücudunun üst k sm ndan ayak parmak uçlar na do ru 
giden bir s cakl k hisseder. Sanki bir s v  ayak parmaklar ndan 
ç kacakm  gibi hareket eder. Sonunda rahatlan r, göbek yerine gelir 

4.2.14. Si il ve Beze Oca

Deride olu an ve bula c  olmayan küçük urlard r. Reyhanl ’da 
si ilin kurba alardan geçti ine inan rlar. nsanlar birbirlerine 
“ellerine kurba a almamalar  gerekti ini” ö ütler. El, yüz ve 
vücudun di er yerlerinde görülen si ilin ortadan kald r lmas  için si il 
oca na gidilir. Cuma sabah  selâ verilirken bir bez içine kuru so an
ile tuz konarak dört yol çat s na b rak l r. Bunu kim al rsa si il ona 
geçer [ K r khan’da si ilin üzerinden süpürge geçirilir. 
Süpürge ile si ilin bir ba ka ki iye geçece ine inan l r [K. 83

merkezde si ili olan ki iye, üç defa, aya bakarak “Ben 
si ili sana b rakt m.” demesi istenir. Si ili olan ki i de eliyle si ili 
süpürür gibi yaparak bu sözleri söyler. Bu sözler söylendikten sonra 
üç defa Fatiha

Vücudunun herhangi bir yerinde bezesi olan ki iden, sabah
y ld z na kar  i  olan yeri aç lmas  ve üç defa “Y ld z  gördüm, 
yaram  sildim.”

Si ilin kaybolmas  için incir a ac n n yapra nda bulunan sütün 
sürülmesi de tavsiye edilmektedir [

Oca

y n  ile evlenen kad n saç  ile çocu un a z n n içi silinir [

4.2.16. Gece Yan Oca

Çoban n önüne ç karak ekmek verilir. Çobana çakmak çakt r l r 



Hastan n boynuna “kurt a ”(kurdun ayak kemi i) as l r. Daha 
sonra da bu a k, topra a sürülür. Di er bir uygulama da , dabaz

rm z  elbise giydirilmesidir [K. 83

4.2.18. Yara ve Yan k Oca

Yaras  olan ki i, canavar n (kurt) az  di i ile korkutulur. 
Vücudunda yan k olan ki iye de intihar eden herhangi bir ki inin 

topra  suyunun içirilmesi önerilir [

Oca

Halk aras nda, kabakulak hastal  iyi tedavi edilmedi i takdirde 
erkekli in kesilece i inanc  hâkimdir. Kabakulak olan çocuk hocaya 
götürülür ve kulak etraf nda olan i li e tükenmez kalemle dua yaz l r. 
Duadan sonra, hoca okur ve üfler [

4.2.20. Hastal k Satma

Samanda ’da hasta olan ki inin yak nlar ndan birisi, kopabilecek 
türden bir ip ald ktan sonra eyhlere okuttur. Okutulan bu ipi herhangi 
bir yolun kar s ndan di er kar s na ba lar. Yoldan geçen bir ki i 
taraf ndan ip kopar l rsa, hastal n ipi koparan ki iye geçece ine 
inan l r. Bu durumda da hasta olan ki inin hastal ktan kurtulaca  
dü ünülür.

4.3. ADINI KÖTÜ RUHLARDAN ALAN HASTALIKLAR
(Albast , O lanl k , Çor Çer, Uçuk

amanist Yakutlarca yeralt  dünyas nda ya ayan erir ruhlar 
zümresine al bast  denilmektedir ( nan 1971: 34). Altay amanistleri 
ise yeralt  dünyas nda ya ayan erir ruhlar n ba kan na Erlik
demektedir. Hastal k adlar n n do rudan amanist inançtaki erir 
ruhlar n ad  olu u tesadüf de ildir. 

Do um ve çocuk anlay  ile ilgili bölümlerde anlat lan “albast ”
“o lanl k”, “kara-kura”; hastal klar bahsinde anlat la “çor”uçuk, 
yelpik ve yel” denilen hastal klar  ifade etmek için kullan lan 
terimlerin do rudan amanl kta kullan lan erir ruhlar n ad  oldu u 
görülmektedir. 



Ziya Gökalp, eski Türklerin inanc nda her insanda mevcut 
ruhlardan birinin Sur (çor, çar, çura) oldu unu, bunun cin manas nda 
kullan ld n  belirterek, çor tutanlar n kam taraf ndan tedavi 
edildi ini ifade etmektedir. Çor diye an lan ruhlar n olumlu “Ak çor”

“Kara çor” diye iki gruba ayr ld klar n  belirtmektedir. 
Bugün “çor” kelimesinin beddualarda cin manas  ile ayr ca bo maca 
hastal  anlam  kazanarak ya ad n  da görüyoruz (Gökalp 1976: 

amanizmde yeralt  dünyas n n hükümdar  ve kötü ruhlar n 
ba kan n n ad  olarak kullan lan Erlik kelimesinin kökünün er oldu u 

’da o lan, u ak eklinde kullan larak 
sonuna ayn  ek, “-l k, -lik” getirilerek o lanl k veya u akl k olmu tur.

Mirastan kalan bir e yan n o lanl k tutan ki i üzerine konularak 
“Bu benim de il senin.” denmesi, Altayl amanistlerin inanc na göre 
“Körmös” olan ve ya ayan yak nlar ndan kurban
hastal k getiren, vücutlar n  s rar
hat rlatmaktad r ( nan 1971: 92). Bu inançtan hareketle, o lanl k 
hastal na sebep, ata ruhu olarak görülmekte; ölülerden kalan e ya 
hasta üzerine güya teslim edilmektedir. Altay amanl nda ata ruhu 
“Körmös” enal klar ndan kurtulmak için kurban vermek 

Çor tutmas  diye nitelenen hastal k, iddetli bo macad r. Ayr ca 
“Çor, tutas ca.”, “Çer vurgun.” gibi sözlerle kötülük, 

belâ, hastal k manas nda “çor veya çer” kelimesi günümüzde 
an lmaktad r (Gökalp 1976: 51).

Halk aras nda “uçuk” olarak bilinen hastal k için Abdulkadir nan
Ba kurtlar n da ayn  terimi kulland klar n  ve Altay amanl nda kötü 
ruhun ad  oldu unu ifade etmektedir ( nan 1971: 

Bo maca olan ki iler için halk aras nda “yekpik tutmu ”
“yelpikli” denilmektedir. Nefes darl nda da ayn  ifade 
kullan lmaktad r. Hatay’da romatizma hastal  için “yel” denildi ini 
ve tedavi için “Yel Dede” aret edildi ini görüyoruz.



4.4. HASTALIK TEDAV S NDE TÜRBE Z YARETLER:

nsan, varoldu u günden bugüne kadar üstesinden gelemedi i veya 
gelemeyece ine inand  zorluklar kar s nda etraf ndaki de er gören 
ve kutsal olarak bilinen ki ilerin türbelerini ziy
bulunmaktad r.

’da da hastal ktan kurtulma, çocuk sahibi olma, k smet 
aç lmas , belâlardan kurtulma, zengin olma, kar  koca 
geçimsizliklerinin sona ermesi gibi dileklerde bulunmak için 

gidilir. Ziyarete giden ki iler de Allah taraf ndan dile inin 
kabul edilmesi için ziyarette mezar  bulunan ulu ki inin yard m n  
istemektedir. Çünkü halk içinde, bu ki iler, Allah’a daha yak n kullar 

“onlar n yüzü suyu hürmetine”
denir ve kabul görürse onlar sayesinde oldu u dü ünülür.

Ulu ki ilerin mezar  olmad  zaman da bir a aç, ta , su veya 
ma ara, ziyaret olarak kabul edilir. Bu gibi hâllerde a aç, kaya, ta , su 
ve ma araya yak n bir yerde mezar  kaybolmu  ulu bir ki inin 
varl na da inan l r. Böylece geceleri oraya nur inmesi veya bir 
ki inin rüyas nda, bir ulu ki inin bu yerler ile ilgili önemli eyler 
söyledi ini görmesi neticesinde a aç, kaya, ta  vb. ziyaret yeri olarak 

r köyde bir ziyaret yerine rastlan r. Dilek 
dileme maksad yla buralara özellikle çar amba ve cuma günleri 
gidildi i görülmektedir.

Günümüzde Hatay’da oldu u gibi Anadolu’nun hemen her 
yerle im biriminde ulu ve bilge ki ilere ait türbe ve mezarlar n, dertli 
ki ilere birer ümit kap s  olmas  ile ilgili inanç ve pratikler, kaml k 
inanc na ba l  eski Türk inançlar n n slâmiyetle ba da m  ve 
fonksiyon de i imine u ram  birer biçimi olarak ya amaya devam 

’da ulu ki ilerin türbelerini ve bu ki ilerle ilgili kerametleri 
u s ralama içinde söyleyebiliriz:

4.4.1. eyh Ahmet Kuseyrî Türbesi (Antakya enköy

Türbesi, Antakya merkeze ba l  olan enköy’de bulunmaktad r. 
Yörede eyh Ahmet Kuseyrî’nin çocuklu u ve gençli i hakk nda u 
bilgiler anlat lmaktad r:



eyh Ahmet Kuseyrî ya nda iken bir aslan n s rt nda eyh 
Dede ad  verilen âlimin yan na gelir ve e itimini (eski ad  hköy, 

imdiki ad  enköy) orada almaya ba lar.

Bir gün eyh Ali’nin ö rencileri, hocalar na “Hocam, biz âlim 
olduk mu?”, “O lum, siz kap n n önüne ç k n, ben sizi 
isimlerinizle ça raca m.” der. Bunun üzerine ö rencilerin hepsi 
d ar ya ç karlar ve hocalar n n ça rmas n  beklerler. D ar da 
bekleyen ö renciler ça r lmad klar n  görünce hocan n yan na 
giderler ve niçin ça r lmad klar n  sorarlar. Bunun üzerine hoca 
“Hepinizi ça rd m, ama sizden daha uzakta olan Ahmet duydu. O da 
yan mda oturuyor. Sizler daha eremediniz. Ermek çok çal makla 
olur.”

e , köyünde hocal k yaparken hastal klar  olan insanlar  
Kur’an’dan ayetler okuyarak iyile tirmeye ba lam . Bu ünü 
stanbul’a kadar yay lm . Bir gün bir H ristiyan uçmaya ba lam  ve 

Padi ah bunun üzerine eyh Ahmet’i ça rt p, “Bak bakal m eyh 
Efendi; bu adam nas l olur da uçar?” der. Bunun üzerine eyh, 
“Efendim, bu adam baca n n aras na Kur’an-  Kerim’i 
koymaktad r.” demi . eyh Ahmet aya ndaki terli i uçan adama 
do ru f rlat r ve adam  yere dü ürür. eyh Ahmet’in terli inin biri 
stanbul’da, di er terli i ise enköy’de bulunan türbededir.

eyh Ahmet Kuseyrî ile Bâyezid Bestamî’nin, geceleri, herkes 

konu tuklar n , geceleri ç ra yakan bekçilerin duyduklar  söylenir.

eyh Ahmet’in ölümünden sonra yerine o lu geçmi tir. Bu 
babadan o ula kalan miras günümüze kadar devam etmektedir. Bugün 
türbedarl n  yapan ah s, eyh Ahmet Kuseyrî’nin silsilesini devam 
ettiren eyh Rasim Kuseyrî’dir.

eyh Ahmet Kuseyrî’nin türbesine yöre halk  s k s k gitmektedir. 
Ad  geçen türbenin “yüz felci”ni iyile tirece i inanc  hâkimdir. 
Türbede eyh Ahmet’e ait oldu u iddia edilen ayakkab yla felçli olan 
yüze vurulmaktad r. Hasta iyile ince canl  bir kurban getirip türbedara 

Zekeriya Güçlü, 1968 y l nda a z  yana do ru e ildi i için türbeye 
gitmi  ve orada bulunan eyh, Kur’an okuduktan sonra türbede 



bulunan eyh Ahmet Kuseyrî’nin terli i ile üç defa a z na vurduktan 
sonra bir gece türbenin içindeki mezarda yatmas n  söylemi . Bunu 
uygulayan Zekeriya Güçlü, sabah uyand nda a z n n düzeldi ini 
görmü tür [

Durmu Fevzi K lbey, 1963 y l nda geçirmi  oldu u trafik 
kazas nda olu an bir ok üzerine, her eye sinirlenen biri oldu unu, 
tüm doktorlara gitmesine ra men bir türlü iyile medi ini 
söylemektedir. Üç y l süren bu hastal ktan sonra eyh Ahmet
Kuseyrî’nin türbesine gitti ini, ayn  uygulaman n ona da yap ld n  

hastal ktan eser kalmad n  söylemektedir [K

4.4.2. eyh Yusufu’l Türbesi (Harbiye Darma ta 

Bu ziyarete gelen hastalar, rüya tabiri metodunu, ziyaretin suyunu 
ve topra n  kar t r p yaraya sürme, ziyaretin külü ve zeytin ya n  
kar t r p rahats z olan bölgeye masaj yapma prati i ile tedavi etme 
yöntemlerini yüzy llardan beri uygulamaktad rlar.

merkeze ba l  Suba  Beldesi’nde ya ayanlar n 
anlatt na göre Allah’a inanc  çok fazla olan ve hayat n  sefalet içinde 
geçiren eyh Yusufu’l , bu fakirli e ra men isyan etmeyen, 
iyiliksever bir insanm .

eyh Yusufu’l ile ilgili u menk be anlat l r:

Bundan çok zaman önce köye yabanc  bir ki i gelir. Bu day 
zaman  oldu u için köylülere, bu day arad n  ve bulunabilece i yeri 
sorar. Köylüler, onunla alay etmek için, onu köyün en fakir insan  
olan eyh Yusufu’l-Hekim’in evine gönderir. Adam eyh Yusufu’l-
Hekim’in yan na giderek “Beni senin yan na gönderdiler, senin bana 
verecek çok bu day n varm .”, der. eyh Yusufu’l-Hekim bu adam  
a rlad ktan sonra han m n  ça r r ve bo  bir çuval uzatarak “Git 
buna bu day doldur.” der. Bunun üzerine han m  “Nerden 
dolduray m, ancak yar m çuval ç kar, o da ancak bize yeter.” der. 
Bunun üzerine eyh Yusufu’l-Hekim, “Git 
‘Bismillâhirrahimanirrahim’ de.” der. Kad n dua ettikten sonra 
bu day  çuvala doldurmaya ba lar. Allah’ n izniyle bu daydan bir 
tane eksilmez ve çuval  doldurduktan sonra adam n yükünü e e ine 
yükleyip gönderir. Adam  bu day çuval  ile gören köylüler, hemen 



adam n yan na giderler ve bu day  nereden buldu unu sorarlar. 
Adam da “Allah sizden raz  olsun, gönderdi iniz yerden ald m.” der. 
Köylüler “Olamaz, biz seninle alay etmek için oraya gönderdik; bu 
adam köyün en fakir insan d r.” derler. Adam eyh Yusufu’l-
Hekim’den ald n  söyler ve oradan uzakla r. Meydandan geçen 
bu daylar  gören halk eyh Yusuf’un yan na gelir ve kendi evinden 
getirdi i çuvallar  doldururlar. 

Bu olaydan sonra köylüler eyh Yusufu’l-Hekim’den özür dilerler. 
O günden sonra eyh Yusufu’l-Hekim’i sever ve onun bedduas ndan 
korkmaya ba larlar. Bu olaydan sonra hasta olanlar, eyh Yusufu’l-
Hekim’in yan na gidip iyile tirmesi için dua ederler. eyh Yusufu’l-
Hekim de dualar yla iyile tirmeye ba lad nda köylüler daha fazla 
sever ve inan rlar.  

eyh Yusufu’l , ad ndan da anla laca  gibi halk 
Vefat ettikten sonra ad na bir türbenin etraf nda hasta olanlar bir veya 
üç tur at p ifa dilemektedir. Baz lar  da per embeyi cumaya ba layan 
gece türbenin yan nda geceleyip ifa dilemektedir. nanca göre, eyh 
Yusufu’l Hekim, iyile mek isteyen hastan n gece rüyas na girmekte 
ve tedavi etmektedir. yile en hastalara nas l iyile tiklerini 
sorduklar nda, türbenin yan nda yatarken ak sakall  bir ihtiyar n 
geldi ini ve a r yan yerine parmak bas p iyile tirdi ini, söylemektedir 

4.4.3. H z r Musa Türbesi (Samanda

Bu türbenin bulundu u yede H z r ile Musa’n n bulu tu u 
söylenir. Deniz Semti sakinleri bu türbeye çok önem göstermektedir. 
Semtte bulunan dükkân sahipleri ve minibüs oförleri, yeni bir günün 
ba lang c nda bu türbenin etraf nda üç tur att ktan sonra i lerine 
giderler. Bu turlar at ld ktan sonra esnaflar, i lerinin daha iyi 
olabilece ine inan r.

Ayn  ziyaret için di er bir inanç ise, ziyaretle ayn  hizada denize 
rilemeyece idir. Girilme oldu u takdirde bo ulma olaca  inanc  

yayg nd r [

Günümüze kadar her cuma günü deniz suyunun yükselip türbeye 
kadar geldi i ve türbenin de deniz suyu ile y kan p temizlendi i 
söylenmektedir.



Türbeye gidenler üç defa etraf n  tavaf etmeden önce abdest al r ve 
bu abdest içinde üç rakam  önemlidir. Abdest alanlar üç defa a z, üç 
defa yüz y kad ktan sonra üç defa da türbenin etraf n  dönerler.

Yine türbenin etraf nda söylenenlere göre Hz. H z r’ n 366 adet 
türbesi

Türbeye girerken türbe duvarlar  ve türbenin içinde bulunan 
, Hz. H z r’ n kerameti için öpülür. Üç veya yedi

türbenin içinde dua edilerek dönülür.

Türbeye hay rseverler ye il bez getirir. Bu ye il bezlerin H d r’  
temsil etti i dü ünüldü ünden gelenler bu ye il bezden bir parça al r; 
çocuklar n n boyunlar na veya bile in ba larlar. Bu uygulama 
vas tas yla kötülüklerden korunulaca  dü ünülür.

Bu türbe ile ilgili anlat lan rivayet öy

Musa, srail o ullar na Allah taraf ndan seçilmi  ve 
gönderilmi tir. Musa, kendisinden daha büyük bir varl n olup 
olmad n  merak etmi  ve bunu anlamak için Allah’tan bir talepte 
bulunmu tur. Bu talepten sonra ona Cebrail yolu ile bir vahiy gelir. 
“Sen iki denizin birle ti i yere git, orada birini göreceksin, bak 
bakal m kim daha büyük.” der. Musa iki denizin birle ti i yere gider. 
Burada bir kul görür ve kulun H d r oldu unu bilmez. “Arad m bu.” 
diye dü ünerek, “Sizinle gezebilir miyim?, der. H z r’ n verdi i cevap, 
“Benimle gezebilirsin, fakat bana hiç soru sormayacaks n.” der. 
Musa da “Tamam.” der ve yola koyulurlar. 

H d r ve Musa, içinde insan olan bir sandala binerler. H d r 
bindi i sandal  deler. Bunun üzerine Musa dayanamaz ve sorar, 
“bindi in bir sandal  niye deldin içindeki insanlar  bo mak m  
istiyorsun?” der. H d r, “Bana soru sormayacaks n demedim mi?”, 
der. Musa da, “Tamam, bir daha sormayaca m.” der. Sandal sahile 
çekilir ve insanlar kurtulur. 

H d r ve Musa tekrar yola koyulurlar. H d r sokakta oynayan bir 
çocuk görür. Çocu a bir tokat atarak onu öldürür. Musa yine 
dayanamaz ve “Nas l olur da suçsuz ve güçsüz bir çocu u 
öldürürsün?” dedi inde ayn  cevab  al r. Yollar na devam ederler ve 
bir köye gelirler. Köyde kimse onlar  evine almak istemez. Köyden 
ç karken, y k k bir duvar görürler; H d r, eliyle duvar  do rultur. 



Musa, “Nas l olur da bizi evlerine almayan insanlar n y k k 
duvarlar n  onar rs n.” dedi inde H d r, “Ayr lma zaman  geldi.” 
diyerek yap lan hâdiseleri aç klamaya ba lar.  

Sandala bindi imizde ortas n  deli imin sebebi, bu sandaldan 
geçimini sa layan yedi karde  var. Fakat ileride zalim bir kral 
gelecek ve sandallar n hepsini alacak. Bu sandal  yedi karde  türlü 
zorluklarla yaparak geçimlerini sa lamaya çal yorlar. Kral bu 
sandal  al rsa yedi karde  aç kalacaklar. Bu sebeple sandal  deldim ki 
kral sandal n kusurlu oldu unu görsün ve almaktan vazgeçsin. 

Çocu a tokat at p öldürmemin sebebine gelince, bu çocu un 
babas  çok namuslu ve mümin bir insan; fakat bu çocuk büyüyünce 
ailesine yak mayan olumsuz i ler yaparak ailesini utand racak ve 
kötü bir evlât olacak. Onu da bu sebeple öldürdüm

Onard m duvar n alt nda bir define var. Arapça’da buna “kenz”
denir. Bu duvar n sahibi iki yetim çocuk. Bu duvar y k l rsa köy halk  
defineyi alacak ve çocuklar mahrum edilecektir. Ben bu duvar  
onard m ki çocuklar büyüyünce bu defineyi als nlar [

4.4.4. eyh Mifferiç Mezar  (Reyhanl Davutpa a Köyü)

slâmiyetin do du u dönemlerde yap lan sava lardan birinde 
Müslümânlar zor durumda kal rlar. Sava n kazan lmas  için ailesinin 
tek erkek çocu u olan Mifferic’in sava a kat lmas  gerekti i inanc  
yay l r. Annesi göndermek istemez. Efendimiz sa  
salim getirmeye söz verir. Sava  kazan l r. Mifferic ehit dü er. 
Peygamber Efendimiz söz verdi i için Mifferic’in dirilmesi için 

’a yalvar r. Dile i kabul olur. Peygamberimiz annesine tes
eder. ki gün sonra Mifferiç ölür. 

Hastal k ve dilek için cuma gecesi ziyaret edilir, mezar etraf nda 
dola l r. Bez ba lan r, yemek yap l r, orada bulunan fakirlere yedirilir 

4.4.5. Arabe Türbesi nda

Samanda  üzerinde bulunan Hz. Arabe’nin rivayete göre gerçek 
ad  Ebu Zeyd el Bastame’dir. Bundan 20 25 y l önce YSE, imdiki 
ad yla Köy Hizmetleri araçlar , köy yollar n  yaparken, Asah rl  Köyü 
Muhtar  ve köy halk n n ricas üzerine türbenin yolunu daha düzgün 



bir hâle getirmi tir. Yolun yap lmas nda yetkili olan greyder 
operatörü, mazotun köy halk  taraf ndan sa lanmas n  istemi . Bunun 
üzerine muhtar ve köy halk  aralar nda toplad klar  paralarla mazot 
sat n alm , greyder deposunu doldurmu lar. Yol yap m  için 
çal malar günlerce sürdükten sonra kayal k olan bu yerden 3 
kilometrelik bir yol aç lm . Bu arada araçtaki mazota hiç bak lmam . 
Daha sonra depoyu kontrol ettiklerinde mazotun hiç eksilmedi ini 
görmü ler ve köy halk  da hemen orada bir kurban kesmi ler [

O zamanlar bu olay  duyan insanlar n ak n ak n ziyarete 
gittiklerini, türbenin etraf nda günlerce kal p dualar ettikleri ve daha 
sonra da bu e yalar  hediye ettikleri ve bu türbeden e ya çalanlar n da 
evlerine indiremedikleri söylenmektedir [

Zaman m za kadar Türkiye’nin her yerinden ziyaret ak n na 
u rayan, insanlar n ifa arad klar  bu mukaddes yer, Türkiye’nin bir 
çok yerinde duyulmu  ve bilinmektedir. Her
insanlar n giderek ço ald  herkes taraf ndan (özellikle Samanda
halk  ) bilinmektedir [

4.4.6. eyh H d r ve eyh Dahir Türbesi (Antakya

304 y l  Antakya, H ristiyanl n yay lmaya ba lad  ve ilk 
H ristiyanlar n gizli iman etti i y llard r. lk H ristiyanlar n gizli iman 
ettikleri fark edilince ya eziyet görüyorlar ya da öldürülüyorlard . 
Öldürülen bu H ristiyanlar, aziz ilân ediliyordu. Böyle bir dönemde 
yine bir k z olan Teodar, sa’ya iman etmi tir. K z büyüyüp evlenme 
ça na geldi inde onu ehrin zenginlerinden biri ile evlendirmek 
isterler. K z H ristiyan
adam k z n bu reddedi ini hakaret sayarak k z  ehrin mahkemesine 
ç kar r. K z n H ristiyan oldu u mahkemede anla l nca k z Defne 

)’deki Diana Mabedine gönderilerek cezaland r l r. 
Teodara’y  Defne’ye götüren muhaf zlardan Didim k za â k olur. 
Didim, a k  u runa gerekirse H ristiyan olmaya ve k z  kurtarmaya 
karar verir. Didim genç k z n hapsedildi i hücreye girip genç k za 
kendi asker elbiselerini giydirip k z  oradan ç kar r. Didim, ate e verir. 
Bütün Harbiye yanar.

Didim yakalan r ve Antakya’ya getirilir. Ölüm cezas na çarpt r lan 
Didim tam kafas  kesilecekken k z ortaya ç kar ve as l suçlanan n 
kendisi oldu unu söyler. Buna ra men hâkimler ikisinin kafas n n 



kesilmesini isterler ve keserler. Kesilen ba lar  Herkül heykeli
alt na at l r. Günler geçer, H ristiyanl k yay l r. Bu iki sevgili aziz ilân 
edilir. Bu iki â k için bir ziyaret yap l r. Müslümânlar Antakya’y  
fethettikten sonra ziyaretin ad  de i ir. Buraya eyh H d r ve 

ad  verilir [

Bu ziyaretle ilgili inançlar unlard r:

Hastalar buray  ziyaret edip adak

Ziyareti pisletmek iyiye yorulmaz; pisletenler çarp l r.

Ziyarette küfür etmek, kaza ve belâ getirir.

Ziyaret çevresinde ahlâka ayk r  davran larda bulunuldu u 
takdirde çevrede zelzele olur [

4.4.7. eyh Ale’l Türbesi

Amud (sütun) üzerine oturan eyh demektir. eyh Amud, sütun 
üzerinde hastalara telkin tedavi yöntemlerini uygularm . Ayr ca bir 
inanca göre, sütuna yerden al nan bir kiremit parças n  sürtüp dilek 
dilerseniz ve kiremit parças , sütuna yap rsa diledi iniz gerçekle ir. 
Aksi bir sonuçta da iste iniz gerçekle mez [

4.4.8. ey Türbesi

eyh Tahir geçmi te, Döver köyünün manevî bekçisi olmu tur. 
Köyü soyguncular n istilâs ndan, Frans zlar n ya mas ndan o 
kurtarm t r. eyh Zahir ise Döver köyünün en fakir adam  imi , 
omzunda torbas  her sene köyleri dola r, k smetini toplar, evine 
getirirmi . Günlerden bir gün Amik ovas nda Kadif isimli bir köye 
gelmi ; bir kad n n kap s n  çalm ; biraz ekmek istemi . Kad n henüz 
hamur yo urmad ndan “Biraz bekle.” demi . Bu arada be ikte 
çocu u a layan kad n, “ u çocu u susturursan sana çok ekmek 
verece im.” demi . Zahir çocu u avutmu . Ekmek pi mi  ve kad n 
parça dahi vermeden Zahir’i evden kovmu . Zahir de ellerini aç p 
beddua etmi . O vakit yer yar lm , Kadif köyü batma a ve her 
taraftan sular f k rmaya ba lam . Kad n hatas n  anlam , ama 
kimse ehirden kurtulamam . Yaln z çocuk be i i ile beraber Zahir’i 
takip etmi . Amik ovas ndaki Amik gölü bu suretle meydana gelmi , 
bugün hâlâ durgun havalarda Kadif köyünün evlerini seyretmek 
mümkündür. Zahir kurtard  çocu u evlâd  gibi büyütmü tür. nanca 



göre imdi eyh Tahir ve Zahir’in yatt  türbelerin içinde akan su her 
türlü derde ifa imi  

4.4.9. Hekim Davudî Antakî Türbesi

Bir Türk olan Ömer A a’n n o lu Davud, gerçek anlamda bir 
hekimdir. Zaman n büyük hekimlerinden e itim alm ve M s r
medresesinde T p hocal  yapm t r. Tedavi yöntemlerini Davudî 
Antakî T p Tezkiresinde toplam t r. Eser u an stanbul Süleymaniye 
Kütüphanesindedir. 

Tedavi yöntemi olarak ot, bitki ve baz  ta  çe itlerini 
kullanmaktad r. Bu tedavi bitkilerine birkaç örnek vermek gerekirse: 

Harnup: Pekmezi öksürü ü ve gö üs a r s n  keser. 

dal: Suyu ile a zda bir süre gargara yap l rsa di  a r s n  
giderir. Nezleye mâni olur, kurtlar  dü ürür. 

Havlican: Bir çe it ottur. Eklem a r lar na iyi gelir. 

Bülbül: Eti ve dima  hastal  yok eder. Tüyünün külü yaraya iyi 

Yesem: Madenî bir ta t r. Akan kan  durdurur [

Kindî (Alt nözü

’nin eshab ndan ve 
yak nlar ndand r. Hz. Ali’nin k l ç arkada , Müslümân
ki ilere kar  mücadele etmi , kudreti olan bir ki idir. Hz. Ali ve Ehli 
Beytine ba l l , sadakati ve a k  çok a ikârd r. htilâfl  konularda ve 
en zor anlarda daima onlar n yan nda bulunmu  ve hakl  davalar n da 
mücadele etmi tir. Hz. Selman, Ebu Zer ve Ammar’la beraber en 
sad k dörtlüyü olu turmu lard r. lk hâlife olarak bilinen Ebu Bekir’e 
“Hilâfet Hz. Ali’nin hakk d r.” diye biat etmeyenlerin ba nda 
bulunmaktad r. lk Müslümânlardan olup tüm Müslümânlar n yan nda 
büyük sayg nl  olan iman, ihsas, takva ve vecih sahibidir.

Buralarda ehit olmu  ve bu ehitlikten dolay  Allah taraf ndan 
takdir edildi ine inan ld  için makam  kutsalla t rm t r. Bu 
makam n 1420’lerde yap ld  tahmin edilmektedir. Allah’ n bir elçisi 
gibi kabul edildi inden, buralara gelenler ona dua edip dileklerde 
bulunmaktad r. Aileleri taraf ndan zulüm gören insanlar n da gelip 



yard m istedi i, hasta olanlar n ifâ istedi i ve dua etti i 
görülmektedir.

Zaman n gümrük yüzba s  olan birine, felçli olan k z n  kutsal 
olan bu türbede ifa dile inde bulunmak için k z  ve e i ile beraber 
gelip, türbenin içinde bir gün yatmas  ve inanarak dua etmesi gerekti i 
söylenir. Yüzba  da k z n  türbenin içinde bir gün yat rm , ertesi gün 
k z n n düzeldi ini görmü .

Türbenin çevresinde a açlar çok kutsal olarak bilindi inden kimse 
dokunamamakta ve bu a açlar n Hz. Mikdad’ n birer askeri oldu una 
inan lmaktad r. A açlarla ilgili olarak halk taraf ndan u olay 
anlat lmaktad r: 

Köye yol yapmak için gelen Köy Hizmetleri, türbeye giden yolun 
yan ndaki a açlar  ç kar p türbenin kenar na yerle tirmi . Çevre 
köylerden gelenler bu a açlar n odunlar ndan faydalanmak istemi . 
Köylülerin uyar lar na ra men dinlemeyip kesmi ler. 
arabaya yükleyip gitmek istediklerinde araba çal mam . 
üzerine odunlar tekrar yerine iade edilmi .

Ziyaretten önce uyulmas  gereken kurallar:

Ziyaretten önce mümkünse gusül (banyo) edilir veya en az ndan 
abdest al n r. Ziyarete t
ziyaretlere gidilirken mümin han mlar slâmî kurallara çok dikkat 

Ergenlik ça na ula m  her k z ve kad n bileklere kadar elleriyle 
yüz haricindeki saç n n ve vücudunun tamam n  gözükme
ekilde örtmekle mükelleftir. Bunu da yüce Allah (c c). Kur’an

suresinin 31. ayetinde tüm k z ve kad nlara emretmi tir.

Ziyaret sa dan sola do ru tavaf edilir. Bu esnada kendisine, anne 
ve babas na, akraba ve tüm din karde lerine hay r dualar nda bulunur.

Ziyaretlerde dünyevî eyler konu ulmaz; çokça salât ve selâm 
(Allahümme Salli ala Muhammed Muhammed) gönderilir ve 
tespih edilir (33 Allahu Ekber, 33 Elhamdülillah; 33 Suphanal

Ziyaretten sonra dileyen iki rekâtl k namaz k lar, sevab na ve 
ziyaret makam na ba lar. Kur’an  Kerim okuman n da çok büyük 
sevab  vard r.



Ziyaretlerde ba kalar  rahats z edilmez, yüksek sesle konu ulmaz 
kaha at lmaz, ba kalar n n ziyaret etmesine mâni olunmaz. 

Kalabal k anlarda ziyaret içinde fazla kal nmamal d r.

Ziyaret etraf nda ark  söylemek, müzik dinlemek, oyun oynamak 
ve içki içmek ziyaretin kutsall yla ba da mayan tamamen haram ve 
yasak eylerdir. efaat ve sevap kazanmak amac yla gitti imiz 
ziyaretlerden günahlarla yüklü bir vaziyette dönmek istemiyorsak 
bunlardan tamamen uzak durmal y z.

Ziyaret etraf nda top oynanmamal d r. Ayr ca çevrenin temiz 
tutulmas  için gereken önemi hepimiz gösterme

Ziyaretten sonra hiçbir haram yapmayacak ve ba kas na 
yapt rmayacak bir ekilde oturulabilir, sohbet ve istirahat edilebilir. 
Ziyaretlerimizin e lence yeri de il, kutsal ibadet yeri oldu u 
unutulmamal d r.

Netice olarak, özellikle bu mukaddes ziyaretlerimizde böyle dinî 
ve ahlâkî kurallar  öncelikle kendimiz uygulamal , sonra ba kalar n  
kurallara uymaya tatl ve ho  bir dille davet etmeliyiz [

4.4.11. Hz. Melek Ca fer Tayyar (Alt nözü

Hz. Melek Ca fer Tayyar’ n, Hz. Muhammet’in amcas  o lu, Hz. 
’nin karde i olan Abdulmenet’in o lu oldu u söylenmektedir. Hz. 

zaman nda Uhut Sava ’nda cihat ederken ölmü tür [K. 

4.4.12. eyh Ahmet Türbesi (Alt nözü

Hz. Muhammet zaman nda ya ad ; o dönemde cihat için yap lan 
bütün sava lara kat ld  ve sava larda en ön saflarda yer al p bayra  
ta d  söylenmektedir. Yine rivayete göre boyu dizleri bükülü olarak 

4.4.13. eyh Halil Türbesi (Reyhanl

Rivayetlere göre eyh Halil 200 y l önce ya am t r. Ailesi 
hakk nda hiç kimse bilgi sahibi de ildir. Bu ahs n türbesi 
Reyhanl ’da olmas na ra men, yerlisi olmad  da söylenmektedir. 
Önceleri bu türbenin yerinde bir cami varken Halil’e de evliya 
gözüyle bak l yormu . Vefat edince caminin oldu u yere defnedilmi . 



Zaman geçtikçe de cami y k lm  ve caminin ta lar  da köprü yap m  
ve antiyede kullan lm t r. Ziyaretin yan nda bulunan a aca çocu u 
olmayanlar, bez parças  ba lay p dilekte bulunmaktad rlar.

aday p mumlar yak lmaktad r. Mumlar  
yakmalar n n nedeni ki inin içindeki kötülükleri yok etti i ve içinin 
ayd nlanaca  inanc n n hâkim olmas d r. eyh Halil’in Yaylada l  
oldu u da söylenmektedir [

4.4.14. eyh Celil (Reyhanl

Reyhanl  yolu üzerinde Devlet Üretme Çiftli i (T GEM) 
s n rlar  içinde ile ilgili halk taraf ndan çe itli 
rivayetler anlat lmaktad r. Bu mezarda yatan n bir kad n, Abdulkadir 
Geylani veya Hz. H d r oldu u da söylenmektedir. Ancak 
rivayetlerden ço unun eyh Celil üzerinde yo unla t  
görülmektedir. Bu mezar uzunca y llar kalmas na ra men türbe hâline 
getirilmemi tir. Mezar n oldu u yer, höyük yeri ve Devlet Üretme 
Çiftli inin ekim alan na girdi inden dolay  belli bir zaman sonra 
topra  düzeltilir ve ekim arazisine kat l r dü üncesiyle idareciler türbe 
olmas na izin vermemi tir. Fakat türbenin etraf ndaki topra  
düzeltmeye çal t klar nda araçlarda ar za olmaktad r. Bu ar zalardan 
sonra da eyh Celil, çiftlik müdürünün gece rüyas na girer ve 
“Müdür, benim evimi göçürtme, yoksa ben de senin evini 
göçürtürüm.” der. Bunun üzerine mezar n bulundu u yeri düzeltme 
i inden vazgeçilir. Halk taraf ndan anlat lan rivayete göre bu mezar n 
bulundu u yerde bir köy bulunmaktad r. Yöre halk  hastal klardan 
kurtulmak için mezar n ba na gelip bir parça ekmek ve bir ba  so an
b rak p dua etmektedir. Bu prati i uygulad ktan sonra hastalar n 
iyile ti ine inan l r.

Zaman içinde mezar n etraf na a açlar dikilmekte ve insanlar 
hastal ktan kurtulmak için bu a açlara çaput ba
bulunmaktad r. Bu mezar n di er bir özelli i de üç cuma sabah  
mezara gelip dilek dileyenlerin dile inden sonra mezara bakmadan 

le inin olaca na inanmas d r [K. 100

4.4.15. eyh Abdurrahman eyhanl

soyundan olan babas  eyh Abdüsselâm’dan el alm
olan eyh Abdurrahman, 1927 do umlu olup, 1996 y l nda vefat 



etmi tir. Gelen hastalar  telkin ile tedavi etti ine inan l r. Reyhanl ’da 
miz duygulu olan insanlar n gelecekle ilgili söylediklerine 

inan lmaktad r. eyh Abdurrahman’ n da temiz ve güvenilir bir insan 
oldu una a r  inan ld ndan muskas  bir hafta omuzlarda ta n r. 
Daha sonra akan bir nehre at l r veya kimsenin göremeyece i b
gömülür.

Yazm  oldu u muskalar  inceledi imizde muska içinde 
okunabilecek ekilde yaz  bulunmamaktad r. Buradan da eyh 

’ n okuma yazma bilmedi ini anlamaktay z.

Cenazesi Reyhanl mezarl na götürülürken önde bulunan 
sanca n havalan p yükseldi i söylenir. Vefat ndan önce o lu 
Mahmut’a el vermi tir. Mahmut, babas n n uygulad  tedaviyi bugün 

4.4.16. Büyük Ma ara (Eskülâp Mabedi)

Bu büyük ma arada eski zamanlarda eskülap hekimler ruh
hastalar n  buralarda dola t r r ve yan odalarda bulunan rahipler de 
gaipten gelen ses ile hastaya gerekli ruhî telkin yaparm . [

i Bestamî Türbesi (K r khan

Türbesi K r khan’a 4 km mesafede bulunan Alaybeyi köyü 
civar ndad r. Türbenin giri inde, türbeyi in a ettiren Mustafa evki 
Pa a ile Bayezid i Bestamî Hazretlerinin ö rencisi ve koyun çoban  

’n n kabirleri vard r. Bu kabirler Nusayrî
ve Sünnî her kesim vatanda  taraf ndan ziyaret edilmekle birlikte, 
daha ziyade Sünnîlerin ra bet ettiklerini görmekteyiz.

Türbeye gelenler, namaz k l p
ayr lmaktad r. Baz  ziyaretçiler ise, dua ve namaz sonras nda orada 
kal p uzun süre ibadet etmekte ve türbede tahsis edilmi  olan odalarda 
konaklamaktad r. Çocuklar n n iyi bir üniversiteyi kazanmas n  

lâd  olmayanlar, çocuklar  olmayanlar, yak nlar  
i Bestamî’nin türbesinde adakta bulunurlar. 

Ada  gerçekle enler ise yine ayn  türbede adaklar n  yerine getirirler. 
li olup, kesilen koyunlar n 

eti de etrafta bulunan fakir ailelere da t lmaktad r [K



Dua eden ki iler, dualar  gerçekle ti inde türbeye ye il örtü hediye 
]. Bununla birlikte oruç tutma, horoz kesme, okul ve 

cami yapt rma gibi adaklarda bulunuldu u da söylenmektedir [

görmemekteyiz. 

Türbesi (Antakya

Antakya’da i Neccar Camisinin içinde bulunmakta olup, 
Müslümân ve H ristiyanlar taraf ndan ziyaret edilmektedir. Yine ayn  
cami avlusunda bulunan ve Hz. sa’n n elçileri, Yahya ve Yunus ait 
oldu u söylenen kabirler de, her iki dine mensup vatanda
taraf ndan ziyaret edilmektedir. Ziyaretler esnas nda orada yatan 
ki iler için dualar okunmaktad r. Bu ah slarla ilgili olarak hurafeye 
yönelik herhangi bir söylenti bulunmamaktad r.

Da daki Habib Türbesi’nde ise ziyare

küçük ta lar  ziyaretin iç duvarlar na yap t rma, saç tellerini ziyaret 
içindeki ma ara giri ini kapatan demir çerçeveye ve d ar daki 
a açlara iplik çaput ba lamak suretiyle s k nt lar n n giderilmesi ile 
ilgili dileklerde bulunmaktad r. Bu pratikleri oraya gelen Nusayrî
Sünnî vatanda lar n ço u yapmaktad r [

4.4.19. Da stanl  Kalfa

Türbesi, Belen ilçesinde bulunan ve Kanunî Sultan Süleyman
taraf ndan yapt r lm  olan hamam n içindedir. Bu ziyaret yeri fazla 
bilinmemekle birlikte ilginç bir tarihi vard r. Belenli Adnan Çal kan 
adl  bir vatanda n verdi i bilgiye göre, Mimar Sinan’ n kalfalar ndan 
olan Da stanl  Kalfa, hamam n in as  s ras nda, kendisine ta  veren 
i çinin, ta  üzerine dü ürmesiyle yaralanm t r. Kalfa, yaralar ndan 
dolay  can çekerken, kendisini oraya gömmelerini vasiyet etmi  ve 
vefat etmi tir. Bunun üzerine, kalfan n vasiyeti yerine getirilerek, 
yaraland  yere gömülmü tür. Hamam n bir kö esinde bulunan 
kalfan n kabri, o dönemlerde halk n ziyaret etti i bir makam hâlini 
alm t r. Bugün hâlâ kullan lmakta olan hamam n içindeki ziyarete, o 
yörede bulunan vatanda lar gelmekte ve dua edip mum yakarak ibadet 





SONUÇ

’da Türk halk inançlar  ile ilgili olarak elde etti imiz veriler 
dört bölümde incelenmi , Hatay ilçesinde ya ayan yöre halk n n 
inançlar yla eski Türklerin inançlar  aras nda büyük benzerlikler 
görülmü tür.

Halk inançlar n n ortaya ç kmas  tarihî sürece, sosyolojik olaylar 
zincirine ve de i ik halk inançlar  silsilesine dayan r. Genel olarak iki 
ana men ei vard r denilebilir. Bunlar, eski kültür döneminde mevcut 
olan yap  ve günlük hayat olaylar d r. Anadolu Türklü ü inanç
etkile imi bak m ndan bu iki men e ile birlikte birçok alt dallara da 
ayr lm t r. Bu dallar, Anadolu’da önceden kurulmu  medeniyetlerle 
birlikte, kom ular m zdaki ve içimizdeki etnik gruplar n kültürleridir. 
Bunlara ra men halk inançlar , ayn  co rafyay  ya ayan insanlar 
aras nda bir mü tereklik arz eder. Söz gelimi ak am kedi görmenin 
u ursuzluk say ld  Hatay, Tekirda , Ardahan ve Hakkâri yörelerinde 
de gözlemlenmi tir. 

nsanlar yap s  gere i kendi güçleri d nda oldu unu kabul etti i 
ve bilmedi i esrarl  güçlere, bazen a k nl k, bazen 
bakm t r. Bu bilinmezlik neticesinde çe itli yollara ba vurarak onlara 
yak n veya hâkim olmaya çal m  ve bu bilinmezlik içerisinde de 
birtak m pratikler ortaya koymu tur. nançlar n tümüyle insan hayat n  
olumlu etkiledi i hiç bir zaman söylenemez. “Günahla 
korkutulup u ursuzluk getirir.” dü üncesiyle gözda  verilen pratikler, 
insan hayat n n özgürlü ünü de k s tlamaktad r

Tarihin derinliklerinden gelen tecrübe ve ilâhî de erlere dayanan 
halk inançlar , ki iler taraf ndan ortadan kald r lamaz. Bunlar 
toplumun ortak de erleridir. Bu de erler, de i mezlik özelli ini de 
beraberinde getirmektedir. D a aç k olan toplumlarda da bu özellik 
artlara uygun olarak de i ir. Ancak bu de i im çok uzun bir süre 

içinde gerçekle mekle birlikte çe itli ekil ve derecelerde de kendini 

Hayat artlar , teknolojinin geli imi ve kitle ileti im araçlar n n 
etkisi ile de inançlardaki de i im kaç n lmazd r. Bu de i im içinde 
maddî unsurlar, manevî unsurlardan daha h zl  de i ir. Söz gelimi
ölüm sonras  yap lan yemekli mevlitler, yerini camilerde okutulan 
lokumlu ve erbetli mevlitlere b rak rken, çocuklar n uzun ya amas  



için verilen Ya ar, Sat lm ... gibi isimler, canl l n  devam 
irmektedir. ster eski, ister yeni kültürel unsurlar n, varl n  devam 

ettirebilmesi için toplumun birbiriyle uyum içinde olmas  gerekir. 
’da Türkmen Ovas  etraf nda yerle mi  

olan topluluklar, geleneklerine son derece ba l d r. Bu topluluklar eski 
kültür unsurlar n  zaman m za kadar getirmi  ve sürdürmektedirler. 
Do um ve ölüm aras ndaki geçi  dönemleri ile ilgili uygulanan 

’da ya ayan Türklerin uygulad klar  pratikler ile 
örtü mektedir. 

, co rafî konumu ve tarihî zenginli iyle Dünya’da çe itli 
medeniyetlere kucak açm  Türkiye’nin önemli bir ehrid
sebeple inanç yönünden zengin bir yap  içermektedir. Bu zenginlik 
köklerini tarihin derinliklerinden almaktad r. Teknolojinin 
geli mesiyle de önceden var olan kültür kal plar nda önemli azalmalar 
olmas na ra men, bu kal plar, köy ve kasabalarda varl n  
sürdürmektedir. 

Yapm  oldu umuz çal mada, slâmiyet öncesi Türk
inançlar n n büyük bölümünün günümüze kadar devam etti i; di er 
bir k sm n n ise özünü kaybetmeden de i ik görüntülerde ya ad n  
gözlemledik. Halk içinde uygulanan pratiklerin sebebini ve kayna n  
sordu umuzda, bu pratiklerin eski form ve i leyi lerinin das l dair 
bilgi alamad k. Bunlar unutulmu  ve günümüzde eklen devam 
etmektedir. Bu pratiklerden göbek ba n n kesilmesi, çocu u 

amayan kad nlar n çocuklar na Sat lm , Ya ar , Sat  gibi 
isimler verilmesi, yine çocu u do umdan hemen sonra ölen ailelerin 
di er bir do umdan sonra çocu unu çok ucuz bir paraya tan d k 

, gelinin ba na saç  at lmas  ve bu saç lar n at ld  
s ralarda “Dar s  ba na.” sözlerinin sarf edilmesi, gerdek gecesi 
sonras  köylerde evin balkonundan silâh at lmas  ve gerdek sonras  
çar af toplama, muhafaza edilerek günümüze kadar gelmi tir. 

etraf nda bulunan kutsal dü ünülen a açlara bez ba lanmas  
ve daha sonra yat rlara gidip kutsal olarak bilinen ki iler vas tas yla 

’a dua etmeleri, eski inançlarla dinî inançlar n kayna t n  
göstermektedir. 

nsan hayat n n geçi  dönemleri ile ilgili inançlar ve pratiklerde 
çok eskilere dayanan izler, rahatl kla gözlemlenmektedir. Bu inanç



pratiklerin yaln zca Hatay’a ait olmad n  bunlar  Anadolu’da 
ya ayan halk n da uygulad n , yap lan ara t rmalarda 
gözlemlemekteyiz. Buradan da Türk halk n n inanç, anlay  ve 
prati ini binlerce y ld r devam ettirdi ini ve halk n bu inançlardan, her 
ne kadar de i ik co rafyalarda ya ay p de i ik kültürlerden 
etkilenseler de, kolayca vazgeçemedi ini anlamaktay z. Bunlar içinde 
söz gelimi 3, 7, 13, 19, 40 say lar  geçmi te oldu u gibi günümüzde de 
kutsiyetini devam ettirmektedir. Günümüzde de slâmiyeti kabul 
etmemize ra men ölüyü gömme sonucu yap lan âdetlerde de ad  
geçen rakamlar Hatay’da

Ni an ve dü ün esnas nda dinî niteli i ön plâna ç kan birine imam 
nikâh  k yd r lmas , geline (Reyhanl ve çevresinde) su gösterilmesi, 
gerdek gecesi iki rekât namaz k l nmas  elbette Türk inanc  de ildir. 
Bu tür inanç ve uygulamalar slâmî özelliklerle kayna m t r. 

Ölümden sonra uygulanan pratiklerde slâmî kurallar ön plâna 
ç kmaktad r. Kur’an okutulmas , ölünün arkas ndan dualar edilmesi ve 
yap lan mevlitler slâmî özellikler ta makla birlikte, eski Türk
inanc n n özelliklerini de yans tmaktad r. Ölü evinin klar n n yan k 
kalmas  ve böylece evden ayr lmad na inan lan kötü ruhlar  kovma 
inanc , eski Türk inançlar nda da mevcuttur. 

Yapm  oldu umuz çal mada Hatay’ n 150’ye yak n köy ve 12 
ilçesi gezilmi ; incelemeler, umumiyetle ya l  kaynak ki ilerden soru
cevap tekni i yap larak tamamlanm t r. Umumiyetle gelene ini
fazla muhafaza eden köylerde ve Amik ovas nda ya ayan Türk
kökenli kaynak ki ilerde slâmiyet öncesi inançlar n di er yörelere 
göre daha belirgin olarak ortaya ç kt  gözlemlenmi tir. 

Çal mam zda Türk dünyas n n inançlar na katk da bulunmaya 
çal t k. Konuyla ilgili olarak sadece Anadolu ve Türk dünyas  içinde 
de il; geçmi te ve günümüzde kom uluk ili kileri ya am  olan di er 
topluluklar n inançlar n  ara t rmak için, mahallî ara t rmalar  bir 
araya getirecek mü terek bir derginin ç kar lmas , monografilerin 
yay mlanmas , bibliyografyalar n tanzimi, kongrelerin düzenlenmesi 
ve ilim adamlar n n konferansalara davet edilmesi gibi i leri koordine 

“Türk Topluluklar  nanç Enstitüsü”nün kurulmas  
gerekti ine inan yorum.
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Da stanl  Kalfa, 197
Dalak Oca , 175

Daphne (Harbiye)’, 36
 Sak, 36
 Sâk, 33

Dar s  ba n za
Davudî Antakî, 192

dal , 64
defne ya , 178

Demir yesi, 62
Demir köprü, 37

Dermek Göleti, 28
Deyrilmülk’te, 33
dilek a ac , 67
Dime q, 3
Di  A r s



di  hedi i
Di  Hedi i (S lka), 114
Divanü Lûgat Türk, 50, 89
Do um Esnas nda Cinsiyet 

Do um Öncesi nançlar, 6, 87
Do um S ras  nançlar, 7, 95
Do um Sonras  nançlar, 9, 98

Dörtyol, 3, 27, 28,

Dö ek Doldurma, 10, 124
Dötyol, 29
Duba , 170
Dudak se eltme, 176
Dudak uçuklamas , 172
Durmu , 17, 118, 186

Dursun. Y ld r m, 24
Dü ürcü Gitme, 9, 123
Dünya, 24, 

Dünya’da, 24, 58, 84, 117, 200
Düzenli Uyumayan Çocuk, 107
Ebe Taraf ndan Uygulanan Pratikler, 

Edip K z lda , 23
Edirne
E itim Araçlar , 41

Ekmek k r nt lar , 70
ek i, 88, 92
Emekleme ve yürüme dönemi, 112
Emir Af in, 32

Ergenekon’dan ç k , 63

Eski Türklerde, 65
Ev yesi, 70
Evlenilecek K z n Seçimi, 9, 119

iya Çelebi, 36
Eyüp, 83
fare deli i, 115
Faruk Sümer, 24

Faysal Hükûmeti, 39
felek

Frans z, 23, 31, 33, 37, 39
Frans z kültürü, 39
Frans zca, 22, 37
Frans zlar, 39

Gebe kad n, 88, 92, 93
gebelik dönemi, 52, 98
Gece Yan , 181
Gelin Kurdeles , 134
Gelinin Hamama Götürülü ü,

gelinlik ipli i, 67
Gençspor, 23
geyik boynuzu

Göbek Ba n  Kesme, 98
Göbek Dü mesi, 180



göbek kordonu, 96, 98, 99, 107
Göç destan , 60
gök

Gök Tengri, 50
Gökçegöz Köyü, 69
Gök yeleri, 54
Gökmen, 56
Gök Türk, 50, 69
Gök Türkler, 76
Gölba  Gölü, 27
Gömlek Biçme (Kesme):, 93
Görenta  Göleti, 28
Görücü Gitme, 9, 122
Göz A r s
gümü , 105
Gümü  Halkadan Geçirme
Güne , 56, 57, 58
Güneyde Kültür

Gürgü
Güvercin, 80, 110
Güzelburç Beldesi, 98

Hac Güvercini Besleme, 90
Hac  Kadir, 97, 158
Hak Söyle me, 9, 123

Halil Bedii Yönetken, 23
Halk E itim Merkezi, 41, 42

Halk Kütüphanesi, 42
hamayl  (muska)
Hamit Zübeyir Ko ay, 23
hann k
Hann k, 178
Hano lu Emir Harun et Türkmanî, 

Hassa Ovalar , 27
Hastal k Satma, 182

Hatay Kurultay , 33
Hatay’da

Hatay’da E itim ve Kültür
Hatay’ n, 18, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 



Hatice Kekeço lu, 66, 67, 203
Hatice Kekekço lu, 67
Hattena Krall , 31

Hay r Yapma
Hayvan yesi, 79

H d rbey Köyü, 6
h drellez, 67, 120, 165, 166
H ristiyan, 21, 25, 43, 185, 190
H ristiyanl k, 43, 191
H rlav k ve Köstücek, 176
H z r, 58, 59, 165, 166, 169, 188
H z r Türbesi, 58
H z r Musa Türbesi, 187
Hicap Yazd rma, 91

Hüseyin, 23, 97, 159, 162, 202
Hz. H d r, 68, 195

Hz. Ömer, 32
Iduk Ba , 60
Isl k çalmak, 86
. Kafeso lu, 24

i ne, 53, 62, 63, 106, 112, 114, 157, 

ki eli ile be
ktidars zl k, 172
l Halk Kütüphanesi, 41
l Kültür Müdürlü ü, 41
l Özel daresi, 35

inanç, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 50, 

nanç, 17, 24, 146, 201, 207, 210, 

nanç Sözlü ü, 24, 212
sa Özkan, 20
siyim, 42
skender, 31
skenderun, 3, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 

skenderun (Frerler) Okulu, 40
skenderun Demir ve Çelik 

Fabrikalar , 35
skenderun’da, 23, 28, 36, 37, 39, 

slâm, 16, 21, 26, 80, 84, 146, 147, 

slâmî, 71, 77, 80, 81, 118, 120, 142, 

slâmiyet, 18, 26, 43, 80, 200, 201, 

slâmiyete, 26, 212
smet Çetin, 20
talyan Manuk Kilisesi, 36
ye, 56

iyi ruhlar
yi ruhlar

Kâbede Ayet Yazd rma, 90
Kad n n Ayaklar ndan Asma ve F

Yerle tirme, 90
Ka an, 50, 51, 62, 63, 66, 85, 210
Ka anlar, 50
Kahramanmara , 21, 27



kanl  kurban, 79
Kanunî Sultan Süleyman, 30, 37, 

Kanuni Sultan Süleyman Han , 37
Kap  üzerinde as lma, 98
Kap lardan Yiyecek Toplama, 108
kaplumba a kabu u
Kara yeler, 52

Kara aman, 161
Karabük, 154, 208
Karaî, 42

karal  günler

kar ncalar, 80
Ka nma, 12, 163
kat k toplama

kav
Kay n, 78
kay n a ac , 66, 78

K rg zlar , 69

Kazan Bey’in, o lu Uruz, 65

Keçe Kitap
Keçiden Al nan Parçalar

Kelle Ay rma Yoluyla Deneme, 93
paça, 92

Kem göz

Kerkük, 154
k l ç, 82, 134, 152, 192
K l ç, 134
k m z
K na gecesi, 129

K na Gecesi, 10, 127
K pçak, 62, 66
K pçaklar, 66
K rg z, 63, 66, 100
K rg z Kazaklar , 63
K rg z
K r khan, 3, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 

K r khan Çay , 60
k rk, 53

K rk bask n
k rk basmas
K rk ç karma, 63, 100, 102, 103
K rk ç karmak
k rk gün, 53, 76, 96, 100, 102, 145, 

K rk Kap dan Para ve Yiyecek 

k rk yeme i, 145
K rkl  kad n, 61, 65, 106
K rkl  kad nlar
K s rl n giderilmesi, 88
K s rl k, 62, 89
K smetinin aç lmas , 67
k zar kl k, 94, 103
K zlar Saray , 36
Kilit Açma
Kilit Ba latma, 91

Konu amayan Çocuk, 110
Konu amayan ve Yürüyemeyen 

Çocuklar, 107
Köçek Oynatma, 10, 140
Kömeç (bir çe it bitki) kaynat p, 

suyunu içirme, 98
Kömür Sayma



köpek esnemesi, 80
Köpek ulumas , 80
Kör Zeynep, 90
Köstek
Köstü, 177
kötü ruhlar

Kuday
Kulak A r s
Kulakl , 107
Kulakl  ile Gezdirme, 107
Kulunç ve Bö ür A r s  Oca , 178

Kumru Hamam , 134
Kur’an, 17, 100

Kur’an  Kerim, 17, 124, 152, 154, 

Kur un Dökme, 11, 157

Kurt A z ndan Geçirme
kurt a , 85, 182
Kurt Dede

Ku ak Ba lama, 91
ku ak ba lanmas , 138
Kutalm o lu Süleyman ah, 32
Kutlu Da

Küçük skenderiye
küçük ölüm
Kül Tigin, 51
Kültür Bakanl , 21, 41, 207, 208, 

Kültür Merkezi, 16, 41, 207, 213
kün ana

Lobut ekeri
lo usa, 5
Lo usa, 53, 214
Lo usan n Süte Gelmesi, 103
Lo usaya E  Yedirme
Lübnan, 27, 43
M. Fuat Köprülü, 24

Mahmut Kâ garî, 125

Makas ve B çakla, 93

Manda yönetimi, 37

Ma uklu, 98, 136
Mehir ve Cihaz

Melek Ca fer Tayyar, 194
Mercidab k, 33
merhem a ac n n, 67
mersah ate i

Mezar Topra , 90
Mezarl a B rakma, 105

M s r, 32, 33, 192
Kindî, 192

miras alt n , 106



Mo ol
Mo ollar, 58
Mondros Mütarekesi, 33

Muhammed Adl  Kap dan M h 
(Çivi) Toplama, 91

Nerimî, 43

Muhammet Adl  Yedi Kap dan

Muratpa a Köprüsü, 37
Musa’n n asas , 64
Musevî, 25

Muska Yazd rma
Mustafa Kemal Üniversitesi, 42
Muzaffer Sar sözen, 23
Müderris Abdurrauf Efendi, 42
Müslümân, 17, 32, 115, 117, 192, 

Müslümânlar, 67, 1
namaz k lma, 113
nar kabu u, 102, 170
Narl ca, 69, 109, 204

Neclâ Naz r, 68
Neval Miçoo u, 44
Nikâh K yma, 10, 135

Nisan ay , 162
Nisan ya murlar , 54
Ni an Takma, 9, 124
Ni an yüzü ü, 127

Nur Da lar , 29

Nuri Genç, 23

Nusayrî, 21, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 

Nusayrîler, 43
Nusayrîlere
Nusayrîlik, 43

Oca n bata
Oca n söne

Ocak ve Ate  Kültü, 72
Ocakl , 172, 176
o lanl k
O lanl k, 84, 182
O lanl k tedavisi, 84
O uz

O uznâme, 32

Orhan Hançerlio lu, 24

zmin ke if kolu, 37
Osmanl , 32, 33, 38, 39, 42, 43, 212, 

Oyun Ç kartma, 10, 140
Ölü a
Ölü Defni, 10, 143
ölü y kama suyu, 64
Ömür, 17
Ötüken, 60, 69, 76, 214
Pakize Aytaç, 20

parlak ta , 152, 154



u im, 42

Pirinç suyu içirme, 98
pohur

R. F lal , 24
Rabbanî, 42
Rabbanîler, 43

Ramazan ay , 74
Refik Halit Karakay , 23
regil dönemi, 79
Rehberlik Ara t rma Merkezi, 41

i Cumhur Tayfur Sökmen, 38
Resmî ve Özel Liseler, 41
Re ideddi, 32

Reyhanl , 4, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 

rü tiye, 38, 39
Rü tiye mektebi, 39
Rüya Yorumlar yla, 93
S. Buluç, 24
S.V. Örnek, 155

Saç Kesme, 113
Saç n  a z na sokarak midesini 

buland rma, 98

sa d ç, 125, 126, 129, 1
Sa l k E itim Merkezi, 41

Samanda , 4, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 

Sanc , 93, 17
Sar l k, 179, 180, 208
Sar seki Kalesi, 36
Sark tma, 108
Sat lm , 17, 200
Selçuklu, 26, 32, 33, 215
Selçuklular, 26

Semavî, 50, 51
Josef (Sörler) K z Okulu, 40

Ses K s kl , 170
S nama,
S rtta silkeleme, 98
S z
Sibirya
Sibirya’dan Seçmeler
Si il ve Beze, 181
Silpius (Habibî Necar), 36
Sina Da , 58
sinsin

sofra ç karma
so an, 30, 71, 

So an kabuklar , 71
So ukoluk (Güzelyayla), 30

Sokullu Köprüsü, 37



Su yesi, 60

Sultaniye (Cüdeyde) Gölü, 27

Susal k (Temre i), 177
sübyan
Süleyman ah, 33
sünnet, 44, 115, 116, 126, 140, 150
Sünnet, 11, 115, 116, 125, 150
Sünnîler, 44
Sürme Çekme
Sürütme Köyü, 143
Süryanî, 21, 43
Süryanîler, 43
Süt ma aras , 104
süt muskas , 104
Süt vermeyen kad n, 103
Süt, Ak-Göl
Süveydiye,

. Kuzgun, 24
afiî, 44
am
aman, 17, 18, 25, 26, 66, 76, 77, 

aman inanc , 17, 25
aman ruhlar , 84
aman n koruyucusu, 85
amanist, 25, 65, 84, 182
amanistlere
amanizm

amanizmi, 24, 25
amanlar, 25, 26, 142, 161
amanlara
amanlard r
amanlar , 63
amanl n, 25, 26
amanl k
amata
embelek
enköy, 36, 59, 184, 185, 203
erbet çme (A rlama), 10, 127

eyh Abdurrahman, 158, 195
eyh Abdülkadir Geylanî
eyh Ahmet, 36, 59, 184, 185, 186, 

eyh Ahmet Kuseyrî, 37, 59, 184, 

eyh Ale’l
eyh Ali Cami, 36
eyh Celil, 195
eyh Halil Türbesi, 59, 194
eyh H d r ve eyh Dahir, 190, 191
eyh Mifferiç, 189
ey
eyh Yusuf, 68, 187
eytan, 167
ilvan Kalesi, 36
irince Mahallesi, 107
i ik, 178
ükrü Balc , 23
ükrü Elçin

Tanr , 18, 24, 26, 50, 51, 76, 81, 84, 

Tanr  mekân , 64
Tanr ’n n, 50, 51,
Tanr ’ya, 51, 81, 150, 152
Tanr n n, 50, 51, 58, 61
Ta , Kaya, Tepe ve Da  yeleri, 58
tatl , 29, 79, 88, 92, 103, 123, 128, 

Tav an, 79, 93
tav an dudakl

Teleütler, 65
temre i

T rnak Kesme, 115

Titus Tüneli, 37

töre, 50, 166



Tuz ile S nama, 93
Tülin Diker, 23
Türbeye Gitme, 91
Türk, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

Türk boylar , 52, 155
Türk hakan , 55, 71
Türk inançlar , 22, 24, 56, 62, 163
Türk velileri, 81
Türk’ün o lu, 71
Türkistan, 155, 213
Türkiye, 21, 23, 27, 29, 33, 38, 39, 

Türkiye Cumhuriyeti, 3
Türkiye’de Türk Dü ünleri Üzerine

Türkler, 17, 18, 25, 37, 57, 60, 70, 

Türklerce, 55, 178
Türklerde, 51, 57, 60, 62, 65, 66, 75, 

Türklerde
Türklere, 17, 59, 60, 85
Türklerin, 18, 24, 26, 32, 33, 51, 58, 

Türklü ün, 26
Türklük, 23

Türkmen, 11, 21, 23, 32, 83, 84, 85, 

Türkmen Yaz s
Türkmenler, 21, 32, 216
Tütsülemek, 11, 159
Uçuk, 182
u ur böce i, 80
U urlu U ursuz Çocuk, 106
ulu a aç, 65, 101

Ulu aman, 161
Uluç nar (Arsuz), 36

ulûm  er’iye, 39

uzat lan saç, 149
üç gün, 23, 122, 144, 153, 161
ÜIgen
Ülgen

Vak fl  köyüdür, 43

Vedi Münir, 23
Vücutta Görülen De i ikliklerden, 

Yabanc  Okullar, 40
yada ta
Ya mur

Ya mur duas , 152, 154
Yahudî, 21, 42, 44, 46, 49
Yahudîler, 42, 58
Yahudîlik, 42
Yakacak Oca , 178

Yakutlarda



Yan k Oca , 182
yar k dudakl
Yast k Vurma, 10, 140
Ya ar, 17, 105, 118, 200, 213, 214
Yat rlara Gitme, 11, 149

Yaylada , 4, 27, 28, 30, 34, 36, 44, 

Yayuçi, 62
yedi

Yedi ayr  ev, 91
Yedi gün, 161, 162

Yedi p nar, 107
Yedi ya , 104
yedi y l, 99, 113, 149

Yenigün
Yeni ehir Gölü, 27, 60, 138
Yer yeleri, 58

su ruhlar , 66
Yesevî, 81

Y lan, 79
y lan bal , 79
Y ld z, 56
Yi it Çocuk, 107
yol a z , 73
Yorgan aras nda sa a sola çevirme, 

Yunanl lar, 58
Yusuf ku u, 79
Yusufu’l
zeytinya , 94, 96, 98, 103, 153
Zeytinya , 178
Ziya Gökalp, 17, 24, 59, 183, 211
Ziyaret Da , 27
zürriyet, 87



SÖZLÜK
a abeyin.

a t: a lama, yakarma. ’da k na gecesi gelinin a lamas na “k na 
a d ”

akabinde, arkas nda. 
ata : ate . 
at yon: at yorsun. 

çarhac : güre i idare eden ki i, meydanc .
çer, çor: asker, er. Yaramazl k yapan çocuklara söylenen bir çe it söz.
ç k n: içine e ya konulan bez parças . 
Çomça Hatun: ya mur duas nda ad  geçen bir çe it hayali varl k.
datl : tatl

dü ünlerde oynanan hareketli bir oyun ad .

döndürek: döndürelim. 
duba :
dü ürcü : k z istemeye giden topluluk.
f tiz: k sa boylu.

gelmi . 
gelmemi .

g z: k z çocu u.

Göv: gök rengi, mavi. Reyhanl ’da bir ki inin gözü mavi oldu undan bu 
ahsa Göv Osman denilmektedir. 

göyneklik, köyneklik: gömleklik kuma .
hak söyle me: k z isteme esnas nda, artlar  konu ma.
havu : evin bahçesi.
h rlav k: nefes yollar n n rahats zlanmas  neticesinde h r lt l  ses 
ç kar
hur it: güne .

göze yasak koyma. 
k rmit, k rm t: kiremit parças .

olgunla mam  üzüm.
koyar z, b rak r z.

köstücek: vücutta ç kan ufak ç banlar.
bir çiçek türü.

bir çe it eker. 
’da gençlerin oynad  bir çe it oyun ad .

ne yapay m.
pamukçuk: a zda ç kan bir çe it yara.



bir eker türü.
, tütsü.

ölmeden önce verilen 
bir çe it ta , sey ta . 

’da gençlerin oynad  bir çe it oyun ad .
ölünün daha önce giydi i elbiseler.

sünef gecesi: k na gecesi.
abo : dü ünlerde para toplayan ki inin, davetli olanlar n evlenenlere 

para yard m  yap lmas  için söyledi i söz.
am f st : çam f st .
embelek emsiye niyetine havaya kald r lan bir çe it sopa.
i ik: vücudun herhangi bir yerinin i mesi.

hediye, arma an.
bir çe it apka.

bir ya mur çe idi olan dolu.
tutas ca: ’da genellikle beddualarda kullan l r. 

zaman  geçmek. Reyhanl ve çevresinde beddua olarak “ulum 
ulum olas n” sözü s kça kullan lmaktad r.

vücudun herhangi bir yerinin so uk almas ndan dolay  ortaya 
ç kan rahats zl k. Bu rahats zl  tedavi eden ocaklara da “yelpik oca ” 

rüzgar n vücudu rahats z etmesi.
örümcek a . 

yo a : özel günlerde verilen ziyafet yeme i. 
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