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OSMANYE’DE “DURMAYAN ÇOCUK” ÇN YAPILAN UYGULAMALAR VE
BUNLARDAK ESK KÜLTÜR ZLER*
Ara. Gör. Ayhan KARAKA**

Özet: Osmaniye yöresinde doumu izleyen ksa bir süreç içerisinde ölen çocuklara
“durmayan çocuk” ad verilmektedir. Bu ekilde doumdan hemen sonra arka arkaya
çocuklarn kaybeden baz aileler bunu önlemek için baz uygulamalara bavurmaktadrlar.
Bu çalmada “durmayan çocuk” un ölmesini engellemek için yaplan uygulamalar
kaynak kiilerin verdii bilgiler dorultusunda sralanm, verilen uygulamalardan sonra
“sonuç ve deerlendirme” bölümünde bu uygulamalarn eski Türk kültürü ile olan balar
ve eski Türk kültürünün bu uygulamalardaki izleri incelenmitir.
Anahtar Kelimeler: Osmaniye, Durmayan Çocuk, Doum, Ölüm
Applications For Never-Lasting Infant In Osmaniye And Old Culture Effecets on
These Applications
Summary: Infants dying after a brief period of time following the birth are called
“never-lasting infants” in the Osmaniye region. Parents losing their babies in such a
successive way have adopted various applications to prevent this.
In this study, the applications followed to prevent the death of “never-lasting infants”
are mentioned depending on the data obtained from target people and in the “conclusion
and evaluation” section, their relationship with the old Turkish culture and its effect on
these applications are investigated.
Key Words: Osmaniye, Never-Lasting Infant, Birth, Death
nsan yaamndaki geçi dönemlerinin ilk aamas bilindii gibi doumdur. Her toplumda
olduu gibi, bizim toplumumuzda da çocua büyük deer verilir. Salt, çoluk çocua karmak
için evlendiini söyleyenler azmsanmayacak kadar çoktur. Evlenip çoluk çocua karmak; erkek,
özellikle de kadn için, çok önemlidir. Dünyaya getirilen çocuk aile kurumunu güçlendirir.
Akrabalk ilikilerini ve bu ilikilerden doan dayanmay pekitirir. Aile kurumunun temel
ilevi de budur. Aile, toplumu ayakta tutan temel öelerden olup insan türünü üretmek ve
sürdürmek gereksiniminden domutur (Tezcan, 2000: 13). Aile bireylerini mutlulua boan
doum; kadnn saygnln artrr. Annelik aamasna ulaan kadn, erkeinin gözüne girmi,
soyun da devamn salamtr. Çünkü "aile demek, kadn demektir (Ozankaya, 1996: 397).
Doumla ilgili âdetler, inanmalar doum öncesinden hatta evlilikle birlikte balar. Düünden
sonra eve gelen gelinin kucana hemen bir erkek çocuk vermek veya yatanda erkek çocuk
yuvarlamak, kadnn çocuk, hele de erkek çocuk, sahibi olmas için uygulanan pratiklerdendir.
nsanlar, özellikle doum, evlenme, ölüm gibi "geçi" anlarnda zararl d etkilerle ve
doa üstü kuvvetlerden gelen tehlikelerle kar karya kalmaktadrlar. Bu tehlikelere kar
koymak için bir takm büyüsel ritlere, çarelere bavurmak gerekmektedir. Gebe kadn, doacak
*

Bu yaz Osmaniye Valilii’nce 22-24 Kasm 2004 tarihleri arasnda Osmaniye’de düzenlenen
“Karacaolan’dan Bela Bartok’a-Dadalolu’ndan Âk Feymani’ye Osmaniye Kültür-Sanat ve Folklor
Sempozyumu’nda sunulan bildiri metnidir.
**

Çukurova Üniversitesi Fen-Ed. Fak. TDE Böl. ADANA

akarakas@cu.edu.tr

2

çocuunu bir takm zararlardan korumak ve ona arzu ettii nitelikleri verebilmek için, daha
gebelik srasnda baz yiyeceklerden ve eylemlerden kendisini uzak tutmak zorundadr. Doum
ve doumun aamalar binlerce âdetin, batl inancn istilasna uram olup, âdeta bunlar tarafndan
idare edilmektedir (Örnek, 1981: 56).
Eski Türklerden günümüze çocuun salkl domas ve yaamas için çeitli pratikler
uygulanmtr. Bunlardan bazlar öyledir: Yakutlar, aileye musallat olan ölüm ruhunu
aldatmak için çocuu komulardan birine satarlar. Urenhalar, çocuu doduu gibi
kazann altna saklarlar. Müslüman Bakurtlarda çocuk doduktan sonra, ebe çocuu eline
alr, dar çkar, birkaç ev gezdikten sonra babasnn evine geri getirir. Ebe kadn, "Yabanc
ülkeden bir çocuk getirdim, satn alan var m?" der ve pazarlk balar. Çocuu arl kadar
demir karlnda satn alrlar. Çocua Demir yahut Salpald, Satlm gibi bir ad verirler.
Çocuun yaamas için Yaar, Dursun, Ölmezbay, Tatan, Kurç gibi adlar verildii gibi kimi
zaman kötü adlar da verilir. Böylece ad kötü olduu için ölüm meleinin gelmeyeceine
inanrlar. Krgzlarda talmas, Çoçkabay (Domuzbay), Kabanbay (Yabani domuz) bu inanca
göre verilmi adlardr. (nan, 1995: 174-175).
Anadolu'da çocuun yaamas için yaplan ilemler Orta Asya'daki Türk toplumlarnn
uygulad ilemlerdir. Doumdan sonra çocuk sokaa, çok defa cami önüne braklr. Oradan
birisi alr gider. Ana-baba onu yalancktan satn alr. Böylece çocuk geçici olarak ana-baba
deitirmi olur. Erkek ise ad Satlm, kz ise Sat olur. Yatra yaplm adak sonunda doan
çocua yaamas için yatrn ad verilir. Çocuun yaamas için adlarn büyülük ilevi
olduuna inanlr. Dursun, Durmu, Durdu, Duran, Yaar... gibi adlar yannda peygamber
adlar veya sfatlarna balanan ya da Tanrnn ad ve sfatlarna balanan Abdullah,
Abdurrahman, Mehmet, Ahmet, Mahmut gibi adlar ile kadn-erkek Müslüman ulularnn
Ömer, Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Fatma, Zehra, Zeynep gibi adlar verilir (Boratav, 1984: 8990).
Samsun'da çocuu yaamayan kadn, çocuu yaayan bir kadna çocuunu "sana on
kurua sattm" diye satar. Daha sonra yeni doan çocua çocuu satn alan kadnn
çocuklarnn giysilerini giydirir (Tahsin, 1969: 2213). Tire'de çocuu yasamayan kadn
Mehmet ad bulunan 9 evden birer parça kuma alp, gömlek diker ve bunu giyer. Doumdan
sonra ilk meme verilmeden bebek, çocuu ölmemi kadnn koynundan geçirilir. Böylece o
çocuk o kadna satlm olur. Bu bebeklere Sat, Satlm adlar verilir. Süt annesi ad verilen
bu kadn her hafta çocua sembolik süt hakk verir (Artan, 1973: 6724). Zile'de çocuu
yaamayan kadna "tvgal" denir. Tvgal kadn çocuu yaasn diye; yeni domu, gözleri
açlmam köpek yavrusunu elbisesinin boynundan sokup eteklerinden çkarr. Eer, köpek
ölürse çocuu yaar, ölmezse yaamaz. Tvgal kadn yeni doum yapm kadnn ayak ucuna
gider silkinir. "Tvgam dökülsün, çocuum yaasn." der. Çocuk yaasn diye, yedi Mehmet
adl kiiden para toplanr, bu parayla alnan gümü halka çocuun ayak bileine taklr (Öztelli,
1953: 663-664). Adana yöresinde ise çocuu yaamayan kadna “tbkal” kadn ad verilmektedir.
Erzurum'da çocuu yaamayan aileler çocuk erkek de olsa kulan deler, önce köpek tüyü
sonra küpe takarlar. Böylece çocuun uzun ömürlü olacana inanlr (Sezen, 1993: 71).
Geçi dönemi olarak doum insan yaamnn balangcyken ölüm de yaamn sona ermesi
olduu için önemlidir. Bütün toplumlarda ölüm, özellikle zamansz ölüm, istenmeyen ve büyük ac
veren bir durumdur. Doumun insan yaamndaki sevindiriciliine karn ölüm insanlarn akllarna
bile getirmek istemedikleri bir durumdur. nsan yaamnn bu balangç ve biti noktalar etrafnda
birçok inan, âdet, töre ve tören meydana gelmitir.
Ölüm çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum üyelerini kuatan inanmalar, âdetler,
ilemler, törenler ve kalp davranlar balca üç grupta toplanmaktadr. Bunlardan bir grubu ölenin
“öte dünyaya gidiini” kolaylatrmak; onun gerek geride braktklarnn gözünde, gerekse “öte
dünyada” saygn ve mutlu bir kii olmasn salama amacna yönelik olanlardr. Bir baka grupsa;
ölenin geri dönüünü önlemek, yaknlarna ve geride braktklarna zarar vermesini engellemek
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amacyla yerine getirilenlerdir. Üçüncü grupta toplananlarsa; ölenin yaknlarnn bozulan ruhsal
durumlarn saaltmak, sarslan toplumsal ilikilerini düzeltmek ve yeniden topluma katlmalarn
salamak için uygulananlardr (Örnek, 2000: 207).
Ölümün herkes için kaçnlmaz bir son oluu, dünyann her yannda ölüm çevresinde
toplanan âdetlere ve ilemlere evrensel bir karakter kazandrmtr. Bu bakmdan, aralarnda gerek
corafi, gerekse kültürel bakmdan ayrmlar bulunan deiik yapdaki toplumlarn konuyla ilgili
inanmalar, âdetleri ve ilemleri arasnda çou zaman artc benzerlikler görülmektedir (Örnek,
2000: 207).
Konuyla ilgili aratrmann yapld yer olan Osmaniye yöresinde de doum ve ölüm
olaylarnn öncesinde, srasnda ve sonrasnda büyüsel ve ritsel birtakm pratikler uygulanmaktadr.
Burada üzerinde durulacak olan konu tam da doum ve ölüm olaylarnn çakt bir noktada yer
almaktadr. Osmaniye yöresinde çocuu olup da arka arkaya ölenlerin daha sonraki çocuklarn
hastalklardan ve ölümden korumak için yaplan uygulamalar konumuzu oluturmaktadr.
Osmaniye yöresinde doumdan sonra yaamayan çocua “durmayan çocuk” ad verilir. Doan
çocuklar ölümden korumak için yaplan uygulamalar hakknda bilgi alnan kaynak kiiler çok fazla
sayda çocuk dünyaya getirmiler; ancak bunlardan çou çeitli nedenlerle dokuz ayna varmadan
ölmütür. Bu durumlarda Osmaniye ve çevresinde çocuklarn doduktan sonra hastalanp
ölmelerini önlemek için, eski kültür izlerini de yanstan, birçok uygulamaya bavurulmaktadr.
Bunlar öyle sralayabiliriz:
Doan bir çocuun ölmemesi için kurt azndan geçirilmesi gerekir. Çocuk domadan
önce dadan tüfekle bir kurt avlanr. Kurdun derisi yüzülür, az bölgesindeki deri kurutulur.
Doum yaklap sanc artnca deri lk suyla slatlr ve geniletilir. Çocuk doduunda üç defa “Ya
Allah ya Bismillah, Allah’m bu çocuk dursun” denilerek deriden geçirilir. Bu konudaki baka bir
uygulamada doan çocuk sac ayandan geçirilir. Yalnz bu çocuk yaarsa büyüdüünde
çocuunun olmayacana inanlr. Yine doan çocuun ölmemesi için yal bir kiinin koynundan
geçirilmesi de bu türden bir uygulamadr. Çocuun koynundan geçirilecei kiinin yal olmasna,
ayrca sülalesinde uzun yaayan insanlarn bulunmasna dikkat edilir. Çocuk doduktan sonra yal
kiinin koynundan üç defa geçirilir. Bu olaydan sonra çocuk o kiinin evlad saylr ve daha sonra
para ile geri alnr. Ayrca çocua yal kiinin adn koymak da arttr. (K1)
Doan çocuun dört yol aznda ykanmasnn da çocuun ölmesini engelleyeceine
inanlr. Çocuk doduktan sonra herhangi bir dört yol azna götürülür ve scak su ile leende
ykanr. Leendeki su da oraya dökülür. Bu ekilde bebein belasnn da oraya döküleceine
inanlr. (K2)
Doan çocuu yaatmak için bavurulan dier bir yolda, ad Mehmet olan birinin yaad
yedi evden birer parça kuma alnr. Yedi Mehmet’ten alnan bu parçalar yedi genç kz tarafndan
hazrlanarak bebee elbise dikilir. Eskiyinceye kadar da dier kyafetleriyle birlikte çocua
giydirilir. Buna benzer dier bir uygulamada, ölmü bir insann kefen bezinden kesilen bir parça
kumatan çocua bir gömlek dikilir. Bu gömlek eskiyinceye kadar çocua giydirilir. (K3)
Hamile kadn doum sancs çekerken ayana iple bir tavuk balanr. Hamile kadn
doum sanclaryla evde dolarken tavuk da arkasndan dolanr. Sanc son noktaya geldiinde
hamile kadn çömelerek doum yapar. Bebein göbei kesilirken göbek bann üzerinde tavuk da
kesilir. Böylece kanlar birbirine karm olur. Kesilen tavuk piirilip yenilir. Anne doum için
çömeldiinde eteine çivi çaklr. Anne ayaa kalktnda etei yrtlr, çivi kuma parçasyla yerde
kalr. Bu ekilde çocuun doduktan sonra ölmeyeceine inanlr. (K4)
Çocuk doar domaz bir keçi kesilir, yüzülür ve doranr. Sonra doan çocuun
arlnca terazide yedi parça et tartlr (terazinin bir kefesine çocuk, bir kefesine et konur). Etler
yedi torbaya konup bir daa gidilir. Her gece bir torba et daa braklr. Bu etleri dadaki
hayvanlarn yemesi beklenir. Çocuk yedi yana gelinceye kadar her doum gününde bir kurban
kesilir. Bu kurbann etleri komulara datlr. Anne bu etlerden kesinlikle yemez. Yedi yana
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kadar adakl olan çocuun saçlar kesilmez. Yedi yana geldiinde çocuun saçn kesen kii
çocua mal, para ya da bir hayvan verir. Daha sonra kesilen saç terazinin bir kefesine konur, dier
kefesine de kât para konur. Saçn arlnca para çocuklara datlr. (K1)
Hamile kadn boynuna bir ip balanarak yedi ev dolatrlr. Yedi evden para ya da kuma
alnr. Alnan kumalardan doacak çocua elbise dikilir, para ile de ya elbise alnr ya da kuma
alnp bebee elbise dikilir ve bebek doduktan sonra giydirilir. Hamile kadn alt kap dolatrlp
yedinci kapya getirildiinde ip kapnn direine balanr. Çocuk doduu zaman kz olursa bu
yedinci evin hanmnn, erkek olursa evin reisinin ad çocua konur.(K1)
Doumdan sonra çocuklarn ölmesini önlemek için bavurulan bir dier yöntem ocaa
gitmektir. Mara’ta Seydihanolu adnda bir ocak vardr. Çocuu olmayanlar ya da doduktan
sonra çocuu yaamayanlar bu ocaa gider. Bu ocaktaki hoca, hamile olarak gelen kadnlara kaç
aylk hamile olduklarn ve doacak çocuun kz m yoksa erkek mi olduunu bir kitaba bakarak
söyler. Daha sonra doacak çocuun ölmemesi için muska yazar. “Boy mutfa” denen bu muska
çocuun krk çkana kadar annenin boynunda kalr. Doumdan krk gün sonra çocuk ocaa
getirilir, hoca çocua da bir boy mutfa yazar. Boy mutfann yannda bir de “tütürecek” ve “suyu
içilecek” muskalar vardr. Tütürecek muska köze konur, anne ve bebein üzerine bir çaraf gerilir
ve muskann dumannda bekletilirler. Dier muska suda slanr, bu sudan anne ve bebei içer. (K1)
Doumdan sonra çocuun göbeinin babas ya da ad çkmam bir kz tarafndan
kesilmesi durumunda da çocuun hastalanmayacana ve ölmeyeceine inanlr. (K5)

Sonuç ve Deerlendirme
Osmaniye yöresinde bugün de saylar az olmasna ramen büyüsel ve ritsel uygulamalara
rastlamaktayz. Yörede “durmayan çocuk” için yaplan uygulamalarda baz noktalara deinmek
gerekir.
Yaplan uygulamalarda geçen 3 ve 7 formülistik saylar dikkat çekmektedir. Bu
formülistik saylar Türk destanlarnda, halk hikâyelerinde ve masallarnda da yer almaktadr.
Manas Destan’nda Manas’n krk yiidi vardr. Almambet krk çorann caks yani krk yiidin
en iyisidir. Manas’a klç yapan ustaya bu hizmetinden dolay krk ksrak verilir. Temir Han’n
kz Kankey ile evlenecek olan Manas, kz tarafna krk vadi koyun verecektir. Manas
Almambet ile tantktan sonra, at yartrarak Manas’n babas Cakp Han’n yanna
gideceklerdir. Manas, babasna haber gönderir ve bu dostluu kutlamak için bir alaca ksrak
kestirip halk toplamasn, krk kazk çaktrmasn ve yaracak krk ata ödül vermesini söyler.
Formülistik saylarn en çok geçtii destanlardan biri de Alpam Destan’dr. Krk,
dokuz, yedi saylar, çeitli olaylar içinde tekrar edilmektedir.
Edige Destan’nda da Kara Tiyen Alp’n krk yiidi bulunmaktadr. Masallarda da
özellikle bin bir gece masallarnda, krk saysna çok fazla rastlarz. Krk haramiler örneinde
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etkilerden korunmu olurlard. Bu uygulamada da çocuk kurt azndan geçirilip zararl etkilerden
korunmu olur. Dolaysyla bu uz kurt az balama ritüeli küçük baz deiikliklerle bugünkü
uygulamalarda varln devam ettirmektedir.
Doan çocuklarn kurt azndan geçirilmeleri de dikkat çekilmesi gereken bir noktadr. Bu
uygulamada kurdun seçilmesi üzerinde durulmaldr. Hemen bütün Türk destanlarnn birinci
derecedeki unsuru olan kurt motifi gerek Türeyi ve gerekse Bozkurt destanlarnda özellikle
kutsallatrlmakta, neslin balangc ve devam bu kutsal motife balanmaktadr. Kurt,
incelediimiz uygulamalarda neslin balangc olmas özelliiyle çocuklarn ölümlerini engellemek
için kullanlmaktadr. Bundan dolay uygulamalarda kurdun seçimi tesadüfi deildir. Ayrca bu
uygulamada çocuun kurt azndan geçirilirken üç defa söylenen “Ya Allah ya Bismillah, bu çocuk
dursun” ifadesi de önemli bir noktadr. Bu nokta da bize Türklerin slâmiyet öncesindeki inanç ve
pratiklerini, slâmiyet’ten sonra slâmî renge büründürerek devam ettirdiklerini göstermektedir.
Uygulamada çocuun kurt azndan geçirilmesi slâmiyet’ten önce uygulanan bir pratik olarak
düünüldüünde “Ya Allah ya Bismillah” ifadesi de uygulanan pratikteki slâmî rengi
simgelemektedir.
Doan çocuun yal bir kiinin koynundan geçirilmesi ve bu ekilde çocuun o kiinin
evlad saylp daha sonra para ile satn alnmasna Anadolu’nun birçok yerinde rastlanmaktadr.
Seçilen kiinin yann çok büyük olmas ve ailesinde uzun yaayanlarn bulunmasna dikkat
edilmesi çocuun da bu kii gibi uzun yaamas ve ölmemesi için özellikle dikkat edilen
noktalardr. Çocuun, koynundan geçirilen kiinin evlad saylmas ve daha sonra para ile satn
alnmas, bize Yakutlarda ölüm ruhunu uzaklatrmak için çocuun satn alnmas olayn
hatrlatmaktadr. Çocuun annesi ve babas tarafndan yalancktan satn alnmas, yaplan bu
uygulamaya gerçeklik kazandrma, ölümü ve ölüm ruhunu uzaklatrma düüncesi, yal kiinin
adnn çocua verilmesi de hem o kiiye bir ükran ifadesi hem de onun yann uzunluundan
faydalanma olarak düünülebilir.
Doan çocuun dört yol aznda ykanmasyla çocuktaki belann su ile birlikte oraya
döküleceine inanlmaktadr. Bu uygulamada suyun temizleyici, arndrc özelliini görüyoruz.
Dier yandan su, hayatn kayna olmas yönüyle Türkler arasnda büyük sayg görmütür. Suyun
hayatn kayna olduu inanc Anadolu dndaki bir çok kültürde de ortaktr. Örnein Eski
Türk inançlarna göre evren yaratlmadan önce salt sudan oluuyordu. Bu nedenle Türkler bir
pnar gördüklerinde hemen secde ediyorlard. “Kutsal Pnar” anlay Türklerde oldukça yaygn
bir inançt. Bununla ilgili olarak Dede Korkut kitabnda öyle yazyor: “...uzun bnar dimek ile
mehur bir bnar var idi: ol bnara periler konmu idi....” Bu kutsallk Türklerin inanç sistemi
olan amanizm’e de yansyor. Timur döneminde Ceyhun Nehri’nin cennetten geldiine inanlr,
bu bölgede bir pnara, su kaynana kirli bir ey düse halk hemen buraya giderek temizlik
yapyordu. Aksi takdirde büyük bir frtna kopaca düünülüyordu. Dolaysyla bu uygulamada
suya, hayatn balangc olma özelliiyle birlikte, belay uzaklatran bir kutsallk yüklenmi
oluyor.
Ad Mehmet olan evlerden kuma toplanmasnda Mehmet ad üzerinde durmak gerekir.
Mehmet ad, Arapça Muhammed adnn Türkçesidir. Dolaysyla Mehmet ad peygamber ad
olarak düünüldüünde bu uygulamadaki önemi ortaya çkmaktadr. Ad Mehmet olan evlerden
kuma toplanarak, Muhammed adnn kutsallndan fayda umulmaktadr. Bu ekilde çocuk
ölümden korunmak istenmektedir. Ölmü bir insann kefen bezinden alnan kuma parçasndan
bebee elbise dikilmesi de ölümden ve ölüm ruhundan uzaklama için yaplan bir uygulama
olarak deerlendirilebilir. Topraa gömülen kiiyle birlikte ölümün de uzaklat düünülerek,
ondan kalan parçayla çocuk ölümden uzaklatrlm ve yaama balanm oluyor.
Hamile kadnn ayana balanan tavuun doumdan sonra kesilmesi bizi slâmiyet öncesi
inanç sistemlerine bal atalar kültüne ve atalara kurban sunma ilemlerine götürmektedir. Bugün
Anadolu’nun birçok yerinde bulunan evliya, dede, baba inanlarnn kökenini oluturan atalar
kültünde ölen atalardan medet umma vardr. Ölen atalara sunulan kurbanlarla kötülüklerden
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korunulacana ve iyilik görüleceine inanlrd. slâmiyet’in kabulünden sonra dinî bir renge
bürünerek devam eden atalar kültü inanc bu uygulamada da kendini göstermektedir. Sunulan
kurbanla kötülüklerden, ölümden uzaklalaca düüncesiyle birlikte çocuun da yaayacana
inanlr.
Annenin eteinin topraa çivi ile sabitlenip yrtlarak toprakta braklmas da topraa
kurban sunma eklinde deerlendirilebilir. Topraa bu kuma parçasyla kurban sunularak, doan
çocuk ölümden, dolaysyla topraktan uzaklatrlm olacaktr. Kuman annenin kyafetinden,
eteinden bir parça olmas da önemlidir. Bu kuma parças, bebek yerine annenin üzerinden
topraa braklarak bebek ölümden korunmu olmaktadr.
Bebein doumundan sonra kesilen keçi, belirli bir süre kesilmeyen saç ve saçn
arlnca datlan para adak özellii göstermektedir. Kesilen hayvann, bebein arl
miktarnda etinin daa braklmas ve hayvanlarn yemesinin beklenmesi doaya kansz kurban
sunma olarak düünülebilir. Bebein doumundan önce bulunulan bu adaklarla bebek doduktan
sonra ölümden korunmu olur.
Ocaa gitme uygulamas dini yönü olan bir uygulamadr. Hastalklarna ifa arayanlar
gittikleri yerler olan ocaklarn kutsal özellikleri vardr. nsanlar buralardan dertlerine çare
bulacaklarna inanrlar. Burada “ocakl” olarak adlandrlan ve hastalklar iyiletirici bir gücü
olduuna inanlan bir hoca vardr. Bu hocalar dokunma ya da muska ile hastallar iyiletirmeye
çalrlar. Uygulamada hamile kadn ocaa giderek muska yazdrr, çocuun krknn çkmasndan
sonra yazlan muskalardan, suyunu içme ve dumannda kalma eklinde faydalanlr. Bu dini
nitelikli ilemle çocuun ölümü engellenmeye çallm olur.
Osmaniye yöresinde “durmayan çocuk” için yaplan uygulamalar bugün hâlâ varln
devam ettirmektedir. Yukarda deindiimiz gibi birçok eski Türk kültürü ögesi de zaman zaman
slâmî renge bürünerek bu uygulamalarla günümüze kadar tanmtr. Aradan geçen çok uzun bir
zamana, slâmiyet’in kabulü gibi Türklerin yaamnda büyük deiikliklere sebep olan çok önemli
bir olguya ve birçok kültürel deiiklie ramen bu uygulamalarn izlerinin bugün hâlâ yaamas
oldukça önemli ve dikkat çekicidir. Bütün bu örnekler Türk kültürünün varlnn sürekliliini, bu
uygulamalarn Türk dünyas üzerindeki derin etkisini ve önemini göstermektedir.
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