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Diyarbakır’da “Kırklı” Kavramı ve “Kırk Çıkarma”
Etrafında Olu an nanı  ve Uygulamalar 

The Practises and Beliefs about “Forty-Removal” and “Forties” Con-
cept in Diyarbakir 

Rezan KARAKA

ÖZET
Bu makalede, Diyarbakır yöresindeki “kırklı” kavramı ve “kırk çıkarma” etrafında olu an ina-

nı  ve uygulamalar de erlendirilecektir. Çalı mamız özellikle Diyarbakır merkez, Ergani, 
Çermik ve Çüngü  ilçelerindeki inanı  ve uygulamalar etrafında ekillenecektir. Yaptı ımız

ara tırma ve gözlemler sonucunda Diyarbakır’da “kırklı” kavramıyla ilgili olarak “kırklı, nev-
se/nefse, lo usa, kırk çıkarma, kırkını dökmek, kırk karı ması, kırk basması, kırkı kalmak” gibi 
tabirlerin ya adı ı, al karısından ise ço unlukla isim verilmeden bahsedildi i tespit edilmi tir. 
Yörede do umdan sonraki kırk gün tamamlandıktan sonra “kırk çıkarma” i lemi yapılır. Bu 

pratikle ilgili olarak “dokuz kırkın” ve “yarı kırkın çıkarılması” uygulamasının sadece Çüngü
yöresinde, “lo usanın 7. gecesinin beklenmesi” ritüelinin ise Diyarbakır merkez ve Ergani’de 

gerçekle tirildi i görülmektedir. Günümüz Diyarbakır toplumunda a a ıda belirtece imiz 
gelenek ve inanı ların bir kısmı ya amaya devam ederken bazıları ise geçerlili ini yitirmi tir.

•
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ABSTRACT
In this paper, about the “forties” concept and the beliefs and traditional practices “forty-

removal” in Diyarbakır will be evaluated. Our study takes its form around the beliefs and 
practices particularly in central Diyarbakir, Ergani, Cermik and Cungus districts. As a result 
of our research and observations in relation to the concept of forties exists such expressions as 
“forties, nevse (a mother newly gave birth), postpartum period, forty removal, pouring forty, 

forty-contamination, flooding- forty, forty-stay”, but it has been uncovered that it’s mentioned 
Al Karisi mostly without giving any definite name. Forty days after birth in the region, “forty-
removal” is performed. In this practice, “nine-forty” and “semi-forty removals” are carried out 

solely in Cungus, while the ritual waiting for the seventh night of postpartum period is per-
formed in central Diyarbakir and Ergani. In today’s society of Diyarbakir, some traditions and 
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beliefs indicated below continue to exist, whereas others have lost their validity.
•
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Giri

“ nsan hayatının do um, evlenme ve ölüm olmak üzere ba lıca üç önemli geçi
dönemi vardır. Her biri kendi bünyesi içerisinde birtakım alt bölümlere ve basamaklara
ayrılır. Bu geçi süreçlerinde birçok inanç, adet, töre, tören, âyin, dinsel ve büyüsel özlü
i lem kümelenmi tir. Bütün bunlar, söz konusu geçi leri ba lı bulundukları kültürlerin
beklentilerine ve kalıplarına uygun bir ekilde yönetmektedir. Bu pratiklerdeki amaç,
geçi sürecinde yo unla tı ına inanılan tehlikelerden ki iyi korumak, kutsamak ve onun
yeni durumunu belirlemektir” (Örnek 1977: 131). lkel insandan bu yana do um
evlenme ölüm gibi geçi dönemleri, farklı kültür ve inançtaki insanlar arasında
çe itli inanı ve ritüellerle adeta kutsanmı tır. “Örne in Endonezya ve Filipinlerin
bütün eski halkları lo usa dö e indeyken ölenlerin genellikle bu dünyada kalarak kötü
cinlere dönü tüklerini kabul etmektedir” (Örnek 1971: 124). Günümüz Türk halk
kültüründe, yöreden yöreye ufak tefek farklılık göstermekle beraber, bu üç ge
çi dönemiyle ilgili muhtelif inanı lara ba lı pratiklerin uygulandı ı görülmek
tedir.

Do um, bir birey için hayatın ba langıcı ve aynı zamanda ilk geçi döne
midir. Do umdan sonraki süreçte gerek dı dünyaya nazaran tehlikesiz sayıla
bilecek bir ortam olan anne karnından ayrılan çocu u dı dünyadaki tehlikeler
den korumak gerekse salt kadın olmaktan sıyrılarak toplumun saygı duydu u
annelik a amasına ula an kadını her türlü zarar verici unsura kar ı muhafaza
altına almak amacıyla çe itli uygulamalar yapılmaktadır. Do um sonrası bebe
e ve anneye yönelik gerçekle tirilen dinsel ve törensel uygulamaların kırk

günlük süre içerisinde yo unluk arz etti i görülmektedir.

“Hayatın üç önemli döneminden birisi olan do uma bir sürü rit, büyüsel kaçınma
vb. e lik etmektedir. Gebe kadın, do acak çocu unu birtakım zararlardan korumak ve
ona istedi i nitelikleri kazandırmak için daha gebelik sırasında birçok yasa a, birçok
dinsel ve büyüsel özlü i leme uymak zorundadır. Do um ve lo usalık sayısız âdetin,
inancın, büyüsel prati in hücumuna u ramı tır” (Örnek 1971: 106). Anadolu’da ve
Anadolu dı ındaki Türk topluluklarında do umdan sonraki kırk günlük zaman
dilimiyle ilgili olarak çe itli inanı ve uygulamalar mevcuttur. Bunlar, ço u
yerde birbiriyle benzerlik göstermekte, bazen de ufak ayrılıklar içermektedir.
Türk halk kültüründe var olan “kırklı” kavramı ve “kırk çıkarma” ile ilgili ina
nı ve ritüeller, do um sonrası süreçle ilgili büyüsel uygulamalarla kar ımıza
çıkmaktadır. Bu makalede Diyarbakır yöresindeki “kırklı” kavramı ile “kırk
çıkarma” etrafında olu an inanı ve uygulamalara, yöre içerisindeki farklılıklar
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da dikkate alınarak, vurgu yapılacak ve bu pratiklerdeki temel unsurlar irdele
necektir.

Kırklı Kavramı

Do umdan sonraki kırk günlük süreci ya ayan kadın için kullanılan “kırk
lı” kavramına geçmeden önce Türk halk kültüründeki kutsal sayılardan biri
olan “kırk”a kısaca de inmemiz yararlı olacaktır.

Schimmel, “40’ın büyük sayılar arasında en büyüleyici sayı olarak Ortado u’da
özellikle de ran ve Türkiye’de yaygın biçimde kullanıldı ını belirterek 40’ın öneminin
ayın geçti i 28 nokta ile 12 burcun bile imi olarak görülmesiyle de açıklanabilece ini”
ifade eder (Schımmel 2000: 265). “Müslüman folklor ba tan ba a 40’lı gruplarla do
ludur. 40 sütunlu saraylar; 40 atlı kahramanlar; masallarda bir batında 40 erkek ya da
40 kız çocuk do uran anneler. Kahramanlar 40 macera ya da sınama ya arlar, 40 dü
man öldürürler ya da 40 hazine bulurlar. Çok sık 40 ehitten söz edilir ve Peygamberle
rin Medine’deki mezarının ba ında 40 cesur adam katledilmi tir. Muhammed’in ye eni
ve damadı ve ii slamın ilk imamı Ali’nin 40 müridi vardır. Gizemci slamda 40
(Arapça erbain, Farsça Çihil, Türkçe kırk) ermi önemli rol oynar” (Schımmel 2000:
268, 269).

“Kırk, yarı kırk, kırklı olmak, kırkı çıkmak, kırklamak, kırkını çıkarmak; halk inanç
larımda çok geni bir co rafi alana yayılmı tır. akulî boyutu da Muhammedîlik döne
minin çok evvellerine ula maktadır. Kırk kavramı, dili Farsçanın tesirinde kalmı Türk
kesimlerinde de aynı mahiyeti ile ya amaktadır. “Çili” tabiri, ya amakta olan “Kırk”,
“Kırklar” tarikatlarımızda özellikle de tasavvufta muhtevalı bir yere sahiptir. Bilhassa
Bekta î inançlı Müslüman Türklerde “kırk” derinli i çok olan, nefeslere, semahlara,
meclislere yansımı bir olgudur” (Kalafat 1999: 95)

Halk hikâyesi, masal gibi anlatılarda; do um, evlenme ve ölüm gibi geçi
dönemlerine has uygulamalarda ve çe itli halk inanı larında kırk sayısının bü
yüleyici ve kutsal bir sayı olarak önem arz etti i görülür. Kırk sayısının büyü
selli i, geçi dönemlerinin ilki olan do um sürecinde oldukça belirgindir. Bu
dönemde tüm e itilmi li ine ve geli mi li ine ra men, insano lu 40 sayısının
cazibesinden kendini alamaz. Bu sayının etkileyicili i; do umdan sonraki sü
reçte, ki i ya da ki ileri, korkulu bir bekleyi le yüz yüze bırakır. Do umdan
sonraki kırk gün boyunca aile, adeta diken üstünde oturur. Diyarbakır halk
inanı ında, lo usa kadının kırk gün boyunca kabrinin açık, kazma küre in sır
tında oldu u söylenir. Bunun anlamı, “kırklı” kadın her an tehlike altındadır.
Korunmaya muhtaçtır, bilinmeyen bazı varlıklar tarafından öldürülebilir. Bu
nedenle sürekli korunmalı ve yalnız bırakılmamalıdır. Yörede kırklı kadının
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akayla bile olsa korkutulmaması ve ona el kaldırılmaması gerekti i dile getiri
lir. Evde ne pi erse öncelikle “kırklı” kadına verilir. Diyarbakır’da özellikle ta
baası1 olan ve çe itli halk hekimli i ve büyüsel yollar deneyerek çocuk sahibi
olduklarına inanan aileler için 40 sayısı, daha büyük bir önem ta ır. Sıradan bir
anne için yapılmayan birçok pratik, “tabaa”sı olan anneler için yapılır. Böylelik
le anne ve bebek, muhafaza altına alınmaya çalı ılır.

“Do um öncesinde ve sonrasında, tehlikeleri uzakla tırmak ve kötü büyüleri kov
mak için çe itli büyü ayinleri, arınma törenleri, yeni do anın yüce güçlere ya da toplu
lu a tanıtıldı ı toplu enlikler ve eylemler vardır” (Malinowski, 2000: 31). Genel ola
rak Türk halk kültüründe “kırklı” kavramıyla ilgili ritüellerin ve inanı ların
olu masında ve ekillenmesinde lo usalara musallat oldu una inanılan ve on
ların ci erini söküp götürdü üne inanılan demonik bir varlı ın önemli etkisi
vardır. Abdülkadir nan, “lo usalara musallat olan bu kötü ruhun Çin Seddi’nden
Akdeniz kıyılarına, buz denizinden Hind’e kadar yayılarak Türk folklor ve hurafelerinde
Al karası, albastı, albis, almis adlarıyla yer aldı ını” belirtir ( nan 2006: 169).

“Al, bir kıl kılı ına girerek, do um yapan kadının yeme inin içine girer, böylece
kadının içine dalar, ci erlerini çıkarıp götürür. Kadın da ölmü olur” (Elçin 2004:
355). “Orta Asya Türklerinde lo usayı Albastı’dan korumak için ça rılan baskı/bak ı,
yaptı ı merasimde Albastı’ya lo usanın ci eri yerine koyun ci erini verir ve kadının
ölmesini bu yolla önlemi olur” (Bayat 2007: 324).

“Çocuk ve özellikle lo usa için en büyük tehlike albastıdır. Bu varlık, Al Karısı ve
Al anası diye de adlandırılmaktadır. Kırk basması hastalı ı da Al basmasıyla aynı nite
likleri göstermektedir”(Boratav 1973: 154).

“Urenha Tuba Türkleri, aman dualarında bu ruhtan yardım isterler. Kırgız
Kazak Türklerinin hurafelerine göre albastı, kara albastı ve sarı albastı olmak üzere iki
çe ittir. Sarı albastı, hocanın ya da kamın duasıyla, kara albastı ise ancak ocaklı olan
birinin sayesinde kaçar. Albastı keçi ya da tilki suretinde görünebilen bir varlıktır”
( nan 2006: 169, 173).

Urenha Tuba Türklerinin aman dualarında bu ruhtan yardım istenmesi,
nan’ın ifadesiyle bu ruhun tarih öncesi dönemlerde aileyi koruyucu bir ruh
oldu una i aret edebilir. Ancak daha sonraki dönemlerde bu ruh, atlara ve lo

                                                                 
1  Tab‘  : “tabiat, huy, yaradılı ” (Devellio lu 1992: 1207). anlamına gelen bu sözcük, halk arasında 

tab‘a veya tabaa eklinde telaffuz edilmekte ve  “korku” anlamında kullanılmaktadır. Yörede ta-
baası olan kadınlar, ço unlukla eyh Kötega’ya götürülür ve muska yaptırılır. Kadın, gebelik bo-
yunca muskayı üzerinde ta ır, do umdan sonra ise aynı muska bebe e takılır. Bebek için yeni 
muska yapıldıktan sonra anne, kendi muskasını ta ımaya devam eder.  
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usalara zarar veren erir bir ruh olarak kar ımıza çıkmaktadır. Nitekim do
umdan sonraki dönemde anne ve bebe e yönelik yapılan birçok prati in arka

sında bu sıra dı ı varlı ın etkisinin oldu u sezilmektedir.

“Al Karısı’nın lo usanın ci erini söküp götürdü ü, kendini ve çocuklarını bu
nunla besledi i sanılır; türlü tedbirlerle lo usanın ve yeni do mu çocu un korunma
sına dikkat edilir: Lo usaya gelincik, meyan kökü erbeti gibi kırmızı renkte eyler içir
me, odasında demir bulundurma ve özellikle onu yalnız bırakmama bu tedbirler arasın
dadır” (Boratav 1973: 78). “Ayrıca, kadının bulundu u yere bir at getirilir, ata arpa
verilir. Atın arpa yerken çıkardı ı sesten al karısının ürküp kaçaca ına inanılır. Atın
geminin içeri getirilmesi de i e yarayabilir. Ya lı kadınlar, uydurma kelimeler söyleye
rek al karısını o ortamdan kaçırmaya çalı ırlar. Al karısının bo gitmemesi için de kara
bir tavu u kesip bacaya atarlar” (Elçin 2004: 355).

“ lkel varyantında Mitolojik Ana kompleksinden çıkan Al ruhu; ocak, ate kültüy
le ba lantılı olup kutsal di i konumunu daha ziyade erkek egemenli inin güçlenmesiyle
kaybetmi , ocaktan, dolayısıyla evden sürülmü , ate in zıttı olan su veya nehir kültüyle
ili kili bir duruma dü mü tür. Bu sebeptendir ki arkaik ekliyle oca ı, ate i koruyan,
dolayısıyla kadının yardımcısı ve koruyucusu olan Albastı ve onun de i ik ekillerde
mevcut olan varyantları, kadın koruyuculu undan kadın dü manı kutbuna aktarılmı
tır” (Bayat 2007: 323).

Anadolu’nun birçok yöresinde ve Anadolu dı ındaki di er Türk topluluk
larında lo usaya zarar verece i dü ünülen bir varlı ın oldu u, bu varlıktan
korunmak için birtakım tedbirlerin alınması gerekti i ortak bir inanı tır. Bahse
dilen varlık, farklı co rafyalarda farklı adlarla anılsa da onunla ilgili korunma
yolları ço unlukla aynı veya benzerdir. Bu da bize bu kötü varlı ın aynı kay
naktan çıkmı oldu u görü ünü kanıtlar.

Diyarbakır halk kültüründe, kötü ruhların ya da cinlerin insanların ya a
dıkları mutlu olayları kıskandıklarına dair bir inanı ya amaktadır. Al karısı ya
da albastı denilen erir ruh da henüz do um yapmı mutlu bir kadına ve onun
ailesine zarar vermesi beklenen bir varlıktır. Bu nedenle onun verebilece i za
rarlara kar ı tedbirler alınmalıdır.

Diyarbakır’da “kırklı” anneyi ve bebe i al karısından korumak için yapılan
uygulamalar unlardır:

Ergani’de köy ebesi, do um sırasında eve kötü ruhlar girmesin, diye baca
ya bir kucak diken koydurur. Damdaki lo u dikletir. Böylece kom ular, bu ev
de do um oldu unu bilirler (Demir 2006: 48). Bu noktada Kuzey Türklerinin
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“pencere” yerine geçen “baca” için dua etti ini ve bacanın ocak (ate ) ile ili ki
sinden dolayı kutsal kabul edildi ini belirtmek gerekir.

“Do um yapan kadının yata ı örkenle2 çevrilir. Yastı ın kenarına dehre3 ya da
demir bir ba ka alet bırakılır. Kadın, do umdan sonra yedi gün, bazen de 40 gün bo
yunca nereye giderse bu dehreyi yanında ta ır. Do um yapan kadının boynuna küçük
Kur’an ı Kerim asılır” (Demir 2006: 48; k24).

“Altaylı boylarda ve Kırgızlarda do um saati yakla ınca, oba yahut oymak kadın
ları, lo usanın evine toplanırlar. Tecrübe görmü bir kadın ebe (ineci), vazifesini görür.
Çadırın tam orta yerine (ate yakılan yerine) bir direk yerle tirerek ona bir urgan ba
larlar. Bu urganın bir ucu duvara ba lanıp lo usanın koltukları altından geçirilir. Ka
dın çok ıstırap çekme e ba larsa albastı yahut al karısı denilen kötü ruhun lo usaya
musallat oldu una hükmederler” ( nan 2006: 169). Diyarbakır’da, her ne kadar
günümüzde uygulanmasa da, do um yapan kadının yata ının keçi kılından
yapılmı bir urganla çevrilmesi ile Kırgızlarda ve Altaylı boylarda yapılan yu
karıdaki uygulamadaki benzerlik oldukça dikkat çekicidir.

“Yedi gün boyunca özellikle de 7. gece do um yapılan evin ı ı ı söndürülmez”
(Demir 2006: 48, k1, k3, k5). “Bu yedi gün süresince lo usa, lavaboya elinde bir i ya
da ma ayla gider, özellikle çar amba günü e ikten geçmez.. Geçmesi zorunlu hallerde
üzerinde firkete bulundurur” (k4, k5).

“Anne, yemek yerken çuvaldızı yeme inin içine koyar, yeme ini yedikten sonra
çuvaldızı saçına takar” (Demir 2006: 48).

“Diyarbakır’daki halk inanı ına göre “tabaa”lı olanlar, do um yaptıktan sonra
kırk gün boyunca yalnız kaldıkları vakit ellerinde bir demirle gezerler” (k1, k5).

“Bebe in kunda ının ipine pasta büyüklü ünde yedi tane delikli küçük ekmek, kü
çük bir bıçak ve bir küçük Kur’an ı Kerim ba lanır” (Demir 2006: 49). “Çocu un
kunda ının içine a zı kapalı bir ekilde çakı konur” (k2).

Kırklı bebe i ve anneyi korumak için onların üzerlerinde, odalarında veya
yataklarında bulundurulan çakı, i ne, çuvaldız, firkete, dehre gibi demirden
yapılmı nesneler, Türk mitolojik sistemindeki “kutsal demir” motifinin do
um sürecindeki tezahürüdür.

                                                                 
2  örken: “I. Semeri ba lamaya yarayan enli ku ak, kolan. 2. Kement” (Derleme Sözlü ü:  3347).
3  dehre: “tahra, destere gibi di li ve ba  budamaya mahsus bıçak” (Devellio lu 1992: 205). 
4  Ara tırmamız sırasında bilgilerine ba vurdu umuz sözlü kaynaklar, makale içerisinde  “k1, k2, 

k3….”  olarak belirtilmi  olup, bu ki ilere ait bilgiler makale sonunda “kaynak ki iler” bölü-
münde ayrıntılı olarak verilmi tir.  
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“Mahalle ebesi, do um sırasında bebe in göbe ini bir parça ekme in üzerinde ke
ser. Kesilen bu ekmek 40 gün boyunca bebe in kunda ının içinde veya yastı ının altın
da saklanır” (k1). “Bebe in yastı ının altına bir parça ekmek ve çakı bırakılır” (k4).

“Do umdan sonra yedi adet so an, bir i e takılır ve her gün bir so an soka a atı
lır. Bu uygulama, her do um yapan kadına yapılmaz. Gözüne “iyi saatte olsunlar” gö
rünenlere ve korkusu olanlara yapılır” (k1, k5).

Halk kültüründe so an ve sarımsa ın cinlerden gelebilecek tehlikelere
kar ı koruyuculuklarının oldu una inanılır. Dolayısıyla “Balıkesir’in Yi itler Kö
yü’nde de lo usanın yata ına kurdeleye ba lanmı bir ba sarımsa ın asılması
nı”(Ökten 2011: 343) da bu ba lamda de erlendirmek gerekir.

“Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kırklı bebe in sıra dı ı varlıklardan korunması
için be i in altına bir tas su konur; çocu a nazar boncu u, muska, dantelle i lenmi ap
veya “ eytan kula ı” denen karaçalı takılır. Satın alınan et evin kapısına kadar getirilir,
ancak içeri alınmaz; bebek dı arı çıkarılır, et içeri alınır. Et, bebe in ba ı üzerinde üç kez
dola tırılır. Aynı i lem eve alınan un için de yapılır. Bu kez bebek, un çuvalının üzerin
den üç kez geçirilir” (Akca 2009: 36, 37).

“Do um yapan bir kadının kom usu da 40 gün içinde do um yaparsa ve çocu u
da ayrı cinstense, erkek çocu un annesiyle kız çocu un annesi, i ne de i tirir” (k2).

“Yeni gelinle lo usa kadın kar ıla mamaya dikkat ederler. E er kar ıla ırlarsa gö
üslerindeki firketeyi de i irler” (k6). “Yeni gelinle lo usa kadın kar ıla ırsa yeni geli
nin çocu u olmaz” (k9).

“Kırklı kadınlar, birbirleriyle kar ıla mamaya özen gösterirler. E er kar ıla ırlarsa
birbirlerine i nelerini veya tokalarını verirler. Kar ıla mada ilk konu an kadının bir
daha çocu unun olmayaca ına inanılır (Demir 2006: 49).

“Kırklı kadın, kuluçkadaki bir tavu un yanına giderse, yumurtaların çürüyece i
ne ve yumurtalardan civciv çıkmayaca ına ya da çıkan yavruların ölece ine inanılır.
Bu olaya “kırk basması” denir. Annenin kırkının yavrulamakta olan tavu a zarar ver
di ine inanılır” (k2). “Kuluçkaya yatmı tavuklardan uzak durulur. Kadının boynuna
asılan bir ipe her gün bir dü üm vurularak günleri sayılır. Kırk günün sonunda içine
40 ta atılan su, kalburdan geçirilerek anne ve bebe in yıkanması sa lanır” (Demir
2006: 49).

Diyarbakır yöresinde sadece do um yapan kadınların de il, aynı zamanda
yeni gelinlerin, sünnetlilerin, dü ük yapmı kadınların, hatta henüz yavrulamı
hayvanların da “kırklı” sayılmaları dikkate de erdir.
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“Uygur Türklerinde de do um yapan kadın, yedi güne kadar evdeki kedi ve ta
vuktan uzak durur. Bunun nedeni, tavu un sütü yoktur; kedinin sütü ise çok azdır.
Kadın bunlara dokunursa sütü az olur inancı hâkimdir” (Öger 2012: 1687).

Diyarbakır’da lo usa kadınlar, genellikle yalnız bırakılmaz. “Fergana Öz
bekleri de lo usayı yalnız bırakmazlar, ecinenin bo masından korkarlar” ( nan 2006:
171).

“Çüngü ’ün Avut köyünde do an çocuk kırk gün boyunca sarat (elek) içinde yatı
rılır, çocu un ba ında beklenir, çocuk dı arıya çıkarılmaz” (Özçelik Boz 2001: 201).

“Kırklı çocuk her gün yıkanır. Yıkamalardan sonra emzirilmeden uyutulur. E er
emzirilirse çocu un a zının kokaca ına inanılır” (k2).

“Çocu un kakalı ilk bezi çocu un yattı ı odanın bir yerinde saklanır. Bunun pis
li i, nazarı önleyece ine inanılır” (k1, k2, k3).

“Diyarbakır yöresinde yeni do um yapmı kadına ‘nefse’ ya da ‘lo usa’ denir.
Nefse kadın, yedi gün yataktan kalkmaz. Yedinci günün ak amı ‘yedi gece’ denilen bir
gece düzenlenir. O gece sabaha kadar, yeme içme e lenme olur. Ortalık aydınlanıncaya
kadar odanın ı ı ı söndürülmez. Çünkü do umun yedinci gecesi, lo usaya ve çocu a
zarar verme ihtimali olan al karısının gelebilece i dü ünülür” (Özcan 2000: 22, k4).
“Do umdan sonraki ilk yedi gün lo usa yalnız bırakılmaz. Ba ında nöbet tutulur. Al
basmasına kar ı yapılan bu bekleyi sırasında lo usanın ba ında bekleyenlerden her
hangi biri uyursa al karısı zarar vermesin (götürmesin,) diye uyuyan ki i karalanır”
(k1).5 “Bu kötü ruhun ço unlukla bir kedi eklinde gelip bebe i, bir ba ka bebekle de i
tirece ine ya da annenin ci erlerini sökece ine inanılır” (k4). “Bir lo usanın 7. gecesi
ni beklemenin bekleyenler açısından hayırlı oldu una inanılır” (k7).

“Bebek altı gün boyunca sımsıkı kundaklanmı bir ekilde bir kalbur içinde tutu
lur. Bu süre zarfında ne ebe ne de do umda bulunan di er kadınlar, evi terk ederler.
Ayrıca do um sırasında getirilen e yaları ba ka bir yere götürmezler. Geceleri ate ya
da ı ık söndürülmez. Lo usanın ba ında sabaha kadar nöbet tutulur. E er bunlar ya
pılmaz ise ‘ e e6 denilen kötü bir ruhun anneyi ya da bebe i öldürece ine inanılır” (Öz
can 2000: 22).

                                                                 
5  K1, i ne batırıldı ı için ailesine hizmet eden ve kendilerine zarar vermeyen bir al karısından söz 

etmektedir.   
6 “Azerbaycan’da ‘ e e’ bir ku  olarak tasavvur edilir ve onun yalnız kalan erkek çocukları bo azından 

vurup öldürdü üne inanılır. Onu yakalayınca, miras kalmı  olan bir altınla ba ını kesmek gerekir; daha 
sonra kurutulur ve toz haline getirilir. Bu toz, e enin vurdu u çocukların bo azına sürülürse, e enin 
tesiri ortadan kalkar. e eyi yakalayana “ e e anası” denir” (Kalafat-Makas t.y: 107). 
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“Çocu un do umunun 7. gününde kurban kesilir, eti yenen kurbanın kemikleri
kırılarak bir torba içinde topra a gömülür” (Özcan 2000: 22). Yedinci gün kesilen
kurban, kötü ruhun bebe e zarar verememi olmasından dolayı Allah’a ük
retme amacını ta ımaktadır.

“Kırklı kadın, ba ına muhakkak bir yazma ba lar, lo usa saçı ba ı açık gezerse, o
eve meleklerin girmeyece ine inanılır” (k2). “Lo usa kadın, dı arıya çıkmaz, saçını
kesmez” (k9).

“Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde “Deli Abbas” ailesinden Hacı Sermet Suba ı’nda
nal eklinde bir mühür bulunmaktadır. Bu mühre ‘nevse nalı ya da lo usa mührü’ de
nir.7 Kâ ıda basılan bu mühür, do um yapan kadının yata ının ba ına asılır ve kırk
gün boyunca orada kalır. Böylece lo usanın cinlerden korunaca ına inanılır” (Demir
2006: 25).

“Hazro’da yeni do um yapan kadının içinde cin oldu una inanılır. O yüzden kız
dırılmaması ve gönlünün ho tutulması gerekir. Lo usa kadın, sinirlenir de bir çocu u
döverse, onun içindeki cin, çocu a geçer” (k8).

Diyarbakır yöresinde al karısı ile ilgili yapılan uygulamalar “kırklı” kav
ramı çerçevesinde gerçekle tirilir. Do umdan sonraki kırk gün boyunca lo u
sanın yalnız bırakılmamasına özen gösterilir, lo usadan ba ını bir örtüyle ka
patması istenir. Genellikle kadın, kırkı çıkmadan dı arıya çıkmaz. Çocu un be
i ine Kur’an ı Kerim, bir parça ekmek ve çakı bırakılır. Bebe e ve lo usaya
i ne, çuvaldız ve firketeden en az biri ya da birkaçı takılır. Al karısının bebe in
do umundan sonraki yedinci gün, bebe i almaya gelece ine inanıldı ı için ye
dinci günün gecesi, aile bireyleri ve yakın akrabalar, lo usanın ve bebe in ba
ında nöbet bekler. Bu bekleyi , bekleyenler için yılba ı gecesi gibi e lenceli bir
olaydır. Gece, sabaha kadar uyunmadan, çerezler yenerek, sohbetler edilerek

                                                                 
7  Yörede bu mührün yıllarca Deli Abbas’a hizmet eden bir cin tarafından ona verildi ine dair bir 

efsane ya amaktadır. Bu efsane öyledir: “Zülküf Da ı eteklerindeki Eski Ergani’de, dedeleri Ba -
dat’tan gelip bu bölgeye yerle en ‘Deli Abbaslar’  adı verilen bir aile ya armı . Bu ailenin reisi olan Deli 
Abbas, bir al karısıyla dost olmu ; bu cin, Deli Abbas’a nal eklinde demirden bir mühür vermi . Bu mü-
hür, kimde olursa cinlerin ona kötülük yapmayaca ını söylemi . Deli Abbas, zamanla bu cin karısının
dostlu undan sıkılmı ; çünkü olur olmaz zamanlarda gelip kendisini ça ırıyormu . Deli Abbas, bazen 
yemek yerken ka ı ını bırakıyor ‘i te yine ça ırıyor’ diye öfkeyle kalkıp gidiyormu . Oysa kimse ortada bir 
ey görmüyor ve duymuyormu . Abbas, bir gün bu cine ‘artık beni bırak ve kendi dünyana dön’ demi .

Cin; kendisini bırakmamasını, e er giderse di er cinlerin onu aralarına almayacaklarını ve öldürecekleri-
ni söylemi ; ancak Deli Abbas cini istememi . Cin, mecburen Osman Bey Pınarı’na girmi  ve kaybolmu .
Bir süre sonra pınarın suyu kanlı akmı . Çünkü di er cinler onu öldürmü . Günümüzde bu ‘nevse nalı’
Deli Abbas ailesinden Hacı Sermet Suba ı’ndadır. Bir kadın do um yapınca, yakınları gelir, bir kâ ıda bu 
mührü bastırır. Bu kâ ıt, lo usanın yata ının ba ında kırk gün boyunca asılı kalır. Böylece lo usa cin-
lerden korunmu  olur” (Demir 2006: 25). 
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geçirilir. Bu tedbirlerin her ne kadar prati i uygulayanlarca adı söylenmese de,8
al karısının zararlarını önleme amaçlı olarak gerçekle tirildi i bilinmektedir.

Kırk Çıkarma

Türk halk kültüründe do umdan sonraki 40 günlük süreci ya ayan anne
ve bebek için “kırklı” tabiri kullanılır. Bu sürenin bitimi “kırk çıkarma” veya
“kırkını dökme”9 eylemiyle tamamlanır. Bebe in ve annenin kırkları; genellikle
mahalle ebesi, ya lı bir kadın, anne ya da kayınvalide tarafından çıkarılır. “Kırk
çıkarma” eyleminin gerçekle mesiyle aile üyeleri rahatlar. Artık anne yalnız
kalabilir, rahatça uyuyabilir, bebe iyle birlikte gezmeye çıkabilir.

“Ülkemizde iki türlü kırklama i lemi yapılmaktadır. Suyla yapılan kırklama, su
suz yapılan kırklama” (Örnek 1977: 147). Suyla yapılan kırklama, Anadolu’nun
muhtelif yerlerinde bazı ufak tefek farklılıkla uygulanmaktadır. Diyarbakır yö
resinden yapmı oldu umuz tespitler, suyla yapılan kırklama örne idir. Susuz
kırklama ise öyle yapılmaktadır: “Be i in altına bir dö ek yerle tirilir. Köyün ileri
gelen kadınlarından ikisi, be i in sa ına ve soluna oturur. Sa daki kadın ba ı kıbleye
gelmek artıyla çocu u kuca ına alarak ‘Sallû salavat, sallû Muhammet diyenin akıbeti
hayrolsun’ der ve çocu u be i in altından soldaki kadına yuvarlar. Soldaki kadın, çocu
u hemen be i in altından sa daki kadına yuvarlar. Çocuk üç kez bu biçimde yuvarlan
dıktan sonra, kırklama sona ermi olur” (Örnek 1977: 147).

“Diyarbakır’da sünnetli çocu un, yeni gelinin, dü ük veya do um yapan kadının
kırkı gözetilir. Kırklı kavramı, yeni yavrulamı olan hayvanlar için bile geçerlidir. Bu
nedenle kırk çıkarılırken “herkesin kırkı herkese, cinlerinki kendine, kedinin köpe in
kırkı kendine...” vb sözler tekrar edilir” (k3).

Kırk çıkarma töreni, Diyarbakır yöresinde birtakım farklı uygulamalarla
yapılmaktadır. “Dokuz kırkın”, “yarı kırkın” ve “kırkın çıkarılması” pratikleri,
do umdan sonraki kırk günlük sürecin nihayetlenmesini temennisiyle yapılan
ve özde aynı amaca hizmet eden ritüeller olarak kar ımıza çıkmaktadır.

                                                                 
8  Halk inanı ında cin sözcü ünün telaffuz edilmesi, o türden varlıkları ça ırmak anlamına geldi-

i için ho  kar ılanmaz. Bu tür varlıklar anlatılırken “iyi saatte olsunlar, bizden iyiler, üç harfli-
ler” gibi dolaylı ifadeler kullanılır ya da sadece ima yoluyla bu varlıklara i aret edilir. Diyarba-
kır yöresinde lo usa için yapılan pratikler gerçekle tirilirken aile büyükleri, bu uygulamaların
niçin yapıldı ını izah etmekten kaçınırlar ve ima yoluyla “albastı”ya i aret ederler. Ancak lo u-
saya zarar verebilece i dü ünülen bu kötü ruh, bazen “al, al karısı, pirabok” veya “ e e” olarak 
da adlandırılmaktadır.

9  Yörede halk arasında, banyoda veya hamamda uzun süre kalan ve çok fazla yıkanan insanlar 
için  “kırkını döküyor” tabiri kullanılır.
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“Çocu un do umunun 20. gününde ‘yarı kırk’ çıkarılır” (k1). “Çüngü ’te dokuz
kırkı çıkarma uygulaması da bulunur” (k2, Sezgin 2000: 15). “Yarı kırk ya da kırk
çıkarma uygulaması u ekilde yapılır: Üç Kulhuvallah bir Elham okunan suyun içine
tarak ve altın (yüzük, bilezik vb.) atılır. Ardından sa el, parmak uçları a a ıya bakacak
ekilde pençe gibi yapılır ve be er be er kırka kadar sayılır. Her sayımda el, suya batırı
lır, çıkarılır. Elin üzerindeki sular, sa a sola damlatılıp saçılarak ‘Kedinin, köpe in,
kurdun, ku un kırkı kendine, bizimki de bize’ sözleri e li inde önce bebe e daha sonra
anneye ‘kırk suyu’ dökülür. Böylece ‘kırk çıkarma’ töreni tamamlanır” (k1, k3, k5).

“Kırk çıkarılaca ı günün pazartesi veya per embe olmasına dikkat edilir. Çar am
ba günü, kırk çıkarılmaz. Anne ve bebe in kullandı ı kırk suyu, haram sayılan lavabo
ya da banyoya dökülmez. Anne ve bebe in kırkı bir le en içinde çıkarılır ve bu su; temiz
bir yere, topra a ya da bir a aç dibine dökülür” (k7).

Kırk çıkarma uygulaması, çocu un do umunun 39. ya da 41. gününde ya
pılır Erken yapıldı ı vakit “bir gün çaldık” ifadesi kullanılır. Çermik’te sadece
kız çocuklarının kırk çıkarma prati i do umlarının 39. gününde yapılır. Erkek
çocukların kırkı ise 40. günde çıkarılır.

Yörede “kırk çıkarma” töreniyle ilgili uygulamalarda muhtelif farklılıklar
dikkati çeker. Diyarbakır’ın küçük ilçelerinden biri olan Çüngü ’ün köylerinde
dahi kırk çıkarma ile ilgili ufak tefek farklılıkların bulunması oldukça dikkat
çekicidir:

“Çüngü ’ün Avut köyünde bebe in do umunun kırkıncı gününde kırk ka ık su
bir tasa doldurulur ve çocu a dökülerek kırk çıkarma yapılır” (Özçelik Boz 2001: 201).

“Çüngü Kaynakköy’de ise kırk çıkarma töreni iki a amalı olarak yapılmaktadır.
Çocu un do umunun yirminci gününde yarı kırkı çıkarılır. Yarı kırk çıkarılırken su
yun içine her birinden yirmi er adet olmak üzere arpa ve darı bırakılır. “Tam kırk çı
karma” ritüelinde ise bu sayı kırk olur. “Kırk suyu”, üflenip okunarak çocu un ba ına
dökülür” (Özçelik Boz 2001: 209). “Kırk çıkarma” prati i, do um ebesi tarafın
dan gerçekle tirilir.

“Çüngü Üçpınar’da kırk suyuna 40 bu day, 40 mısır ve 40 ta eklenir. Kırk çık,
çık, çık, çık..., denilerek eve su serpilir, böylece kırk çıkarılmı olur” (Özçelik Boz
2001: 221).

“Çüngü Deveboynu köyünde kırk ka ık suyun içine kırk ta bırakılır ve bir kal
burla kırk dökülür” (Özçelik Boz 2001: 223).

“Çüngü Malkaya’da “dokuz kırkı çıkarma” vardır. Bebe in ve annenin dokuz
kırkı, “dokuz suyu” ebe tarafından çıkartılır. Ebe do umdan sonra üç dört gün do um



TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S  • 71

yapılan evde kalır. Daha sonra annenin ve bebe in dokuz kırkını çıkarır. 40 gün dolun
ca da tekrar gelir. Bir kabın içine kırk ta bırakılır. Üzerine kırk ka ıkla ya da kırk tas ile
kırk kez su döker. Ebeye para ya da giysi verilir” (Özçelik Boz 2001: 230).

“Çüngü merkezde “dokuz kırklı” kavramı ya ar. Dokuz kırk çıkarılırken suya 40
kez hlâs süresi okunur. Ka ıkla ölçülen su, bebe e ve anneye dökülür; evin her tarafına
serpilir. Bebe in ve annenin tam kırkı çıkarılırken de aynı i lem yapılır” (Özçelik Boz
2001: 181, k2).

Annenin ve bebe in kırkı, genellikle “kırk tası” adı verilen, ortasında de
likleri, etrafında da kırk tane anahtarı olan bir tasla dökülür.

Yörede “kırklı” bebek ve anneyi korumak amaçlı yapılan eylemler ile “kırk
çıkarma” töreni uygulamalarında, bazı varlık, sayı ve kavramların önemi dik
katlerden kaçmaz. Bu eylemlerde ba ta kırk sayısı olmak üzere yedi ve dokuz
sayıları oldukça dikkat çekicidir. Do um yapılan evde yedi gün boyunca ı ıkla
rın söndürülmemesi, yedi so anın i e takılması, lo usanın yedinci gecesinin
beklenmesi, do umdan sonraki yedinci gün kurban kesilmesi gibi pratiklerde
yapılan ritüelin kutsal ve büyüleyici olan yedi sayısıyla bütünle ti i dikkatler
den kaçmaz. “Dokuz kırkın çıkarılması” ritüelinde yine büyüleyici bir ba ka
sayıya, dokuza sı ınılır. “Kırk çıkarma” eylemi, adını kırk sayısından alır. Lo
usa kadına “kırklı” denir. Lo usa, kırk gün boyunca yanında demir bir nesne

bulundurur. Kırklama suyuna kırk adet arpa, bu day veya darı eklenir; kırk
hlâs okunur. Görüldü ü üzere lo usalık süreci ve “kırklama” ile ilgili yapılan
pratikler, bu sayılarla adeta kutsanmaktadır.

“Kırklama” esnasında suya Fatiha ve hlâs surelerinin okunması, “kırklı”
kadının/bebe in boynuna ya da yataklarının ba ucuna Kur’an ı Kerim asılması,
slamî bir anlayı do rultusunda yapılan uygulamalar olarak dikkati çekmek
tedir. Kırk suyunun içine konulan bu day, arpa, darı, mısır gibi tahıllar, tarım
kültürünün; altın ise ticaret kültürünün ritüellerdeki tezahürleri olarak dü ünü
lebilir.

Yörede “kırk karı ması”, “kırk dü mesi” ve “kırkı kalmak” tabirleri ya a
maktadır. Geli emeyen, zayıf ve sürekli hastalanan çocukların kırkının ba ka
insanların ya da hayvanların kırkıyla karı tı ına inanılır. Bu durumdaki çocuk
geli emez ve sürekli hastalanır. Böyle durumlarda çocu un kırkının tekrar çıka
rılması gerekir. Bir “kırk tası” temin edilerek çocu un kırkı çıkarılır. Böylece
çocu un üzerindeki a ırlıktan pislikten kurtulaca ına inanılır. “Kırk tası”; ço
rap, tülbent gibi küçük bir hediyeyle sahibine iade edilir.
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“Çermik’te kırk bastı ı dü ünülen ve “kırkı kalmı ” denen kadınları su de irme
ninde çimdirirler10, bu i lemi “üç çar amba” ara vermeden yaparlar” (k2). Bu i lemin
kadının üzerindeki a ırlı ı pisli i aldı ına inanılır. Benzer uygulama Tahtacı
larda da yapılmaktadır. “Tahtacılarda kırkı karı tı ına inanılan çocuk, delikli ta tan
veya a aç kökünden geçirilir. Aynı zamanda zayıf çocuklar de irmendeki suyla yıkanır”
(Selçuk 2004: 171).

Kırklama prati inin ana unsuru olan su, anne ve bebe i maddi ve manevi
kirlerden arındırma fonksiyonuna sahiptir. “Kırk karı ması” veya “kırk basma
sı” adı verilen rahatsızlı ın tedavisi için yapılan iki farklı eylemde ise suyun
iyile tirici ve arındırıcı gücüne bir kez daha ba vurulmaktadır.

Sonuç

Anadolu ve Anadolu dı ındaki topraklarda ya ayan Türklerde lo usalık
dönemi ile ilgili çe itli pratikler, yaygın bir ekilde ya atılmaktadır. Do umdan
sonraki kırk gün, anne ve bebek yöreden yöreye farklı isimlerle zikredilen
demonik bir varlı ın tehdidi altındadır. Bu nedenle aile bireyleri için annenin
ve bebe in korunması esas görev addedilir. Diyarbakır yöresinde do umdan
sonraki kırk günlük zaman dilimi ve bu süreci nihayetlendiren “kırk çıkarma”
eyleminin büyüsel ritüeli günümüzde canlılı ını korumaktadır. Oldukça mo
dern ya am ko ullarına sahip, e itim düzeyi yüksek ki iler bile “kırklı” kavra
mını ve “kırk çıkarma” törenini önemsemekte; do um sürecinde uygulanması
gereken pratikleri aile büyüklerinin telkinleri ve gözetimleri do rultusunda
uygulamaktadırlar.

Altaylı boylarda ve Kırgızlardaki al karısı inanı ı, Uygur Türklerinde ka
dının yedi gün boyunca evdeki kedi ve köpekten uzak durması, Tahtacılarda
“kırkı karı tı ına” inanılan çocuk için uygulanan büyüsel yollu halk hekimli i,
Diyarbakır halk kültüründe ya atılan do um sürecindeki uygulamalarla ben
zerlik göstermektedir. Bütün bunlar, do um süreciyle ilgili olarak var olan
inanı ve uygulamaların ortak Türk halk kültürü unsuru oldu unu ve Anadolu
ile Anadolu dı ındaki topraklarda muhtelif ekillerde tezahür etti ini açıkça
ortaya koymaktadır.

Yukarıda “kırklı” kavramı ve “kırk çıkarma” ile ilgili olarak bahsetti imiz
inanı ve ritüellerin bir kısmı, modern ça ın farklı dinamikleri içinde kaybolur
ken, bir kısmı ise canlılı ını korumaya devam etmektedir. Kitle ileti im araçla
rının yaygınla ması, kültürler arası etkile im, halkın e itim ve kültür seviyesi

                                                                 
10  Çimmek: “Yıkanmak” (Derleme Sözlü ü: 1224).  
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nin yükselmesi gibi nedenler, bu de i imlerde birinci derecede etkilidir. Ancak
bütün bunlara ra men yörede “kırklı” kavramı ve “kırk çıkarma” ritüeli canlı
bir ekilde ya atılmakta, lo usanın ve bebe in kara iyelerden ve nazardan ko
runması için birtakım tedbirler alınmaya devam etmektedir. Aile üyeleri ve ak
rabalar arasındaki ili kileri zenginle tiren ve bilhassa “anne”ye manevi destek
sa layan bu ritüellerin ya atılması, aynı zamanda somut olmayan kültürel mi
rasın korunmasına da katkılar sunacaktır.

Diyarbakır’da do umla ilgili gerek kaybolmaya veya unutulmaya yüz
tutmu gelenek ve inanı ların gerekse hâlihazırda uygulanan ritüellerin bilin
mesi yöre insanının geçmi ten günümüze kültürel yapısının analiz edilmesine
katkılar sunacaktır. Bununla birlikte modernizmin avuçlarında küçülen ve
geçmi ine yabancıla an bir toplum yerine modernizmle harmanlanmı , kendi
kültürel de erlerini bilen, ortak belle e sahip bireylerden olu an bir sosyal yapı
in a edilebilecektir. ©
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