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ÖZ
Ġnsan hayatının baĢlıca üç önemli geçiĢ dönemi doğum, evlenme ve ölümdür. Bu üç
önemli evre kendi içerisinde bazı alt baĢlıklara ayrılmaktadır. Bu baĢlıkların hepsinde
Anadolu'da yüzyıllardır tekrarlanan birçok âdet, tören, gelenek, büyüsel ve dinsel ritüel
uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar bağlı bulundukları yörenin kültürüyle doğru orantılı
olarak icra edilmektedir.
Anadolu‟nun hemen hemen her tarafında gerçekleĢtirilen bu uygulama ve ritüellerin
amacı önemli süreçleri belirlemek, kutsamak, tekrar etmek ve canlandırmak suretiyle
hatırlanabilirliğini pekiĢtirmektir. Her bölgede kısmî farklılık gösteren bu süreçler bazı anlamları
bünyesinde barındırmaktadır.
Ege bölgesi ve Marmara bölgesinin bazı illerinde ağırlıklı olarak görülen ve tespit edilen
“kırk uçurma ve yumurta” uygulaması, geçiĢ dönemlerinden doğum evresi içindeki
pratiklerdendir. Bu uygulama, doğum ile beraber 40 günlük önemli ve bir o kadar da kritik bir
süreç olan lohusalığı kapsamaktadır. Lohusalık, genel olarak korumasız olan anne ve bebeğin
çeĢitli dinsel ve büyüsel iĢlemlerle koruma altına alındığı bir dönemdir. Böylesine önemli ve
kasvetli bir süreç olan lohusalık “kırk uçurma” geleneği ile sonlandırılmaktadır.
Kırk uçurma ile nazar ve kötü ruhlardan arınan anne ve bebek “ilk çıkıĢ” olarak da
adlandırdığımız bir Ģekilde aile, komĢu ve yakın çevre ziyareti yaparlar. Bu ziyaretlerde kiĢilerin
iyi dilek ve temennilerini kırk uçurma sepeti içerisinde bulunan unsurlarla yapmaları önemli
geleneksel uygulamalardan biridir. Birçok dilek, temenni ve duanın bazı unsurlara yüklenerek
dile getirildiği bu uygulamada esas unsur olarak yumurta karĢımıza çıkmaktadır. Bebeğin
yumurta gibi sağlam ve sağlıklı olması temennisinin yattığı bu dilek yanında tuz, pirinç ve
Ģekere ilave olarak birçok mitolojik ve dini içerikli anlamların bulunduğu sepetin verilmesi ve bu
geleneğin sürdürülmesi oldukça önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğum, GeçiĢ Dönemi, Pratik, Kutlama, Yumurta
FROM MYTHOLOGY TO TODAY EGG AND “MAKING FORTIES” TRADITION
ABSTRACT
The three major transition periods of human life are birth, marriage and death. These
three significant stages are divided into some sub-headings within themselves. In all of there
titles, there are many pieces of ceremonies, traditions, magical and religious ritual practices
repeated in Anatolia for centuries. These practices are performed in direct proportion to the
culture of the region in which they are affiliated.
The aim of these practices and rituals performed in almost all parts of Anatolia is to
identify important processes, bless, repeat and intensify its rememberability by means of
animation. These processes, which differ in each region, have some meanings within them.
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The practice of “making the forties and eggs" which are predominantly seen and
identified in some provinces of Aegean region and Marmara region, is one of the practices
within the birth stage from transition periods. It includes birth, the accouchement, which is forty
days of crucial and critical process. Accouchement is a period in which the mother and the baby
who are generally unprotected, are protected through various religious and magical processes.
Accouchement, which is such an important and dreary process, are terminated with the “making
the forties" tradition.
The mother and the baby, who are purified from the evil eye and evil spirits by means of
making the forties, make a family, neighbour and relative visit in a way we named “the first time
going-out". It is one of the important traditional practices that people make good wishes, desires
and prayers are expressed by attributing them to some elements, the egg is regarded as the
main element. Besides the wish that the baby is healthy and sound like an egg, it is fairly
significant to give the basket where there are many mythological and religious meanings in
addition to salt, rice and sugar and maintain this tradition.
Keywords: Birth, Transition Period, Practice, Celebration, Egg

GĠRĠġ
Hayatın üç önemli geçiĢ devresinden ilkini kapsayan doğum, soy ve ailedeki
sayının artmasının yanı sıra toplumdaki birlik ve dayanıĢmanın kuvvetlenmesi itibariyle
de önem arz etmektedir. Doğum, mutlu bir olay olması ile toplumu bağlarken
bünyesindeki bir takım inanç ve pratikleri de ortaya çıkarmaktadır. Ġnanç, gelenek ve
görenekler, insanları doğum öncesinden baĢlayarak doğum sonrasına değin uzanan bir
takım âdetleri uygulanmaya zorlamaktadır. Bu uygulamalar kimi zaman dinî içerikli kimi
zaman da büyüsel içerikli uygulamalar olmaktadır. Nesilden nesile aktarılmıĢ bu
uygulamaların kökenleri mitik anlatılara ve kaynaklara dayanmasına rağmen yapılıĢ
sebepleri unutulmuĢtur. Bu ritüellerin kaybolmaması adına Tahir Alangu, Türkiye
Folkloru El Kitabı‟nda: “Çöküp dağılan her köylü evi, ölen her çalıĢma düzeni, unutulan
her türkü önlenemez ve ihya edilemez ölçüde halk hayatından bir parçayı ortadan silip
yok etmektedir” demektedir. GeçiĢ dönemlerine dair yapılan bu çalıĢmanın bu
çerçevede kaybolmayıp gelecek kuĢaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmada
özellikle bu gelenek içerisinde verilen hediyeler belirtilecek, ancak bu hediyeler
içerisinde olmazsa olmazlardan olan yumurta üzerinde durulacaktır. Yumurta kavramı
öncelikle mitlerde, halk hekimliğinde, nevruzda ve hıdırellezde olmasının yanı sıra
inançlarda yer alması yönü ele alındıktan sonra kırk uçurma geleneği açıklanacaktır.
Yumurta kelimesi Türkçe sözlükte “1. Bir diĢinin vücudunda oluĢan, yumurtlama
ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluĢturan hücre, 2. Tavuk yumurtası
(Türkçe Sözlük 1998: 2471) olarak geçmektedir. Dîvânu Lugâti‟t- Türk‟te “yumurtga”
olarak geçen yumurta kelimesi “tavuk ve diğer kuĢların yumurtası” (Ercilasun ve
Akkoyunlu 2015: 526) olarak tanımlanmıĢtır. Akla ilk gelen bu tanımların dıĢında
yumurta yaradılıĢ mitlerinde ve kozmogonide farklı anlamlara gelecek Ģekilde
kullanılmıĢtır.
Mitolojide Yumurta
Mitolojilerin temel noktasını oluĢturan kozmogoni, doğuĢ veya yaradılıĢ öyküsü
olarak bütün mitolojilerde temel paradigma olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda
düzenin, yaradılıĢın kutsal bir düzlemde gerçekleĢmesi ile kozmos kaosun karĢında
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yerini almıĢtır. Kaosun ortadan kalkıp yeni bir dünyanın yaratılıĢı anlamına gelen
kozmogoni kökenin-baĢlangıcın bilinmesi için insanlığın tahmin ve tasavvurundan
oluĢmaktadır. Ġnsanlar yaĢadıkları dünya üzerine düĢünürken tasavvurlarında yer alan
dünya imgesine göre düĢünüp mitolojik öyküleri bu tasavvurlar neticesinde
oluĢturmuĢlardır. Bu öykülerin birçoğunda dünyanın yaratılıĢını yumurtaya benzetme
fikri yer almaktadır. Kozmik bilginin simgesel nesnesi olan yumurta, kimi mitik
öykülerde ilk tanrının doğumuna ev sahipliği yapan unsur olurken kimi mitlerde
doğurganlığı sembolize etmiĢtir.
Yumurtanın tek olması yönü ile tanrıyı, kırılıp dağılması yönü ile de insanı yani
türeme ve çoğalmayı sembolize etmesi mitlerde Ģu Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır:
Birçok yaradılıĢ mitinde, Bir'den, Tek bir yuvarlaklıktan, çoğulluk
doğar. Mali'de Dogonların her Ģeyin yaratıcısı üstün varlık „Amma‟sı, kendi
içine kapanmıĢ bir yumurtadır ve bu yumurtadan (hamile kadın kamı gibi)
dünyanın tüm simgeleri doğar. Hindistan'da tüm canlıların efendisi
Prajapati, suların üstünde yüzen altın yumurtanın içinden çıkar. Çinlilerin ilk
insanı Pan-Kou, doğurduğu 18.000 çocukla dünya insan nüfusunu
oluĢturmadan önce, yer ile göğün birleĢtiği eriyik bir yumurtadan 18.000 yıl
sonra çıkar (Tuğrul 2010: 34).
Yumurtanın Ģekli dünyayı, zarı havayı, sarısı ise güneĢi temsil etmesi ile de
mitlerde geçmektedir. Mısır‟da yeryüzü yaratılırken güneĢin ortaya çıkıĢ kaynağı
yumurta olarak gösterilir. Yine yumurta tasavvuru diğer mitolojilerde de benzer bir
Ģekilde yer almaktadır.
Mısırlılarda güneĢ, bir yumurtadan doğar. Ġngiltere‟deki güneĢ
kültünü temsil eden Stonehenge, güneĢin hareketini izleyen megalitlerin
oluĢturduğu bir dairedir. Yuvarlaklık ile yaratılıĢ arasındaki iliĢkiye kuĢkusuz
baĢka örnekler de bulunabilir. Bütün bu örneklerden anlaĢılabileceği gibi,
yuvarlaklığın büyüsü tüm kültürlerin temelindedir. Debray'ın belirttiği gibi,
„yücelikler yuvarlak, insana ait olan ise köĢelidir‟. Mükemmellikten
uzaklaĢtıkça, yuvarlaklar yerini köĢeli sembollere bırakırlar. Platon'un ilk
mükemmel yuvarlak insanı tanrılarla yarıĢmaya kalkıĢtığında yuvarlaklığını
kaybeder; bu insanın iki aynı yüzü ve dört bacağı vardır. Bacaklarının hızı
ve gücüne güvenerek tanrılara saldıran bu yaratığı Zeus cezalandırır ve
ikiye böler. Böylece, çoğalırken gücü azalır, yuvarlak tekliğinin gücünü
hiçbir zaman bulamaz (Tuğrul 2010: 34).
Yine baĢka bir kozmogoni mitinde yaratılıĢ yumurta ile baĢlamakta olup bu defa
sadece güneĢ değil yeryüzü Ģekilleri ve diğer varlıklar da bu yumurtadan meydana
gelmektedir.
Pelasgların yaratılıĢ mitinde Eurynome bir güvercin kılığına girerek
dalgalar üzerinde kuluçkaya yattı ve tam bu sırada „Evrensel Yumurta‟yı
bıraktı. Tanrıça'nın isteğiyle çatlayıp ikiye ayrılana dek yumurtanın etrafında
yedi kez dolandı. Parçalanan yumurtadan çocukları yani var olan her Ģey
ortaya çıktı: GüneĢ, Ay, gezegenler, yıldızlar, yaĢayan canlıları, bitkileri,
hayvan sürüleri, ağaçları, dağları ve nehirleriyle birlikte yeryüzü (Graves
2010: 27).
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Yunanlılara ait bir mitik öyküde gümüĢ bir yumurtadan bahsedilerek bu
yumurtadan Yunan tanrılarından olan Eros‟un ortaya çıkarak evreni yarattığına dair
bilgiler yer almaktadır.
Orfikler, yaratılıĢ mitini, Zeus'un bile korkuyla karıĢık saygı duyduğu
bir tanrıça olan siyah kanatlı Gece'ye, Rüzgar tarafından kur yapıldığı,
gümüĢ yumurtasını Karanlık'ın rahmine bıraktığı, yumurtadan, bazılarının
Phanes dediği, Eros'un ortaya çıktığı ve evreni yarattığı Ģeklinde anlatırlar.
Çift cinsiyetli ve altın kanatlı Eros dört baĢa sahip olduğundan, bazen bir
boğa ya da aslan gibi kükrer, bazen bir yılan gibi ıslık çalar ve bazen de bir
koç gibi melerdi (Graves 2010: 31).
Evenklerde de yumurtadan doğumla ilgili mitik bilgiler vardır. Efsaneye göre
“Evenkler Kerendo adındaki canavar bir kuĢun saldırısına uğrayıp yutulurlar ama yaĢlı
bir kadın kurtulmayı baĢarır. Kadın birkaç kaz yumurtasına göz kulak olurken bu
yumurtalardan bir oğlan dünyaya gelir” (Baldick 2010: 163-164).
BaĢka bir Yunan efsanesinde dünyanın yaratılıĢı bir yumurtanın ikiye
bölünmesine bağlanmaktadır. Bu efsaneye göre Eros‟un ortaya çıkıĢı yaratılıĢı
oluĢturan yumurtanın yarıya bölünmek suretiyle yeryüzü ve gökyüzünün oluĢtuğu
söylenmektedir.
Orfizm denilen ve Ģair Orpheus'tan geldiği ileri sürülen mistik
akımda da Eros'un dünyayla birlikte kaos'tan çıktığına yahut da Gece'den
doğma evren yumurtası ikiye bölünüp yarı kabuğundan gök, yarı
kabuğundan toprak ortaya çıkınca, Eros'un da doğduğuna inanılmaktadır
(Erhat 1996: 194).
Çin mitolojisinde yumurta ile ilgili yaratılıĢa dair iki efsane yer almaktadır. Birinci
efsane tüm dünya ve insanların yumurtadan çıkıĢına dair bilgileri içerirken diğer
efsanede yaratılıĢın hiçbir Ģey yokken gerçekleĢtiği söylenmektedir. Uzakdoğu ve
pasifik adalarındaki yaratılıĢ mitlerinde de yumurtanın yer aldığı görülmektedir. “Hem
Hint hem Çin yaratılıĢ söylenceleri bir yumurtayla baĢlar, her ikisi de evrenin ilahi bir
vücuttan yaratılıĢını içerir, her ikisi de insanların yaratılıĢını açıklar” (Rosenberg 2003:
337). Bir baĢka Çin mitinde de
Çinli filozoflar, öğrencilerine „baĢlangıçta, hiçbir Ģeyin olmadığını‟
öğrettiler. „Uzun yıllar geçti daha sonra hiçbir Ģey bir Ģey haline geldi.‟ Bir
Ģeyin birliği vardı. Uzun yıllar geçti ve bir Ģey kendini iki parçaya -bir erkek,
bir diĢi parça- böldü. Bu iki bir Ģey, daha küçük iki bir Ģey daha üretti ve iki
çift, beraber çalıĢarak, P‟an-Ku adındaki ilk canlıyı oluĢturdular. Mitin diğer
bir sunumunda, P‟an-Ku‟nun kozmik yumurtadan çıktığına (Mackenzie,
1996:216) dair ifadeler yer almaktadır.
Birçok mitolojide su ile baĢlayan yaratılıĢın aksine Hitit, Sümer, Japon ve Çin
mitolojilerinde baĢlangıç yumurta ile gerçekleĢmiĢtir. Bu tasavvurun temelinde her ne
kadar yumurtanın Ģeklî yapısının dünyaya benzetilmesi yatsa da yumurtanın dıĢ
yapısından iç yapısına kadar yer alan katmanların benzetim unsuru olarak yer alması
da bu fikri desteklemektedir. Japonların yaratılıĢ mitlerinde
BaĢlangıçta gökler ve yeryüzü Ģekilsiz bir kütleydi ve biçimsiz bir
yumurtaya benziyordu. Daha hafif ve açık kısmı yukarıda kaldı ve zaman
içinde gökleri oluĢturdu. Daha ağır, yoğun bölümü, daha yavaĢ bir biçimde
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çökerek yeryüzü oldu. Ġlk önce kara parçaları, bir balığın denizin yüzeyinde
yüzdüğü gibi boĢlukta yüzüyordu. Çamurdan henüz çıkmıĢ bir kamıĢ
sürgününe benzeyen tuhaf bir cisim, gök ve yer arasında, bir bulutun
denizin üstünde gezinmesi gibi boĢlukta hareket ediyordu. Bu, ilk tanrıyı
oluĢturdu. Sonra diğer tanrılar bunu izlediler ve aralarında Ġzanagi no
Mikoto ve Ġzanami no Mikoto adlarında en genç iki tanrı da vardı
(Rosenberg 2003: 383) ifadeleri ile yumurtanın yer aldığı görülmektedir.
Yumurta kozmogonik mitlerde, dünya tasvirinde, yaratılıĢta, tanrıların yer aldığı
mekânsal algı ve yeryüzü ve gök âleminin oluĢmasında simgesel unsur olarak
geçmektedir. Bunun dıĢında arkeolojik kazılarda özellikle kadın mezarlarına bırakılan
ve bir kadınla beraber doğurganlığı temsil eden yumurta genel bir inancın yansıması
olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Yumurta sadece yaratılıĢ mitlerinde yer almamaktadır. Örneğin Avarlarla ilgili
yapılan arkeolojik kazılarda “Bir Avar savaĢçısı öldüğünde askeri statüsünü gösteren
bir Ģekilde, yanına bir ya da daha çok ok konularak gömülürdü. Kadın mezarlarına Ģüphesiz doğurganlığın simgesi olarak- yumurta konulduğuna” (Baldick 2010: 41) dair
bilgiler yer almaktadır.
Halk Hekimliğinde Yumurta
Ġnsanlar yüzyıllardır hastalıklardan korunmak için mücadele etmiĢler ve uzun
yaĢamın yollarını aramıĢlardır. Bu arayıĢlarda baĢvurulan ilk yol doğal tedavi kaynakları
ve halk hekimliği uygulamaları olmuĢtur. . Hastalıkların sağaltılmasında bitkisel,
hayvansal ve kimyasal emlerin yanı sıra bazen dinsel-büyüsel tedavilere de
yönelmiĢlerdir. Bu tedaviler sırasında kullanılan malzemeler ise rastgele malzemeler
olmayıp bilinçli olarak seçilmiĢ yüzyıllardır sağaltma tedavilerinde kullanılan
malzemeler olmuĢtur. Bu malzemeler içerisinde yumurta en yaygın kullanılan
unsurlardan biridir. Yumurta, bazen hayvansal bir em olarak kullanılmıĢ bazen de
dinsel-büyüsel iĢlemlerde bir yardımcı unsur olarak kullanılmıĢtır.
Yumurtanın halk hekimliğinde yaygın olarak kullanıldığı ilk rahatsızlık gelincik
basması olarak da bilinen hastalıktır. Bebeklerde vücudun belirli bölgelerinde
morlukların baĢlaması ile görülen bu hastalık ilerleyen evrede tedavi edilmediği
takdirde bebeğin ölümüne yol açmaktadır. “Etçil bir memeli olan gelinciğin halk
inanıĢlarında kin besleyen” (Beyaz 2016: 42; Beydeba 2006: 239) bir hayvan olması
inancı hastalığa da yansıtılmıĢtır. Bu inançtan dolayı hastalığa tutulan bebeğe müptela
olan gelincik, yumurta ile doyurulmalıdır. Doyurulmadığı takdirde gelincik kin beslediği
insanlara karĢı galip gelerek bebeğin ölümüne sebep olacaktır. Bu konuda kaynak
kiĢiler tarafından aktarılan bilgi Ģu Ģekildedir: Kaynak kiĢi, oğlunun doğumunda bebeği
gelinciğin basıp basmadığını anlamak için bebeğin bezine taze günlük yumurta
kırmıĢtır. Eğer yumurta bezden yok olursa o bebeği gelincik basmıĢtır. Gelincik doyana
kadar yumurta beze kırılmaya devam edilmelidir. Eğer yumurta bez açıldığında
duruyorsa artık gelincik doymuĢ ve bebek bu hastalıktan kurtulmuĢ demektedir. Bu
Ģekilde hastalıktan kurtulan bebeğin morlukları geçmeye yüz tutarken bebek eski sakin
haline de geri dönmüĢtür (K.K.1). Görüldüğü üzere taze yumurta ile beslenen gelincik
hayvanının halk tasavvurunda bir hastalık haline dönüĢümü dikkate değerdir. Bu
inanıĢta “gelincik, hayvan fizyolojisinden sıyrılarak doğaüstü bir varlığa dönüĢmüĢ ve
bu varlık zaman içerisinde demonik bir varlık haline gelmiĢtir. Avladığı hayvanların
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kanını emdiğine inanılan bu hayvanın misyonu hastalığa aktarılarak gelincik basması
adı ile halk inançlarında yerini almıĢtır.
Yumurtanın tedavi aracı olarak kullanıldığı bir diğer rahatsızlık kırık-çıkıktır.
Ġlk çağlardan günümüze kadar kırık-çıkıkçılar tıpta önemli bir rol
oynamıĢlardır. Kırık-çıkıkçılar, usta-çırak yöntemiyle yetiĢmekte ve
hekimlikte kendilerine kırık-çıkık tedavisi yapmak üzere görevler
verilmektedir. Kırık-çıkıkçıların saray hastanelerinde ve darüĢĢifalarda
hekimbaĢının emrinde çalıĢan cerrah ve hekimlerin yanında yer aldıkları
görülmektedir (Ersoy 1988, 145).
Uzun yıllardır Anadolu‟da küçük bir hastane gibi iĢleyen kırık-çıkıkçılar kendi
geleneksel yöntemleriyle tedavi yapmaktadırlar. Bu kiĢiler gelen hastalara ellerinde
olan malzemelerle belirli bir tedavi yöntemi uygulamıĢlardır. Kırığa farklı çıkığa farklı
yöntem uygulayan bu kiĢilerin yöntemleri Ģu Ģekildedir:
Mehmet Kulaklıoğlu isimli ocaklı kırık için Ģöyle bir uygulama
yapmaktadır: Kırık olan bölge sıcak su ile güzel bir Ģeklide yıkandıktan
sonra yeĢil sabun rendelenir; yumurtanın beyazı ile karıĢtırılan bu sabun
hastanın kırılmıĢ olan bölgesine sarılır. YaĢının iki katı gün kadar bekleyen
bu sargı o günün bitiminde çıkarılır. Sargıdan çıkan kol sıcak su ile 2-3 kez
pansuman edilir (AteĢ 2015: 117-118).
Kırık-çıkık dıĢında yumurtanın protein ihtiyacı açısından yenildiği bir diğer süreç
doğum sonrasıdır. Annenin kaybettiği enerji ve vücut desteği yumurta ile
sağlanmaktadır. Bursa Ġnegöl‟de “Çocuk doğunca lohusa kadına yumurta piĢirilip
yedirilir” (Saygı 2017: 272).
Yumurtanın em amaçlı kullanıldığı bir diğer rahatsızlık, altını ıslatan çocuklar
için uygulanan tedavidir. “Urfa'da altını ıslatan çocuklar için süpürge uçları, üzerlik
olarak yakılır ve onlara her sabah karatavuk yumurtası içirilir. Böylece çocuğun altını
ıslatmayacağına inanılır” (Tokur Kesgin ve Özcebe 2004: 50).
Ġnsanlar, yüzyıllar boyunca hem kendi hem de hayvanlarının hastalıklarının
çarelerini aramıĢlardır. Kendilerine uyguladıkları farklı tedavi yöntemlerini baktıkları
hayvanların tedavi edilmesinde de kullanmıĢlardır. “Satın alınan bir hayvana nazar
değmesin diye, alnında yumurta parçalanır: Civcivi al basmasın diye, tavuğun altına
konulan yumurtaya kara çalınır” (Örnek 1966: 124).
Nevruz/Hıdırellez’de Yumurta
21 Mart, genel olarak “Nevruz” adıyla, 6 Mayıs ise Hıdrellez adıyla
kutlanmaktadır. Nevruz, Farsça “yeni gün” anlamına gelmekte olup Milâdî 21-22 Mart‟a,
Rûmî 9 Mart‟a tekabül etmektedir (Pakalın 1993: 686; Tezcan 1995: 3; Er 1997: 58;
Çay 1996: 17; Uca 2007: 138). Bu yüzden birçok yerde, “özellikle Balkan Türkleri
arasında ve Orta Anadolu Ģehirlerinde Nevruz için „Mart Dokuzu‟ tabiri kullanılır” (Çay
1998: 133; Özen 2000: 133; Uca 2007: 138).
“Bu bayram Anadolu‟da Nevruz, Nevruz-ı Sultani, Sultan Nevruz, Navrız, Sultan
Navrız, Mart Dokuzu, Mart Bozumu gibi çeĢitli isimlerle anılır” (Tezcan 1995: 4; Er
1997: 58; Çay 1998: 23).
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Baharın geliĢi, bir bakıma, karakıĢın hareket özgürlüğüne getirdiği
kısıtlamalardan, baskılardan kurtuluĢun müjdesidir. Karın kalkması,
havaların ısınması, tabiatın uyanıĢı, özgürlüğün, bağımsız hareket etme
yeteneğinin geri gelmesi, iĢin, hareketin baĢlamasıdır. Türkler,
yaĢayıĢlarına bağlı olarak, bu ilk günü/yılbaĢını törenlerle, Ģenliklerle, çeĢitli
eğlencelerle kutlardı (Yıldırım 1998: 146; KumartaĢlıoğlu 2012: 285).
Bu eğlencelerde belli yemekler yapılır, dilekler dilenir ve belirli unsurlar sebebi
bilinmeyen ritüellerle yaĢatılırdı. Bu unsurların baĢında yumurta boyama ve yumurta
verme geleneği bulunmaktadır. Kökeninin mitolojik zamanlara dayandırdığımız yumurta
kozmogonide dünyayı, yaradılıĢı simgelemektedir. “Mitolojik metinlere göre dünya,
Nevruz günü yaratılmıĢtır ve her yıl bugün dünyanın yaratılıĢı canlandırılır” (Hacıyeva
ve Köktürk 1997: 47; Beydili 2005: 434).
Bu törenlerde insanların birbirlerine verdikleri yumurta mitik efsanelerde doğuĢ
ya da ilk yaradılıĢı sembolize etmesi ile baharın geliĢi mitlerin tekrar canlandırılarak
yaĢatılmasıdır. Bunun güzel örneklerinden bazıları Ģu Ģekildedir:
“Kırklareli‟nde nevruz “mart dokuzu” adıyla kutlanmaktadır. Bu gün için halk
boyalı yumurtalar, börekler, lokma ve çeĢitli hamur iĢleri hazırlayarak kırlara giderek yer
içer, eğlenirler” (Çay 1996: 89).
“Tokat‟ta halk bir gün önceden nevruz törenlerine hazırlanır, gerekli malzeme
(bulgur, yağ, yumurta vb.) köyün çocukları tarafından köy evleri dolaĢarak temin
edilirdi” (Çay 1996: 87).
Paskalya’da Yumurta
Yumurtanın ortaya çıkıĢına dair kesin bir veri olmamakla birlikte farklı dinlerde
aynı ya da farklı bir biçimde yer alması dikkat çekicidir. Bunlardan biri paskalya
bayramı olarak da bilinen yumurta bayramıdır.
Ermeniler‟in Paskalya Bayramı olarak bilinen Surp Zadik'te insanlar birbirlerine
kırmızı yumurta armağan eder. Yumurtalar geleneksel olarak kırmızıya boyanır, ancak
değiĢik renklerde boyanmıĢ olanları da vardır. “Yumurta dünyayı simgeler. DıĢ kabuk
gökyüzünü, zarı havayı, akı denizleri, sarısı ise yeryüzünü... Kırmızı rengi ise Ġsa'nın
kanının tüm dünyanın kurtuluĢu için aktığını gösterir” (Çağımlar 2018: 18-19). Burada
bulunan boyanmıĢ yumurtalar akıllara kırk uçurma yumurtası ile bağlantıyı
getirmektedir: “Yumurta dıĢında ekmek, Ģeker ve küçük hediyeler de verildi. Hatta süslü
olsun diye yumurtanın üzeri boyanabilir. Çoğunlukla bereket getirmesi amacıyla
yapılıyor” (K.K.14), (K.K.20), (K.K.22).
Ermeniler dıĢındaki Hristiyanlarda da kutlanan Paskalya, yumurta bayramı
olarak da geçmektedir.
Herkes yanında getirdiği genelde kırmızı renge boyanmıĢ
yumurtaları tokuĢturur. Yumurtanın kırılması diriliĢi sembolize eder.
Yumurta tokuĢturmak isteyen kiĢi “BırrrıĢĢĢ” (meydan okuma) diyerek
karĢıdakileri yumurta tokuĢturmaya davet eder. Yumurtası kırılan kaybetmiĢ
sayılır ve kırılan yumurtayı rakibine verir. Bu arada „Ġsa dirildi‟ diye baĢlayan
bir ilahi Arapça ve Yunanca karıĢımı olarak söylenir ve tokuĢturma
süresince sürekli tekrarlanır (Çağımlar 2018: 23).
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Anadolu‟da yeni doğum yapmıĢ kadına “lohusa, nevse, emzikli, kırklı” gibi
isimler verilmektedir. “Lohusalık süresince kadının çeĢitli doğaüstü güçlerin etkisinde
olduğu Anadolu‟da yaygın bir inanıĢtır. Geleneksel kesimde sıkça kullanılan „kırklı
kadının kırk gün mezarı açık olur‟ sözü bu inanıĢı desteklemektedir” (Saygı 2017: 271).
“Doğumdan sonra en bilinen âdet kırk gün boyunca bebeğin ve
annenin evden dıĢarı çıkmamasıdır. Kırkıncı günün sonunda yöreden
yöreye değiĢiklik gösterse de genelde yumurta kabuğu ile 41 kez su
konarak bebek kırklanır hatta bebeğin cildinin parlak olması için kırılan
yumurta suya katılır (K.K.1). Anne boy/gusül abdesti alır. Bu ritüelden sonra
anne ve bebek gönül rahatlığı ile dıĢarı çıkabilir. Bebek ve annesi bir
akrabaya “kırk uçurmaya” giderler” (Beyaz 2017: 41).
Doğumdan sonraki kırk gün annenin ve bebeğin hastalanmasına genel olarak
“kırk basması” adı verilmektedir. Bu tehlikeli süreçten kurtulmak amacı ile bir takım
pratikler yapılarak nazardan ve zararlı güçlerden uzaklaĢmak için tedbirler alınır. “Kırk
günün sonunda ise anne ve bebek yöreden yöreye değiĢen bazı unsurların (yeĢil
yaprak, çiçek, taĢ vb.) eklenmesi ile oluĢturulan suda yıkanır” (Artun 1998: 85-10;
Tokur Kesgin ve Özcebe 2004: 48; Bulut 2017: 128). Bu iĢleme “kırklanma/kırklama”
adı verilir. Kırkı çıkan anne ve bebek artık belirlenen sürenin bitmesi ile “kırk uçurma”
adı verilen ilk gezmeye çıkarlar.
Kırk Uçurmada Verilen Hediyeler
Kırk uçurma geleneğinde genellikle ekonomik olarak zengin, aynı zamanda
ahlâkî iyi bir aile tercih edilerek ilk ziyaret gerçekleĢtirilir. Bu ziyarette bebek için
yumurta, un, Ģeker, tuz, pirinç gibi erzaklar verilir. Bu erzakların dıĢında bebeğe kıyafet
ve oyuncak da verilebilir. SüslenmiĢ sepetler içerisinde takdim edilen bu eĢyalar belirli
niyetlerle verilir. Bu niyetler Ģunlardır: “un koyulur, saçları beyazlaĢana kadar yaĢasın
ve yaĢlansın diye; Ģeker koyulur, tatlı dilli olsun diye; yumurta koyulur, yumurta gibi
sağlıklı ve gürbüz olsun diye; pirinç koyulur, bereketli bir hayatı olsun diye; tuz koyulur,
kolay ve temiz bir hayatı olsun diye; para koyulur, maddi sıkıntı çekmesin diye; pamuk
koyulur, pamuk gibi ton ton nine ve dede olsun diye” (K.K.1), (K.K.2),(K.K.5), (K.K.6)
(K.K.11).
Bazı illerde “yumurta toplama” olarak da geçen bu uygulamada yukarıdaki
unsurlar dıĢında çörek otu da verilmektedir. Dini kökenli bir uygulama olarak karĢımıza
çıkan bu unsur, Hz. Peygamberin bir hadisi (Ölüm dıĢında hiçbir hastalık yoktur ki
çörek otunda onun için bir deva bulunmasın) neticesinde yaygınlaĢmıĢtır.
Yumurta verme, ilden ile farklılık göstermekle beraber genelde bereket ve
gürbüzlük amaçlıdır. Bazı yerlerde (Kütahya) ise yumurtanın Ģeklinden yola çıkarak
bebeğin toplu yani kilolu olması fikri amaçlanmaktadır. Yumurta dıĢında Ġzmir‟de de bu
Ģeklî durum ön plana çıkarak patates ve soğan verilmesi uygulaması görülmektedir.
“Bizde yumurtanın yanında patates, soğan da verilir. Yani o anda evde ne varsa”
(K.K.16), (K.K.12).
Çoğu kiĢinin verilen hediyelerin neden verildiğine dair bilgisi yokken bu kiĢiler
geleneğe uyduklarını söylemektedirler. Bu gelenek, büyüklerin telkini ile
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gerçekleĢmektedir. Batıl inanç olarak düĢünülüp reddedilmesine rağmen uygulama
devam etmektedir.
“Yumurtanın ve diğer hediyelerin niye verildiğine dair bilgim yok” (K.K.4)
(K.K.16), (K.K.21). “Yumurta verilmesinin amacı civciv gibi çabuk büyüsün diye veriliyor
ama bunlar batıl inançlar. Biz ne kadar inanmasak da büyüklerimiz bu âdetleri
uygulamaktadırlar” (K.K.18), (K.K.9), (K.K.10).
Hazırlıksız yakalanan kiĢiler olsa da tercihe kalmıĢ bu hediyelerden genel olarak
evde ne varsa eli boĢ çevirmeme inancı ile hareket ederek mutlaka bir Ģeyler
verilmektedir.
Her gidilen evde değiĢmeyen tek unsur yumurta olmaktadır. Diğer hediyeler
(pirinç, tuz, Ģeker, un vb.) verilmese de yumurta sabit unsur olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Çünkü “yumurta, yenildiğinde insanı tok tutan bir Ģey olması sebebiyle
çocuğa da verilir ki yumurta gibi tok olsun, açgözlü olmasın diye” (K.K.11), (K.K.15),
(K.K14), (K.K.17). Ayrıca verilen yumurtanın da tek sayıda olmasına özen gösterilirken
çift sayıda olmasından kaçınılmaktadır. “(Yumurta) her gittiğim evde verildi. Tek sayı
olması söylenir. Bana 5 adet verilmiĢti” (K.K.4),(K.K.13), (K.K.18).
Yumurtanın tok tutucu özelliği yani yenilmesi ile insanın protein ihtiyacını alması
fikri Balıkesir gibi Bilecik‟te de karĢımıza çıkmaktadır. Bilecik‟te bebeğin gürbüz olması
annenin yumurtayı yemesi ile bebeğe sütle geçecek gürbüzlük kastedilmektedir. “Evine
gidilen kiĢinin bebeğe verdiği yumurta annenin yiyerek bebeği beslemesi içindir”
(K.K.7), (K.K.3). (K.K.8).
Bereketin sembolü ya da neslin devamı niteliğinde özellikle saçılarda kullanılan
buğdayın kırk uçurma sepetinde var olması, çocuğun ilerleyen yaĢlarına yönelik
temennileri barındırmaktadır. Özellikle Bursa‟da sepete buğday ve pirincin konulması
bu temennilerin neticesidir. Ayrıca bu temennilerin diğer illere yansıyan yönü de
bebeğin çenesine ya da saçına un sürmek uygulamasıdır. Bu uygulamada bebeğin
yaĢlı nine ya da dede olarak uzun ömürlü olması temennisi yatmaktadır. Bu temenninin
pamuk ile de desteklenmesinin ardında bebeğin saçlarının temsili olarak
beyazlaĢtırılmasıyla bebeğin uzun ömürlü olup saçları gerçekten beyazlayıncaya kadar
uzun yaĢaması arzusu yatmaktadır. Kırk uçurma geleneğinde yumurtanın verilmesi
kiĢiden kiĢiye, ilden ile değiĢkenlik göstermektedir. Bu değiĢkenlikte belki de en farklı
olanı Manisa‟da tespit edilen uygulamadır. Bu uygulanın mutlaka yapılmasındaki inanç
ev sahibinin yumurtayı vermediğinde evinin farelenme ihtimalidir. “Bizde yumurta
verilme amacı yumurtayı veren kiĢinin evinin farelenmemesidir” (K.K.19).
Kırk uçurma geleneğinde yumurtanın bebeğin koynuna konması da dikkat çekici
bir unsurdur. Bu Ģekilde yumurtanın bebeğin vücudu ile temas ettirilmesi akla sempatik
büyü olarak adlandırılan Frazer tarafından bahsedilen büyüyü getirmektedir:
“Frazer, büyünün dayandığı esas düĢünceleri, diğer etkenleri
hesaba katmadan ele alarak, ikiye ayırmaktadır. Bunlardan birincisi,
„benzer benzeri meydana getirir‟ ilkesine, ikincisi ise, birbirileriyle bağlantılı
ve iliĢkili olan Ģeylerin, fiziksel temas ortadan kalktıktan sonra da uzaktan
birbirlerini etkileyecekleri ilkesine dayanmaktadır. Yani, bir Ģeyde bulunan
kuvvetin, o Ģeyin baĢka nesnelerle teması dolayısıyla bir dereceye kadar
bulaĢması ve geçmesi ve bir defa birbirleriyle temasa geçmiĢ olan Ģeylerin
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daima birbirlerine sempatik kalmalarıdır. Birinciye, homeopatik ya da taklit
büyüsü, ikinciye de kontajiyöz ya da temas büyüsü denmektedir. Yunanca
homos=(benzer, aynı) ve pathos= (his, duygu) dan türetilen homeopatik
büyünün esası taklide dayanmaktadır. Bu büyüye analoji büyüsü de
denmektedir. Analoji büyüsü en çok uygulanan büyü Ģeklidir. Bu büyünün
yapısı, taklit yoluyla arzu edilen sonucu hâsıl etme denemesi, benzer
iĢlemlerle istenilen Ģeyi (olayı) öne almak, böylece o olayın yakın bir
gelecekte meydana gelmesini zorlamaktır. Bunu yaparken, „benzer benzeri
yaratır‟ ilkesinden hareket edilmiĢ olur. „Benzer‟ olarak da göze görünür dıĢ
benzerlikler, tutum ve davranıĢtaki benzerlikler ya da asosiyatif düĢünce
zincirlerinden çıkan büyüsel özellikler geçerlidir” (Frazer 2004: 10-11;
Örnek 1981: 34-35).
Görüldüğü üzere yumurtanın dıĢ Ģeklinden hareket ederek temas yoluyla
bebeğin de parlak, gürbüz olması istenmekte böylelikle yumurtanın bu yönü temasla
bebeğe aktarılmaktadır. Ġnegöl‟de “Bebeğin vücudunda ileride tüy olmasın diye
bacaklarına ve koltuk altına ferik yumurtası (bir tavuğun yaptığı ilk yumurta) sürerler”
(Saygı 2017: 274). “Kırk uçurmak için gidilen komĢular, gözle görülmeyen varlıklar
ekleĢmesin diye, bebeğin koynuna yumurta ve ekmek koyarlar” (Saygı 2017: 273).
Yine Tekirdağ‟da Frazer‟in bahsettiği temas büyüsünün yumurta ile gerçekleĢtirildiği
uygulama Ģu Ģekildedir. Hamile kadın “Doğacak çocuk güzel olsun diye yumurta üstüne
oturtulur” (Artun 1998:4).
SONUÇ
Mitoloji, insanların kolektif bakıĢ açılarının bir yansıması olması ile yaratıldığı
toplumların inançlarının, kültürlerinin ve hayal güçlerinin bir tezahürüdür. Bu bağlamda
mitolojik metinlerin amacı en baĢta yaratılmıĢ bu hikâyeleri ve nesneleri somutlaĢtırarak
soyut değerleri yeni nesillere taĢımaktır. Yapılan ritüellerdeki amaçlardan biri değerleri
hafızalarda canlı tutmak suretiyle gelecek nesillere aktarımı sağlamaktır. Mitik
metinlerin parçaları olan sözlü kültür ürünlerinde yumurtanın kullanımı, halk
hekimliğinde Ģifa kaynağı olarak kullanımı, kırk uçurma geleneğinde Ģeklî yapısı
(gürbüzlüğün simgesi) baz alınarak hediye edilmesi, nevruzda yenilik ve yenilenmenin
yaradılıĢla birleĢtirilerek verilmesi, aynı fikrin paskalya bayramlarında da görülmesi
yumurta kavramının kökeninin mitik zamanlara dayandığını göstermektedir. Önceki
nesillerin tecrübeleri ile sınanarak aktarımı yapılan yumurta tedavi edici özelliğinin
yanında sembolik anlamları ile de dikkat çekmektedir. Buna göre yumurta dünya
mitlerinde özellikle kozmogonide dünyayı simgelerken kimi mitlerde ise tanrıların
bulunduğu mekân olarak da tasavvur edilmiĢtir. Yumurtanın gerek Ģekli gerekse
pürüzsüzlüğü inançlarda da yerini bulurken çocukların yumurta gibi sağlam ve gürbüz
olması temennisi de bu Ģekilde halk belleğinde yer almıĢtır.
Yumurta, mitolojiden halk hekimliğine ve törenlere uzanan geniĢ bir yelpazede önemli
ve çokça görülen bir unsurdur. Ġnsanlar dünyanın birçok yerinden derlenmiĢ olan
yaratılıĢ mitlerinde dünyanın ve evrenin yaratılıĢını yumurta ile iliĢkilendirmiĢler, belki
bu mitlerin izlerini taĢıyan tören ve merasimlerinde yumurtaya önem vermiĢler ve
yumurtayı çeĢitli Ģekillerde kullanmıĢlardır. Ayrıca insanlar, yumurtanın iyileĢtirici ve
besleyici özelliklerini de kullanmasını hep bilmiĢlerdir. Bu törenlerden biri de ülkemizde
“kırk uçurma” adıyla bilinen uygulamadır. Ġnsan hayatında önemli bir evreyi oluĢturan
doğum, sadece anneyi değil annenin etrafında bulunan akraba, komĢu ve yakın
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arkadaĢ çevresini de etkileyen önemli bir süreçtir. Bu süreçte toplum hem anne hem de
bebeği korumak amacıyla çeĢitli uygulamalar yapmaktadır. Bebeğin ve annenin kırkının
çıkması ile beraber gittikleri ilk gezme “kırk uçurma” ritüelidir. Bu ritüelde anneye ve
bebeğe verilen baĢta yumurta olmak üzere pamuk, pirinç, tuz, Ģeker, çörek otu gibi
birçok unsurun dinî olduğu kadar mitolojik kökenlerinin de olduğu görülmüĢtür. Bu
unsurlar belirli niyetlerle verilirken aslında bu uygulamanın aktarımı da sağlanmıĢ
olmaktadır. Ġlkel dönemlerde her Ģeyi anlamlandırmaya çalıĢan insan olayları ve
gördüğü unsurları hikâyeleĢtirerek milletlerin beslendiği bu kültürel değerleri canlı bir
Ģekilde aktarmıĢtır. Bu aktarım insanın kökene dönüĢ arzusunu da destekleyerek
sembolik birçok unsurun da farklı alanlarda yansımasını gerçekleĢtirmiĢtir. Bu
unsurların baĢında yer alan yumurta yenilik, bereket, dirilme gibi anlamlarla törenlerde,
tebriklerde ve halk hekimliğinde karĢımıza çıkmıĢtır.
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Bilecik

EKLER

Ek 1: Kırk Uçurma töreninde bebek için verilen yumurtalar ve hediyeler.
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Ek 2: Kırk Uçurma sepeti içerisinde yer alan hediyeler ve iyi dilek bildiren notlar.

Ek 3: BoyanmıĢ ve süslenmiĢ yumurtalar.

Ek 4: Erkek bebek için hazırlanmıĢ bir Kırk Uçurma sepeti.

