DEL‹KL‹ TAﬁTAN GEÇMEK ÖKSÜRÜ⁄E ﬁ‹FA MIDIR?
Is It Cure for Cough Passing Through a Sink?
Le passage par la pierre trouée guérit-il la toux?
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, eskiden Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaﬂat›lan, ancak günümüzde unutulmuﬂ olan
baz› örf, adet ve tedavi yöntemleri üzerinde durulmaktad›r.
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ABSTRACT
In this study, it is discussed some custums, habits and traditions kept alive in different purts of Anatolia in old deys but forgetten in our times.
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1970’li y›llara kadar, Erzurum’da
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nin
arkas›ndan Dere mahallesine do¤ru uzanan Köﬂk caddesi ile ‹smet Paﬂa caddesinin kesiﬂti¤i yerde, müzenin yaklaﬂ›k
dört yüz – beﬂ yüz metre arkas›nda, boﬂ
bir arsada, yar›s›na kadar topra¤a gömülü bir “Delikli Taﬂ” vard›.
Çocuklar› bo¤macaya yakalanan
anneler, son çare olarak onlar› buraya
getirir ve bu taﬂ›n içinden geçirirlerdi.
Dört – beﬂ yaﬂlar›mda iken öksürü¤ümüz geçsin diye, annemin küçük kardeﬂimle beni bu taﬂtan geçirdi¤ini hat›rl›yorum.
ﬁimdi kendisine sordu¤umda annem, ilaçla geçmeyen hastal›k karﬂ›s›nda çaresiz kald›¤›n› ve bizi bir ümitle bu
taﬂtan geçirdi¤ini söylüyor ve ekliyor:
“Bilmiyorum ama, o taﬂtan geçtikten
sonra iyileﬂmiﬂtiniz.”
Bu gün maalesef yerinde olmayan1
“Delikli Taﬂ”›n nerede oldu¤u ve öksürü¤e ne kadar iyi geldi¤i bilinmez ama,
bilinen bir gerçek var ki o da halk›m›z›n
örf, adet ve geleneklerimiz gibi, hastal›klar karﬂ›s›nda geliﬂtirdi¤i pratiklerin de

kayna¤› yüz y›llar öncesine ve de bir sebebe dayanmaktad›r.
Günümüzde art›k t›bb›n son derece
geliﬂmesi, imkânlar›n artmas› üzerine
kaybolmuﬂ bu davran›ﬂlar› eskiden sadece Erzurum’da de¤il, Anadolu’nun
muhtelif yerlerinde s›kça görmek mümkündü. Mesela, Afyon yak›nlar›ndaki
H›d›rl›k Tepesinde “Öksürük Kayas›”
vard›. Öksüren çocuklar, ortas› bir insan
geçecek kadar delik olan bu kayaya götürülür ve delikten birkaç defa geçirildiklerinde, öksürükten kurtulacaklar›na
inan›l›rd›. (Uçkun: 4 )
Musa Kâz›m’›n “Anadolu Hurafeleri” adl› makalesinde de¤indi¤i bu husus,
bu gün unutulmuﬂtur. Zaman geçtikçe,
bu tür uygulamalara tan›kl›k etmiﬂ kiﬂilere rastlamak da art›k zordur. Hatta
Erzurum’daki “Delikli Taﬂ” gibi, Afyon’daki “Öksürük Kayas›” da ilgisizli¤in kurban› olmuﬂ, taﬂlar bile korunamam›ﬂt›r.
Ayn› ﬂekilde, Bal›kesir’in Savaﬂtepe
ilçesi ve çevresinde öksürü¤e yakalanan
çocuklar, topraktan yap›lm›ﬂ bir tünel
içinden, (Salman 1948: 57) Trabzon’da
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Y›l: 15 Say›: 57
da ceviz kökünün alt›ndan geçirilirdi.
(Gökda¤: 4)
Sivas’ta ise durum daha farkl›yd›.
Bölgede meﬂhur bir tarla, “Öksürük
Tarlas›” vard›. Bu tarla ekildi¤i sene,
inan›ﬂa göre, öksürük fazla olurdu. Öksüren çocuklar arabalarla buraya getirilir, tarladaki sudan içirilir ve tarla sahibinin evinden al›nan bir parça ekmek yedirilirdi. (Aﬂkun 1943: 70)
Gaziantep’te de eskiden hastalara
tak›m atlat›l›rd›. Tak›m, iki taﬂ›nmaz›
ay›ran s›n›rd›r. Bu s›n›r bir ark, bir tümsek ya da bir çit olabilirdi. (Güzelbey
1984: 56)
Buna benzer uygulamalar› ya da
anlay›ﬂlar› daha da ço¤altmak mümkündür. Meselâ, halk›m›z aras›nda, gök kuﬂa¤›n›n alt›ndan geçebilenlerin günahlar›n›n affedilece¤i inanc› vard›r. Hac›
Bektaﬂ’da oldu¤u gibi, kutsal kabul edilen delikli taﬂlardan geçilerek günahlardan ar›n›laca¤› düﬂünülür. Bu davran›ﬂlar›n temelinde, bir alemden baﬂka bir
aleme geçme düﬂüncesi vard›r. Ayr›ca,
Köro¤lu destan›nda, Ayvaz’›n, Köro¤lu’nun kolunun alt›ndan geçmesi; yenilen pehlivan›n, yenen pehlivan›n kolunun alt›ndan geçmesi; yeni gelinin eﬂikten ilk geçerken kay›n validesinin kolunun veya ete¤inin alt›ndan geçmesi gibi
uygulamalar ya da Erzurum’da halk
aras›nda kullan›lan “O, benim koltu¤umun alt›ndan geçti” gibi tabirler hep yeni bir aleme yeni bir ruhi kimlikle girme
inanc›n› gösterir. (Kalafat 1997: 32)
Dolay›s›yla, öksürükten veya baﬂka
bir hastal›ktan kurtulmak için delikli
taﬂtan, topraktan yap›lm›ﬂ bir tünelden,
ceviz kökünden geçmek; bir arktan, bir
çitten, bir tümsekten atlamak veya bahsetti¤imiz di¤er davran›ﬂlar asl›nda hastal›¤› bir tarafta b›rakarak di¤er tarafa
sa¤l›kl› bir ﬂekilde geçmek anlay›ﬂ›yla
ya da kiﬂinin kendini böyle hissetmesi
amac›yla yap›lm›ﬂ psikolojik tedaviden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bu yap›l›rken bir yandan da geçmiﬂle ba¤lant› kuruldu¤u ve eski inanç
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sistemlerinin tesirinde kal›nd›¤› görülür.
Meselâ, “Delikli Taﬂ”›n bir tedavi yönteminde kullan›lm›ﬂ olmas›, hemen akl›m›za Türklerdeki kaya ve taﬂ kültünü
getirir.
Zira, Türklerin taﬂla ilgili inançlar›
ve adetleri gerek ‹slamiyet öncesi, gerekse ‹slamiyetten sonraki hayatlar›nda
vard›r. Türk destanlar›nda taﬂla ilgili
konular önemli yer tutar. Taﬂlar›n ilaç ve
ﬂifa, t›ls›m, u¤ur, dilek ve adak, hatta
ya¤mur ve kar ya¤mas›n› sa¤lamak için
kullan›ld›¤› da görülür. (Bozalio¤lu
1997: 41)
Bilindi¤i gibi, bu tür halk inançlar›n›n, örf ve adetlerin temeli çok eski zamanlara, uzak co¤rafyalara, unutulmuﬂ
törelere, eski din ya da inanç sistemlerine dayan›r. Önemli olan bu tür folklorik
malzemelerin nedenini, araﬂt›rmaktan
ziyade, unutulmas›n› önlemektir. Kültürümüzü korumak ve geliﬂtirmek de bu
yolla mümkündür.
NOTLAR
1. Bu taﬂ›n, Erzurum’da K›z›lay iﬂ merkezinin
hemen yan›nda, Bosna Hersek caddesinin Cumhuriyet caddesi ile kesiﬂti¤i yerde kald›r›m üzerinde belediye taraf›ndan yapt›r›lan havuzun yan›ndaki boﬂ
alana konuldu¤u söylense de bu ifade do¤ru de¤ildir.
Çünkü belirtilen yerde bulunan taﬂ, de¤irmen taﬂ›
olup, yukar›da bahsedilen taﬂla ilgisi yoktur..
KAYNAKLAR
AﬁKUN, Vehbi Cem; 1943: Sivas Folkloru II,
Sivas.
BOZAL‹O⁄LU, ‹smail; 1997: “Giresun’da
May›s Yedisi Gelene¤inin Tarihi Kökeni”, Türk Dünyas› Tarih Dergisi, 125.
GÖKDA⁄, Bilgehan Ats›z; “Do¤u Karadeniz
Bölgesinde Eski Türk ‹nançlar›n›n ‹zleri”,
http://www.kultur.gov.tr. belge no:20086.
GÜZELBEY, Cemil Cahit; 1984: “Gaziantep
T›bbi Folklorundan Yapraklar”, Halk Kültürü I, ‹stanbul, ( Yay›na Haz›rlayan:Sabri Koz ).
KALAFAT, Yaﬂar; 1997: “Türklerde Bereket
Motifi”, Türk Dünyas› Tarih Dergisi, 131.
SALMAN, Mustafa; 1948: Halk Hekimli¤i ve
Halk Veterinerli¤i, Ankara.
UÇKUN, Rabia Kocaaslan; “Afyonkarahisar’da Taﬂlarla ‹lgili ‹nançlar”, http://www.kultur.gov.tr. belge no: 20052.

Millî Folklor

