Bu yazıda doğum âdetleri içerisinde yer
alan dfş hediği geleneğinin ritüel karakteri
hakkında bilgi verm eyexve bu rjfctfelin var
yantlarını göstermeye çalışacağı*'.
Y ukanda geçen ritüel kavramından biraz
bahsetm ek istiyorum." Prof.Dr. Umay Günay
ritüeli "Bir örnek üzerine kalıplaşmış davra
nışlar ve töreler bütünü" olarak tarif etmiştir.
{Günay 1990,10) Bu tarife göre diş hediği ge
leneğinde görülen kalıplaşm ış davranışlar/
şunlardır:
'
v
Temel örnek çocuğun ilk dişinin çıkmasıy
la birlikte bulgurun kaynatılm ası ve komşu
lara dağıtılıp yenilmesidir. Tabii ki bunun de
ğişik yörelerde varyantları geliştirilmiştir. Bu
tem el örneğin dışındaki kalıplaşm alar ise;
Çocuğun dişinin çıktığım farkeden İtişinin ço
cuğa bir gömlek alması veya dikmesi? farklı
isim ler alsa da her yerde bulgurun kaynatıl-,
ması, -hediğin içine değişik yörelerde noh u t,.
fasulye gibi baklagiller de konulur ama temel
besin bulgurdur- kaynatılan bulgurun çocu
ğun başından dökülmesi, çocuğun önüne bir
kaç eşya konulup seçtirilmesi, hediğin kom-.
şulara dağıtılm ası ve eve gelenlerin çoftuğa
hediye getirmesidir. Bu örneği ve kalıplaşmış
d avranışları gösterdikten sonra sanırım diş
hediğine ritüel diyebiliriz.
Diş hediği geleneği eski zamanlardan beri
yapılm aktadır ve hâla güncelliğini kaybetme
m iştir. Böyle olmasına rağmen üzerinde ol
dukça az çalışma yapılm ıştır. Çalışanlar da.
ritüeli doğum adetleri ile birlikte ele alm ış
lardır. Tabii ki yapılan çalışm alan da inkâr
edemeyiz. Ama bünlann çoğu derleme mahi
yetinde çalışmalardır.
Bu ritüel çeşitli yörelere göre adlandırma
da farklılıklar gösterir. Ama genelde "diş he
diği" ve "diş bulguru" tabiri kullanılmaktadır.
Sedat Veyis örneğe değişik bölgelerde gelene
ğe verilen isim leri şöyle sıralam ıştır (Örnek
1979,190-191-192):
.
* H.Ü. Ed. Fak. Türk halkbilimi 3. Sınıf öğrencisi
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Denizli/Acıpayam: buğday dirilmesi
İsparta: dirgit dökme
Burdur/Tefenni: diş a ş ı '
Mesin/Silifke: diş börttnesi
Ankara, Çerkeş, Kırşehir, Nevşehir, Niğde,
Uşak: diş bulgüru
Antalya/Korkuteli: diş dilgiti
Antalya/Serik: diş dirgiti
Konya/Karaman: dişemiş
f
Ankara: diş edi
Tekirdağ/Malkara: diş günü
Eskişehir: diş m ısın
Çanakkale: diş tohumu
Afyon/Sandıklı: dıızlama
Afyon:‘gölle pişirme .
Van/Gürpınar: hedik dişi
İsparta, Ankara, Afyon: diş göllesi
Bunlann dışında; ; '
• #.
Konya/Taşkent’te: diş göllesi (Gürbüz 1995)
Çorum/Damn'Ba: diş bulgurdanı (Bababurun
1996) adırnn verildiği kaydedilmiştir.
Hedik genellikle buğdayın suda kaynatıl
masıyla elde edilir. Silvan'da ise sadece nohut
kaynatılır (Tatçı, 1991). Buna karşılık Amas
ya yöresinde çoouğtm dişleri iri çıkmasın diye
nohut kullanılmaz. Elde edilen hediğin üstü
şeker ve çeşitli kuruyemişle süslenerek misa
firlere ikram edilir. Bir kısmı da çocuğun ba
şından aşağıya serpilir.
Bu hediğin yapılmasının ve çocuğun ba
şından serpilmesinin nedeni çeşitli bölgelerde
farklı anlam lar taşır, örneğin; Çorum yöre*
sinde bulgurun kaynatılmasının nedeni çocu
ğun dişlerinin bulgur gibi kaynam ası, yapı
dişlerinin rah atça çıkm asıdır (B ababurun
1995). İstanbul'da çocuğun başından buğdayla n n dökülmesinin sebebi, dişlerinin çabuk
çıkmasını istemektir (İlgaz 1969,1481). Anka
ra’da ise başka bir anlam kazanarak, çocuğun *
dişlerinin buğday taneleri gibi m untazam çık
m asın ın istenm esi şeklini a lır (B oratav
1973,189).
,
Kars bölgesinde bu tören çocuğun birkaç
dişi çıkınca yapılmakta. K ars'ta çocuğun kaç
dişi çıkmışsa o kadar buğday tanesi yutturp-

lur. Bunun nedeni de çocuğun dişlerinin ölün- olacağını gös^erirlŞahin 1995).
ceye kadar sağlam kalmasını istem ektir (örMersin/Silifke yöresinde de Muş yöreainnek 1979., 194). Mersin/Silifke yöresinde ise, deki gibi iplik vardır. Bu da çocuğun "terzi"
buğday kaynatm anın nedeni onun bereket olacağını gösterir. Bu yörede farklı olarak
sembolü olmasından dolayı çocuğa bereket "makas" çocuğun doktor olacağını göBterir.
getireceğine ve tuttuğunun bereketli olmasın! . Ayna; berber, kalem de okur-yazarlığına işasağlâyacağına inanılmasıdır (Gürbüz 1995).
rettir (Gürbüz 1995). Çorum yöresinde ise ayBütün bunlann dışında çocuğun dişleri- na> tarak çocuğun berber olacağına, makas;
nin sağlam olması fonksiyonu da vardır. Bu terzi, kalem okuyacağına işarettir (Bababuyüzden çocuğun başından aşağıya serpilen run 1995). •
hedikten bir m iktar ağzına konur. Konya/ErÇocuğa getirilen hediyeler genellikle para
mençk yöresinde bulguru kaynatmanın nede- ve kıyafetten ibarettir. Ama bazı değişiklikler
ni çocuğun dişlerinin sağlam olmasını iste- de görmek mümkündür. Örneğin Ağrı'da çom ektir (Aydip 1982,2). Bazı yörelerde de ço- cuğa bir sabun ile bir metre kumaş getirilir,
cuğun dişlerinin buğday tanegi gibi güzel ol- Adana bölgesinde de hedik komşulara tabak
ması için hedik başından dökülürken dua edi- içinde dağıtılır. Komşular da tabağa çorap,
lir.
mendil, oyuncak; para koyarlar (Örnek 1979,
Çocuğun ilk diş çıkardığını gören kişinin 194). İstanbul'da ise, bu işlemin başka bir
onun gömleğini yırtm asının nedeni de çocu- varyantı görülür. Hedik bir tepsiye konur, içiğun diş çıkardığını belirtmektir. Bu gömlek ne de para atılır. Sonra davetlilerin önüne koyırtm a işi Demirkent köyünde diş kolay çık- nulur. P ara kimin önünde bulunursa o kişi
sın diye yapılmaktadır (Özder 1967). Çocuğun çocuğa elbise almak zorundadır (İlgaz 1956,
önüne konulan eşyalar ise genelde makas, ta- 1481). Silvan d a da buna benzer şekilde hedirak, Kur'an-ı Kerim, aynadır. Bunlann dışın- ğin içine para konulur ve etraftaki çocukların
daki eşyalar ise az m iktarda bazı bölgelerde bunları alması sağlanır (Tatçı, 1991).
görülm ektedir. Bu m alzem eleri niteleyen
Buraya Sedat Veyis ö m ek'in "Geleneksel
meslekler bölgelere hatta aynı bölgenin farklı
Kültürümüzde Çocuk" adlı eserinden iki öryerlerine göre değişik anlam lar kazanmakta- nek ve Mustafa Tatçı'm n "Silvan'da Diş Hedidır. Aşağıda bu farklılıkları gösteren Örnekler ği" adlı yazısından bir bölüm aldık. Bu alıntıverilmiştir.
la n yapmamızın nedeni şimdiye kadar bahseAdana yöresinde m akas çocuğun terzi ola- dilen diş hediği ritüellerinden biraz farklı
cağına, Kur'an-ı Kerim "Hoca" olacağına işa- oluşlandır. tik örnek G aziantep K ilis’ten,
re ttir' Muş .yöresinde diğer malzemelerden İkincisi ise İskenderun’dan derlenmiş,
farklı olarak iğne vardır ve terzi olacağını
* "Çocuğun ilk dişi çıktığında yapılır. Bir
gösterir (örnek 1977, 163). Adana yöresinde- kalburun üstü kurdelelerle süslenir. Kalbuise, makas terziliği nitelemektedir. Kalem yi- run içine makas, kitap, bilezik vb. konulur,
ne okur-yazar, ayna da çocuğun berber olaca- Misafir çağırılır. Cuma günü öğle selâsı okuğını gösterir. Demirkent’te ise, çocuk makas nurken çocuk kalbura oturtulur. İyi dileklerle
seçerse sanatçılığı anlaşılır. Ayna Beçşrse de ve zılgıtlarla çocuğun başına hedik dökülür,
dünyalığının iyi olacağına inanılır. Kalem; Dişleri sağlam birisi çocuğun başından ağzı
bilgin, altın; zengin olacağını gösterir (özder ile hedik alır. Bu alınan hedik bir ipe sapla1967). Yazgat yöresinde ise farklı olarak pen- narak çocuğun bir tu tam saçına bağlanır,
se, çivi görülmektedir (Ekinci, 1995).
Böylece çocuğun dişlerinin sağlam olacağı düIstanbul’da ise, farklı olarak çocuğun önüşüntilür."
ne bıÇak ve ekmek konulur. Çocuk bıçağı se* "Tanıdıklar Ve akrabalar çağnlır. Hedik
çerse haylaz, ekmeği seçerse kısmeti bol, pa- kaynatılır. Bir kalbura Kur'an, ayna, makas,
rayı seçerse zengin, m akası seçerse terzi, kitap, altın gibi eşyalar konur. Çocuk kalbuKur'an-ı Kerim’i seçerse hafız, aynayı seçense run içine oturtulur. Cuma selâsı okunurken
de süse düşkün olacaktır(Ilgaz 1956, 1481). başına hedik dökülür. Dişi sağlam olan biri
Kars yöresinde de farklı olarak tarak vardır. ağzına hedik alır. O hedikler ipliğe saplanır
Bu çocuğun "kuaför" olacağına işarettir. Ayna ve çocuğun dişi sağlam olsun diye omuz başıdiğer yörelerden biraz farklı olarak hayatının na iğnelenir."
aydınlık olacağını gösterir. Makas yine terzi,
* "Çocuğun ilk dişi çıktığı zaman nohutkalem; okur-yazar, Kur'ap-ı Kerim’de "Hoca"
tan hedik yapılır. Daha sonra dişi çıkan çocuk
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fazla yüksek olmayan bir damdan aşağı atılır.
A ltına tu tu lan bir battaniye ile kurtarılır.
Odaya getirilip önüne bazı malzemeler konu
lur, Bunlar; ayna, muska, tarak, m akas ve
diğer zanaatlarla ilgili âletlerdir. Çocuk bun
lardan hangisini alırsa o aletle ilgili bir mes
lek seçeceğine inanılır."
. Bütün bunlardan sonra diş hediği ritüeli
ile ilgisi olmayan ama çocuğun dişinin düş
mesi üzerine yapılan bir gelenekten bahsede
ceğiz. Bu geleneğe "dişemek" denilmekte ve
diş düşüyor anlam ında k u lla n ılm ak ta dır.CYükseler 1995) Çocuğun ilk dişinin sal
lanması ve düşmesi neticesinde düşen dişin
btr yere atılm ası veya saklanm ası şeklinde
görülür.x'
Mersin/Silifke yöresinde çocuğun düşen
ilk dişi "düşen diş eğri bitme doğru bit, köpek
dişinden pek bit" diyerek toprak dam a atılır.
Toprak dam a atılm asının nedeni de insanın
topraktan gelip toprağa geri döneceği ve dişin
kaybolmasının İstenmemesidir. Düşen her diş
için bu işlem tekrarlanır.(Gürbüz 1995) (Gür
büz 1995)
A rdahan’da ise düşen ilk diş bir kağıda ,
sarılarak küçük bir deliğin içine konulur. Bu
nun nedeni de çocuğun yeni çıkan dişlerinin
fare dişleri gibi küçük olm asının istenm esi
dir.(Şahin 1995) Sivas Karasu'da ise çocuğun
çıkan dişleri ailede önemli yerlere gelmiş, iyi
mesleklere sahip, olmuş, başarılı kimselerin
elbiselerin ceplerine gizlice konulur. Böylece
çocuk büyüyünce onun gibi başarılı olsun ve
ya dişinin konuldüğü elbisenin sahibinin işi
neyse ondan olsun ietenir.(Çadırcı 1995)
Çorum'da ise iki farklı davranış görül
mekte. Birincisi; çıkan ilk dişin kömürle bera
ber dama atılm asıdır. Bilginin elde edildiği
kaynak bunun nedeninin ne olduğu hakkında
bir beyan getiremedi. (Bababurun, 1995) Ama
Mersin/Silifke yöresindeki gibi topraktan ge
lip toprağa döneceğimiz veya toprağın bere
ket sembolü olması ve dişin oraya atılmasıyla
bereketleneceği düşüncesi olabilir. Çorum yöesindeki ikinci davranış ise; düşen dişin cami
avlusuna atılmasıdır. Bunun nedeni de çocu
ğun dini bütün birisi olmasının istenm esi
dir. (Yükseler 1995)
Sonuç ojarak Sed&t Veyis Örnek diş hedi
ği töreninde yapılan bu işlemlerin nedenlerini
yiyeceği kutsam a, çocuğun rızkım arttırm a,
bereketi çoğaltma, çocuğun dişinin sağlam ol
ması isteği olarak sıralıyor. Ayrıca çocuğun
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geleceğinin ne olduğunu öğrenmek isteği'de
var k i'b u da büyüklerin, çocukların geleceği
için ta o yaşlarda kaygılanmaya başladıkları
nı gösterm ektedir. Dişemekte de nedenler
aşağı yukarı aynıdır, Çocuğun dininin bütün
olmasını istemek, başarılı olmasını istemek,
dişlerinin küçük olmasını istemek gibi. ,
Her ne kadar bölgelere göre ahlamları de
ğişse de bu riteülin yapılmasının temel nede
ni, çocuğun diş çıkarması ile büyümeye başla
m ası ve artık evin bir üyesi olma yolunda
adım atm ası, bunun yanında da bereketinin
arttırılmasını istemektir.
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