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Doğum ve Çocuk: 
Köyde kadınlar erken yaşta evlenip çok sayıda ve uzun aralıklar olmaksızın 

hamile kaldıkları için rahim kendini toparlayamamakta ve büyük oranda düşük 

görülmektedir. Kürtaj dini gerekçelerle reddedilmektedir. Köyde yeni yeni aile 

planlaması rağbet görmeye başlamıştır. Az çocuk sahibi olma isteğinin altında 

ekonomik şartların etkisi büyüktür. Köyde uzun süre çocuğu olmayan yada 

doğumlarında sürekli sorun yaşayan aileler  köyün civarında bulunan Çamözünde 

yatıra gidip namaz kılarak adak adayarak dilekte bulunurlar. 

 

Uluköy ‘ün yol sorunu köyü kendi kendine yeter hale getirmiştir. Bu sebeple 

doğumu eskiden beri kadınlar  kendileri yaparlar. İmkanların gelişmesiyle yeni yeni 

ilde ve ilçede doğum yapanlar da görülür. Evde doğum ya çömelerek bir leğenin içine 

yada yere oturup sırtını bir yere yaslayarak yapılır.  Çocukların doğumundan sonra 

kadınlar birkaç gün istirahat edip  tekrar eski çalışma şartlarına geri dönerler. Köyde 

loğusa dönemi yaşanmaz. 

 
1-Ad koyma: 
Uluköy’de çocuklarına isimlerini büyükler verir. Anne ve babasının karar 

vermesi durumunda da  aile büyüklerinin adları konulur. İki isimin kullanılmasına çatal 

isim denir  köyde birçok örneği görülmüştür. İsmi belirlenen çocuğun önce sağ  sonra 

sol  kulağına, imam ezan okuyarak adını üç kez söyler. İsim verilen bir çocuk vefat 

ettiğinde kendisinden sonra doğan çocuğa aynı isim verilmez                  

Bunun Allah’a şirk koşmak  olduğunu düşünürler. Çocuğu uzun süre  

yaşamayan kadınlar çocuklarını  yedi yaşına kadar komşuların getirdiği kıyafetler 

giydirirlerse çocuğun ölmeyeceğine inanılırlar.  

 

2-Çocuk Bakımı: 
Çocuklar bebekliklerinde havalar soğuk olduğu için kundaklanırlar. Kız 

çocukların başına soğuktan  korumak için tülbent bağlanır ve hayatları boyunca da 

tülbent takmaya devam ederler. Çocuklara çok büyük bir ilgi gösterilmez. “Saldım 

çayıra mevlam kayıra”  tarzı bir düşünüş var gibi görünür. Ancak bu katı bir görüşte 

olabilir. Çünkü köyün tamamı bir ailedir ve çocuğa herhangi bir zarar gelmeyeceği, 

köylülerin göz kulak olacağı düşüncesiyle rahatça bırakırlar.  İşlerin yoğunluğu da 

sebepler arasındadır. Uluköy’de bütün yük kadınların  omuzlarındadır. Ve gereken ilgi 
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bu sebeple çocuğa sunulamaz. Çocuklar hastalandıklarında çok ciddi bir rahatsızlığı 

yoksa doktora götürülmez. Çocukların ölümüne genel bir kayıtsızlık var gibi görünür. 

Bunda dinin rolü büyüktür. Olaylara tevekkülle ve kaderci yaklaşmaktadırlar. 

 

Köyün içerisinde çocuklar her yeri ailelerinden daha iyi bilmektedirler. Bu 

sebeple çalışma boyunca bize çok yardımları dokunmuştur.Yabancının köyde 

çocuklara daha ilgi çekici geldiğini düşündürebilecek bu hadise bize, yaşamda 

farklılığa ilgi duyduklarını göstermiştir. Bu durumun kitle iletişim araçlarından  

kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu durumu da çarpıcı bir örnek olarak sunabiliriz..  

 

 3-Sünnet: 
Sünnet çağına gelen çocuklar eskiden hiçbir ehliyeti olmayan kişiler tarafından 

yapılırdı. Bu kişiler köy köy gezerlerdi. Sünnet yaptırmak isteyenlerde bu esnada 

çocuklarını sünnet ettirirlerdi. Çalça’nın ebesinin fikrine göre erkeğe önem verdiğimiz 

için günümüzde sağlık ocağından giden sünnetçiye sünnet ettirirler. Sünnette kirvelik 

müessesesi yoktur. Çoğunlukla kıyafet alınma, düğün yapılma durumu yoktur. En 

fazla yapılan kutlama mevlüttür. 


