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Giriﬂ

Yemin Kitab›’nda and ve and içme ile ilgili kültürümüzdeki birikim
tespit edilmiﬂtir.
Yeminle ilgili kay›tlara Osmanl› kroniklerinde yer verilmiﬂtir. Osmanl› teﬂkilat›n›n kay›tlar›nda yemin ve tahlifin biçimine ve mevzuat›na ayr›nt›lar›yla yer verilmektedir. Tanzimat öncesi ve sonras› dönemde Osmanl› padiﬂahlar›n›n yemini, biat ve k›l›ç kuﬂanma usulü,
devlet memurlar›n›n padiﬂaha sadakat ve göreve ba¤l›l›k yeminleri,
Müslüman ve gayrimüslim teban›n, padiﬂah›n, ayan ve mebuslar›n,
mülkiye memurlar›n›n, uleman›n, askerî s›n›f›n, ruhban tayifenin tahlifi, yabanc› devletler nezdinde görevli Osmanl› tebas› gayrimüslimlerin tahlifi aç›klanm›ﬂt›r. Mahkemlerde verilecek yeminin de ﬂekli belirliydi. Gülhane Hatt-› Hümayunu olsun Kanun-› Esasi olsun yemin
gere¤ine ve biçimine de¤inmiﬂtir. Tahlif mahalleri, gerek merkezde gerekse taﬂrada, belirlenmiﬂtir. Milli Mücadele döneminde yap›lan kongrelerde de yemin meselesi gündeme gelmiﬂtir.
Kuran’da yemin bahsi üzerinde durmuﬂ, insanlar›n yemininden,
Allah’›n yemin etmesinden ve yemin akdinden söz edilmiﬂtir.
Alevi-Bektaﬂi gelene¤inde yaﬂanan ikrar ayinleri, yola giriﬂ ritüeli
ile birlikte kiﬂiyi yol ehli yapman›n bir basama¤›d›r.
Evlilik gibi hayat›n dönüm noktalar›nda veya kan kardeﬂlik gibi
sözleﬂmelerde gelenekler yemin edilmesini öngörmüﬂtür.
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Türkçede ve Kürtçedeki yemin sözlerinin çeﬂidi ve kökeni en eski metinlere uzanmaktad›r. Yeminler; kutsallar›, de¤erleri, inançlar›,
namus kavram›n› telaffuz etmektedir.
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Devlette Yemin

15. Yüzy›l Osmanl› Kroniklerinde
And/Yemin Kay›tlar›
Necdet Öztürk*

Osmanl› Devleti, küçük bir s›n›r/uc beyli¤i olarak kuzeybat› Anadolu’da (Sö¤üt-Eskiﬂehir-Bilecik), 14. yüzy›l›n baﬂlar›nda kuruldu. Bu
co¤rafya, Bizans (Do¤u Roma) Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin s›n›r bölgesidir. Uclardaki gazilerin/alperenlerin doyum seferleri
baﬂlang›çta bu bölgedeki Bizans vilayetlerine yönelikti. Zamanla fetihler baﬂka istikametlere do¤ru geniﬂleyerek devam etti. Osmanl›lar›n
Anadolu’da toprak kazan›mlar› sürerken, 14. yüzy›l›n ortalar›nda Rumeli’ye geçiﬂle birlikte fetihler Rumeli ve Balkanlara uzand›. Osmanl›lar›n Anadolu’da savaﬂ hâlinde bulundu¤u tek devlet Bizans de¤ildi.
Ortaya ç›k›ﬂlar› itibariyle ço¤u Osmanl› Beyli¤i ile ça¤daﬂ baz› Anadolu Türk beylikleri ile de çat›ﬂmalar oluyordu. Özellikle s›n›r komﬂular›
Germiyano¤ullar› (Kütahya) Osmanl›lara karﬂ› düﬂmanca hareket etmekteydi. Daha sonra Osmanl›lar›n egemenlik alanlar› Orta Anadolu’ya do¤ru kay›nca, Osmanl›lar bu defa Karamano¤ullar› (Konya) ile
de karﬂ› karﬂ›ya geldiler. Bu beylik kendini Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmekteydi. O yüzden Osmanl›-Karamanl› müca-

*

Prof. Dr. Necdet Öztürk, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ‹stanbul.
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delesi, Fatih Sultan Mehmed zaman›nda Karamano¤ullar› topraklar›
Osmanl› ülkesine kat›l›ncaya kadar sürdü. Bu iki hanedan aras›ndaki
‘siyasî evlilik’ de pek iﬂe yaramam›ﬂt›. Çünkü, Karamanl›lar her f›rsatta Osmanl›lara karﬂ› düﬂmanca tav›r tak›nmay› sürdürdüler. Bazen di¤er Türk beylikleriyle hatta H›ristiyan devletleriyle Osmanl›lara karﬂ›
ittifak dahi yapabiliyorlard›.
Osmanl› hanedan› ile Karamano¤ular› aras›ndaki siyasî iliﬂkileri
düzeltmeye yetmeyen ﬂu evlilik metinleri örnek olarak verilebilir:
“Sultan I. Murad’›n k›z› Sultan Hatun, Karamano¤lu Alaaddin
Bey’in hatunu idi. Alaaddin Bey, Sultan Murad’›n kendisine k›zg›n oldu¤unu, aman vermeyip kendisini ele geçirmek istedi¤ini gördü. Sultan Hatun’a haber gönderip, “Babandan dilek etmezsen Konya’y› al›r,
beni de öldürür, lütfen bana yard›m et. Hünkâr›n elini öpüp benim günah›m› affettir.” dedi.” (Neﬂrî Tarihi [NT], haz. N. Öztürk, ‹stanbul
2008, 107)
“II. Murad, yedi k›z kardeﬂinden üçünü Karamano¤ullar›yla evlendirdi; birini ‹brahim, birini Alaaddin, birini ‹sa’yla evlendirmiﬂti.”
(Âﬂ›kpaﬂazade Tarihi [ÂPT], Ats›z yay›n›, ‹stanbul 1949, 164-165; NT,
2008: 266-267)
Osmanl› Devleti gerek Anadolu’da gerek Rumeli ve Balkanlarda
savaﬂt›¤› ülkelerle pek çok andlaﬂma yapm›ﬂt›r. Belli bir süre yürürlükte kalmas› öngörülen baz› andlaﬂmalar, tek tarafl› olarak sürenin bitiminden önce bozulmuﬂtur. Ahdi/bar›ﬂ› bozmak (nakz-i ahd: ahdi bozma, bir sözleﬂmeyi yok sayma) isteyen devlet, bar›ﬂ yapt›¤› ülkenin zaaf›ndan yararlanmak için f›rsat kollard›. Karamano¤ullar›n›n bu yola
s›kça baﬂvurdu¤u görülmektedir. Mesela Sultan I. Murad bütün haz›rl›klar›n› Balkanlara düzenleyece¤i sefer için yapt›¤› ve tam da sefere ç›kaca¤› bir vakitte Karamano¤lu’nun Osmanl› topraklar›na girdi¤i haberini al›r; beyleri ve komutanlar› ile durumu istiﬂare eder. Murad, bir
Müslüman ülkeye sefer yapmay› istemedi¤i halde Karamano¤ullar›
üzerine yürümek zorunda kal›r. Padiﬂah›n üzerine geldi¤i haberini alan
Karamano¤lu elçi göndererek, yapt›klar›ndan piﬂmanl›k duydu¤unu
söyler ise de Murad sefer karar›ndan dönmez. Karamano¤ullar›, Osmanl›lar›n özellikle Balkanlarda meﬂgul olduklar› zamanlar› ve salta-
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nat de¤iﬂikliklerini, kendileri için ‘f›rsat ân›’ bilmiﬂlerdi. Kuﬂkusuz bu,
sadece Karamano¤ullar› örne¤i ile s›n›rl› de¤ildir. Asl›nda tarihin her
döneminde bu tür örnekleri görmek mümkündür.
Neﬂrî’den yapt›¤›m›z ﬂu al›nt›, Karamano¤ullar›n›n yapt›¤› andlaﬂmalara sad›k kalmad›¤›n›, Osmanl›lar› savaﬂa tahrik edici sözler sarf etti¤ini, çok aç›k olarak ortaya koymaktad›r:
“Karamano¤lu hünkâra elçi gönderip söyledi: “Askerim, askerince var. E¤er bar›ﬂ›rsan bar›ﬂ›r›m, savaﬂ›rsan savaﬂ›r›m. Derdine dert,
ölümüne ölüm.” Sultan Murad Gazi cevap verdi: “Bire hey zavall› ve
bozguncu zalim! Benim kast›m, gece gündüz gaza ile meﬂgul olmakt›r.
Benim gazama mani olup Müslümanlar› ben gazada iken incitirsin.
Ahd ü eman/aman bilir adam de¤ilsin. Seni k›rmay›nca ben huzur ile
gaza edemem. Nice bar›ﬂmak ki, gazaya mani olana gaza, en büyük gazad›r. Haz›r ol vaktine” dedi. Karamano¤lu bunu iﬂitince hemen beylerini toplay›p gönüllerini ald›. Beylerin her biri Karamano¤lu önünde
yer öpüp, yüz döndürmemeye ahd edip, and içtiler.
Murad Han Kütahya’ya ç›kt›. Karamano¤lu elçi gönderip, bar›ﬂmak talep etti. Murad Han: “Bunu evvel deseydi olurdu. Ama ﬂimdi
asker toplay›p buraya geldim. ‹ﬂ bir yana olmak gerek. Benimle Karamano¤lu nice kere ahd ü eman edip [andlaﬂma yap›p], sonra yine nakz-i
ahd edip [andlaﬂmay› bozup], ben gaza ile meﬂgul iken gelip il vurup,
Müslümanlar› incitmiﬂtir.” dedi.” (NT, 2008: 101-103)
15. yüzy›l Osmanl› kronik metinlerinde Osmanl› Devleti’nin çeﬂitli devletlerle yapt›¤› andlaﬂmalar Arapça (A), Farsça (F) ve Türkçe (T) sözcüklerle ifade edilmiﬂtir: ahd (A): and, yemin, söz verme;
sulh (A): bar›ﬂ, bar›ﬂma, bar›ﬂ›kl›k; musâlaha (A, sulh’den): bar›ﬂma,
uzlaﬂma, bar›ﬂ; muâhede (A, ahd’den): and içme, andlaﬂma; yemîn (A):
and; peymân (F): and, yemin, ahd; ahd ü peymân (A-F): yemin, and;
ahd ü peymân etmek (A-F-T): andlaﬂmak, bar›ﬂ yapmak; and; bar›ﬂ (T)
gibi. Baz› tarih yazarlar› andlaﬂma ifade eden Arapça, Farsça ve Türkçe sözcükleri bir arada kullanm›ﬂlard›r. Kronik metinlerinin bir k›sm›nda bu kullan›m s›kça geçer. ﬁu iki örnek metin, bu konuda bir fikir verebilir:
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“Osman Gâzi o¤lu Orhan’› Bursa fethine gönderdi. Bursa’y› hisar
edip egirddiler [kuﬂatt›lar]. Kâfirleri aciz kalm›ﬂlard› açl›ktan. Köse Mihal ki ad› Abdullah idi. Abdullah ve Turgut Alp’› bile koﬂtu. Bursa
üzerinde azim cenk ettiler. Bursa tekvuruna Berasak derlerdi. Tekvur
aciz olup sonra sulhla verdiler. Orhan Gâzi ile sulh edip, bar›ﬂ›ld›. Hisar› verdiler ahd ile peymân ile. Tekvuru ç›kt› o¤lu ile k›z› ile mal› ile esbab› ile. Bir habbesini [habbe: bu¤day arpa gibi ﬂeyler] almad›lar. Ç›kt› ‹stanbul’a gitti. Orhan Gâzi Bursa’y› 726 (1326) y›l›nda fethetti.”
(Oruç Be¤ Tarihi [OBT], haz. N. Öztürk, 2. bask›, ‹stanbul 2008, 15)
“Dulkadiro¤lu Alâüddevle Davud Paﬂa ile gelip buluﬂtular. Davud
Paﬂa Alâüddevle’ye gayet hürmet edip Dulkadiro¤lu Alâüddevle dahi
Davud Paﬂa’ya muavin olup bir yerde buluﬂup meﬂveretleﬂip, Davud
Paﬂa Alâüddevle’yi hilatleyip, andan [sonra] dönüp gelip Varsak taraf›na var›p, Varsak be¤lerini ele getirip [yakalay›p], kimini hapsedip ve
kimisini öldürüp ve kimini yine sulh ile azat edip ve Turgud be¤leri bâki kim varsa kaç›p gittiler. Her birisi bir tarafa gidip sonra Varsak be¤leri ve Turgut be¤leri bâki kalan kim varsa gelip Davud Paﬂa ile sulh
olunup, bar›ﬂ›l›p; ahd ü peymân edip, andlaﬂ›p, sulh u musâlaha olundu.”
(OBT, 2008: 139)
Biz, andlaﬂma ifade eden ahd, muâhede, sulh, musâlaha, peyman,
ahd ü peyman, and, yemin sözcüklerinden ‘and’ ve ‘yemin’ sözcüklerinin yer ald›¤› örnek metinlerin sadeleﬂtirilmiﬂ biçimlerini aﬂa¤›da veriyoruz. Buna göre:
1. And
Tatarlar›n/Mo¤ollar›n and bozmas›
“Müslüman çerisi Kara Hisar kalesine eriﬂip savaﬂa baﬂlad›lar. Kalenin güney yan› Er Tu¤rul’un [Osman Gazi’nin babas›] pay›na düﬂmüﬂtü. O yan›n kâfirleri ﬂaﬂ›r›p ne yapacaklar›n› bilmediler. Bar›ﬂ dilediler. [Selçuklu] sultan› raz› olmuyordu. Fakat birden Tatar yine ya¤›
olup ‘and bozdu’ ve ‹slâm ülkesini ya¤ma edip Müslümanlar›n çoluk
çocu¤unu tutsak etti ve Müslümanlara yak›ﬂmayacak nice nesneleri
kötü iﬂli, alday›c› kurnaz Tatarlar yapt› diye haber eriﬂti.” (ﬁükrullah,
Behcetü’t-tevarih, Ats›z’›n Osmanl› Tarihleri I’de, ‹stanbul 1949, s. 52)
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Osman Gazi’nin Çavdar Tatarlar›na and vermesi
“Osman Gazi, Lefke Gazas›’na gidince Germiyan’dan Çavdar
Tatar› gelip Karahisar’›n pazar›na sald›rd›lar. Orhan Gazi, Eskihisar’da at nallat›yordu. Çavdar olay›n› bildirdiler. Hemen atland›. Bu
olay› iﬂitenler Orhan’›n yan›nda topland›lar. Orhan, hemen hareket
etti. Da¤ aras›nda Oynaﬂ Hisar› dedikleri harabe bir hisar vard›r, Çavdar Tatarlar›na orada yetiﬂti. Pazardan ald›klar› her ne varsa hepsini
b›rakt›rd›. Kimini yakalad›, kimini k›l›çtan geçirdi. Çavdar Tatar›’n›n
o¤lunu ele geçirdi. Osman Gazi gelinceye kadar hapsettiler. Osman,
gazadan dönünce Orhan bu olay› kendisine arz etti. Osman, “Bu zalimler, Müslümand›rlar, onlar› öldürmek olmaz.” diyerek, ‘and verip’
[yemin ettirip] azat etti. O zamandan ta Y›ld›r›m Han zaman›na kadar asla düﬂmanl›k etmediler. ﬁimdi dahi o nesilden vard›r. Onlara ‘Çavdarl›’ derler.
Osman Gazi, Çavdar Tatar›’n›n o¤luna and vermiﬂti. And gere¤ince yine babas›na gönderdikten sonra o¤lu Orhan’a, “O¤ul! Her ne kadar bu Tatar ile ahd edip [and yap›p, bar›ﬂ yap›p, and verip [yemin ettirip]
gönderdik ise de bu Tatar, ‘and bekler’ [and/yemin tutar] kavim de¤ildir.
Ben burada oturay›m. Bu kez sen var, gaza et. Hak Taala’n›n zafer vermesi ümit olunur.” diyerek, Akça Koca’y›, Konur Alp Gazi’yi, Abdurrahman Gazi’yi ve Köse Mihal’i Orhan’›n yan›na verip, Karaçepiﬂ ve
Karatekin’e gönderdi. Orhan’›n yaln›z baﬂ›na ilk seferi budur.” (NT,
2008: 58-59)
II. Murad’›n Karamano¤lu’na and vermesi
“Sultan Murad baltac›lar gönderip Taﬂ’a yol yap›p Karamano¤lu’nu ele geçirmek maksad›n› güttü. Bu maksatla var›p Bozk›r’a ç›kt›lar. Karamano¤lu bunlar›n maksatlar›n›n baﬂka oldu¤unu anlad›. Hemen Mevlana Hamza’y› elçi olarak gönderdi ve “Hünkâr, bizim küstahl›¤›m›z› mazur görsün. Bu defa da suçumuzu affetsin.” diyerek yalvar›p yakard›, etti¤i iﬂe piﬂman oldu. Mevlana Hamza hünkâra, “Karamano¤lu ald›¤› Hamit ilinden de elini çekti. Sultan›m bu kere de bizi ba¤›ﬂlas›n.” dedi. Hediyeler sunup hünkâr›n elini öptü.
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Hünkâr, “Mevlana Hamza! Senin hat›r›n için onun suçunu ba¤›ﬂlad›m ama bu vilayeti ona ben verdimdi, bundan sonra kardeﬂi ‹sa’ya
veririm.” dedi. ‹sa o vakit hünkâr›n yan›nda idi.
Hünkâr, Karamano¤lu’nun suçunu affetti. Kendisi de Mevlana
ﬁükrullah’› elçi olarak gönderdi. Elçi, bundan böyle hiçbir sebeple asla düﬂmanl›k etmeyece¤ine dair Karamano¤lu’na and verdi [yemin ettirdi].
Bu olaylar, hicretin 838 (1434) y›l›nda meydana geldi.” (NT,
2008: 283)
II. Mehmed’in Karamano¤lu’na and vermesi
“Sultan Mehmed [Fatih], tahta geçer geçmez âleme düzen vermeye baﬂlad›… Devlet at›na binerek büyük bir ordu ile Bursa’ya vard›. …
Bursa’dan hareket eden Sultan Mehmed, Akﬂehir’e ç›kt›. Akﬂehir ve
Beyﬂehir halk› karﬂ›lay›p itaat ettiler. Karamano¤lu ‹brahim Bey, Taﬂ’a
girip yine yalvarmaya baﬂlad›, “Günahlar›ma tövbe ettim ve yapt›¤›m
iﬂlere piﬂman›m.” deyip yalvard›.
Hünkâra gelip, “Baban ve deden Karaman vilayetini fethettikten
sonra merhamet edip, buras›n› yine Karamano¤lu’na verip gitmiﬂlerdir.
Karamano¤lu, ‘K›z›m› vereyim, her y›l seferine varay›m der’. ﬁimdi,
sultan›m ne buyurur? Onun suçunu affetsin.” dediler. Sultan Mehmed’i raz› ettiler. Sonra Kasapo¤lu Mahmud Bey’i elçilikle gönderdiler. O var›p art›k düﬂmanl›k etmeyece¤ine dair Karamano¤lu’na and
verdi [yemin ettirdi]. Sultan Mehmed, Karamano¤lu’nun suçunu affederek dönüp yine devletle Bursa’ya yöneldi.” (NT, 2008: 308-309)
Osmanl›lara karﬂ› baz› yerel beylerin Karamano¤lu önünde and
içmeleri
“Karamano¤lu, Sultan Murad’›n üzerine yürüdü¤ü haberini iﬂitince ileri gelen beylerini teker teker huzuruna ça¤›r›p, onlar›n gönüllerini ald›. Samagaro¤lu H›z›r Bey, Tatar ulusu Teberrük Bey, Babuko¤lu
Ali Bey, Dilencio¤lu Pir Ali Bey, Karamano¤lu’nun önünde yer öpüp,
yüz döndürmemeye and içtiler.” (NT, 2008: 101-102)
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Varna kâfirlerinin Varna Hisar›’n› Osmal›lara vermek için
and içmeleri
“Dobrucao¤lu’nun Varna ad›nda sa¤lam bir hisar› vard›, onu taht
edinmiﬂti. Bir gün ans›z›n iki kâfir Ali Paﬂa’ya gelerek, “Varna’n›n ileri gelenleri, tekfurunu yakalayarak hisar› paﬂaya vermek için ittifak
edip and içtiler.” dediler. Paﬂa, bu habere çok sevindi. Timurtaﬂo¤lu
Yahﬂi Bey’e, “Var, gör. E¤er gerçek ise kaleyi al›p sa¤lamlaﬂt›r. Gelip yine bana kavuﬂ.” dedi.” (NT, 2008: 114)
Daraka kâfirlerinin Veziriazam Ali Paﬂa’y› ikna için
and içmeleri
“Vezir Ali Paﬂa ﬁumnu’da iken Daraka’dan birkaç kâfir paﬂaya gelip, “Daraka Hisar›’n› verelim, adam gönderin.” dediler. Ali Paﬂa, Pravadi’nin al›nd›¤›n› müjdeleyen Yahﬂi Bey’in kulu Eski Bolozlu Murad’›
birkaç yüz kiﬂiyle gönderip, “Var, Daraka Kalesi’ni zapt edip, içine gir
otur. ‹nﬂallah hünkâr gazadan dönünce sana gereken ihsan› yapar›z.”
dedi
Bolozlu Murad, Daraka’ya vard›. Kâfirleri yine piﬂman olup [vazgeçip], kaleyi vermediler. Murad, kalenin etraf›n› çal›p çarparak, paﬂan›n yan›na geldi. Paﬂa, “Ne tez geldin, vard›¤›n iﬂini ne ettin?” diye
sordu. Murad, olay› anlatt›. Ertesi gün, kâfirler yine paﬂaya gelerek,
yüzlerini yere vurdular. Ali Paﬂa, “Bre melunlar! Buraya gelip kaleyi
verelim diye bizim sakal›m›za gülüp geri gidersiniz. ‹nﬂallah sizin hakk›n›zdan gelirim.” dedi. Kâfirler paﬂan›n bu sözlerini iﬂitince H›r›stos’a
[Hazreti ‹sa] ve ‹ncil’e and içip, inand›rd›lar. Ali Paﬂa, yine Eski Bolozlu
Murad’› gönderdi. Murad, Daraka’ya gelip kaleye girip yerleﬂti, korunmas› ile meﬂgul oldu.” (NT, 2008: 116)
Karamano¤lu’nun and içip, and›n› hile ile bozmas›
“Karamano¤lu, ülkesinin ileri gelenlerini dilekçi düﬂürüp, [Osmanl› padiﬂah› II. Murad ile] yedi y›la degin ahdleﬂmiﬂlerdi. Çok geçmeden Karamano¤lu ‹brahim Bey yine yag› [düﬂman] olmuﬂ. O yerin kad›lar› ki o zaman araya girip sulh ettirmiﬂlerdi. Onlar söylemiﬂler: “Hey
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Bey! Yedi y›la degin and içip, araya adamlar b›rak›p [koyup] güç ile bar›ﬂt›k. Vade tamam olmadan yag› olup, ahd ü peymân› s›mak [andlaﬂmay›/bar›ﬂ› bozmak] olmaz” demiﬂler. Bunun üzerine Karamano¤lu ‹brahim
Bey: “Ben o vakit ‘y›l’ demedim ‘yel’ dedim. O vakitden beri yedi yel
de¤il yüz yel oldu. Yüz yel esti” diye cevap vermiﬂ. ﬁimdi Karamanl›lar
ﬂunun gibi dindar olur. Ahd› s›d› [andlaﬂmay› bozdu] baﬂtan ç›kt›. Karamanl›larda bunun gibi ahd yoktur. Hem helâl haram olmaz. Ve nicesinden iﬂitmiﬂizdir haram taﬂt›r dediklerini. Ve hem Osmanl› ile dost
olmazlar. Dostlu¤u f›rsat buluncaya kadard›r.” (Anonim Osmanl› Kroni¤i, haz. N. Öztürk, ‹stanbul 2000, 74)
Karamano¤lu ‹brahim Bey’in and iﬂmesi [and içmesi]
“Geldi didi pâdiﬂâha bir cüvan
Kaﬂd› gitdi Taﬂ-ili’ne Karaman
Ol seker kaya baﬂ›nda karga-vâr
Geh biner geh yider iki yorga var
Didi hem vardur babucum iki çift
Kim geyem yap›ﬂduram ben ana zift
Bulam ol kaçgun kulum› arayam
Da¤›n› taﬂ›n› anun tarayam
Pes Karamano¤lu ‹brâhîm Beg
‹lçi göndürdi der ana turma teg
Elçi geldi ele aya¤a düﬂer
‹bn-i Mevlânâ zâr›s› hadden aﬂar
Merhamet k›ld› yine sultân an›
Eyledi gamgîn iken ﬂâdân an›
Varuban Mahmûd Beg eyledi pend Sulh ‹brâhîm ider çok iﬂdi and
Ol il iderdi du’â leyl ü Nehâr
Kim Karaman-ili’n ala ﬂehriyâr
Olmaz anlarun du’âs› müstecâb
Bî-«atâ sulh› görür be¤ler savâb
ﬁeh dedi hikmetle Yunan illerin
Hak vire alam Karaman illerin
Çünki her iﬂ vaktine merhûn durur ﬁimdi devrân an› ﬂâha döndürür”
(Dütûrnâme-i Enverî, haz. N. Öztürk, ‹stanbul 2003, 47-48)

“Osmano¤ullar› ile yapt›¤› andlaﬂmay› bozmas›na bir anlam veremeyen beyleri, Karamano¤lu’na, “Niçin böyle edersin? Hani yemininiz?” dediler. Bunun üzerine Karamano¤lu, “O vakit koynumda bir güvercin vard›. O can üzerine and içtim. Sonra güvercini sal›verdim, and
bozuldu.” dedi. Bu haberi iﬂiten Sultan Mehmed, “O and onu b›rakmas›n, inﬂallah!” dedi.” (NT, 2008: 247, dipnot 3135)
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Verilen bu metinlerde:
and beklemek
: Yemin tutmak
and içmek/iﬂmek : Yemin etmek
and vermek
: Yemin ettirmek
2. Yemin
Osman Gazi’nin, Ulubat Köprüsü’ü geçmeyeceklerine dair
Ulubat Tekfuru’na ahdetmesi
“Adranos [Orhaneli], Kestel, Bursa ve Kite tekfurlar› Osman Gazi’ye karﬂ› anlaﬂt›lar. ‹ki taraf karﬂ› karﬂ›ya gelince Adranos Tekfuru
kaçt›. Kestel Tefuru öldü. Bursa Tekfuru hisar›na girdi. Osman’›n karﬂ›s›nda olan Kite Tekfuru da kaçt›. Osman ard›na düﬂtü. Ulubat’a kadar kovalad›. Tekfur, Ulubat Köprüsü’nü geçti. Osman Gazi köprübaﬂ›nda durdu. Ulubat Tekfuru’na haber gönderip, “Kite Tekfuru’nu bana ver, yoksa gölbaﬂ›ndan dolan›p ilini harap ederim.” dedi. Bunun
üzerine Ulubat Tekfuru: “Sen ve senin neslinden bir kiﬂinin bu köprüyü beri geçmeyece¤ine ahd edin ki, yendi¤in Kite Tekfuru’nu sana vereyim.” dedi. Osman kabul etti. Ulubat Tekfuru kendisine s›¤›nan Kite Tekfuru’nu Osman’a gönderdi. Ta o zamandan ﬂimdiye dek [15. yüzy›l›n sonlar›] Osmanl› soyu ahdi bozmad›. Ulubat Köprüsü’nden geçmeyip, sudan kay›kla geçtiler.” (ÂPT, 1949: 105; NT, 2008: 55)
Timur’un, Y›ld›r›m Bayezid’i inand›rmak için yemin etmesi
“Timur, kendi meclisinde bu tedbiri edince geceleyin Y›ld›r›m Bayezid Han’› hapisten ç›kart›p yan›na davet etti. O¤lu Sultan Mehmed’in
faaliyetlerini, nice askerleri yenerek yi¤itlik etti¤ini ve onun hakk›nda
ne düﬂünmüﬂ ise, onlar› söyledi. Y›ld›r›m Han, Timur’un söylediklerine
inanmayarak, “Sultandan böyle hareketler ç›kmas› mümkün de¤ildir,
çünkü o henüz on bir yaﬂ›nda bir çocuktur. Bunun gibi iﬂler onun elinden gelmez.” dedi. Mecal bulamay›p, “ferman sizindir” dedi.
Bunun üzerine Timur, e¤er Çelebi Mehmed gelecek olursa kendisinin ona hiçbir ﬂekilde zarar› ve ziyan› dokunmayaca¤›na, onu ba¤r›na basaca¤›na, k›z›n› verip güveyi edinece¤ine, kendisini yine memle-
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ketine gönderece¤ine çok büyük [g›lâz u ﬂidâd ile] yemin ederek Y›ld›r›m’› inand›rd›. Birbirlerinin sözlerine inanm›ﬂ olarak her biri sultana
ayr› ayr› mektup yazd›. Timur’un Hoca Mehmed adl› ulu bir adam› vard›, mektuplar› onun eline verdiler. ‹yi hilatler ile sultan› davet etmeye
gönderdiler.” (NT, 2008: 308-309)
Musa Çelebi’nin Rumeli’ye geçip Çelebi Mehmed’e itaat
edece¤ine dair yemin etmesi
Sultan Mehmed düﬂmandan kurtulunca vezirleri ve beyleri ile
oturup, yiyip içmekle meﬂgul oldu. Musa Çelebi de bu sohbette birlikte idi. Musa sohbet s›ras›nda aya¤a kalk›p Sultan Mehmed’in elini
öperek hayli muhabbet gösterdi. Bunu gören sultan son derece ferahlad› ve “Ey kardeﬂ! Murad›n nedir?” diye sordu. Musa Çelebi de “Ferman padiﬂah›m›z›nd›r. Ey âlemin ﬂah›! Kardeﬂimiz Emir Süleyman’›n
bize ne türlü iﬂ etti¤ini, ne kadar zulüm yapt›¤›n› bilirsiniz. E¤er ben
kula izin olursa, ‹sfendiyar’a var›p, ondan gemi isteyerek Rumeli’ye geçeyim. Ümidim, Allah f›rsat verirse orada bey olay›m. Ve kardeﬂimiz
Emir Süleyman bu olay› iﬂitince hiç durmay›p Rumeli’ye yönelse gerek. Bu takdirde bu memlekette sen tek baﬂ›na padiﬂah olursun. E¤er
müyesser olup da Rumeli’de beylik edersem sikke ve hutbeyi sultan›m
ad›na edeyim, sultan›m›n devletinin günlerine dualar olunsun.” dedi.
Bunun üzerine yemin edip, ahd ü peyman ettiler. Sultan Mehmed, Musa Çelebi’ye hayli at, elbise ve mal verdi. Sonra Musa vedalaﬂ›p oradan
ayr›ld›.” (NT, 2008: 221)
Çelebi Mehmed ile Bizans kral› aras›nda yeminli andlaﬂma
“Sultan Mehmed, Rumeli’ye gitmek tedbirini edip etrafa mektuplar gönderdi. On beﬂ bin kadar asker toplay›p ‹stanbul’un karﬂ›s›na
kondu. Sultan Mehmed, ‹stanbul kral›na adam gönderip, birbirlerine
hiç zaralar› olmayacak ﬂekilde musalaha ve muahede ettiler. Çelebi
Mehmed e¤er Rumeli’ye bey olacak olursa kral bunu sayg›yla karﬂ›layacak; e¤er Mehmed kardeﬂi Musa’ya yenilecek olursa vakit kaybetmeksizin Anadolu’ya geçmesi için kral, sultana gemiler verecekti. Bu
andlaﬂma üzerine yemin ettiler.” (NT, 2008: 221)
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Karamano¤lu’nun hileli yemini ve and içmesi
“Veziriazam Bayezid Paﬂa, Karamano¤lu’nu al›p gelip Çelebi Mehmed’e arz edince, sultan, “Ey Karamano¤lu! Ben seni neyliyeyim?” dedi. Karamano¤lu, “Sultan›m›n eli ba¤l› günahkâr kuluyum. Ben kuluna
her ne siyaset emretse onu fazlas›yla hak ettim, ferman sultan›m›nd›r.”
dedi. Sultan Mehmed büyük ve yi¤it kiﬂi idi, onu esirgedi ve “Karamano¤lu, gel yemin et. Bir daha Müslümanlara zarar etmeyesin.” dedi.
Bunun üzerine Karamano¤lu Mehmed Bey, “baﬂ üzerine” deyip
elini gö¤süne koyarak, “ﬁu can bu bedende oldu¤u sürece, Osmanl›
memleketine kötü gözle bakmayay›m. E¤er bakarsam Kur’an benden
alacakl› olsun!” dedi.
Bu yemini iﬂiten Sultan Mehmed’in gönlü hoﬂ oldu, sonra Karamano¤lu’na ve o¤luna hilat giydirdi. Kös, sancak, atlar, kat›rlar ve develer verdi. Ve al›nan ﬂehirlerini de yine ona sadaka edip gönderdi.
Karamano¤lu, ordudan ayr›l›r ayr›lmaz, Sultan Mehmed’in atlar›n›n durdu¤u çay›ra ulaﬂt›. At o¤lanlar›n›n otlatt›klar› beylik atlar› ellerinden alarak, “Benim Osmanl› ile düﬂmanl›¤›m k›yamete kadar kal›c›d›r.” deyip uzaklaﬂt›. Bac› Hisar› dedikleri hisar› geçtikten sonra yine Osmanl› memleketini y›ka yaka gitti.
Karamano¤lu’nun bu yapt›klar›na bir anlam veremeyen beyleri,
Karamano¤lu’na, “Niçin böyle edersin? Hani yemininiz?” dediler. Bunun üzerine Karamano¤lu, “O vakit koynumda bir güvercin vard›. O
can üzerine and içtim. Sonra güvercini sal›verdim, and bozuldu.” dedi.
Bu haberi iﬂiten Sultan Mehmed, “O and onu b›rakmas›n, inﬂallah!”
dedi.” (NT, 2008: 247, dipnot 3135)
Rüﬂvet almayacaklar›na dair ‘kad›lar’a yemin ettirilmesi
“Y›ld›r›m Bayezid Han, Veziriazam Ali Paﬂa’y› ça¤›rtt›. Söyledi:
“Ali! Bu kad›lar okumuﬂlar m›d›r?” dedi. Ali Paﬂa: “Sultan›m! Okumayan kiﬂi kad› m› olur?” dedi. Y›ld›r›m Han: “Ya okumuﬂlard›r. Niçin yaramazl›klar ederler, okuduklar›n› tutmazlar?” Ali Paﬂa: “Sultan›m!
Bunlar›n düﬂelikleri [ücretleri] azd›r, baﬂka cihetleri [gelirleri] yoktur”
dedi. Y›ld›r›m Han: “Bunlara bir cihet buluver” dedi. Ali Paﬂa, miras
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bölüﬂümünde bin akçada yirmi akça hisse koydu. Sonra ﬂer’i mektup
yaz›lsa her mektupta iki akça koydu. Her ﬂer’i mektuptan iki akça almak o zamandan beri kald›. Bu halk›n dilinde vard›r ki, Ali Paﬂa narh› iki akça dedikleri budur. Bu yolla kad›lar› ölmekten kurtar›p her birine yemin ettirip azat ettiler.” (OBT, 2008: 35, dipnot 211)
Sonuç
Osmanl› Devleti’nin, ilk iki yüzy›l›nda çeﬂitli ülkelerle yapt›¤›
andlaﬂmalar 15. yüzy›l Osmanl› kronik metinlerine ahd, muâhede, sulh,
musâlaha, yemîn, peymân, ahd ü peymân, and, bar›ﬂ gibi Arapça, Farsça
ve Türkçe sözcüklerle girmiﬂtir. Osmanl›lar, kendilerine karﬂ› suç teﬂkil edecek, hatta savaﬂ sebebi say›labilecek fiilleri iﬂleyen ülkelerin yöneticilerini, bir daha böyle bir fiile kalk›ﬂmamalar› ﬂart› ile and verip,
yani yemin ettirip ba¤›ﬂlam›ﬂlard›r. Osmanl› padiﬂahlar› özellikle Müslüman ülkelere/beyliklere karﬂ› savaﬂtan ziyade problemlerin bar›ﬂla
çözülmesinden yana tav›r tak›nm›ﬂlard›r. Baz› ülke yöneticilerinin bilhassa Karaman beylerinin ve Tatarlar›n and bekler/sözünde durur kavim
olmad›klar›na metinlerde özel vurgu yap›lm›ﬂt›r. Karaman beylerinin
piﬂmanl›k duyarak yapt›klar› andlaﬂmalar› çeﬂitli hilelerle bozmalar›
oldukça ilginçtir. Benzetme yerinde ise minareyi çalacak olan›n k›l›f›n› haz›rlamas› gibi onlar da meﬂreplerine uygun and/yemin bozma
(nakz-i ahd) yolunu bulmuﬂlard›r. Böylece içtikleri anda sad›k kalmad›klar›n› çeﬂitli vesilelerle göstermiﬂlerdir. Yine ilginç örneklerden biri de Y›ld›r›m Bayezid’in rüﬂvet alan kad›lar›, uzun süreli hapisle veya
baﬂka ﬂekilde cezaland›rma yoluna gitmeyip, bir daha rüﬂvet almayacaklar›na dair ‘yemin ettirip’ serbest b›rakmas›d›r.
Osmano¤ullar›n›n ettikleri yeminlere sad›k kald›klar›n› gösteren
en tipik örneklerden biri, Osman Gazi’nin Ulubat Köprüsü’nü geçmeyeceklerine dair Ulubat Tekfuru’na verdi¤i yeminli sözdür. Osman
zaman›nda edilen bu yeminin, bir buçuk as›r sonra bile geçerli oldu¤unu Âﬂ›kpaﬂazade ve Neﬂrî tarihlerinden ö¤reniyoruz. Osmanl›lar
yapt›klar› baz› andlaﬂmalar› and/yemin ile pekiﬂtirme yoluna gitmiﬂlerdir. Nitekim Çelebi Mehmed zaman›nda Bizans ile yap›lan andlaﬂma,
Kur’an ve ‹ncil üzerine yemin edilerek sa¤lamlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Osmanl›da Yemin ve Tahlif

Güler Yarc›*

Yeminin Mahiyeti
Sosyal ve hukukî niteli¤inin yan› s›ra, yemin, dinî bak›mdan hususî bir anlam ifade eder. Yemin, lugatte kuvvet manas›na gelir. ﬁer’an
yemin, bir iﬂi yapmak veya yapmamak hususunda azme veya iddiaya kuvvet vermek için ya Allah Teâlâya kasem veya talâk ya da ›tlâk gibi bir ﬂeye
talik suretiyle yap›lan bir akit’den ibarettir ki, buna Türkçe’de and da denir.1 Yemin edene hâlif, yemini muhafaza etmeye berr, yemini muhafaza edene barr denilmiﬂtir. Yemini bozmaya ve gerçe¤e muhalif yemin
*
1

Yrd. Doç. Dr. Güler Yarc›, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi, ‹stanbul.
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slâm ‹lmihali, ‹stanbul 1986, s. 288-289. F›k›hta, Allah’›n ad› veya s›fat› an›larak yap›lan yeminler üçe ayr›lm›ﬂt›r. Bunlar, yemîn-i la¤v,
yemîn-i gamûs ve yemîn-i mün’akide’dir. La¤v yemini, bir ﬂeyin öyle oldu¤u zannedilerek veya a¤›z al›ﬂkanl›¤›yla yap›lan yemindir. Yemin kast› olmadan sarfedilen yemin sözleri de yemîn-i la¤v olarak kabul edilmiﬂtir. Yemin-i la¤v’›n bozulmas›nda
kefaret gerekmemektedir (Bakara sûresi 2/225; Mâide sûresi 5/89). Yemîn-i gamûs;
geçmiﬂte vuku bulmam›ﬂ bir iﬂin oldu¤una veya yap›lan bir ﬂeyin olmad›¤›na bilerek yemin, yani yalan yere yemin etmektir. Bu durumda muhatab›n zarar›n›n karﬂ›lanmas› ve helâllik istenmesi gerekir. Yemîn-i mün’akide, mümkün olan ve gelece¤e ait bir ﬂeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin etmektir. Yeminin sahih olmas› için yemin edenin Müslüman, ak›ll›, bülû¤ ça¤›na eriﬂmiﬂ olmas› gerekir (Gös.
yer; ayr›ca bkz.: Avﬂar, agm., s. 17). Araﬂt›rma konumuza en yak›n olan› yemin-i
mün’akide’dir.
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etmeye hins, bunlar› yapana hanis denir. Kasem suretiyle yap›lan yemin,
ya Vallahi, Billâhi, Tallahi denilmesi gibi, Allah Teâlâ’n›n ism-i zâtin veya Allah’›n, üzerine yemin edilmesi mutad olan Rahman, Rahim gibi
mübarek isimlerinden birine ya da izzet-i ilâhiye, kudret-i ilâhiye gibi zâtî s›fatlar›ndan birine and içmekle yap›l›r. ‹slam hukukuna göre, baﬂkalar›na, mesela peygamberlere, ayr›ca Kâbe-i Muazzama üzerine yemin
edilemez. Mahlukattan birinin baﬂ›na veya hayat›na yemin edilmesi de câiz
say›lmaz.
‹slam toplumlar›nda kasem ederim, yemin ederim, ﬂahadet ederim,
Allah Tealâ ile ahdolsun sözleri birer yemin say›lm›ﬂt›r. Helâl olan› haram
k›lmak da yemin etmektir. Bir kimse, ﬂöyle yaparsam kâfir olay›m, Yahudi veya Nasrâniyim, Allah’›n kulu peygamberin ümmeti olmayay›m, k›blem
âhâr tarafa olsun, Allah ruhumu imans›z kabzetsin, Allah’a iki demiﬂlerden
olay›m, Ümmet-i Muhammed’den olmayay›m derse, maksad›na bak›l›r.
Bir kimse, bu sözleri yaln›z yemin îtîkad›yla iddias›n› güçlendirmek için
söylemiﬂ ise, yapt›¤› yemin olur; yeminini bozarsa yerine kefaret vermesi gerekir.2 Yeminlerde, yap›ld›klar› beldelerin örflerine de itibar edilmiﬂtir.
Her yemin, belirli bir maksatla gerçekleﬂtirilir. Yemin gerekçelerinden biri yarg›yla ilgili olup; adlî bak›mdan yemine, ispat vas›tas›
olarak baﬂvurulur. Hukukî itibarla yemin, bir kimsenin verdi¤i sözü temin veya sözünün do¤rulu¤unu tasdik ile muayyen sözleri söylemesi
veya hareketleri yapmas›d›r.3 Her devletin yasama organ›, talep edilecek yeminin amac›, yeminin hangi kurum veya ﬂah›s taraf›ndan teklif
edilece¤i ve yemin formülünü önceden tespit ve ilân eder.4 Kendisi ve2
3

4

Bilmen, age., s. 289-292.
Yemin ve tahlif, çeﬂitli toplumlarda farkl› surette geliﬂmiﬂtir. ‹slâm devletlerinde yemin, her devirde önemsenmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, mesela Hristiyanl›¤›n erken dönemlerinde, istismar edildi¤i iddias›yla yemin etmek genellikle iyi karﬂ›lanmam›ﬂt›r
(Avﬂar, agm., s. 18). Bugün her ülkede yemin usulünün en yayg›n biçimi, mahallî
gelenek ve hukukî mevzuata uygun surette geliﬂen söz ve davran›ﬂlar›n sergilenmesiyle; resmî bir ﬂah›s, heyet ya da kurum önünde icra edilen yemindir.
Bir devlet baﬂkan›, milletvekili, hakim, savc›, hekim veya askerin yemini birbirinden farkl› oldu¤u gibi; mesela bir mahkemede san›k ya da ﬂahidin yapacaklar› yemin
de farkl› idi.
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ya tüzel kiﬂilikler ad›na bir kimseye yemin tevcihi, bu ﬂahs›n yeminden
imtina ya da redd-i yemin hususunda hak ve sorumluluklar› hukuken belirlenir.5 Günlük konuﬂmalarda geçen yemin ise farkl› bir mahiyete sahiptir.
Bat›’da ve Osmanl›’da Hükümdar Yeminleri
Avrupa Devletleri’nde Yemin
Yemin ve tahlif, her devlet için siyasî istikrar›n ahlâkî güvencesi
say›lm›ﬂt›r. Hükümdar yeminleri farkl› biçimde geliﬂmiﬂ, yemin merasimleri taç giyme törenlerinin vazgeçilmez bir safhas› olmuﬂtur. Bazen
de hükümdarlar, yeminlerini teyiden tekrarlamak zorunda b›rak›lm›ﬂlard›r.6
Geçen as›rlarda Avrupa’da yap›lan ve Osmanl› Devleti taraf›ndan
dikkatle izlenen yemin törenlerinden baz›lar› ﬂunlard›r: 1850 y›l› baﬂlar›nda, dönemin Prusya kral› tahta ç›karken büyük bir yemin merasimi düzenlenmiﬂtir.7 Avusturya ile Macaristan devletleri birleﬂti¤inde
ise, Viyana’daki merkezî kabinenin d›ﬂ›nda, Peﬂte’de bir Macar hükümeti tesis edilir. Mart 1867’de, Peﬂte’de göreve baﬂlayacak Macar Bakanlar Kurulu’nun yemin merasimine kat›lmak isteyen Avusturya ‹mparatoru da bu ﬂehre gider,8 törende bizzat bulunur.9
5

6

7

8
9

Osmanl› hukukunda bu husus, Mecelle-i Ahkâm-› Adliye’de gerekçeli olarak ifadesini bulmuﬂtur (BOA, ‹.DU‹T, nr. 91/52, 6 S 1293/3 Mart 1876).
1790 y›l›nda ‹sveç veliaht›n›n kral hakk›nda gizli bir tertibat› oldu¤una dair yay›lan
ﬂâyia üzerine; ‹sveç kral› ahaliye hitaben, bunun as›ls›z oldu¤u ve veliahd›n taahhüt
etti¤i hususlardan dönmeyece¤ini yeminle teyid eden bir beyanname yay›nlatm›ﬂt›r
(BOA, C.HR, nr. 67/3310, 15 L 1162/28 Eylül 1749).
BOA, HR.TO, nr. 28/24, 8.2.1850. Prusya’da parlamenterler de yemin etmekte,
meclisteki törenlere yabanc› diplomatlar davet edilmekte, bu törenler, zaman zaman diplomatik krize yol açmakta idi. Mesela, May›s 1860’da Rusya’n›n Berlin’deki ortaelçilik ataﬂesi Kont Dunten’in Prusyal› bir mebusun yemini esnas›nda aya¤a kalkmamas› büyük tart›ﬂmalara yol açm›ﬂt› (BOA, HR.SYS, nr. 7/6,
24.5.1860).
BOA, HR.SYS, nr. 156/80, 12.3.1867.
1878 y›l›nda Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u Bosna-Hersek’i iﬂgal etti¤inde,
Viyana hükümetinin silah alt›na ald›rd›¤› Boﬂnaklar üzerindeki bask›s› taraflar› bir-
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Ocak 1886’da Madrid’de yap›lan ‹spanya hükümeti naibesi kraliçenin yemin merasimi10 ilgi ile takip edilir. Prens Ferdinand, A¤ustos 1887’de, Almanya’da Meclis-i Umumî âzâs› huzurunda törenle
imparatorluk yemini eder.11 Almanya imparatorunun vefat›ndan üç
ay sonra düzenlenen cenaze merasimi ve yeni imparatorun yemin töreni, 1888 Haziran›’nda Berlin’deki Osmanl› sefiri taraf›ndan ‹stanbul’a rapor edilir.12 Sefir, 10 Temmuz1888 tarihli raporunda,13 Almanya imparatoru ve Prusya kral› unvanlar›yla taç giyen II. Guillaume’un
önce Almanya, iki gün sonra Prusya Parlamentosu’ndaki tahlifini ayr›nt›l› olarak nakleder. “Parlamentolar›n aç›l›ﬂ›, 1871 y›l›nda Almanya
Parlamentosu’nun dönem aç›l›ﬂ› gibi fevkalâde surette vukubulmuﬂtur”,
diyen sefir; imparatorun anayasa gere¤i iki mecliste de resmen tahlîf
edildi¤ini kaydeder.

10
11
12

13

birine düﬂürmüﬂtü. Bosna-Hersek’te güvenli¤in sa¤lanmas› gerekçesiyle baz› Müslüman askerlerin Avusturya ordusuna ilhak›n› müteakip; Bâb›âli’den, Aral›k 1881’de
bu askerlerin dinî ibadetleri ile yemin törenlerinin taahhüt alt›na al›nmas› için Viyana kabinesine ihtarda bulunmas› istenmiﬂtir (BOA, MV, nr. 225/11, 19 M
1299/11 Aral›k 1881).
BOA, Y.A.HUS, nr. 187/101, 21 R 1303/27 Ocak 1886.
BOA, Y.A.HUS, nr. 205/71, 25 Za 1304/15 A¤ustos 1887.
BOA, Y.A.HUS, nr. 214/88, 9 L 1305/19 Haziran 1888. Alman Parlamentosu ve
Landstag üyeleri, imparatorun yemin töreni sebebiyle, toplant›ya özel olarak davet
edilmiﬂlerdir (BOA, HR.SYS, nr. 17/15, 18.6.1888).
II. Guillaume’un 7 Temmuz 1888 tarihli konuﬂmas›ndan al›nan baz› ifadeler, imparatorun izleyece¤i iç ve d›ﬂ politikan›n yan› s›ra tahlifine dair ayr›nt›lar› da ihtiva etmektedir. ﬁöyle ki: “sizi buraya davet ediﬂimin yegâne sebebi, ceddimin ittihaz etti¤i meslek-i imparator ve kral s›fat›yla sâlik olmaya karar verdi¤imi Alman
ahalisine ilân içindir. Bu meslek, muas›rlar›m›n emniyet ve îtimad›n› ve Alman
ahalisinin tamam›n›n ve ecnebilerin güven ve hürmetini kazanmakt›r… Almanya imparatorunun en önemli görevleri, askerî ve politikaca d›ﬂar›dan devletin güvenlik ve âsâyiﬂini temin etmek, içeriden memleket kanunlar›n›n uygulanmas›na
nezaret etmekten ibarettir. … anayasa hükümleri gere¤i, memleket kanunlar›na
Almanya ‹mparatorlu¤u’ndan ziyade Prusya Kral› s›fat›yla kat›lmam gerekirse de,
her iki cihetle de mesaimizi düzenlemek Cenâb-› Hâkk’›n avn ü dinâyetine ve milletimizin askerî kuvvetlerine emniyet ve îtimad›m berkemâl olmakla, müteveffa
iki imparatorun kumandalar› alt›nda savaﬂarak kazand›¤›m›z ﬂeyi bir süre için muamelat-› sâlimkârâne ile muhafaza ve tahkîme muvaffak olaca¤›m›z inanc›nday›m”
(Gös. yer).
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1894 y›l›nda, Rusya’da Çar Aleksandr Aleksandroviç’in vefat›
üzerine veliaht Nikola Aleksandroviç tahta geçmiﬂtir. Biat resmi için
Saint Sinod üyeleri ile Âyân Heyeti, Adliye Naz›r›’n›n davetiyle fevkalâde toplant›ya ça¤r›l›r; resmî törenden sonra yeni çar, kilisede, baﬂrahip taraf›ndan tahlif edilir. Biat töreni yap›l›rken, Katolik mezhebinden bulunanlar Saint Katerin Katolik Kilisesi rahibi, Protestan mezhebi mensuplar› Notredam Hastanesi rahibi taraf›ndan mezheblerine uygun birer merasimle tahlif olunurlar.14 Avrupa’da, A¤ustos 1900’de düzenlenen ‹talya kral›n›n yemin merasimi ise, buradaki Osmanl› sefiri
vas›tas›yla ‹stanbul’a15 hülâsa edilir.
S›rbistan’da Obrenoviç hanedan›ndan Aleksandr’›n 11 Haziran
1903’te muhalifleri taraf›ndan katlini müteakip S›rp-H›rvat-Sloven
Krall›¤› tesis edilmiﬂ ve 1918 y›l›na kadar sürecek yeni bir dönem baﬂlam›ﬂt›r. 15 Haziran 1903 günü toplanan S›rp Parlamentosu, bu esnada Cenevre’de bulunan Petar Karacorceviç’i kral ilan etmiﬂtir. Parlamento ayr›ca, yürürlükteki 1901 Anayasas›’n›n yerine 1889 Anayasas›’n› yeniden düzenleyerek, 18 Haziran 1903’ten itibaren uygulam›ﬂt›r.
25 Haziran günü meclise gelen Petar Karacorceviç, Âyân ve Vekiller
Meclisi üyeleri ile metropolit ve saraydan haz›r buluannlar›n önünde,
1889 Anayasas›’na riayet edece¤ine dair yemin etmiﬂtir. Yeminden
sonra S›rp milletine bir beyanname ile hitabeden kral, daha sonra
Belgrad’›n büyük meydanlar›ndan birinde askeri k›talar›n düzenledi¤i
resmî geçite kat›lm›ﬂt›r.16

14

15
16

BOA, Y.A.HUS, nr. 316/71; Gülden Sar›y›ld›z” Tanzimat ve Osmanl› Bürokrasisinde Yemin Müessesesi”, Yak›n Dönem Türkiye Araﬂt›rmalar›, y›l 1/2002 (say› 1), s. 264,
dn.: 48.
BOA, Y.A.HUS, nr. 409/63, 16 R 1318/13 A¤ustos 1900.
Ayﬂe Özkan, Ba¤›ms›zl›ktan S›rp-H›rvat-Sloven Krall›¤›’na S›rplar (1878-1918), ‹stanbul-Eylül 2013, s. 152, 164.

22 • Yemin Kitab›

Tanzimat Öncesi Dönem
Osmanl› Padiﬂahlar›n›n Yemini
Biat ve K›l›ç Kuﬂanma
Bir ‹slam hükümdar›n›n devlet baﬂkanl›¤›n› kabule biat denir.17
Biat kelimesinin ‹slam hukukundaki karﬂ›l›¤›, elele tutuﬂup ahidleﬂmek’tir. Bunun ‹slam dünyas›ndaki ilk uygulamas›, Akabe Biat›18 olarak
bilinir. Daha sonra halifelerin, Ahd-ü Misâk’›n devam› için biat yemini
yapt›rd›klar› görülmüﬂtür. Siyasî ›st›lahda biat, “bâdemâ, seni kendime
ulü'l-emr tan›d›m, ahkâm› ﬂer’iyye ve kanuniyyeye ve menâfi-i mülk-i devlete muvaf›k olan her bir emir ve nehyine itaat ederim”19 diye, ahdetmektir. Biat merasimlerinde, halifeye önce devlet erkân›, sonra ricâlden
kimseler biat ederlerdi. Biat’›n ﬂekline gelince, merasim esnas›nda, zamanla ordu kâtibinin herkesi ismiyle davet ederek birer birer yemin
ettirdi¤i bilinmektedir.
Osmanl› Devleti'nde cülûs münasebetiyle gerçekleﬂen biat merasimleri ile taklid-i seyf’20 de denilen k›l›ç kuﬂanma merasimleri, bir nevi
17
18

19

20

Türk Hukuk Lügat›, Ankara 1998, s. 37.
Akabe Biat›’n› haz›rlayan ﬂartlar Yesrib’de geliﬂmiﬂtir. Yesrib, yani Medine, biri kuzeyden gelen Yahudiler, di¤eri güneyden gelen Evs ve Hazrec adl› Arap kabilelerinin rekabet ettikleri bir yerdi. Evs ve Hazrec kabileleri aras›ndaki ihtilâf ve rekabet, ‹slâm›n ilk devirlerinde hâlâ devam ediyordu. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamberli¤inin 11. y›l›nda Hazrec kabilesinden bir grup, hac maksad›yla Mekke’ye gelmiﬂ;
Mina ile Mekke aras›ndaki Akabe mevk›inde yap›lan bir toplant›da, Medine’den gelenlerden birkaç›, peygambere, “biz aralar›nda kin ve düﬂmanl›k olan iki kabileyiz.
Senin sayende Allah’›n iki kabile aras›ndaki düﬂmanl›¤a son verece¤ini ümit ediyoruz” demiﬂ; Yesrib’e döndüklerinde kabilelerini ‹slam’a davet ederek, birço¤u Müslüman olmuﬂlard›. Ertesi y›l, Birinci Akabe Biat› gerçekleﬂti. Akabe’ye gelerek Resûlullah’a biat edenlerin aras›nda Ubeyd bin Sa’lebe’nin k›z› Afrâ da bulundu¤undan, buna Kad›nlar Biat› da denilmiﬂtir (Do¤uﬂtan Günümüze Büyük ‹slam Tarihi, c. 1 (Hz.
Muhammed Devri), Redaktör: H. Dursun Y›ld›z, ‹stanbul 1986, s. 247-249).
M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü (OTDTS), I (‹stanbul
1983), s. 228-229; Avﬂar, agm., s. 30.
Abdurrahman ﬁeref Bey, “Biat ve Taklid-i Seyf Merasimi”, Sabah. 17 Za 1336/24
A¤ustos 1918, nr. 10334; Avﬂar, agm., s 27-29. Ayr›ca, k›l›ç merasimi hakk›nda,
bkz.: Arzu Tozduman Terzi, “Sultan Abdülaziz’in K›l›ç Kuﬂanma Merasimi”, Osmanl›’n›n ‹zinde Prof. Dr. Mehmet ‹pﬂirli Arma¤an›, haz.: Feridun M. Emecen-‹shak Keskin-Ali Ahmetbeyo¤lu, II (‹stanbul 2013), s. 465-484.
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yemin töreni olarak görülmüﬂtür. Bununla beraber, padiﬂahlar›n k›l›ç
kuﬂan›rken yemin ettiklerine dair sarih deliller mevcut de¤ildir. K›l›ç
kuﬂanma gelene¤inin ilk defa ne zaman baﬂlad›¤› da tam olarak bilinmemektedir.21 Son vak’anüvis Abdurrahman ﬁeref Bey, kadîm gelene¤e uyularak törenlerin Topkap› Saray›’nda yap›ld›¤›n›; V. Murad ve V.
Mehmed (Reﬂad) dönemlerini emsal göstererek, emniyet ve âsâyiﬂin elveriﬂli olmad›¤› zamanlarda merasimin Bâb-› Seraskeri’de gerçekleﬂti¤ini22
kaydeder.
Ahidnameler
Bat›daki emsallerine benzeyen hükümdarl›k yeminleri Osmanl›
devlet hayat›nda da mevcuttur. Ancak, Osmanl› padiﬂahlar›n› Avrupal› hükümdarlardan ay›ran en önemli özellik; bu yeminleri, Türk-‹slâm kültür ve gelenekleri do¤rultusunda yapm›ﬂ olmalar›d›r.23
Osmanl› bürokrasisinde yemin ve tahlif oldukça eski bir uygulamad›r. Osman Gazi’den baﬂlayarak ilk hükümdarlar›n, tahta ç›kt›kla21

22

23

Baz› kay›tlarda, ilk defa II. Murad’›n Bursa’da Emir ﬁemseddin Mehmed Buharî’den
k›l›ç kuﬂand›¤› söylenir (‹smail H. Uzunçarﬂ›l›, Saray Teﬂkilat›, Ankara 1988, s. 189200). Rivâyete göre, ‹stanbul’un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmed’e, Hazreti Peygamberin mihmandâr› Hâlid ibn-i Zeyd Ebâ Eyyûb-i Ensârî’nin türbesinin bulundu¤u Eyüp’te, Ak ﬁemseddin taraf›ndan k›l›ç kuﬂat›lm›ﬂt›r. Bundan sonra Osmanl› padiﬂahlar›n›n ayn› yerde k›l›ç kuﬂanmalar› gelenek haline gelmiﬂtir (Abdülkadir Özcan, “K›l›ç Alay›”, TDV‹A, XXV (Ankara 2002, s. 408-410; Terzi, agm., s.
465 vd.).
Mesela 1861’de Sultan Abdülaziz’in cülusu münasebetiyle düzenlenen merasim gelene¤e uygun yap›lm›ﬂt›r (Bu merasimi hâvi Divan-› Askeriye’den mazbata gönderilmesine dair tahrirat: BOA, HR.MKT, nr. 382/92, 24 Z 1277/3 Temmuz 1861).
Meﬂrutiyet’in ilân›n› müteak›p V. Mehmed’e (Reﬂad) yap›lan biat merasimi de bugün ‹stanbul Üniversitesi’nin bulundu¤u Harbiye Nezareti’nde icra edilmiﬂ, ayn› günün akﬂam›nda ﬂehirde gösteriﬂli bir alay düzenlenmiﬂtir (BEO, nr. 3455/259065, 22
Za 1326/16 Aral›k 1908, birleﬂtirme nr.: 259017, lef 1-2).
Osmanl›lar yaln›z Avrupal›lar’a ahidname vermemiﬂ; Osmanl› ve di¤er Anadolu
Türk Beylikleri aras›nda da ahid gelene¤i yaﬂat›lm›ﬂt›r. Bunlardan biri, Karamano¤ullar› taraf›ndan 1437'’de Osmanl›lar’a verilen ve Ahidnâme, Sevgend-nâme ya da
Musalâha diye bilinen belgedir (Alaaddin Aköz, “Karamano¤lu II. ‹brahim Bey’in
Osmanl› Sultan› II. Murad’a Vermiﬂ Oldu¤u Ahidnâme”, AÜ DTCF Tarih Bölümü
Tarih Araﬂt›rmalar› Dergisi, 24/38 (Ankara 2005), s. 73).
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r›nda yemin ettiklerine dair elimizde belge yoksa da, daha önce ifade
edildi¤i gibi, ‹slam devletlerindeki biat ve k›l›ç kuﬂanma gelene¤inin
Osmanl› saltanat müessesesinde devam etmesi, yemin usulünün varl›¤›n› düﬂündürmektedir.
Otantik belgelerde aç›kça görüldü¤ü üzere, kuruluﬂ döneminden
baﬂlayarak ecnebilere verilen ve Türk tarihine kapitülâsyon ad› alt›nda geçen her çeﬂit imtiyaz, hükümdarlar taraf›ndan yemin/ahd suretinde bahﬂedilmiﬂtir. Ahd’in hem yemin, hem de kesin söz verme anlam›
vard›r. Yemin ahd’in dinî ve kutsî yönünü, söz verme ise, ahlâkî taraf›n› teﬂkil eder.24 Bunun içindir ki, 19. yüzy›l baﬂlar›na kadar ﬂartlar› tek
tarafl› olarak belirlenen imtiyazlar, ahidname (uhûd-› atîka veya imtiyazât-› mahsûsa)25 ad› alt›nda tan›nm›ﬂlard›r. Daha sonra akdedilen imtiyazlar›n hükümleri karﬂ›l›kl› pazarl›kla tayin edildi¤i halde, ahd/ahid
kelimesi burada da kullan›lm›ﬂ ve bahis konusu anlaﬂmalara, muahedename denilmiﬂtir.
Osmanl› hükümdarlar›, yine kuruluﬂ döneminden baﬂlayarak fethettikleri ülkelerin gayrimüslim ahalisi ve ruhanî temsilcilerine, muhtevas›nda yemin formülleri bulunan baz› güvenceler vermiﬂlerdir. Mesela Fatih Sultan Mehmed, Bosna fethini müteakip 1478’de bölgedeki
Latin papazlar›na gönderdi¤i fermanda,26 yeminle beraber ﬂu taahhütlerde bulunmuﬂtur: “Yeri ve gö¤ü yaratan Allah hakk› için, Peygamberimiz
Muhammed Mustafa (S.A.V.) hakk› için, mushaf hakk› için, 24.000 küsûr peygamber hakk› için ve kuﬂand›¤›m k›l›ç için en a¤›r yemin ile yemin
ederim ki, bu hususlara mevzu olan rahipler, benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr oldu¤u müddetçe hiç kimse taraf›ndan kendilerine muhalefet
edilmeyecektir”. Fermanda geçen k›l›ç kuﬂanma ve yemin tâbirlerinin ya24

25

26

‹ttifak hükümlerini (Allah ile ‹srailo¤ullar› aras›nda yap›lan ahdin hükümleri) ihtiva etti¤inden Musevilik ve Hristiyanl›¤›n mukaddes kitaplar›na Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd denilmiﬂtir. ‹slâm devletinin hakimiyeti alt›nda yaﬂamak üzere kendileriyle anlaﬂma yap›lan gayri müslimler için ehlü’z-zimme yerine ehlü’l-ahd tâbiri kullan›lm›ﬂt›r (Abdurrahman Küçük, “Ahid”, TDV‹A, c. 1 (‹stanbul 1988), s. 532-533).
Ayr›nt›l› bilgi için, bkz.: Mübahat S. Kütüko¤lu, “Ahidname”, TDV‹A, c. 1 (‹stanbul 1988), s. 533 vd..
Avﬂar, agm., s. 27.

Emine Gürsoy Naskali • 25

n› s›ra, Osmanl› bürokrasisinde kullan›lan biat kelimesi, saltanat kurumunun iﬂleyiﬂi bak›m›ndan ayr› bir öneme sahiptir.27
Devlet Memurlar›n›n Padiﬂaha Sadakat ve Göreve Ba¤l›l›k
Yemini
Gülhane Hatt-› Hümayunu’nun ilân›ndan önce, II. Mahmud, bir
taraftan merkezî otoriteyi güçlendirmek; di¤er taraftan, ileride Tanzimat bürokrasisini haz›rlayacak bir ›slahat anlay›ﬂ›yla her alanda yenilikler yapm›ﬂt›. Padiﬂah, 1807’de âyânlarla imzalad›¤› Sened-i ‹ttifak vas›tas›yla merkezî yönetimin keyfîli¤ini nispeten s›n›rl›yordu. Yedi maddelik bu belge ile padiﬂah, âyâna emniyet; âyân da padiﬂah'a sadakat vaad etmiﬂtir.28
II. Mahmud döneminde ehliyetsiz kimselerin devlet hizmetine
girmesi engellenmiﬂ, rüﬂvetle mücadele edilmiﬂ, memurlar›n tahlifine
önem verilmiﬂtir. Padiﬂah, 1838 tarihli bir hatt-› hümayununda,29
muhtelif devlet memurlar›n›n öteden beri tahlif edildikleri gibi bu defa da tahliflerini istemektedir. Tanzimat Ferman› haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤› esnada, vezire hitaben kaleme al›nan fermana göre, gerek dua, gerek muteber tahlif usulünün icras›yla, yemin-i Teâlâ’n›n, yeni y›l›n girmesiyle
birlikte ve yine uygun bir vakitte yap›lmas› ifade edilmiﬂtir. Böylece,
Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye30 ile Dâr-› ﬁûrâ mensuplar›, Bâb›âli’deki memurlar, vezirler, âyân ve di¤er görevliler, davet edilmek su27

28

29
30

Osmanl› hükümdarlar›n›n yemin ihtiva eden sözleri, yaln›z bir taahhüdü teyid de¤il, gerekti¤inde tehdit suretinde sarf ettikleri de bilinmektedir. 1789’da, ‹ngiltere’den getirilerek Tophane önünde demirlenen ve Tersane-i Hümâyun ad›na sat›n
al›nmak istenen 31 z›ra’ uzunlu¤undaki bir f›rkateyn için hazineden 40 kese akçe
tahsis edilir. Kaptan Paﬂa’n›n sat›ﬂla ilgili bir takriri üzerine, padiﬂah›n, “… iﬂbû ‹ngiliz sefinesi al›ns›n, lâkin ‹sveçli’nin bir adet savaﬂ gemisi vard›, onu niçin alm›yorsun?
Onu dahî hemen al›p, bugün yerinden kald›r›p, Tersaneye rapt ettiresin ve Kaptan Paﬂa’ya
da böylece emrim ifade oluna, tahlif ettirmeyesin…)” suretindeki hatt-› hümâyunu
(BOA, HAT, nr. 16/705, 29 Z 1203/20 Eylül 1789) buna emsaldir.
Halil ‹nalc›k, “Sened-i ‹ttifak ve Gülhane Hatt-› Hümayunu“, Belleten, XXVIII/112
(1965), s. 603-622.
BOA, HAT, nr. 479/23427.
Bugünkü yarg›tay ve dan›ﬂtay kurullar›n›n yetkilerini taﬂ›yan bu meclis, II. Mahmut
döneminde kurulmuﬂtur (Karal, age., s. 172).
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retiyle Bâb›âli’de toplanacak, memuriyetleri icra ve ilân edilecektir.
‹lgililer, saat beﬂ civar›nda Saray’da bulunarak H›rka-i Saadet Odas›’na
gidecek ve vakt-i mes’ud hulûlünde padiﬂaha dua edeceklerdir. Tahlif
usul-ü muteberesi ﬁeyhülislam taraf›ndan icra edilecektir. Yemin-i Teâli’ye dair padiﬂah›n irade-i seniyesi sad›r olaca¤› zaman da, bu memurlar ve vezirin kendisi merkez memuriyetlerine gelerek Tanzimat-› Hayriye’nin müzakeresine baﬂlayacaklard›r.
Devlet ve Halk: Müslüman ve Gayrimüslim Tebean›n Tahlifi
Osmanl› tebeas›, kuruluﬂtan Tanzimat’a kadar geçen dönemde çeﬂitle sebeplerle yemine davet edilmiﬂtir. Halk›n yemin muhtevas› dinî
inançlar›na uygun olup, genellikle kesin bir formüle ba¤lanmam›ﬂt›r.
Bu dönemde, Müslüman ya da gayrimüslim tebea tahlif edilirken padiﬂaha ve devlete ba¤l›l›klar› esas al›nm›ﬂ; bütün tebea, mensup oldu¤u dinî-mezhebî kurallara sayg›s›n› aç›kça göstermiﬂtir. Tanzimat’a
do¤ru, yabanc› diplomatik misyonun Osmanl› iç iﬂlerine müdahale
ederek, mesela adlî sebeplerle tebean›n tahlifine müdahalede bulundu¤u görülmüﬂtür.
Mart 1806’da, dönemin Nemçe/Avusturya murahhas›, haklar›nda
dâvâ aç›lanlar›n birer yemin ile sal›verilmelerinden ﬂikâyet ederek, Osmanl› mahkemelerinin kanun ve kaidelere göre cereyan›n›31 istemiﬂtir. Bu talep,
Bat›l› devletlerin, ileride yemin ve adalet konusunda Osmanl› idaresi
üzerindeki bask›lar›n› artt›raca¤›na iﬂaret etmektedir. Nihayet, özellikle Balkanlar’da, Yunanistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan hemen
sonra Bat›l› devletlerden yard›m ve cesaret alan gayrimüslim Osmanl›
tebeas› baz› silahl› guruplar devlet aleyhinde birlik ve zafer yemini edeceklerdir. Mesela 1835’de S›rp çeteleri, S›rbistan’›n istiklâli, H›ristiyanl›¤›n yükselmesi ve Müslümanlarla mücadele etmek amac›yla kurduklar› komite ve çetelere kat›lan herkesi tahlif etmiﬂlerdir. Bahsi geçen S›rp çetelerinin yemin metni ﬂöyledir:32
31
32

BOA, HAT, nr. 101/4012, 29 Z 1220/20 Mart 1806.
S›rp çetelerinin yapt›¤› yemin ve kasemin tercümesi sureti: BOA, HAT, nr. 1124/.
44942, 29 Z 1250/28 Nisan 1835.

Emine Gürsoy Naskali • 27

“Teâmül-i îtikâd-› H›ristiyan ve kilise-i mukaddesemizin evlâd› gibi
Hakk-› Teâlâ’n›n ve Hazret.-i ‹sa’n›n ve ekâtüm-i? selâsenin ism-i ﬂerîflerini yâd ederek yemin ve kasem ederim ki, mezheb ve vatan›ma iktiza eden
sadakatte sâbit ve müttehim olub, vatan›m›z›n serbestiyeti için cemî H›ristiyan kar›ndaﬂlar›mla yeniden ve yekcihed olay›m ve mezheb ve vatan›m›n
h›fz ü himayeti için kan›m› nihayet katresine var›nca döküp vatan›m›n serbestiyeti için sair kar›ndaﬂlar›m ile beraber helâk olay›m ve kar›ndaﬂ›m›n vatan›ma ait bir hiyanetini tutarsam öldüreyim ve vatan›m›n serbestiyeti için
sergerdelere ve bundan büyük olanlara her vechle itaat ve ink›yâd edüb,
mezheb ve vatan›m düﬂman›n› def’ etmedikçe gerü bakmaya dönmeyeyim ve
bir H›ristiyan taraf› bize zulm ve gadr edenlerin aleyhlerine hücûm etti¤ini
her ne zaman iﬂitirsem onlara ben dahî silaha söyledüb cemî bildiklerimi benimle beraber gelmeye tahrik edeyim. Düﬂmanlar›ma daima ayn› tahkîr ve
nefretle bakarak, vatan›m› serbest ve düﬂmanlar›m› külliyen ma¤lup görmedikçe tüfengi elimden b›rakmayay›m ve mezhebimin düﬂmanlar›yla cenk
ederek kan›m döküp Hazret-i ‹sa aﬂk› için ya gâlib geleyim veyâhud ﬂehîden
helâk olay›m ve hâs›l› Hazret-i ‹sa’n›n sureti önünde ber vech-i bâlâ ikrâr ve
taahhüt eyledi¤im ﬂeylerin cümlesine h›fz ü merimat eylemezsem helâkim saatinde, yâni âhir nefesimde mezheb-i Îseviyye’nin esrâr›ndan mahrum olay›m”.
Bu yeminin sebep ve muhtevas›, devlet hayat›nda baﬂvurulan yeminlerden hayi farkl›d›r. Buna ra¤men Osmanl› Devleti’nin, Tanzimat’›n ilân›ndan çok daha önceleri, aralar›nda S›rplar’›n da bulundu¤u gayrimüslim tebean›n yemin ve tahlifini hukukî esaslara ba¤lad›¤›
bilinmektedir. Kas›m 1783’te, ‹stanbul Rum Patri¤i’nin, Hristiyanlar
aras›nda anlaﬂmazl›k ç›kt›¤› takdirde metropolidler taraf›ndan yemin verilmesine engel olunmas› için Bâb›âli’ye sundu¤u bir arzuhal33 buna misal
gösterilebilir. Ayn› arzuhalden, Osmanl›’ya tâbi Ortodoks ruhani reislerinin, tahlif yetkisinin kullan›lmas› hususunda aralar›nda anlaﬂamad›klar› aç›kça görülmektedir.
Hristiyan din adamlar›n›n yeminlerine dair II. Mahmud dönemine
ait 1822 tarihli bir hatt-› hümâyunda, papazlar›n, sa¤ ellerini Hazret-i
33

BOA, AE.SABH.I, nr. 35/2658, 29 Z 1197/25 Kas›m 1783.
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Meryem’in tasviri üzerine koyarak tahlif edildikleri kay›tl›d›r. Beﬂ kiﬂinin huzurunda yap›lmas›na hükmedilen bu tahlif merasimlerinde okunacak yemin muhtevas› ise ﬂöyledir:34
“Ektûm-›? selâse üzre mu’tekid olan Hazret-i Hâkk’›n ism ü vahdâniyyetine yemin ve kasem ederim. ﬁöyle ki, ilâ âhirü’l-ömr ﬂevketlû padiﬂah-› âlempenah efendimize kemâl-i sadâkat ve nihayet itaat ve ink›yâd ve
hükümet-i müstak›lesi üzre matluba› müstehikas›n› te’diye ederek sadakat-i
kâmilemden ser-i mû inhirâf etmeyüb ﬂevketlû padiﬂah›m›za olan fiilen ve
kavlen zimem ü vâcibata kemâlile taraf›mdan riâyet olunaca¤› ve gerek tayin olundu¤um mans›b ve gerek menâs›b-› sâirede her nev’i eﬂhasdan fesad
ve ihtilâle mâil olanlar›n daima kemâl ü teyâkkuz ve intibâh ile tafahhuz ve
taharrî ederek o makûle kimesne ihsâs olunur ise, derhal mans›b›mda bulunan zâbitana teslim ve Devlet-i Âliyye’ye tahrîre müsarâat edece¤imi tahkîk edüb, iﬂbû yemin ve kaseme tasmimde bulunan papasân ve bilcümle
ruhhâbin zümresini idhâl ederek, yemin-i merkûmun baﬂka papasân ve
metropolidan taraf›ndan münhal olmaya ale’l-husus bi’l-›ktiza ve sâir münâsebet ve niyyetle yemin edecek olur isem, yemin-i merkûm mevfûn ve bîvücud ve iﬂbû yeminim mu’temed ve mâmu’l-ünbîh olub; ﬂöyle ki, Devlet-i
Âliyye’ye olan s›dk ü yeminim(in) h›fz ü riâyet-i kâmilesi içün kan›m› dahî nîran itmekle taahhüd eyledi¤imden baﬂka, ahd ü yemin etti¤im mevâddan tecâvüz etmek hayâl edersem ektûm-›? selâse îtikâd›ndan sâk›t ve Hazret-i ‹sa muhâlifim ve Hazret-i Meyrem (Meryem) ve Aziz Havâriyun’un
lân ü lânetlerine müstehâk olarak lânet-i ebedî Hristiyan mezhebi vâf›zilerinden ve Kilise-i ﬁarkî’nin hilâf›nda olanlardan ma’dud ve metropolidân›n
rütbesinden matrûd ve papasl›k kafesinden sâk›t ve nefsimden papasl›k rütbesine nail olan sahte ve gayr-› hâkîkî ola ve maiyyetimde icrâ-y› âyin-i ruhhâbin ve papasân zümresinin ed’iyyesi kabul olunmaya ve Hazret-i ‹sa’n›n
indinde nifâk› zâhir olan havâriyûn zümresinden Yehûda ve H›ristiyan
mezhebinin re’s-i vâf›zin olan Edbos?’un giriftâr oldu¤u cezaya dûçâr olarak yed-i cemiyet ile Hristiyanl›¤› tesis eden piﬂvâyân-› mezheb-i ‹sevîy34

Osmanl› hükümetine sad›k dört Rum papaz›n›n isminin yaz›l› oldu¤u ve bunlar›n
kendi mezhep ve âyinlerine göre yemin etmelerini nât›k ka¤›d›n gönderildi¤i hakk›nda tahrirat: BOA, HAT, nr. 1159/45950 I, 29 Z 1237/16 Eylül 1822; HAT, nr.
1159/45950 K, 29 Z 1237/16 Eylül 1822.
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ye’den lân ve lânet olunmuﬂ olay›m. Velhâs›l bi’l-irâde ve bilâ-irâde fiilen
ve kavlen ve hayâlen iﬂbû yeminimden münderic uhûd ve ﬂürûtdan ser-i mû
inhirâf ederek Devlet-i Âliyye’ye olan sadâkat ve ubûdiyet-i kâmilemden
rücû’ edersem mezheb-i ‹sevîyye’ye her türlü âyin ve farâziyat›n› inkâr etmiﬂ olmak üzere yemin ve kasem ederek kendi hatt›mla tahrir ve sened ittihaz olunmak içün iﬂbû yeminimi Devlet-i Âliyye’ye arz ü inhâ ederim deyû muharrer ve mastûrdur”.
Gülhane Hatt-› Hümayunu’ndan Kanun-› Esasi’ye:
Yemin ve Tahlif
Padiﬂah Yemini
Tanzimat-› Hayriye, 3 Kas›m 1839’da Gülhane’de bir hatt-› hümâyun ﬂeklinde ilân edildi. Gülhane Hatt-› Hümayunu’nda, mücerred
dîn ü devlet ve mülk ü milleti ihyâ içün vaz’ edilece¤inden, padiﬂah taraf›ndan hilâf›na hareket vuku’ bulmayaca¤›na ahd ü misâk olunup,35 rüﬂvetle
mücadele ve devlet memurlar›n›n tahlifi hususu da fermanda aç›kça
ifade edildi.36
Ferman›n ilân›ndan bir gün sonra yeni yemin usulünün uygulamas›na geçildi. Padiﬂah, ferman muhtevas›nda yer alan ﬂerî kanunlar›n
harf be-harf icrâs›na ve esas maddelerin fürû’ât›na dair bir dan›ﬂma meclisi
niteli¤i taﬂ›yan Meclis-i Ahkâm-› Adliye’nin oy çoklu¤u ile karara ba¤lad›¤›
hususlara izin verece¤ine dair Kur’an-› Kerîm’e el basarak yemin etti.37
Bundan sonra hatt-› hümâyun, Topkap› Saray›’nda H›rka-i ﬁerîf Dairesi’ne konuldu.38 Tanzimat’›n ilân›ndan sonra Mustafa Reﬂit Paﬂa,
ferman›n Rumeli ve Anadolu’da lây›k›yla anlaﬂ›lmas› için ulemadan
iki kiﬂiyi, bu eyaletleri dolaﬂarak yeni prensipleri anlatmakla görevlendirdi. Ayr›ca, Tanzimat-› Hayriye’nin tesisinden dolay› Osmanl› memleket35

36
37

38

26 ﬁ 1255/ 3 Kas›m 1839/Pazar günü Gülhane’de okunan Hatt-› Hümâyun’un Sureti, Düstur, 1. Tertip, c. 1, s. 4-6.
Ayn› yer, s. 7.
Karal, “Gülhane Hatt-› Hümayunu’nda Bat›’n›n Etkisi”, Belleten, XXVIII/112 (Ankara 1964), s. 581; Sar›y›ld›z, agm., s. 253.
Karal, age., s. 171.
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lerinde da¤›t›lacak miri emirlerde yemin usulünün de yer almas›na karar verildi; taﬂrada da¤›t›lacak mirî emirlerin müsveddesi haz›rlanarak,39 padiﬂah›n onay›na sunuldu.
Usûl-ü Tahlif
Padiﬂah›n yemin etmesinden sonra, vükelâ ve devlet ricâli de huzurda tahlif edileceklerdi. Vükelâ, ulema ve ricalin tahlif olundu¤u gibi, devlete hizmet eden di¤er ﬂah›slara da yemin ettirilecekti.40 Devlet
erkân› Sadrazam’›n, ulemadan baz›lar› ﬁeyhülislâm’›n, askerî kumandan ve subaylar Serasker’in, maliye memurlar› ile Darphâne-i Âmire’de görevli Müslüman ve gayrimüslimler Darphâne-i Âmire Müﬂiri’nin; Bâb›âli memurlar› Hariciye Naz›r›’n›n huzurunda yemin ederek
göreve baﬂlayacaklard›. Pâyitahttaki ulema ve vekiller Saray’da H›rka-i
Saadet Odas›’nda toplanarak tahlif edileceklerdi. Ayr›ca, hususî bir
Ceza Kanunnâmesi41 düzenlenecek ve kanunlara uymayanlar rütbe ya
da makam›na bak›lmaks›z›n cezaland›racaklard›. Di¤er taraftan, halen
Hazine’den maaﬂ almayan memurlar maaﬂa ba¤lanacak, ﬂer’an menfûr
olan rüﬂvet tamamen yok edilecekti. Devlet memurlar›na tebean›n zarar›na olmayan küçük hediye ve bahﬂiﬂlerin verilmesi, rüﬂvet maddesinin d›ﬂ›nda tutulacakt›.42

39

40
41

42

BOA, ‹.DH, nr. 4/167, 1 N 1255/8 Kas›m 1839; nr. 5/207, 22 N 1255/29 Kas›m
1839.
BOA, ‹.DH, nr. 4/167 (Bkz.: Ek 2).
‹lk defa II. Mahmud döneminde 1838 y›l›nda yürürlü¤e konulan Ceza Kanunnamesi’nin büyük bir k›sm› memurlar›n görevlerine ve rüsvete ayr›lm›ﬂt› (Erdo¤an Keleﬂ,
“Tanzimat Döneminde Rüﬂvetin Önlenmesi ‹çin Yap›lan Düzenlemeler (18391858)”, AÜ DTCF Tarih Bölümü Tarih Araﬂt›rmalar› Dergisi, 24/38 (Ankara 2005),
s. 261).
Ahmet Mumcu, Osmanl› Devleti’nde Rüﬂvet, Ankara 1969, s. 276; Sar›y›ld›z, agm.,
s. 253. Yasak olmas›na ra¤men, memurlar, hediye-i mu’tedîle ad› alt›nda rüﬂvet al›pvermeye devam etmiﬂ; devlet, bunlarla mücadele için baz› önlemler alm›ﬂt›r (Bkz.:
Enver Ziya Karal, “Rüﬂvetin Kald›r›lmas› ‹çin Yap›lan Teﬂebbüsler”, Tarih Vesikalar›, I (1941), say› 1, s. 45-65). Tebean›n ﬂikâyetine sebep olan her hareket izleniyor,
suçlu bulunanlar cezaland›r›l›yorlard›. Mesela, halk›n ya¤ma yapt›klar› gerekçesiyle
zaman zaman ﬂikâyet etti¤i Giraylar’›n da tahlif edildikten sonra serbest b›rak›ld›klar› görülmekte idi (Cengiz Giray ve adamlar›n›n halktan bir ﬂey almad›klar›n›n ye-

Emine Gürsoy Naskali • 31

Memnû Hediyeler ve Tahlif Nizâm›
Devlet, 1846 y›l›nda bütün memurlar›n yetki ve sorumluluklar›n›
tayin eden umumi bir talimatname yay›nlad›.43 Üç y›l sonra, 1849’da
Meclis-i Vâlâ rüﬂvet meselesini geniﬂ surette müzakere ederek bir mazbata haz›rlad›; bu mazbata, Sultan Abdülmecid’in 11 Aral›k 1849’da
Bâb›âli’yi ziyareti esnas›nda huzurunda toplanan mecliste okundu. Hediye, rüﬂvet ve yemin meselesini hukukî bir nizama ba¤lamakta kararl› olan devlet, bunun üzerine k›sa zamanda, Hedâyâ-y› Memnû’a ve
Tahlif Nizâm› ad› alt›nda bir yönetmelik düzenleyerek, ilân etti. ‹lân›
müteakip Sultan Abdülmecid, hukukî zaruret olmad›¤› halde önce
kendisi yemin etti; sonra, meclis-i umumîde bulunanlar padiﬂah›n iradesi gere¤i Kur’an-› Kerîm üzerine tahlif edildiler.
Nizam’a göre, Yüce Allah’›n ad›n› zikrederek yapt›klar› yeminlere sâd›k kalmayanlara dindar nazar›yla bak›lmayacak ve hak ettikleri surette cezaland›r›lacaklard›. Rüﬂvet al›p-verenler hakk›nda yürürlükte bulunan
ceza kanunlar›nda de¤iﬂiklik yap›lacakt›. Henüz bir görevde bulunmayan vezir, ulema ve ileri gelenlerin bir memuriyete tayin edilinceye kadar yemin etmeleri gerekmiyordu. Fakat, ahd-i umûmî niteli¤i taﬂ›yan
bu yönetmeli¤in hükümlerine onlar da uyacaklard›.44
Mülkiye Memurlar› ve Uleman›n Tahlifi
Mülkiye memurlar› için haz›rlanan yemin metninde, memurun,
padiﬂaha ve devlete sadakatten ayr›lmayaca¤›, hiçbir ﬂekilde rüﬂvet
almayaca¤›, padiﬂah›n iradesiyle yasaklanm›ﬂ hediyeleri kabul etmeyece¤i, mirî emvale zarar vermedi¤i gibi baﬂkas›na da zarar verdirmeyece¤i, gerekmedikçe devlet hazinesinden harcama yapt›rmayaca¤›,45

43
44
45

min ve ﬂartla temin edildi¤ine dair tahrirat: BOA, C.DH, nr. 56/2762, 29 Z 1255/4
Mart 1840).
BOA, ‹.DH, nr. 1287/101280, 19 R 1266/4 Mart 1850.
Sar›y›ld›z, agm., s. 255-256.
Kezâ, malî iﬂlerde görevli memurlar, bilhassa güvenilir kimseler aras›ndan seçiliyor,
muhtelif hazinelerin evrak› ve bu kurumlarda istihdam edilenler titizlikle izleniyorlard› (Hazine-i Hâssa tahlif varaklar›na ait defter: BOA, HHd, nr. 28768, 21 Z
1314/23 May›s 1897).
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aç›kça gerekmiyorsa hat›ra binaen memur istihdam›na ihtiyaç göstermeyece¤i gibi hususlar s›ralanm›ﬂt›r. ‹lmiye mensuplar›n›n yemin
metninde, mülkiye memurlar›n›n yemin muhtevas›ndaki baz› maddeler aynen tekrarland›ktan sonra, ﬂer’î iﬂlerin uygulanmas›, yetim
hakk›n›n ﬂer’î hükümlere uygun surette muhafazas›, mutâd olandan
baﬂka kimseden fazla para al›nmayaca¤›na dair teminatta bulunulmaktad›r.
Askerî S›n›f›n Tahlifi
Askerî s›n›f için düzenlenen yemin metnine gelince, onlar da padiﬂaha ve devlete sadakat gösterecek; rüﬂvet ve hediye konusunda di¤er memurlar gibi sorumluluk üstlenecek; ayr›ca, askerî kanun ve nizama uygun hareket edeceklerdi. Emir ve yönetimleri alt›ndaki askerlerin tayinat, elbise ve di¤er mühimmatlar›n› daima iyi bir surette muhafaza edecek, bunlar› telef etmeyecek ve ettirmeyecek; hiçbir suretle
irtikâba meyletmeyecek; subay ve erlerden, rütbe terfii ve zabitli¤i hak
edenler bu haklar›n› kötüye kullanmayacaklard›. Askerî s›n›f mensuplar›n›n nerede yemin edecekleri de hükme ba¤lanm›ﬂt›. ‹stanbul’da
bulunan hassa askerleri ve nizamiye ümera reisleri Dâr-› ﬁûrâ-y› Askerî’de, Tophane-i Âmire ve Tersane ümerâs›yla zabitleri kendi meclislerinde; taﬂradaki ordularda görev yapanlar askerî meclislerde yemin
edeceklerdi. Askerî kalemlerde görevli memurlar ile reisleri ba¤l› bulunduklar› meclislerde tahlif olunacaklard›.46
Tahlif Mahalleri ve Taﬂrada Yemin
Gülhane Hatt-› Hümâyunu’nun ilân› ve ‹stanbul’da padiﬂah ile
devlet ricalinin yemin etmelerinden sonra vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde görevli devlet memurlar›na yemin ettirildi.47 Bu arada, ‹stanbul’da yürürlü¤e giren tahlif yönetmeli¤inin taﬂradaki liva ve kazalarda lây›k›yla uygulanmas› için bir talimatname haz›rlanarak, mahallî yöneticilere gönderildi. Rüﬂvete karﬂ› tahlif usulünün getirilmesinin
46
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Sar›y›ld›z, agm., s. 257.
Karal, Gülhane Hatt-› Hümâyunu, s. 581.
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do¤rudan padiﬂah›n iradesiyle vuku’ buldu¤u ve hediye alma yasa¤› her yerde duyuruldu.48
Yönetmelik gere¤i, taﬂrada vali, mutasarr›f ve kaymakamlar bulunduklar› yerlerde, edâ-y› salâvat için topland›klar› mevk›de veya benzeri geniﬂ bir mahalde tahlif edileceklerdi. Yemin törenine, o yerin di¤er mülkî âmirlerinin yan› s›ra defterdar, mal müdürü, kâtip ve meclis
üyeleri kat›lacakt›. Tören esnas›nda yüksek bir yere Kelâm-› Kadîm
konulacak; tahlif, mülkiye memurlar› için haz›rlanan usule uygun yap›lacakt›. ﬁerî hakim ve müftüler ulemaya mahsus surette yemin edeceklerdi. Yemin meclislerinde ulema, meﬂâyih, hatipler, eﬂrâf ve halktan isteyen herkes haz›r bulunacakt›. Kaza müdürleri, naib ve meclis
üyeleri mensubu bulunduklar› eyalet liva meclislerine davet edilerek
tahlif olunacak; yemin törenleri kaza halk›na önceden ilân edilecekti.49
Dikkate de¤er baﬂka bir husus, yeminlerin defterlere kaydedilmesidir. Tahlif Nizam›’na göre, bir yemin merasiminden sonra yeminin
nerede ve nas›l yap›ld›¤›, kimlerin tahlif edildi¤i defterlere yaz›lacak,50
tahliften sorumlu yönetici taraf›ndan onaylanan defter payitahta gönderilecek, ‹stanbul’da ç›kan hususî bir gazetede yay›nlanarak, saklanmak üzere Meclis-i Vâlâ’ya havale edilecekti.51
Tahlif Nizam› taﬂrada her yere ayn› zamanda ulaﬂmam›ﬂt›r. Yönetmeli¤in geç geldi¤i yerlerden biri, Hüdâvendigâr vilayeti olur.
Valilik, Mart 1850’de talimatnameyi Meclis-i Kebir’e havale etmiﬂ,
meclis üyeleri ve halk karar› büyük bir memnuniyetle karﬂ›lam›ﬂlard›r. Valili¤in ifadesiyle, Bursa’da düzenlenen yemin merasimleri çok
eski bir mâbed olan Cami-i Kebir (Ulu Cami)’de yap›l›rd›. Yeni Tahlif Nizam› gere¤i yap›lan kasem merasimlerinin ilki yine Cami-i Kebir’de düzenlenmiﬂtir. Vâ›za mahsus kürsü üzerine bir Kur’an-› Kerîm
konulmuﬂ, birçok meclis âzâs› ile mal memuruna ‹stanbul’dan gön48
49
50
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BOA, ‹.DH, nr. 1287/101280, 19 R 1266/4 Mart 1850.
Sar›y›ld›z, s. 258.
BOA, A.)M, nr. 1/65.
BOA, ‹.DH, nr. 1287/101280, 19 R 1266/4 Mart 1850.
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derilen hususî yemin metni yüksek sesle okunarak, aynen tekrarlanm›ﬂt›r. Bu törende, memurlar›n bir k›sm› hakim ve müftü taraf›ndan
tahlif edildi. Valilik makam›, onbir kiﬂilik bir heyet taraf›ndan mühürlenerek onaylanan merasim tutana¤›n› hükümete gönderdi. Tutana¤› düzenleyenler Hüdâvendigâr Eyaleti Meclis Reisi Süleyman
Nâz›m, meclis âzâs›ndan birkaç›, ﬂer’i hakim, birinci ve ikinci kâtipler idi.52
Bu dönemde, memurlar ﬂu sözlerle yemin etmiﬂlerdir: “Padiﬂah›ma
her hâlde sadakat ve istikamet ile hizmet edip, hiçbir vakit de h›yânet etmeyece¤ime ve Talimat’a muvaf›k hareket edib, her halde himâyet-i ahalîce dikkat eyleyece¤ime ve gerek mal müdürü ve gerek emvâl-i ahali hakk›nda bir
gûne irtikab eylemeyece¤ime ve kimseden rüﬂvet ve hediye almayaca¤›ma ve
her hususta hakkaniyet üzre hareket ile hiçbir taraf› himâye ve gadr suretinde olmayaca¤›ma Taâlâülazîm ve Billâilkerim”.53
Müdürler ve meclis âzâlar›n›n yeminlerine dair nizamnamenin ilgili makamlara tebli¤i üzerine, mesela Karesi sanca¤› ve Göküyük kazas› meclis üyeleri 8 Kas›m 1848’de tahlif edilmiﬂ; taahhütlerini bildiren bir mazbata54 düzenlenerek Bâb›âli’ye gönderilmiﬂtir. 15 Kas›m
1849’da, Rumeli’de, Manast›r vilayetine ba¤l› Ohri’deki bütün kazalar›n naib, müdür ve kad›lar›n›n tahlifinden sonra, her kazan›n mazbata
ve mahzarlar›55 toplanm›ﬂ, yine hükümete gönderilmiﬂti. Fakat, taﬂrada ortaya ç›kan baz› anlaﬂmazl›klar, k›sa süre sonra Bâb›âli’yi yeni kararlar almaya sevkedecektir. Nihayet hükümet, 1 ﬁubat 1850’de, yemin
merasimlerinin her yerde, tahlif edilen kimselerin ba¤l› bulundu¤u meclislerde yap›lmas›56 gerekti¤ini beyan etmiﬂtir.
Asker ve sivil bütün memurlar›n yemin muhtevas› ve ﬂartlar› zamanla de¤iﬂir. 1856’da Maliye Nezareti, taﬂradaki karantinalara tayin
edilecek müdürlerin Meclis-i Muhasebe’de yemin ettirilerek kefalete
52
53
54
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Ayn› yer.
BOA, A.)M, nr. 1/65.
BOA, A.MKT, 158/21, 11 Z 1264/8 Kas›m 1848.
BOA, A.)DVN, 53/77, 29 Z 1265/15 Kas›m 1849.
BOA, ‹.DH, nr. 208/12051, 18 Ra 1266/1 ﬁubat 1850.
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ba¤lanmalar›n› teklif eder. Sadaret makam› bu teklifi, 29 Temmuz
1856‘da Mâbeyn-i Hümâyun’a arz etmiﬂ; 30 Temmuz 1856 tarihli padiﬂah iradesiyle57 öneri aynen kabul görmüﬂtür. Uygulamadaki yenilikler bunlarla s›n›rl› kalmaz. Mesela 1863’te, taﬂra karantina müdürlüklerine seçilen memurlar›n tahlif ve kefaletlerinin Meclis-i S›hhiye taraf›ndan yap›lmas›na58 karar verilir.
Sultan Abdülaziz Dönemi
Sultan Abdülaziz, cülûsundan hemen sonra, 2 Temmuz 1861’de,
Sadaret makam›na bir hatt-› hümâyun gönderir. Padiﬂah, Vezir Mehmed Emin Paﬂa’ya hitabeten kaleme al›nan bu ferman›nda, bir taraftan tanzimat›n esaslar›na uyaca¤› güvencesini veriyor; di¤er taraftan,
herkesin kanunlara sayg›l› davranmas›n› bekledi¤ini bildiriyordu. Sultan Abdülaziz’in muhtelif talimat ve teminat›n› beyan eden ferman›
özetle ﬂöyle idi:59
“Bilcümle tebea-i saltanat-› seniyemizin istihsâl-i refah ve rahatlar›(n›n) âzâm-› emelimiz oldu¤unu ve bu emniye-i hayriyenin husûlü ve kâffe sekene-i memâlik-i mahrûsemizin te’min-i can ve ›rz ve mallar› z›mn›nda
te’sis edilmiﬂ olan kavânin-i esâsiye-i adliye(nin) taraf›m›zdan tamamen
te’kîd ve te’yid k›l›nd›¤›n› cümleye ilân ederim. ….umûr-› ﬂer’iyeye ziyâdesiyle dikkat olunmas› matlûb-› kat’imizdir. Kanun ve mevzuata herkes taraf›ndan tamam›yla uyulmas›, buna uyanlar›n mükâfatland›r›laca¤› gibi, hilâf›nda bulunanlar›n da cezaland›r›lacaklar› muhakkakt›r. Bütün memurlar›n
bu istikametle hizmet ve sadakat göstermeleri … evâmir-i müekkide-i ﬂâhânemizdendir. … kara ve deniz askerlerimizin de her hâl ve mahalde muhafaza-i nizâm ve intizâma dikkat etmeleri kat’i irâdemizdir”.
Gayrimüslim Osmanl› Tebeas›n›n Tahlifi
Tanzimat öncesinde oldu¤u gibi, Tanzimat döneminde de Osmanl› tebeas› Hristiyan ve Museviler’in tahlifi, mensubu bulunduklar› ce57
58
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BOA, ‹.MVL, nr. 357/15662, 26 Za 1272/29 Temmuz 1856.
BOA, MVL, nr. 856/100, 1280/1863.
Düstur, 1. Tertip, c. 1, s. 14-15.
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maatin ruhanî reisleri taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.60 Gülhane Hatt-› Hümayunu’ndan 17 y›l sonra, 1856’da ilân edilen Islahat Ferman›’nda61 da yemin maddesine yer verilmiﬂtir. Buna göre, gayrimüslim tebean›n birbiri aras›nda ticaret veya cinayete dair vukubulacak muhtelit davalar› ilgili divanlara havale edilecek, bu divanlar taraf›ndan toplanacak meclisler aleni olaca¤›ndan, daval› ile davac›n›n gösterece¤i ﬂahitler de ifadelerini daima kendi âyin ve mezheplerine göre yapacak, yani bir yeminle
tasdik edeceklerdir.62
Islahat Ferman›’n›n ilân›ndan önce ve sonras›na dair birkaç misal
vermek gerekirse; mesela, ﬁubat 1854’de, Heybeliada Rum Mektebi
ö¤rencilerinden baz›lar›n›n, ellerinde bulunan Osmanl› aleyhtar› zararl› kitaplardan dolay› sorgulan›rken, kendilerine ‹ncil-i ﬁerîf üzerine
yemin ettirildi¤i bilinmektedir.63 Ocak 1856’da, Girid adas› Hristiyan
ahalisinden yemin ettirilmesi gerekenler, despotlar taraf›ndan tahlif
olunmuﬂlard›r.64 Aral›k 1857’de, Yanya’da bulunan Hristiyan tebean›n
adlî davalar›nda, eskiden oldu¤u gibi din ve âyinleri üzerine yemin ettirildi¤i65 belgelerle sabittir.
60
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Mesela Rum Patrikhanesi bu dönemde yaln›z Osmanl› tebeas› Ortodokslar’a de¤il, ayn› zamanda Ortodoks mezhebine mensup ecnebilere müdahale etmekte idi.
Mart 1840’da, ‹stanbul’da ecnebi paras› olup riyal denilen kara kuruﬂun 100 paradan fazlaya al›n›p-sat›lmas› yasakt› ve bu yasa¤a uymayanlar›n cezaland›r›lmas›
gerekiyordu. Patrikhane, Rus esnaftan emre itaat etmeyenleri davetle kendilerine
yemin ettirmiﬂ; bu gibi usulsüzlü¤e devam edecek olanlar› aforozla tehdit etmiﬂtir
(Rum Patri¤i Prokopios’un takriri: BOA, C.DRB, nr. 48/2370, 29 Z 1255/11 Mart
1840).
Düstur, 1. Tertip, c. 1, s. 11 (Ferman›n tamam› için, bkz.: Ayn› yer, s. 7-14).
Gayrimüslimler aras›nda ortaya ç›kacak hususî davalarda, iddia sahibi isterse, dava,
patrikleri, ruhanî reisleri veya meclislerine havale edilecektir. Fermanda, Ceza ve
Ticaret Kanunlar› ile muhtelit divanlarda yap›lacak yarg›lama sonunda verilecek
hükmün, “hukuk-› insaniye’yi hukuk-› adalet ile tevkif kabilinden”, Osmanl› memleketlerinde kullan›lan dillerden biriyle neﬂr ve ilân edilmesine imkân tan›m›ﬂt›r (Gös.
yer).
Heybeliada Rum Mektebi ö¤rencilerinin sorgulanmas›na dair mazbata tercümesi:
BOA, HR.MKT, nr. 70/94, 6 Ca 1270/4 ﬁubat 1854.
BOA, A.MKT.MHM, 82/94, 14 Ca 1272/22 Ocak 1856.
BOA, HR.MKT, nr. 220/14, 29 R 1274/17Aral›k 1857.
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Gayrimüslim Osmanl› tebeas›n›n tahlifi hakk›ndaki temel prensipler, mensup olduklar› cemaate mahsus nizamnamelerde de aç›kça
beyan edilmiﬂtir. 21 Mart 1865 tarihli irade-i seniye ile yürürlü¤e giren
Hahamhâne Nizamnâmesi’nin66 ilk fasl›, hahambaﬂ› seçilecek ﬂah›sta aranan vas›flarla, seçim esaslar› ve tahlife tahsis edilmiﬂtir. Bu fasl›n 4. maddesi hahambaﬂ› tayiniyle ilgili olup; nizamnamede ﬂöyle aç›klanm›ﬂt›r:67 “Hahambaﬂ› tayin edilecek zât Dersaadet’te ise, meclis-i umumî taraf›ndan birkaç kiﬂi; taﬂrada ise, hususi dâvetçi vas›tas›yla dâvet edilerek Hahamhâne’ye geldi¤inde, kaymakam›n ve meclis-i ruhânî ve cismânînin huzurunda, Devlet-i Âliyye’ye, millet-i Mûseviyye’ye ifâ-y› sadâkat ve Millet
Nizamnamesi’nin menâfi-i icrâs›na dikkat etmeyi ve ettirmeyi alenen taahhüt ve kasem etti¤inde, bahis konusu kaymakam›n memuriyeti sona ererek,
hahambaﬂ› olacak ﬂah›s, Bâb›âli’den vuku’ bulacak dâvet üzerine padiﬂah›n
huzuruna kabul edilecek, resm-i memuriyeti icrâ ve Bâb›âli’ye gelerek ilân
edilecektir”.
‹stanbul Ermeni Patriki’nin seçimi ve atanmas›na dair nizamname de hahambaﬂ›lar için haz›rlanan nizamnameye benzemektedir. Bu
yönetmeli¤in 4. madde muhtevas›nda,68 patrik tayin edilen kimseye
seçim sonucunun tebli¤i, kaymakam›n görevinin sona ermesi, padiﬂah
huzuruna kabulleri ve Bâb›âli’nin tayin olunan patri¤in memuriyetini
ilân etmesi hususlar› hahambaﬂ›lar ile ayn› suretle gerçekleﬂmektedir.
Buna göre, patrik taﬂrada ise, dâvetnameyi alarak Patrikhane’ye geldi¤inde
baﬂkiliseye gidecek, meclis-i umumî huzurunda devlete ve millete sadâkatini
bildirecekti. Yeni patri¤in, resm-i kasem’i alenî esnas›nda, “Millet Nizamnamesi’ni tamamen uygulayaca¤›ma sahîhan sarf-› intizâra dikkat etti¤imi
66
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Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 962-975. Fasl›n ilk maddesinde, hahambaﬂ›lar›n Osmanl›
Devleti tebeas›ndan, memuriyetinde iyi hizmetleriyle tan›nm›ﬂ, ortalama 30 yaﬂ›n›
doldurmuﬂ ve 70 yaﬂ›n› geçmemiﬂ; devlet taraf›ndan verilen emirlerin vas›ta-› tefvîzi olarak devletçe ve milletçe her bak›mdan güvenilir ve sad›k kimseler olmalar› gerekti¤i beyan edilmiﬂtir (Ayn› yer, s. 962).
Gös. yer, s. 963.
Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 938-961. Nizamname’nin birinci maddesine göre, hahambaﬂ›lardan farkl› olarak, patrik seçilecek ﬂahs›n 35 yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ olmas› istenmektedir (Ayn› yer, s. 938-940).
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huzûr-› Rabbâni’de ve meclis-i millet muvâcehesinde alenen taahhüt ederim”, demesi gerekiyordu.
Tanzimat döneminde, Rum Patrikhanesi’nin iﬂlerini ›slah etmek
üzere Patrikhane’de toplanan bir komisyon, patrik seçimi ve tayini ile
ilgili umumî bir nizamname haz›rlam›ﬂt›r.69 Bu nizamnamenin birinci
fasl›ndaki 13. maddede,70 usûl-ü kadîmi üzere seçim sonucunun tebli¤i,
tahlif usulü, padiﬂah huzuruna kabul ve yeni patri¤in tan›nmas›nda Bâb›âli’nin rolü ayr›nt›l› olarak ifade edilmiﬂtir. Nizamname muhtevas›ndan, Osmanl› Devleti’nin, Rum Patrikleri’nin ﬂahsiyet, görev ve sorumluluklar› ile devlete sadakat hususunda hahambaﬂ› ve di¤er patriklere nispeten daha titiz davrand›¤›; tahlif meselesini de ayn› titizlikle
takip etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Nizamname’ye göre,71 “Patrik bulunan ﬂah›s ﬁark Kilisesi’nin büyük bir ruhâni reisi olmaktan baﬂka, Fatih Sultan Mehmed Hân taraf›ndan ihsan edilip, sonra gelen büyük sultanlar taraf›ndan takdîr ve ifâ ile
padiﬂah taraf›ndan te’kid buyrulmuﬂ imtiyazlar› hâvi olan berât-› âliﬂân’da
yaz›l› bütün hususlar›n icrâs›na me’murdur. Bu cihetle, hususi durumda
Osmanl› saltanat›n›n vâs›ta-i tefvîz ahkâm› bulundu¤undan, patrikli¤e seçilecek zât, madde-i sâb›kada (12. Madde) beyan edilen s›fatlar› câmî olmakla beraber, seçimini tasdîk edecek olan saltanat-› seniyye’nin emniyeti kâmilesine ﬂâyân olmas› ve ruhâni cihetten baﬂka ahvâlde de ehliyet-i kâmilesi olarak usul-ü kavânîne vâk›f ve bütün milletin îtimâd›n› kazanmak
için her bak›mdan bu makâma lây›k olacak evsâf ve heyet-i zâtiye ile muttas›f bulunmas› ve pederinden beri asl-› saltanat-› seniyye’den olmas› elzemdir”.
I. Meﬂrutiyet’in ‹lân› ve Kanun-› Esasi’de Yemin
Gülhane Hatt-› Hümâyunu ile taahhüt edilen ve 1849’da nizama ba¤lanan yemin uygulamas› zamanla ihmal edilmiﬂ; II. Abdülha69
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Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 902-937.
Gös. yer, s. 904.
Ayn› yer, s. 905 vd.
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mid döneminde ise, yeniden önem kazanm›ﬂt›r. 1876’da tahta ç›kmadan önce, Meﬂrutiyet’i ilân ederek, bir anayasa haz›rlataca¤›na dair
söz veren II. Abdülhamid, cülûsunu müteakip vaadini yerine getirmiﬂtir.72
23 Aral›k 1876 tarihinde yürürlü¤e giren Kanun-i Esasi’nin73 46.
maddesi, Meclis-i Umûmî üyelerinin yeminine tahsis edilmiﬂtir. 25’i padiﬂah taraf›ndan tayin edilen Meclis-i Âyân ve seçimle göreve gelen
120 kiﬂilik Meclis-i Mebusan’dan meydana gelen Meclis-i Umûmî üyeli¤ine seçilebilme ﬂartlar›ndan baz›lar› Osmanl› tabiiyyetinde bulunmak, baﬂka bir devletin hizmetinde görev yapmamak, köle durumunda olmamak ve Türkçe bilmek idi. Üyelik yemini Türkçe olarak icra
edilecekti. Meclisin aç›l›ﬂ›nda, Sadrazam›n huzurunda tahlif olunacak
âzâdan aç›l›ﬂ gününde haz›r bulunamayanlar, anayasaya uygun surette
daha sonra yemin edeceklerdi. Kanun-i Esasi’nin tahlife dair 46. Madde hükmünün tamam› ﬂöyle idi.74
72
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II. Abdülhamid, Kanun-› Esâsi’yi tasdik ve ilân eden 24 Aral›k 1876 tarihli hatt› hümâyununda, Osmanl› Devleti’nin bir süredenberi güç kaybetmesinin iç iﬂlerinde tebean›n güvenli¤iyle ilgili meselelerden do¤du¤unu; Abdülmecid Hân zaman›nda ›slahat yap›larak Tanzimat Hatt›’n›n ilân edildi¤ini, Kanun-› Esasî’nin
Tanzimat’›n âsâr-› hayriyesi’nden oldu¤unu, beyan eder. Sultan Abdülmecid’i
“muhyî-i devlet” unvan›yla yâd eden padiﬂah, “milletimizin tamami-i-i sa’âdet hâline zâmin olan böyle bir netice-i mes’ûdeyi ‘ahd-i saltanat›m›za ta’lîk etmiﬂ oldu¤undan
Cenâb-› Hâkk’a ‘azîm hamd u teﬂekkürler ederim”, der. II. Abdülhamid, ferman›nda, “Kanun-› Esasî muhtevas› hilâfet-i kübrâ-y› ‹slâmiye’ye, saltanat-› seniyye-i Osmaniye’nin hukukuna, Osmanl›lar’›n hürriyet ve müsâvât›na, vükelâ ve memurinin
mes’uliyet ve salâhiyetine, Meclis-i Umûmî’nin hakk-› vukûfuna, mehâkimin istiklâl-i
kâmiline, muvâzene-i maliyenin s›hhatine, idare-i vilâyâtça hukuk-› merkeziyeti muhafaza ile beraber tevsi’i mezuniyet usulünün ittihaz›na müteallik olup, bunlar ise ahkâm› ﬂer’i ﬂerife ve mülk-ü milletin bugünkü kaabiliyet ve ihtiyacat›na mutab›kt›r”, diyerek; vezirine, “Avn-i Hakk’a ve imdâd-› ruhâniyet-i Cenâb-› Peygamberiye istinâden
iﬂbû Kanun-› Esâsi’yi kabul ve taraf›n›za gönderdim; ilâ mâ’ﬂallahü Teâlâ memâlik-i
Osmaniye’nin her cihetinde düstûrü’l-amel olmak üzere ilân›yla, ayn› gün uygulamaya baﬂlanmas›”, talimat›n› verir. Ferman›, “Cenâb-› Hâk mülk-ü milletimizin
sa’adet haline çal›ﬂanlar›n mesâisini teﬂvik buyura”, sözleriyle tamamlar (BOA,
Y.EE, nr. 71/38).
Kanuni Esasi’nin bütünü için, bkz.: Düstur, 1. tertip c. 4, s. 4-20.
Gös. yer, s. 2-3; Suna Kili, Türk Anayasalar›, ‹stanbul 1982, s. 15.
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“Meclis-i Umumi âzâl›¤›na intihâb veya nasbolunan zevât, meclisin
yevm-i küﬂâd›nda, Sadr›âzâm huzurunda ve o gün haz›r bulunmayan olur
ise, mensub hey’et müctemi’ oldu¤u hâlde reisleri huzurunda zât-› hazret-i
padiﬂahîye ve vatan›na sadâkat ve Kanuni Esâsî ahkâm›na ve uhdesine tevdi olunan vazifeye riâyetle, hilâf›ndan mücânebet eyliyece¤ine tahlîf olunur”.75
Ancak padiﬂah, bir süre sonra Meclis’i kapatt›, anayasay› geçici
olarak yürürlükten kald›rd›, merkezî otoriteyi ﬂahs›nda toplad›, önemli makamlara güvendi¤i kimseleri atad›. Bununla beraber, devlet hayat›nda zamanla ihmal edilmiﬂ bulunan yemin maddesine büyük önem
veren II. Abdülhamid, Osmanl› bürokrasisine, bu defa, memurlar›n siyaseten tahlifi usulünü getirdi.
II. Abdülhamid, 15 Kas›m 1888 tarihli bir iradesiyle, ﬁeyhülislâm Es’ad Efendi’den, devlet memurlar›n›n tahlifi meselesini gizlice müzakere etmesini istemiﬂti. ﬁeyhülislam, aralar›nda Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, meﬂihat müsteﬂar›, fetva emini ve evkaf-› hümâyun
müftüsünün de haz›r bulundu¤u bir heyet kurarak, meseleyi müzakereye açt›. Daha sonra, heyetin tespit etti¤i hususlar bir mazbatada toplanarak, haz›rlanan yemin tasar›s›yla birlikte Mâbeyn-i Hümâyun’a
sunuldu.76 Bu mazbatada, padiﬂah taraf›ndan göreve tayin edilecek her s›n›f memurun suç iﬂlemeden önce siyaseten yemin ettirilmesinin meﬂru’ ve
yeminin o gün için belki çok gerekli oldu¤u; padiﬂah ﬂeriat›n hem kaza, hem
de siyaseten hâmisi bulundu¤undan, ‹stanbul dahil bütün Osmanl› memleketlerinde küçük-büyük ayr›m› yapmadan, zaptiye neferi ve gümrük kolcusuna kadar askeriye, mülkiye ve ilmiye s›n›flar›ndan bütün memurlar› ihtiva etmesi gerekti¤i; yemin hususu dinî bir nitelik taﬂ›d›¤›ndan sayg› ve hürmet gösterilmesi; ayr›ca, güvenilir bir heyetin huzurunda icrâs›” öneriliyordu. Padiﬂah, bahsi geçen heyetin görüﬂlerini onaylamakla beraber,
yemin muhtevas›nda baz› de¤iﬂiklikler yapt› ve buna göre bir fetva
75

76

Âyân ve Mebusan Meclisi üyelerinin yemin metni: BOA, Y.EE Kâmil Paﬂa Evrak›na Ek, nr. 89-34/3332. Âyân ve Mebusan Heyetleri Dahili Nizamnamesi (BOA,
A.DVN.MKL, nr. 17/16, 19 Z 1296/4 Aral›k 1879).
BOA, Y.EE, nr. 78/69.
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haz›rlanmas›n› istedi.77 II. Abdülhamid’in ilân›na onay verdi¤i yemin
metninin son hali ﬂöyle idi:78
“Memuriyetimin usûl u fürû’unun icrâs›nda vechen mine’lvücûh h›yânet etmeyece¤ime ve bu yolda tahkîkan ve te’vilen bi’z-zât veyâ bi’l-vâs›ta
hiçbir vechile irtiﬂâ ve hiçbir kimseden bir ﬂey irtikâb etmeyece¤ime ve din ü
devletime ve metbû’› mufahhâm›m ﬂevketlû, mehâbetlû Sultan Gazi Abdülhamid Hân-› Sâni Efendimiz Hazretleri’ne aslâ h›yanet etmeyece¤ime ve
dâ’imâ s›dk ü istikametle hizmetten ve din ü devletimin menâfi’ini cansiperâne muhâfazadan çekinmeyece¤ime Vallâhi”.
Nihayet, ﬁeyhülislâm Ahmed Es’ad Efendi, memurlara siyaseten
yemin ettirilmesinin meﬂrû’ oldu¤una dair bir fetva haz›rlad›.79 Bu fetva
üzerine, Osmanl› devleti hizmetindeki memurlara istisnas›z yemin
ettirilmesinin ‹slâmiyete ve maslahata muvaf›k oldu¤una iﬂaret edilerek; vilayet ve sancaklar›n tamam›na, padiﬂah›n iradesi gere¤i emir
ve talimatname gönderildi.80 Yeni tahlif usulünün istisnas›z her yerde uygulanmas› istenmekle beraber, ileride yay›nlanacak çok say›da
emir ve talimatnameden, uygulamada baz› güçlükler çekildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Aral›k 1894’de, devlet dairelerinin tamam›nda, memuriyete ilk
defa atananlar›n tahlifi istenir. Mesela 12 Aral›k 1894’de, maarif memurlar›na uygulanacak tahlif töreni81 hakk›nda gerekli makamlara
77
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79

80
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Padiﬂah, metinde geçen metbu’› mufahham›ma ifadesinden sonra Abdülhamid-i sâni
kelimelerinin yer almas›n›, son f›kradaki din ü devletimin menâfi’ini cansiperâne muhâfazadan çekinmeyece¤ime ibaresinin de yaz›lmas›n› uygun görmüﬂtür (BOA, Y.EE,
nr. 78/69, 18 Ra 1306/22 Kas›m 1888 tarihli mazbata; Sar›y›ld›z, s. 260-261).
BOA, Y.EE, nr. 78/69, 23 Ra (1)1306/27 Kas›m 1888.
Fetva sureti ﬂöyledir: - Bu mesele beyan›nda, e’imme-i Hanefiyye’den cevâb ne vechiledir ki, ‹mâmü’l-Müslimîn hâf›z-› kavâ’id ve ahkâm-› din veffakahâ’llâhu Ta’alâ dâima biicrâiﬂﬂerîâti’l garrai’l-metîn hazretlerinin sunûf-› ilmiye ve askeriye ve mülkiyeden bi’lcümle me’mûrîn-› saltanat-› seniyeyi kable’s-subûti’t-töhme siyâseten tahlîf etmeleri meﬂrû
olur mu, beyân buyrula. - El-cevâb: Allâhu Ta’alâ-i a’lem olur. Ketebehü’l-fakîr Üryâni-zâde Ahmed Es’ad ufiye anhumâ (BOA, Y.EE, nr. 78/69, 25 N 1306/25 May›s 1889;
Sar›y›ld›z, agm., s. 261).
BOA, Y.MTV, nr. 118/14.
BOA, MF.MKT, nr. 239/25, 13 C 1312/12 Aral›k 1894.
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tebligatta bulunulmuﬂtur. Bu arada, ilk tayinlerinde yemin eden asker
ve sivil devlet memurlar›n›n atand›klar› baz› yeni görevlerde bir defa
daha tahlif olunmamalar› için baz› önlemler al›n›r. Mesela Nisan
1895’te, Ba¤dat Maarif Müdürlü¤ü’ne, zabitlik yemini yapan askerî muallimlerin tahliflerine gerek olmad›¤› bildirilir.82
Sadaret’ten Seraskerlik makam›na da tahlifle ilgili baz› tebligat
yap›lm›ﬂt›r. Seraskerlik, askerî okullardan mezun olan subaylara diplomalar›n› vermeden önce yemin ettirmekte; alaydan yetiﬂenler ise, uhdelerine subayl›k rütbesi verilmeden önce tahlif olunmakta idiler.83 Bu
durumda, henüz yemin etmemiﬂ komutan ve subaylar›n kademeli olarak tahlifleri gerekiyordu.84 Meseleye bir çözüm yolu arayan Seraskerlik, nihayet bunlar›n da terfileri esnas›nda yemin etmelerini uygun görmüﬂ; hususa dair Sadaret’e yap›lan teklif kabul edilmiﬂti.85
1895’te, tahlif edilen memurlar›n defterlere kayd›na devam edildi¤i86 görülmektedir. 1898’de, padiﬂaha sadakatle hizmet edilece¤ine dair bir yemin metni,87 resmî dairelerde tahlifin hangi esaslar dahilinde
devam etti¤ini göstermektedir.88 15 Haziran 1903’te, tahlif usulünün
82
83
84
85
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88

BOA, MF.MKT, nr. 255/49, 14 L 1312/10 Nisan 1895.
BOA, DH.HMﬁ, nr. 17/6, 4 R 1321/30 Haziran 1903.
BOA, Y.MTV, nr. 118/14; Sar›y›ld›z, s. 262.
Ayn› dönemde devlet, askerlerin tahlifine de gereken önemi vermiﬂ; güvenlik bak›m›ndan stratejik mevkilerde kurdu¤u birlikleri s›k› bir denetime tâbi tutmuﬂtur. Mesela Mart 1893’te, 4. Ordu Müﬂiri Mehmed Zeki Paﬂa ile Yaver-i Ekrem ﬁakir Paﬂa
aras›ndaki bir yaz›ﬂmaya göre, Sivas vilayeti dahilinde meskun bulunan Karapapak
taifesinden kurulu 48. Hamidiye Süvari Alay›’na mahsus neferlerin kay›t ve tahrir
suretiyle resm-i tahlifleri yap›lm›ﬂ; çekilen baz› foto¤raflar› Mâbeyn-i Hümâyun’a
sunulmuﬂtur (BOA, Y.EE, nr. 139/35).
BOA, HHd. nr. 31653, 27 C 1313/15 Aral›k 1895.
BOA, Y.PRK.M, nr. 4/65, 29 Z 1315/21 May›s 1898.
Osmanl› bürokrasisinde ve halk aras›nda Arnavut muahedesi/Arnavut yemini (Mirdita Malisörleri ile Debre Müslümanlar› aras›nda besa/Arnavut yemini üzerine Times’›n neﬂriyat›: BOA, HR.SYS, nr. 151/7, 20.5.1920) diye bilinen ve II. Abdülhamid döneminde yayg›n surette bahsi geçen bir yemin de besa’d›r. Rumeli hadiseleri
esnas›nda padiﬂah, Arnavutlar’›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› ﬂehir ve kasabalarda, gerekti¤inde besa’ya baﬂvurarak asayiﬂ ve güvenli¤i bu yolla sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r (‹pek
sanca¤›nda eﬂraf ve ulemadan müteﬂekkil komisyon teﬂkili ile devlet menfaati için
umumî bir besa akdi yap›laca¤›na dair tahrirat: BOA, DH.MKT, nr. 2164/75, 21 N
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istisnas›z bütün memur ve müstahdemine teﬂmîli hakk›nda yeni bir padiﬂah iradesi89 ç›kart›l›r. Bu irade-i seniyye ile devlet memurlar›n›n tayin edildikleri zaman yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ve yürürlükte olan
tahlif usulünün; padiﬂah›n emriyle, bütün devlet dairelerince, hangi
s›n›f ve mertebeden olursa olsun bütün memur ve müstahdemlere tamim ve teﬂmili istenir. Yemin ve tahlif gittikçe daha yayg›n bir hüviyet kazan›rken, özellikle adlî kurumlarda hususî önem arz etmektedir.
16 Haziran 1888 Tarihli Ta’lim-i Usûl-ü Tahlif
Tahlif usulünün talimi Mecelle-i Ahkâm-› Adliye’de ayr›nt›l› olarak yer alm›ﬂt›r.90 Buna göre, bir daval›ya yemin verdirmek gerekiyorsa,
bu ﬂahsa, davan›n görüldü¤ü mahkemede veya mahkeme taraf›ndan gönderilen naib huzurunda, hasm› da haz›r bulundu¤u halde yemin ettirilirdi. Hakim veya naib meseleyi tasvir ederek, “bu hususa yemin eder misin?” diye daval›ya soru yöneltir, o da “evet, ederim” dedikten sonra,
hakim, yeminin ﬂekli ve keyfiyetini tasvir ederek Mecelle-i Ahkâm-›
Adliye’nin 1744. maddesi hükmünce “Vallâhi” ifadesiyle, Allah-ü Teâlâ Hazretleri’nin ismine kasem ettirirdi. “Vallâhi” yerine, “Billâhi” veya “Tallâhi” denilmesi de câiz olurdu. Osmanl› mahkemelerinde Farsça yemin edilebildi¤i gibi; Türkçe, “Allah’a and içerim” tâbirleri de
yemindir.
Mahkemede, davac›n›n iddias›na ra¤men daval›n›n inkâr etti¤i husus
her ne ise, onun üzerine yemin verilmesi gerekirdi. Mecelle-i Ahkâm-› Adliye’nin 1748. maddesine göre iddia ve inkâr edilen husus daval›n›n kendisi veya baﬂkas›n›n fiili ise, bu fark yeminde ifadesini bulurdu. Bir yemin
sebebe veya hâs›la, yani davac›n›n hâs›l-› davas› üzerine olur; bu suretle ya-
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1316/2 ﬁubat 1899; kezâ, ‹pek, Kalkandelen, Prizrin, Priﬂtine, Mitroviçe ve Seniçe
havalisinde asker ve eﬂraf›n bir araya gelerek besa’ya dahil olacaklar›na dair akdi imzalad›klar›: BOA, DH.ﬁFR, nr. 232/51, 12 ﬁu 1314/6 Mart 1899). Ancak Rumeli’de, bazen de halk, hükümete karﬂ› besa suretiyle ittifak ve isyan etmiﬂtir (BOA,
HR.SYS, nr. 152/55, 24.9.1912).
BOA, ‹.HUS, nr. 106/86, 19 Ra 1321/15 Haziran 1903; Düstur, 1. Tertip, c. 7, s. 1039.
Düstur, 1. Tertip, c. zeyl 1, s. 18-21.
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p›lan yemin iki k›sma ayr›l›rd›. ﬁöyle ki, davac›n›n davas›yla, daval›n›n fikirlerine bak›l›r; e¤er davac› cihet-i beyan etmeksizin hak veya Mecelle-i
Ahkâm-› Adliye’nin 1678. maddesi hükmünce mülk-ü mutlak davas› edip
de, davac› da onun bu davas›n› inkâr ederse, hâs›la yemin verilirdi.91 E¤er
davac›, cihet-i beyân ederek bir hak veya mülk-i bîsebep dava edip, bu da
davac›n›n hâs›l-› davas›n› inkâr ederse, yine hâs›la yemin verilir. Fakat,
daval› cihet veya sebebi inkâr ederse, o zaman sebebe yemin verilirdi.
Ta’lim-i Usûl-ü Tahlif’te, bunlara dair birçok örnek verilmektedir.92
Ruhban›n Tahlifine Dair Adlî Mevzuat
ﬁer’i mahkemelerden ayr› olarak nizamiye mahkemelerinin kurulmas›, yabanc› devletlerin gayrimüslim Osmanl› tebeas›n› himaye iddialar› ve zaman zaman yarg›ya aç›kça müdahaleleri, ruhban›n tahlifi
meselesinin önemini bir kat daha artt›rmakta idi.
1890’da, rahiplerin mahkemelerde ﬂahitlik etmesi için di¤er bireyler gibi yemin etme zorunlulu¤u bulunuyordu.93 Ayn› y›l, ruhban
ve hahamlar›n yemin usulüne dair bir kanun layihas› haz›rland›. 94
Sadaret makam›n›n 25 Eylül 1890 tarihli bir tahririne göre bu layiha, Rum ve Ermeni Patrikhaneleri’nin baz› isteklerini incelemek
üzere Adliye ve Mezahip Naz›r›’n›n baﬂkanl›¤›nda kurulan komisyon
taraf›ndan düzenlenmiﬂti. Layihan›n konu baﬂl›klar› ruhban ve hahamlar›n tahlifleri, hukuk ve ceza maddelerinden dolay› tutuklanmalar›, nihayet mahkeme esnas›nda istisnai muamele görmeleri olarak s›ralan›yordu.
91
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Redd-i yemin ticaret mahkemelerinde uygulan›yordu. 1875’te, Divân-› Ahkâm-› Adliye Kitab›’n›n yay›nlanmas›na kadar ticaret mahkemelerinde uygulanan redd-i yemin
usulünün hukuk mahkemelerinde de uygulanmas›na karar verildi (BOA, A.MKT,
nr. 478/23, 8 Ra 1292/14 Nisan 1875). Sonraki tarihlerde yeminle ilgili baﬂka düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Mesela, Ocak 1912’de, nüfus idarelerinde kay›tl› kimlik bilgilerindeki tashih-i sîn (yaﬂ de¤iﬂikli¤i) davalar›nda ﬂahitlerin yemin etmesinin gerekmedi¤ine hükmedilmiﬂtir (BOA, DH.HMﬁ, nr. 17/57, 16 M 1330/6 Ocak 1912).
Gös. yer, s. 20-21.
BOA, HR.TO, nr. 14/46, 11.6.1890.
BOA, BEO, nr. 4571/342792, 2.8.1337/3 May›s 1919, birleﬂtirme nr. ‹D/82.
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As›l mesele, ceza mahkemelerinin uygulamaya konuldu¤u tarihten baﬂlayarak, ruhban ve hahamlar›n ceza maddelerinden dolay› ﬂahit s›fat›yla mahkemeye davet edilmeleri halinde, di¤er bireyler gibi
yemin etmekten çekinmeleri; bu durumda mahkemeyi iﬂgal etmiﬂ say›ld›klar›ndan, uygulaman›n kolaylaﬂt›r›lmas›ndan ibaretti. Sonunda,
gerek hukuk iﬂleri ile ceza davalar›na bakan adlî birimler; gerek, istintak dairelerinin iste¤i üzerine tahlifi gereken ruhban›n, mensup olduklar› patrikhane, metropolidhane, murahhashane veya hahamhanede
ve âyinlerine uygun surette yemin ettirilmeleri amac›yla bir nizamiye
f›kras› haz›rland›. F›kra hükmünde, bu kurumlar›n, ruhban›n tahlif
edilip-edilmedi¤ini tezkireyle ilgili makamlara bildirmesine de yer veriliyordu. Yine f›kra muhtevas›nda, eskiden oldu¤u gibi, ruhban s›n›f›n›n, mensubu bulundu¤u patrikhane, metropolidhane, murahhashane veya hahamhanede tutuklanmas›; daha sonra, mahkemelerden
gönderilmesi gerekli celb müzekkerelerinin, ‹stanbul’da iseler hahamhane veya patrikhaneden, taﬂrada iseler, mesela metropolidhane veya
piskoposhane vas›tas›yla tebli¤ine hükmediliyordu.95
Aral›k 1896’da yap›lan yeni Ermeni Patri¤i’nin yemin merasimi96,
ilgili nizamnamelere uygun olarak gerçekleﬂtirildi. Ocak 1897’de, baz›
Ermeni mahkumlar›n›n yemin ve kefaletle serbest b›rak›lmalar›97 yine
yeni nizamnameye göre cereyan etti. Ancak, Osmanl› bürokrasisinde
tahlif, özellikle gayrimüslim tebeadan baz› diplomatlar›n imtiyazl› bir
mevk›ye yükseltilmeleri sebebiyle, devletler aras› münasebetlerde zaman zaman tart›ﬂmalara sebep oldu.
Yabanc› Devletler Nezdinde Görevli Osmanl› Tebeas›
Gayrimüslimler ve Yemin Mükellefiyetleri
11 Ocak 1903 tarihinde kaleme al›nan ve Sadaret makam›ndan
Adliye Nezareti ile di¤er baz› nezaret ve resmî dairelere gönderilme95
96
97

Ayn› yer.
BOA, Y.A.HUS, nr. 363/1, 1 B 1314/6 Aral›k 1896.
Meseleye dair Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’da okunan hususî bir zab›t varakas›: BOA,
MV, nr. 90/72, 29 B 1314/3 Ocak 1897.
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si istenilen bir buyruldu müsveddesinde,98 devlet memurlar›n›n tahlifi ve yabanc› devletler nezdinde görevli Osmanl› tebeas› gayrimüslimlerin yeminlerine dair birtak›m tespitlerde bulunulmaktad›r. Belgede, “bütün devlet memurlar› padiﬂah›m›za sadâkatten ayr›lmayacaklar›na ve kendilerine verilen memuriyetlerin ilân› esnas›nda, bununla mükellef olduklar›n›n da ilâvesi zaten kararlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤undan, istisnas›z
tahlif edilmelerinin padiﬂah›n irâde-i seniyyesine muvaf›k ve maslahattan
oldu¤u”, kaydedilmekte; Adliye Nezareti’nin buna göre uygulama
yapmas› ve padiﬂah›n emrinin di¤er dairelere de bildirilmesi istenmektedir.
Emir muhtevas›nda, Bâb›âli ile aralar›ndaki bir mesele üzerine padiﬂah›n huzuruna ç›kart›lm›ﬂ olan Avusturya sefirinin, daha önce Midilli adas›nda Avusturya konsoloslu¤u görevinde bulundu¤u bildirilmekte; bu sefirin, Osmanl› tebeas›ndan bir Rum’un Avusturya hizmetinde iken sefarete vâki yeminiyle ilgili baz› ifadelerini nas›l nakletti¤i
de beyan edilmektedir. Burada sefir, kendi devletinin kurallar›na göre
“Avusturya imparatoruna karﬂ› yeminli bulunan bir memurun hata yapmayaca¤›”n›, söylemekte; bahis konusu Rum memurun da, “Avusturya
Devleti tebeas›ndan olmad›¤› halde Avusturya hizmetinde bulundu¤undan,
Avusturya imparatoruna karﬂ› yemin etmiﬂ ve yeminini muhafaza etmekte
olmas›yla müeyyed bulundu¤unu” sözlerine eklemektedir.99 Baﬂka bir ifadeyle sefir, hizmeti dolay›s›yla, Osmanl› tebeas›ndan birinin kendi imparatoruna yapt›¤› ba¤l›l›k yemininin, bu ﬂahs›n tâbi bulundu¤u devlet ve hükümdar›na sadakatinden öncelikli oldu¤unu aç›kça belirtmekte idi.
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BOA, BEO, nr. 1975/148054, 12 L 1320/12 Ocak 1903, birleﬂtirme nr.: 148054. Pusulada ad› geçen kurumlar: Meﬂihat, Seraskeri, Bahriye, ﬁûrâ-y› Devlet, Hariciye,
Dahiliye, Tophane, Evkaf, Maarif, Ticaret ve Nafia, Maliye, Rüsumat, Mekâtib-i
Askeriye, Mülkiye Tekaüt Sand›¤›, Askeri Tekaüt Sand›¤›, Defter-i Hâkâni, Orman
ve Maadin ve Ziraat, Hazine-i Hassa-i ﬁâhâne, S›hhiye, Divân-› Muhasebat, Muhacirin Komisyonu, Memurin-i Mülkiye Komisyonu, Techizât-› Askeriye Nezareti’dir
(Gös. yer).
Ayn› yer.
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1907’de Bâb›âli üzerindeki ecnebi bask›s› artm›ﬂt›r.100 Ekim
1907’de adlî memurlar›n yemin usulü hakk›nda ﬁûrâ-y› Devlet taraf›ndan haz›rlanan bir mazbata hükümete takdim edilmiﬂtir.101 Meﬂrutiyet’in ikinci defa ilân›ndan hemen önce, Müslüman veya gayrimüslim
Osmanl› tebeas›n› ilgilendiren adlî düzenlemeler h›z kazanm›ﬂt›r.

II. Meﬂrutiyet Dönemi
Padiﬂah, Âyân ve Mebuslar›n Tahlifi
Sultan II. Abdülhamid 23 Temmuz 1908’de Meﬂrutiyet’i yeniden
ilân etti. Meclis, otuz y›l sonra Meclis-i Mebusan’›n ‹çtima’a Davet Edilmesi Hakk›nda ‹rade-i Seniye ile toplant›ya ça¤r›ld›.102 “Kanun-i Esasi’nin Mer’iyeti” hakk›nda sâd›r olup, Bâb-› Âli’de okunan 30 Temmuz
1908 tarihli hatt-› hümayunla103 anayasa yeniden yürürlü¤e girdi. Osmanl› Meclisi, 1 A¤ustos 1908’de, II. Abdülhamid’in Sadrazam Said
Paﬂa’ya gönderdi¤i hatt-› hümâyunla aç›ld›.
Meﬂrutiyet’in ilân›yla beraber, devlet hayat›nda memurlar›n siyaseten tahlifi tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Baz› yerlerde, bundan sonra memurlara
100

101
102

103

1907’de, özellikle Rumeli’de Vilâyât-› Selâse (Manast›r, Kosova ve Selanik) için
adlî ›slahatta ›srar eden Avusturya-Macaristan ile Rusya, ›slahat ﬂartlar›n› II. Abdülhamid’e zorla kabul ettirmiﬂlerdir (Ayr›nt›l› bilgi için, bkz.: Güler Yarc›, “Osmanl› Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913)”, ESBA, 4/1 (Ocak
2013), s. 76-114).
BOA, Y.A.HUS, nr. 516/16, 5 N 1325/12 Ekim 1907.
Meclis-i Mebusan’›n 17 Aral›k 1908’de aç›lmas› kararlaﬂt›r›ld›ktan sonra, vilayetçe yap›lacak resmî törenin haz›rl›klar›na geçilmiﬂtir. Törene, sivil ve asker
devlet erkân› ve ricali, yerli bas›n›n ileri gelenleri, yabanc› sefirlerin yan› s›ra, yabanc› bas›ndan tan›nm›ﬂ kimseler davet edilmiﬂlerdir (BOA, AMTZ.SM, nr.
5/187, 20 Za 1326/17 Aral›k 1908; BEO, nr. 3454/259039; BEO, 3455/259065.
Kanun-› Esasi’de beyan edilen Meclis-i Mebusan’›n toplant›ya davet edilmesine
dair yaz›: BOA, BEO, 3362/252105, 24 C 1326/24 Temmuz 1908 (Dahiliye, nr.
252088). Meclis-i Mebusan’›n resmî aç›l›ﬂ›nda hususî bir mahalle konulmak üzere Sultan II. Abdülhamid’e mahsus büyük bir sancak ile ay y›ld›zl› üç bayrak gönderilmesine dair tahrirat: BOA, BEO, nr. 3453/258934, 20 Za 1326/14 Aral›k
1908).
BOA, Y.EE, 71/94, 1 B 1326/30 Temmuz 1908.

48 • Yemin Kitab›

yemin ettirilmeyece¤i rivayetleri dolaﬂ›yordu. Posta ve Telgraf Nezareti’nin 18 Kas›m 1908 tarihli bir tezkeresinde, Meﬂrutiyet idaresinin istihsal ve tesisinden dolay› memurlar›n tahlif sureti hakk›nda yap›lacak iﬂlemlerin bildirilmesi istendi. Bu talep, Dahiliye Nezareti vas›tas›yla Sadaret
makam›na tebli¤ edildi. 29 Kas›m 1908’de gelen cevapta, “bugün câri ve
geçerli olan usûl-ü tahlifin tâdiline lüzum görüldü¤ü takdirde, onun için Meﬂrutiyet idaresine muvaf›k bir esâs›n vaz’ ve tayini Meclis-i Mahsûs-› Vükelâ
taraf›ndan tezekkür ve tetkik edilecek maddelerden oldu¤undan gere¤inin yap›lmas›na”104 hükmedildi. Bu talimattan iki hafta sonra, memurlar›n
tahlifiyle ilgili yeni bir emir yay›nlanmasa da 14 Aral›k 1908 tarihli irade-i seniye gere¤i Heyet-i Mebusan ve Âyân’›n nerede ve ne suretle tahlif
edileceklerine dair bir düzenleme yap›lm›ﬂ;105 onaylanmas› iste¤iyle, 15
Aral›k 1908’de Mâbeyn-i Hümâyun Baﬂkitabeti’ne sunulmuﬂtur.
Mebusan Üyelerinin Yemin Maddesi ve II. Abdülhamid’e
Muhalefet
Meclis’in aç›l›ﬂ› ‹stanbul’da top at›ﬂlar› ve ayn› günün akﬂam› yap›lan ﬂenliklerle kutland›.106 Meclis-i Âyân Reisi’nin imzas›yla Sadaret’e gönderilen 19 Aral›k 1908 tarihli telgrafnamede, “Âyân’›n, o günkü tahlif esnas›nda kanun maddesine uymad›klar›, mebusan taraf›ndan 46.
maddeye baz› ifadeler eklenerek tahlif edildikleri” bildirildi.107 Mebuslar,
Meclis-i Umumi’nin aç›l›ﬂ›ndan önce aralar›nda konuﬂmuﬂ, tahlifat
maddesine “zât-› hazret-i padiﬂahî kanun-u mezkûre riâyet buyurdukça”
ibaresini ekleyerek yemin etmeye karar vermiﬂlerdi. Kanun-› Esasi’ye
uygun düﬂmeyen bu tahlif, o gün Meclis-i Âyân’a sunulan bir yemin
104
105
106

107

BOA, DH.MKT, 2671/28, 5 Za 1326/29 Kas›m 1908.
BOA, ‹.DU‹T, nr. 10/63, 19 Za 1326/13 Aral›k 1908.
13 Aral›k 1908’de Sadaret makam›ndan Harbiye Nezareti’ne gönderilen bir yaz›yla, Meclis-i Mebusan’›n aç›laca¤› 17 Aral›k1908 Perﬂembe günü akﬂam saatlerinde
sivil daireler ve askerî mekânlar ile Y›ld›z Saray› ve civar›n›n kandillerle ayd›nlat›lmas›, fiﬂek at›larak ﬂenlik yap›lmas›, kadîm mevkilerden top at›lmas› istenmiﬂ; bu
görev, Tophane-i Âmire Nezareti’ne verilmiﬂtir (Tophane Nezareti’nin 14 Aral›k
1908 tarihli maruzas›: BOA, BEO, nr. 3455/259065, 22 Za 1326/16 Aral›k 1908,
birleﬂtirme nr.: 259017, lef 1-2).
BOA, BEO, nr. 3456/259196, 26 Za 1326/20 Aral›k 1908, lef 1.
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sureti üzerinden mütalâa edildikten sonra, Âyân heyeti, meselenin Sadaret taraf›ndan aynen bilinmesi gerekti¤ine karar vermiﬂ ve bu telgrafnameyi göndermiﬂti. Sadaret makam›, 20 Aral›k 1908’de Meclis-i
Âyân ve Mebusan Reislikleri’ne gönderdi¤i cevapta, “asl›nda anayasaya uygun tahlifleri gerekli ise de, meselenin fazla tart›ﬂ›lmas›na meydan vermeden, mebusan›n tahlifi yap›lm›ﬂ say›ls›n”, deniliyordu.108
1909 y›l›n›n ilk günlerinde, Bâb›âli’ye, tahlifi gereken telgraf ve
posta memurlar›n›n yemin ﬂekli soruldu. 7 Ocak 1909’da, “bütün memurlar›n istihdam ve terakki suretleri hakk›nda düzenlenmekte olan kanun
lâyihas›na yemin için de bir madde eklenece¤inden, bu tarihe kadar, telgraf
ve posta memurlar›n›n 1876 tarihli Kanun-› Esasi’nin 46. maddesine göre
yemin etmeleri gerekti¤ine”109 hükmedildi. ‹krar ve yemin hakk›ndaki kanun maddelerine dair bir müsvedde haz›rlanarak, 27 Nisan 1909’da Mâbeyn-i Hümayun’a arz edildi.110 Ayn› günlerde Saray’a sunulmuﬂ olan
yemin metnini muhtevi Arapça bir pusula,111 devlet memurlar›ndan
baz›lar›n›n Arapça ile de tahlif edildiklerine iﬂaret ediyordu.
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti Tahlif Merasimleri
Yeminlerin dili ve muhtevas› kadar, kimler taraf›ndan ve niçin
yap›ld›klar› da önemli idi. Sultan II. Abdülhamid döneminde gizlice
kurulan ve ﬁûrâ-y› Ümmet’in, “ hükûmet-i meﬂrûta ve ›slahat-› umumiye
taraftarlar›“112 olarak takdim etti¤i ‹ttihat ve Terakki mensuplar›n›n
tahlifi, bu itibarla kayda de¤erdir.
‹lk defa 4 Haziran 1889’da faaliyete geçen ve zamanla, sivil ya da
asker, Osmanl› devlet memurlar› ve muhtelif çevrelerden bir hayli üye
kaydeden bu cemiyet, baﬂlang›çta, Mason ve Carbonari dernekleri gibi hücre biçiminde örgütlenmiﬂti. Cemiyete kat›lmak isteyenler, yine
108
109
110
111
112

Ayn› yer, lef 3.
BOA, DH.MKT, nr. 2700/99, 14 Z 1326/7 Ocak 1909.
BOA, Y.EE, nr. 37/31, 6 R 1327/27 Nisan 1909.
Ayn› yer.
Gazetenin 21 May›s 1305/24 A¤ustos 1903 tarih ve 35 say›l› nüshas›.
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gizli yap›lmas› ﬂart›yla tahlif olunuyorlard›. Yemin etmek mecburi
olup; bu merasim, biri baﬂkan 3 kiﬂilik bir tahlif heyetinin huzurunda
gerçekleﬂiyordu. Her merasimde, Tahlif Odas›’na gizli yollardan ve gözü ba¤l› olarak getirilen üye namzedi bir masaya oturtuluyor; masada
bir revolver, bir kama, bir Kur’an-› Kerim, üç k›rm›z› önlük ile 3 siyah
peçe bulunduruluyordu. Üyeli¤in kesinleﬂmesi amac›yla, heyet adaydan, aﬂa¤›daki metni harfiyen ve kaimen tekrarlamas›n› istiyordu. Tahlif
metni ﬂöyle düzenlenmiﬂti:113
“Dinim, vicdan›m ve namusum üzerine yemin ederim ki,
Esas maksad› ‹slam›n teâlisine ve Osmanl›lar’›n ittihad ve terakkisine
çal›ﬂmaktan ibaret olan bu cemiyetin, dâhili oldu¤um ﬂu geceden itibaren,
her türlü usul ve kavâidine tatbîk-i hareketle beraber, hiçbir s›rr›n›, hâriçten
hiçbir kimseye; hattâ, efrâd-› cemiyetten mezun olduklar›mdan gayr›s›na
kat’iyyen faﬂ etmeyece¤im.
Yemin ederim ki, millete hukuk-u hürriyetini bahﬂeden Kanun-› Esâsi’nin tamam›n›n tatbîk ve devâm-› mer’iyyetini maksat bilen cemiyetin kararlar›n› ve uhdeme tevdi’ edilecek olan vezâifi tamamen îfâda tereddüt eylemeyece¤im.
Hükûmet-i hâz›ran›n pençe-i zulmüne dûçâr olarak taht-› tevkife al›nd›¤›m halde dahî, yine namusum üzerine yemin ederim ki, etlerimi kemiklerimden ay›racak bir iﬂkenceye çarp›lacak olsam bile cemiyetin esrâr›n› ve efrâddan hiçbirinin ismini haber vermeyece¤im. Cemiyet efrâd›ndan biri dûçâr-› felâket oldu¤u takdirde, gücüm yetti¤i kadar, kendisine ve ailesine muavenette kusur etmeyece¤im.
ﬁâyet bunca taahhüdat-› nâmuskârâneye ra¤men h›yânet edecek olursam, alçakl›k edenlere, nerede bulunursa bulunsun takibe memur edilen zab›ta-i cemiyetin icra edece¤i idam cezas›na karﬂ› ﬂimdiden kan›m› helâl ederim. Vallâhi ve Billâhi”.

113

Geniﬂ bilgi için, bkz.: Kaz›m Karabekir, ‹ttihat ve Tearkki Cemiyeti Neden Kuruldu,
Nas›l ‹dare Olundu?, haz.: Faruk Özerengin-Emel Özerengin, ‹stanbul 1982. Ayr›ca
bkz.: Yahya Kemal Beyatl›, Siyasî ve Edebî Portreler, ‹stanbul 1968.
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V. Mehmed (Reﬂad)’in Cülûsu ve Tahlifi
Çok geçmeden Sultan II. Abdülhamid, 14 Nisan 1909 Sal› günü
tahtan indirilmiﬂ, yerine V. Mehmed (Reﬂat)’in cülûsu vuku bulmuﬂtur. Taht de¤iﬂikli¤i, yine bu tarihte, “Abdülhamid’in ›skat› ve Mehmet
Reﬂat’›n tahta iclâs›”na dair ﬁeyhülislam Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin
imzas›n› taﬂ›yan fetva üzerine haz›rlanan Meclis-i Umumi-i Millî Kararnamesi ile karar alt›na al›nm›ﬂt›.114
V. Mehmed (Reﬂad)’in biat merasimi kadîm geleneklere uygun yap›ld›; ayn› zamanda yemin ederek, padiﬂah ve halife s›fat›yla cülûs etti. Meclis-i Mebusan’›n, 20 May›s 1909 Perﬂembe günü aç›lmas›na karar verildi.115 Sadaret makam›n›n 2 May›s 1909 tarihli bir tezkiresinde,116 “padiﬂah›n Kanun-› Esasi hükümlerini, Meﬂrutiyet Usulü’nü, hukuk-›
milleti ve vatan›n menfaatlerini siyânet edecekleri” hakk›nda kablü’l-bey
yapt›klar› yemin îtimada mazhar olup; fakat Âyân ve Mebusan o s›rada
haz›r olmad›klar›ndan yemin-i âliyi tamamlamam›ﬂ olduklar› gibi, Meﬂrutiyet Usûlü gere¤i, onlar›n da padiﬂaha ve Kanun-› Esâsi’ye sâd›k kalacaklar›na dair, padiﬂah›n huzurunda tek tek yemin etmekle mükellef bulunduklar› beyan ediliyordu. Asl›nda Meclis-i Umumi Riyaseti’nin bir tezkeresi üzerine kaleme al›nan bu Sadaret tezkiresinde, tahlifat›n kabul edilmiﬂ
olmas›na ra¤men Meclis-i Umûmî’de tekrarlanmas›, bunun için de o hafta
içinde padiﬂah›n uygun görece¤i bir gün ve saatte Meclis-i Umûmî’yi teﬂrifi
arzediliyordu. Mâbeyn-i Hümâyun’un 3 May›s 1909 tarihli cevabî yaz›s›nda, Meclis’teki tahlifat›n resm-i seyf/k›l›ç kuﬂanma merasiminden sonra yap›lmas›, padiﬂah›n yemin-i teâli icras›n› müteakip tayin edilecek bir
günde Meclis-i Umûmî-i Milliye’yi teﬂrif buyuraca¤›, bildirildi.117 V. Meh114
115

116

117

Düstur, 2. Tertip, c. 1, s. 167.
Sadaret makam›ndan Heyet-i Âyân ve Meclis-i Mebusan Riyasetleri’ne hitaben 19
May›s 1909’da gönderilen ve halifenin Perﬂembe günü (ertesi gün) Meclis-i Mebusan’› teﬂrif buyuracaklar› Mâbeyn-i Hümayun Baﬂkitabeti’nden bildirilmiﬂ oldu¤undan beyan›na dair tezkire: BOA, BEO, nr. 3552/266352, 29 R 1327/20 May›s
1909, birleﬂtirme nr.: 266304.
BOA, ‹.DU‹T, nr. 10/64, 16 R 1327/7 May›s 1909; BEO, nr. 3541/265566, 21 Nisan 1325/4 May›s 1909.
Gös. yer.
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med (Reﬂad) için düzenlenen k›l›ç kuﬂanma merasimi, Bâb-› Seraskeri’de gerçekleﬂti.118
Kanun-› Esasi’de Tahlif Maddesinin De¤iﬂtirilmesi
1909 y›l› Eylül ay›n›n ilk günlerinde, 46. madde dahil Kanun-›
Esâsi’nin baz› hükümleri de¤iﬂtirildi. Mevâdd-› muaddele suretiyle tahlife dair yeni madde ﬂöyle idi:119
Madde 3: “Saltanat-› Seniye-i Osmaniye Hilâfet-i Kübrâ-› ‹slâmiyeti
hâiz olarak, Sülâle-i Âl-i Osman’dan usûl-ü kadîmesi vechile ekber evlâda
aittir. Zât-› Hazret-i padiﬂâhî hîn-i cülûslar›nda Meclis-i Umûmî’de ve meclis müctemi’ de¤ilse ﬂer’i ﬂerif ve Kanun-› Esâsî ahkâm›na riâyet ve vatan ve
millete sadâkat edece¤ine yemin eder”.
Bu de¤iﬂiklik esnas›nda, 43. madde muhtevas›na konulan “Meclisi Umûmî her y›l 1 Teﬂrinisâni’de padiﬂah›n iradesi ile aç›l›r, 1 May›s’ta yine
padiﬂah›n irade-i seniyesi ile kapan›r”, hükmüyle Meclis-i Umumi’nin
ola¤an mesai takvimi de belirlenmiﬂtir.
Memurlar›n Tahlifi
V. Mehmed (Reﬂad) döneminde, devlet memurlar›na yemin ettirme usulünün kald›r›ld›¤›120 rivayet edilmeye baﬂland›. Selanik Ziraat Bankas› ﬁubesi evrak mukayyidli¤i refakatine tayin edilen Haçador
Efendi’nin tahlifi hakk›nda, bu ﬂube müdürlü¤ü taraf›ndan verilen
hususa dair müzekkire üzerine, mesele, yeni bir mecraya girdi. Zira,
Ticaret ve Nafia Nezareti’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 1
Ekim 1910 tarihli bir tezkirede, Ziraat Bankas› Umumi ‹daresi’nden
bildirildi¤ine göre, “vilayet makam›ndan aç›¤a yaz›lan buyrulduda tahlif
usulünün kald›r›ld›¤›na iﬂaret edilmiﬂse de, bu hususta bankan›n bilgisinin
118
119

120

Bkz.: Abdurrahman ﬁeref Bey, Biat ve Taklid-i Seyf Merasimi.
Kanun-› Esâsî’nin Mevâdd-› Muaddelelerine Dair Kanun (Düstur, 2. Tertip, c. 1, s.
638 vd.), 8 A¤ustos 1325/21 A¤ustos 1909; TV ile neﬂr ve ilân›: 22 A¤ustos 1325/4
Eylül 1909, nr. 321. Meclis-i Mebusan’da müzakeresi: TV, nr. 206-218; Kili, age., s.
27.
BOA, DH.MTV, nr. 6-1/14, 29 N 1328/4 Ekim 1910.
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olmad›¤›”121 ifade ediliyordu. Dahiliye Nezareti 4 Ekim 1910 tarihli cevabi yaz›s›nda, “Meﬂrutiyet’in ilân›ndan baﬂlayarak memurlar›n tahlif
edilmedi¤ini”122 aç›klad›. Bu tespit, Osmanl› bürokrasisinde muhtemelen sivil memurlar için geçerli idi.
Âyân ve Mebusan Tahlifleri
Meﬂrutiyet’in ilân›n› müteakip seçimlere gidilmiﬂ; atamas› tamamlanan âyân ile seçilen mebuslardan kurulu ilk meclis 17 Aral›k
1908’de toplanm›ﬂ, 18 Ocak 1912’de da¤›lm›ﬂt›r.123 Meclisin 1910 y›l›
mesaisi, 14 Kas›m Pazartesi günü saat 8’de yap›lan resmî aç›l›ﬂ töreniyle124 baﬂlam›ﬂt›r. ‹kinci meclis, 1912’de toplanm›ﬂ; ayn› y›l, Balkan Savaﬂ› sebebiyle ve yeni meclis için seçim tarihi belirleyemeden da¤›lm›ﬂt›r.125
Tutanaklara göre, ikinci meclis ilk toplant›s›n› 18 Nisan 1912
Perﬂembe günü yapm›ﬂ, V. Mehmed (Reﬂad) saat 14.00’de meclisi teﬂrif etmiﬂtir. Resmî törende, padiﬂah›n nutku Sadrazam Said Paﬂa taraf›ndan okunmuﬂ; aç›l›ﬂta haz›r bulunan 105 mebus, Kanun-› Esâsi gere¤i padiﬂah huzurunda ayr› ayr› yemin etmiﬂlerdir. ‹kinci toplant›, 4
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BOA, DH.MTV, nr. 6-1/14, 29 N 1328/4 Ekim 1910, lef 2.
Gös. yer, lef 1.
Meclis’in 18 Ocak 1912’de feshine dair Sadaret makam›n›n tahrirat›: BOA, BEO,
nr. 3994/299538, 5 S 1330/25 Ocak 1912; BEO, nr. 4289/321655, 8 B 1332/2 Haziran 1914.
Meclis’in resmî aç›l›ﬂ›nda, Sadaret’ten Âyân Heyeti ve Meclis-i Mebusan Riyaseti’ne gönderilen programa göre, rütbe ve niﬂan› hâiz âyân ve mebusan büyük üniforma giyinecek, niﬂan ve kordonlar›n› takacaklard›. Rütbesi olmayanlar ‹stanbulin ve siyah pantolon giyinecek, siyah boyun ba¤› takacaklard› (BOA, BEO, nr.
3822/286595, 10 Za 1328/13 Kas›m 1910, birleﬂtirme nr.: ‹D/109). Ecnebi sefirler
ile baﬂtercümanlar› da büyük üniforma ile Hariciye Nezareti taraf›ndan davet edilmiﬂ olarak geleceklerdi. Padiﬂah, vekiller ile âyân reisleri, birinci ve ikinci reisler
taraf›ndan karﬂ›lanacaklard›. Dahilî matbuat sahipleri ve muharrirlerinden isimleri önceden belirlenenler Dahili Matbuat ‹daresi taraf›ndan davet edilecek; ecnebi
matbuat›n ileri gelenleri ve ecnebi muharrirlerden gerekenlerin daveti büyük sefaretlere Hariciye Nezareti taraf›ndan tebligatta bulunulmak suretiyle yap›lacakt›
Davetlilerin oturacaklar› yerler önceden ayr›lm›ﬂt› ve kendilerine, teﬂrifat memurlar› yer göstereceklerdi (Ayn› yer).
Ahmad-Rustow, agm., s. 245.
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May›s 1912 Cumartesi saat 13.20’de gerçekleﬂmiﬂ; meclisin en yaﬂl›
üyesi s›fat›yla, Kastamonu mebusu Ahmed Mahir Efendi baﬂkanl›¤›ndaki oturumda, aç›l›ﬂ gününde mecliste bulunamayan mebuslar tahlif
edilmiﬂlerdir.126 24 Temmuz 1912’de yap›lan 39. toplant›ya kadar hemen her oturumda, henüz yemin etmemiﬂ mebuslardan birkaç› tahlif
olunmuﬂtur. Mesela 4, 9, 13, 15, 18, 25 ve 29 May›s tarihleri ile 1, 2,
5, 17, 20, 25 Haziran ile 24 Temmuz’da mebuslar birer-ikiﬂer yemin etmiﬂlerdir.127
Üçüncü meclis, 1914 May›s›’na kadar toplanamam›ﬂt›r. I. Dünya
Savaﬂ›’n›n devam etti¤i 1915 y›l›nda, Meclis-i Umûmî’nin 14 Kas›m
1915 Pazar günü, ezanî saatle sekizde resmî törenle aç›lmas› için padiﬂahtan izin istenmiﬂtir.128 Savaﬂ sebebiyle düzenli olarak çal›ﬂamayan
meclis, devletin bu savaﬂta yenilgiye u¤ramas› üzerine 1918’de da¤›lm›ﬂt›r.129
Asker ve Zabitan›n Tahlifi: Mekke-i Mükerreme’de
Baz› Tahlifat
Mekke-i Mükerreme Emiri Hüseyin Paﬂa’n›n 12 Mart 1912 tarihli bir telgrafnamesi, merkezden hayli uzak bulunan bu bölgedeki askerlerin padiﬂah ve hilafete sadakati ve tahlifleriyle ilgilidir.130 Bahis konusu telgrafnamenin dahî, çekildikten ancak 6 gün sonra, yani 18
Mart 1912’de ‹stanbul’a ulaﬂmas›, merkezî otoritenin denetim güçlü126
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Kenan Olgun, Demokrasi Tarihi Aç›s›ndan 1912 Mebusan Meclisi ve Faaliyetleri, ‹Ü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, ‹stanbul 1994, s. 121, Ek: 2; Takvim-i
Vekayi (TV), nr. 1124.
Olgun, a.g.t., s. 122- 137; kezâ, TV, nr. 1127, 1132, 1140, 1143, 1150, 1158.
BOA, BEO, nr. 4383/328680, 3 M 1334/11 Kas›m 1915.
1908’de Rumeli’de baﬂlayan ve Meﬂrutiyet’in ilân›yla sonuçlanan hareket daha çok
askerî bir hareket olarak görülmüﬂtür. Fakat, ilk mecliste 12, ikinci mecliste 10,
üçüncü mecliste 6 asker mebus vard›. Asker mebuslar›n izinli say›lmalar› (AhmadRustov, agm., s. 249-250) tahliflerinin gecikmesine sebep oldu¤u gibi; muhtemelen
‹stanbul’a uzak vilayetlerden gelen mebuslar da meclisteki mesailerine zaman›nda
ve düzenli gelmemiﬂ; tahlifleri de geç tarihlerde yap›lm›ﬂt›r.
Mekke-i Mükerreme Emareti’nden gönderilen ﬂifre telgrafname: BOA, BEO, nr.
4019/301354, 4 R 1330/23 Mart 1912, birleﬂtirme nr.: 355735.
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¤üne sebep olan ﬂartlar› iﬂaret etmektedir. Telgrafnamede, orada bulunan e¤itimli askerlere devlete sadakat yemini yapt›r›ld›¤› ayr›nt›l› olarak
aç›klanm›ﬂt›r. Sadaret makam›ndan Harbiye Nezareti’ne gönderilen
yine bu hususa dair 20 Mart 1912 tarihli bir tezkirede de,131 “Mekke
Emiri taraf›ndan rehin olarak tutulan, tavzih edilmiﬂ e¤itimli askerlerin davet edilerek, giydirildikleri, Bâb›âli’ye sâd›k kal›p, mülkiye ve askeriye memurlar› ile devletin hukuk ve menfaatlerini muhafaza edeceklerine mushaf
üzerine yemin ettirildikten sonra birliklerine gönderildikleri”, kay›tl›d›r. Asl›nda bu tahlif hadisesi, Yemen Kuvve-i Umumiyesi Kumandanl›¤›’n›n
bahis konusu askerlerin itaatsizli¤ini Harbiye Nezareti’ne bildirmesi
üzerine baﬂlam›ﬂ; Emaret, Dahiliye ve Harbiye Nezaretleri ile Sadaret
makam› aras›nda üç ay kadar devam eden haberleﬂme sonras›nda netice al›nabilmiﬂti. Tahliflerinden sonra askerlerin her birine 3 Mecidiye
para ve yol için kumanya verilmiﬂ; ellerine, Asir Kolordu Kumandan›
ile yollar› üzerindeki ﬂehirlerin ﬂeyh ve memurlar›na hitaben, riayetlerini gösteren birer yaz› verilerek Mekke-i Mükerreme’den gönderilmiﬂler; sevklerinin üçüncü gününde birliklerine ulaﬂm›ﬂlard›.132
Osmanl› Askerlerinin Yemin Töreni
1914 y›l›nda haz›rlanan ve yürürlü¤e giren Tahlîf Kavâid-i Umûmiyesi’ni uygulama sorumlulu¤u Harbiye Naz›r›’na verilmiﬂtir. Nizamname’nin birinci maddesi ﬂöyledir:133
”Her ferd, orduya girdi¤i günden itibaren yeni bir hayata baﬂlar. O
günden itibaren herkes, ruhunu ve bedenini padiﬂah› ve vatan› u¤runa vakf
eder. Bu maksat için her ferde iffet ve sadâkat ve itâat ile ifâ-y› hizmet edece¤ine yemin ettirilir. Resm-i tahlif öyle bir ihtirâm ile icrâ edilmelidir ki, bu
büyük günün hât›ras› askerin kalbinden ölünceye kadar ç›kmas›n. Tahlîf günü ders ve tâlim yoktur”.
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Ayn› yer.
Sadaret makam›n›n 25 ﬁubat 1912 tarihli tezkeresinin zeyli: BOA, BEO, nr. 4019/
301354.
Ufuk Gülsoy, Cizyeden Vatandaﬂl›¤a Osmanl›’n›n Gayrimüslim Askerleri, ‹stanbul
2010, s. 232-235 (ek 14).
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Nizamname gere¤i, yemin eden ve resm-i tahlifte bulunan her zabit büyük üniforma giyinecek; yaln›z sancak bölü¤ü seferî techizat›yla
haz›r bulunacakt›r. ‹stifa sonras› askerlik hizmetine kabul edilen zabitlere, alay veya tabur kumandanlar› taraf›ndan; terhis sonras› silah alt›na ça¤›r›lanlara ise, bölük kumandanlar› taraf›ndan daha önce etmiﬂ
olduklar› yemin hat›rlat›lacakt›r. K›taya dönen firâriler daha önce yapt›klar› yeminin hükmünü ihlâl ettiklerinden, bölük kumandanlar› taraf›ndan, bölük muvâcehesinde yeniden tahlîf edileceklerdir.
Askerlik hizmetine kabul edilmiﬂ olan ecnebiler, istifa ederek ayr›lm›ﬂ iseler, tekrar hizmete al›nd›klar›nda tahlîf edileceklerdir. Geçici
olarak veya muallimlik s›fat›yla Osmanl› Devleti taraf›ndan askerlik
hizmetine davet edilen ümera ve ecnebi zabitan›n tahlifi gerekli olmay›p, kendi hükümdar ve ordular›na karﬂ› yapt›klar› yemine uygun hareket edeceklerini vaad etmeleri yeterli say›lacakt›r.
‹dadî mektepleri ö¤rencileri orduya girdikleri ilk ay›n sonunda
tahlîf edileceklerdir. Askerlerin k›talar›na da¤›t›lmalar›, giydirilmeleri
ve kendilerine askeriyeye dair esas maddeler tefhîm ve tâlim edildikten sonra, aﬂa¤›da târif edilen hususî tören ile acemi teftiﬂinden önce
yemin ettirilmiﬂ olmal›d›rlar.
Müslüman ve gayrimüslim askerlere ayr› ayr› ve Türkçe lisân ile
yemin ettirilir. K›talara taksim ve ilhâk edilen efrad, alay veya müfrez
bulunan tabur dahilinde tahlîf edilir. Perakende gelen askerlerin tahlifinde, hususî tören yap›lmay›p, esas askerî maddeler tefhîm olunduktan sonra bölük kumandanlar› huzurunda yemin ettirilir. Askerlere yemin ettirilmesinden önce, bölük kumandan› taraf›ndan yeminin önem
ve kutsall›¤›, yemine sadakat ve riâyetin gerekleri ve hulf-› yeminin
namus ve haysiyet üzerine etkisiyle sonuçlar› anlat›larak, askerler yemin törenine haz›rlan›r. Zabitler, alay ve tabur kumandanlar› huzurunda tahlîf olunurlar.
Yemin törenine gelince, askerlerin bir k›ta dahilindeki toplu yemin töreninin yap›lmas› için mensup olduklar› alay veya müfrez taburun hizmet ve görevde bulunanlar›ndan baﬂka, bütün mensuplar› silahl› olarak haz›r bulunurlar. Tahlif edilecek askerler, silahs›z ve yüzleri içeriye do¤ru, dört köﬂe teﬂkil edecek surette toplan›r, yaln›z sancak
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bölü¤ü için boﬂ yer b›rak›l›rd›. Muhtelif s›n›f tâlimnâmelerinde beyân
edilen usule uygun olarak sancak getirilir; sancak bölü¤ü, mus›ka sa¤
tarafta kalacak ﬂekilde yerini al›r, bu s›rada sayg› duruﬂunda bulunulur.
Daha sonra askerler, sancak muhaf›zlar›yla beraber üç ad›m ilerleyerek,
üzerinde yemin edecek efrad say›s›na göre Kur’an-› Kerîm konulmuﬂ
bulunan masa önünde dururlar; acemi efrad›n hepsi, sancak say›s›na
göre, en fazla onar kiﬂi olmak üzere s›rayla masan›n baﬂ›na gelerek, dizilirler. Her biri sa¤ elini Kur’an-› Kerîm üzerine koyarak, sol elleriyle
sanca¤›n bir k›sm›n› tutar; sancak, gerekti¤i kadar meyilli bulundurulur; bu esnada bütün k›ta selam durur. Kendi efrad›n›n s›ras› gelen her
tabur kumandan› ortaya gelerek, yemin metnini efrad›n tekrar edece¤i suretde yüksek sesle okur; ellerini Kur’an-› Kerîm üzerine koyan efrad, yemini aynen tekrarlad›ktan sonra yerine döner, di¤erleri masan›n
baﬂ›na gelerek yemin ettirilirlerdi.
Tahlif tamamland›ktan sonra k›ta rahat durumuna geçer. Sancak
ve acemiler s›radaki yerlerine giderler. Kumandanlar›n en büyük rütbeli olan›, acemilere, padiﬂah ad›na, “Hoﬂ geldiniz arkadaﬂlar! Bugün,
sizler için en yüce bir gündür. Sizi büyüten, vatan›n›za yetiﬂtiren ve her fenal›ktan esirgeyen sevgili padiﬂâh›n›za sâd›k ve fedakâr olmak için yemîn ettiniz. Bu mübarek günü unutmay›n›z”, der. Daha sonra, imam taraf›ndan
dua okunur, mus›ka selam marﬂ›n› çalar, efrâd “padiﬂah›m çok yaﬂa” suretindeki duas›n› tekrarlar ve törene son verilirdi.
Sancak bulunmayan k›talarda, tören yine bu ﬂekilde yap›l›r; masan›n üzerine tüfenk veya k›l›ç gibi, o s›n›f›n silah› konulur. Topçular
için, merasimin yap›ld›¤› yere bir top getirtilir; efrad sa¤ ellerini
Kur’an-› Kerîm, sol ellerini silah›n üzerine koyarak tahlif edilir. Müslüman askerlerin tahlifi tamamland›ktan sonra gayrimüslimlerin tahlifi yap›l›r. Onlar için de ayn› merasim uygulan›r; ancak, masa üzerine
‹ncil-i ﬁerîf veya Tevrat-› ﬁerîf konulurdu. Yemin sureti tabur kumandan› taraf›ndan ve Türkçe ile okunurdu.
Bu törenlerde okunan yemin sureti aﬂa¤›daki gibidir:
“Ben …. o¤lu …; karada ve denizde, harbde ve sulhde, her nerede
olursa olsun ordumuzun ﬂevketli baﬂkumandan› padiﬂah›m›z hazretlerine daima do¤ruluk ve sadâkat ile hizmet edece¤ime, padiﬂah›m›n nâm›n›, mukad-
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des sanca¤›m›n ﬂân›n›, askerli¤in namus ve ﬂerefini can›mdan azîz bilip; bu
u¤urda isteyerek ve severek hayat›m› feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyece¤ime, her zaman vazifesini, namusunu sever, özü-sözü do¤ru ve çal›ﬂkan bir asker gibi çal›ﬂaca¤›ma Allah’›n kelâm› olan Kur’ân-› Azîmü’ﬂ-ﬂân
(‹ncil-i ﬁerîf veya Tevrat-› ﬁerîf) hakk› içün yemin ederim. Vallâhi ve Billâhi”.134
‹stanbul’daki acemi askerin tahlîfi padiﬂah›n huzurunda yap›l›rd›.
Bu törende, yemin masas›na her alay ad›na yaln›z on nefer gelirdi; acemi efrad, alay alay ve bulunduklar› yerden yemini tekrarlard›.
II. Meﬂrutiyet Döneminde Gayrimüslimlerin Tahlifine Dair
Cebel-i Lübnan Mutasarr›fl›¤› Örne¤i: Maruni Piskopos ve
Rahiplerinin Mahkemelerde Yemini
1914 y›l›nda, Maruni ruhani reisleri ile ruhban›n mahkemelere
davet edilerek tahliflerinin,135 benzer sebeplerle yemin ettirilen di¤er
cemaat mensuplar›ndan farkl› oldu¤u iddias›yla hükümete baz› ﬂikâyetler vuku buldu. Ayn› y›l›n Nisan ay›nda Meclis-i Vükelâ’da ele al›nan bu mesele, ﬁûrâ-y› Devlet Tanzimat Dairesi’nde müzakere edilmiﬂ;
Divân-› Hümâyun’dan yaz›lan bir müzekkere ile Mezahib ‹daresi’nin
mütalâanamesi de dikkate al›narak karar ba¤lanm›ﬂt›.
Asl›nda iyi biliniyordu ki, Maruni rahiplerinden resmî buyrulduyu haiz olmayan piskopos ve onlara mensup ruhban›n mahkemedeki
tahliflerinde istisnaî bir muamele yap›lmaz, di¤er ahali gibi hakim huzurunda tahlif edilirlerdi.Baﬂka bir ifadeyle, mahallî hükümetler teamüllere uygun hareket ediyorlard›. Mezahib ‹daresi’nin mütalâanamesine göre, Maruni rahiplerinin mahkemelerdeki tahlifleri di¤er cemaatlere mensup rahiplerle ayn› usul ve kararlara ba¤lanmal› idi. Öyle ki, bir Maruni piskoposunun tayini esnas›nda, Cebel-i Lübnan’da
oturan Maruni Patri¤i’nin ataman›n yap›ld›¤› mahallin valili¤ine tebligatta bulunmas›; Cebel-i Lübnan Mutasarr›f›’n›n bu Patriklik’ten ge134
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Gös. yer.
BOA, MV, nr. 187/30, 22 Ca 1332/18 Nisan 1914.

Emine Gürsoy Naskali • 59

len bilgiyi mülkî idarelere tebli¤i, ilgili vilayet taraf›ndan piskoposun
eline buyruldu verilmesi ve piskoposlar›n da gerekti¤inde bu buyruldular› adlî memurlara göstererek mahkeme ve tahlifleri uygun olacakt›.
Bâb›âli bu hususta yeni bir düzenleme yaparak, Cebel-i Lübnan
Mutasarr›fl›¤› vas›tas›yla Maruni Patrikli¤i’ne tebli¤ etti. Bundan sonra, buyruldu istihsal edilen mahallî hükümetlerin adliye memurlar›na
isimleri bildirilen rahip ve papazlar, di¤er ruhanî reisler gibi, Maruni
piskoposlar›n›n arac›l›¤›na baﬂvurularak mahkemeye davet ve tahlif
olunacaklard›. Ayr›ca, Maruni rahip ve piskoposlar›n›n kabahat ve
cünha fiillerinden zanl› olarak suçlu bulunmalar› halinde, umumi
meclislerce tayin edilmiﬂ hususî mevkilerde hapsedilmeleri usul ittihaz
ediliyordu. Nihayet bu hususlar›n, gerekli mülkiye ve adliye memurlar›na tebli¤i amac›yla Dahiliye ve Adliye Nezaretleri ile Cebel-i Lübnan Mutasarr›fl›¤›’na bilgi verilecekti136.
Askerî S›n›fa Mensup Memurlar›n Tahlifi
II. Meﬂrutiyet döneminin en önemli iç siyasî geliﬂmelerinden biri, askerî kurumlarda istihdam edilen devlet memurlar›n›n kefalet meselesi ve tahlif edilmeleri oldu. Harbiye Nezareti’nin 20 Eylül 1913 tarihli bir tezkiresine göre, bir süre önce, askerî s›n›fa mensup devlet memurlar›ndan tahlif edilemeyen ve senet vermek istemeyenlerin Askeri
Ceza Kanunnamesi’nin 98. maddesi gere¤i cezaland›r›lmalar› hususunda padiﬂah iradesi ç›kar›larak, her tarafa tamimen tebli¤ edilmiﬂti. Tezkirede, buna ra¤men, Diyarbak›r Redif F›rkas› üçüncü s›n›f kâtiplerinden Ârif Efendi’nin sened vermek istememesi ve resm-i tahlifden kaç›nmas› üzerine yap›lan yaz›ﬂma sonunda, kâtibin, ﬁûrâ-y› Askeri karar›yla kayd›n›n ayr›ld›¤›137 beyan ediliyordu. Ârif Efendi ise, verdi¤i arzuhallerle, bir taraftan davran›ﬂ›n› mazur göstermeye çal›ﬂ›yor; di¤er taraftan, gönüllü olarak kat›ld›¤› Dârülharb’teki fedakârl›klar›ndan bahsederek,
memuriyete iadesini istiyordu.
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Ayn› yer.
BOA, BEO, nr. 4214/316039, 18 L 1331/20 Eylül 1913, birleﬂtirme nr.: 305252,
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Harbiye Nezareti, 31 A¤ustos 1913’te Sadaret’e, Meclis-i Rüesây› Askeriye’den hususa dair gönderilen bir tezkireye at›fta bulunarak,
Ârif Efendi’nin, “padiﬂah›n irade-i seniyesi hilâf›na hareket etti¤i için askerî memuriyetinden ç›kar›ld›¤›; dolay›s›yla, ancak devlet taraf›ndan verilecek
karara göre geri dönmesinin uygun olaca¤›n›“ bildirmiﬂti. 18 Eylül 1913’te
Sadaret makam›ndan Harbiye Nezareti’ne gönderilen cevabî tezkirede, “talebin Meclis-i Vükelâ’da mütalâa edildi¤i ve padiﬂah›n irade-i seniyesi üzerine verilen önceki karara uyulmas› gerekti¤i” bildirilmiﬂ; yemin etmeye ve senet vermeye yanaﬂmayan Ârif Efendi’nin devlet hizmetine
dönme imkân› tamamen ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Evkaf ve Tahlif
Yemin zarureti, vak›f müesseselerinde de geçerlidir. Mesela, 11
Ocak 1916’da, “bir kimsenin mütevellisi oldu¤u vakf›n masraf› için meﬂru
surette yapt›¤› harcamalar›n miktar›n› tespitde yemin ederek sözlü ifadesinin
makbul olaca¤›”na138 hükmedilir.
1918’de Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n yenilgiyle sonuçlanmas› ve ‹tilaf Devletleri’nin Mondros Mütarekesi’ne dayanarak Osmanl› memleketlerini iﬂgale baﬂlamas› üzerine Osmanl›-Türk tarihinde yeni bir döneme girilir. Yemin ve tahlif, bu dönemde de siyasî ve sosyal sebeplerle say›s›z müzakereye konu edilir.
Millî Mücadele Döneminde Tahlif: Kongreler ve
Yemin Meselesi
1919’da Erzurum Kongresi’ne kat›lan üyelere herhangi bir yemin
merasimi yap›lmam›ﬂ; fakat, Sivas Kongresi esnas›nda yemin hususuna
dikkat çekilmiﬂti. Meselenin bu suretle ele al›nma gerekçesi, kongreye
kat›lanlar›n Milli Mücadele aleyhine çal›ﬂanlar taraf›ndan ‹ttihatç›l›kla suçlanmas›na ba¤lan›r. Bahis konusu suçlamalar üzerine kongre üyesi Faz›l
Paﬂa taraf›ndan verilen bir önergeyle, üyelerin tahlifi istenir. Uzun tar138

BOA, HSDS ABZ, nr. 5/92, 5 Ra 1334/11 Ocak 1916.
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t›ﬂmalar sonunda, nihayet bir yemin muhtevas› haz›rlan›r. Faz›l Paﬂa’n›n önerdi¤i yemin metni ﬂöyledir:139
"Mâkâm-› celîl-i hilâfet ve saltanata, ‹slâmiyete, devlete, millete ve
memlekete mânen ve maddeten hizmetten baﬂka bir gâye takip etmeyerek, her
türlü ihtirasât-› ﬂahsîye ve siyâsiyeden ve f›rkac›l›k âmâlinden münezzeh bir
azm-ü îmân ile çal›ﬂaca¤›ma ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyâs›na çal›ﬂmayaca¤›ma namusum ve bilcümle mukaddesat›m nâm›na Vallâh, Billâh“.
Kongre reisi Mustafa Kemal, “gâyenin istihsâline kadar cemiyetimiz
her türlü f›rka fikrinden tamamiyle âzâdedir. Fakat, Meclis-i Mebusan'›n
aç›lmas›na kadar siyasetle u¤raﬂmaktan men’ olunmak do¤ru olamaz. Herkesin ictihâdât›n› tahdît etmiyelim”, diyerek; siyaseten yemin meselesi üzerinde görüﬂünü beyan eder. Bunun üzerine Faz›l Paﬂa, önerisinin kongreye mahsus bir yemin olup, kongre süresince geçerli oldu¤unu ifade
eder.140
Kongre üyelerinden Ahmet Nuri Bey de yeni bir öneride bulunarak, müdafaa-i hukuktan maksat vatan›n co¤rafî vaziyetini temin etmek oldu¤undan, meﬂrû bir hükümet kuruluncaya kadar herkesin her türlü menfaat hissinden âzâde olarak, yaln›z bu maksat için yemin etmesi daha uygundur, demiﬂtir. Bunun üzerine Mustafa Kemal, kongre reisi s›fat›yla, “iki
türlü yemin olabilece¤ini; bunlardan birinin maksad›n istihsaline kadar geçecek süreye münhas›r yemin edilmesi; di¤erinin, orada okunan ve hükmü
daimî olan yemin formülü oldu¤unu” aç›klar. ‹kisini birbirinden ay›rmak
gerekti¤ini belirten Mustafa Kemal, uygun görülüyorsa, Ahmet Nuri
Bey'in teklifinin ayr›ca de¤erlendirilmesini ister.
Kongre’nin yemin muhtevas›nda hassasiyet gösterdi¤i en önemli
husus, ‹ttihatç›l›k ve f›rkac›l›k yap›lmayaca¤› teminat›d›r. Bu bak›mdan, yemin muhtevas› müzakere edilirken Bekir Sami Bey’in yapt›¤› ﬂu
de¤erlendirme de dikkate de¤er: “Erbâb-› nâmus ve haysiyet için yemine
hâcet yoktur. Bu itibarla yemin, teklifi zâittir. Haysiyet ve namusundan
emîn olmayan istedi¤i kadar yemin etsin, önemi yoktur. Yaln›z, dâhil ve hâ139

140

Ulu¤ ‹¤demir, Sivas Kongresi Tutanaklar›, Ankara 1969, s. 5-22’den naklen, Avﬂar,
agm., s. 52.
Ayn› yer.
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ric, kongrenin ‹ttihat ve Terakki'yi ihyâ ile u¤raﬂt›¤›n› söylüyor, maksat buna karﬂ› bir önlem almaktan ibarettir; yoksa, âtiyen bir kay›t alt›na girmek
do¤ru de¤ildir”.141
Bu görüﬂmeler esnas›nda Rauf Bey (Orbay) de düﬂüncelerini aç›klar. Rauf Bey (Orbay), Faz›l Paﬂa’n›n önerdi¤i yemini, kongre süresince de siyaset yap›lmas›na müsait buldu¤undan mahzurlu görmüﬂ; bu
mahzuru, “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden maksat ‹slâm ahaliyi bir noktaya toplamak ve f›rka ve tefrika gözetmemektir. Hâlbuki siyaset demek, f›rkac›l›k demektir ve kongremizin maksad› bu de¤ildir”, sözleriyle izah etmek
gere¤ini duymuﬂtur.142 Müzakerelerin devam›nda, kongre üyelerinin siyasî ictihadlar›nda serbest olmas›, bunun ise, seçimler yap›l›p bittikten
ve Meclis-i Millî topland›ktan sonra mümkün oldu¤u, söylenir. Mustafa Kemal bu sözleri ﬂöyle cevapland›r›r: “E¤er bu bak›ﬂ aç›s›n› cemiyetimizin bütün mensuplar›na kabul ettirmek gerekirse, o zaman yaln›z kongre üyelerinin yemin etmesi yeterli olmaz, ﬂubelerimizdeki âzân›n da tahlifi
gerekir. Bunun için, öncelikle nizamnamemiz haz›rlanmal›d›r”.
Faz›l Paﬂa yemin metni üzerinde de¤iﬂiklik yapt›ktan sonra bunu
bir defa daha kongreye sunar. Teklif edilen yeminin muaddel sureti ﬂöyledir:143
"Mâkâm-› celîl-i hilâfet ve saltanata, ‹slâmiyete, devlete, millete ve
memlekete mânen ve maddeten hizmetten baﬂka bir gaye ve emelimiz olmad›¤›na binâen, kongrenin müzakeresi devam› müddetince ihtirâsât-› ﬂahsiye
ve siyâsiyeden ve f›rkac›l›k âmâlinden münezzeh bir azîm ve îman ile çal›ﬂaca¤›ma ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyâs›na çal›ﬂmayaca¤›ma namusum ve bilcümle mukaddesat›m nam›na Vallâh, Billâh".
Kongre’nin ikinci genel oturumunda Mustafa Kemal, oturumu,
alt komisyon taraf›ndan kaleme al›nan yemin metnini okutarak açar.
Bu metin ﬂöyle haz›rlanm›ﬂt›r:144
141
142
143
144

Avﬂar, agm., s. 39.
Gös. yer.
Avﬂar, agm., s. 38-39.
Avﬂar, agm., s. 39-40.
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“Sa’adet ve selâmet-i vatan ve milletten baﬂka kongrede hiç bir maksâd-› ﬂahsî takip etmiyece¤ime; vatan›n bugün dûçâr oldu¤u mesâib ve felâketin müsebbibi bulunan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyâs›na çal›ﬂmayaca¤›ma ve mevcut f›râk-› siyâsiyeden hiç birisinin âmâl-i siyasiyesine hâdim olmayaca¤›ma Vallâhi, Billâhi"
Kongrenin Teklif Encümeni Reisi, Mustafa Kemal; üyeleri ise,
Hüsrev Sami, Ahmed Nuri, Osman Nuri, Bekir Sami, Hüseyin Rauf
ve Raif Beyler’dir. Karahisar temsilcileri Mehmet ﬁükrü ve Salih S›tk›
taraf›ndan sunulan ikinci teklif de kongre baﬂkan› taraf›ndan okutulur.
5 Eylül 1919’da kongre riyasetine gerekçeli olarak sunulan ve okutulan bu yeminin muhtevas› aﬂa¤›daki gibidir:145
"Kongrenin maksad›, cem'iyat ve firâk-i mevcûde ve münfesihâdan hiç
birinin efkâr ve âmâl-i mahsûsas›na âlet olmamak ve her türlü alâik ve menâfi-i zâtiyeden âzâde olarak selâmet-i mülk ve milliyi temine çal›ﬂmak ve
temsil edilen muhitten iktisab edilen kanaat-i milliyeyi muhafaza ve müdafaadan ibaret oldu¤undan, iﬂbû esâsât hâricine ç›kmayaca¤›ma Vallâhi, Billâhi."
Alt komisyon taraf›ndan haz›rlanan ve üzerinde ufak baz› de¤iﬂiklikler yap›lan metin, uzun tart›ﬂmalardan sonra oylamaya sunulur. Denizli temsilcisi ﬁükrü Bey, oylama esnas›nda, “vatan›n inhidâm›na sebep
olan” kayd›n›n metinden kald›r›lmas›n› ve yerine “‹ttihat ve Terakki”
denilmesinin yeterli oldu¤unu teklif eder. Temsilci, bu teklifinin gerekçesini, “‹ttihat ve Terakki’nin öyle oldu¤u, yani vatan›n inhidâm›na sebep oldu¤u ne malûm?”, sözleriyle aç›klar. Teklif, ekseriyetle kabul edilir. Nihayet, yemin metni oybirli¤iyle onaylan›r. Tahlifin ﬂekline gelin145

Avﬂar, agm., s. 38-39. Ayn› günlerde Mustafa Kemal Paﬂa ve kongre üyeleri, gizlilik içinde yürüttükleri bütün faaliyetlerinde yemine büyük önem vermektedirler.
Mesela, 7/8 Eylül 1919 gecesi Malatya’da 12. Süvari Alay Kumandan› Cemal Bey
ile Mustafa Kemal aras›nda telgraf makinelerinin baﬂ›nda karﬂ›l›kl› yap›lan görüﬂmede, Mustafa Kemal Cemal Bey’den, yan›ndaki telgraf müdür ve memuruna,
“muhaberelerinin hiçbir noktas›n› hiç kimseye söylemeyeceklerine dair yemin ettirmesini
ve daha sonra bu ﬂah›slar› telgraf odas›ndan d›ﬂar› ç›kartmas›n›” rica etmiﬂtir. Cemal
Bey’in bu ricay› yerine getirdi¤ini kendisine teyid ettirdikten sonra, Malatya’ya gitti¤ini ö¤rendi¤i ‹ngiliz binbaﬂ› Kobertin Nowill hakk›ndaki istihbarat›n› paylaﬂm›ﬂt›r (Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk, II (1920-1927), ‹stanbul 1973, s. 953).
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ce, her üyeye ayr› ayr› yemin ettirilecektir. Kongre reisi Mustafa Kemal
Paﬂa bir yanl›ﬂl›¤a meydan vermemek için yemin edenlerin birer birer
salondan d›ﬂar› ç›kmalar›n› ister. Her üye, yemin varakas›n› Toplant›
Salonu’nun kap›s›nda okur ve tahlifi tamamland›¤›nda d›ﬂar› ç›kar.146
Misâk-› Millî ya da Millî Yemin
Millî Mücadele dönemi baﬂlar›nda haz›rlanan Misâk-› Millî Beyannamesi ise, ﬂüphesiz, yaln›z millî bir and de¤il; Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n siyasî manifestosudur. ‹stanbul’da toplanan Son Osmanl› Mebusan
Meclisi taraf›ndan 28 Ocak 1920’de oybirli¤iyle kabul edilen bu belgeye; baﬂlang›çta, Ahd-› Millî Beyannamesi denilmiﬂtir. 6 maddeden
meydana gelen metin, daha sonra k›saca Misâk-› Millî ad›yla an›lm›ﬂ;
Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›na yön vermiﬂtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yemin
‹lk Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ç›kart›lan Teﬂkilât-› Esasiye
Kanunu’na gelince, burada yeminle ilgili hüküm bulunmamaktad›r.
‹kinci dönem T.B.M.M.’nin birinci oturumunda, Ertu¤rul Milletvekili Dr. Fikret Bey Meclis’e bir önerge sunmuﬂ, 11 A¤ustos 1923’te Meclis Genel Kurulu’nda okunan önerge üzerine milletvekillerinin tahlif
metni ve usulü müzakereye aç›lm›ﬂt›r. Mebuslar›n ittifakla kabul ettikleri ve son derece k›sa olan bu yeminin muhtevas›, ﬂu sözlerle ifadesini bulmuﬂtur:147
“Vatan ve milletin selâmet ve sa’adetinden baﬂka bir gâye takip etmeyece¤ime ve milletin bilâ kayd ü ﬂart hâkimiyeti esas›na sâd›k kalaca¤›ma,
Vallâhi”.

146
147

Avﬂar, agm., s. 42.
Ayn› yer. (Ayr›ca bkz.: Ek 2) (foto¤raf) Osmanl› Devleti’nin son döneminde Mâbeyn-i Hümâyun Baﬂkâtipli¤i yapm›ﬂ olan Âli Fuat Türkgeldi’nin ailesinden ve
T.B.M.M. 9. Dönem Milletvekillerinden Celal Fuat Türkgeldi mecliste yemin
ederken (BOA, HSD AFT, nr. 20/3, 29 Z 1341/12 A¤ustos 1923).
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Millî hakimiyet esas›n›n benimsendi¤i yeni dönemde, saltanat
kurumu fesh edilmiﬂ, hilafet kurumu bir süre daha devam etmiﬂtir.148
Milletvekillerinin yukar›da gösterilen yemin formülünde, siyasî bak›mdan egemenli¤in kay›ts›z-ﬂarts›z millete ait oldu¤u vurgulanmakta;
“Vallâhi” ibaresi d›ﬂ›nda dinî bir tâbir bulunmamaktad›r.149 Cumhuriyet’in ilân›n› müteakip T.B.M.M., 1924 y›l›nda yeni bir anayasa haz›rlayacak ve yemin maddesine geniﬂ surette yer verecektir.
Teﬂkilât-› Esasiye Kanunu ve Tahlif Hükmü
1924 tarihli Teﬂkilât-› Esasiye Kanunu’nun150 baz› maddelerinin
tavzihen tâdiline dair kanunda,151 milletvekilleri ve cumhurbaﬂkan›n›n tahlif hususu ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Madde 16 (ilk ﬂekli): “Mebuslar meclise iltihak ettiklerinde ﬂu ﬂekilde
tahlif olunurlar: (vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kayd
ü ﬂart hâkimiyetine mugay›r bir gaye takip etmeyece¤ime ve cumhuriyet esaslar›na sadâkatten ayr›lmayaca¤›ma, Vallâhi). (Muaddel madde): “Milletvekilleri meclise kat›ld›klar›nda ﬂu ﬂekilde tahlif olunurlar: (Namusum üzerine
söz veririm ki, vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kayd ü
ﬂart hâkimiyetine mugay›r bir gaye takip etmeyece¤ime ve cumhuriyet esaslar›na sadakatten ayr›lmayaca¤›ma namusum üzerine söz veririm)”.152
148

149
150
151
152

1 Kas›m 1922’de saltanat›n kald›r›lmas› ve Sultan Vahdettin’in Türkiye d›ﬂ›na ç›kart›lmas›yla birlikte, 18 Kas›m 1922’de, Osmanl› hânedan›n›n en yaﬂl› ferdi olarak Abdülmecit Efendi, T.B.M.M. taraf›ndan halife ilân edildi. Bu karar, Meclis
Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa taraf›ndan bildirilmiﬂ, Abdülmecid Efendi. teklifi kabul ederek, 22 Kas›m 1922’de ilk Cuma Selâml›¤›’na ç›km›ﬂt›r. Halife, yaln›z dinî
otoriteyi temsil yetkisi verildi¤inden, askeri üniforma giymemiﬂ ve k›l›ç kuﬂanmam›ﬂt›. Namaz sonras›nda Topkap› Saray› H›rka-i ﬁerif Dairesi’ne giden Halife Abdülmecid Efendi için burada biat merasimi düzenlenmiﬂ; törene Ankara Hükümeti’ni temsilen Refet Bele kat›lm›ﬂt›r. Tören, Osmanl› hanedan›n›n son biat töreni
olup, 3 Mart 1924’de yay›nlanan hususa dair kanun gere¤i, Abdülmecid Efendi’nin
halifeli¤ine son verilmiﬂ; hilafet müessesesi de kald›r›lm›ﬂt›r (Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk, II, s. 848 vd.; Avﬂar, agm., s. 42-43).
“Vallahi” ibaresi, 1928 y›l›nda metinden ç›kart›lm›ﬂt›r (Avﬂar, agm., s. 42)
20.1.1337 tarih ve 85 Say›l› Kanun.
Düstur, 3. Tertip, c. 5, s. 158.
Kili, age., s. 44, dn: 5.
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Madde 38 (ilk ﬂekli): “Reisicumhur, intihâb› akabinde ve meclis huzurunda ﬂu suretle yemin eder. Reisicumhur s›fat›yla cumhuriyetin kanunlar›na ve hakimiyet-i milliye esaslar›na riâyet ve bunlar› müdafaa, Türk milletinin saadetine sâd›kane ve bütün kuvvetimle sarf-› mesai, Türk devletine
teveccüh edecek her tehlikeyi kemâl-i ﬂiddetle men, Türkiye’nin ﬂan ve ﬂerefini vikaye ve i’laya ve deruhde etti¤im vazifenin icâbat›na hasr-› nefs etmekten ayr›lmayaca¤›ma, Vallâhi”. (Muaddel madde): “Reisicumhur, intihâb›
akabinde ve Meclis huzurunda ﬂu suretle yemin eder. Reisicumhur s›fat›yla
cumhuriyetin kanunlar›na ve hâkimiyet-i milliye esaslar›na riayet ve bunlar› müdafaa, Türk milletinin saadetine sâd›kane ve bütün kuvvetimle sarf-› mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemâl-i ﬂiddetle men, Türkiye’nin ﬂan ve ﬂerefini vikaye ve i’laya ve deruhde etti¤im vazifenin icâbat›na hasr-› nefs etmekten ayr›lmayaca¤›ma namusum üzerine söz veririm”.153
Sonuç
Osmanl› Devleti’nde yemin gelene¤i, kuruluﬂ y›llar›ndan itibaren
mevcuttur. Türk-‹slâm devletlerinde yayg›n olan hükümdar yeminleri,
Osmanl› padiﬂahlar› taraf›ndan da devam ettirilmiﬂ; Osmanl› padiﬂahlar› kendi tebeas›na yemin suretiyle söz verdi¤i gibi, ecnebi devlet hükümdarlar› ve tebeas›na, ahidname sureiyle imtiyaz bahﬂetmiﬂtir. Devlet ileri gelenleri ise, yine kuruluﬂ döneminden baﬂlayarak padiﬂaha sadakat ve kanunlara riayet üzere yemin etmiﬂlerdir. Gayrimüslim Osmanl› tebeas› da yeminle mükellef olup, gayrimüslim Osmanl› memurlar› ba¤l› bulunduklar› devlet dairelerinin naz›r ve reisleri huzurunda,
mensup olduklar› dine göre ‹ncil-i ﬁerîf veya Tevrat-› ﬁerîf’e elini basarak yemin etmiﬂlerdir.
Tanzimat döneminde, baﬂta padiﬂah olmak üzere devlet memurlar› tahlif edilmiﬂ; II. Abdülhamid’in saltanat› esnas›nda kabul ve ilân
edilen Kanun-› Esasi ile hükümdar›n yan› s›ra Âyân ve Mebusan Meclisi üyeleri yemin etmek zorunda b›rak›lm›ﬂlard›r. 1877’de Kanun-›
153

Gös. yer, s. 50, dn: 7; Düstur, 3. Tertip, c. 9, s. 142.
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Esasi’nin geçici olarak yürürlükten kald›r›lmas› ve Mebusan Meclisi’nin kapat›lmas› yemin müessesesinin iﬂleyiﬂini etkilemiﬂtir. II. Abdülhamid döneminde, asker ve sivil devlet memurlar›n›n tamam› siyaseten tahlif edilmiﬂtir.
1908’de II. Meﬂrutiyet’in ilân›yla birlikte, Kanun-› Esâsi tadil edilerek yeniden yürürlü¤e girmiﬂtir. Anayasa’n›n de¤iﬂen maddeleri aras›nda yeminle ilgili 46. madde de olup; tahlif ﬂekli ve muhtevas›,
önemli nispette de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Birinci Dünya Savaﬂ› ve onu izleyen Millî Mücadele döneminde, yemin ve tahlif ﬂartlar› bir defa daha de¤iﬂmiﬂtir. Bundan sonra yemin müessesesi varl›¤›n› muhafaza etmiﬂ; fakat, yemin muhtevalar›ndaki ﬂer’î ibareler kald›r›larak, yerini,
genellikle ﬂahsî ve millî baz› ifadeler alm›ﬂt›r.
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Ek: 1) Vükela, ulema ve ricalin tahlif olundu¤u gibi devlete hizmet eden
di¤er ﬂah›slara da yemin ettirilmesine dair arz müsveddesi ile mütalaas›
(BOA, ‹.DH, nr. 4/167)

Ek: 2) Celal Fuat Türkgeldi T.B.M.M’nde yemin ederken (BOA, HSD.
AFT, nr. 20/3, 29 Z 1341)

Örf ve Ritüellerde
Yemin

Bal›kesir Yöresinde Kan Ba¤› ve Evlilik D›ﬂ›
Akrabal›k ‹liﬂkilerinde Ant

Ali Duymaz* - Berna Ayaz**

A. Kan Ba¤› ve Evlilik D›ﬂ› Akrabal›k ‹liﬂkileri Üzerine
Sosyal bir varl›k olarak insan›n akrabal›k kavram›na yükledi¤i anlamda iki unsurun belirgin bir ﬂekilde öne ç›kt›¤› görülür. Bunlardan
biri kan ba¤›, di¤eri ise evlilik yoluyla oluﬂan yak›nl›kt›r. Kan ba¤› yoluyla oluﬂan iliﬂkiler a¤› “akraba” terimiyle ifade edilirken evlilik yoluyla oluﬂan ba¤ ise “h›s›ml›k” kavram›yla karﬂ›lanmaktad›r. Ço¤u kez
anlam ayr›m›na gidilmeden kullan›lan “akraba” ve “h›s›m” sözleriyle
ifade edilen yak›nl›klar›, bireyler kan ba¤› ve evlilik yoluyla edinmekte, yani kiﬂi iradesi ve seçme ﬂans› olmaks›z›n kendini bu sosyal yap›n›n içinde bulmaktad›r. Kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ›ndaki akrabal›klarda ise
gönüllülük esast›r. Kiﬂiler, gelenekler ve toplumun kurallar›yla s›n›rlanmakla birlikte kendi iradelerini ve tercih haklar›n› da kullanarak
sonradan edinilmiﬂ akrabal›klar kurabilmektedirler.
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‹nsan, dünyaya geldi¤i andan itibaren kendisini daireler halinde
sar›p sarmalayan bir sosyal a¤ içerisinde, yani aile, akraba ve h›s›m ortam› içinde bulur. Üstelik bu tart›ﬂ›lmaz ve birey kimli¤inin oluﬂumunda en etkili unsurlar› bar›nd›ran bir yap›d›r. Ancak bir yandan zaman
ve zaman›n de¤iﬂtirdi¤i de¤erler, bütün sosyal yap›lar› çözdü¤ü gibi çeﬂitli sebeplere ba¤l› olarak en d›ﬂ daireden baﬂlayarak akrabal›k ve h›s›ml›klar› da olumsuz etkilemiﬂ, k›r›lma ve kopmalara zemin haz›rlam›ﬂt›r. Öte yandan insan›n kültür ve medeniyet tarz› geliﬂtikçe baﬂka
yak›nl›klar kurma ihtiyac› do¤muﬂtur. Böylece klan döneminde görülen kan ba¤›n›n tek ve en etkili yak›nl›k unsuru olmas›, hatta evliliklerin aﬂiret içi yap›lmas› anlay›ﬂ› yerini savaﬂlara sebep olsa da d›ﬂ evliliklere b›rakm›ﬂ, insanlar yerleﬂik hayata geçip din kurallar› ve önemli ölçüde kayna¤›n› dinden alan hukuk içinde yaﬂamaya baﬂlay›nca
baﬂkaca iliﬂkiler tesis etme yoluna gitmiﬂlerdir. Levi-Strauss, Irk Tarih
ve Kültür adl› eserinde kültürü tan›mlarken insanlar›n kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ› akrabal›k iliﬂkilerine neden ihtiyaç duydu¤unu ﬂu cümleleriyle aç›klamaktad›r: “Kuﬂkusuz her kültür, hayat›n› al›ﬂveriﬂlerle sürdürür ve bir insan toplulu¤unu y›k›p geçebilen ve do¤as›n› bütünüyle gerçekleﬂtirmesini engelleyen tek bela ve sakatl›k yaln›z kalmakt›r.”1
Kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ› akrabal›k iliﬂkileri, yerleﬂik hayata geçmiﬂ
toplumlarda daha s›k görülür. Çünkü göçebe toplumlar aﬂiret veya boy
yap›s› içinde yaﬂad›klar› için zaten kan ba¤› ya da evlilik yoluyla herkes birbirinin akrabas›d›r ve töre bu aﬂiret dokusunun korunmas› konusunda son derece hassast›r. Yerleﬂik toplumlarda ise akrabal›k ve h›s›ml›k, anne ya da babaya ba¤l› olarak daralmakta, dolay›s›yla göçebe
bir topluma göre akraba ve h›s›mlar, bugün geniﬂ aile dedi¤imiz çerçeveye s›k›ﬂmaktad›r. Ayﬂe Kudat bu durumu, “Türkiye’de oldu¤u gibi,
Latin Amerika ülkelerinde de sanal akrabal›k yerleﬂik toplumlarda daha büyük önem taﬂ›r, aﬂiret düzeninden s›yr›lm›ﬂ köylerde seçimin h›s›m ve akraba aras›ndan yap›lmas›na oldukça az rastlan›r. H›s›m ve akraba ba¤lar›n›n göçebe aﬂiretlere oranla yerleﬂik toplumlarda daha dar
bir çevreyi kaplamas›, yerleﬂme sürecinde büyük akraba gruplar›n›n
1

Claude Levi-Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul 1994, s. 2.
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parçalan›p de¤iﬂik yörelere göç etmelerine ba¤l›d›r. Böylece, akraba
grubu küçük olan aileler sanal akraba edinerek bu çevreyi geniﬂletir,
dostluk ve dayan›ﬂma kurabilecekleri bireylerin say›s›n› art›rma çabas›na girerler”2 ﬂeklinde de¤erlendirmektedir. Mahmut Tezcan ise konuyla ilgili olarak “Bu tür bir uygulama, insanlar aras›ndaki özel yak›nlaﬂmalard›r. Sanal akrabal›klar, kana ba¤l› olmay›p sözleﬂmeye dayal›d›rlar. Birbirlerini seven samimi, içten kiﬂilerin bu tür yak›nl›klar kurmas›, onlar›n dostluklar›n›n pekiﬂtirilmesine yaram›ﬂt›r. Gerçek bir akrabal›k olmamas›na ra¤men, sonradan kurulan iliﬂkilerle gerçek akrabal›kta olan bir dizi yeni davran›ﬂ biçimleri içerisine girilir. Genellikle
akraba olunmayan yabanc›larla kurulan bir akrabal›kt›r. Böylece gerçek akrabalar d›ﬂ›nda, baﬂka kimselerle de ayr› bir destek ve güç sa¤lanm›ﬂ olur. Bu tür akrabal›klarda yüksek derecede karﬂ›l›kl› görev duygusunu içeren kiﬂisel ba¤lant›lar söz konusudur.”3 demektedir.
B. Ant Kavram› ve And›n Kan Ba¤› ve Evlilik D›ﬂ› Akrabal›k
Kuruluﬂunda Oynad›¤› Rol
Genel olarak kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ› akrabal›klar olarak tan›mlad›¤›m›z bu iliﬂkilerin kurulma sürecinde bireylerin irade ve isteklerinin
yan› s›ra toplum üyelerinin kat›lmas› ve durumu onamas› anlam›nda
törensel uygulamalar›n da gerçekleﬂti¤i gözlenmektedir. Bu tür akrabal›klar›n kurulmas› s›ras›nda yap›lan törenlerin baﬂ›nda ise ant içme yer
almaktad›r. Bireyler içtikleri bu anttan sonra kendilerini gerçek akraba gibi kabul etmekte ve hatta gerçek akrabal›ktan daha ileri bir ba¤
oluﬂturmaktad›rlar. Bu ant içmenin törensel boyutu ise toplumun bu
akrabal›¤› meﬂru kabul etmesi, onaylamas› ve denetim alt›na almas›
anlam›n› taﬂ›maktad›r.
Kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ› akrabal›k iliﬂkilerinin kurulmas›nda temel
rol oynayan ant kavram› hakk›nda en ayr›nt›l› bilgileri Abdülkadir
2

3

Ayﬂe Kudat, Kirvelik (Sanal Akrabal›¤›n Dünü ve Bugünü), Ütopya Yay›nevi, Ankara 2004, s. 97.
Mahmut Tezcan, Kültürel Antropoloji Giriﬂ, Maya Akademi Yay›nlar›, Ankara 2008,
s. 78-79.

78 • Yemin Kitab›

‹nan vermiﬂtir. ‹nan, ant kelimesinin bütün ‹slam-Türk kabilelerinde
ortak oldu¤unu belirterek bu söz karﬂ›l›¤›nda Yakutlar›n “and›gar”,
Kalmuklar›n “andagar” dediklerini, Çuvaﬂlar›n ise ant içmek yerine
“antah-” fiilini kulland›klar›n› kaydeder. Eski ve yeni sözlüklerde “ant”
ve “andagar” kelimesi Arapça “half”, yemin “kasem”; Farsça sûkend;
Almanca “Eid”, “Eidschwur” kelimeleriyle aç›klanmaktad›r.4 Baﬂta
Türkiye Türkçesi olmak üzere Azerbaycan, Baﬂkurt, Kazak, K›rg›z, Özbek, Tatar, Türkmen Türkçelerinde de “ant” kelimesi kullan›lmaktad›r5. Uygur Türkçesi’nde “ant” yemin, “ant›kmak” ise yemin etmek anlam›nda kullan›lmaktad›r6. T›va Türkçesi’nde ant içmek için “da›kmak” 7, Hakas Türkçesi’nde ise ant içmek, yemin etmek anlam›nda
“sirten-“ kelimesi yer almaktad›r8. Bu bilgilerden yola ç›karak “ant” sözünün Türk kültürünün en eski ve en yayg›n sözlerinden biri oldu¤unu söyleyebiliriz.
Ant sözünün hem içmek fiiliyle birlikte kullan›lmas› hem de Abdülkadir ‹nan’›n “Eski devirlerde “ant” kelimesi bir yabanc› ile kardeﬂleﬂme ve dostlaﬂmay› teyit için yap›lan töreni ifade etmiﬂtir; bugünkü
anlad›¤›m›z mefhumu ifadeye yarayan bir terim olarak kullan›lmas›
çok sonraki devirlere aittir” 9 ﬂeklindeki ifadesi and›n baﬂlang›c›ndan
beri bir yabanc› ile kardeﬂleﬂme töreni ba¤lam›nda kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Dolay›s›yla ant sözü tasavvurî akrabal›klar›n kurulmas›ndaki bir törenin ad›ndan bugünkü genel ve yayg›n anlam›na kavuﬂmuﬂtur. Elbette kökendeki kan içme yoluyla yap›lan ant törenleri za4

5

6

7

8
9

Abdülkadir ‹nan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant”, Makaleler ve ‹ncelemeler, I.
Cilt, TTK Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 317-330; Bu makale ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dergisi’nde (VI(4), Ankara 1948, s. 279290) yay›mlanm›ﬂt›r.
Ahmet Bican Ercilasun, vd. Karﬂ›laﬂt›rmal› Türk Lehçeleri Sözlü¤ü, C. 1, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1991.
Ahmet Cafero¤lu, Eski Uygur Türkçesi Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1968.
Ekrem Ar›ko¤lu, Klara Kuular, Tuva Türkçesi Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›,
Ankara 2003.
Ekrem Ar›ko¤lu, Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2005.
Abdülkadir ‹nan, agm, s. 324.
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manla zay›flam›ﬂ, bir yandan arkaik ﬂeklinden izleri korurken di¤er
yandan yeni uygulama ve inan›ﬂlarla bezenmiﬂtir. Mesela antla ilgili
törenlerde kan yalama, silah üzerine ant içme, karﬂ›l›kl› hediye al›p
verme, bir nesneyi kertme, ay› kafas› ve derisi üzerinde ant içme, t›rnak yalama gibi uygulamalar›n oldu¤u bilinmektedir.
Bal›kesir yöresinde kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ› iliﬂkilerin kurulmas› esnas›nda yer alan sözleﬂmelerde hediyeleﬂmenin önemli bir yeri bulunmaktad›r. Biz çal›ﬂmam›zda bu tür iliﬂkilerden sadece üçü; kan kardeﬂli¤i, ahret kardeﬂli¤i ve musahiplik üzerinde Bal›kesir yöresinden derledi¤imiz bilgiler ›ﬂ›¤›nda örnekler sunarak de¤erlendirmelerde bulunmaya çal›ﬂaca¤›z.
C. Bal›kesir Yöresinde Kan Ba¤› ve Evlilik D›ﬂ› Akrabal›k
‹liﬂkileri ve Bu ‹liﬂkilerde Ant
1. Kan Kardeﬂli¤i
Kan, bütün kültürlerde bereketi ve korkuyu bir arada bulunduran
bir unsurdur. Kan ak›tma ritüeli, herhangi bir kötülükten korunma, bereketi ça¤›rma, topluma kat›lma gibi birçok inan›ﬂ ve uygulamada karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Levy-Bruhl, kan›n kurban sunma s›ras›nda oldu¤u
gibi isteyerek ak›t›labilece¤ini belirterek kan›n, istenmeden ya da kiﬂinin bizzat kendisi taraf›ndan ak›t›lmadan vücuttan ç›kmas› durumunda
olay›n tamamen farkl› bir boyut kazand›¤›n› ve ilkel insan›n heyecanlan›p ﬂaﬂ›rd›¤›n› anlatmaktad›r. Her ne kadar kan›n hiçbir biçimde ak›t›lmamas› gerekiyorsa da bir ﬂahit huzurunda koldan bir toplardamar
kesilebilir ve akan de¤erli s›v› bir kupada toplanabilir. ‹ki insan kan
kardeﬂli¤iyle ba¤land›¤›nda kan kardeﬂi ya da anda olmak istediklerinde gerçekleﬂen budur10. Çinlilere göre iki tür kan vard›r: Biri yaralardan
akan taze kan, yani hayat simgesi olan k›rm›z› kan, di¤eri ise herhangi
bir temas sonucunda hastal›¤a ya da mutsuzlu¤a yol açan, pis koyu
renkli adet kan›. K›rm›z› kan ruhun bar›nd›¤› yerdir ve dolay›s›yla bu
10

Jean Paul Roux, Eski Ça¤da ve Ortaça¤da Altay Türklerinde Ölüm, (Çev.: Aykut Kazanc›gil), Kabalc› Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 76-77.
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kanla temas eden her nesnenin sihirli güçleri olur. Erkek menisi, anne
sütü de bu kan›n bir türevi olarak de¤erlendirilmektedir11.
‹lkel kültürlerde ruhun bar›nd›¤› yer olarak tan›mlanan kan ile
yap›lan uygulamalar›n baﬂ›nda kan kardeﬂli¤i törenleri gelmektedir.
Baz› araﬂt›rmac›lar kan kardeﬂli¤inin yamyaml›¤›n bir kal›nt›s› oldu¤unu iddia etmektedir. Mesela Evelyn Reed “Yamyaml›k uygulamas› geriledikçe, birbirine yabanc› insanlar›n kardeﬂlik iliﬂkileri içinde bir
araya getiren kan içme törenleri biçiminde kendini gösteren kal›nt›lar
b›rakt›. ‹nsanlar, damarlar›n› kesip bir di¤erin kan›ndan biraz içerek
bir kan antlaﬂmas› oluﬂturdular. Bu, insanlar›n birbirini öldürmeyece¤i ya da incitmeyece¤i konusunda ant içmeleri anlam›na geliyordu”12
demektedir.
Bir baﬂka köken aç›klamas› ise kan kardeﬂli¤inin yabanc› klanlar
aras›nda iliﬂki kurmak amac›yla ortaya ç›km›ﬂ olmas› gerekti¤i ﬂeklindedir. Çünkü “ilkel” toplumda var olan k›z-erkek kardeﬂ iliﬂki kal›b›n›
ço¤altmak daha kolay bir yol olarak görülmüﬂtür. Kan antlaﬂmas› diye
an›lan bu “kut töreni”, daha önce yabanc› olan erkekler aras›nda kan
kardeﬂ olarak birbirlerine ba¤lanmas›d›r. Bu törenler, çok uzun evrimi
süresince birçok de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂ, ama baﬂlang›çtaki durumunu
–erkekler aras›nda ortak yard›mlaﬂma antlaﬂmas› olma özelli¤ini her
zaman korumuﬂtur13.
Kan kardeﬂli¤inin kökeniyle ilgili olarak üzerinde ittifak edilmiﬂ
net ve ortak bir görüﬂ bulunmamaktad›r. Ancak kan antlaﬂmalar›n›n
baﬂlang›çtaki amac›, ayr› olan oymaklar› birbirine kardeﬂlik ba¤›yla
ba¤layarak düﬂman oymaklar aras›nda bar›ﬂ sa¤lamakt›. Klandan devlet yap›s›na geçiﬂ sürecinde oymaklar›n kardeﬂli¤inden bireysel kardeﬂli¤e do¤ru bir yönelme olmuﬂtur. Bu durum da ilerleyen zamanda erkekler aras›nda bir antlaﬂmaya dönüﬂmüﬂ olmal›d›r.
11

12

13

Wolfram Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü¤ü, (Çev.: Aykut Kazanc›gil, Ayﬂe Bereket),
Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2000, s. 158.
Evelyn Reed, Kad›n›n Evrimi Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye, (Çev. ﬁemsa Ye¤in),
C. 1, Payel Yay›nevi, ‹stanbul 1994, s. 68.
Reed, age, s.231.
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Birçok kültürde var olan kan kardeﬂli¤i Türk kültüründe de çok
eski dönemlerden bugüne kadar ulaﬂabilmiﬂtir. Kan kardeﬂli¤i ile ilgili
en eski devirlerde ant, yani kardeﬂleme törenini Abdülkadir ‹nan ﬂu
ﬂekilde anlatmaktad›r. “‹ki yabanc› kardeﬂlemeye ve dost olmaya karar
verirlerse soydaﬂlar›n›n huzurunda kollar›n› keserek bir kaba (ant aya¤›’na) kanlar›n› ak›t›rlar. Aralar›na k›l›ç, ok veya baﬂka bir silah koyarak bu kaptaki kana k›m›z, süt veya ﬂarap kar›ﬂt›rarak beraber içerlerdi. Sonra silahlar›n› yahut atlar›n› veyahut hemﬂirelerini de¤iﬂtirirler,
böylece “antl› adaﬂ” olurlard›. Mo¤ol devrinde bu törenle dostlaﬂm›ﬂ
olanlara “anda” denilmiﬂtir. “Anda” terimi Türk lehçelerinden ancak
K›rg›zca’da dünür kelimesiyle birlikte kuda+anda=kudanda (=dünür+kardeﬂ), K›rg›z-Kazakça’da “kudandal›” (=dünür olanlar) ﬂekillerinde muhafaza edilmiﬂtir.”14
Heredotos da ‹skitlerin ant törenleriyle ilgili olarak ﬂu bilgileri
vermektedir: “Skythler ﬂöyle ant içerler: Toprak bir kupan›n içerisine
ﬂarap doldururlar; ant içecek olanlar buna kanlar›n› kar›ﬂt›r›rlar; bunun için sivri bir ﬂeyle küçük bir delik açarlar ya da k›l›çla hafif çizerler; sonra kab›n içerisine bir pala, oklar, bir balta ve m›zrak dald›r›rlar;
bu da olduktan sonra tanr›sal öfke üzerine ant içerler ve kaptaki ﬂaraptan az›c›k içerler ve orada bulunanlar›n ileri gelenleri de onlarla beraber içerler.”15.
Jean Paul Roux, Türklerin ve Mo¤ollar›n Eski Dini adl› eserinde
Timuçin ile Camuka’n›n kan kardeﬂi olmalar›n› ayr›nt›lar›yla anlatmaktad›r. “Timuçin on bir yaﬂ›nda iken Camuka Timuçin’e küçük bir
Karaca kemi¤i verdi ve Timuçin’de Camuka’ya üzerine bak›r dökülmüﬂ
bir kemikçik verdi ve kendilerini “anda” ilan ettiler. Kendileri anda olduktan sonra, Onon’un buzu üzerinde kemikçik oyunu oynam›ﬂlard›.
‹ﬂte bu ﬂekilde kendilerini “anda” ilan etmiﬂlerdi.”… “Bundan sonra
ilkbaharda ufak tahta yaylar› ile birlikte avlan›rken Camuka, iki y›ll›k
bir ine¤in iki boynuzunu yap›ﬂt›raraktan ve orada delikler açaraktan,
14
15

‹nan, age, s. 325.
Herodotos, Herodotos Tarih, (Çev.: Müntekim Ökmen), ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›, ‹stanbul 2009, s. 322.
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Timuçin’e bu süslü oku verdi. Timuçin ona, karﬂ›l›k olarak, ucu ard›ç
a¤ac› goncas› ile son bulan bir ok verdi. Ve de kendilerini “anda” olarak ilan ettiler.” Bundan sonraki üçüncü kardeﬂlik ise daha kapsaml›d›r. “ﬁimdi “anda” (ﬂeklindeki birlikteliklerini) yenileyerekten… Timuçin, Merkitlerin Tokto’s›ndan alm›ﬂ oldu¤u alt›n kemeri ald› ve Camuka’n›n beline sard›rd›, Camuka’y› Tokto’a’n›n y›llard›r k›s›r olan
doru k›sra¤›na bindirdi. Camuka da, Uvas-Merkit’lerin Dayin-usun’dan alm›ﬂ oldu¤u alt›n kemeri anda Timuçin’e sard›rd›; Timuçin’i de
yine Dayin-usun’a ait olan (o¤la¤a benzer) bir beyaz ata bindirdi… Bol
yaprakl› bir a¤aç alt›nda birbirini “anda” ilan ettiler, birbirlerini sevdiler, ﬂölenlerle ve ziyafetlerle e¤lendiler ve geceleyin ayn› yorgan alt›nda birlikte uyudular.”16.
Örneklerde de görüldü¤ü üzere kan kardeﬂi olma ritüelinde taraflar›n birbirlerinin kan›n› içmelerinin yan› s›ra bir eﬂya de¤iﬂ tokuﬂu
yapt›klar› da görülmektedir. Bu bir anlamda söz niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Türkiye’de derlenen kan kardeﬂli¤i ve bu kardeﬂli¤in törensel boyutunu Nermin Erdentu¤, Hal köyü ba¤lam›nda ﬂöyle anlatmaktad›r:
“‹ki taraf bir araya gelir, kollar›nda veya ellerinde ufak bir yer kanat›rlar ve birbirlerinin kan›n› emerler böylece kan kardeﬂi olurlar. Bu tasavvuri kardeﬂlik Hal’liler nazar›nda gerçek, sulbi kardeﬂlikten ileri tutulmaktad›r; s›k›nt› ve saadetler daima bu kardeﬂler aras›nda paylaﬂ›l›r
ve hayatlar› boyunca da birbirlerinin baﬂl›ca yard›mc›lar› olurlar.”17.
Ali R›za Balaman ise kan kardeﬂli¤i hakk›nda “Yandaﬂ iki k›z ya da erkek, yaﬂamlar›n›n bir döneminde dünyada kald›klar› sürece birbirlerine kardeﬂçe davranacaklar›na, kardeﬂ gözüyle bakacaklar›na ve birbirlerini kardeﬂ gibi kollayacaklar›na and içerler. Tan›klar önünde ya da
tan›ks›z parmaklar›ndan b›çak ucuyla ç›kart›lan kandan birbirlerine
sunar, sözel olarak da “kan yalad›k kardeﬂ olduk” derler. Bu yal›n törenden sonra kan kardeﬂler, kanla kutsanan beraberlik kararlar›n› ya16

17

Jean Paul Roux, Türklerin ve Mo¤ollar›n Eski Dini, (Çev.: Aykut Kazanc›gil). Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2001, s. 239.
Nermin Erdentu¤, Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCo¤rafya Fakültesi Yay›nlar›, Ankara 1983, s. 47.
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k›nlar›na duyururlar. Yeni kan kardeﬂler, bundan böyle kar›ndaﬂ olmad›klar› halde birbirlerine sanki kar›ndaﬂlarm›ﬂ gibi davran›r, verdikleri
bu sözü yerine getirmeye çal›ﬂ›rlar. Kan kardeﬂleri aralar›ndaki kardeﬂlik ba¤› etkinli¤ini, çevrelerine de aktar›rlar. Sözgelimi, kan kardeﬂler
birbirlerinin yak›nlar› taraf›ndan da ilgi görür, kabul görür ve destek
al›rlar. Zaman içinde verilen kan kardeﬂli¤i sözleri yerine getirilmedi¤inde ya da beklenmeyen bir nedenle bu iki kiﬂinin aralar› iyi gitmedi¤inde kan kardeﬂli¤i bozulur. Bu durumda her iki taraf›n da birbirlerine karﬂ› sözde kurulan ortak yükümlülüklerinden vazgeçerler; yap›lacak bir ﬂey yoktur. Yani herhangi bir yapt›r›m söz konusu de¤ildir”18
demektedir.
Bal›kesir’de yapt›¤›m›z derlemelerimizde kan kardeﬂli¤i ile ilgili
uygulamalar›n, hem ülke geneli hem de geçmiﬂe oranla oldukça azalm›ﬂ oldu¤unu tespit ettik. Bu arada Ömer Seyfettin’in meﬂhur And hikâyesinin de Bal›kesir’e ba¤l› Gönen ilçesinde geçti¤ini hat›rlatmak isteriz. Bilindi¤i üzere “Ben Gönen’de do¤dum” ifadesiyle baﬂlayan bu
hikâyede M›st›k’la kan kardeﬂi olan yazar, kan kardeﬂli¤i gere¤i kendini köpe¤e karﬂ› koyan M›st›k’›n trajik ölümünü anlatmaktad›r.19
Kaynak ﬂah›slar›m›zdan edindi¤imiz bilgilere göre Bal›kesir yöresinde kan kardeﬂli¤i iki ﬂekilde uygulanmaktad›r. Bunlardan ilki parmaklar›n kesilerek kanlar›n›n birbirine kar›ﬂt›r›lmas›yla olmaktad›r:
“Mesela sen keseceksin parma¤›n› ben de kesece¤im. Birbirimize
de¤direce¤iz o zaman kan kardeﬂi oluyormuﬂsun.” (Gülizar Aslan, Kepsut-Danahisar Köyü).
‹kinci uygulama biçimi ise sünnetle ilgilidir. ‹nan›ﬂa göre bir çocu¤un tek baﬂ›na sünnet ettirilmesi uygun bulunmamaktad›r:
“Eskiden sünnet çocu¤u tek sünnet olmazd›. Kimse olmazsa yan›nda bir horoz keserlerdi.” (Fazl› Sar› Bigadiç-Güvemçetmi).

18

19

Ali R›za Balaman, Evlilik ve Akrabal›k Türleri (Sosyal Antropolojik Yaklaﬂ›mla), Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 81-82.
Hülya Argunﬂah, Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikayeler I, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s.246-254.
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Bu sebeple birlikte sünnet olan çocuklar ise kan kardeﬂi say›lmaktad›r:
“Ayn› anda sünnet olunca onlar kan kardeﬂi olur. ‹liﬂkileri çok iyidir. Benim eﬂim öyle olmuﬂ. Babas›n›n maddi gücü yetmemiﬂ. Baﬂka bir
amcalar› kendi o¤luyla yapt›rm›ﬂ. Onlar kan kardeﬂiler. Kardeﬂten çok
severler birbirlerini.” (Dursun Akçay, Karamanlar Köyü).
“Ben bir tane o¤lum var sünnet yapaca¤›m. O zaman diyelim ki
baﬂka biri daha var sünnet olacak. Onu da benim evde sünnet ettirirsem o zaman onlar kan kardeﬂi olurlar. Benim evde sünnet oluyor ya,
kan› benim eve ak›yor ya, ondan kan kardeﬂi öyle olur. Masraf›n› ben
yap›yorum, sen garibans›n, ikisi bir oluyorlar. ‹lerleyen zamanda sayar
severlerse birbirlerini yine ahret de olabilirler.” (Sabriye Örki, Edremit- Tahtakuﬂlar Köyü).
Sünnet bir ergenli¤e geçiﬂ töreni olman›n yan› s›ra bireyin toplum
taraf›ndan kabul ediliﬂinin de meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r. Mircea Eliade’nin
ifadesiyle insan bir kere do¤makla tamamlanm›ﬂ olmamaktad›r; ruhani olarak bir ikinci kere daha do¤mas› gerekmektedir, eksikli, rüﬂeym
halindeki bir durumdan, mükemmel, eriﬂkin bir duruma geçmesi gerekmektedir20. Eliade’ye göre erginleme kavram› üç kategoride ele
al›nmal›d›r. ‹lki, ergenlik ritüelleri olarak bilinen çocukluktan yetiﬂkinli¤e at›lan sembolik yeniden üretimleridir. Di¤eri gizli bir toplulu¤a ya da kardeﬂlik birli¤ine girerken uygulanan ritüellerdir. Sonuncu
kategoride ise mistik erginleme süreçleri ele al›nmaktad›r21. Bal›kesir
yöresinde sünnetle yap›lan kan kardeﬂli¤i uygulamas›nda çocukluktan
ergenli¤e geçiﬂteki törenin kardeﬂlik birli¤ine geçiﬂte uygulanan törenle birleﬂtirilerek uyguland›¤› görülmektedir.
“Çocuk” ancak sünnet olduktan sonra “erkek” olabilmektedir.
Daha önceki hayat›nda birey “çocuk” olarak kabul edilmekte, cinsiyeti konusunda bir tan›mlama yap›lmamaktad›r. Sünnet olduktan sonra
ise sahip oldu¤u cinsiyet, kimli¤inin en önemli unsuru olarak ön pla20
21

Mircea Eliade, Kutsal ve Dind›ﬂ›, Gece Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s. 157.
Mircea Eliade, Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and Rebirth,
(Çev. Willard R. Trask). Dallas 1994, Spring Publications, s. 2.
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na ç›kar›lmaktad›r. Bu ergenli¤e geçiﬂ töreninde çocuk yaln›z b›rak›lmamakta ve birlikte sünnet oldu¤u kiﬂiyle kan kardeﬂi de olmaktad›r.
Bireyler, hayat›n geçiﬂ aﬂamalar›nda genellikle yaln›z b›rak›lmazlar.
Mesela evlenirken gelin ve damad›n yan›nda onlara eﬂlik eden sa¤d›çlar› bulunmaktad›r. Bu durum, kötü ruhlara karﬂ› korunman›n bir yolu
olarak düﬂünülmekle birlikte yeni bir dönemin baﬂlang›c›ndaki korku
ve endiﬂe duygular›n›n yaratm›ﬂ oldu¤u tedirginli¤i de ortadan kald›rmaktad›r. Birçok yöremizde sünnet töreniyle ilgili akrabal›k iliﬂkisi kirveliktir. Bilindi¤i gibi kirvelik, sünnet kan›n›n kirvenin ete¤ine akt›¤›na dair inançtan kaynaklanmaktad›r. Ancak Bal›kesir yöresinde kirvelik kurumunun ve gelene¤inin yay›lmay›ﬂ› sebebiyle sünnet törenlerinde ayn› anda sünnet edilen çocuklar›n kan kardeﬂi say›lmas› gelene¤i öne ç›km›ﬂt›r. Burada kardeﬂlik olgusunu ortaya ç›karan iki durum
bulunmaktad›r. Bunlardan ilki sünnetin bir eriﬂkinli¤e geçiﬂ töreni olmas› ve bu törende çocu¤un yaln›z kalmamas› için ona bir “kardeﬂ”in
eﬂlik etmesidir. ‹kincisi ise iki çocu¤un da bu geçiﬂ töreni neticesinde
ayn› ac›, korku ve tedirginli¤i paylaﬂm›ﬂ olmalar› ve kanlar›n›n ayn› zaman diliminde ak›p bir anlamda birbirine kar›ﬂm›ﬂ olmas›d›r. Kan ba¤› ve evlilik d›ﬂ› akrabal›k iliﬂkilerinin kurulmas›ndaki temel unsur, bireylerin kendilerini savunmas›z hissettikleri anlarda koﬂulsuz güvenecekleri bir dal bulma içgüdüsüdür.
2. Ahret Kardeﬂli¤i
Hemen hemen bütün dinlerde ortak olan ve kutsal kitaplarda da
yer alan inan›ﬂa göre tüm insanlar ölecek ve ahiret hayat› ad› verilen
hayat için yeniden dirilecektir. Bu dünyadan götürülebilecek tek ﬂey
günahlar ve sevaplar olacakt›r. Bir insan nas›l ki, bu dünyan›n a¤›r yükünü tek baﬂ›na kald›ramayaca¤›n› düﬂünmüﬂse, öteki dünyaya göç etti¤inde de hesaba çekilece¤ini ve bu a¤›r yükü tek baﬂ›na taﬂ›yamayaca¤›n› düﬂünmüﬂtür. Bu noktada kendisinin günah›na ve sevab›na ortak olacak, gerekirse onunla birlikte cennette gülecek, cehennemde
yanacak birine ihtiyac› vard›r. Böyle bir sorumlulu¤u da ancak “kardeﬂ” diyebilece¤i ve aralar›nda kan ba¤› olmayan bir kiﬂi yüklenebilecektir. Bu kardeﬂlik olgusu, bu dünyadaki iyi ve kötüde ortak olman›n
yan›nda öteki dünya için de bir haz›rl›k anlam› taﬂ›maktad›r.
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Bal›kesir yöresinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda kaynak ﬂah›slar, öteki
dünyaya, insanlar›n öldükten sonra yeniden dirilece¤ine inand›klar›n›
belirtmektedirler. Bir kaynak ﬂahs›m›z “Ölümden sonra yaﬂama inan›yoruz. Ölüp de dirilece¤imize inan›yoruz. Ama bu ﬂekilde canlanmayaca¤›z. Hepimiz 30 yaﬂ›nda olacakm›ﬂ›z. Genci de yaﬂl›s› da. Her istedi¤in akl›ndan geçen olacakm›ﬂ.” (Hatice AYAZ, Bal›kesir-Köylüköy)
diyerek bu inanc›n› ifade etmiﬂtir.
Ahret kardeﬂli¤i olgusu, kayna¤›n› iﬂte bu dünyan›n d›ﬂ›nda baﬂka
bir öteki dünyan›n varl›¤› inanc›ndan almaktad›r. “‹lkel” insan›n zihninde bu dünyada sahip olamad›¤› hiçbir ﬂeye öteki dünyada da sahip
olamayaca¤› düﬂüncesi vard›r. Lucien Levy-Bruhl, “Genelde ilkel insan, öldükten sonra bir yaﬂam oldu¤una inanmaktad›r. Ona göre insan
ölünce canl›lar›n dünyas›ndaki varl›¤› sona ermekte ancak yok olmamaktad›r. Yaln›zca bu dünyadan, bir baﬂkas›na geçerek oradaki yeni
koﬂullara uyarak belli bir süre yaﬂamaktad›r” der22.
Ahret kardeﬂli¤i Antropoloji Sözlü¤ü’nde “Yaﬂlanm›ﬂ kad›nlar
aras›nda öteki dünya inanc›na dayanarak kurulan dostluk/kardeﬂlik
iliﬂkisi” olarak tan›mlanmaktad›r23.
Mahmut Tezcan, ahret kardeﬂli¤ini ﬂu ﬂekilde tan›mlamaktad›r:
“‹slam toplumlar›nda yayg›n bir yak›nlaﬂma biçimidir. Özellikle yaﬂl›
kad›nlar aras›nda görülür. Yaﬂl› kad›nlar dinsel bir törenle ahretlik
olurlar. ‹ki yaﬂl› kad›n böylece ahretlik olunca çok samimi iki dost
olurlar ve birbirlerine s›rlar›n› söylerler. Öte dünya düﬂüncesine dayal› bir dostluk anlaﬂmas›d›r.”24.
Ali R›za Balaman ise, “Bu kardeﬂlik genellikle yaﬂl› kad›nlara özgü, ‹slam toplumlar›nda yayg›n olan bir türdür. Ahret kardeﬂli¤inde,
kan kardeﬂli¤inde oldu¤u gibi bireylerin seçme, seçilme, be¤enme, be22
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Lucien Levy-Bruhl, ‹lkel ‹nsanda Ruh Anlay›ﬂ›, (Çev.: O¤uz Adan›r). Do¤u-Bat› Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 236.
Kudret Emiro¤lu, Suavi, Ayd›n, Antropoloji Sözlü¤ü, Bilim ve Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 2009.
Mahmut Tezcan, “Tasavvuri Akrabal›k ve Ülkemizdeki Uygulama”, Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, 15(1), Ankara 1982, s. 117-130.
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¤enilme, kabul edip etmeme türünde ye¤leme özgürlükleri vard›r. Bu
nedenle bireyler, uzun s›namalar sonunda birbirlerine ahret kardeﬂli¤i
önerisinde bulunurlar” demektedir.25
Bal›kesir yöresinde ahret kardeﬂli¤i, genellikle kad›nlar aras›nda
uygulamalar› görülen bir gelenektir26. Ahret kardeﬂiyle ilgili olarak
“ahretlik”, “kardeﬂ”, “olma kardeﬂ” gibi adland›rmalar kullan›lmaktad›r. Ahretlik edinme yaﬂ›yla ilgili ise yerli ve yabanc› araﬂt›rmac›lar›n
tan›mlamalar›nda kulland›klar›n›n aksine herhangi bir s›n›rlama bulunmamaktad›r. 3-4 yaﬂlar›ndaki çocuklar ailelerinin r›za ve iradesiyle
ahretlik say›labildikleri gibi kiﬂiler kendi istek ve tercihleriyle evlilikten önce veya sonra da ahretlik edinebilirler. Ahretlik olmak için gerekli olan en önemli ﬂart, kiﬂilerin karﬂ›l›kl› sevgi ve sayg›lar›d›r. Derlemelerimizden verece¤imiz birkaç örnek konuyu aç›kl›¤a kavuﬂturmada yard›mc› olacakt›r:
“Bir köye dü¤üne gitmiﬂtik. 17 yaﬂ›ndayd›m. Dü¤ünde k›zlarla oynaﬂ›rken biriyle çok iyi anlaﬂt›k. Annesi de hemen geldi zaten yan›ma
“sizi ahret yapam” dedi. Biz de tamam dedik.” (Emine Özcan, Dursunbey)
“Kad›nlar aras›nda da ahretlik olurlar. Dü¤ünde yak›n geçindi¤i
k›zlara kardeﬂ okunur. Bizim burada ahretlik de¤il kardeﬂ denir. K›z gelin olurken kendine kardeﬂ seçer. Kiminle iyi geçiniyorsan onu seçersin. Kardeﬂlik dü¤ünde seçilir.” (Emine Erdel, ‹vrindi/Mall›ca Köyü)
“Biz kardeﬂ deriz. Bekârken de evliyken de yap›l›r. Samimi anlaﬂt›¤›n biriyle kardeﬂ olursun. Kendi köyünden de baﬂka köyden olur.”
(Gülizar Aslan, Kepsut-Danahisar Köyü)
“Benim torunum yaﬂ›ndaki çocuklar› (1,5-2 yaﬂ›nda) bebekken,
aileler aras›nda toplant› yap›l›r. Münasip görülür. Kad›nlar aras›nda
ahretten çok “kardeﬂ” kelimesi kullan›l›r. Hatta laf aras›nda bahsedilirken “Kardeﬂime gidiyorum” diye söylenir. O ahret kardeﬂidir.” (Sait
Çal, Balya-Kayalar Köyü).
25
26

Balaman, age, s. 83.
Bal›kesir yöresinde ahret kardeﬂli¤i kavram›n›n alevi inanc›na sahip kiﬂiler taraf›ndan musahip kelimesinin karﬂ›l›¤› olarak da kullan›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
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“Bu küçük yaﬂlarda baﬂlar. Kad›nlar için ahret erkekler için sa¤d›ç
önemlidir. Genelde bekârken olur çünkü küçük yaﬂlarda baﬂlar. Aileler taraf›ndan sa¤lan›r ahretlik. 3-4 yaﬂ›nda hatta daha do¤madan ahretlik yap›l›r çocuklar. ‹ﬂte do¤arsa ahret yapal›m diye konuﬂulur.” (Cevat Kahveci, Balya-Kayalar Köyü).
“Ahret kardeﬂi dü¤ün oldu¤u gün olunur. Bekârken ahret kardeﬂi
olunur. Evliyken olmaz.” (Kezban Uysal, Savaﬂtepe/Eyerci Köyü).
“Ahrette beraber olmak için seçti¤in kiﬂidir. Herkesin ahrette bir
kardeﬂ seçmesi gerekirmiﬂ bu dünyada. Ahrette komﬂun olsun diyorsun. Ahretli¤ini kendin götürürsen daha iyiymiﬂ. Öteki dünyada da bu
dünyada oldu¤u gibi hayat devam edece¤i için bu dünyadan ahretli¤ini götürürsen daha iyi.” (Miyase Çetin, Kirne (Ortaca) Köyü).
Ahret kardeﬂli¤inin kurulmas› ve meﬂrulaﬂmas› için küçük bir tören düzenlenir. Ahretlik olacak kiﬂiler, birbirleri için bohça haz›rlarlar,
bohça getirilmesi s›ras›nda bütün tan›d›klar davet edilir, âdetâ bir dü¤ünün söz ve niﬂan aﬂamalar›nda oldu¤u gibi ahretlik olunur. Karﬂ›l›kl› bohça getirme kardeﬂlik sözleﬂmesinin temelidir, baﬂka bir ifadeyle
bohça al›ﬂveriﬂi ahret kardeﬂi olacak kad›nlar aras›nda bir antt›r, antlaﬂmad›r. Bu bohça al›ﬂveriﬂi bir yandan antlaﬂman›n temelini teﬂkil
ederken öte yandan karﬂ›l›kl› bir hediyeleﬂmedir. Hediyeleﬂme antropologlar taraf›ndan toplumsal iliﬂkilere verilen önemin ölçüsü olarak
de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca arma¤an vermenin, karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma ve al›ﬂveriﬂin bütün toplumsal iliﬂkilerde önemli bir rol oynad›¤›,
toplumsal iliﬂkilerin böylelikle kuruldu¤u belirtilmektedir. Baﬂkalar›
ad›na yap›lan her toplumsal davran›ﬂ, karﬂ› taraf›n da mukabelede bulunmas›n› gerektirir veya böyle bir karﬂ› davran›ﬂ beklenir27.
Hediyeleﬂme ve de¤iﬂ tokuﬂ sistemi, insanlar›n toplumsallaﬂmas›
yönünde çok etkili olmuﬂtur; boyun bütün üyeleri, arma¤an al›ﬂ veriﬂi
yoluyla birbirlerine ba¤lanmakta, birbirlerine ba¤›ml› hale gelmektedirler. Bu durum, yaln›z aﬂiret aras›nda de¤il, boyun üyeleri aras›nda da
her çeﬂit iliﬂki ve akrabal›k a¤lar› ören evlilik sisteminde oldu¤u gibi
27
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herkesin ayr› bir iﬂlev yüklendi¤i çeﬂitli törenlerde de kendini göstermektedir28.
Bohça al›ﬂ veriﬂi ve hediyeleﬂme ile ilgili kaynak ﬂah›slardan derlenen birkaç bilgi aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
“Onlar bize gelirken bana hediye bohça getirdiler. Bohçan›n içinde elbiselik, üzerinde çember, çorap, terlik, bana yarayacak hediyeler
getirdiler. Biz de onlara verdik. Ondan sonra ba¤›m›z kopmad›.” (Emine Özcan, Dursunbey).
“Çember olur. Bir iki sofral›k insan gelir kardeﬂ olunaca¤› zaman
eskiden arabalar da bu kadar yoktu. Bir iki gün de kal›n›rd›. ﬁimdi kal›nm›yor. Yemekler yenilir. Kaﬂ›k çal›n›r oynan›r.” (Gülizar Aslan,
Kepsut-Danahisar Köyü).
“Giysiler, çember, seccade, iç çamaﬂ›r› verdik. Onun çocuklar›na
benim çocuklar›ma bir ﬂeyler koyduk. Dua falan okumad›k. Büyüklerimiz ahret olun siz birbirinize yak›ﬂ›yorsunuz dediler. Ahret olacaklar›n
yaﬂlar› birbirine yak›n olmal›. Öteki dünyada da bu dünyadaki gibi kardeﬂinle bir olsun diye yap›l›r. Birbirimizi görünce çok ﬂükür görüﬂtük
diyip sar›l›yorsun. Bizim amelimiz iyiyse Allah ahrette de kavuﬂtursun
görüﬂtürsün diye dua edilir.” (Hatice Ayaz, Köylüköy).
“‹lk evvela birinin evine giderler. Onun evinde misafir olur karﬂ›
taraf. El öpme birbirleriyle tan›ﬂma olur. Karﬂ›l›kl› çocuklara el öptürülür. Birbirlerine hediye al›n›r. Yazma, elbise al›n›r. ‹kinci defa karﬂ›
taraf gelir.” (Sait Çal, Balya-Kayalar Köyü).
“Kardeﬂ ya da sa¤d›ç yap›ld›¤› zaman birbirimize hediye veririz.
Baﬂ›na bir yazma ya da parma¤›na bir yüzük. Yeme içme olur toplan›l›r bir yemek yenir.” (Cevat Kahveci, Balya-Kayalar Köyü).
“Ahret annem, bohça yapm›ﬂ. ‹çinde havlu, anneme elbiselik, babama namaz takkesi, ikimize de ayakkab›, elbise al›nd›. Bohça yapt›,
biz de onlara yapt›k. Bize geldiler. Dua okundu. Baﬂka insanlar da ça¤›r›ld›. Çaylar, yemekler, sanki niﬂan gibi oldu. Bu dünyada iyi geçini28
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yorsunuz, öteki dünyada da birbirinize ﬂefaat edin diye yap›lan bir ﬂey.”
(Derya Avc›, Bal›kesir).
“Bohça yapars›n. Çorap, patik, bez koyars›n. O da sana yapar.”
(Zeliha Karakoç, Dursunbey-Çamköy).
“Hediye ile giderler. Çamaﬂ›r, basma al›n›r hediye yap›l›r gidilir.
Oturulur konuﬂulur. Evlendikten sonra da ahretlikleri devam eder.”
(Kezban Uysal, Savaﬂtepe/Eyerci)
Kaynak ﬂah›slar›m›z taraf›ndan anlat›lan bohça getirme töreninden sonra art›k o toplulukta bulunan herkes bu kiﬂilerin ahret kardeﬂi
olduklar›n› ö¤renmiﬂ ve kabul etmiﬂ olurlar. Buradaki bohçalar ant içmenin simgesel unsurlar›d›r, yani ahretlikler aras›ndaki bu antlaﬂma
bozulursa bohçalar›n iade edilmesi gerekmekte, böylece ahretlikler de
sona ermektedir. Ancak bu durum, toplum taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmamakta, kiﬂinin toplum içerisindeki itibar› zedelenmektedir.
Ahretlikler aras›ndaki bu kardeﬂlik ba¤›, sadece bu iki bireyi ba¤lamakla kalmaz, sonradan kurulan bu kardeﬂlik kurumu çocuklar›n›,
eﬂlerini, hatta anne ve babalar›n› da içerisine almaktad›r. Bu ant içme
töreninden sonra çocuklar annelerinin ahretliklerini “teyze” bilmekte
ve hitap ederken de “ahret teyze” ya da yaln›zca “teyze” ﬂeklinde akrabal›k terimlerini kullanmaktad›rlar. Eﬂler de birbirlerini bacanak kabul
etmektedirler. Ahretlikler birbirlerinin anne-babalar›na da “ahret anne”, “ahret baba” diye hitap etmektedirler.
“Çocuklar›m›z ahret teyze derlerdi. Ahretli¤imiz anne babas›na
da “ahret anne”, “ahret baba” deriz.” (Emine Özcan, Dursunbey).
“Evlendikten sonra da devam eder ve torunlar›na kadar sirayet
eder.” (Sait Çal, Balya-Kayalar Köyü).
“Benim annemin ahreti var komﬂu köyden gençken ahret olmuﬂlar. Benim annem vefat etti ama biz onu teyzemiz olarak görüyoruz.
Anneme ahret anne derler. Biz onlara ahret anne deriz. Kesinlikle onu
annen yerine koyars›n. Ahret olan kad›n›n kocas› da eniﬂten olur.”
(Miyase Çetin, Kirne (Ortaca) Köyü).
“Çocuklar› da onlara teyze der. Ad›yla hitap etmez. Hep teyzem
der. Benim k›z›n kocas› hep ﬂaka yapard›. Benim han›mla Güldane ev-
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liler diye. Benim k›z›m›n ahretli¤inin çocu¤u bana da babaanne diyor.
K›z›ma teyze bana da babaanne der.” (Kezban Uysal, Savaﬂtepe/Eyerci
Köyü).
“Benim bir ahret kardeﬂim var benim çocuklar›m onu esas teyzesi san›yorlard›. Onun çocuklar› da beni öyle san›yordu. Büyüyünce
söyledik öyle olmad›¤›m›z› ama yine de teyze derler. Küçükken ahret
kardeﬂi yapm›ﬂlar annemler bizi. Ufakken gerçek kardeﬂ san›yormuﬂuz
birbirimizi. Birbirimizin her ﬂeyini biliriz. Bizim eﬂlerimiz de birbirine
sa¤d›ç olur.” (Ayﬂe Aktaﬂ, Savaﬂtepe/Kozca¤›z Köyü).
Bal›kesir yöresinden derledi¤imiz bilgilere göre ahretliklerin çocuklar› aras›nda evlilik daha önceki dönemlerde uygun görülmezken
günümüz ﬂartlar› içerisinde herhangi bir k›s›tlamaya gidilmemektedir. Kaynak ﬂah›slar›m›zdan bir k›sm› böyle bir evlili¤in uygun olmayaca¤›n› söylerken bir k›sm› da kan ba¤› olmad›¤› için herhangi bir
sorun olmayaca¤›n› belirtmektedirler. Anlad›¤›m›z kadar›yla ahretliklerin çocuklar› aras›ndaki evlilik baﬂlang›çta yasakt›, ancak zaman
içerisinde bu yasakta zay›flama olmuﬂtur. Derleme saham›zda “Ahretliklerin çocuklar›n›n evlendiklerine ﬂahit oldunuz mu?” sorusuna
olumlu bir cevap alamamam›z da her ne kadar bu evliliklerin yap›lmas›nda bir sak›nca görülmese de uygulamaya pek yans›mad›¤›n›
göstermektedir.
“Ahret kardeﬂleri evlenebilir.” (Gülizar Aslan, Kepsut-Danahisar
Köyü).
“Ahretlerin çocuklar› birbiriyle evlenirler. Kan ba¤› yok ya.” (Zeliha Karakoç, Dursunbey-Çamköy).
“Çocuklar› birbirleriyle evleniyor ama eskiden evlenemezlerdi.
Teyze, hala diyorsun ya onun k›z›na da kötü gözle bakamazs›n ama ﬂimdi aram›yorlar evleniyorlar.” (Ayﬂe Çektin, Dursunbey-Aﬂa¤›Ya¤c›lar
Köyü).
“Ahrete kardeﬂ gözüyle bak›ld›¤› için çocuklar› evlenemez.”
(Cevriye Çakmak, Ayval›k-Çamoba Köyü).
“Ahretliklerin çocuklar› birbiriyle evlenebilir.” (Ayﬂe Aktaﬂ, Savaﬂtepe/Kozca¤›z Köyü).
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Bu antlaﬂmadan sonra ahretlikler ahrete kadar sürecek ve öldükten sonra da birlikte olma dilekleri içerisinde birbirlerinden ayr›lmaz
ve öz kardeﬂlerinden daha yak›n iliﬂki içerisinde bulunurlar. Ahretlikler birbirlerinin her türlü iﬂine koﬂar, kimsenin bilmedi¤i s›rlar›n› bilirler. Kaynak ﬂah›slar›m›zdan edindi¤imiz bilgiler ›ﬂ›¤›nda ahretliklerin
birbirleri için ne ifade ettiklerini, birbirlerine karﬂ› sorumluluklar›n›
de¤erlendirmeye çal›ﬂt›k.
“Özel günlerimizde daha çok birlikte oluyoruz. Birbirimizin dü¤ününde ölümünde el iﬂini de maddiyat› da esirgemeyiz. Eskiden bu kadar s›k dostluklar yoktu, görüﬂmeler yak›nl›klar olsun diye yap›l›rd›.
Her bayram gidilirdi, boﬂ geçilmezdi. ﬁimdi o kadar s›k görüﬂemiyoruz,
ama görüﬂtük mü de hiç araya zaman girmemiﬂ gibi oluyoruz. Kendi
kardeﬂlerimden ay›rm›yorum onu da.” (Emine Özcan, Dursunbey).
“Dü¤ünde yak›n geçindi¤i k›zlara kardeﬂ okunur. Bir hediye al›n›r.
Dü¤ünde onun yan›ndan ayr›lmaz. Sonra da kardeﬂlikleri devam eder
gider. O¤lunun sünneti olur kardeﬂine okursun yine. O kardeﬂlik hiç
bitmez. K›z gelin olurken kendine kardeﬂ seçer. Kiminle iyi geçiniyorsan onu seçersin. Kardeﬂlik dü¤ünde seçilir. Yard›m ederler. Çeyiz sererler. K›nas› yak›l›rken yan›nda olurlar. Gelinin yan›nda kardeﬂlerin
de sandalyesi olur. K›na gecesi günü kardeﬂler gelinle birlikte yatarlar.
K›na gecesi bitince k›z evinde çanak çal›p oynarlard› eskiden. Biri türkü söyler, di¤erleri oynarlar, art›k dü¤ünlerde mevlit okunuyor. Eskiden oyun daha çok olurdu. ﬁimdi okumakl› oluyor dü¤ünler. Gelinin
k›nas› yak›ld›ktan sonra kardeﬂler gelinin ellerini çapraz ba¤larlar.
S›ms›k›, dü¤ümlerle ba¤lar, damada götürürler, ama çözmek çok uzun
sürer. Damat e¤er çözemezse kardeﬂlere ya bir tavuk verir, ya para verir, ya da onlar›n istedikleri bir ﬂeyi al›r. Kardeﬂlere ayn› renk yazma verilir. Onlar o yazmay› takarlar. Gelinin kardeﬂi oldu¤un belli olur.”
(Emine Erdel, ‹vrindi/Mall›ca Köyü).
“Bir evin insan› gibidirler. Dursunbey’de ahretimiz var onun cenazesine gittik.” (Hatice Ayaz, Köylüköy).
“Ahret kardeﬂlerinin rolü k›na gecesinde rolü çoktur. O gece gelin
k›z›n evinde kal›rlar. Oynarlar, yiyecek haz›rlarlar. Eskiden sepi olurdu.
Pazar günü gelin ç›kard›. Cumartesi günü de sepi olurdu. K›z evi avlu-
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nun ortas›na urganlar germek suretiyle yap›lan bütün çeyizleri sererlerdi. O sepiye de o¤lan evi davullarla gelirler o sepinin alt›nda de¤iﬂik
oyunlar oynan›r, k›z evi de ﬂeker atar. O ahret k›zlar gelinle kald›klar›
gece sabaha kadar sepi sererlerdi.” (Sait Çal, Balya-Kayalar Köyü).
“Hayat›m›z boyunca bize hep “siz ahretliksiniz, bize anlatm›yor
ama sana anlat›r” derlerdi. Birbirimizle her ﬂeyi paylaﬂabiliriz. Çok özel
ﬂeylerimizi biliriz. Birbirimizden bir ﬂey saklamay›z. Arkadaﬂtan öte,
kardeﬂin gibi, 3. bir kardeﬂ. Benim dü¤ünümde benim her ﬂeyime koﬂtu. Her konuda yapmam gerekenleri anlatt›. K›namda, haz›rlanmamda
yard›mc› oldu. Evimi o yerleﬂtirdi. Bayramlarda hediye al›p ahret anneme giderim. O da benim anneme gelir. Söz aﬂamas›ndaki çiftler gibiyizdir. Aile yap›lar›m›z farkl› olmas›na ra¤men bu ba¤dan dolay› otururlar iyi geçinirler.” (Derya Avc›, Bal›kesir).
“Ahret kardeﬂi oldun mu ahrete kadar bitmez o. Ölene kadar birbirine taﬂ›n›rs›n, her türlü yard›m› yapars›n. Dü¤ünde, ölümde ne yapmas› laz›msa yard›m eder.” (Ayﬂe Çektin, Dursunbey-Aﬂa¤›Ya¤c›lar
Köyü).
“Benim annemin ahreti vard›. Gerçek kardeﬂten daha yak›n oluyorlar birbirlerine. Onlar›n her yard›m›na koﬂarlar, üzüntüsünü sevincini paylaﬂ›rlar. Birbiri için asla kötü düﬂünmezler. Yeri geldi¤i zaman
kardeﬂ kardeﬂi çekiﬂtirebilir. Kardeﬂ kardeﬂi k›skanabilir ama ahret kardeﬂleri aras›nda asla böyle bir ﬂey olmaz. Onlar›n eﬂleri de birbirine bacanak olurlar. Asla birbirine kötü gözle bakmazlar. Benim annem vefat etti ama biz onun ahretini teyzemiz olarak görüyoruz. Onlar›n çocuklar›n› ye¤enimiz olarak görürüz.” (Miyase Çetin, Kirne( Ortaca)
Köyü).
“Benim ahretli¤im bir Çerkez k›z›yd›, uzakt› köyleri de, ama babam düﬂtü önüme biz bir bohça haz›rlad›k. Bizi ahret etmeye götürdü
babam. Sonra o felç geçirdi. Üç tane çocu¤uyla kalakald›. Babam yine
beni götürdü onun yan›na, bir süre bakt›m ben onlara.” (Kezban Uysal, Savaﬂtepe/Eyerci Köyü).
“Ahret çocuklar› bana yenge der. Korur kollar›z birbirimizi, çocuklar›m›z›. Ahretimin çocu¤u evlense bir sini tatl› yapar›m. Her iﬂine
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koﬂar›m. Dü¤ününde hizmet ederim. Ahretin annesi babas› da dü¤ün
evine tatl› gönderir.” (Halime Akda¤, Balya-Kayalar Köyü).
Kaynak ﬂah›slar›m›zdan edindi¤imiz bilgilere göre ahret kardeﬂi öz
kardeﬂten bile daha önemli görülmektedir. Ahretlikler birbirlerinden
bir ﬂey saklamamakta, birbirlerinin do¤umdan ölüme kadarki her anlar›ndan yanlar›nda olmaktad›rlar. Ahret kardeﬂi edinmekteki as›l
amaç hayat›n içerisinde insan›n hükmedemedi¤i geçiﬂ aﬂamalar›nda
yaln›z kalma korkusunu engellemek olmal›d›r. Öteki dünyada bir arada olma düﬂüncesinden daha fazla bu dünyada yaln›z kalma korkusunun daha bask›n oldu¤u görülmektedir. Ahret kardeﬂi olan bir kiﬂi sevincini, üzüntüsünü paylaﬂabilece¤i, güvenebilece¤i biri oldu¤u düﬂüncesiyle kendisini psikolojik aç›dan rahatlatmaktad›r. Do¤um, dü¤ün,
ölüm gibi durumlarda ahretlikler de kendi ailelerinden insanlar gibi
hizmet etmekte, maddi olarak da destek sa¤lamaktad›rlar. Bu anlamda
ekonomik olarak da bir destek oldu¤u görülmektedir.
3. Musahiplik (Yol Kardeﬂli¤i)
Bal›kesir yöresinde Alevi inançl› topluluklar aras›nda görülen yol
kardeﬂli¤i için musahip kelimesinin yan›nda “sa¤d›ç”, “ahret kardeﬂi”
ﬂeklinde adland›rmalar da tespit edilmiﬂtir. Bilindi¤i gibi sa¤d›ç kelimesi genellikle dü¤ünde damada eﬂlik eden erkek anlam›nda kullan›lmaktad›r. Ancak Bal›kesir yöresinde musahip için de “sa¤d›ç” kelimesi kullan›lmaktad›r. Ahret kardeﬂi ise genellikle kad›nlar aras›nda kurulan kardeﬂlik ba¤›n› akla getirmekle birlikte alan araﬂt›rmam›z neticesinde bu kavram›n da musahip kelimesinin karﬂ›l›¤› olarak kullan›ld›¤›n› tespit ettik.
Musahip kelimesinin sözlük anlam› “sohbet, arkadaﬂl›k eden kimse”dir. Kaynak ﬂah›slar›m›z ise musahipli¤i “dört can›n bir can olmas›”
ﬂeklinde tan›mlamaktad›rlar. Musahipli¤in ilk ﬂart› evli olmakt›r, bekâr kimseler musahip olamazlar. Teklif erkeklerden gelir ve eﬂlerin de
mutlaka r›zas› olmas› gerekir. Musahipli¤i her ne kadar erkek teklif etse de onu yürütecek olan›n kad›n oldu¤una inan›l›r. Musahiplik di¤er
kardeﬂliklere göre kuruluﬂ aﬂamas›ndan baﬂlayarak kesin kural ve yapt›r›mlara sahiptir. Musahiplik ceminde topluluk önünde içilen antla
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sa¤lanan yol kardeﬂli¤i, toplum taraf›ndan özendirilmekte, musahibi
olmayan bir kiﬂinin öteki dünyada Hak didar› göremeyece¤ine inan›lmaktad›r. Kan kardeﬂli¤i ve ahret kardeﬂli¤inin bozulmas› hoﬂ karﬂ›lanmasa da mümkündür. Oysa musahipli¤in bitmesinin hem dinî hem de
toplumsal aç›dan yapt›r›mlar› çok büyüktür ve bu yapt›r›mlar kiﬂilerin
aile fertlerini de etkilemektedir.
Musahip olacak kiﬂiler öncelikle cemde dedenin huzuruna gelirler ve bu isteklerini dile getirirler. Dede bunun zor bir yol oldu¤unu
“gidenin mal›, dönenin can›” ﬂeklinde bir uyar›yla hat›rlat›r. Kendilerine bir y›l süre tan›r. Bu süre zarf›nda çiftler birbirlerini tan›rlar. E¤er
bundan sonra kararlar›nda ›srarc›larsa musahiplik ceminde toplan›l›r
ve ikrar verilir. ‹krar vermek, ant içmek demektir ve art›k bu yoldan
dönüﬂ yoktur. Ant içilirken o topluluktaki herkes musahip adaylar›ndan raz› olmal›d›r. Aksi takdirde kardeﬂlik gerçekleﬂemez. Çünkü oluﬂacak olan bu kardeﬂlik, dört can›n d›ﬂ›nda tüm toplumu etkileyecektir.
Musahipli¤in kökeni hakk›nda iki görüﬂ vard›r. ‹lki Hz. Muhammed’in k›rklar ceminde Hz. Ali ile kurmuﬂ olduklar› kardeﬂliktir. ‹kincisi ise Hz. Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göçü, yani hicret s›ras›nda ortaya ç›kt›¤› yönündedir.
Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin musahip olmas› ﬂu ﬂekilde anlat›lmaktad›r:
“Herkes yerine oturduktan sonra Tanr›’n›n elçisi, inananlara dönerek;
“– Ey inananlar, her iki kiﬂi birbirinizi musahipli¤e kabul edin”,
buyurur.
Muhammed’in buyru¤u üzerine her inanan kendisine bir kardeﬂ
bulur. Her iki kiﬂi karﬂ›l›kl› birbirini kardeﬂli¤e kabul eder.
Bu yolla tüm inananlar birbirinin musahibi olur. Hz. Ali yaln›z
kald›¤›n› görünce aya¤a kalkarak;
“– Ey Tanr›’n›n elçisi ben tek kald›m, ben kiminle kardeﬂ olay›m?”
der. Bunun üzerine Muhammed;
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“– Ey Ali, sen benim kardeﬂimsin; t›pk› Musa ve Harun gibi. Ya
Ali, bundan böyle sen de seni izleyenlerin, sana inananlar›n belini
ba¤la” buyurur.
Dile¤e uyan Ali, Muhammed kat›nda, önce Selman-› Farisi’nin,
sonra Kamber’in, ard›ndan da Süheyl’in kuﬂa¤›n› ba¤lar.
‹nananlar bu durumu kutlamak ister. ‹çlerinden biri peksimet,
hurma ve ya¤ getirir. Ali, Muhammed’in önünde peksimet, hurma ve
ya¤dan lokma yapar ve herkese sunar. Tüm inananlar bu lokmadan yiyerek doyar.
Sonuçta bir lokma artar. Bu lokmay›, o s›rada Medine’de bulunan
Hasan, Hüseyin ve Fatümatüz-Zehra’ya göndermeye karar verirler.
Mecliste bulunanlar artan lokmay› bir kaba koyarlar ve kab›, hanedan›n hizmetkâr› Selman-› Farisi’ye verirler. Selman-› Farisi, kab› hiç yere koymadan Medine’ye ulaﬂt›r›r ve bir sehpan›n üzerine b›rak›r.
Sufiler, Ehlibeyt’e lokma gönderilmesini bir sevgi belirtisi olarak
alg›larlar; birbirlerine lokma göndererek bu olay› sürekli canl› tutarlar.”29.
Musahip tutman›n kökeni yarad›l›ﬂa kadar götürülmekte ve ilk
kardeﬂli¤in de Cebrail ile Hz. Âdem aras›nda yap›ld›¤›na inan›lmaktad›r. ‹mam Cafer-i Sad›k Buyru¤u’nda ise musahiplik “Pir önünde kardeﬂ olan k›rklar kat›nda k›rklar ile kardeﬂ olur. Ve on yedi erkân›n edebini bilip seyran olana arif-i billan ve barikullah denir. Ve kiﬂi kâmil
bir pir meydan›nda kardeﬂ olunca, yetmiﬂ yedi erkânda ve on yedi erkânda (erkân) sahibiyle musahip olur. Bir baba ve ana karn›ndan do¤makla kardeﬂ olunur. Çünkü bir k›rkt›r, k›rk bindir. (Buna) birlik makam› denir” ﬂeklinde anlat›lmaktad›r30. Musahibi olmayanlarla ilgili
olarak Buyruk’ta ﬂöyle denilmektedir. “Her adam kendi akran›, kendi
emsali ve münasibi ile musahip olmazsa tuttu¤u ikrar yanl›ﬂt›r. U¤raﬂlar› boﬂunad›r. Ve hay›rlar› kabul de¤ildir. Ve ahrette azapta olup Haz29
30

Esat Korkmaz, K›rklar Cemi, Anahtar Kitaplar Yay›nevi, ‹stanbul 2007, s. 182-183.
‹mam Cafer-i Sad›k, Buyruk, (Haz. Fuat Bozkurt), Kap› Yay›nlar›, ‹stanbul 2009, s.
70.
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reti Hakk’›n rahmetinden ve Hazreti resul’ün ﬂefaatinden yoksun kal›r. Dört kap›n›n, k›rk makam›n, on yedi erkân merdudu olur.”31
Musahiplik hakk›nda kaynak ﬂah›slar›m›zdan dede Naci Yüksel ﬂu
bilgileri vermektedir:
“Musahiplik Alevi-‹slam inanc› içerisinde edep, erkân, adaba ba¤l› dört can›n bir araya gelip birbirlerine söz vermesiyle beraber Allah’a
kul, Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip olabilmek için verilen ikrara
ba¤l› kâmil insan olma yolunda yürüyecek canlar›n dördünün bir araya
gelmesiyle musahiplik yol erkân› içerisinde baﬂlar. Sebe’ suresi 46. ayet
ve bunla beraber hutbemiz vard›r, onu da okuruz. Musahiplik ‹slamiyet
öncesinde de vard›. Hz. Ali efendimiz k›rklarda cem yürütüyordu. Hz.
Peygamberimiz k›rklara geldi¤inde ceme kat›ld› ceme kat›ld›ktan sonra beraber lahm›ke lahm› cismike cismi dedi¤imiz hadise okuyarak herkesi musahip tutmas›n› istediler mimberde. Orada ikisi bir vücut oldu.
‹ki baﬂ gösterdi. Ve tüm ‹slam içerisinde peygambere inanlar›n musahip tutmas›n› istediler. Burada çeﬂitli düﬂünceler ortaya ç›k›yor mimbere ç›kt›¤›nda hem kardeﬂim diyor hem damad› diye düﬂünülebiliyor.
Oysa ki insanlar› birbirine ba¤layan kan ba¤› olmayan insanlar›n birbirine hata yapmadan do¤ru, dürüst, insanl›ktan insan-› kâmilli¤e zümreyi Salihli¤e kadar ulaﬂan bir inanç sistemidir. Daha sonra iman edenler
‹slamiyet’in getirdi¤i o güzel inanç sistemine musahiplik uyarlanm›ﬂ ve
kiﬂiler dört tane can bir araya gelerek birbirleriyle musahip olmuﬂlard›r.
Musahiplik bir yerde kardeﬂtirler. Mal› mala katmakt›r. Can› cana katmakt›r. Cesedi cesedidir. Kan› kan›d›r. Hiçbir kötülük düﬂünemez onun
üzerinde. Kardeﬂinden vazgeçebilir ama musahibinden vazgeçemez.
Musahiplik erdemleﬂmektir. Hak yolunda yürümektir.
Sark› dedi¤imiz dört can›n bir araya gelerek onlar›n üzerinde
Kur’an-› Kerim’den ayetler okumam›zla beraber onlar›n üzerinde Sebe’
suresi, innellezine, ayetel kürsü, fatiha onlarla beraber canlar› dünya
ve ahiret üzerinde kardeﬂ yap›yoruz. Bunlar›n birinin suçu dördünün
suçudur. Birinin sevab› dördünün sevab›d›r. Art›k onlar musahip oldu31

‹mam Cafer-i Sad›k, age, s. 72.
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¤u andan itibaren, ölmeden evvel ölen, hesaba çekilmeden evvel hesab›n› veren ar›nm›ﬂ kullardan oluyorlar. O güne kadar ne yapt›ysa sorumsuzdur. Ama sorumlulu¤u vard›r. Musahip olmadan önce iki nokta
vard›r. Bunlar bizim için önemlidir. Di¤erlerinin telafisi mümkündür.
Birincisi ›rzla ilgisi olan hiç kimseyi musahip yapm›yoruz. ‹kincisi kan
dökeni musahip yapm›yoruz. Onun d›ﬂ›nda birbirlerinin r›zal›¤›n› ald›ktan sonra gelirler. R›zal›¤› kiﬂi önce kendisinden r›zal›k al›r. Ben dürüst müyüm do¤ru muyum bu yolda ilerleyebilir miyim birini incittim
mi? A¤latt›m m› haram var m› üzerimde diye kendini bir süzgeçten geçirir. Kendinden bir r›zal›k ister. Hak-Muhammed-Ali yolunda yürüyebilecekse halktan r›zal›k alacak halktan da r›zal›k ald›ysa en son gelip
cemden de r›zal›k alacak. Üç r›zal›k bir araya gelecek mi el ele enel
hak olacak. Üç r›zal›k bir araya gelmedi¤i süreç içerisinde musahip olmas› zor. Musahip olan kiﬂilerin art›k kan› kan›d›r cesedi cesedidir. Birinin günah› dördünün günah›d›r. Birinin sevab› dördünün sevab›d›r.”
Musahip olmak isteyen kiﬂiler öncelikle kendi aralar›nda karar
verdikten sonra dedenin huzuruna gelerek bu isteklerini dile getirirler.
‹stekleri kabul olduktan ikrar verirler yani ant içerler.
“Musahip olmak isteyen canlar geldi¤inde tan›mas› için bir y›l gibi süre verilir. Ayn› köydense böyle bir süreye gerek olmayabilir. Çünkü oradaki insanlar zaten birbirlerini do¤umlar›ndan itibaren tan›rlar.
Birbirlerini tan›d›ktan sonra gelirler. Biz musahip etmeden önce sorar›z. Yaﬂant›s›nda ne var? Niﬂanl›s›n› b›rakt› m›? Baﬂkas›n›n niﬂanl›s›n›
alan› kabul etmeyiz örne¤in. Eﬂine, aﬂ›na, eline beline diline sad›k m›?
Bunlar›n hepsini cem içerisinde inceleriz. ‹nceledikten sonra cem
erenlerine sorar›z. Onlar olur verdikten sonra Allah’a kul Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip olmak üzere buraya gelen canlar›m›zdan yola kederli bir hali var m› diye sorar›z. E¤er varsa kederli hali canlar onu
söyler. Aﬂ›lmayacak gibiyse d›ﬂar› ç›kar›r›z musahip yapmay›z aﬂ›lacak
gibiyse onu musahip ederiz. Onu tamamen orada bulunan on iki hizmet sahibiyle cem erenleri karar verir. Do¤rulu¤unu yanl›ﬂl›¤›n› on iki
hizmet sahibi ve cem erenleri dedeye söyler. Evliya buyru¤u dedi¤imiz
‹mam Cafer-i Sad›k hazretlerinin buyru¤u do¤rultusunda biz bunlar›
inceleriz. Hangi boyuttaysa o boyutuna göre canlar› yönlendiririz.
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Kur’an-› Kerim’de musahip olanlar için “ey kilime bürünmüﬂ kullar” denir. Biz orada sarg› dedi¤imiz ﬂey de budur. Dört can›n üzeri tamamen örtülür. Musahip olduktan sonra bunlar›n cenaze namazlar› k›l›n›r. Yani ölmeden önce ölünür. Nefsi öldürmektir. Çünkü sorumlu olmad›¤› yaﬂamdan sorumlu oldu¤u bir yaﬂama geçer. Musahip olmadan
önce sorumsuzdur. Musahip olmadan önce kul kusur iﬂler sultan ba¤›ﬂlar. Cahil gözüyle bakar›z. O anda gaflete düﬂmüﬂtür belirli bir suç iﬂleyebilir ama biz belirli suç iﬂler derken akl› baﬂ›na geldi¤i andan itibaren ›rz ve kan bizim için çok önemlidir. Ömür boyu ceme gelemez. ‹ntihar edenin dahi cenaze namaz›n› k›lm›yoruz ve k›ld›rm›yoruz. Cemimizde kimseye do¤rudan ismiyle hitap etmiyoruz. “Hasan derviﬂ, Fatma bac›” diye sesleniriz.”
Musahip olan söz verir ikrar verir, cem erenleri öncelikle bunu
duyar.
“Allah’a kulum, Muhammed’e ümmetim, Ali’ye talibim
Benim dinim ‹slam,
Kitab›m Kur’an,
Mezhebim hak mezhebi
El verdim, etek tuttum
Tuttu¤um etek Seyit Köse Süleyman Oca¤›,
Pirim, mürﬂidim, evvela ah›r-› Hünkar Hac› Bektaﬂ-› Veli
Ho holam›cam, din dinlemicem, yalan söylemicem
Yalanc› tan›kl›¤› yapm›cam
Gözümle görmedi¤imi gördüm demicem
Kula¤›mla iﬂitmedi¤imi iﬂittim demicem
Kimseye iftira ithamda bulunm›cam
Helalimden baﬂka harama kemer çözmicem”
‹krar verdikten sonraki durum ise bir s›r olarak ifade edilmektedir.
Hizmet baﬂlad›¤› andan itibaren musahibi olmayanlar cemden ç›kar›l›r sadece musahibi olanlar cemde kalmaya devam ederler. Bu noktadan sonras›n›n anlat›lmas› uygun görülmemekte s›rra ihanet olarak de¤erlendirilmektedir.
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“Musahip ceminde sa¤d›c› olmayanlar saat on bire kadar durur.
On birde hizmet baﬂlar, o zaman sa¤d›c› olmayanlar d›ﬂar› ç›kar.” (Fatma Ertekin, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü).
“‹krardan sonra yolun gere¤i yap›l›r. Bu bir s›rd›r. Görgü cemimiz
s›rd›r. S›r meydan›d›r. ‹nsan›n bir s›rat›, bir de s›rr› vard›r. S›rr›ndan s›rat›n› satamaz. Oras› tamamen takva boyutudur. Allah da Kur’an da
der “Benim gerçek ﬂefaat›ma takva sahibi kullar›m erecektir” der. Namazlar›m›z› k›lar, gülbanklar›m›z› okur, salâtlar›m›z›, salâvatlar›m›z›
okuruz. Lokmalar›m›z› da yer, cemden ayr›l›r›z.” (Naci Yüksel, Bahçedere/Kavakbaﬂ› Köyü).
Topluluk önünde içilen bu anttan sonra art›k geri dönüﬂ imkân›
bulunmamaktad›r. Kaynak ﬂah›slar›m›z bu durumu “evlilik biter ama
musahiplik bitmez” ﬂeklinde aç›klamaktad›rlar. Musahiplik kurumu
Hz. Muhammed ve Hz. Ali’den kalma boyutuyla da di¤er kardeﬂliklere göre daha kutsal bir noktadad›r. Bundan sonra birinin sevab› da, günah› da dördüne aittir. Kendilerinin olan her ﬂey, eﬂ hariç ortakt›r.
“Biz musahiplerimize deriz ki biriniz Muhammed, biriniz Ali oldunuz. Biriniz Fatma Anam›z, birimiz Hatice anam›z oldunuz. Musahib
musahibe küsemez. Musahip musahibin varisidir, bir elman›n yar›s›d›r.
Birbirine küsen Allah’›na küser. Muhammed’e küser, Ali’ye küser.
Dört can bir cand›r, birbirini incitemez. Yüzünü ters çeviremez. Musahiplerin aras›na kimse giremez. Ne analar›, ne de baﬂkalar›. Musahip
olan canlara deriz ki “biriniz ﬂiddete geldi¤inde biriniz susmas›n› bileceksiniz.” Yoksa birbirinizi incitirsiniz, o zaman da Allah’›n›z› incitirsiniz. Musahibine yumruk atan kendine yumruk atar. Musahibini inciten kendini incitir, atas›n› incitir, Muhammed’i incitir, Ali’yi incitir.
Hatice’yi incitir, Fatma’y› incitir.” (Naci Yüksel, Bahçedere/Kavakbaﬂ› Köyü).
Musahip olduktan sonra musahiplerin birbirlerine karﬂ› olan sorumluluklar›n› kaynak ﬂah›slar›m›z ﬂu ﬂekilde ifade etmektedirler.
“Seninle musahip olduysak benim çocuk sana cici baba, cici anne der. Evlenmek laz›m musahip olmak için. Evli olmay›nca musahip
de olamazs›n. Benim Bergama Kozak’ta musahibim. Bir âdet yaps›n,

Emine Gürsoy Naskali • 101

dü¤ün dernek vs. hepsine kat›lmak zorunday›m. Ölüm olmad›kça kat›lmaya da çal›ﬂ›r›m. Musahibin öldü diyelim, onun çocu¤una senin
anne-babal›k yapma hakk›n oluyor. Örf adette baba yoksa, cici baba
onun görevini yapabilir. Gençken evlenmeden karar veriyorsun musahip olmaya. Evlendikten sonra da musahip oluyorsun. Anne-baba pek
kar›ﬂmaz kiminle musahip olaca¤›na. Ama bazen ana-babalar da der
senin çocukla benimkini sa¤d›ç yapal›m diye. Musahipli¤in bir nevi ismi de sa¤d›çt›r. Musahiplik töreni yap›l›r, dede gelir. Birbirine ba¤lan›r. Musahiplik töreninde kad›nlar üç etek giyer. Erkek normal giyimindedir. Temiz olmak ﬂart› vard›r. Musahip törenine sadece musahibi olan evli kiﬂiler kat›l›r. Genelde evlendi¤in günün ertesi günü musahip olursun. Ben öyle oldum, benim o¤lan da öyle oldu. Musahiplik
bozulmaz ve baﬂka musahip hakk›n da yoktur. Musahibinle bozuldun
mu sen, o âdetlerin hiçbirine de gidemezsin. Musahibinle bozuldun mu
düﬂkün olursun. Hiçbir ﬂeye kat›lamazs›n. Bayramda dedenin evinde
kurban eti toplan›r yenilir. Musahibinle küs oldun mu oraya almazlar
seni. Musahip çocuklar› art›k kardeﬂtir. Evlenemezler. Musahip oldu¤un arkadaﬂa ben ahretlik derim. Eﬂim de yenge der kar›s›na. Erkekler
söz vermesi laz›m. Kad›n söz veremez. Ondan musahipli¤e erkekler karar verir, ama kad›n da ben bununla yapamam derse, r›zas› olmazsa da
musahip olunmaz.” (Hasan Düzgün, Alt›noluk-(ﬁebadansani)-Doyran
Köyü).
“Dördümüz de ayk›r› bir hareket yapmamal›y›z. Eﬂimden baﬂkas›na bakmamal›y›m, sa¤d›c›m da bakmamal›. Birimiz bir hata yaparsa
dördümüz de ceza al›r. Birbirimizin yüzünü e¤mez, boynunu bükmeyiz.
Yoksa ertesi sene yola giremeyiz. Cezas› a¤›r olur.” (Birgül Kaplan, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü).
“Sa¤d›ç olmak için evli olmak gerekir. Evlilik gibidir. Evlilik biter, ama sa¤d›çl›k bitmez. Bac›-kardeﬂ olunur. Cem evimizde 20 gün
toplan›l›r, sa¤d›çl›k için tören yap›l›r. Ben bile bir k›sm›na girebiliyorum. Seneye sa¤d›ç olaca¤›m. Eﬂlerin kafalar›n›n uymas› önemlidir.
Son anda sa¤d›ç olmaya karar verenler de oluyor, ama birbirini tam tan›mad›klar› için kavgal› oluyorlar. Bu defa ceme gelemiyorlar. Bozam›yorlar da evlilik biter, sa¤d›çl›k mezara kadar devam eder, hatta mezar-
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da bile devam eder. Benim annem vefat etti. Annem hemen dardan
indi. Bir y›l sonra dardan indi. Koca ana diyoruz, annemin babam›n
sa¤d›ç oldu¤u kiﬂilere. Büyük anne, büyük baba denir. Onlarla iliﬂkimiz
devam ediyor. Sa¤d›c›n sana öldükten sonra da ﬂefaat eder. Annemden
sonra babam bizden biriyle evlenmedi. Yabanc›yla (sünniyle) evlendi.
ﬁimdi koca ana ile koca amcam öldü¤ünde dardan inemeyecek. Dördü aras›ndan bir tek annem dardan inmiﬂ olacak. Babam yörükle evlendi¤i için. Öbür dünyada annem ne sa¤d›çlar›yla, ne de babamla buluﬂamayacak. Teyzem de vefat etti. Teyzemin kocas› da Azeri’yle evlendi. Teyzem dardan inemedi. Hiç inemeyecek. Bir nevi alevi inanc›na göre öbür dünyada yaﬂayamayacak. Sünniler gibi yaﬂayacak öbür
dünyada.” (Fatma Ertekin, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü).
Musahip cemlerinde kad›nlar genellikle geleneksel k›yafetlerini
giyerler, ancak bu bir zorunluluk de¤ildir. Genellikle bu törende giyilecek k›yafetler karﬂ›l›kl› olarak hediye edilir. Musahip olacak çiftler
birbirleriyle ayn› giyinmeye özen gösterirler.
“Sa¤d›ç olurken geleneksel k›yafetimizi giyeriz. Sadece kad›nlar
giyer. Erkekler sadece çorap giymezler. Üç gün giyilir bu k›yafet. Üç
günün sonunda sadece Fatma Ana’n›n donu giyilir. Sa¤d›ç olaca¤›n k›yafetlerin hepsini yap›yorsun. Orada sa¤d›çlar ayn› giyiniyor. Biri mavi çizgili gömlek giyerse öbürü de ayn›n› giyer. Sen ona onlar da sana
yap›yor. Yelek örülüyor, yemeni örülüyor. Sen birini al›rsan o birini
al›r.” (Fatma Ertekin, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü)
Bir kiﬂinin yapt›¤› hata, di¤erlerini de etkiledi¤i için musahiplik
toplumun bir çeﬂit otokontrol sistemi olarak iﬂlev görmektedir. Çünkü
bir kiﬂi bir iﬂe kalk›ﬂ›rken kendini ve ailesini düﬂünürken baﬂka insanlar›n sorumlulu¤unu da yüklendi¤i için daha hassas düﬂünmek ve davranmak zorundad›r. Musahibin en önemli görevlerinden biri, musahibinin yapabilece¤i hatal› davran›ﬂlara engel olmakt›r. Çünkü yap›lan
hatan›n durumuna göre bir daha ceme kat›lamamak, düﬂkün ilan edilmek, toplumdan d›ﬂlanmak cezalar›na çarpt›r›lmas› mümkündür.
“Eskiden bir ara musahiplik unutulmuﬂtu. 15 y›l kadar önce. Boﬂanmalar çok artt›. Sa¤d›c›n olsa buna engel olur.” (Fatma Ertekin, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü).
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Musahiplerin baﬂta dü¤ün, ölüm gibi özel günlerde olmak üzere
her zaman birbirlerine karﬂ› sorumluluklar› bulunmaktad›r.
“‹ki musahip köyün birinde birbirine küfretmiﬂler, sonra tekrar
bar›ﬂm›ﬂlar. Ceme geldiler. Cemde bunlardan ﬂikâyetçi oldular. Bunlar birbirine küfretti, bu nas›l olur dediler. Çok a¤›r ceza verildi.
Cemden at›lma noktas›na geldiler. Çünkü iki musahip aras›ndaki
kavgaya dede de¤il, Hz. Ali sa¤ olsa bile kar›ﬂamaz. Küs iki musahibi
bar›ﬂt›rmak kimsenin iﬂi de¤ildir. Kimse kar›ﬂamaz. Kendileri bar›ﬂacak. ﬁartlar› a¤›rd›r, ama hazz› da vard›r.” (Seyfi O¤uz (Dede), Bahçedere Köyü).
“Sa¤d›çlar her Perﬂembe bir araya gelirler. Akﬂam oturmas›na gidilir. Gönlümden ne koparsa çay, ﬂeker, çocuklara çikolata gibi ﬂeyler
al›yorum. Param yoksa sand›¤›mda yemenim varsa, pati¤im varsa onu
götürüyorum. Sa¤d›ç oldu¤un kiﬂiye bac› derler, eﬂine de a¤a derler. Ertesi Perﬂembe sa¤d›c›n sana gelir. D›ﬂar›daysan mutlaka her perﬂembe
telefonla görüﬂürsün.” (Fatma Ertekin, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü).
“Dardan indirme erkân› vard›r. Musahipliyse o dardan indirilir.
Ölen kimseyi yeniden an›p oradakilerle yak›nlar›yla helalleﬂtirme törenidir. Onun ruhunun mutlaka dardan indirilmesi gerekir.” (Haydar
Özçelik, Bal›kesir-Merkez-Yeﬂilyurt Köyü).
“Gelinin k›nas›n› musahipli bir kad›na yakt›r›rlar. Gelinin elbiselerini musahipli kad›na diktirirler.” (Aysel Özçelik, Bal›kesir-MerkezYeﬂilyurt Köyü).
“Musahibinin çocu¤u sünnet olurken, dü¤ününde, bayramda her
zaman yan›nda olmas› gerekiyor. ﬁimdi farkl› yerlerde yaﬂ›yor musahipler, ama en az›ndan birbirlerini haftada bir defa en az›ndan aramalar› gerekiyor. 48 Cuma musahibini ziyaret etmek gerekir. Bir tek Muharrem’de ziyaret aksayabilir. Çünkü yas ay›d›r.” (Seyfi O¤uz (Dede),
Bahçedere Köyü) .
“Musahipli kad›n her yerde sayg› görür. Musahipli kiﬂi bilerek kötülük yapmayaca¤› varsay›l›r. Bir tak›m törenlerde onlara öncelik verirler. K›rklama, diﬂ bu¤day› gibi.” (Seyfi O¤uz (Dede), Bahçedere Köyü).
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“Sünnet yapt›¤›mda, k›z›m›, o¤lumu evlendirdi¤imde ben sa¤d›c›ma kendime ald›¤›m k›yafetin ayn›s›ndan al›r›m. Ayn› giyiniriz.” (Birgül Kaplan, ‹vrindi-So¤anbükü Köyü).
Aileler musahip olduktan sonra çocuklar› da kardeﬂ say›l›rlar ve
normal ﬂartlarda day›, amca, hala, teyze çocuklar› evlenebildi¤i halde
musahip çocuklar› birbirleriyle evlenemezler. Musahiplerin çocuklar›
bu antlaﬂmadan sonra birbirilerinin anne ve babalar›na “koca ana, koca baba, cici anne, cici baba” gibi hitaplarla seslenirler. Musahiplik, bu
dünyada kurulup ahrete kadar sürecek, ancak esas itibariyle ahrette
sürmesi umulan ve hedeflenen bir kardeﬂliktir. Kökleri Hz. Muhammed ile Hz. Ali’ye dayand›r›lan musahiplikte kiﬂiler, önce kendilerine,
sonra bu yola ç›kacak kiﬂilere ve en son da bulunduklar› toplulu¤a söz
verip ant içerler. Bu nedenle birbirlerinden ölüm olmad›kça ayr›lmazlar.
Sonuç
Sonuç olarak kan kardeﬂli¤i, ahret kardeﬂli¤i ve yol kardeﬂli¤i
(musahiplik) gibi tasavvurî akrabal›klar›n zay›flamakla birlikte Bal›kesir yöresinde halen canl› olarak yaﬂamakta ve uygulanmakta olan kardeﬂlikler olduklar› görülmektedir. Bu kardeﬂliklerin temelinde ise bir
sözleﬂme, antlaﬂma, ant içme töreni veya gelene¤i bulunmaktad›r. Kiﬂiler “kanlar›n› de¤iﬂtirme” gibi çok eski inançlara dayanan bir uygulamadan baﬂlayarak birbirleriyle hediyeleﬂme, bohça al›ﬂveriﬂi ve musahiplik ceminde ikrar verme töreni gibi uygulamalarla içinde yaﬂad›klar› toplumun huzurunda ant içmektedirler. Bu antlarda birbirileriyle de¤iﬂ tokuﬂ ettikleri kan, bohça vb. ﬂeyler, asl›nda günlük hayatta her an
akla gelebilecek ﬂeyler olup kiﬂinin her durumda, özellikle de zor durumlarda verdi¤i sözü hat›rlatma gayesi taﬂ›maktad›r. Bireylerin özgür
iradelerine dayanmakla birlikte toplumsal denetim ve gözetime ba¤l›
bu tür tasavvurî akrabal›k iliﬂkilerini sa¤lamlayan, yapt›r›m gücünü artt›ran en önemli husus ﬂüphesiz içilen ant ve bu and› hat›rda tutmaya
yarayan de¤iﬂ tokuﬂlar, hediyeleﬂmelerdir. Bu kardeﬂliklerin bozulmas›
ise toplum taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmamakta ve a¤›r yapt›r›mlara sebep
olmaktad›r. Özellikle Alevi topluluklar›ndaki musahiplik gelene¤i, bu
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üç kardeﬂlik kurumu içerisinde en kat› kurallara sahip olan›d›r. Bu kardeﬂlik törenlerinde içilen anttan, verilen ikrardan sonra bireyler toplum taraf›ndan da gerçek bir akraba ya da kardeﬂ olarak kabul edilmektedir. Yukar›daki örneklerden aç›kça görülece¤i üzere bu ﬂekilde kardeﬂ
sahibi olanlara toplum; güvenilir, olgun, kâmil insan nazar›yla bakmaktad›r. Bu kardeﬂlikler bireyin hayata bak›ﬂ›nda bir güven oluﬂturmakta,
bana bir ﬂey olursa endiﬂesini ortadan kald›rmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle bu kardeﬂlikler, bireyin ve toplumun sigortas› iﬂlevini görmektedir.
Bireylerde, aile fertleri ve toplumlar›na karﬂ› sorumluluk bilinci oluﬂturan bu gelene¤in temelinde ise ant içmek yer almaktad›r. Çünkü “sözünden dönen namert”tir, içilen anttan, edilen yeminden dönmek namertlikle eﬂ de¤er kabul edilmektedir. Türk toplumu ailenin, özellikle
de kardeﬂli¤in “i¤retilemesi”, “istiaresi” say›labilecek bu tür kardeﬂlik
kurumlar›yla dayan›ﬂmac›, paylaﬂ›mc›, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, karﬂ›l›kl› sevgi ve sayg›ya dayal›, bar›ﬂç› bir toplum yap›s› kurmuﬂ
ve y›llard›r bu yap›s›n› korumay› baﬂarabilmiﬂtir. Günümüz dünyas›nda
bu tür kurumlar›n güncellenebilmesi bireysel ve toplumsal sorunlar›n
çözümü hususunda kaynakl›k edebilir, düﬂüncesindeyiz.
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Türklerde ve Macarlarda
And ‹çme ve Kan Kardeﬂli¤i
Erhan Aktaﬂ*

‹slamiyette ant içmenin önemi vurgulansa da kan içmek suretiyle oluﬂan kan kardeﬂli¤i ve ant içme prati¤i Kur’an-› Kerim’de yer
alan bir ayetten dolay› haram k›l›nm›ﬂt›r,1 ancak, bu gelene¤e hem
Eski Türklerde hem yak›n dönemde, mesela, Osmanl› dönemi klâsik Türk ﬂiirinde kan yalaﬂarak dost olma ifadesiyle rastlamak mümkündür.2
Türk kültür dairesinde bir and ﬂekli olan ve genellikle ﬂahsî münasebetlerin pekiﬂmesi amac›yla yap›lan, sembolik ve/veya gerçek ﬂekliyle taraflar›n kanlar›n› içme, kanlar›n› birbirlerine kar›ﬂt›rma ﬂeklin-
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Maide Sûresi 3. ayette Allah ﬂöyle buyurur: Size ﬂunlar haram k›l›nd›: Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan baﬂkas›n›n ad›na bo¤azlananlar, bo¤ulmuﬂ, vurulmuﬂ, yuvarlanm›ﬂ,
süsülmüﬂ, y›rt›c› hayvanlar›n yedikleri – ancak hâlâ canl›yken yetiﬂip kesebildikleriniz bunun d›ﬂ›ndad›r – dikili taﬂlar ad›na bo¤azlananlar, (bir de) fal oklar›yla k›smet araman›z
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s. 326.
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de tezahür eden gelenek Macarlarda da görülmekte, Macar kültüründe
bir hükümdar tayin edildi¤inde hükümdara ba¤l›l›¤› bildirilmenin bir
göstergesi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Türkler aras›nda and içmenin geçmiﬂini Abdülkadir ‹nan Hun
Türklerine kadar götürürken3 and içme ritüellerinde yer alan unsurlar› birkaç baﬂl›k alt›nda toplam›ﬂ bunlar›n aras›nda kan, silah, hediyeleﬂme, herhangi bir nesneyi kertme, ay› kafas› ve derisi ve t›rnak yalamay› saym›ﬂt›r.4 ‹lhami Durmuﬂ ise bilhassa kan kardeﬂli¤ine ba¤l› and› Herodot baﬂta olmak üzere di¤er vakanüvislere dayand›rarak ‹skitlere kadar
taﬂ›maktad›r.5 Durmuﬂ, bu tarihçilerin ‹skit toplumunda yer alan baz›
isimler etraf›nda birbirleriyle olan dostluk iliﬂkileri sonucunda meydana getirdikleri ant içme pratiklerine ve ant içtikten sonra aralar›nda
geliﬂen olaylara yer verdikten sonra kan üzerine ant içip kan kardeﬂi
olan ﬂah›slar›n birbirleri için her türlü eziyet ve cefaya katland›klar›n›
hatta ölüme de gittiklerini söylemiﬂtir. Buna göre kan ve can ayn› ﬂeydi; kanlar› birbirine kar›ﬂan kimselerin hayat ve ölümleri de birbiriyle ba¤lanm›ﬂ olur iken6 bu pratik ﬂahitler önünde, kollar›nda bir damar yararak
kanlar›n› bir fincan içine ak›tmakta, bunu üst veya k›m›zla kar›ﬂt›rarak her
birisi bu içkinin yar›s›n› içerek olurdu.7 Dünya tarihinde oldu¤u gibi
Türk tarihinde de birçok han, savaﬂç› ve toplumdaki di¤er muteber ﬂah›slar aras›nda da kan kardeﬂli¤inin mevcudiyeti bilinmektedir. Mo¤ol
hükümdar› Cengiz Han’›n babas› Yesügey ve Togr›l ile Cengiz Han ve
Camuha’n›n kan kardeﬂli¤i ve andal›¤›8 bilinmektedir. Cahit Öztelli,
Hüseyin Kaz›m Kadri’nin sözlü¤ünden yapt›¤› al›nt›da ant içmek tabi3
4
5

6
7
8
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A. ‹nan, agm., s. 327.
‹. Durmuﬂ, “Türk Kültür Çevresinde Ant”, s. 102.
Timuçin ile Camuk(h)a’n›n anda olmalar› hususunda bkz. Ahmet Temir (çev.), Mo¤ollar›n Gizli Tarihi, s. 52-53, Mehmet Levent Kaya (çev.), Mo¤ollar›n Gizli Tarihçesi, s. 59-60. ve J.P. Roux, Türklerin ve Mo¤ollar›n Eski Dini (çev. Prof. Dr. Aykut Kazanc›gil), s. 182-183.
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rinin eski Türklere ve Mo¤ollara dayand›¤›n› ifade etmiﬂtir: Eski Türklerde ve Mo¤ollarda câri olan bir âdete göre, baﬂka kabileden bir adamla kardeﬂ olmak için, her ikisi kollar›ndan birer damar açar ve akan kan› bir çana¤a ald›ktan ve bunu süt veya k›m›zla kar›ﬂt›rd›ktan sonra ﬂahitler huzurunda ve merasim-i mahsusa ile yar› yar›ya içerlerdi. O zaman, bu iki adamdan her biri, di¤erinin kabilesinde ötekinin bütün hukukuna malik olur ve
“To¤kan” kardeﬂlerden fark› kalmazd›. Ant içmek tabirinin asl› da bu itiyatt›r.9 ‹skitler döneminde de benzer pratiklerin bulundu¤unu belirten
Öztelli, Herodot’un ‹skitlerden bahsederken sözleﬂecekleri zaman b›çakla kendilerini yaralay›p kanlar›n› ﬂarap kadehine ak›tt›ktan sonra
bu kanl› ﬂaraba silahlar›n› bat›rd›klar›n› ve dua edip sözleﬂtiklerinden
bahseder.10
Türk siyasî ve sosyal hayat›nda zengin örneklerini gördü¤ümüz
and içme ve kan kardeﬂli¤i Macarlarda da görülmektedir. ‹lhami Durmuﬂ, E. H. Minns’in Scythians and Greeks adl› eserine atfen kan kardeﬂli¤inin bir Ural-Altay kavmi olan Macarlar ve Kumanlar aras›nda da yayg›n oldu¤unun bilindi¤ini ifade etmiﬂtir.11 Macarlar aras›nda ant içme
ve kan kardeﬂli¤i hadisesine ismi bilinmeyen bir Macar devlet görevlisinden kalan, 1205 civar›na tarihli ilk Macar y›ll›¤› olan Latince Gesta Hungarorum adl› eserde rastlamaktay›z. Macar beyi Álmos’un han
seçilmesi esnas›nda yaﬂananlar ﬂöyle anlat›lm›ﬂt›r: Böylece bu yedi önder kiﬂi özgür irade ve ortak r›zalar›yla Ügyek (Üyük?) o¤lu Álmos’u kendi han (dux) ve hükümdarlar› seçtiler (…) Bu yedi öndegelen kimse soyca
asil, savaﬂta yi¤it ve sadakatlerinde s›k› idiler. Sonra eﬂit irade ile Álmos’a
dediler: Bugünden itibaren seni han ve hükümdar olarak seçtik ve talih seni
nereye götürürse, oraya peﬂinden gelece¤iz. Sonra bu yedi kiﬂi bir kâseye
kanlar›n› ak›tarak putperest tarz›nda Han Álmos’a yemin ettiler. Ve putperest olmalar›na ra¤men, ölünceye kadar aralar›nda ettikleri bu yemini tuttular.12 Görüldü¤ü üzere Álmos’a sadakatlerini bildiren ve Macar alpl›k
9
10
11
12

Cahit Öztelli, “Türklerde And-Yemin”, Türk Folklor Araﬂt›rmalar›, No: 120, s. 1939.
Agm., s. 1938.
‹. Durmuﬂ, ‹skitler, s. 113 ve A. Çay-‹. Durmuﬂ, agm, s. 585.
Martin Rady (çev.), The Gesta Hungarorum of Anonymus, s. 689.
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kurumunun seçkin temsilcisi oldu¤u anlaﬂ›lan bu yedi savaﬂç› öncelikle, ölene dek Álmos’a sâd›k kalacaklar›n› söyledikten sonra Álmos ile
kan kardeﬂliklerini tesis eden ritüeli gerçekleﬂtirirler.
Bu yedi alp›n Álmos’a kan ak›tarak gerçekleﬂtirdikleri and ise ayn› eserde ﬂu ﬂekilde s›ralanm›ﬂt›r: Yeminin ilk k›sm› ﬂöyleydi: Ömür oldukça onlar ve torunlar›n›n daima Álmos han soyundan bir hanlar› olacak.
Yeminin ikinci k›sm› ﬂöyleydi: Kendi çabalar›yla ne mal edinirlerse edinsinler, hiçbirinin pay› inkâr edilmeyecek. Yeminin üçüncü k›sm› ﬂöyleydi: Kendi iradeleriyle Álmos’u efendileri olarak seçen bu önder kiﬂiler, onlar ve o¤ullar› asla han›n ﬂuras›ndan ve yönetme ﬂerefinden mahrum kalmayacaklard›r. Yeminin dördüncü k›sm› ﬂöyleydi: Onlar›n soyundan biri han›n ﬂahs›na
sad›k kalmaz ve han ve akrabalar› aras›nda ihtilaf› körüklerse, Han Álmos’a
edilen yeminde kan ak›t›ld›¤› gibi, suçlunun da kan› ak›t›lacakt›r. Yeminin
beﬂinci k›sm› ﬂöyleydi: Han Álmos’un veya di¤er önder kimselerin soyundan
birisi yeminin bir k›sm›n› ihlal etmek isterse, ebedi lanete maruz kals›nlar.13
Álmos’a yap›lan biat ve yemin tam anlam›yla bir sadakati içermesi bak›m›ndan önemlidir. Yemin, biat edip and içenler bak›m›ndan geçici de¤il, ölene dek tutulacak bir yemindir. Son olarak yemin, and içmenin önemli bir unsuru olan karg›ﬂ ile son bularak yemini bozmas›
muhtemel kiﬂilerin üzerine Tanr›’n›n gazab› sevk edilir. ‹. Durmuﬂ böylesi and› karg›ﬂa dayal› ant olarak adland›r›r.14
Ayn› eserin bir baﬂka bölümünde bu kez Álmos’a Ruslar ve Kumanlar biat edip ona ba¤l›l›klar›n› bildirmektedirler. Bat›ya göç yolunda Macarlar Kiev’e sald›r›nca, Rus ve Kuman ordular› karﬂ› koyarlar.
Sonra Kumanlardan yedi bey elçi gönderip Álmos’a ba¤l›l›k bildirirler:
“Álmos Han’›n ayaklar›na kapand›lar ve ﬂöyle diyerek kendi istekleriyle ona
tabi oldular: Bugünden itibaren neslimizin sonuna kadar seni beyimiz ve
efendimiz seçiyoruz ve talih seni nereye götürürse peﬂinden gelece¤iz. Álmos
Han’a sözle söylediklerini putperest tarz› yemin içerek tasdik ettiler ve ayn›
ﬂekilde Álmos Han ve önde gelen adamlar› da kendilerini yeminle ba¤lad›13
14

Age., s. 690.
‹. Durmuﬂ, agm., s. 103 ve Johannes Pedersen, “Kasem”, ‹slam Ansiklopedisi C. 6 s.
374.

Emine Gürsoy Naskali • 113

lar.”15 Buradaki yemin ﬂahsî olmaktan ziyade ﬂahs›n g›yab›nda devleti
ve toplumu da ba¤lamaktad›r. Bu tür and içmelerin örneklerine Hun
devri andlar›nda da tesadüf edilirken16 emsali andlar uzlaﬂmaya dayal›
antlar olarak isimlendirilir.17
Eserin bir di¤er bölümünde ise and içmenin toponomiye olan
yans›mas›n› görmekteyiz. Bir Macar beyi olan Tühütüm’e ba¤l› birlikler Ulah ve Slavlar›n önderi Gelou’yu takip edip öldürürler: “Sonra
efendilerinin öldü¤ünü gören memleket ahalisi sa¤ ellerini uzatarak kendi istekleriyle Horca’n›n babas› Tühütüm’ü kendilerine efendi seçtiler ve Esculeu denen o yerde yeminle sözlerini perçinlediler ve o günden beri oras› Esculeu adlan›r, çünkü orada and içmiﬂlerdir.”18 Bugün bu yerin ad› Eskülő’dür, Romanya s›n›rlar›nda yer al›r ve Eskü Macarcada yemin anlam›na gelir.19
Geçmiﬂi ‹skitlere kadar götürülebilinen and içme uygulamas›, kiﬂiler aras›nda olabildi¤i gibi kiﬂilerin nezdinde devletler ve bunlara tâbi toplumlar› da ilgilendiren önemli bir halk kültürü unsurudur. UralAltay kökenli halklarda yans›malar›n› günümüzde dahi gördü¤ümüz
and içme, kan kardeﬂi olma motifine tarihî süreçte Macarlarda da rastlanmakta olup Macar hanlar›n›n baﬂa geçmesi, hanlara yak›n çevresi
taraf›ndan biat edilmesi ve ma¤lubun galibe itaat etmesi örneklerinde
görmek mümkündür.

15
16
17
18
19

Age., s. 693.
A. Çay - ‹. Durmuﬂ, agm., s. 585.
‹. Durmuﬂ, agm., s. 104-105.
Age., s. 705.
Herodot’ta kelimeyle ilgili söz konusu ibare ﬂöyle geçer: Ya¤ ç›kard›klar› a¤aca f›nd›k
a¤ac› derler. Aﬂa¤› yukar› incir a¤ac› büyüklü¤ünde olur; bakla irili¤inde yemiﬂ verir, çekirdekli yemiﬂtir bu. Bu yemiﬂ olgunlaﬂ›nca bez içinde ezip özünü süzerler, koyu ve siyah
bir öz akar; bu akan s›v›ya, “askhü” derler; zevkle içerler, sütle kar›ﬂt›r›p öyle de içerler;
tortusu yap›ﬂkan bir macun k›vam›nda olur, bundan da çörekler yap›p saklarlar; zira bu
ulusun sürüleri azd›r, çünkü otlaklar› fakirdir. Her biri bir a¤aç alt›nda yatar; k›ﬂ geldi mi
a¤ac›n çevresine, çad›r gibi, beyaz yünden bir örtü gerilir; yaz›n örtüyü kald›r›rlar. Herodotos; Herodot Tarihi, çev. Müntekim Ökmen, ‹st Remzi Kitabevi, ‹stanbul 1991, s.
199.
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‹nançlar, Tabular ve Yemin

‹krar Cemi ve Ritüelleri
Caner Iﬂ›k*

Giriﬂ
‹krar kiﬂi taraf›ndan bir yere, kiﬂiye veya yola aç›k bir biçimde verilen sözdür. ‹krar ba¤lay›c›d›r, kiﬂiyi s›n›rland›r›r. Söz konusu ikrar bir
de inanç üzerine ise ba¤lay›c›l›¤› maddi iliﬂkilerin ötesine taﬂar, kiﬂinin
manevi varl›¤›n› sarar. Bu anlam›yla Alevi-Bektaﬂilerde yaﬂanan ikrar
ayinleri, yola giriﬂ ritüeli ile birlikte kiﬂiyi yol ehli yapma törenidir. Yola girip yol ereni olman›n yolu ikrar töreninden geçer. ‹krar töreni yap›lmam›ﬂ bir kiﬂi söz konusu törene kat›lsa bile “can” s›fat›ndan baﬂka
bir anlam taﬂ›maz. Kiﬂi ancak ikrar verirse gerçek manada bir eren, bir
talip olur. Bu anlam›yla ikrar cemi Alevi Bektaﬂiler için talipli¤in vazgeçilmez bir ritüelidir. Bu ritüel, içinde inisiyasyon da içeren bir yap›ya sahiptir. ‹nisiye olacak olan ﬂaman aday›, nas›l ustas›na teslim olmas› bekleniyorsa, talip olacak “can”›n da yola ve mürﬂidine teslim olmas› beklenir. Bu teslimiyet eskide ölüp yenide do¤man›n baﬂka görünümlerini içerir. Yine bu ikrar öyle ba¤lay›c› bir ikrard›r ki “öl ikrar verme öl ikrar›ndan dönme” düsturuna göre hareket edilir. Alevi Bektaﬂi
gelene¤inde ikrar cemi önemli bir törendir. ‹krar töreni tarihsel kökle-

*

Yard. Doç. Dr. Caner Iﬂ›k, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
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ri bak›m›ndan eski Türk inançlar› ve Anadolu inançlar› ile iliﬂkilidir.
‹krarda, maddi bir eylemden öte manevi bir s›n›rland›rma anlam› mevcuttur.
‹krar ve Anlam›
Dini inançlarda söz her ﬂeyin baﬂlang›c› olarak kabul edilir. Hedef
önce söz olarak dile getirilir daha sonra o söz kiﬂide hale dönüﬂür.
‹nanç alan›nda bir hedefe dair odaklanma, sözün kutsand›¤› ve sözün
yarat›c› bir sürecin baﬂlang›c› oldu¤una inan›lan ortamlarda dile getirilir. Bu anlamda ikrar bir inanca giriﬂ sözüdür. ‹krar vermeden önceki
hal söze dair bir sorumlulu¤u gerekli k›lmazken, ikrar verdikten sonra
sadece kiﬂi de¤il, o kiﬂi ile söz ortam›nda bulunan herkes sorumluluk
paylaﬂ›r. Bu anlamda ikrar toplumsal bir sorumlulu¤un varl›kça kabul
edilmesi ve bu kabulün toplumca onaylanmas› anlam›na gelmektedir.
Tarihsel süreç içinde bir halden baﬂka bir hale dönüﬂme iste¤inin
veya beklentisinin oldu¤u her yap› sözün kutsand›¤› bir tören yapm›ﬂt›r. Tören sözün kutsall›¤›n› hem mekân hem de zaman ba¤lam›nda yaﬂatarak varl›¤a üst bir anlay›ﬂ›n somut dünyada s›nanmas› ve deneyimlenmesi f›rsat› verir.1 Bu anlam›yla bütün mistik ekoller, kutsal zaman
ve kutsal mekân›n belirlendi¤i kutsal sözün verildi¤i bir özel ortam›
kabul eder. Çünkü mistik ekoller eskinin ölüp yeninin dirildi¤i bir hedefle insanlar› yönlendirirler. Bu ölüp dirilme an› bu anlamda kiﬂi taraf›ndan kutsald›r, bu ölüp dirilme mekân› özeldir ve bu ölüp dirilme
hedefine götürecek söz yarat›c›d›r.
Ölüp ve dirilme süreçlerini anlamak için Türk tarihinde en iyi örne¤i ﬂamanlar vermektedir.2 ﬁamanlar›n ﬂaman olma inisiyasyonlar›
özel törenlerdir.3 Bir kiﬂinin ﬂaman olabilmesi temelde üç ﬂekilde
mümkündür. Birincisi bir ﬂaman anne veya babadan do¤arak ›rsi bir ﬂekilde, ikincisi çal›ﬂarak ﬂamanlara kat›larak e¤itimle, üçüncüsü ise ﬂa1
2
3

Mircae Eliade, Ebedi Dönüﬂ Mitosu, çev. Ümit Altu¤, ‹mge yay›nlar›, Ankara 1994.
Fuzuli Bayat, Ana Hatlar›yla Türk ﬁamanl›¤›, Ötüken Yay›nlar›, Ankara 2009, s. 50.
Mircae Eliade, ﬁamanizm, çev. ‹smet Birkan, ‹mge Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 139142.
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manlarla hiçbir iliﬂkisi yok iken baz› “rahats›zl›klar” yaﬂayarak ﬂaman
olmak diyebiliriz. Bu üç ﬂaman olma durumunda da ﬂaman olmadan
önceki hal ile ﬂaman olma haline geçiﬂi sa¤layan bir inisiyatik tören
söz konusudur. Birinci tip ﬂamanlar belli bir yaﬂtan sonra veya ailede
ﬂaman görevi yapan kiﬂi vefat edince ﬂamanl›k hizmetini yapar, ikincide belli bir olgunlu¤a gelince, ﬂaman olmak için bilinmesi gereken ﬂeyleri bildi¤ine kanaat edilince bir törenle ﬂaman olunur, üçüncüde ise
bir rüya, vizyon, mistik bir deneyim, ça¤r›lma gibi parapsiﬂik olaylarla
ﬂaman olunur4. Her üçünde de ﬂamanl›¤a giriﬂ için bir r›zal›k al›nmas›
söz konusudur. E¤er r›za ile ﬂaman olunmaz ise ve ﬂaman olmas› zorunlu bir durum söz konusu ise “ruhsal” yap›n›n seçilen kiﬂiyi bir ﬂekilde
ikna etmesi söz konusudur. R›zal›k temelinde gerçekleﬂen ﬂaman olma
durumu, ﬂaman olmay› talep etme iste¤inin söz olarak dile geldi¤i bir
töreni gerekli k›lar. Bu anlamda her bir ﬂaman aday› girece¤i ortama
uygun bir törenle yeni haline geçer. Bu yeni hale geçme durumu ço¤unlukla toplum önünde cereyan eder. Çünkü ﬂaman›n ﬂaman olarak
kabul edilmesi ayn› zamanda toplumda ﬂaman hizmetini görece¤i için,
toplum tan›nmas›n› da gerekli k›lar.
ﬁamanlar genel Türk tarihi içinde bize ikrar törenlerinin kökenleri hakk›nda bilgi verirken, Anadolu kültür tarihinde de söz konusu
ikrar törenlerine ve sözün kutsand›¤› geçiﬂ törenlerine s›kl›kla rastlan›r. Gerek pagan dinlerin tap›naklar›nda yap›lan törenler gerekse tek
Tanr› fikri etraf›nda örülmüﬂ inanç sistemleri, söz konusu inanc›n mümini olmak için bir söz verme durumunun gerçekleﬂti¤i uzun veya k›sa bir töreni gerekli k›lm›ﬂt›r. Örne¤in Yahudilik, sünneti, Saabilik ve
H›ristiyanl›k vaftiz’i, Müslümanl›k kelimeyi ﬂehadeti söylemeyi ait oldu¤u dine mensubiyetin giriﬂ ritüeli olarak kabul etmiﬂtir.
Anadolu kültür havzas› hem tarihsel birikimi ile hem de Türklerin uzak co¤rafyalardan toplayarak getirdi¤i baﬂka birikimlerle çok zengin bir sentez ortam›d›r. Bu kültürel sentez ortam› içinde Alevi Bektaﬂiler, Anadolu kültürünün tarihsel süreç içinde bir çok unsurla senkre-

4

Age., s. 31.
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tik kaynaﬂmas›n›n görünmesini sa¤layan temel gösterenlerden biridir.
Alevi Bektaﬂiler söz konusu sözün kutsand›¤› ortama ikrar ad›n› vermektedirler. ‹krar bütün Alevi Bektaﬂiler için yola giriﬂ ritüelinin tamam›n›n ad›d›r. Kendi ifadeleri ile “candan erene” dönüﬂün gerçekleﬂti¤i yolun talibi olundu¤u ortam›n ad› ikrar ortam› yani “ikrar cemi”dir.
Konunun daha iyi anlaﬂ›lmas› için üç ikrar cemini buraya aktarmay›
uygun bulduk. Bunlardan birincisi yaz›l› kaynaklarda bulunan hicri
1313 tarihli bir Bektaﬂi erkannamesindeki ikrar töreninin aktar›lmas›d›r. ‹kincisi Alevi Bektaﬂi gelene¤inde önemli bir yere sahip olan Abdal Musa Sultan ‹krar cemidir. Üçüncüsü ise otantik bir biçimde hala
yap›lan Dertli Divani’nin (Veli Aykut) dedeli¤ini yapt›¤› Urfa / K›sas
ikrar cemidir. Bu üç cem anlat›m› da temelde birbirine benzer bir iﬂleyiﬂe sahiptir. “Yol bir sürek bin bir” anlay›ﬂ›na göre baz› farkl›l›klar olsa
da genelde bir inisiyasyon töreni olarak gerçekleﬂmektedir. Bütün törenlerde verilen söz kutsald›r, verilen söze riayet toplumsal denetim
mekanizmas›na tabidir. Sözden dönüﬂ yoktur. Hepsinde ikrar veren kiﬂinin vermeden önceki kiﬂiden farkl›laﬂmas›, de¤iﬂmesi beklenmektedir. ‹krar ciddi sorumluluklar ve yükümlülükler getirmektedir. Alevi
Bektaﬂi gelene¤inde yap›lan ikrar törenlerinde bir halden baﬂka bir hale geçme sözü verilir. Bu törenin kökleri Anadolu kültür birikimi içinde analiz edilmelidir. Bir ucu ﬂamanlar›n inisiyatik geçiﬂ törenlerini
ça¤r›ﬂt›r›rken di¤er ucu Anadolu yerel kültürünün ve tek Tanr›l› inan›ﬂlar›n törenlerine benzemektedir. Bu bütünleﬂmenin kendisi Alevi
Bektaﬂi gelene¤inin senkretik yap›s›n›n do¤al bir sonucudur.
Alevi-Bektaﬂilerde ‹krar Törenleri
‹krar cemi olarak gelenek içinde adland›r›lan törenler, yola giriﬂ
ayini niteli¤inde olup, Alevi Bektaﬂi ö¤retisinin temel konular›n› da
iﬂaret eden bir törendir. Ö¤reti içinde üç farkl› ikrar cemini örnekleyerek ikrar konusundaki farkl› süreklere örnek vererek, ortakl›klar›n gösterilmesi hedeflenmiﬂtir. Söz konusu üç farkl› ikrar ceminin aktar›m›nda zaman zaman aç›klamalar yaparak metnin içine girsek de genelde
metinle okuyucuyu do¤rudan karﬂ›laﬂt›rmak tercih edilmiﬂ, yorum ve
aç›klamalar daha çok dipnotlarla aktar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹lk örne¤i-
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miz yaz›l› hale getirilmiﬂ bir metinin ikrarla ilgili bölümünün al›nmas›yla oluﬂturulmuﬂtur. ‹kinci örne¤imiz bir gelenek olarak Abdal Musa
ikrar cemidir. Söz konusu gelenek hem dede¤an hem de babagan kolunda önemlidir. Üçüncü örne¤imiz ise gelene¤in çelebi kolundan bir
ikrar cemine örnektir. Bu anlamda Alevi Bektaﬂi gelene¤inin üç
önemli damar› olan; dedegan, babagan ve çelebi kollar›5 temsil edilmiﬂ
olup yaz›l› ve sözlü gelenek içinden örnekler verilmiﬂ olmaktad›r. S›ras› ile anlatacak olursak söz konusu cemler aﬂa¤›da aktar›ld›¤› gibi gerçekleﬂmektedir.
Yaz›l› Kaynaklardan ‹krar Örne¤i: Bektaﬂi Erkannamesi6
Cem erenleri cem evinde toplan›r, toplanma bitince gözcü7 kap›y› kapat›r, talib8 olan can’›9 kap› önünde bekletir. Meydanc›10 meydana oturur. Dede11 cemde olanlara “Yeni gelen kardaﬂ nicedir?”12 Canlar: “Allah eyvallah13 derler. Dede: “Pîrin çeraklar›n› rüsum-u evliya üzre uyand›r”14 der. Bunun üzerine meydanc› kalk›p hizmet etti¤ini belli eden kuﬂa¤›n› beline ba¤lar ve duraca¤› yerine niyaz15 edip, dâr
postuna16 ve dedeye niyaz eder. Sonra yine dedenin önünde dara du5
6

7
8
9
10

11

12
13
14

15
16

Veliyettin Ulusoy, Serçeﬂme Yaz›lar›, Alev Yay›nlar›, ‹stanbul 2009.
Dursun Gümüﬂo¤lu - R›za Y›ld›r›m, Bektaﬂi Erkannamesi-1313 Tarihli Bir Erkanname
Metni, Horasan yay›nlar›, ‹stanbul 2006. Yaz›l› metin olarak kitaptaki metin al›nm›ﬂ
ve düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Kap›da durup cem evine giriﬂ ç›k›ﬂ› denetleyen cem görevlisidir.
Buradaki anlam› yola girmek isteyen ikrar cemini düzenlettiren kiﬂidir.
Kiﬂinin talip olmadan önceki halidir.
Cem meydan›nda kimin nerede oturaca¤›n› belirleyen 12 hizmetin bir düzen içinde yürümesini sa¤layan cemin meydan görevlisidir.
Cem hizmetinin lideridir. Hizmetlerin görülmesinden sorumlu olan cem görevlisidir.
Bu yeni gelen kardeﬂiniz nas›l bir kiﬂidir?
Allah bilir ki kabulümüzdür.
Hazreti Pîr ad›na, ayd›nl›k verecek mum, ›ﬂ›k veya çera¤› Allah dostunun uygun
gördü¤ü yol ve düzene göre uyand›r, yak uygula.
Niyaz etmek, Allah, Muhammed, Ali diyerek üç kere öpmek.
Ayakta durulan, darda durulan posta.
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rur.17 Meydanc› dâra gelip taliplik tac›n› ç›kar›p tac›n dört kap›s›na
(köﬂesine) niyaz eder sa¤ koltu¤unun alt›na al›r ve taliplik tac›n›, dedeye teslim eder. Dede talibin tac›n› tekbirleyip baﬂ›na giydirir. Talip
de niyaz edip dâra çekilir ve bu tercüman›18 okur:
“Bism-i ﬁâh Allah Allah erenler aﬂk›na kemter gemine yüzim hâke urdum hâk itdüm zemine. Giyüb men Gaygusuz’dantac-› izzeti dilerim erenlerden Allah eyvallah."19 Tercüman› okuduktan sonra yere niyaz eder,
daha sonra çeraklar›n20 oldu¤u yere niyaz eder, delili21 eline al›r bu tercüman› okur:
“Bismi ﬁâh Allah Allah çera¤-› nur-u Muhammed Ali ruﬂen olmuﬂ
ezeliden ezeli. Ayn-i cem olub kanun-› evliya erkan Hac› Bektaﬂ Velî kemali Hasan Huseyn old› envar›, eyvallah”.22 Tercüman okunurken delili al›p
çeraklar› uyand›r›r, bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh nur-u Muhammed Ali den do¤uptur ﬂems-ile mah fakir
zerre alam destur eyvallah"23 diyerek yanar halde olan mumu bekletir ve
bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh Allah eyvallah bat›n iken çera¤› nuru Ahmed zahir old›mah- u ﬂems-i Muhammed."24 Daha sonra delili eline al›p dâr postuna
niyaz eder bu tercüman› okur:
17

18
19

20

21
22

23

24

Darda durmak, ayakta olup baﬂ önde e¤ilip, eller sal›n›k veya eller gö¤üste bir ﬂekilde durmak.
Cemde okunan dua, di¤er bir ismi de gülbenktir.
Bism-i ﬁah Allah Allah / Erenler aﬂk›n›n en aciz kuluyum / Yüzümü topra¤›na sürdüm, en aﬂa¤›dakini hak bildim / Kaygusuz abdaldan bize örnek olan bu izzet tac›n›
giyerek erenlerden yard›m / Allah eyvallah.
Mumlar, ayd›nlatma için kullan›lan araçlar ve cem hizmetinin önemli bir unsurudur.
Yakmak için kulland›¤› arac›. Çakmak, kibrit, eskiden ise kav.
Bism-i ﬁah Allah Allah, Muhammed ile Ali’nin ezelden de daha önce ayd›nlanan
›ﬂ›klar›d›r bu ›ﬂ›klar, bu ›ﬂ›klar vas›tas›yla, Hasan ve Hüseyin’in nuru, Hac› Bektaﬂ
Veli’nin ve evliyalar›n erkân›, ayn-i cem meydan›na geldi, eyvallah.
Bism-i ﬁah Muhammed Ali ›ﬂ›¤›ndan do¤du güneﬂ ile ay, izin verilirse ben de bir
zerre alay›m Allah eyvallah
Bism-i ﬁah Allah eyvallah! Ahmed’in (Hz. Muhammed’in varl›k alemindeki ismi)
nuru gizli iken, Muhammedin ›ﬂ›¤› güneﬂ ve ay da görünür oldu.
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“Bism-i ﬁâh Allah dost hak, hu erenler, aﬂ›klar, sad›klar, yan›klar, uyan›klar, ayn-i cem sakinân aﬂk olsun."25 Bundan sonra dâra niyaz eder, s›ras›yla çeraklara niyaz ederek çereklar› uyand›r›r ve bu tercüman› okur:
"Bism-i ﬁâh Allah Allahseyyid-i saadât, muhibb-i saadât, hülasa-i
mevcüdat, ber cemal-i Muhammed kemal-i Hasan Hüseyn"26 ve bunun
gibi bu okunarak çeraklar uyand›r›l›r. Daha sonra dara gelip ﬂu tercüman okunur.
“Bism-i ﬁâh Allah Allahçera¤- › evliya nuru’s-semavat ki bu menzildir
tavr-› münacat kaçan kim ruﬂen ola, k›l niyaz› Muhammed Ali’ye vir gel salavat bercemal-i Muhammed"27 ilâ ahirihi. Sonra niyaz ederken baﬂparma¤› ile delili dinlendir biraz bekletir, sonra dedeye çera¤› teslim eder,
dâra geçer bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh Allah Allahçünçera¤› fahri uyand›rd›k Hüdan›n aﬂk›na,
Seyyidülkevneyn Hatem-i Enbiyan›n aﬂk›na, sâki-i kevser Alliyül Murtazan›n aﬂk›na, hem Hatice Fat›ma Hayrünnisan›n aﬂk›na, on iki imam velayet
pîﬂvân›n aﬂk›na, çâr-deh masum pak âl-i abân›n aﬂk›na, pirimiz Hazreti
Hünkar kutb-u evliyan›n aﬂk›na,haﬂre dek yansunyak›lsun billah anun aﬂk›na, ber cemal-i Muhammed, kemal-i Hasan Hüseyn”28 Mürﬂid de usule
uygun bir ﬂekilde “hû” deyip gülbank çeker. Talip mürﬂide niyaz eder,
dâra gelip hay›r dua al›p bu tercüman› okur:
25

26

27

28

Bism-i ﬁah Allah dost! Hakk O Erenler, aﬂ›klar, sad›klar, yan›klar, uyan›klar bu cemin kat›l›mc›lar›na aﬂk olsun.
Bism-i ﬁah, Allah Allah, peygamber soyundan gelenler (dede, mürﬂit), onlar› sevenler mutlulu¤a, hedefe eriﬂir. Buradaki bütün var oluﬂlar›n özü var olmuﬂlar›n özü,
Hz. Muhammed’in yüce güzelli¤i ve Hasan ve Hüseyin’in olgunlu¤u gibi.
Bism-i ﬁah Allah Allah, Evliyalar›n ›ﬂ›¤› göklerin nurudur, bu nur istekler ve yakar›ﬂlar›n kabul oldu¤u Tur da¤›ndaki görünüm gibidir. Bunlar çeraklar ›ﬂ›k verince
sen de secdeye kapan, ve bu secde halinde, Hz. Muhammed’in güzelli¤i aﬂk›na Muhammed Ali’ye candan bir anma yap, salâvat getir.
“Bism-i ﬁah Allah Allah, bu seçilmiﬂ ›ﬂ›¤› uyand›rd›k Hüdâ’n›n aﬂk›na, peygamberlerin sonucusu kutlu soyun sahibinin aﬂk›na, Kevserin devam ettiricisi, ölümsüzlük
suyunu sunan Ali Murtazâ’n›n aﬂk›na, Analar›n en hay›rl›s› Hatice ve Fat›ma’n›n
aﬂk›na, On iki ‹mam-› Allah dostu olarak önderli¤i aﬂk›na, Âl-i abâdan on dört masum ﬂehit aﬂk›na, Pirimiz velilerin kutbu Hac› Bektaﬂ aﬂk›na, mahﬂer gününe kadar
yans›n yak›ls›n Allah aﬂk›na, Hazreti Muhammed’in güzelli¤i, Hz. Hasan ve Hüseyin’in olgunluklar› aﬂk›na.”

124 • Yemin Kitab›

“Bism-i ﬁâh Allah dost, haz›r, ¤aib, zahir, bat›n, ayn-i cem erenlerinin
gül cemallerine aﬂk olsun"29 der, sonra mürﬂide ve dara gelip niyaz eder.
Oradan Allah eyvallah diyerek Mürﬂidin gösterdi¤i yere geçer oturur,
otururken bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh Allah Allahseyr-i cemal, dost yüce adem hu tulheft-i mihrabelestçârküﬂe-i post ayn-i cem erenlerine Allah dost"30 Sonra niyaz edip
rehber postuna oturur. Öncelikle rehber yerine niyaz eder, sonra dâra
geçer niyaz eder, bu tercüman› okur.
“Bism-i ﬁâh Allah Allah erenler dar-› Mansur’unday›m yüzüm yerde,
özüm dârda, tenim hâk ile yeksan boynum hak dergah›nda bin kan›n bin
cürmün sahibiyim. Er-i hak Muhammed Ali divan›nda incinmiﬂ gücenmiﬂ
var ise dile gelsün. Allah eyvallah”31 der. Mürﬂid “özrü kabul ola, günahlar› af ola” deyip Veliler yoluna uygun ﬂekilde “hû” der ve niyaz eder.
Rehber gidip mürﬂide niyaz eder, sonra dâra niyaz eder, baﬂ›n› tekbirleyip tekrar dâra niyaz eder. Talip olan can› elinden tutup kap›ya geçer,
baﬂ›ndan tac›n› al›p dâra niyaz eder ve mürﬂide niyaz eder ve geri çekilip dâra niyaz eder. Sonra gelip talibin ellerini gö¤sünün üstünde
ba¤lar ve ayaklar›n›n baﬂparmaklar›n› üst üste koyarak mühürler. Sonra usule uygun olarak mürﬂide gidip tî¤-› bendi32 al›p talibin boynuna
takar ve t›¤bend’i takarken bunu okur:
“Bism-i ﬁâh Allah Allah ‘Bel millete ‹brahimehanifen’33 ‘Ve men dehalehûkâne âminen’,34 Sonra rehber talibin tî¤-› bent’inden tutup beraber
dâra gelip bu tercüman› okur:
29
30

31

32
33
34

Bism-i ﬁah Allah dost burada olan ve olmayan, görünen görünmeyen ayn-i cem
erenlerinin gül cemâllerine aﬂk olsun.
Bism-i ﬁah Allah Allah, Yüzünde yedi ayet olan ve dört köﬂe postta görünen, dostun güzelli¤inin tecellisini gören ademe Allah’›n dost olamas› gibi Ayn-i cemde bulunan erenlere de dosttur.
Bism-i ﬁah Allah Allah. Erenler Hallac› Mansur’un derisinin yüzüldü¤ü durumday›m, darday›m. Yüzüm yerde özüm darda, tenim toprak olma¤a haz›r, boynum Hakk
dergâh›nda, bin kan›n ve bin suçun sahibiyim. Hak Muhammed Ali divan›nda incinmiﬂ ve gücenmiﬂ kardeﬂlerim var ise söylesin, Allah eyvallah!
Talibin boynuna tak›l›p rehberi taraf›ndan tutup çekmeyi sa¤layacak, i¤, yemeni veya yünden yap›lm›ﬂ eﬂya.
Kuran-› Kerim, Bakara suresi 2 / 135 Bism-i ﬁah Allah Allah, “De ki: Bizimki hanif
olan ‹brahim’in inanç sistemidir.
Kur’an-› Kerim, Al-i ‹mran 3 / 97 “Oraya (Kâbe’ye) giren emniyette olur.”

Emine Gürsoy Naskali • 125

"Bism-i ﬁâh Allah Allah arsa-i hakda durup dâr-› iradetteöziml›âk-i
dergaholuben, secde-i vuslatda yüzüm her ne ferman oluben, ﬂah-› mürüvvetde sözim muntaz›r old›, rah-› icazetde gözüm bercemal-i Muhammed kemal”35Sonra dört kap› olan ﬂeriat, tarikat, marifet, hakikat kap›lar›n›n
selâm›n› verip aﬂa¤›daki tercüman okunur:
“Özüm dârda yüzüm yerde tenim dahî hâk ile yeksan boynum hak dergah›nda, bin kan›n bin cürmün sahibi, Er-i Hak Muhammed Ali divan›nda
incinmiﬂ gücenmiﬂ var ise dile gelsün, Allah eyvallah”36 Mürﬂid de raz› oldu¤unu belirtip “hû” der ve usule uygun olarak niyaz eder. Sonra rehber talibi mürﬂide teslim eder. Mürﬂid de kula¤›na bunu okur:
“Bism-i ﬁâh k››rban-› Halil, delil-i Cebrail, tekbir-i ‹smail, sübhanallahivelhamdülillahi ve lâ ilahe illallahüvallalüekbervelâ havle velâ kuvvete illa
billahilaliyyil azim, Allahüekber"37 Sonra nasihat eder, nasihat tamamlan›nca talibi rehber eline teslim eder. Rehber talibi al›p dâra geçer ve
ikrar tercüman›n› okur ve dâra niyaz eder, mürﬂid de “hû” der. Tekrar
mürﬂide var›p niyaz eder ve niyaz ederken bu ayeti okur:
“Ve lillahilmeﬂrik››vel ma¤ribi fe eynemâtüvellûfesemmevech››llah.”38
“Sîmahüm fi vücûhihimmineseri’s-sücud.”39 Sonra mürﬂide niyaz ederler
tekrar bulundu¤u yere niyaz ederler. Sonra niyaz edilmesi gereken yerlere niyaz ederler, daha sonra cem de haz›r bulunan herkese niyaz ederler sonra rehber dâra geçip bu tercüman› okur:

35

36

37

38

39

Bism-i ﬁah Allah Allah, Hakk arsas›nda buyruktad›r özüm, kavuﬂma secdesinde
toprak olmada yüzüm, ne emir olur ise güzel ﬁah’ta sözüm, lütfunuzu beklerim, izninizdedir gözüm, Hz. Muhammed’in güzelli¤i aﬂk›na.
Bism-i ﬁah Allah Allah. Yüzüm yerde özüm darda, tenim toprak olma¤a haz›r, boynum Hakk dergâh›nda bin kan›n ve bin suçun günahkâr›y›m, eyvallah! Hak Muhammed Ali divan›nda incinmiﬂ ve gücenmiﬂ can kardeﬂ var ise söylesin, Allah eyvallah!
Bism-i ﬁah, Allah Allah. Halil’in kurban›, Cebrail’in kan›t›, ‹smail’in tekbiri, yüce
buyruk iledir. Allah bütün noksanl›klardan ayr›lm›ﬂ-ar›nm›ﬂt›r, ﬁükürle ancak O
an›l›r. O tektir ve uludur, hiç kimsenin O’na gücü yetmez. Allah büyüktür.
Kuran-› Kerim Bakara 2 / 115 “Do¤u da Bat› da Allah'›nd›r. Nereye dönerseniz dönün
Allah'›n yüzü oradad›r”
Kuran-› Kerim Fetih 48 / 29 “Onlar›n iﬂaretleri yüzlerindeki secde izleridir”
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"Bism-i ﬁâh Allah Allahgüﬂad itmiﬂ kerem bab›n, ﬂah-› her dü sera gördüm. M››hammed Mustafa-i destegîrhergedâ gördüm. Gelübaynelyakin ﬂah› velayet pîﬂvâ gördüm. Özümü cümle merdantahtel-liva gördüm. Bercemali Muhammed kemal”40 Sonra mürﬂid “hû” der kabul eder ve rehberle talip gidip mürﬂide niyaz ederler. Sonra dâra gelip bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh Allah dost haz›r, gaib, zahir, bat›n, ayn-i cem erenler gül
cemallerine aﬂk olsun”41 diyerek dâra niyaz ederler. Rehber talibi al›r ve
talip postuna oturtur ve talibe niyaz eder. Daha sonra rehber kap›ya geçip bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh Allah Allah hizmetimizi kabul eyleye ﬂahh-› hakk-› murteza ve âl-i dergah-› bercemal-i Muhammed"42 Sonra mürﬂid de “hû” der.
Sonra rehber mürﬂide niyaz eder, yine dâra gelip bu tercüman› okur:
“Bism-i ﬁâh Allah dost, haz›r, gaib, zahir, bat›n, ayn-i cem erenlerinin
gül cemallerine aﬂk olsun”43 diyerek var›p posta niyaz eder ve bu tercüman› okur.
“Bism-i ﬁâh Allah Allah seyr-i cemal-i dost, yüce adem hutut-› heft-i
mihrab elest çârk kuﬂe-i post ayn-i cem erenlerine Allah dost"44 diyerek
postuna oturur. Mürﬂid de erkân tamamlan›nca “hû” der. Sonra ﬂerbetçi de yerine niyaz eder ve dâra kalkar. Sonra gidip mürﬂide niyaz eder
yine dâra gelip niyaz eder. Sonra ﬂerbet tas›n› al›p usulüne göre mürﬂide götürüp ve di¤er orada bulunanlara ikram eder, dâra niyaz eder, geçip yerine oturur. Sonra cem’de bulunan herkese teker teker niyaz eder
ve d›ﬂar› ç›karlar.
40

41

42

43

44

Bism-i ﬁah Allah Allah, iki cihanda ﬁah’›n ba¤›ﬂlanma kap›s›n›n aç›k oldu¤unu
gördüm, Muhammed Mustafa’y› bütün kimsesizlerin elinden tutarken gördüm, Aç›k
bir ﬂekilde ﬁah-› velâyeti öncü olarak gördüm, özümü bütün dostlarla birleﬂmiﬂ bir
güzellik olarak gördüm, Hz. Muhammed’in tamamlanm›ﬂ güzelli¤i aﬂk›na.
Bism-i ﬁah dosttur Allah! Burada olan ve olmayan, görünen görünmeyen ayn-i cem
erenlerinin gül cemâllerine aﬂk olsun.
Bism-i ﬁah Allah Allah. Hz. Muhammed’in güzelli¤i aﬂk›na ve Murtaza’n›n hakk›
için, hizmetlerimizi ﬂah kabul eylesin!
Bism-i ﬁah dosttur Allah! Burada olan ve olmayan, görünen görünmeyen ayn-i cem
erenlerinin gül cemâllerine aﬂk olsun.
Bism-i ﬁah Allah Allah, dostun güzelli¤inin tecellisi olan yüce insana, yedi ayete
(fatiha suresi) ve dört köﬂe posta ayn-i cemde bulunan erenlere dost olan Allah’t›r.
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Geleneksel Abdal Musa Süre¤inde ‹krar45
Talip olmak isteyen Abdal Musa erkan›na göre yola ikrar vermek
isteyen kiﬂi öncelikle kendisine bir rehber tayin eder ve rehbere ikrar
vermesi için neler yapmas› gerekti¤ini sorar. Rehber borçlar›n›, küskünlüklerini ve gönül k›rg›nl›klar›n› halletmesini ister. Bunlar halledilmeden r›zal›k al›nmadan ikrar vermek mümkün de¤ildir. R›zal›k
al›nd›ktan sonra mürﬂitlik hizmeti verecek kiﬂiye dan›ﬂ›larak talip,
rehber, mürﬂit aras›nda müsait bir gün belirlenip ikrar cemi yap›l›p talip yola al›n›r. Bu cemden sonra talip talip aday› iken talip olur.
Abdal Musa yoluna giriﬂ için söz verilen ikrar cemi ﬂöyle yap›l›r;
önce talip, rehber ve mürﬂit cem gününü ve yerini kararlaﬂt›r›r. Bu kararlaﬂt›rmaya göre ikrarl› ikrars›z canlar ikrar cemi olaca¤› konusunda
haberdar edilir, isteyenler bu ceme gelir. Herkes ceme gelip yerlerini
al›r, oturma düzenini gözcü hizmeti veren belirler. Dede veya baba gözcüye “Tamam m›? Gözcü baba” der. Tamam ise gözcü “eyvallah erenler”
der. Dede: “Bize ikrar verip iman alacak can gelsin” der. Çünkü talip olacak can d›ﬂar›dad›r, eﬂi ile birlikte ça¤r›l›nca gelir. Dede / baba izin verir, talip ile eﬂi yere diz çöker ve dede sorar; “Evlat sen buraya neye geldin”, talip aday› da “erenlerin cemine girip dem devran sürmeye” der. Dede talip aday›na, “Bak o¤ul bu yol Muhammed Ali yoludur. Bu yol k›ldan
ince k›l›çtan keskindir. Bu yol Ehlibeyt yoludur. Bu yolu güdebilirsen ehlibeytin yolunda gidebilirsin. Ehlibeytin dostuna dost düﬂman›na düﬂman olabilirsen bu yol gelme gelme dönme dönme yoludur. Bu yola gelenin mal›n›,
gidenin can›n› al›rlar. E¤er seni bu yola zorlayan varsa bir etki alt›ndaysan
sen bu karar›ndan yol yak›nken vazgeç. Bu hususta biz sana yard›m ederiz
seni koruruz sonraki piﬂmanl›k fayda etmez” der. Talip düﬂündükten sonra tekrar karar verir, “Eyvallah erenler ben bu yola kendi iradem ve iste¤imle girmek istiyorum” der. Dede üç defa kararl›l›¤›n› sorar. Talip kararl› oldu¤unu ifade ettikten sonra dede talibin rehberine seslenerek git
talibi olacak yani rehberlik edecek oldu¤un can›n abdestini ald›r, der.
45

Sad›k Do¤an, “Abdal Musa’da ‹krar Nedir, Nas›l Al›n›r”, (Abdal Musa ve Erkan›
içinde) Horasan Yay›nlar› Horasan Bülteni, Y›l: 1, S. 2, Haziran 2006, ‹stanbul, s. 9093 (özetlenmiﬂtir).

128 • Yemin Kitab›

Bu bir ﬂeriat abdestidir. Rehber talibine abdest ald›rmaya gitti¤inde
içeride de on iki imamlar aﬂk›na 12. mumu o ceme ait meydanc› büyü¤ü dedi¤imiz post sahibi taraf›ndan uyand›r›l›r. Bu çera¤ uyarma esnas›nda rehber talibe abdestini ald›r›r. Abdest bir kereye mahsus al›n›r ve
ﬂöyle al›n›r; Abdest alma k›yafetinde haz›rlanan talip aday›na rehber
olacak ﬂah›s niyet eder. “Niyet ettim Yarabbi senin r›zan için ehlibeyt aﬂk›na bu abdesttir. Ömür boyu abdestimi bozma” der niyet eder talipte aynen besmele çeker o da “niyet ettim abdestimi almaya”, der. Rehber aday› su döker talip aday› abdest almaya baﬂlar. Abdest al›rken s›ras› geldikçe biliyorsa talip aday› bilmiyorsa rehber aday› okur. Talip aday› ellerini y›karken “bu can› bu tarikata lây›k k›l” der, “a¤za su verilirken ey
Allah’›m Kuran okumak sana zikir ve ﬂükür etmem için bana yard›m et”.
Burnuna su verilirken, “Yarab bana cennet kokusunu duyur cehennem kokusunu duyurma”. Yüz y›karken, “Allah’›m yüzlerin kimi ak kimi kara oldu¤u günde yüzümü ak eyle”. Sa¤ el y›karken, “Yarabbi amel defterimi sa¤›mdan hesab›m› kolay k›l”, sol el y›kan›rken, “Yarabbi amel defterimi solumdan ve arkamdan verme sa¤›mdan ver”. Baﬂa mest olurken, “yarabbi
baﬂ›m› arﬂ-› âlân›n gölgesinde gölgelendir.” Kulak y›kan›rken, “Yarabbi beni sözü dinlenen iyi kullardan eyle”. Sa¤ ayak y›kan›rken, “Yarabbi aya¤›m
s›rat köprüsünden geçerken aya¤›m› kayd›rma”, sol ayak y›kan›rken, “Yarabbi Kuran okumak sana zikir ve ﬂükür etmek sana olan ibadetimi güzelleﬂtirmek için bana yard›m et Yarabbi”, dedikten sonra rehber aday› ona
art›k baba olmuﬂ o da talip olmuﬂtur. “O¤ul bak bu ald›¤›n abdest tarikat
abdestidir, bu abdest d›ﬂk›larla de¤il ahlaks›zl›kla, terbiyesizlikle bozulur. Bu
abdest insana hayatta bir kere ald›r›l›r, bu abdest senin takipçindir. Nerede
bozarsan yüz karan namusun ﬂerefin olur. ‹nsan ele ne düﬂünürse ele ne yaparsa karﬂ›l›¤›n› görür” der. Abdest al›nd›ktan sonra ceme tekrar girilir.
Dedenin karﬂ›s›nda rehber ve talipler ayakta darda dururlar. Rehber kurbanl›k koyunun tüyünün k›rp›lmas› ile ip haline getirilen t›¤bend denilen urgan› getirir. Bu t›¤bent ve takke dedeye verilir. Dede
cemden yetki ister. “Bu talipten emin misiniz” der o cemdekilerde, eyvallah, der. Dede “madem eminseniz niyaz ediniz” Herkes birbiriyle görüﬂür.
Art›k bu talip o toplumun adam›d›r. O topluma karﬂ› talip sorumludur.
Yine dede “bu talibe kefil var m›?” der. Yine ayn› toplumdan bir kiﬂi ona
kefil olur. Onun her yanl›ﬂ hareketinde o müdahale eder. Talip de bu-
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nu kabullenmek zorundad›r. Bundan sonra dedeye verilen ti¤bent
okunduktan sonra talibin rehberine geri verilir. Rehberi de o ti¤bendi
talibin boynuna takar. ‹ki ucunu bir yere getirip sa¤ eliyle tutup dedenin okumalar bittikten sonra tekbir sesleriyle talip rehberin ete¤ine talibin han›m› ise beyinin ete¤ine yap›ﬂ›p üçü birden tekbir sesleriyle
“Allahüekber Allahüakber lâ ilahe illallah üvallahüekber Allahüekber velillahil-hamd” diyerek dedeye do¤ru ilerler. Yan›na var›ld›¤›nda talibin
rehberi, dedeye; “Ey erenler fakir size bir kuzulu kurban getirdi.” Dede de
“Eyvallah bu talipler yolumuza vatan›m›za milletimize insanl›¤a hay›rl› olsun” der. Talipler ve rehber dedenin önüne diz çöker. Burada rehber
dedeye; “Ey erenler ben size kuzulu kurban getirdim, der dede de, eyvallah, der. Kurban duas›n› okur. "Bismiﬂah Allah Allah delili Cebrail tekbiri
Halil kurban ‹smail Allahuekber Allahuekber lailahe illallahüvallahuekber
Allahuekber velillahil-hamd.” Bu teslimlik talibin tamam›yla kendini bu
yola kurban olacak kadar gönül verme anlam›na gelir. Bu s›rada s›ra
takke giyip ti¤bent ba¤lamaya gelmiﬂtir. Rehberin talibin boynuna
ba¤lad›¤› ip talibin boynundan al›n›p bir dua ile talibin beline, “Ya Allah ya Muhammed ya Ali diyerek” dede ba¤lar. Bu ba¤lanmak, eline diline beline sahip ol, anlam›ndad›r. T›¤bentten sonra dede takkeyi talibin baﬂ›na, “Ya Allah ya Muhammed ya Ali” diyerek giydirilir. Bu iki
emaneti talip ömür boyu kullan›r. Öldü¤ünde ise kabrine konur. Takke ve ti¤bent iﬂi bittikten sonra talip dedenin sa¤ dizine baﬂ›n› koyar,
hâlâ talibin ete¤ini tutan han›m› da baﬂ›n› beyinin s›rt›na koyar. Dede
ona baz› dua ve ayetler okur. Bu insan›n insana secdesidir. Takke t›¤bentten sonra dede dar tercümanlar›n› okur. On iki imamlar için dua
okur. Talip dedenin dizinden kalkar. Bu s›rada talip han›m› ile birlikte
aya¤a kalk›p ayr› ayr›, s›ras›yla cem erenlerine niyaz eder. En son rehberine niyaz eder onun sa¤ taraf›na oturur rehberi de ona ﬂöyle bir telkinde bulunur; “Bak evlat dede sana ne dedi. Bu yolun yolcusu oldun, bu
yola ve kendine sahip ol. Bu yolun dostuna dost düﬂman›na iyi örnek ol bak
ben seni senden ald›m sana verdim sen kendine muti ol, bak sonraki piﬂmanl›k para etmez. ‹nsan ne bulursa yolundan bulur. Bir de çok çal›ﬂacaks›n
kimseye kendini aç›nd›rmayacaks›n yoksa halk aras›nda aile aras›nda say›lmaz sevilmezsiniz, Allah yan›nda kul yan›nda de¤erin olmaz. Gitti¤in yolun
da sana faydas› olmaz. Mürﬂidin ve rehberin sözlerine dikkat et” deyip tö-
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ren an›ndaki son nasihatini yapar. Talibe tekrar sorar “Bu nasihatleri
kabul ediyor musun” der. Üç defa “seni senden ald›m sana verdim” der. Talibi de üç defa, eyvallah, diyerek kabullenmiﬂ olur. Böylece ikrar tamamlanm›ﬂ olur.
Dertli Divani Dedeli¤inde Yöresel Urfa / K›sas ‹krar Cemi46
Gözcü: Erenler gerçe¤e Hü. diye cemde haz›r bulunan, toplanm›ﬂ
canlar› uyar›r ve sessizlik olur. Bu sessizlik oluﬂunca dede gelir, postuna niyaz ederek oturur. Süpürgeci Hü deyip “Allah Muhammed, Ya Ali”
diyerek meydan› süpürür ve ﬂu duay› okur:
“Gürühu naciyim k›rklar meydan›nda süpürgeciyim, pir divan›nda durucuyum, Hamdurüllah pirimiz Hazreti Bektaﬂi’dir. Ali Muhammed’den
üstaz›m›z Seyyid Faraﬂt›r, Er cemal› Muhammed kemal, imam Hasan,
imam Hüseyin, Ali’yi rah bilenler versin selavat” Cem kat›l›mc›lar› (canlar): “Allahümmeseydina Muhammedin ve Ala Ali Muhammed” diye selavat getirir.
Su ile tarikat abdesi al›n›r, abdest esnas›nda “Allah, Muhammet,
ya Ali” denir. Sonra üç mum gelir ve çera¤ uyand›r›l›r. Çera¤c›: Desturi pir, Dede: Bismi ﬂah; Cera¤c›: Çerag› evliya nuru semavat, bu menzildir
ki ol tur münacat, kaçan kim Ruﬂad ola, k›l niyaz Muhammed Ali’ye candan salavat. (deyip üç mum yak›l›r). Dede: Allah Allah Allah Allah Allah Allah, akﬂamlar hayrola, hay›rlar fet ola, ﬂerler def ola, münkirler
mat,münaf›klar berbad, meydanlar abad, gönüller ﬂad ola, dil bizden nefes
kutbül alem Hünkar Hac› Bektaﬂi Veli’den ola, gerçek erenlerin demine hü,
mümine ya Ali. Dede duadan sonra ikrar ve görgü cemini aç›klar. Bir
buraya özetleyerek ﬂöyle aktar›yoruz:
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2009 ﬁubat ay›nda Urfa K›sas’ta Dertli Divani (Veli Aykut)’nin dedelik hizmetini
gerçekleﬂtirdi¤i, bir ikrar ve görgü ceminin k›salt›larak aktar›lmas› ile bu metin oluﬂmuﬂtur. Cemin kay›tlar›, zorlu ﬂartlar alt›nda “Ajans 21” taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ
olup, “Canlar-2011” belgeselinde bir k›sm› kullan›lm›ﬂt›r. Söz konusu kay›tlar›n gerçekleﬂtirilmesi otantik bir cemin profesyonel bir biçimde kaydedilmesine güzel bir
örnektir bu sebeple Nurdan Arca huzurunda tüm “Ajans 21” çal›ﬂanlar›na teﬂekkür
ederiz.
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Dede: Bugün y›ll›k ikrar ve görgü cemimiz biliyorsunuz, bu y›lda bir yap›lan ikrar ve görgü cemi ne anlama geliyor? Bir y›ldan ertesi y›la kadar olan
zaman diliminde, toplumun bir birine karﬂ› k›rg›nl›¤›, darg›nl›¤›, küskünlü¤ü
varsa y›lda bir yapt›¤›m›z bu ikrar ve görgü ceminde bu müﬂküllerin hallolmas› gerekiyor. ‹ki küskün can varsa onlar ceme giremez, önce onlar›n sorunlar› ortaya konur, bar›ﬂ sa¤lan›r oradan da ibadet bölümüne geçer. ‹krar verecek olanlar ikrar›n› verir, daha önce ikrar vermiﬂ olanlar ise görgüden geçer.
Bu ﬂekilde normal y›ll›k hizmetimizi yapm›ﬂ oluruz. “Öl ikrar verme, öl ikrar›ndan dönme” yola ikrar vermek kiﬂinin anadan do¤mas›na benzetebiliriz.
Kiﬂi ikrar verdikten ancak yolun yolcusu oldu¤u kabul edilir. Biz ancak ikrardan sonra onu yol usulüne göre sorabiliriz. ‹krar vermeyi do¤uma benzetiriz.
‹krara vermek teslim ve r›zadan do¤makt›r. Alevi Bektaﬂi olmak için bir Alevi Bektaﬂi ana babadan do¤muﬂ olmam›z yetmiyor. Veya Alevi Bektaﬂi olmam›z için ille de bir Alevi Bektaﬂi ana babadan do¤mam›z gerekmiyor. Bu yola inanmam›z gerekir, hatta inanmak da yetmiyor bu yola ikrar verip inand›ktan sonra bu yolun gereklerini yerine getirebilirsek bu yolun gerçek anlamda yolcusu olmuﬂ oluyoruz. Dedenin aç›klamas› muhabbet gibidir. Canlara ikrar›n önemi ve yol içinde nas›l yapt›¤› detayl› bir ﬂekilde anlat›l›r. Daha sonra zâkirler bir deste ba¤larlar bir deste iki deyiﬂ bir duvaz-›
imam okumaktan oluﬂur. Daha sonra ikrar verecek can rehberin yol
göstermesi ile eﬂi ile birlikte meydana gelir. Geldi¤i meydana ikrar verecek olanlar›n kefenini simgeleyen beyaz bir çarﬂaf serilir. Dede söz konusu sembolleri aç›klar ve ikrar al›nmas› ﬂöyle gerçekleﬂir:
Dede: Bu meydana serilen (beyaz çarﬂaf) post bizim derimiz oluyor.
Nesimi’nin nas›l derisi yüzüldüyse, biz maddeye ait olan bütün varl›¤›m›zdan s›yr›ld›¤›m›z› simgesel olarak ayr›ld›¤›m›z› gösteriyoruz. Bizim derimiz
yüzüldü, özümüz darda, art›k elimiz ba¤l›, dilimiz ba¤l›, özümüzü yola ve
hak erenlere teslim ediyoruz. Onlar›n hak dedi¤ine hak diyece¤iz demedi¤ine hak demeyece¤iz anlam›nda burada özümüzü dara çekip sorgulan›yoruz.
Aklanaca¤›z, paklanaca¤›z. Evet bu yola ilk defa girece¤iz, bu yola girerken
mutlak surette k›lavuza bir rehbere ihtiyac›m›z var, rehberler bizi bu yolda
menzile götüren araçlard›r. Biz de insan-› kamil mertebesine erebilmemiz,
ulaﬂabilmemiz için, dört kap› k›rk makam diye adland›rd›¤›m›z yola, bizi rehber götürüp mürﬂide hak erenlere teslim eder. Dört kap›dan selam verilir. ﬁeriat, tarikat, marifet ve s›rr› hakikat bu dört kap›d›r. ﬁeriat: olgunlaﬂmam›ﬂ,
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geliﬂmemiﬂ kültürsüz yoz insanlar›n birbirinin hakk›na hukukuna zarar vermelerini engelleyen kurallar›n top yekûnudur. Tarikat: hiçbir d›ﬂ zorlama olmadan kiﬂinin seçti¤i yolun ad›d›r. Marifet; hem evrensel hem, Tanr›sal s›rlar› sezgileme, onlar› alg›lama aﬂamas›d›r. Hakikat; Gerçe¤in hakikati kendisidir. Dört kap›dan böyle girmeniz gerekir.
Rehber: (serilen çarﬂaf›n üzerinde ayakta olarak durulur. Rehber,
ikrar verecek taliplerin kula¤›ndan tutarak meydanda durur) Hak Muhammed Ali yoluna, Hünkar Hac› Bektaﬂ divan›na, erenler huzuruna, üç
koç kuzulu kurban getirdim.
Dede: Hak Muhammed Ali kabul eylesin.
Rehber: Evet erenler, kendinize güveniniz varsa yola ikrar verelim, ne
dersiniz?
Talipler: Allah eyvallah
Dede: ‹krar elime, dilime, belime sahip olaca¤›ma dair. Aﬂ›ma, eﬂime,
iﬂime sad›k olaca¤›ma dair. Hakk›ma raz› olup herkesin hakk›n› kendi hakk›m gibi gözetece¤ime dair. Irk, dil, din, renk, mezhep, cinsiyet ayr›m› gözetmeyece¤ime dair. Yetmiﬂ üç millete bir nazarla bakaca¤›ma dair. Söz veriyorum, toplumun huzurunda söz veriyorum. Hak Muhammed Ali’nin
meydan›nday›m, dar› Mansur’day›m darday›m, üçler, beﬂler, yediler, k›rklar önünde benim bu ikrar üzerinde duraca¤›ma dair söz veriyorum.
Rehber: Evet erenler, ﬂuandan itibaren kendinize güveniniz yoksa dönebilirsiniz, daha uygun oldu¤unuzda ikrar verebilirsiniz.
Talip: Allah Eyvallah
Dede: Bu ahd› ve bu ikrar› bozmayaca¤›n›za Hak Muhammed Ali ﬂahit olsun mu?
Talip: Allah Eyvallah
Dede: Üçler, beﬂler, yediler, k›rklar ﬂahit olsun mu?
Talip: Allah Eyvallah
Dede: Erenler, evliyalar, aﬂ›klar, sad›klar, ﬂehitler, gaziler ﬂahit olsun
mu?
Talip: Allah Eyvallah
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Dede: Haz›rdaki cem erenleri ﬂahit olsun mu?
Talip: Allah Eyvallah
Dede: Usül yerini bulsun diye ikrar vermeyece¤iz “öl ikrar verme, öl
ikrardan dönme. ‹krar vermek zor bir ﬂey. Ateﬂten gömle¤i giymek gibi, demirden leblebiyi yemek gibi bir ﬂey. Ama bu ikrar› verdikten sonra ölmek var
dönmek yok. Pir Sultan Abdal dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Niye çünkü ikrar vermiﬂtir. ‹krar verdikten sonra dönmek yok. E¤er biz
gerçekten inan›rsak, Hakk erenlerin bizleri gözledi¤ini gördü¤ünü düﬂünürsek, o zaman bizim o inanc›m›z bizim kötü hal ve hareket yapmam›za engel
olur. Gerçek anlamda cem olabilmemiz için, sadece fiziki olarak, bugünkü
oldu¤u gibi bir arada olmam›z yetmiyor, gönüllerin birlenmesi laz›m, gönüllerin birlenebilmesi için ise yediden yetmiﬂe bütün canlar›n birbirleriyle gerçekten bar›ﬂ›k olmas› laz›m. Dede aç›klamas›n› yapar aç›klamas› içinde
duas› da vard›r. Daha sonra zâkirler tekrar deste ba¤larlar. Deyiﬂlerin
ve yolun kurallar›n›n anlat›ld›¤› muhabbet yap›l›r. Muhabbet sonunda
daha önce ikrar vermiﬂ olan cem erenleri dedeye görülürler ve görgüden geçerler. Görgü y›lda bir kez yap›l›r ve ikrar verildikten sonra yap›l›r. Görgü yap›l›rken dede görgünün manas› ve görgü hakk›nda ﬂunlar› söyler;
Dede: Evet bu canlarda daha önceki y›llarda ikrar veren canlar ve ﬂimdi bunlar da görülecekler. Görgüde, ikrar verdi¤imiz günden bu güne kadar
olan zaman dilimi içerisinde bilerek ya da bilmeyerek, bir can›m›z› incitmiﬂ
miyiz yada canlar bizden hoﬂnut mu, raz› m› bunu kontrol etmek için, bir
manevi temizlik gerekiyor. Cem erenlerinin verdi¤i r›zal›k da öz benli¤imizi
kötülüklerden ar›nd›r›yor, varsa bir ﬂikayeti olan dile geliyor, hakk›n› talep
ediyor, ve bizde onun r›zal›¤›n› alarak, böylelikle o olumsuzluktan ar›nm›ﬂ
oluyoruz. K›sacas› temizlenmiﬂ oluyoruz. Demek ki bizim görgü cemimiz
de, bir manevi temizlik, gönül temizli¤idir erenler. Hak erenler, durdu¤umuz dardan gördü¤ümüz didardan ay›rmas›n. Diyerek görgü de tamamlan›r daha sonra zâkirler ve dede miraçlama, semah, tevhit okur. Kerbela olay› anmas› olarak yap›lan sakka suyu dualan›r ve da¤›t›l›r, cem birlenir ve hizmet ehlinin duas› verilerek go¤suz gaybetsiz (arkadan konuﬂmadan, herkesin yaﬂan›lanlar› içinde s›r etmesi dile¤iyle) yatan
oturan duas› verilerek cem mühürlenir (cem tamamlan›r).
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‹krar Sözleri ve Anlamlar›
‹krar töreni üç ana bölümden oluﬂur. Birinci bölüm baﬂlang›ç bölümü olup talibin ikrar konusunda uyar›l›p, bilgilendirildi¤i bölümdür.
‹kinci bölüm bu uyar›lara ra¤men talip ikrar vermeyi kabul ederse, ikrar›n›n al›nmas› ve yola kurban olma bölümüdür. Üçüncü bölüm ise
ikrar verme gerçekleﬂtikten sonra yap›lan ikrarl›ya sorumluluklar›n›
hat›rlatma, rehber ve mürﬂide ba¤l› olarak ilerleme konusunda bilgilendirme bölümüdür. Söz konusu bölümleri ifadeleri ile s›ras›yla ﬂöyle
aç›klamak mümkündür.
Birinci bölümde talibe, ikrar vermek isteyene ikrar›n önemi ve
nas›l bir anlama karﬂ›l›k geldi¤i anlat›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›z içindeki
örnekten hareket edecek olursak, Abdal Musa ceminde dede: “Bak
o¤ul bu yol Muhammed Ali yoludur. Bu yol k›ldan ince k›l›çtan keskindir.
Bu yol Ehlibeyt yoludur. Bu yolu güdebilirsen ehlibeytin yolunda gidebilirsin. Ehlibeytin dostuna dost düﬂman›na düﬂman olabilirsen, bu yol gelme
gelme dönme dönme yoludur. Bu yola gelenin mal›n›, gidenin can›n› al›rlar.
E¤er seni bu yola zorlayan varsa bir etki alt›ndaysan sen bu karar›ndan yol
yak›nken vazgeç. Bu hususta biz sana yard›m ederiz seni koruruz sonraki
piﬂmanl›k fayda etmez” der. Di¤er cem olan K›sas ceminde ise dede: Öl
ikrar verme, öl ikrar›ndan dönme” yola ikrar vermek kiﬂinin anadan do¤mas›na benzer. Kiﬂi ikrar verdikten sonra ancak yolun yolcusu oldu¤u kabul
edilir. ‹krar vermeyi do¤uma benzetiriz. ‹krar vermek teslim ve r›zadan do¤makt›r… Bu meydana serilen post bizim derimizdir. Nesimi’nin nas›l derisi
yüzüldüyse, biz maddeye ait olan bütün varl›¤›m›zdan s›yr›ld›¤›m›z› simgesel
olarak gösteriyoruz. Bizim derimiz yüzüldü, özümüz darda, art›k elimiz
ba¤l›, dilimiz ba¤l›, özümüzü yola ve hak erenlere teslim ediyoruz. Onlar›n
hak dedi¤ine hak diyece¤iz demedi¤ine hak demeyece¤iz. Bu iki örnekte de
görüldü¤ü üzere dedeler talip olan› ne kadar zor bir ﬂeyle karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u konusunda uyarmaktad›r. Çünkü anlatt›klar› gibi bu ikrardan
dönüﬂ yoktur “öl ikrar verme öl ikrar›ndan dönme” bununla birlikte ikrarl› olmak zor bir süreçtir. Çünkü ikrarl› iken ruhsal alemin karﬂ›s›nda söz vermiﬂ olanlardans›n, bu sebeple sorumlu tutulacak olanlardans›n telkini verilir. Bu anlam›yla ikrar veren ikrar›yla birlikte ciddi bir
varl›ksal yükümlülü¤ün alt›na girmiﬂtir. Art›k ikrar verecek kiﬂi ben
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böyle düﬂünüyorum diyemez, ait oldu¤u toplulu¤un ve yolun kurallar›na göre d›ﬂar›dan yönlendirilebilir, rehberinin ve mürﬂidinin telkinlerini yolun telkinleri olarak kabul etmelidir. Bu anlam›yla yola bir kurban gibi sunulaca¤› bilgisi de talibe hat›rlat›l›r. Hat›rlatma ve uyar›lardan sonra talip kabul etti¤ini belirten ifadeler kullan›rsa ikrar töreninde ikinci k›sma gelinir.
‹krar töreninin ikinci bölümü talib ve eﬂinin dede taraf›ndan ikrar›n›n al›nd›¤› bölümdür. Bu bölümle ilgili sözlere ise ﬂunlar örnek
olarak verilebilir. Yaz›l› metindeki talibin sorular karﬂ›s›nda söyledi¤i
sözler; Erenler Hallac› Mansur’un derisinin yüzüldü¤ü durumday›m, darday›m. Yüzüm yerde özüm darda, tenim toprak olma¤a haz›r, boynum
Hakk dergâh›nda, bin kan›n ve bin suçun sahibiyim. Hak Muhammed Ali
divan›nda incinmiﬂ ve gücenmiﬂ kardeﬂlerim var ise söylesin… Hakk aras›nda buyrukdad›r özüm, kavuﬂma secdesinde toprak olmada yüzüm, ne emir
olur ise güzel ﬁah’ta sözüm, lütfunuzu beklerim, izninizdedir gözüm… Halil’in kurban›, Cebrail’in kan›t›, ‹smail’in tekbiri, yüce buyruk iledir. Allah
bütün noksanl›klardan ar›nm›ﬂt›r. Burada talibin yol karﬂ›s›ndaki durumu
ve yola ne kadar muhtaç oldu¤u vurgusu a¤›rl›ktad›r. Talip kendisinin
yola muhtaçl›¤› ve Allah’›n ne kadar ar› ve ar›t›c› oldu¤unu vurgulayarak yol içinde kendisine de bir kurtuluﬂ arad›¤› sözlerini söylemektedir. Burada di¤erlerinde olaca¤› gibi, talip kendisini kurban olarak görmekte ve talip olarak yola adanan bir kurban oldu¤unu iﬂaret etmektedir. ‹kinci örne¤imiz Abdal Musa cemindendir: Talip önce abdest
al›r ve bu abdesti bir kez al›r. Abdest al›rken her bir uzvunu kötülükten ar›nd›rmak niyetiyle abdestini al›r talip; “Niyet ettim Yarabbi senin
r›zan için ehlibeyt aﬂk›na bu abdesttir. Ömür boyu abdestimi bozma” der niyet eder. Abdestini alan talip rehber taraf›ndan meydana bir koç kurban gibi getirilir ve; “Ey erenler fakir size bir kuzulu kurban getirdi” denir. Talip burada bir koç kurbana benzetilir ve yola kurban olaca¤› iﬂaret edilir. Üçüncü örne¤imiz ise K›sas cemi örne¤idir. Cemde de ikrar›
ﬂu sözlerle al›r; “‹krar elime, dilime, belime sahip olaca¤›ma dair. Aﬂ›ma,
eﬂime, iﬂime sad›k olaca¤›ma dair. Hakk›ma raz› olup herkesin hakk›n› kendi hakk›m gibi gözetece¤ime dair. Irk, dil, din, renk, mezhep, cinsiyet ayr›m› gözetmeyece¤ime dair. Yetmiﬂ üç millete bir nazarla bakaca¤›ma dair. Söz
veriyorum, toplumun huzurunda söz veriyorum. Hak Muhammed Ali’nin
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meydan›nday›m, dar› Mansur’day›m darday›m, üçler, beﬂler, yediler, k›rklar önünde benim bu ikrar üzerinde duraca¤›ma dair söz veriyorum” der ve
her bir cümlesinde rehber ve talip Allah Eyvallah der. Burada anlat›lanlar sanki yolun anayasas› gibidir. Bunlardan her hangi birine uygun
olmayan bir davran›ﬂ yaparsa yol erkan›na göre sorgulanmay› kabul etmiﬂ demektir. Bu anlamda buradaki söz talibin bütün hayat›n› ba¤layan bir sözdür. Dikkat edilirse her türlü ayr›mc›l›¤a ve bencilli¤e ket
vuran bir ikrar vard›r. Bu ikrar talibe göre gerçek insan olman›n tek
yoludur.
‹krar töreninin üçüncü bölümü ise al›nm›ﬂ olan ikrar›n öneminin
belirtilmesi ve uygulamas›n›n zorlu¤u hakk›nda talibe dikkatin önerilmesi hakk›ndad›r. Abdal Musa ceminde dede ikrar ald›ktan sonra talipten sorumlu olan rehber ﬂöyle telkinde bulunur: “Bak evlat dede sana ne dedi. Bu yolun yolcusu oldun, bu yola ve kendine sahip ol. Bu yolun
dostuna dost düﬂman›na iyi örnek ol bak ben seni senden ald›m sana verdim
sen kendine muti ol, bak sonraki piﬂmanl›k fayda etmez. ‹nsan ne bulursa
yolundan bulur. Bir de çok çal›ﬂacaks›n kimseye kendini ac›nd›rmayacaks›n
yoksa halk aras›nda aile aras›nda say›lmaz sevilmezsiniz, Allah yan›nda kul
yan›nda de¤erin olmaz. Gitti¤in yolun da sana faydas› olmaz. Mürﬂidin ve
rehberin sözlerine dikkat et”. Burada görüldü¤ü üzere yap›lan iﬂin önemi
ve bu yoldan dönüﬂ olmad›¤› tekrar hat›rlat›l›r. Bunun bir benzeri K›sas ceminde de görülür. Dede talibe ve cem erenlerine ﬂöyle söyler;
“Usül yerini bulsun diye ikrar vermeyece¤iz “öl ikrar verme, öl ikrardan
dönme. ‹krar vermek zor bir ﬂey. Ateﬂten gömle¤i giymek gibi, demirden leblebiyi yemek gibi bir ﬂey. Ama bu ikrar› verdikten sonra ölmek var dönmek
yok. Pir Sultan Abdal dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Niye
çünkü ikrar vermiﬂtir. ‹krar verdikten sonra dönmek yok. E¤er biz gerçekten inan›rsak, Hakk erenlerin bizleri gözledi¤ini gördü¤ünü düﬂünürsek, o
zaman bizim o inanc›m›z bizim kötü hal ve hareket yapmam›za engel olur.
Gerçek anlamda cem olabilmemiz için, sadece fiziki olarak, bugünkü oldu¤u gibi bir arada olmam›z yetmiyor, gönüllerin birlenmesi laz›m, gönüllerin
birlenebilmesi için ise yediden yetmiﬂe bütün canlar›n birbirleriyle gerçekten
bar›ﬂ›k olmas› laz›m.” ‹krar verilip uyar›lar yap›ld›ktan sonra talip art›k
baﬂka bir kiﬂidir.
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Alevi Bektaﬂi gelene¤inde ikrar verdikten sonra, kiﬂi art›k toplumdan sorulur. Yap›p etti¤i ve yola göre yanl›ﬂ oldu¤u düﬂünülen her
ﬂey canlar›n huzurunda dile getirilir ve çözmeye çal›ﬂ›l›r. Kendi bireyselli¤i de¤il toplumsal olan›n sorumlulu¤u varl›¤a yüklenir, gerçekten
diﬂleri döken bir “demirden leblebi” baﬂka bir anlamda hiçbir kazanç
sa¤layamayaca¤› bir besindir ve “ateﬂten gömlek”, baﬂka bir ifadeyle
gösteriﬂ yapamayaca¤› kiﬂiyi yakan bir giysidir. ‹krardaki sözler gerçekten iddial› ve vurucu ifadelerdir. “Bu yol k›l›çtan keskin k›ldan ince” benzetmesi ile bizzat s›rat köprüsü oldu¤u, “gelme gelme, dönme dönme” diyerek kararl›l›¤›, “gelenin mal› dönenin can›” derken bu yolda mal servet
biriktirmenin mümkün olmad›¤›, bu yolun bir menfaat grubu olmad›¤› ve bu yoldan ayr›lman›n ise ancak ölümle mümkün olaca¤›n›n alt›n›n çizilmesi söz konusudur.
Sonuç
‹krar töreni ve ritüelleri baﬂl›¤› alt›nda inceledi¤imiz çal›ﬂmam›z
üç önemli Alevi Bektaﬂi ikrar töreni üzerinden, gelene¤in ikrar törenini anlatm›ﬂ ve ikrar›n önemi hakk›nda belirlemeler yapm›ﬂt›r. Söz konusu gelene¤in ikrar töreni eskiye oranla günümüzde az uygulanmaktad›r. Çünkü ikrar törenlerinde görüldü¤ü üzere, verilecek sözün içeri¤i ve mahiyeti birçok can’› ürkütmektedir. Alevi Bektaﬂi yolu söz konusu mistik erginlenme süreçlerinde seçici olmaya ve bu ikrar üzerinde ruhsal geliﬂmelerini tamamlamaya devam etmeyi gerekli bulmaktad›r. Çünkü yola göre do¤ru yanl›ﬂa göre kendini e¤mez. Yanl›ﬂ do¤ruya
göre kendini düzeltir. ‹krar ve ikrar’a verilen anlam ve bu ikrarla talibin çok büyük bir yükün alt›na girmesi yol ehillerince büyütülmemektedir. Onlar Hakk’a talip olman›n zaten her zaman zahmetli ve zor oldu¤u konusunda hem fikirdir. Onlara göre ikrar vermek talip olmak
dört kap› k›rk makama talip olmak demektir. Varl›k dört kap› k›rk makama talip olmadan da yaﬂayabilir ama Hakk ancak dört kap› ve k›rk
makam üzerinde olunursa anlaﬂ›labilir. Bu anlam›yla ‹krar vermek
Alevi Bektaﬂi gerçekleri (mistikleri) için Hakk’› anlaman›n yegane yoludur. Bu anlam›yla özeldir, bu anlam›yla hata, kusur kabul etmez. ‹krar bu kutsal görüntüsü ve sunumuyla da talipler için gerçek bir inisi-
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yasyondur. Bu inisiyasyon varl›¤› kiﬂi olmaktan toplumun sorumlulu¤unu duyan bir insana dönüﬂtürür. ‹krar töreni sonunda talip kendini
toplum içinde gerçekleyerek, kendini bilecek ve kendini bilerek
Hakk’› bilmeye çal›ﬂacakt›r.
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Üç And Bir Günde, Yalan Üçü De
Erkan Demir*
"And olsun ki, beni k›ﬂk›rtmana karﬂ›l›k
ben de (Âdemo¤ullar›n›) sapt›rmak için
herhâl içinde senin do¤ru yoluna oturaca¤›m.”1

And içmekten murat nedir? Kuﬂkusuz fiilin, sözün yahut ﬂahitli¤in do¤rulu¤una karﬂ› taraf› ikna etmekten, inand›r›c›l›k ve güvenilirli¤i temin etmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. And içmek güven telkin
eder, zira kutsald›r. Kur’an’da Allah geçmiﬂ kavimlere dair sab›k bir
olay› bildirirken, cennetle müjdeler yahut azapla uyar›rken birçok
ayette bizatihi kendi ad›na and içer. Her ﬂey için and içilmez. Eﬂ, çocuklar, anne-baba, Kur’an üzerine and içilir. Allah’› veya mukaddes bir
varl›¤› ﬂahit tutarak verilen sözden büyük yemin olmaz. Bütün mukaddes varl›klar bir yana Allah’› ﬂahit tutarak verilen söz en büyük andd›r.
Ne tezatt›r ki toplum nazar›nda sözüne en az iltifat edilen, daha aç›¤›
sözüne sad›k olmad›¤› düﬂünülen kiﬂiler de çok s›k and içen, olur olmaz
ﬂeyler için yemin edenlerdir. Neden? Mukaddes bir kavram› alelade
kulland›klar› için mi? Olur olmaz ﬂeyler u¤runa dillerine pelesenk ede*
1
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rek and içmenin ruhunu ve kutsall›¤›n› tahrip ettikleri, bu kavram› de¤ersizleﬂtirdikleri için mi? Yoksa verdikleri sözde durmad›klar› zaman
zaman müﬂahede edildi¤i için mi? Tüm bunlar›n insanlar nazar›nda
güvenin zedelenmesinde muhakkak büyük pay› vard›r; ancak insan ruhunun derinliklerinde, bizi verilen her söze kay›ts›z inanmadan evvel
temkinli ve teyakkuz halinde olmaya sevk eden bir baﬂka amil, içgüdüsel bir dürtü olabilir mi?
Eski metinler tetkik edildi¤inde, semavi dinlerce insanl›¤›n ortak
atas› kabul edilen Hz. Âdem yaln›z bir peygamber veya ilk insan olman›n çok daha ötesinde bir misyonla, pek çok anane ve gelene¤in de ilk
muhatab› ve uygulay›c›s› olarak karﬂ›m›za ç›kar. Cennet ve cehennem,
sevap ve günah, melek ve ﬂeytan mefhumlar›, cennetten ç›kar›lma hadisesi ve insano¤lunun yarat›lma gayesi, insan›n misyonu hep onunla
iliﬂkilendirilerek aç›klan›r. Kutsal kitaplar ve eski metinlerde bu ve
benzer kavramlar için getirilen aç›klamalar›n gayet sübjektif ve inanç
dairsi ile s›n›rl› oldu¤u muhakkak; ancak bu metinlerde anlat›lan pek
çok hadise ve türlü mefhumlar için getirilen aç›klamalar›n tespit ve
neﬂrinin din, sanat ve kültür tarihi birikimini ortaya koymak, kültürel,
ananevi ve sosyolojik mefhumlar›n tam olarak kavranmas› ve do¤ru
aç›klanabilmesi için arz etti¤i de¤er de kuﬂku götürmez. And içmek de
insano¤lunun yarat›l›ﬂ hikâyesinde yerini al›r ve dahas›, insano¤lunun
çekti¤i pek çok maddi ve manevi ›st›rap, zahmet ve s›k›nt›, cennete
girmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden yalan yere içilen bu
anda kanmas›na ba¤lan›r. ‹nsanl›k tarihindeki ilk and›n yalan yere ve
Allah ad›na içilmesi bir yana, bu anda inanman›n do¤urdu¤u sonuçlar›n birtak›m dünyevi olaylarla iliﬂkilendirilmesi oldukça dikkate de¤er.
Anlat› ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
Allah, insan›n kal›b›n› anas›r-› erbaadan yaratm›ﬂt›r, Azrail, Allah’›n emriyle yeryüzünden; karadan, aktan, sar›dan, yaﬂtan, kurudan,
kumdan, hülâsa her çeﬂit topraktan getirir ve ilk insan bu topraklardan
ahsen-i takvîm (en güzel yarat›l›ﬂ, en iyi k›vam) üzere yarat›l›r. Öyle ki
mayas›ndaki bu çeﬂit çeﬂit toprak yüzünden kimse kimseye benzemez,
iyi huylusu iyi, kötü huylusu kötü olur, herkesin huyu bir türlü yarat›l›r. Allah Hz. Âdem’in kal›b›n› k›rk y›l beklettikten sonra ona ruhun-
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dan üfler. Tasavvuf inanc›na göre gizli bir hazine olan Allah, bilinmek
ve sevilmek için âlemleri yarat›r. Allah, kendi güzelli¤ini bu surette
müﬂahede eder, Hz. Âdem’in sureti bin bir cemal gösteren bir ayna gibidir. ﬁeytan, merak›n› gidermek için henüz ruhu üflenmemiﬂ olan
Âdem’in a¤z›ndan içeri girer; âlem-i ekberde ne varsa, âlem-i asgarda
da bunlar› müﬂahede eder. Yaln›z sine meydan›nda bir köﬂk olan gönle girmeyi baﬂaramaz; “Allah Teâlâ ne s›r koyduysa buraya koydu, ne
müﬂkül varsa bundad›r, afet bize bu kiﬂiden eriﬂirse bu makamdan eriﬂir!” der; fakat içeri girmeye ve gönle konulanlar› müﬂahede etmeye
muvaf›k olamaz. Bin türlü endiﬂeyle o makam›n kap›s›ndan döner.
Gerçek gönülden red olunan ﬁeytan, baﬂka gönüllerde de makbul olmaz. ﬁeytan’›n Hz. Âdem özelinde insano¤luna hasedinin nedeni, asl›nda secde hadisesinden çok daha evveline, Hz. Âdem’in yarat›l›ﬂ›na
kadar uzanmakta, hülasa tüm varl›klardan sonra yarat›lmas›na mukabil insan›n, yarat›l›ﬂ›n gayesi olmas›nda yatmaktad›r. Meleklere, Allah’›n yeryüzündeki halifesi olan Âdem’e secde emri geldi¤inde, hepsi
tereddütsüz bu emre itaat ederken yaln›z cennetin hazinedar› ve meleklerin hocas› konumundaki ‹blis asi olur; ﬁeytan olur. Secdeye varmaz ve içindeki hasedi böylece d›ﬂa vurur, Allah’›n lanetine u¤rar ve
cennetten kovulur. Âdem’in mihrap mahiyetinde oldu¤u bu secde, insano¤lu ve ﬁeytan aras›ndaki ezeli düﬂmanl›¤›n ve pek çok dini mitin
baﬂlang›c› olur.
Bütün günahlar›n anas› kibirdir. ‹blis, kibrine yenik düﬂtü¤ü için
asi olur. Allah’a ve insana düﬂman olur. Lanetlenir; ﬁeytan-› laîn olur.
Onun insano¤lunu sapt›rmak için kullanaca¤› en etkili silah da kibirdir. ‹lk cinayet, Habil’in kibrine yenik düﬂmesi yüzünden iﬂlenir. En
büyük günah say›lan ﬂirkin temelinde de kibir yatar. Kibir, Hz.
Âdem’in cennetten kovulmas›nda önemli rol oynar. Tavus, cennet
kuﬂlar›n›n en görkemlisi ve en güzel seslisidir. Kanatlar› aç›ld›¤›nda
sidretü’l-müntehâ’ya eriﬂir, kuyru¤u sar› zebercettendir, her bir tüyünde bir cevher vard›r; güneﬂ gibi parlakt›r. Gözleri iki k›z›l yakuttur. Bütün bu güzellik ve gösteriﬂi bir yana, belki de di¤er cennet kuﬂlar›na
nazaran onun en büyük ayr›cal›¤› gönlü diledi¤inde cennetten ç›k›p
gezmekte ve diledi¤inde de cennete geri girmekte özgür olmas›d›r. Güzelli¤ine, kemaline, cemaline meleklerin hayranl›kla bakt›¤› bu kuﬂ di-
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ledi¤inde cennetten ç›kar, yedi kat gökleri ve kendi güzelli¤ini, gösteriﬂini ma¤rur bir eda ile seyreder ve tekrar geri cennete döner. ‹nsano¤lunu sapt›rmakta kararl› olan ve amac›na ulaﬂmak için cennete girmenin yollar›n› arayan ﬁeytan, cennete girmesinde kendisine yard›m› dokunan Tavus’a kibrini kullanarak yaklaﬂ›r, bu gösteriﬂli kuﬂu görünce
alçak gönüllülük ve hürmetle “Ey güzellik sahibi, senin bu gösteriﬂin
ve güzel sesinle ötüﬂün beni ﬂaﬂk›nl›k içinde b›rakt›. Sen nas›l bir kuﬂsun, ad›n nedir?” diye sorar. Tavus, “Ey kiﬂi, bil ki ben cennet kuﬂlar›ndan bir kuﬂum. Oraya giren ölmez. Hak Teâlâ beni bu gördü¤ün güzellikle süsledi. Kudretinden bana Tavus ad›n› verdi.” der. Tavus ﬁeytan’a
“Seni sitemkâr ve kuruntulu gördüm, bir ﬂey ister gibisin, anlat da bileyim!” der. ﬁeytan, “Ey Allah kat›nda muhterem kuﬂ, bil ki ben gök
meleklerinden bir mele¤im. Gönlüm cennete girip gezinmek, orada
bulunanlara verilen nimetleri görmek ister. Benim cennete girmemi
sa¤larsan ben de sana söyleyenlerin asla ölmeyece¤i üç kelime ö¤retirim!” der. Tavus, “Cennet ehli ölür mü?” diye sorunca ﬁeytan “Bu üç
kelimeyi söyleyenlerden baﬂka herkes hasta olur ve ölür!” cevab›n› verir. ﬁeytan, Allah ad›na and içer, Allah ad›na yalan yere and içilmeyece¤ini düﬂünen Tavus ﬁeytan’›n sözüne aldan›r. Cennet hayvanlar›n›n
büyü¤ü olan y›lan› ﬁeytan’›n cennete girmesine yard›m etmesi için getirmek üzere oradan ayr›l›r ve cennete döner.
Tavusun anlatt›klar›n› dinleyen y›lan “Bu kelimeleri ö¤renmeye
muhtac›m!” diyerek ﬁeytan-› Laîn’i cennete gizlice sokmay› kabul
eder. Y›lan cennetten kovulmadan önce beyaz, k›z›l ve yeﬂil renklerle
süslü, dört ayakl›, inci ve yakutlarla bezenmiﬂ saçlar› olan gayet gösteriﬂli bir hayvand›r. Gözleri y›ld›zlar gibi ›ﬂ›l ›ﬂ›ld›r. Anberle kar›ﬂm›ﬂ
misk gibi rayihas› vard›r ve Me’va cennetinde yaﬂamaktad›r. Cennet
safranlar›yla beslenir. Kevser havuzunun suyundan içer. Y›lan cennet
kap›s›ndan ç›kar ve Tavusun söyledi¤i gibi ﬁeytan’› bulur. “Tavus’a dedi¤in gibi o kelimeleri ö¤retmeye söz verir misin?” der. ﬁeytan “Evet,
vallahi ö¤retece¤im!” der. Tavus gibi Allah ad›na yalan yere and içilmeyece¤ine kanaat getiren y›lan ﬁeytan’› cennete sokmay› kabul eder;
ancak bunu nas›l yapaca¤›n› bilemez. ﬁeytan y›lana a¤z›n›n yeterince
büyük oldu¤unu, kendisini a¤z›nda saklayarak cennete sokmas›n› söyler. Böylece y›lan›n az› diﬂinin aras›na saklanan ﬁeytan cennete girme-
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ye muvaffak olur. K›yamete kadar y›lan›n diﬂi bu yüzden zehirli olacakt›r. Cennetin ortas›na geldiklerinde y›lan “Hiç kimse görmeden, duymadan ç›k!” der; fakat ﬁeytan cennete girmekten murad›n›n Âdem ile
Havva’ya birkaç kelime söylemek oldu¤unu ve onlarla y›lan›n a¤z›ndan konuﬂmak istedi¤ini, kabul etmezse y›lana o kelimeleri ö¤retmeyece¤ini söyler. Kendisini ölümsüz k›lacak olan kelimeleri ö¤renmek
hasretiyle yan›p tutuﬂan y›lan çaresiz ﬁeytan’›n bu teklifini de kabul
etmek zorunda kal›r.
ﬁeytan y›lan›n a¤z›ndan Hz. Havva’ya seslenir: “Hak Teâlâ cennette size neyi helal neyi haram k›ld›?” der. Havva, kendilerine haram
k›l›nm›ﬂ olan yasak meyveden söz edince ﬁeytan “Hak Teâlâ bunu size neden yasak k›ld›?” diye sorar. Havva bunun sebebini bilmedi¤ini
söyledi¤inde ﬁeytan kendisinin bildi¤ini, o a¤ac›n alt›da oturan ﬂahs›n
yapt›¤› gibi davranacaklar› için bu a¤ac›n meyvesinin kendilerine yasak k›l›nd›¤›n› söyler. Kendisiyle konuﬂan›n y›lan oldu¤unu zanneden
Havva bu kiﬂiyi yak›ndan görmek için taht›ndan kalkar ve yasak a¤aca yaklaﬂ›r. Bir y›ld›r›m h›z›yla y›lan›n a¤z›ndan ç›kan ﬁeytan a¤ac›n
alt›na yerini al›r. Havva ona kim oldu¤unu sordu¤unda “Ben Hak Teâlâ’n›n halk›ndan bir mahlûkum, beni ateﬂten yaratt›, iki bin y›ld›r bu
gördü¤ün yerde yaﬂ›yorum.” der. “Bana ruhundan üfledi, meleklere bana do¤ru secde etmeyi emretti, cenneti de bana mesken k›ld›. Bu a¤ac›n meyvesi bana da yasakt›, ben de bundan yemezdim. Baz› melekler
‘bu meyveden kim yediyse cennette ebedi kald›’ diye bana nasihat etti. Ben yedim ve o zamandan beri cennetteyim; hastal›ktan, ölümden
ve cennetten ç›kar›lmaktan emin oldum!” der. ﬁeytan Havva’ya da bu
meyveden yemesini telkin eder. Hz. Havva, y›lana “Cennete girdi¤imden beri benimlesin, neden bu a¤ac›n meyvesinden ve faydalar›ndan
bana söz etmedin?” diye sorunca, y›lan ﬁeytan’›n kendisine vaat etti¤i,
kendisini ölümsüz k›lacak olan üç kelimeyi ö¤renmeyi murat etti¤inden cevap vermez, susar. ﬁeytan bir kez daha Allah ad›na and içti¤inden Hz. Havva da aldan›r; yasak a¤aca yaklaﬂ›r. Say›s›z budaklar› ve
her buda¤›nda say›s›z meyveleri olan misk kokulu bu a¤açtan yedi baﬂ
kopar›r; birisini kendisi yer, birini de Allah’a verdi¤i sözü unutan
Âdem’e yedirir. Âdem yasak meyveyi yer yemez Allah’tan nida gelir;
“Yar›m gün cennette kalmakla bizi unuttun, baﬂkalar›yla yak›nl›k kur-
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dun!” der ve “Ç›k cennetten!” diye emreder. Havva’ya da Âdem’den
uzak durmas› emredilir. Baﬂlar›ndaki taç düﬂer, cennet elbiseleri üzerlerinden ç›kar ve keramet yüzü¤ü Âdem’in parma¤›ndan gider, belindeki kuﬂak çözülür, saçlar›ndaki mücevherler bir bir dökülür; “Âdem
Rahman’a asi oldu, ﬁeytan’a uydu!” diyerek birer birer giderler. Allah,
insanlara bu olaya nispeten “ﬁeytan sizi atan›z Âdem’i aldat›p cennetten ç›kard›¤› gibi aldatmas›n!” diye nasihat eder.
‹nsanl›k tarihindeki bu ilk and›n baﬂl›ca özellikleri ﬂunlard›r:
a) ‹nsano¤lu yarat›l›ﬂ›n› müteakip cennete girmesinin üzerinden
henüz yar›m gün geçmeden and mefhumu ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
b) ‹nsana and içerek söz veren ilk varl›k ﬁeytan’d›r.
c) Üçü de Allah ad›na verilen sözlerdir.
d) Üçü de yaland›r; and mefhumu muhataplar›n› kand›rmak
amac›yla kullan›lm›ﬂt›r.
e) Kader, yarat›l›ﬂ›n gayesi ve baz› dünyevi olaylar bu and hadisesi ile iliﬂkilendirilerek aç›klanm›ﬂt›r.
Allah ad›na içilen bu üç yalan and›n ﬁeytan, Tavus, Y›lan ve ‹nsano¤lu için farkl› sonuçlar› olacakt›r. ﬁeytan, mühlet verilenlerden
olur ve k›yamete kadar Atalar› Âdem’i aldatt›¤› gibi insanlar› da sapt›rmak için f›rsat kollar, onlara türlü vesveseler verir.
Allah Hz. Âdem’e buyurur: “Ya Âdem, o a¤açtan yemeyin demedim mi?” Âdem “Ya ilahi, mübarek ad›na yalan yere and içildi¤ini bilmezdim!” der. Âdem’in Allah korkusundan akl› ﬂaﬂar, nutku tutulur,
Cebrail’e parma¤›yla iﬂaret ederek “b›rak cennetten kaçay›m!” der.
Cebrail, “Ya Âdem, bilmez misin ki Allah yak›nlar›n en yak›n›d›r, nereye kaçacaks›n!” der. Hz. Âdem Allah’a yalvar›r; “Bana azap verme,
eski halim gibi beni toprak eyle!” der. Allah “Senin soyundan gelenlerle cenneti ve cehennemi dolduraca¤›m ilmimde sab›kt›r!” diye buyurur. Havva Allah’a yalvar›p “ﬁeytan beni ﬂaﬂ›rtt›, ma¤rur edip aldatt›. Çok vesvese verip yüceli¤ine and içti, azametine yalan yere and içilmez sand›m!” der. Allah “Ç›k cennetten, ebedi olarak ma¤rur ol! Mademki hayattas›n, esir ol! Her ﬂeyin en üstünü cuma ve cemaattir, se-
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lam ve Cuma namaz›d›r, sana haram olsun! Hay›z gör! Hamile kalmak
ve do¤urmak mücadelesi daima senin olsun! Her do¤umda bir ölüm
ac›s› göresin!” der. Kad›nlar›n hüzün ve kayg›lar› genellikle bu olaya
ba¤lanarak aç›klanm›ﬂt›r. Gözleri yaﬂl›d›r ve sab›rlar› azd›r ve yine ayn› nedenden kad›nlardan peygamber gelmez, hâkim olmaz. Çektikleri
türlü s›k›nt› ve eziyet Havva’n›n sapmas› ve Âdem’i de sapt›rmas›n›n
cezas› olarak yorumlan›r.
Tavus kuﬂu ise kibir ve ölüm korkusuna kap›l›p ﬂeytana aldanm›ﬂt›. O da cennetten kovulur, baﬂ›ndaki taç gider. Cennet kuﬂlar›n›n en
gösteriﬂlisi olan tavusun ayaklar› gövdesinin aksine oldukça çirkindir.
Cennet kuﬂlar›n›n en güzel seslisi olan tavus dünya kuﬂlar› aras›nda
gövdesindeki gösteriﬂ ve süsün aksine çirkin sesli bir kuﬂtur; ç›kard›¤›
ses kaba bir âh’a benzetilir. Bunun yan› s›ra ayaklar› da gövdesine nazaran çirkin yarat›l›ﬂl›d›r. Edebiyatta güzellik ve gösteriﬂin sembolü
olan tavus ayaklar›na her bakt›¤›nda cennetteki güzelli¤ini hat›rlayarak ah ederek öter.
Cennet hayvanlar›n›n en muteberlerinden olan y›lan›n vücudundaki bütün mücevherler cennetten kovulduktan sonra dökülür. Ayaklar› gider ve k›yamete kadar vücudu üzerinde sürünmeye mahkûm edilir. Bunlara ilaveten ﬁeytan’› saklamas›na mukabil diﬂleri zehirlidir ve
yine k›yamete kadar Havva ve Âdem’in aldat›lmalar›na arac›l›k etti¤i
için dilsiz ve h›rs›zd›r; insano¤lu taraf›ndan hor görülen bir yarat›k olarak kalacakt›r. “Sana ﬂefkat edene Allah Teâlâ ﬂefkat etmesin!” diyen
meleklerin lanetine u¤ram›ﬂt›r. ﬁeytan gibi soyut ve inanç dairesiyle s›n›rl› bir varl›k bir tarafa b›rak›lacak olursa y›lan, tarih boyunca insanlar›n en çok lanet ettikleri, korku ve nefretle yaklaﬂt›klar› canl› olmuﬂtur.
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Kur’an’da Kasem Ve Yemin Laf›zlar›
‹sa Yüceer*

I. ‹nsanlar›n Yemini
Yemin tarihi ba¤lam›nda ilk yemin olarak ‹blis’in Hz. Adem ve
Hava’ya karﬂ› yemin ederek onlar› yan›ltma giriﬂiminde bulundu¤u
dikkati çekmektedir (Araf 7/21). Son yemin ise ahirette k›yamet ehlinden yemin edecek olanlar›n yeminidir. Ayetlerde buna yer verilmiﬂtir (Rum 30/55). Nitelikleri itibariyle yeminlerin varl›¤› söz konusudur. Yalan yere yemin etmek ise genel karakteri ile münaf›klar›n yeminidir. Bunun ayetlerde örnekleri bulunmaktad›r (Nur 24/53). Farkl›
kesimlerin yeminleri ayetlerde dile getirilen hususlard›r.
1. ‹nkarc› Yemini
a) Müminlerle Alayl› Yeminleri
‹nkarc›lar›n müminlere alayl› yeminlerinin karﬂ›l›¤› hat›rlat›lm›ﬂt›r. Dünya hayat›nda müminler dinin gere¤ini yerine getirirken inkarc›lar onlarla alay ederlerdi. Müminler Allah’›n vaat etti¤i güzel sonucun gerçekleﬂece¤ine inanm›ﬂlard›r. Zalimlerin sonu ise kötü olacakt›r.
Onlar Allah’›n lanetiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r. Allah’›n yolundan
*
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al›koyan ve dinin gerçeklerinden uzak duranlar ahireti de inkar etmiﬂlerdir. Say›lar›n›n çoklu¤u ve büyüklük taslamalar› kendilerine bir yarar sa¤lamayacakt›r. Onlara dünyada iken müminlerin aleyhine olarak
söyledikleri sözleri ve ortaya att›klar› iddialar› hat›rlat›lm›ﬂt›r. “Allah’›n kendilerini hiçbir merhamete erdirmeyece¤ine dair yemin etti¤iniz kimseler bunlar m›?” denecektir (Araf 7/49). Müminleri alay konusu ederek yeminli ifadelerle “Allah bunlara merhamet etmez” ﬂeklinde veya bu anlamda sözlerle müminlerin bir ﬂey elde edemeyece¤ini yeminle dile getirenlere dünya hayatlar›nda söyledikleri bu sözleri
hat›rlat›lm›ﬂt›r. Bununla beraber onlar›n iddialar›nda ve yeminlerinde
haks›z olduklar› gösterilmiﬂtir. Cennet ehline “girin cennete art›k size
korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaks›n›z” derler (Araf 7/49).
Araftakilerin taraflar hakk›ndaki tespitleri yeminle ifade edilmiﬂtir.
b) Diriliﬂi Yemin Ederek ‹nkarlar›
“Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Aksine bu onun bizzat kendisine karﬂ› gerçek bir
vaadidir. Fakat insanlar›n ço¤u bilmezler” (Nahl 16/38). ‹nkarc›lar diriliﬂin gerçekleﬂmeyece¤ini yemin ederek dile getirirlerken her hangi
bir delile dayanmaks›z›n bu iddiada buluyorlard›. Ayet Allah’›n vaat
ettiklerinin gerçekleﬂece¤ini hat›rlatm›ﬂt›r. ‹nsanlar›n ise bilgi yetersizli¤i sorunu bulunmaktad›r.
c) ‹nkar› Yeminle ‹fade Etmek
Özellikle ahireti inkar edenler dünyadaki hayatlar›n›n son bulmayaca¤›, diriliﬂ ve ahiretin gerçekleﬂmeyece¤ini ifade için yemin etmiﬂlerdir. Peygamberin de¤il kendilerinin hakl› oldu¤unu ifade için yemin
etme yolunu izlemiﬂlerdir. Onlar ahirette periﬂan halde iken kendilerine dünya hayatlar›nda inkarlar›n› dile getirirken söyledikleri hat›rlat›l›ﬂt›r. “Daha önce sizin için zeval olmad›¤›na yemin etmemiﬂ miydiniz
denir?” (‹brahim 14/44). Din dünya hayat›ndayken kendilerine yok
olma ve zeval bulman›n gerçekleﬂmeyece¤ini savunanlara bu tehdit
uyar›s›n› yapm›ﬂt›r. Yanl›ﬂ› yeminle ifade eden ve kendilerinin kal›c›
oldu¤unu iddia edenler ahiret gerçe¤i karﬂ›s›nda mahcup olacaklar ve
kendilerinin dünyadaki yanl›ﬂlar› ve yeminli iddialar› hat›rlat›lacakt›r.
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d) ‹nkarc›lar›n Yemini Bozmas›
“E¤er anlaﬂmalar›ndan sonra yeminlerini bozarlar ve dininize sald›r›rsa küfrün önderlerine karﬂ› savaﬂ›n. Çünkü onlar›n yemini yoktur.” (Tevbe 9/12). ‹nkarc›lar›n yeminlerinde durmamalar› karﬂ›s›nda
yap›lacak olan uygulamaya netlik getirilmiﬂtir. Onlar›n olumsuz tutumlar› yan›nda Müslümanlar›n anlaﬂmalar karﬂ›s›nda ki tutumu belirlenmiﬂtir. “Antlaﬂma yapt›¤›n›z zaman, Allah’›n ahdini yerine getirin
ve Allah’› kendinize ﬂahit tutarak yeminleri pekiﬂtirdikten sonra bozmay›n” (Nahl 16/91) ayeti Müslümanlar›n sad›k olmalar›n› istemektedir.
2. Münaf›klar›n Yeminleri
a) Münaf›k Tavr› Olarak Yemin
Münaf›klar yeminli ifadeler kullanm›ﬂlard›r. Dünya hayat›nda
münaf›klar kendilerinin mümin oldu¤unu ispat etmek ve Müslümanlar›n onlar›n Müslüman oldu¤una inanmas› için yemin ederler. Onlar
iç alemlerinde d›ﬂa vurduklar›ndan çok daha farkl› ﬂeyler taﬂ›maktad›rlar. “Müminlere ﬂöyle derler: “Bunlar m› sizinle beraber olduklar›na
bütün güçleriyle yemin ederler?” (Maide 5/53). Ahirette onlar›n as›ls›z bir iddia ortaya att›klar› görülecektir. Mümin olduklar›n› söyleseler
de iman etmedikleri görülecek ve gerçekler ortaya ç›kacakt›r. Onlar›n
dünya hayat›nda kendilerini en büyük yeminleri ederek mümin olduklar›n› söylemeleri gerçekleri de¤iﬂtirmeyecektir. “Onlar›n bütün yapt›klar› boﬂa gitmiﬂtir ve hüsrana düﬂmüﬂlerdir” (Maide 5/53). Dünya
hayat›nda dile getirilen güçlü yeminleri ilahi huzurda yalanlar ortaya
ç›kacak ve yeminlerinin karﬂ›l›¤›n› göreceklerdir. Münaf›klar›n yalan
yeminlerinin ayetler örneklerini sunmuﬂ ve bu yolla o yöntemden sak›nd›rm›ﬂt›r (Nur 24/53).
b) Yeminlerinde Durmay›ﬂlar›
Onlar Hz. Peygamber hakk›nda peygamber gelince inanacaklar›n› iddia etmiﬂler, sonuçta ise inanmam›ﬂlard›r (Fat›r 35/42). Sözlerini
yerine getirmemiﬂler ve ahitlerine vefal› olmam›ﬂlard›r.
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c) Savaﬂa Gelecekleri ‹le ‹lgili Yalan Yeminleri
Münaf›klar “sen hakikaten kendilerine emretti¤in takdirde savaﬂa ç›kacaklar›na dair en a¤›r yeminleri ile Allah’a yemin ettiler. De ki,
yemin etmeyin itaatiniz malumdur! Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r” (Nur 24/53). Peygambere itaat edeceklerine a¤›r yeminle yemin
eden, söz veren, sonra da sözlerini yerine getirmeme onlar›n belirgin
vas›f ve alametleridir. Söz verir ve sözlerinde durmazlar.
d) Yemini Kötüye Kullan›ﬂlar›
Mümin olduklar›n› iddia ettikleri halde gizli inkarlar›n› sürdürenler ve mümin olduklar› iddialar›n› yeminle ifade eden münaf›klar›n yalanc› hali bildirilmiﬂ, yapt›klar› iﬂin kötü oldu¤u belirtilmiﬂ ve kendileri k›nanm›ﬂt›r. “Onlar yeminlerini kalkan yap›p Allah’›n yolundan
al›koydular. Onlara küçük düﬂürücü bir azap vard›r” (Mücadele 58/16)
ﬂeklinde tehdit edilmiﬂlerdir.
e) Yalan Yeminleri
Münaf›klar Müslüman olmad›klar› halde en güçlü yeminlerle
kendilerinin Müslümanlarla beraber olduklar›n› iddia etmiﬂlerdir.
Ayet onlar hakk›nda “onlar›n bütün yapt›klar› boﬂa gitmiﬂtir ve kaybedenlerden olmuﬂlard›r” (Maide 5/53) buyurmuﬂtur. Tüm bu geliﬂmelerden münaf›klar›n toplumlar›nda büyük sorun olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Yemini kötüye kullanarak insanlar› yan›ltma yolunu seçmiﬂler ve
bunu hayatlar› boyunca sürdürmüﬂlerdir.
3. Müﬂriklerin Yeminleri
a) Mucize Görürlerse ‹nanacaklar›na Yemin Etmeleri
Müﬂrikler ﬂayet mucize gelirse inanacaklar›n› iddia etmiﬂlerdir.
“Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar›na dair kuvvetli bir ﬂekilde yemin ettiler” (Enam 6/109). Mucize talebinde bulunmuﬂlar ve istedikleri verilirse iman etmeyip mucizeyi kahinlik, sihir,
vb. ﬂeklinde alg›lam›ﬂlard›r. Hz. Peygamberin onlara verece¤i cevap
ayetlerle belirlenmiﬂtir. “Deki mucizeler ancak Allah kat›ndand›r.
Ama mucize geldi¤inde de inanmayacaklar›n›n fark›nda m›s›n›z?”
(Enam 6/109) ayeti onlar›n gerçek yönlerini haber vermektedir.

Emine Gürsoy Naskali • 151

b) Diriliﬂi Yemin Ederek ‹nkarlar›
“Onlar olanca güçleriyle Allah’a yemin ettiler ve dediler ki. Allah ölen bir kimseyi tekrar diriltmez. Aksine! Bu, hak olarak verdi¤i
bir sözdür, fakat insanlar›n ço¤u bilmezler” (Nahl 16/38).
c) Peygambere ‹man Edeceklerine Yemin
“Bütün güçleriyle yemin ederek e¤er kendilerine bir uyar›c› (peygamber) gelirse, her hangi bir milletten daha çok do¤ru yolda olacaklar›na dair Allah’a yemin etmiﬂlerdi. Fakat kendilerine uyar›c› gelince
bu onlar›n haktan uzaklaﬂmalar›ndan baﬂka bir ﬂeyi art›rmad›” (Fat›r
35/42) buyrulmuﬂtur.
4. ‹nanm›ﬂ Kimselerin Yemini
a) Bahçe Sahibi Kimselerin Yemini
Ayetlerde geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ bir kesimin mahsullerini gizli toplay›p
fakirlere vermemek için yemin ettiklerini ve onlar›n mahsullerinin
helak oldu¤unu haber vermiﬂtir. Burada yanl›ﬂ iﬂ yapma hususunda yemin etmekten sak›nd›rma vard›r. Geçmiﬂten sunulan örnek buna ›ﬂ›k
tutmaktad›r (Kalem 68/17).
b) Yemin Bilinci
Mümin ederken ne söyledi¤inin ve hangi ifadeyi ne maksatla kulland›¤›n›n bilincindedir. Zira yemin insana sorumluluk getirmektedir.
5. Ahirette Suçlular›n Yemini
“K›yamet koptu¤u gün günahkarlar (dünyada) ancak pek k›sa bir
süre kald›klar›na yemin ederler, iﬂte onlar böyle döndürülüyorlard›”
(30/55) ayeti kendilerinin dünya hayat›nda hak ve hakikatten uzak
kald›klar›, yeminlerinin ise gerçekle ba¤daﬂmad›¤›n›n ortaya ç›kaca¤›n› belirtmiﬂtir. Dünyada yeterince kal›p ibadet edemediklerini iddia
etseler dahi, bu türden yeminleri de onlar›n hakl›l›¤›nda delil teﬂkil etmeyecektir.
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6. Vasiyette ﬁahit Yemini
Kiﬂi ölmeden önce vasiyet edece¤i zaman buna adil kimselerden
iki kiﬂinin ﬂahitlik etmesi, bu tür uygulaman›n yolculuk esnas›nda
ölümle karﬂ› karﬂ›ya kalan ve vasiyet etme imkan› bulan kimsenin
bunu ﬂahitlerin huzurunda yapacaklar› belirtilmiﬂtir. ﬁahitler ﬂahitli¤i Allah için yapacak ve gizlemeyeceklerdir. “Aksini yaparsak bu
takdirde biz günahkarlardan oluruz diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz” ﬂayet ﬂahitlerin yalan söyledikleri anlaﬂ›l›rsa, ﬂahitlerin hakk›na tecavüz etti¤i ölüye daha yak›n olan mirasç›lardan iki kiﬂi ﬂahitlik eder. Bunlar “Biz kimsenin hakk›na tecavüz etmedik. Aksi takdirde zalimlerden oluruz diye Allah’a yemin ederler” (Maide 5/106-7)
ayetleri ﬂahitlerin yeminine aç›kl›k getirmiﬂtir. ﬁahidin yemini bir
gerekliliktir.
7. Peygamber K›ssalar›nda Yeminler
a) ‹blis’in Yemini
ﬁeytan yani iblis Allah’›n emrine muhalefet etmiﬂ, ilahi huzurdan
kovulmuﬂ ve ona insan› sapt›rma f›rsat› verilmiﬂtir. O ve kendisine
uyanlar tehdit edilmiﬂ, cehennemde cezaland›r›lacaklar› haber verilmiﬂtir. Hz. Adem’le eﬂi Hava cennete konmuﬂ ve onlara bir a¤açtan istifade etmeleri yasa¤› getirilmiﬂtir. ﬁeytan onlara orada vesvese vermiﬂ,
kendilerine ﬂayet o a¤açtan istifade ederlerse melek olacaklar›n› ve
cennette ebedi kalacaklar›n› söylerken, “onlara ben gerçekten size
ö¤üt verenlerdenim diye yemin etti” (Araf 7/21) ayeti orada gerçekleﬂenleri bildirmiﬂtir. O yemin lafz› ile hile yaparak onlar› aldatm›ﬂt›r.
Yasa¤› iﬂlemeleri sonucunda cennetten ç›kar›lm›ﬂlard›r. Bu yemin muhatab›n› aldatmak için yap›lm›ﬂ as›ls›z ve yalan yemindi.
b) Hz. Salih’in K›ssas› ve Kavminin Yemini: Hz. Salih’e peygamberlik verilmiﬂ ve kavmine gönderilmiﬂtir. ‹nsanlar onu inkar etmiﬂler
ve helak olmay› hak etmiﬂlerdir. Onlar yemin ederek kendi aralar›nda
birlik olup bu peygamberi öldürmeye karar verirken sözlerini yeminle
pekiﬂtirmiﬂlerdir (Neml 27/49). Neticede onlar peygamber ve müminleri öldürmeyi tasarlarken kendileri helak edilmiﬂler, peygamber ve
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müminler kurtar›lm›ﬂt›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda ayetler peygamberler ve kavimlerinin iliﬂkisine geniﬂ yer vermiﬂtir.

II. Allah’›n Yemin Etmesi
Yemine konu edilen hususlar vard›r. Bunlar ayetlerde yemine de¤er olan ﬂeyler olarak an›lm›ﬂt›r (Fecr 89/1-5). Hacc›n on gecesi, çift
ve tekler, her ﬂeyi karanl›¤› ile kaplad›¤›nda geceye yap›lan yemin bunlar aras›ndad›r. Bunu Allah’›n varl›klara yemin etmesi olarak görmek
mümkündür. Rüzgar, bulut, gemi ve meleklere yemin gerçekleﬂmiﬂtir
(Zariyat 51/1-6). Yüce yarat›c› kendi kitab›nda çeﬂitli münasebetle yemin etmiﬂtir. Bunlar genelde varl›klard›r. Bu yolla anlat›lan hususun
önemi ve meselenin ciddiyeti belirtilmiﬂtir.
1. ﬁafak, Gece ve Aya Yemin
“Hay›r! ﬁafa¤a, geceye ve ondaki karanl›¤a, dolunay oldu¤unda
aya yemin olsun ki, halden hale geçersiniz” (‹nﬂikak 84/16-9).
2. Mekke’ye, Babaya ve Çocu¤una
“Bu beldeye ki sen ondas›n, babaya ve ondan meydana gelen çocu¤a yemin olsun ki, biz insan› zorluklar içinde yaratt›k” (Beled
90/14). Bahsi geçen yer Mekke ve kastedilenin Hz. Peygamber oldu¤u
görüﬂü yayg›nd›r. ‹nsana ise s›k›nt› ve zorluklar› hat›rlat›lm›ﬂt›r.
3. Y›ld›zlara Yemin
“Hay›r! Y›ld›zlar›n yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz gerçekten
bu büyük bir yemindir” (Vakia 56/75-6).
4. Fecre Yemin
“Fecr, on geceye, çift olana ve teke, her ﬂeyi karanl›¤› ile örttü¤ü
zaman geceye, yemin ederim ki, bunlarda elbette ak›l sahibi için yemin de¤eri vard›r” (Fecr 89/1-5). Bunlar yeminin konusu ve yemine
de¤er varl›klar olarak an›lm›ﬂ ve bunlar üzerinde tefekküre ça¤r› yap›lm›ﬂt›r.
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5. Hesap Gerçe¤i
“Rabbin hakk› için mutlaka onlar›n hepsine yapt›klar›n› soraca¤›z.” (Hicr 15/92) ayeti ahirette gerçekleﬂecek olan hesaba dikkatleri
çekmiﬂtir.
6. Rüzgar, Bulut, Gemi ve Melek
Kendilerine yemin edilen varl›klar aras›ndad›r. “Esip savuranlara,
yükünü yüklenenlere, kolay hareket edenlere, iﬂi ay›ranlara yemin olsun ki size vaat edilen do¤rudur. Ceza vuku bulacakt›r” (Zariyat 51/16). Bunlar eﬂya ve varl›klara yeminden bir kesittir.
7. Yanl›ﬂ› Düzeltme
“Yoksa ne hükmederseniz sizindir diye sizin lehinize olarak taraf›m›zdan verilmiﬂ k›yamet gününe kadar geçerli kesin sözler/yeminler mi
var” (Kalem 69/39) ﬂeklinde uyar› yap›lm›ﬂt›r. Yüce yarat›c› kitab›nda
bu sistemi uygulam›ﬂ, insanlar› hakk›nda bilgi verilen hususlarla ilgili
yanl›ﬂ iﬂlerini b›rakmaya ça¤›rm›ﬂt›r.

III. Yemin Akdi
1. Yemin Kefareti
Yemin eden kimse Allah’›n ad›n› anarak ve ne yapt›¤›n› bilerek
yemin etmektedir. Bu kimsenin yeminini yerine getirmesi bir görevdir.
Fakat haram ve yap›lmamas› gereken bir ﬂeyi yapmaya yemin etmiﬂse
onu yapmayacakt›r. Yapt›¤› yemini bozacak ve keffaret verecektir. Yeminden caymaktan dolay› bedel olarak dinin belirledi¤i miktar verilmektedir. Bu faaliyet kulun ba¤›ﬂlanmas› vesilesidir. Yap›lacak iﬂler ise
ayetle aç›kl›¤a kavuﬂturulmuﬂtur. Bunlar belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilir. Bunlara gücü yetmeyenler hakk›nda üç gün oruç
tutma sistemi getirilmiﬂtir. “Allah, kas›ts›z olarak a¤z›n›zdan ç›k›veren
yeminlerinizden dolay› sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yapt›¤›n›z
yeminlerden dolay› sizi sorumlu tutar. Bunun keffareti ailenize yedirdi¤iniz yeme¤in orta halde olan›ndan on fakire yedirmek yahut onlar›
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giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunlar› bulamayan üç gün
oruç tutar. Yemin etti¤inizde yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyunuz” (Maide 5/89) emri verilmiﬂtir.
2. Mirastan Pay
“Yeminlerinizin ba¤lad›¤› kimselere pay veriniz” (Nisa 4/33). Bunun hükmünün (Enfal 8/75) ayetiyle hüküm olarak kald›r›ld›¤› görüﬂü
vard›r.
3. Yeminin Fesat Sebebi Olmamas› Gerekti¤i
“Yeminlerinizi aran›zda bir fesat aleti edinmeyin” (Nahl 16/92)
emri verilmiﬂtir. ‹nsan dünya hayat›nda s›nava tabi tutulmaktad›r.
Gerçekler ahirette tüm aç›kl›¤› ile ortaya ç›kacakt›r. Dünya hayat›nda
say› ve malca çok oldu¤u için haks›zl›k edenlerin yapt›¤› ifsad›n hesab› sorulacakt›r. “Yeminlerinizi aran›zda fesada alet edinmeyin” (Nahl
16/94) uyar›s› yap›lm›ﬂ, emre muhalefet edenlerin dünya ve ahirette
çekece¤i ceza hat›rlat›lm›ﬂt›r.
4. Yemini Çözmek
“Allah yeminlerinizi çözmenizi size meﬂru k›lm›ﬂt›r” (Tahrim
66/2) ayeti helal bir ﬂeyi yememeye yemin edenin bunu çözmesinde oldu¤u gibi yemin çözme yolunu göstermiﬂtir. Yemini bozmak isteyenin
yeminini bozmas›n›n yolu ayetle belirtilmiﬂtir. “‹yi davranman›z, kötülüklerden korunman›z ve insanlar aras›n› düzeltmeniz gayesiyle yeminlerinizi bozman›za Allah’› engel k›lmay›n” (Bakara 2/224) ﬂeklinde kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r. “Allah sizi yeminlerinizdeki kas›ts›z yan›lmadan
dolay› sorumlu tutmaz. Lakin kalplerinizin kazand›¤› ﬂeylerle sorumlu
tutar” (Bakara 2/225). Allah’a verdi¤i sözden dönme giriﬂiminde bulunmaktan sak›nd›rma söz konusudur. “Allah’a karﬂ› verdikleri sözü ve
yeminlerini az bir paraya satanlara gelince iﬂte bunlar›n ahirette bir
pay› yoktur. Allah k›yamet günü onlarla konuﬂmayacak, onlara bakmayacak ve onlar› temizlemeyecektir. Onlar için ac› bir azap vard›r”
(Al-i ‹mran 3/77). Bu yöntemle konuyla ilgili uyar› yap›lm›ﬂ ve yemini önemsemek gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.
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Sonuç
Kur’an yemin konusu üzerinde özellikle durmuﬂ ve farkl› yeminlerine geniﬂ yer vermiﬂtir. Kimin hangi hedeflerle yemin ettikleri ve yeminlerinin arka plan›nda nelerin oldu¤una aç›kl›k getirmiﬂtir. Farkl›
kullan›m ifadelerine ve yeminin hükmüne aç›kl›k kazand›rm›ﬂt›r.
‹nsanlar dil al›ﬂkanl›¤› olarak yemin etseler de din, toplumlarda
insanlar aras›nda yayg›nl›k kazanan bu al›ﬂkanl›ktan dolay› hükümler
koymuﬂ ve bunlara uyulmas›n› istemiﬂtir. Ayetler konuya dikkat çekmiﬂ ve insanlar›n sorumluluk bilincinde olmas› için belirlemeler yapm›ﬂt›r. Getirilen esaslar insan›n iyili¤i içindir. Maslahat›n› düﬂünen insan ayetlerde yap›lan uyar›lar› dikkate alacak ve verilen hükümleri uygulamaya koyacakt›r. Yemin insanlar›n ve toplumun bir gerçe¤idir.
Pek çok kimse yalan yeminle Müslümanlar› aldatma ve onlara zarar
verme yolunu izledikleri için onlar muhataplar›n›n hedefleri hakk›nda
bilgi sahibi olmak durumundad›rlar. Yemin eden kimse bir sorumluluk
almaktad›r. Din ise onun sorunlar›na çözüm üretmiﬂ, çare aray›ﬂ›ndaki
kimselerin bu darl›ktan kurtar›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu vesile ile verilecek olan maldan fakirin yararlanmas›na yol aç›lm›ﬂt›r. Onun verilecek
keffaretten istifade etmesine imkan sa¤lanm›ﬂt›r. Kur’an’da yemin
bahsine mufassal yer verilmiﬂtir.

Millete Yemin

20. Yüzy›l K›r›m Tatar ﬁiirinde Ant Etme Motifi
Iﬂ›lay Iﬂ›ktaﬂ Sava*

Giriﬂ
“Tanr›’y› veya kutsal bilinen bir kiﬂiyi, bir ﬂeyi tan›k göstererek bir olay› do¤rulama, yemin; kendi kendine söz verme” ﬂeklinde tan›mlanan
“ant” ile “bir ﬂeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek, yemin etmek”1
olarak ifade edilen “ant içmek (veya etmek)” sözleri Türk kültüründe
önemini daima korumuﬂ kavramlard›r. Tarihin eski dönemlerinden günümüze kadar gelen “Kan kardeﬂli¤i, uzlaﬂma ve karg›ﬂa dayal› ant içme” ﬂeklinde s›n›fland›r›labilen “ant” ritüellerinden “karg›ﬂa dayal›”
olan›n›n Türk kültür çevresinde daha geç görülmeye baﬂlad›¤› ve tek
baﬂ›na gerçekleﬂtirilen bir ritüel oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.2
“Bir ﬂeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek, yemin etmek” olarak
ifade edilen “ant içmek (veya etmek)”, di¤er bir tabirle karg›ﬂa (yani
bedduaya) dayal› ant içmek/etmek, kimi zaman insanlar›n aras›ndaki
dostluu pekiﬂtirmek, kimi zaman devletler veya milletler aras› iliﬂkilerde s›n›rlar› belirlemek, düzenlemek ya da günlük hayatta sevdii¤imiz
*
1
2

Araﬂ. Gör. Iﬂ›lay Iﬂ›ktaﬂ Sava, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ça¤daﬂ Türk
Lehçeleri ve Edebiyatlar› Bölümü Ankara. isilay@gazi.edu.tr
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara, 1998, C. I., s. 115.
‹lhami Durmuﬂ, “Türk Kültür Çevresinde Ant”, Millî Folklor, 2009, Y›l 21, Say› 84,
s. 100-102.
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birileri için bir ﬂeyleri yerine getirmeye söz vermek ad›na kullan›lm›ﬂt›r. Bunlardan baﬂka mensubu oldu¤u milletin baﬂ›ndan geçen tarihî
hadiseler karﬂ›s›nda milletini içine düﬂtü¤ü zor durumdan kurtarmak
için her türlü fedakârl›¤› göze alan baz› milliyetperver ve vatanperver
ﬂahsiyetler bu duygular›n› kaleme al›rken de “ant içme/etme, yemin etme, söz verme” gibi tabirleri kulanm›ﬂlard›r. Bu yaz›da incelenmeye çal›ﬂ›lacak olan konunun merkezinde de bu ﬂekilde ﬂiirler yazm›ﬂ ﬂahsiyetler bulunmaktad›r.
20. Yüzy›l K›r›m Tatar ﬁiirinde Ant Etme / Yemin Etme
Karadeniz’in kuzeyindeki K›r›m Hanl›¤› (1442-1783), Alt›n Orda
Devleti’nin mirasç›s› vaziyetindeki Türk Devlet ile zümrelerinin en
büyü¤ü, en uzun süre hayatta kalan› ve Ruslar taraf›ndan en son iﬂgal
edilenidir.3 1783’te Çarl›k Rusyas›’n›n K›r›m’› iﬂgal etmesiyle K›r›m
Tatarlar›n›n facial› günleri baﬂlam›ﬂt›r. 1917 Ekim ‹htilâliyle iktidar›
ele geçiren Sovyet Rusya, K›r›m Tatarlar›na eziyetlerini devam ettirmiﬂ ve 18 May›s 1944’te bütün K›r›m Tatarlar›n› Vatan K›r›m’dan Özbekistan’a ve Sibirya’ya sürmüﬂtür. K›r›m Tatarlar› her aç›dan zulümle
dolu olan günlerini, feryatlar›n› edebî eserlerinde dile getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu eserlerin baz›lar›nda ﬂair ve yazarlar, K›r›m Tatar halk›n›n
çekti¤i eziyetlere çare olabilmek, geçmiﬂin güzel ve bahtl› günlerine
olan özlemlerini ifade etmek, öz halk›n›n hürriyete kavuﬂmas› u¤runa
neler yapacaklar›n› anlatmak için sözler vermiﬂler, ant içmiﬂlerdir.
Bu ﬂairlerden biri, 1885’te K›r›m’›n Orkap› taraf›nda Sonak köyünde do¤muﬂ, 1908-1916 senleri aras›nda ‹stanbul ve St. Petersburg’da tahsil görmüﬂ, 1908’de Cafer Seydahmet ve daha baﬂka K›r›m
Tatar gençleri ile birlikte ‹stanbul’da “K›r›m Talebe Cemiyeni” tesis
etmiﬂ, 1917’de K›r›m Müftüsü seçilmiﬂ;4 daha sonra da 9 Aral›k
1917’de toplanan K›r›m Tatar Millî Kurultay›’›n›n üyeleri taraf›ndan
3

4

Akdes Nimet Kurat, IV.-XVIII. Yüzy›llarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve
Devletleri, Murat Kitabevi Yay›nlar›, 3. Bask›, Ankara 2002, s. 203-273.
Zakir Kurtnezir, Q›r›mtatar Edipleri, Aqmescit 2000, s. 45.
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seçilerek K›r›m Tatar Hükümeti’nin baﬂkan› olmuﬂ ve ne yaz›k ki 1918
y›l›nda Bolﬂevikler taraf›ndan yakalanarak idam edilmiﬂ5 olan Numan
Çelebi Cihan’d›r.
Numan Çelebi Cihan’›n devlet adaml›¤› yan›nda ﬂairlik ve yazarl›k yönünü onun “Ay kidi (Hey gidi)”, “Yolc› Garip (Garip Yolcu)”,
“Tilkiden Selam (Tilkiden Selam)”, “Bast›r›q (Hapishane)”, “Savl›qnen
Qal Tatarl›q (Sa¤l›cakla/Hoﬂçakal Tatarl›k)”, “Sar› Tülpan (Sar› Lâle)”
gibi ﬂiirlerinde ve “Kar›l¤açlar Duas› (K›rlang›ç Duas›)” adl› hikâyesinde görmekteyiz. K›r›m Tatar Edebiyat›’nda onun eﬂsiz bir yerde bulunmas›n› sa¤layan 1917 de yazd›¤› “Ant Etkenmen (Ant Etmiﬂim)” ﬂiiridir. Bu ﬂiir daha onun sa¤l›¤›nda halk taraf›ndan bestelenmiﬂ,6 9 Aral›k 1917’de toplanan K›r›m Tatar Millî Kurultay›’›nda Millî marﬂ olarak okunmuﬂtur.7
Ant Etkenmen8
Ant etkenmen, milletimnin yaras›n› sarma¤a!
Nas›l bols›n o zavall› qardaﬂlar›m çürüsin?
Olar içün ökünmesem, qay¤›rmasam, yanmasam,
Yüre¤imde qara qanlar qaynamas›n, qurus›n.
Ant etkenmen, ﬂu qaran›q yurtqa ﬂavle sepmege.
Nas›l bols›n, eki qardas bir-birini körmesin!
Bun› körip busanmasam, mu¤aymasam, yanmasam,
Közlerimden aqqan yaﬂlar derya-deñiz qan dols›n.
Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege,
Bilip, köpip milletimniñ közyaﬂ›n› silmege.
5

6
7

8
9

Hakan K›r›ml›, K›r›m Tatarlar›nda Millî Kimlik ve Millî Hareketler (1905-1917), Türk
Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1996, s. 250-251.
Numan Çelebi Cihan, Ant Etkenmen, Köstence 2002, s. 17.
Cafer Seydahmet K›r›mer, “Baz› Hat›ralar”, Emel, Türk Kültürünü Araﬂt›rma ve Tan›tma Vakf› ‹stanbul, 1993, s. 242.
Numan Çelebi Cihan, Ant Etkenmen, Köstence 2002, s. 23.
Ant Etmiﬂim/ Ant etmiﬂim, milletimin yaras›n› sarmaya! / Nas›l olsun, o zavall› kar-
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Bilmiy, körmmiy biñ yaﬂasam, Qurultayl› han bolsam,
Yene bir kün mezarc›lar kelir meni kömmege.9

ﬁiire bakt›¤›m›zda kendini milletine adayan, milletinin çekti¤i
ac›lara üzülmeden, yanmadan yaﬂamak yerine ölmeyi isteyen; vatan›n› ve milletini içine düﬂtü¤ü hazin ve vahim durumdan kurtarmay›
kendine vazife edinen; milletinin gözyaﬂlar›n› dindirmeye söz veren bir
ﬂairi görmekteyiz. ﬁair, ﬂiirinin üç k›tas›n›n da “Ant etkenmen” ile baﬂlayarak milletinin gelece¤i, refah› ve huzurlu günleri ad›na kendini feda etmeye raz› oldu¤unu kuvvetlendirmek için üstüne basa basa kullanm›ﬂt›r.
Bu ﬂiir, kendini 1917 Kurultay›’n›n vasisi olarak kabul eden 30
Haziran 1991’de toplanan K›r›m Tatar Millî Kurultay›’n›n “K›r›m Tatar Halk›n›n Millî Bayra¤› ve Millî Marﬂ›” hakk›ndaki karar›n›n 2.
Maddesinde “K›r›m Tatar halk›n›n millî marﬂ› Numan Çelebi Cihan’›n
“Ant Etkenmen” adl› eseridir.”10 ﬂeklinde bir ifadeyle günümüzde de K›r›m Tatarlar›n›n millî marﬂ› olma özelli¤ini devam ettirmektedir. Ayr›ca ﬂairin hayat›, en yak›n dava arkadaﬂ› olan Cafer Seydahmet K›r›mer
taraf›ndan kaleme al›nan ve K›r›m’›n üç devresini (yani Hanl›k Dönemi, 1783 K›r›m’›n Ruslar taraf›ndan iﬂgal edilmesi ile 1883’te ‹smail
Bey Gasp›ral›n› “Tercüman” gazetesini ç›karmaya baﬂlad›¤› 1883’e kadarki devre ve Gasp›ral› ile baﬂlayan millî uyan›ﬂ devrini) 11 hikâye
ﬂeklinde anlatt›¤› “Nurlu Kabirler” kitab›nda “Andl› Kurban” bölümünde hikâyeleﬂtirilmiﬂtir.
Numan Çelebi Cihan’›n bu ﬂiiri K›r›m Tatar ﬂairleri üzerinde derin izler b›rakm›ﬂt›r. Hem ça¤daﬂlar› hem de kendinden sonra yetiﬂen
yeni nesil ﬂairle, onun ﬂiirinin tesinde ﬂiirler yazmaya çal›ﬂm›ﬂlar ve

10

deﬂlerim çürüsün? / Onlar için üzülmezsem, kayg›lanmazsam, yanmasam, / Yüre¤imde kara kanlar kaynamas›n, kurusun! / Ant etmiﬂim, ﬂu karanl›k yurda ›ﬂ›k saçmaya, / Nas›l our da iki kardeﬂ birbirini görmesin? / Bunu görüp bunalmazsam, üzülmezsem, yanmazsam / Gözlerimden akan yaﬂlar derya deniz kan dolsun! // Ant etmiﬂim,
söz vermiﬂim millet için ölmeye, / Bilip, görüp milletimin gözyaﬂ›n› silmeye, / Bilmeden, görmeden bin y›l yaﬂasam, Kurultayl› Han olsam / Gene bir gün mezarc›lar
gelir beni gömmeye!
Emel ‹ki Ayl›k Kültür Dergisi, Temmuz-A¤ustos 1991, Say› 185, s. 10.
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“Ant Etkenmen” ﬂiirine nazireler yazm›ﬂlar, ﬂiirlerinde ona at›flarda
bulunmuﬂlard›r. Onlardan biri de 1901’de K›r›m’›n Kefe vilayetinin
Yeni Kale köyünde dünyaya gelen 15 yaﬂ›ndan itibaren ﬂiirler yazmaya
baﬂayan, 1921-1922 y›llar›nda K›r›m’da yaﬂanan açl›k neticesinde tahsilini yar›da b›rakan, 1923’te ‹stanbul’a gelip Edebiyat Fakültesi’ne girip buray› yazd›¤› “K›r›m Tarihi” adl› tez ile üç senede bitiren Hamdi
Giraybay’d›r.11
Onun “Do¤du¤undan ölünceye kadar Milletinin saadetine çal›ﬂan,
milleti için çal›ﬂmaktan hiçbir vakit b›kmayan ve sonra milletinin saadeti u¤runa can›n› bile feda etmeye raz› olan Çelebicihan’a hitaben” ifadesiyle
baﬂlayan “Men de And Ettim” adl› ﬂiiri ﬂu ﬂekildedir:
Men De And Ettim12
Men de and ettim, bu Tatarn›ñ yokun› var etmege,
Az›rland›m men de senday hak yol›na ketmege,
Senday etken bir büyükniñ and›na ant katmaga,
Bunun içün men de haz›rman apislerde catmaga,
-Tatar içün “ses ç›karma, öltitirmiz” – deseler,
Bast›r›kda tenim çürütüb kolum, tenim kesseler,
Aya¤›ma k›rﬂav salub üstüme taﬂ tizseler,
‹çimden gene senden beter and etkenmen c›larman.
Tip-tirili otka atsalar, meni cagup külseler,
And etkenmen sözün endi taﬂla avz›ndan deseler,
Ondan alub dargçka can›k kevdem kerseler,
Soñ kuvetniñ gür dav›ﬂman, “and etkenmen” c›larman
Seniñ c›r›ñ c›rlamagan and›ñn› yalan sayganlar,
“Hak” söziñni “Hak” tuvul dep imans›z oyga dalganlar,
“Hak-adalet” düﬂmanlar› iki ayakl› canavarday insanlar,
Aram›zda ads›z kals›n, cerge bats›n, cok bols›n!...
11
12

Hamdi Giraybay, Yaﬂ Tatarlar¤a, Bucureﬂti 1994, s. 7.
Age., s. 19-20.
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Tatarl›kn› tan›magan Tatar içün ölmegen,
Sen büyükday, “And etkenmen bilmek içün” demegen,
Milletiniñ eksikligiñ tüﬂünmegen, bilmegen,
Tip-tirili otka at›ls›n, toz dumanday kül bols›n!
Hiç birevsi koﬂulmasa, maga yars›m etmese,
Öz baﬂ›ma, “Kurultay” kurar, c›y›n etermen,
“Senin aytkan sözin yalan”, “Do¤ru tuvul” deseler,
Vazgeçmem senin “and›ñdan”, varl›¤›m yok etermen.
Anam meni niçün tapkan, babam ne içün okutkan?
Ocalar›m niçün maga “Hak-adalet” tan›tkan?
And›ñ içün “And etkenmen” bolsam söziñ unutkan
Yar›n seniñ karﬂ›nda men kalay tözüp turarman?
Karﬂ›mdaki büyük Tatar menden ne ümit ete,
Büyük Çelebi Cihan, and›ñ meni her kün titrete,
And›ñ içün çal›ﬂmasam, Milletim içün canmasam,
Seniñ and›ñ ogrunda ölümni borc sanmasam,
Tatarl›g›m kalay etüb sizge isbat etermen?13
13

Ben De Ant Ettim / Ben de and ettim, bu Tatar›n yo¤unu var etmeye, / Haz›rland›m
ben de senin gibi hak yoluna gitmeye, / Senin gibi yapan bir büyü¤ün and›na ant katmaya, / Bunun için ben de haz›r›m hapislerde yatmaya, // -Tatar için “ses ç›karma, öldürürüz” deseler, / Hapishanede tenimi çürütüp elimi, vücudumu kesseler, / Aya¤›ma
Pranga vurup üstüme taﬂ dizseler, / ‹çimden gene senden beter ant etmiﬂim marﬂ›n› söylerim. // Dipdiri ateﬂe atsalar, beni yak›p gülseler, / Ant etmiﬂim sözünü art›k b›rak a¤z›ndan deseler, / Oradan al›p dara¤ac›na yan›k gövdemi assalar, / Son kuvvetimin gür
sesiyle “Ant etmiﬂim” marﬂ›n› söylerim. // Seniñ and›n› söylemeyen, yalan sayanlar, /
“Hak” sözünü “Hak” de¤il diyerek imans›z düﬂüncelere dalanlar, / “Hak-adalet” düﬂmanlar› iki ayakl› canavar gibi insanlar, / Aram›zda ads›z kals›n, yerge bats›n, yok olsun!... // Tatarl›¤› tan›mayan Tatar için ölmeyen, / Senin büyük birisine“Ant etmiﬂim
bilmek için” demeyen, / Milletinin eksikli¤ini düﬂünmeyen, bilmeyen, / Dipdiri ateﬂe
at›ls›n, toz duman gibi kül olsun! // Hiçbirisi kat›lmasa, bana yard›m etmese, / Kendi
baﬂ›ma “Kurultay” kurar, toplar›m, / “Senin söylediklerin yalan”, “Do¤ru de¤il” deseler,
/ Vazgeçmem senin “And”›ndan, varl¤›m› yok ederim. // Annem beni niçin do¤urdu,
babam niçin okuttu? / Hocalar›m niçin bana “Hak, adalet”i ö¤retti? / And›n için “Ant
etmiﬂim” sözünü unutursam / Yar›n senin karﬂ›nda ben nas›l dimdik dururum? // Karﬂ›mdaki büyük Tatar benden ne ümit ediyor?, / Büyük Çelebi Cihan, and›n beni her
gün titretiyor, / And›n için çal›ﬂmazsam, milletim için yanmazsam, / Senin and›n u¤runda ölümü borç sanmazsam, / Tatarl›¤›m› size nas›l ispat ederim?
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Giraybay, bu ﬂiirini Çelebi Cihan’a atfetmiﬂ, onun “Ant Etkenmen” ﬂiirinde var olan de¤erleri kendine ﬂiar edinmiﬂ, o da t›pk› Çelebi Cihan gibi milleti u¤runda can›n› vermeye raz› oldu¤unu ›srarla ﬂiirinde belirtmiﬂ, hatta söylediklerini yapamazsa ahirette Çelebi Cihan’›n karﬂ›s›nda hesap vermeye yüzü olmad›¤›n› vurgulam›ﬂt›r. Ayr›ca anne babas›n›n onu dünyaya getime sebebinin milleti için faydal›
iﬂler icra etmek oldu¤unu, millî marﬂ ile her gün titreyip kendine geldi¤ini ve bu ant u¤runda çal›ﬂmazsa, milleti için yanmazsa, bütün bunlar u¤runa ölümü kendine borç bilmezse Tatarl›¤›n› kimseye ispat edemeyece¤ini dile getirmiﬂtir.
ﬁair bu ﬂiiri ile yetinmemiﬂ, bu ﬂiirinin hemen arkas›ndan “Ant
Etkenmen Aytaman” adl› ikinci bir ﬂiir yazm›ﬂt›r:
Ant Etkenmen Aytaman14
Catsam, tursam, colga ç›ksam and etkenmen aytaman,
Kayta-kayta, ayta-ayta men art›ma kaytaman,
Kan›m kaynay, can›m caynay and etkenmen c›rlasam
Savl›kman kal Tatarl›kn›, “bast›r›k” man s›rlasam,
And etkenmen Tatarlarn›ñ yaras›n› sarmaga,
Dep bag›rsam bu keñ dünya boﬂl›klarda tar maga
Aytkan say›n aytacag›m kele kalbim kalt›ray,
Emellerim töpesinde bir alt›n ay calt›ray,
“And etkenmen” ayt›lganda men bir ﬂair bolaman,
Tamarlar›m torlana da kirli kinge tolaman,
“And etkenmen” c›rlad›m m› ille ﬂiir yazaman,
Eskirmegen taze dertniñ çöpmen tübün kazaman.
Maga ilham bergen meni “cigitmen” dep yaﬂatkan,
Gaflet kalub yuks›rasam, “yuklama” dep taﬂ atkan,
Yaﬂ babayn›n kaleminden tökken ötkür sözleri,
Menden kuva muñ-kaygun› o sözlerin özleri!
14

Age., s. 21-22.
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Ey bizlerni kucag›nda aybetlegen anaylar!
Baht›m›zn›ñ yaralar› tazerdi de kaynaylar,
Beﬂikdeki sabilerge “And etkenmen” ayt›ñ›z,
Caﬂ miyleri katmaz burun vicdanlar›n bay›t›ñ›z!
And etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege,
Dep c›rlañ›z c›y›nlarda munl› k›zlar bizlerge,
Bilip, körip milletimnin közyaﬂ›nn› silmege,
Beytimen karﬂ›lay›k biz yaﬂlar da sizlerge,
Ey mollakam, kabrimde maga telkin bergende
Yaradanga dua etüb kollar›ñn› kergende,
“And etkenmen” c›rla baﬂda, men coﬂay›m, d›ñlay›m,
Eger meni toprak s›ksa men de sennen ›ñlay›m.
K›rklamamn› sana berse yan›k anay›m,
Her kün tañda mezar›mda “and etkenmen” c›rla sen,
Cer ast›nda seni d›nlap köz yaﬂ töküp kanay›m;
“And etkenmen” c›rlaganda çürüp bitsin cans›z ten!
And etkenmen and etkenniñ and› içün ölmege,
Kays› Tatar gönüllene mennen düﬂman bölmege,
Siz korksañ›z, m›na caﬂlar men ald›ñda ketemen,
Tavn›, taﬂn›, car-c›lgan›, dal-tüzgün col etermen!15
15

Ant Etmiﬂim’i Söylüyorum / Yatsam, kalksam, yola ç›ksam “ant etmiﬂim” diyorum,
/ Döne döne, söyleye söyleye, ben arkama dönerim, / Kan›m kaynar, can›m yanar
“and etmiﬂim”i söylersem / Sa¤l›kla kal Tatarl›¤›, “hapishane” ile s›n›rlasam, // Ant
etmiﬂim Tatarlar›n yaras›n› sarmaya, / Diyerek hayk›rsam bu geniﬂ dünyada boﬂluklar dar bana / Söyledikçe bir daha söyleyesim geliyor, kalbim çarp›yor, / Emellerimin
töpesinde bir alt›n ay parl›yor., // “Ant etmiﬂim” söylenirken ben bir ﬂair oluyorun,
/ Damarlar›m kabar›yor da kirli kin ile doluyorum, / “Ant etmiﬂim” söydedi¤imde ille ﬂiir yaz›yorum, / Eskimeyen taze derdin çöpü dibini kaz›yorum. // Bana ilham veren, beni “Yi¤idim” diye yaﬂatan, / Gaflete düﬂüp uykuya dalacak olsam / “uyuma”
diyerek taﬂ atan / Genç baban›n kaleminden dökülen keskin sözleri, / Benden uzaklaﬂt›r›yor s›k›nt› ve kayg›y›, o sözlerin özleri! // Ey bizi kuca¤›nda heybetlendiren
analar! / Baht›m›z›n yaralar› tazelenip tazelenip kayn›yorlar, / Beﬂikteki sabilere
“Ant etmiﬂim”söyleyin, / Genç beyinleri kat›laﬂmadan önce / vicdanlar›n› zengin-
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Günlük hayat›n› yaﬂarken bile “And Etkenmen” söyleyip, toplant›larda bunun çal›nmas›n›, anne babalar›n çocukla›n› bununla büyütmesi gerekti¤ini dile getiren ﬂair ne zaman bu ﬂiiri söylese/dinlese kan›n›n kaynad›¤›n›, kalbinin h›zla çarpt›¤›n› ifade etmektedir. Hatta öldü¤ünde dualarla birlikte “And Etkenmen”in söylenmesini istemekte
ve k›rk gün boyunca duayla birlikte bu ﬂiirin mezar› baﬂ›nda okunmas›n›n onun kabir içinde huzura erdirece¤ini düﬂünmektedir. Kendi and›n› da Numan Çelbi Cihan’›nkiyle özleﬂleﬂtirmekte, genç Tatarlara
da bu anda sahip ç›kmalar› gerekti¤ini bir vasiyet gibi ortaya koymaktad›r.
Giraybay, 1926 y›l›n›n sonunda K›r›m’a dönmüﬂ, millî maarif ve
medeniyetin geliﬂmesi için çok önemli hizmetlerde bulunmuﬂ ancak
ne yaz›k ki, 1928 y›l›nda “milliyetçilik”le suçlanarak KGB adamlar› taraf›ndan tutuklanm›ﬂ ve Moskova’daki “Buturka” adl› hapishanede
vahﬂice katledilmiﬂtir.16
1923’te K›r›m’da Bahçesaray’›n Foti-sala köyünde do¤an ‹dris
Asanin, 18 May›s 1944’te ailesiyle birlikte, bütün K›r›m Tatarlar› gibi,
vatan K›r›m’dan Orta Asya içlerine özellikle Özbekistan sürülmüﬂ ve
Özbekistan’›n Mitan reyonunda yaﬂam›ﬂ, hak›n›n baﬂ›ndan geçen facilar› dile getirilen “Mitan sokaklar›”, “Tanr›m Sana Duam”, “Bu Ne Zulüm” gibi ﬂiirler yazm›ﬂt›r. Yazd›klar›ndan dolay› KGB adamlar›nca takibe al›nm›ﬂ evi bas›lm›ﬂ ve yazd›¤› hikâyelere, ﬂiirlere el konulmuﬂ,
yetmezmiﬂ gibi K›r›m Tatar Millî hareketinin içinde bulunmas›ndan
dolay› tevkif edilmiﬂ ve 25 y›l hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›r. Stalin’in

16

leﬂtirin! // Ant etmiﬂim, söz vermiﬂim millet için ölmeye, / Diyerek söyleyin toplant›larda, dertli k›zlar bizlere, / Bilip, görüp milletimin gözyaﬂ›n› silmeye, / Beyiti ile
karﬂ›layal›m biz gençler de sizleri. // Ey malla a¤beyim, kabrimde bana telkinde bulunurken, / Yaradana dua edip elleini açarken, / “Ant etmiﬂim”i söyle baﬂ›mda, ben
coﬂay›m, dinleyeyim, / E¤er beni toprak s›karsa ben de senininle inleyeyim. // K›rklanma iﬂini san verirse annem, / Her gün sabah vakti mezar›mda “Ant etmiﬂim”i
söyle sen, / Yer alt›nda seni dinleyip gözyaﬂ› döküp kanay›m, / “Ant etmiﬂim”i söylerken çürüyüp bitsin cans›z tenim! // Ant etmiﬂim, ant edenin and› için ölmeye, /
Hangi Tatar gönüllü olur benimle düﬂman bölmeye, / Siz korkarsan›z, iﬂte gençler,
ben önlerinde gidiyorum, / Da¤›, taﬂ›, uçurum ve nehri, dümdüz edip yol yap›yorum!
Zakir Kurtnezir, Q›r›mtatar Edipleri, Aqmescit 2000, s. 82.
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ölümünden sonra Asanin’in cezas› 10 y›la düﬂürülmüﬂ 1956’n›n sonunda serbest b›rak›lm›ﬂt›r. ﬁair 1944’te Mitan’dayken sürgün facias›nda
yaﬂanan dehﬂeti gözler önüne sererek ve kendinden önce, milletleri
u¤runda ölümü göze al›p “Ant eden” di¤er ﬂairlere atfederek “Menim
Ant›m” adl› ﬂiiri yazm›ﬂt›r.17
Menim Ant›m18
Yurtsuz qal¤an hor milletim,
⁄urbetlikte yüresin,
Açl›q, hol›q, hastal›qtan
Sürü-sür ölesiñ
Mezarc›lar yoruld›lar,
Cenazeler q›l›nmay
Dua-hatim bir yaq turs›n,
Ölgen eske al›nmay.
Bir gün geçse kimse bilmey
Dünki qabir ne yerde.
Mezarl›qta ölülerni,
Qaﬂq›r sürey kimerde.
Bun› körip yürek s›zlay
Etim-tenim çimirdey.
Buña nas›l yürek çidar,
⁄adaplanmay, irinmey?!
Bu ¤arip halq aqs›z yerde,
M›nda ölip bitsinmi?
Yurtn› basqan ya¤mac›lar,
Körip bayram etsinmi?

17
18

Age., s. 170-171.
R›za Yusuf, Sanadan Yan¤›ra¤an ﬁiirler, Aqmescit 2009, 185-186.
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Millet art›q elâq ola,
Batt› düﬂman ﬂerine.
Halqn›ñ ad› tarihlardan
ﬁan-ﬂüretsiz siline.
Gece-kündüz oylan¤an›m,
Bu zeval¤a bir çare,
Bu acc›lar aq›l›ma
Neler neler ketire?
Nefretlenem, göñlüm taﬂa
Közlerimden yaﬂ kele,
Tek bir niyet-küreﬂ yol›
‹rademe küç bere.
Men ant etem, ant etkenniñ
‹zinden ketmege
Milletimniñ aqq› içün
Can›m feda etmege.
1944, Mitan19

ﬁair, bu ﬂiirinde vatan K›r›m’dan Özbekistan’a sürülürken yolda yaﬂad›klar› dehﬂeti, açl›ktan, susuzluktan ve hastal›ktan ölen halk›n›n cenaze namazlar› k›l›nmadan gömüldüklerini; gönderildikleri yerde halk›n›n yok olma kay›g›s›n› sade ve etkleyici bir anlat›mla dile getirmiﬂtir.
19

Benim Ant›m / Yurtsuz kalan hor milletim, / Gurbetlikte yaﬂ›yorsun, / Açl›k, hol›k,
hastal›ktan / Sürü-sürü ölüyorsun. // Mezarc›lar yoruldular, / Cenazeler k›l›nm›yor /
Dua-hatim bir tarafta durdun, / Ölenler hat›rlanm›yor. // Bir gün geçse kimse bilmiyor / Dünkü kabir nerede. / Mezarl›kta ölülerini, / Bazen kurt sürüklüyor. // Bunu görünce yürek s›zl›yor, / Etim-can›m yan›yor, / Buna yürek nas›l dayan›r, / Öfkelenmeden, kabuk ba¤lamadan // Bu garip halk, haks›z yerde / Burada ölüp bitsin mi? / Yurdu basan ya¤mac›lar / Görüp bayram m› etsin? // Millet art›q helâk oluyor, / Batt›
düﬂman ﬂerine. / Halk›n ad› tarihten / ﬁan söhretsiz siliniyor. // Gece gündüz düﬂünüyorum, / Bu zevale bir çare, / Bu ac›lar akl›ma / Neler neler getire? // Nefret ediyorum, gönlüm taﬂ›yor, / Gözlerimden yaﬂ geliyor. / Sadece bir niyetim var mücadele yolu, / ‹rademe güç veriyor. // Ben yemim ediyorum, ant edenin / ‹zinden gitmeye. / Milletimin hakk› için / Can›m› feda etmeye. / 1944, Mitan
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Ayr›ca her gün halk›n›n bu durumuna üzülüp a¤lad›¤›n› ve halk› için çareler düﬂündü¤ünü dile getirmiﬂ; Numan Çelebi Cihan’›n “Ant Etkenmen” ﬂiirine at›fta bulunarak onun yolundan gidece¤ine kendi kendine
söz vermiﬂ, bu duygular›n› da ﬂiirinin son dizelerinde ifade etmiﬂtir.
1991’de K›r›m’da kurulan II. Kurultay’›n azas› seçilmiﬂ, millî hareketin faal iﬂtirakç›lar›na ba¤›ﬂlad›¤› “Adalet Küreﬂi Saflar›nda” adl›
birkaç ciltlik kitap serisinin ilk üç cildini haz›rlam›ﬂ ve 2007’de Bahçesaray’da vefat etmiﬂtir.20
Vatan ve millet u¤runda “Ant Etme” ile ilgi ifadelerin geçti¤i ﬂiirlere baﬂka bir örnek de 1937’de K›r›m’da Kezlev’de do¤an, 1944 sürgünü sebebiyle Özbekistan’da büyüyen ve tahsiline burada devam
eden ve 1997’ye kadar Semerkant vilayet gazetesinde çeﬂitli görevlerde bulunan, ilk ﬂiirini 1961 seneseinde “Lenin Bayra¤›” gazetesinde bas›lan ‹sa Abduraman’d›r.21 Onun “‹ç Bitmedi Küreﬂimiz” (Hiç Bitmedi
Mücadelemiz) adl› ﬂiirinde ant etme ifadesi ﬂöyle geçmektedir:
‹ç Bitmedi Küreﬂimiz22
Cennet kibi bir ülkeniñ
Evlâd›m›z, milletimiz biz.
Çoqraq suvuday temiz,
Bütün arzu niyetimiz.
Bir zamanlar yer yüzünde
Da¤›ld› ﬂan-ﬂüretimiz,
Bizge oldu nice ücüm,
‹ç bitmedi küreﬂimiz.
Q›r›m bizim em dedemiz,
Em babam›z, em anam›z.
On›ñ ile em külemiz,
Em a¤laym›z, em yanam›z.
20
21
22

Age., s. 84.
Zakir Kurtnezir, Q›r›mtatar Edipleri, Aqmescit 2000, s. 189.
R›za Yusuf, Sanadan Yan¤›ra¤an ﬁiirler, Aqmescit 2009, s. 208-208.
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Bizsiz o da çoq horland›,
Yeter endi ﬂad etermiz.
Ayr›lmam›z, ölsek- sende
Ölermiz, dep ant etermiz!
Biñlernen merd, bat›r›m›z,
Ç›qarmadan ses ve seda,
Serbestlikiçün, ayd›n künçün
Canlar›n› etti feda.
O gün ise iç kelmedi,
Bah›t bizge iç külmedi,
Y›q›l¤anda baﬂ köterdik,
Tüﬂkinlikni iç bilmedik.
Kirli, qaba ç›zmalarn›ñ
Tüblerinde qald›q, aman.
Ölmey ç›qt›q degirmenniñ,
Taﬂlar›n›ñ aras›ndan.
Buz içinde buzlamad›q,
Ateﬂlerde yanmad›k biz.
Vatan daim ç›dam, quvvet,
Bergeninni añlad›q biz.
Qara küçler çöl sahra¤a,
Ceennemge saçt› bizni,
Ayamadan q›ynad›lar,
Qabaatsiz o¤ul-q›zn›
Yol aç›ld›, biñ azapnen
Qavuﬂt›q biz tuv¤an yurtqa.
Biliñ deymiz yaﬂqa, qartqa,
Endi iç de yol yoq artqa.23
23

Hiç Bitmedi Mücadelemiz / Cennet gibi bir ülkenin / Evlâd›y›z, milletiyiz biz. / Kaynak suyu gibi temiz, / Bütün arzu niyetimiz. // Bir zamanlar yeryüzünde / Da¤›ld› ﬂan-
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ﬁair sürgün ve sonras›nda çekilen ac›lar› anlatm›ﬂ, vatan ve millet için ölmek gerekirse ölmek ad›na ant etmeyi görev sayd›¤›n› dile
getirmiﬂtir.
1942’de K›r›m’›n Akﬂeyh Rayonu’nun Büyük As köyünde do¤an
ve 18 May›s 1944’te henüz iki yaﬂ›ndayken ailesiyle birlikte, K›r›m Tatar halk›n›n kötü kaderini paylaﬂarak, vatan› K›r›m’dan Özbekistan’a
sürgün edilen ﬁakir Selim24 ilk ﬂiirleri 1963’te K›r›m Tatarlar›n›n Taﬂkent’te ç›kartt›¤› “Lenin Bayra¤›” gazetesinde yay›mlam›ﬂ, bu tarihten
sonra onun ﬂiirleri, “Lenin Bayra¤›” gazetesinde ve “Y›ld›z” dergisinin
hemen hemen her say›s›nda yer alm›ﬂt›r. K›r›m Tatarcas›na hâkim olan
ﬁakir Selim, tercümelerinde de oldukça baﬂar›l›d›r. ﬁair, “A. Puﬂkin’in
“Kafkas Esiri” poemas›n› ve “Küçük Facialar”›n›, M. Lermontov’un ﬂiirlerini, A. Tvardovski’nin “Hat›ra Hukuku” poemas›n›, T. ﬁevçenko’nun
“Katerina” adl› poemas›n› K›r›m Tatarcaya tercüme etmiﬂtir.”25 ﬁakir Selim de, Numan Çelebi Cihan ve ﬂiirine at›fta bulunmuﬂ, “Çelebi Cihan’›n Son ﬁark›s›” adl› ﬂiiirinde ﬂunlar› dile getirmiﬂtir:
Çelebi Cihann›ñ Sonki Y›r›26
“Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege”
Ant etkenmen kerek bolsa kene qayt›p kelmege,

24

25

26

ﬂöhreetimiz, / Bize oldu nice hücum, / Hiç bitmedi mücadelemiz. // K›r›m bizim hem
dedemiz, / Hem babam›z, hem anam›z. / Onun ileh em gülüyoruz, / Hem a¤l›yoruz,
hem yan›yoruz. // Bizsiz o da çok horland›, / Yeter art›k ﬂad ediyoruz. / Ayr›lmay›z,
ölsek sende / Ölürüz, diyerek ant ederiz! // Binlerce mert, yi¤idimiz, / Ç›karmadan
ses ve seda, / Hürriyet için, ayd›n gün için / Canlar›n› etti feda. // O gün ise hiçgkelmedi, / Baht bize hiç gülmedi, / Y›k›l›nca baﬂ kald›rd›k, / Düﬂkünlü¤ü hiç bilmedik. // Kirli, kaba çizmelerin / Diplerinde qald›q, aman. / Ölmeden ç›kt›k de¤irmenin, / Taﬂlar›n›n aras›ndan. // Buz içinde buz tutmad›k, / Ateﬂlerde yanyanmd›k biz.
/ Vatan daima dayan›kl›l›k, kuvvet, / Verdi¤ini anlad›k biz. // Kara güçler çöl-sahraya, / Cehenneme saçt› bizi, / Ac›madan eziyet ettiler, / Kabahatsiz o¤ul-k›z› // Yol
aç›ld›, bin azapla / Kavuﬂt›k biz ana yurda. / Bilin, diyoruz gence, yaﬂl›ya, / Atr›k hiç
de yol yok arkam›zda.
Ali ﬁamil, “Yüzünü Görmedi¤im Dost ﬁakir Selim”, Emel ‹ki Ayl›k Fikir ve Kültür Dergisi, Say› 228, 2009, s. 20.
R›za Faz›l, Safter Nagavey, Q›r›mtatar Edebiyat›n›ñ Tarihi, Akmascit 2001, s. 486487.
ﬁakir Selim, Tüﬂünce, ﬁiirler, Tercimeler, Tavriya Neﬂriyat› 1997, s. 17.
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Nas›l etip, evlâtlar›m men sizlerni taﬂlay›m?
Bugün kene millet içün küreﬂimni baﬂlay›m.
Suretimni bayraq etip köterdiñiz köklerge,
Y›rlar›mn› darqatt›ñ›z ¤ururlan›p köp yerge.
Lâkin daa bilmeysizdir eñ muqaddes s›r›mn› –
Aytay›m men, evlâtlar›m, sizge soñki y›r›mn›:
Ant etip siz ça¤›rd›ñ›z kök bayraql› Qurultay,
Amma kökni yaraﬂt›rmay y›ld›zlars›z tek bir ay.
Zametiñiz boﬂuña keter, sizde birlik bolmasa,
Birleﬂmekçün ant etmege sizde erlik bolmasa.
Evlâtlar›m, bun› sizge Quran öpüp aytaman!
Red etseñiz, y›rlar›mn› al›p artqa qaytaman,
Demek, halq›m oñmay keldi, oñmay yaﬂap -oñma¤an,
Demek, halqn› qurtaracaq yañ› nesil do¤ma¤an!..27

ﬁair bu ﬂiirini Numan Çelebi Cihan’›n a¤z›ndan ifadelerle yazm›ﬂ,
K›r›m Tatar yeni nesillerine nasihatlarla bezenmiﬂ ve onlara vatanmillet için vazifeler yüklenmiﬂtir. Ayr›ca ﬂair bu ﬂiirinde yemin etmenin baﬂka bir ifadesi olan “Kur’an Öpme”yi kullanm›ﬂt›r.

27

Çelebi Cihan’›n Son Türküsü / “Ant etmiﬂim, söz vermiﬂim, millet için ölmeye” /
Ant etmiﬂim, gerekirse yine dönüp gelmeye, / Evvletlar›m, ben sizleri nas›l b›rakay›m? / Bugün yine millet için mücadeleme baﬂlayay›m. // Suretimi bayrak yap›p ç›kard›n›z göklere, / Bestelerimi da¤›tt›n›z gururlan›p çok yerlerde, / Lâkin daha bilmiyorsunuz en mukaddes ﬂark›m› / Söyleyeyim ben, evlatlar›m size son ﬂark›m›: //
Ant edip siz ça¤›rd›n›z gök bayrakl› Kurultay, / Amma gö¤e yak›ﬂm›yor y›ld›zs›z bir
ay, / Zahmetiniz boﬂa gider, sizde birlik olmazsa, / Birleﬂmek için ant emeye sizde yi¤itlik olmazsa. // Evlatlâr›m bunu size Kur’an öpüp söylüyorum, / Reddederseniz, türkülerimi al›p geri dönerim. / Demek, halk›m iyileﬂmeden geldi, iyileﬂmeden yaﬂayarak iyileﬂememiﬂ / Demek, halk› kurtaracak yeni nesil do¤mam›ﬂ!
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Sonuç
20. Yüzy›l K›r›m Tatar ﬂiirlerindeki ant etme motifinin kullan›lmas›nda, K›r›m Tatar tarihi ve yaﬂan›lan siyasî, içtimaî meselelerin paralellik arz etti¤i görülmektedir. Çünkü tarihin gördü¤ü en a¤›r eziyetlere maruz kan milletlerden K›r›m Tatarlar›n›n evlatlar›, ﬂairleri; önce
Rus zulmünün alt›nda milletlerinin u¤rad›¤› haks›zl›klara baﬂkald›rmak ve ezilen hakl›n› hürriyete kavuﬂturmak için ant etmiﬂtir. Daha
sonra 1944 sürgün felaketiyle vatan K›r›m’dan uzaklaﬂt›r›larak yaklaﬂ›k
elli y›l boyunca vatandan ayr› yaﬂamaya mecbur edilmiﬂ olan bu evlatlar yazd›klar› ﬂiirlerinde vatanlar›na geri dönebilmek ve y›llarca aciz
b›rak›laran milletinin gözyaﬂlar›n› dindirmeye, dertlerine çare olmaya
ant ettiklerini ﬂiirlerinde dile getirmiﬂlerdir.
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Yemin Sözleri

Eylem-Söz Dönüﬂümünde Ant
Gülﬂen Özçamkan*

“‹nsan nesnelerin varl›¤›n› ancak onlar› adland›rarak kavrayabilmiﬂtir.”1 Varl›k, fark edenleriyle söz konusudur ve kastedilirken bir hitaba muhtaçt›r. “Dil, düﬂünce taraf›ndan imal edilir ve düﬂünceyi imal
eder”ken2 “konuﬂma, müﬂahhas bir durumdan onun, sesli veya yaz›l›
sembollerle ifade edilen mücerret manas›n› ç›karmak diye de tarif edilebilir.”3 Kas›tl› bir ünlemin, iﬂaret edileni ça¤›rma ve anma biçimi haline gelmesiyle ad oluﬂ gerçekleﬂir. Adland›rma, kültüre ait bir hareket;
bir “folklor olay›”4 olman›n öncesinde iletiﬂimi sa¤lay›p sürdürebilmenin bir koﬂulu, bu hareketin hem eyleyeni hem de etkileneni olan in*
1

2

3
4

Gülﬂen Özçamkan, KTÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi, Trabzon. gulsenozcamkans@hotmail.com
J. V. Vendryes, Dil ve Düﬂünce, Çev. Berke Vardar, Multilingual Yay›nlar›, ‹stanbul
2001, s. 21.
Ayhan Songar, Dil ve Düﬂünce, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Psikiyatri Klini¤i Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1986, s. 19.
Ayhan Songar, age., s. 71.
Orhan Ac›payaml›, adland›rmay› toplumlar›n sosyal ve kültürel durum ve duygular›n›n ör(ül)dü¤ü bir “folklor olay›” tabiriyle ifade eder. Orhan Ac›payaml›, “Türk
Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik Ve Fonksiyonel Yönlerden ‹ncelenmesi”, IV. Milletleraras› Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, C. IV, Kültür Bakanl›¤› Halk Kültürlerini Araﬂt›rma Ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›, Ankara 1992, s. 1.
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sano¤lu için bir ihtiyaçt›r. Ad verip tasavvuru duyulabilir k›lma, düﬂüncedekini somutlaﬂt›rma eylemidir; iz b›rakmakla tamamlan›r. Sesini düﬂüne zarf yapan insan›n sözünü kayda alma çabas› yaz›yla neticelenmiﬂ, soyut olan düﬂünce duyma/duyurulma basama¤›ndan geçip
görme/gösterme aﬂamas›nda bir derece daha somut k›l›nm›ﬂt›r. Yaz›,
ad› zamanlara ve mekanlara taﬂ›m›ﬂ; -her iki anlam›yla- söz, yaz›yla korunmuﬂtur. Platon’un insan›n d›ﬂ›nda, nesnemsi olmak ve belle¤i zay›flatmak suçlamalar›yla eleﬂtirdi¤i5 yaz›, yine ayn› hususiyetine; bu kez
faydas›n› görmek maksatl› bak›ld›¤›nda ise “belle¤i geliﬂtirmeye yönelik bir tür araç, beyne tak›lan ve beyni depolama yükünden kurtaran
bir protez”6 olmuﬂtur.
Hatice ﬁirin, “düﬂüncenin belli iﬂaretlerle tespit edilmesi”7 eyleminin tarihî seyrini irdeledi¤i çal›ﬂmas›nda kazmak, oymak, çentmek,
yarmak hareket ve bilgilerine karﬂ›l›k gelen fiillerin zamanla yazmak
üst anlam›na ulaﬂt›¤›n›, bu kök ve temel anlam birli¤i üzerinden çeﬂitli ses ve anlam olaylar›na iﬂaret ederek, örneklerle aç›klar.8
Yazma hareketi ifadeli fiillerin kaz›mak, kertmek, çizmek vb. anlamlarda temelleniyor oluﬂu, bu icat sürecinde insano¤lunun ayn› ﬂartlar üzerinden ilerleyiﬂiyle alakal›d›r. “‹nsanl›k, bugünkü anlam›yla ‘ya5

6

7
8

Walter J. Ong, Sözlü ve Yaz›l› Kültür/ Sözün Teknolojileﬂmesi, Çev. Sema Postac›o¤lu
Banon, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 100.
Roland Barthes, Yaz› Üzerine Çeﬂitlemeler- Metin Hazz›, Çev. ﬁule Demirkol, YKY,
‹stanbul 2006, s. 51.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2005, s. 2154.
Hatice ﬁirin, “Türkçede Yaz- “Yaz› Yazmak” Fiili Üzerine”, Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi, S. 634, s. 563-571. Yazar›n çeﬂitli dillerden verdi¤i örneklerin baz›lar› ﬂunlard›r: ‹ng. scribe < Eski Fr. escript < Lat. scriptum - scribere “tahta, tu¤la vb. yi ucu
sivri bir aletle iﬂaretlemek; keskin bir aletle çizmek” ; ‹ng. scribe, Fr. scribe, Alm.
schreiben, Fr. écrire, ‹t. scrivere, Port. escreva, Norv. skrive, Holl. schrijven, Dan. skrive, ‹sk. skriva “yaz› yazmak”
.
Grek charakt∂r < Hint. kharoshtha “Hindistan’daki en yayg›n alfabenin ad›” < Sans.
kharoshtha < Aramice kharotta ~ harat “hakketmek; oymak; nakﬂetmek” ; ‹ng. write
< Eski ‹ng. writan < Ang. Sak. writan “yarmak; y›rtmak, kaz›mak, hakketmek; oymak; nakﬂetmek; çizmek; keserek, oyarak, kazarak bir yüzey üzerine sembol çizmek;
kalemle yazmak” < Eski Yüks. Alm r¬zar “y›rtmak; yarmak; kaz›mak” ~ Eski Norv.
r¬ta “parﬂömen üstüne yaz› yazmak” ~ Got. writs “vurma, çarpma; çizgi; harf” < Grek.
rhin∂ “törpülemek, e¤elemek” < Sans. vrana “yarmak; y›rtmak; kaz›mak”.
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z› yazmak’ bilgisine ulaﬂ›ncaya kadar çeﬂitli basamaklardan geçmiﬂ ve
bu basamaklar, dünyan›n çeﬂitli bölgelerindeki topluluklarda ortak olmuﬂtur. ‘Yaz› yazmak’ bilgisinin ilk dura¤› resim yapmak, sert cisimler
üzerine ucu sivri nesnelerle çeﬂitli anlamlar› olan semboller ve iﬂaretler çizmektir.”9
ﬁirin, akraba dil/lehçelerden kelimeleri birtak›m ses denklikleri
çerçevesinde karﬂ›laﬂt›rarak “birbirine alomorf oluﬂturan y›r-, yar-, ç›r, t›r- fiillerinin10 [...] yazmak bilgisine ad olduklar› (yaz-, çiz-, s›z-)”11
sonucuna varm›ﬂ, “Türkçede yaz- fiili[ni] ‘kaz›mak, hakketmek, oymak, çentmek, nakﬂetmek, resim yapmak’ gibi anlamlar› olan yar- fiilinin son sesindeki r-z nöbetleﬂmesi sonucunda ortaya ç›km›ﬂ ve ‘yaz›
yazmak’ anlam›n› kazanm›ﬂ bir fiil” olarak de¤erlendirmiﬂtir.12 Kerten,
kesen, çenten insan da bu edimini türlü ihtiyaçlar›nda kullan›r olmuﬂtur ki sözleﬂmelerin kayd› da bunlardan biridir.
Toplumsal oluﬂ, kiﬂiyi türlü güvencelere mecbur b›rak›r. Maddi /
parasal al›ﬂveriﬂler, evlilik niyetleri, emanet b›rak(›l)malar, bar›ﬂ kararlar›, beyan›n do¤rulu¤unu ispat taraflar için birer sorumluluktur, ilgililer bu sorumlulu¤u ça¤›n ve toplumun geçerli ifade biçimleriyle akde
ba¤lamal›d›r. Akdin somut hali ise söz kal›plar› ve/veya manas› ilgili
kiﬂilerce malum ve makbul davran›ﬂlard›r. Türk kültüründe, K›rg›zlarda sütsüz kad›nlar›n yetiﬂkin çocuklar› simgesel olarak emzirmesiyle
süt kardeﬂli¤i anlaﬂmas› yap›ld›¤›,13 Yakut, Yenisey ve Altay boylar›nda ay› postuna ç›k›l›p burun deliklerine rastlayan yer öpülerek ay› and› gerçekleﬂtirildi¤i görülür.14 Bir baltan›n yüzü ve topuzu yalanarak15
verilen antlardan baﬂka K›rg›z Kazaklar›n yemin ettirecekleri kiﬂiyi ke9
10

11
12
13

14
15

Hatice ﬁirin, agm., s. 564-565.
Bu de¤iﬂimlerle ilgili olarak ayr›ca bkz.: Mustafa Öner, “ ‘Or, Tor, Çor’ Sözleri hakk›nda”, Türk Dili ve Edebiyat› Araﬂt›rmalar› Dergisi, S. 7, s. 179-187.
Hatice ﬁirin, agm., s. 568.
Hatice ﬁirin, agm., s. 570.
Ali R›za Önder, “Türklerde Ant ‹çme Gelene¤i”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi,
1969, C. XXI, S. 219, s. 229.
Ali R›za Önder, agm., s. 230.
Ali R›za Önder, agm., s. 229.
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fenleyip mezara getirdikten sonra “yalan söylersem can›m ç›ks›n” anlam›ndaki bir karganma16 cümlesiyle gerçe¤i teyit ettirdikleri17 bilinmektedir. Ant kadehinde kanla k›m›z, süt ya da ﬂarab› kar›ﬂt›rarak içme uygulamas›yla bu teyit biçimlerine eklenen ant içmek18 ise pratikten ayr›l›p bir söz eylem örne¤i olarak dilde varl›¤›n› sürdürmektedir.
Bu uygulamalar her biri kendi içinde anlaml› nesneleri ve hareketleriyle ait olduklar› kültür çevresinde geçerli biçimlerdir.
Abdülkadir ‹nan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant” baﬂl›kl› makalesinde ant törenlerinde görülen unsurlar› s›ralarken kan, silah, hediyeleﬂme, ay› kafas› ve derisi ile t›rnak yalamayla beraber bir nesneyi
kertmeyi de saym›ﬂt›r. Öç and› edilirken, Manas’ta yerin çizildi¤ini,
Edige’de yo¤urdun kesildi¤ini; Yakutlarda a¤aç kertmenin dostlu¤u
gerçekleme biçimi oldu¤unu ve Çin kaynaklar›ndan ö¤renildi¤ine göre Wuhuanlar›n kertilmiﬂ çubuklarla sadakatlerini gösterdiklerini aktararak çentme/ kertmenin bir ant unsuru olarak kullan›l›ﬂ›n› örneklemiﬂtir.19
Dede Korkut Kitab›’nda Kan Tural› ant verir: “O¤uz yigidinüñ öykeni 6abard›, 6›l›c›n ç›6ard› yiri çald›, kertdi, ay›td›-kim: Yir kibi kertileyin, topra6 kibi 1avr›lay›n, 6›l›cuma 7o¤ranay›n, ovuma sanç›lay›n,
o¤lum 7o¤masun, 7o¤ar-ise on güne varmasun big babamuñ 6ad›n anamuñ yüzin görmedin bu gerdege girer-isem didi.”20 Kertikle söz verme
olay› ayr›ca bebeklerin beﬂiklerini birbirine sürtmek ya da ayn› iﬂareti
her iki beﬂi¤e de kaz›mak suretiyle uygulanan ve ileride bu bebeklerin
evlendirilece¤i anlam›na gelen beﬂik kertme adetinde de izlenir. ‹lk
16

17

18

19
20

Asl›nda karganma, kendi kendini lanetleme; gerçe¤in tespiti esnas›ndaki herhangi
bir yalan›n belas›n› üzerine ça¤›rmay› ifade ederken ant, gelece¤e yönelik dostluk
anlaﬂmalar›d›r. Fakat bu ikisi daha sonra birlikte an›l›r olmuﬂtur.
Abdülkadir ‹nan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant”, A.Ü. Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 4, s. 285.
Daha çok çocuklar ve gençlerin kanayan el ya da kollar›n› birbirlerine sürterek gerçekleﬂti¤ine inand›klar› kan kardeﬂli¤i de bu dostluk anlaﬂmas›n›n ﬂekil de¤iﬂtirmiﬂ
bir kal›nt›s› olarak de¤erlendirilebilir.
Abdülkadir ‹nan, agm., s. 287-290.
Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab› I, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1997, s.
193.
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defa Kaﬂgarl›’da “Ol y›gaç kertti = O, a¤aç kertti”21 cümlesiyle aç›klanan kert- fiili, kértü “do¤ru, gerçek, sad›k”, kértgünç “inanç, iman”, kértgün- “inanmak, güvenmek” gibi kelimeleri türetmiﬂ olup gerçek kelimesinin de köküdür.22
Türkçe Sözlük’te “bir düzey üstündeki y›k›k, çatlak veya aral›k,
rahne” ilk anlam› verilen gedik kelimesi bir tarih terimi olarak da “bir
iﬂi yapmak, bir ﬂeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz”23
ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Ayn› kelime Rize yöresinde “dükkan ya da
kahve kiralarken verilen para”24 anlam›yla kirac›n›n hakk›n›, mal sahibinin teminat›n› ifade ederken kirti biçimiyle de K›rﬂehir’de “ciddi,
do¤ru” demektir25.
Tarama Sözlü¤ü’nde kesmek “Katî neticeye ba¤lamak; bir bedel
üzerinde uyuﬂmak; ay›rmak, uzaklaﬂt›rmak, koparmak”26 anlamlar›ndad›r; kesü biçü etmekte “pazarl›k edip kararlaﬂt›rmak” ise kes- ve biç- fiilleri ikileme oluﬂturmuﬂtur.27 Kaﬂgarl›’n›n sözlü¤ünde yer alan b›ç›g
“and, sözleﬂme (ahdü mîsak)” ve b›çgas “uluslar aras›nda yap›lan and ve
21

22

23
24
25
26
27

Besim Atalay, Divanü Lugat-it Türk, C. III, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara
2006, s. 427.
Abdülkadir ‹nan, “gerçek” kelimesini ant, sadakat, inanç bildiren kirtü/ kertü
kelimesiyle iliﬂkilendirip Türk folklor ve uygulamalar›yla fikrini destekleyerek
kert- köküne gider ve bu adland›rmay› soyut kavramlar›n somut olanla ifade ediliﬂiyle aç›klar. Bkz.: Abdülkadir ‹nan, “Gerçek Kelimesi Üzerine Not”, Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi, C. VIII, S. 96, s. 687. Osman Fikri Sertkaya da ç›n kirtü
(ç›n kirtö?)de ç›n “gerçek” ile eﬂanlaml› olarak ikileme oluﬂturan kirtü (kirtö?) kelimesini +çe+ök/ +çe+ok türemesinden sonra -tü- orta hecesinin düﬂmesiyle girçek > gerçek de¤iﬂimine götürür. Bkz.: Osman Fikri Sertkaya, “Kelime Da¤arc›¤›m›zdan-1: Ç›n ‘Do¤ru, Gerçek’”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. LV, S. 436,
s. 180.
Türkçe Sözlük, s. 740.
Derleme Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2009, C. III, s. 1966.
Derleme Sözlü¤ü, C. IV, s. 2883.
Tarama Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2009, C. IV, s. 2452.
Tarama Sözlü¤ü, s. 2454. Tarama Sözlü¤ü’nde bu fiilden türemiﬂ baz› di¤er kelimeler
; kese “kesin, katî” (s. 2443), kesim “‹ki taraf aras›nda kararlaﬂt›r›lan ﬂey”(s. 2447),
kesime kesmek (kesim kesmek, kesü kesmek) “belli bir iﬂi belli ﬂekilde yapmak üzere iki
taraf aralar›nda uyuﬂmak” (s. 2448), kesimlü “kararlaﬂt›r›lm›ﬂ, taahhüt edilmiﬂ” (s.
2449), kesiﬂmek “bir iﬂte belirli bir ﬂekil üzerinde uyuﬂmak” (s. 2449).
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ba¤lant›”28 kelimeleri de kökende biç- ile alakal›d›r.29 Türkçe ilk
Kur’an tercümelerinde Arapça hükm kelimesi dinî metne duyulan sayg› gere¤i anlam› tam manas›yla karﬂ›layabilmek için art arda üzmek,
biçmek, kesmek kelimeleriyle verilmiﬂtir.30 Bugün de evlilik karar› al›n›rken söz kesilir, yüzük/niﬂan tak›l›r, nikah k›y›l›r ve yi¤idin sözü demirin kerti¤ine denktir, ahit buraya yaz›l›r.
Düﬂünce, soyut yuvas›ndan ad ile sese bürünüp ç›kar. ‹ﬂitilme ve
ayn› zamanda da görülür olma ihtiyaç ve arzusu zamanlara ve zeminlere de¤di¤inde de iﬂaretle somutlan›r ki bunun da baﬂlang›c› ça¤›n›n en
kolay sa¤lanabilir ﬂekliyle; kertmek, çentmek, yarmakla olmuﬂtur. Tutup de¤emedi¤ini gördü¤üyle tarif eden insan da bu hareketlerin varl›¤› duyularla alg›lanabilir neticesini soyut birer kavram olan inanca, karara ba¤lam›ﬂ; and›na ﬂahit k›lm›ﬂ; ayn› zamanda da isim yapm›ﬂt›r. Kesip biçip hükme varm›ﬂ; yar›p çentip yazm›ﬂt›r. Bu esnada eylem söze
evrilmiﬂ, karﬂ›l›kl› belirleyicilik rolünün do¤al bir sonucu olarak, dilin
ö¤elerini muhafaza hususundaki s›k› tutumu kültürde örnekler b›rakm›ﬂt›r. Yüzy›llar öncesine ait davran›ﬂ biçimleri benzerleriyle toplumda izlenebilirken tarihsel - toplumsal sürecin uygulamadan sildikleri
söz varl›¤›nda korunmuﬂtur.

28

29

30

“Ol menin¤ birle baç›g k›ld›= O, benimle andlaﬂt›, ahidleﬂti.” Atalay, kelimenin
maddebaﬂ›nda “baç›g” biçiminde yer al›ﬂ›n› da izah etmiﬂtir. Besim Atalay, age., C.
I, s. 371; “B›çgas bitik k›lurlar/ And key yeme bérürler/ Xand›n basut tilerler/ Basm›l Çomal tirkeﬂür “Andlaﬂma biti¤i yaz›yorlar, sa¤lam yemin ediyorlar, Handan
yard›m istiyorlar, Basm›l, Çomul toplan›yor.” Besim Atalay, age., C.I, s. 459.
Clauson, birbirlerine gönderme yaparak, “baç›g” biçimi hatal›; semantik iliﬂki aç›k
olmasa da türemiﬂli¤i kesin “b›ç›g” ile “b›çgas” kelimelerini ayn› “b›ç-“ köküne ba¤lar. “-gas” ekinin de öncül /ç/ nin dönüﬂümüyle, “-gaç” ekinin ikincil bir biçimi olabilece¤ini düﬂünür. Sir G. Clauson, An Etimological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford University Press, Oxford 1972, s. 294.
Aysu Ata, “Türkçede “Yarg›” Bildiren Söz Alan›”, I. Türk Dünyas› Kültür Kurultay›
Bildiri Kitab› - I, Ege Üniversitesi Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, ‹zmir 2007,
s. 225-229.
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Borçal› (Gürcistan) Karapapak / Terekeme
Türkleri A¤z›nda Yeminlerin Kullan›l›ﬂ›
Bahad›r Güneﬂ*

Karapapak / Terekeme Türkleri
Karapapak/Terekeme Türkleri bugün genel olarak Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, ‹ran ve Ermenistan’da yaﬂamaktad›rlar. Karapapak
Türkleri, koyun veya kuzu derisinden yap›lm›ﬂ yünlü baﬂl›klar›ndan
dolay› bu adla an›lm›ﬂlard›r.1 Bunun yan›nda, kaynaklarda yer alan bir
baﬂka bilgiye göre Karapapak Türkleri, ﬁah ‹smail’in babas› ﬁah Haydar’›n müritlerine giydirdi¤i k›z›l kavuklar› reddederek Sünni olduklar›n› belirtmek amac›yla kara börk/papak2 giymiﬂlerdir.3

*
1

2

3

Arﬂ. Gör. Bahad›r Güneﬂ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, bahadir.gunes@hotmail.com
Mirza Bala, buradan hareketle Karapapak/Terekemeler ile Karakalpak Türklerinin
akraba olduklar›n› ileri sürmüﬂtür. Mirza Bala, “Karapapak”, ‹slam Ansiklopedisi, C.
VI, Mili E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 1977, s. 330.
Papak, Azerbaycan Türkçesinde tüylü deriden, yani kuzu veya koyun derisinden yap›lan baﬂl›k anlam›na gelmektedir Ali Heyder Orucov vd., Azerbaycan Dilinin ‹zahl› Lü¤eti, C. III, Bak› 2006, s. 571.
Ahmet Gökbel, K›pçak Türkleri, Ötüken Neﬂriyat, ‹stanbul 2000, s. 157; ‹smail Türko¤lu, “Karapapaklar”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, C. XXIV, ‹stanbul
2001, s. 470. Ancak buradan Karapapak/Terekeme Türklerinin tamam›n›n Sünni
oldu¤u anlam› ç›kar›lmamal›d›r. Bugün Gürcistan’da yaﬂayan Karapapak/Terekeme
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Karapapak Türklerine ayn› zamanda “Terekeme” denilmektedir.
Birçok kaynakta Karapapaklar ile Terekemeler ayn› kabul edilip ayn›
baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilmektedir. Terekeme ad›n›n türkmen kelimesi ile ilgili oldu¤u; bu kelimenin ço¤ulu olan terâkimeden geldi¤i yine
kaynaklarda ileri sürülen görüﬂlerden biridir.4 Derleme çal›ﬂmalar› s›ras›nda bölgede konuﬂma f›rsat› buldu¤umuz yaﬂl› ve okuryazar kiﬂiler de
bu Türklerden yerleﬂik olanlara Karapapak; göçebe hayat tarz›n› benimseyenlere de Terekeme ad› verildi¤ini ifade etmiﬂlerdir.
Karapapak/Terekeme Türklerinin hangi Türk boyuna mensup oldu¤u konusunda birtak›m farkl› düﬂünceler ileri sürülmüﬂtür. Yaﬂad›klar› bölgelerin geçiﬂ güzergâh› olmas› nedeniyle O¤uz-K›pçak kar›ﬂ›m›ndan meydana geldikleri ileri sürülmekle birlikte baz› kaynaklarda

4

Türklerinin önemli bir bölümü ﬁii’dir. Fahrettin K›rz›o¤lu Yukar› Kür boylar›nda
yaﬂayan Karapapak/Terekeme Türklerinin büyük bölümünün Sünni; bir k›sm›n›n da
ﬁii oldu¤unu belirtmiﬂtir. M. Fahrettin K›rz›o¤lu, Karapapaklar/Borçal›-Kazak Uru¤unun Kür ve Aras Boylar›ndaki 1800 Y›l›na Bir Bak›ﬂ, Atatürk Üniversitesi Yay›nlar›, Erzurum 1972, s. 1. Selahattin Tozlu da Karapapaklar›n bir k›sm›n›n Sünni; bir
k›sm›n›n da ﬁii oldu¤unu belirtmektedir. Selahattin Tozlu, “Karapapaklar Hakk›nda Baz› Notlar-II”, Karadeniz Araﬂt›rmalar› (KaraM), S. 9, Bahar 2006, s. 102. Bu bilgilerin yan›nda Karapapak kelimesini “kara= büyük; papak/h=yün, tiftik veya kuzu
derisinden yap›lan baﬂl›k” ﬂeklinde de¤erlendirenler de vard›r. Haydar Çetinkaya,
“Karapapah Türklerinde Halk ‹nançlar›”, Karadeniz Araﬂt›rmalar› (KaraM), S. 2, Yaz
2004, s. 51.
Gökbel, age., s. 158. Semra Aly›lmaz konuyla ilgili çal›ﬂmas›nda Terekeme ad›n›n
Türkmenlerle ilgisini vurgulamaktad›r. Semra Aly›lmaz, Borçal›l› Bilim Adam›, E¤itimci, ﬁair Valeh Hac›lar: Hayat›-Sanat›-ﬁiirleri, Devran Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 4.
Ahmet Cafero¤lu, Karapapak ve Terekeme ad›n›n ayn› Türkleri gösterdi¤ini, ancak “Karapapak” ad›n›n söz konusu Türklerden yaln›z yerleﬂik hayata geçenlere verildi¤ini belirtmiﬂtir. Ahmet Cafero¤lu, Do¤u ‹llerimiz A¤›zlar›ndan Toplamalar, (2.
Bask›), TDK Yay›nlar›, Ankara 1995, s. XIV. Ahmet Bican Ercilasun da Kars yöresinde yaﬂayan Karapapak/Terekeme Türkleriyle ilgili verdi¤i bilgide, Karapapak
ve Terekeme adland›rmas›n›n, bu Türklerin Kars’a geliﬂ tarihleriyle ve yerleﬂik
olup olmamalar› ile ilgili oldu¤unu belirtmiﬂtir Ahmet Bican Ercilasun, Kars ‹li
A¤›zlar›, (2. Bask›), TDK Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 41. Haydar Çetinkaya, bu de¤erlendirmelerin yan›nda, Terekeme kelimesinin, terek+eme ﬂeklinde bölünerek
yap›labilece¤ini belirtir. Buna göre Türkler, terek a¤aç ismini kullanm›ﬂ, Kafkasya’daki Terek Çay›’na da bu ismi vermiﬂlerdir. Yazara göre, Terekeme Türkleri de
hayvanc›l›k yapmadan önce orman iﬂleriyle meﬂgul olan bir kavim olabilir. Çetinkaya, agm., s. 50.
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Karapapak/Terekeme Türklerinin K›pçak boyuna mensup oldu¤una
yönelik bilgiler mevcuttur.5
1828 y›l›na kadar Kuzey Azerbaycan’da Kazak-ﬁemseddin Hanl›¤›’nda ve Borçal› Nehri kenar›nda yaﬂayan Karapapak/Terekeme Türkleri, 1828 Türkmençay Antlaﬂmas› ile birlikte Türkiye ve ‹ran’a göç
etmiﬂlerdir.6 Türkiye’de Kars ve civar›na yerleﬂen Karapapak/Terekeme Türkleri, 1854-1855 ve 1877-1878 savaﬂlar›nda buralardan A¤r› ve
Sivas illerine göç etmiﬂlerdir. ‹ran’a göç eden Karapapak/Terekemeler
ise Sulduz’a yerleﬂmiﬂlerdir.7
1914-1918 y›llar›nda savaﬂ bölgesi olan Kars ve Ardahan’da yaﬂayan Karapapak/Terekeme Türkleri, büyük nüfus kay›plar›n›n ard›ndan
Cumhuriyetle birlikte daha yerleﬂik bir düzene geçmiﬂlerdir. Ziraat,
ar›c›l›k, hayvanc›l›k ve bal›kç›l›k ile geçimlerini sa¤layan Karapapak/Terekeme Türkleri, di¤er aﬂiretlerle kaynaﬂarak kimi göçebe özelliklerini yitirmiﬂlerdir. Çal›ﬂkan ve iyi birer binici olan Karapapak/Terekeme Türkleri zengin kültürel unsurlara sahiptirler.8
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türkleri bugün Gürcistan’›n de¤iﬂik bölgeleri yan›nda yo¤un olarak Rustavi ﬂehrine ba¤l› Gardabani
(Karayaz›), Marneuli, Bolnisi ve Dmanisi9 bölgelerinde yaﬂamlar›n›
sürdürmektedirler. Karapapak/Terekemeler, Sovyetler Birli¤i döneminde –SSCB yönetimi alt›nda yaﬂayan bütün Türkler gibi- yaﬂad›klar› bask› ve sürgünlerden10 sonra, SSCB’nin parçalanmas›yla birlikte
5

6

7
8
9
10

Mirza Bala, Bala, agm., s. 330-331. Ahmet Gökbel de Karapapak Türklerini, Kafkasya’da yaﬂayan K›pçaklar aras›nda saymaktad›r. Gökbel, age., s. 157-158. Ahmet
Bican Ercilasun, tarihî veriler ve a¤›z özelliklerinden hareketle Karapapak/Terekeme Türklerinin O¤uz-K›pçak Türk boylar›n›n kar›ﬂ›m›ndan meydana geldi¤ini belirtmiﬂtir. Ercilasun, age., s. 41-43.
Baz› kaynaklarda Karapapak/Terekeme Türklerinin Türkiye’ye göç ediﬂi, 1813’teki Çarl›k Rusya ile Kaçar Devleti aras›nda gerçekleﬂen savaﬂ sonucu bölgenin Ruslar›n eline geçmesiyle iliﬂkilendirilmektedir. Çetinkaya, agm., s. 54.
Bala, agm., s. 330.
Bala, agm., s. 331.
Bu bölgelerin tamam› Borçal› ad›yla bilinmektedir.
Türk dünyas›n›n yaﬂad›¤› bask›, sürgün ve ölümler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bk. Ahmet
Buran, Kurﬂunlanan Türkoloji, (2. Bask›), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2010.
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son üç dört y›la kadar, çok büyük yokluk, kar›ﬂ›kl›k ve h›rs›zl›¤›n kol
gezdi¤i bir dönemden geçmiﬂlerdir. Bölge halk›n›n bugünkü yaﬂam
ﬂartlar›n›, yüksek seviyede olmasa da geçmiﬂe oranla daha iyi olarak
de¤erlendirmek mümkündür.
Karapapak/Terekeme Türklerinin genelinde oldu¤u gibi, Gürcistan’da yaﬂayan Karapapak/Terekemelerin de zengin bir folkloru vard›r.
Bu ba¤lamda saz âﬂ›klar› ön plana ç›kan kültür icrac›lar›d›r.11
Gürcistan Karapapaklar›n›n kültürel unsurlar› söz konusu oldu¤unda a¤›rl›kl› olarak et yemeklerine dayal› zengin bir mutfak, halk
hekimli¤i, geçmiﬂten bugüne taﬂ›d›klar› âdet ve ananeleri öne ç›kar.
Bunlar›n d›ﬂ›nda birçok kültürel ögeyi burada s›ralamak mümkündür.
Ancak bu çal›ﬂman›n as›l konusu olmas› hasebiyle burada yeminler
üzerinde durulacakt›r.
1. Türklerde yemin
Yemin ya da ant, Türkçe Sözlük’te “Tanr›’y› veya kutsal bilinen bir
kiﬂiyi, bir ﬂeyi tan›k göstererek bir olay› do¤rulama, kendi kendine söz
verme”12 ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Türk dilinin temel kaynaklar›ndan
Divanü Lügati’t-Türk’te de ant kavram›, “and” ﬂeklinde ve bugün bilinen anlam›yla geçmektedir.13 Ayn› kavram Kutadgu Bilig’de de “and”
ﬂeklinde ve ant, yemin anlam›yla yer almaktad›r.14 Daha genel bir
aç›klamayla yemin; ayn› inanç ve de¤er dairesi içinde yaﬂayan insanlar›n söyledi¤i/söylemedi¤i bir sözün ya da yapt›¤›/yapmad›¤› bir iﬂin
gerçekli¤ini veya gerçek d›ﬂ› oldu¤unu kan›tlamak, kendi inan›l›rl›k
veya güvenilirliklerini ispat etmek için baﬂvurdu¤u bir yoldur. Genel11

12
13

14

Gürcistan’da görüﬂme imkân› buldu¤umuz ve derleme çal›ﬂmalar›m›za kat›lan Aslan Kosal› ile Zahit Elempaﬂal› bu saz âﬂ›klar›ndan sadece ikisidir. ‹rticalen ﬂiir söyleme becerisi
oldukça geliﬂmiﬂ olan bu âﬂ›klar, Gürcistan yan› s›ra, Azerbaycan’da da s›k s›k çeﬂitli törenlere kat›lmaktad›rlar.
Türkçe Sözlük, TDK Yay›nlar›, (10. Bask›), Ankara 2005, s. 104.
Kâﬂgarl› Mahmud, Divanü Lügati’t-Türk, (5. Bask›), (Çev. Besim Atalay), C. IV,
TDK Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 24.
Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (Çev. Reﬂid Rahmeti Arat), Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul
2006, s. 1098.
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likle dinî nitelik taﬂ›yan de¤erler üzerine dile getirilen bu ifadeler, zaman zaman farkl› kavram ve de¤erleri de temel almaktad›r.
Yeminler, eski dönemlerde bir yabanc›yla dost veya kardeﬂ olmay› ifade etmektedir. Bugünkü anlam›yla kullan›m› ise sonraki devirlere aittir. Bu dönemlerde ant içerken ayn› zamanda karg›ﬂlara baﬂvurulmuﬂtur. Bir baﬂka deyiﬂle, “yalan söylüyorsam gözüm kör olsun”, “evlad›m›n ölüsünü öpeyim” gibi antlar, eski devirlerde uygulanan karg›ﬂlar›n kal›nt›lar›d›r. Bu karg›ﬂa dayal› antlaﬂma Türklerde oldu¤u gibi
Arap ve Slavlarda da görülmektedir.15
Toplumlar›n üzerine yemin etti¤i kutsiyetler ve yemin formülleri
farkl› olabilir; ancak yemin kavram› ayn›d›r.16 Yemin, kendi içinde birtak›m karﬂ›l›kl› kurallar bütününü yans›tman›n yan›nda, ait oldu¤u
toplumun de¤er yarg›lar›n› da ortaya koymaktad›r. Zira üzerine yemin
edilen kavramlar ile yeminin bozulmas› hâlinde karﬂ› karﬂ›ya gelinen
güçlükler de¤er yarg›lar›na göre belirlenmektedir. Bu ba¤lamda Türk
kültürü ele al›nd›¤› zaman, yemin kavram›n›n yöneldi¤i unsurlar alelade ﬂeyler de¤il, aksine de¤erli ve genellikle benzeri bulunmayan, bedeli zor ödenen hatta ödenemeyen ögelerdir. Bunlar›n içinde dinî, ailevi ve toplumsal de¤erler ilk akla gelenlerdir.17
Eski Türklerin ant içme törenleriyle ilgili tarihî bilgi MÖ I. yüzy›la uzanmaktad›r. Bu konuyla ilgili verilere göre, Hun hakan› Huhanye ile Çin elçileri aras›nda karﬂ›l›kl› dostluk anlaﬂmas› yap›lm›ﬂ ve bu
durum Çin vakanüvisleri taraf›ndan kayda geçirilmiﬂtir.18 Türklerde
en eskiden beri görülen bu uygulama, kendi içinde birtak›m kurallar›
bar›nd›rmaktad›r. Öyle ki edilen yemine sad›k kalmayan taraf, bu dav15

16

17
18

Abdülkadir ‹nan, eski Türklerde ant kavram›n›n sadece dostluk ve kardeﬂlik kurmak
amac›yla; karg›ﬂ›n ise gerçe¤i yalandan ay›rmak için uygulanan müstakil bir tören
av
oldu¤unu, bu iki k ram›n daha sonra birbiriyle iç içe geçti¤ini ifade etmiﬂtir. Abdülkadir ‹nan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant”, AÜ Dil ve Tarih-Co¤rafya Faküls
tesi Dergisi, VI/4, 1948, . 285-286.
Gönül Gökdemir, “Türk Mitolojisinde Yemin-Ant Müessesesi”, Millî Folklor, Y›l:
15, S. 59, Güz 2003, s. 60.
Yemine ba¤l› unsurlar ile ilgili olmak üzere bk. Gökdemir, agm., s. 69-72
‹nan, agm., s. 279.
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ran›ﬂ›n›n bedelini ya karﬂ› taraf›n a¤›r suçlama ve hakaretlerine maruz
kalarak ya da can›yla ödemek zorundad›r.
Hunlardan sonraki dönemlerde de Türkler yemin kavram›n› yaﬂatm›ﬂ ve iletiﬂim içinde bulundu¤u toplumlarla olan iliﬂkilerinde yemin uygulamalar›na önem vermiﬂlerdir.
Eski Türkler hakk›nda bilgi veren kaynaklarda “tengrining at› bile ant içmegil (tanr›n›n ad› ile ant içme)”19 denilirken and›n Tanr›n›n
ad›yla içildi¤i de belirtilmiﬂtir.20 Türkler, kendileri için önemli gördükleri av, sürü ve ak›n gibi birçok iﬂte karﬂ›l›kl› dayan›ﬂma ve güveni ön
plana alarak hareket etmiﬂlerdir. Söz konusu dayan›ﬂma ve güven için
de dostlu¤a önem vermiﬂ, dostluklar›n sa¤lam olmas› için birtak›m törenler yapm›ﬂ, karﬂ›l›kl› yeminler etmiﬂlerdir.21
Türklerin de¤iﬂik dönemlerindeki ant kavram› ve bu kavrama
ba¤l› uygulamalar›n genelinde kana ba¤l› bir sözleﬂme mevcuttur.22
Belli bir tarafla kan kardeﬂli¤ine dayal› olan bu durumda, taraflar›n
verdikleri sözü kanlar›yla pekiﬂtirmesi söz konusudur.
Türklerin yeminle ilgili uygulamalar›, bugün k›smen de¤iﬂmiﬂ ﬂekillerde ça¤daﬂ Türk dünyas›nda da devam etmektedir. Zaman zaman
eski Türk inanç sisteminin izlerini de taﬂ›yan bu uygulamalarla ilgili
kaynaklarda ayr›nt›l› bilgiler mevcuttur.23
2. Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde yeminler
Gürcistan’daki derleme çal›ﬂmalar› s›ras›nda taraf›m›zca ses kay›t
cihaz› ve not alma yöntemi kullan›larak Karapapak/Terekeme Türkle19

20
21
22

23

K. Grönbech, Kuman Lehçesi Sözlü¤ü, (Çev. Kemal Aytaç), Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1992, s. 9.
‹lhami Durmuﬂ, “Türk Kültür Çevresinde Ant”, Millî Folklor, Y›l: 21, S. 84, s. 98.
Durmuﬂ, agm., s. 97.
‹nan, kardeﬂ veya dost olmak isteyenlerin kanlar›n› bir içkiye kar›ﬂt›rarak içmelerinin eski dönem antlaﬂmalar›n›n en önemli ﬂartlar›ndan biri oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Verilen bilgiye göre, o dönemin anlay›ﬂ›nda kan ve can ayn›yd› ve kanlar› birbirine
ir
kar›ﬂan kiﬂilerin hayat ve ölümleri de b birine ba¤lanm›ﬂ olurdu. ‹nan, agm., s. 287.
gm
‹nan, agm; Durmuﬂ, agm; Gökdemir, a .
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rinden kaydedilen yeminler dikkat çekici özellikler sergilemektedir.
Daha çok kutsal de¤erler üzerine edilen yeminler, bu bölgede ayn› zamanda ana, baba, kardeﬂ, evlat gibi aile bireylerinin yan›nda ocak, su,
ekmek gibi varl›klara, baz› soyut ve zaman anlam› taﬂ›yan kavramlara
da yöneltilebilmektedir. Aﬂa¤›da de¤iﬂik baﬂl›klar alt›nda Gürcistan
Karapapak/Terekeme Türkleri a¤z›nda kullan›lan yeminler, arka planlar›nda yer alan anlam özellikleriyle ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2.1. Dinî de¤erlere dayal› yeminler
Daha çok kutsal de¤erler üzerine edilen yeminler, belli bir dine
ba¤l›l›¤›n göstergelerindendir. Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde de günlük dilde kullan›lan birçok yemin, ‹slam dairesi içinde yer
alan bütün Türkler gibi öncelikle “Allah” üzerinedir. Bu yeminlerin
bir k›sm› do¤rudan Allah’›n ad› verilerek yap›l›rken bazen de isim zikretmeden yarat›c› üzerine yemin edilmektedir; Allah hakg›, yerin gö¤ün
yiyesi (sahibi) hakg›, bu sava¤› (sabah›) sava¤ eliyen (eden) hakg›.
Dinî de¤erler üzerine edilen yeminlerde yer alan kavramlardan biri de ‹slam dininin kutsal kitab› Kur’an-› Kerim’dir. Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde de bu tür yeminlere günlük konuﬂma dilinde s›kl›kla rastlan›r; guran hakg›, atam›n ohudu¤u guran hakg› örnekleri
bunlardan sadece birkaç›d›r. Birinci örnekte sadece Kur’an-› Kerim’e
vurgu yap›l›rken ikinci yeminde sözün do¤rulu¤u, kutsal kitab›n yan›nda ailenin büyü¤ü olan “baba” veya “soy, cet” de eklenerek ispat
edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde ‹slam dininin peygamberi Hz. Muhammed’in an›ld›¤› yeminlerle de s›kça karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu yeminlerde do¤rudan isim verilmenin yan›nda sadece “peygamber” ifadesi kullan›larak da sözün do¤rulu¤una karﬂ› taraf› ikna etme yolu seçilmektedir; Mehemmet peygember hakg›, peygember hakg›.
Kutsal de¤erler üzerine edilen yeminlerden baz›lar›nda do¤rudan
dinin kendisi veya o dinin önemli simgelerinden biri de esas al›nabilmektedir; bu al› (yüce) yol hakg›, aram›zdaki salam meliyh hakg›. Birinci
örnekte ifade edilen “âli yol”, ifadenin sahibinin inanc›na göre Allah’a
ulaﬂt›ran yol, bir baﬂka deyiﬂle ‹slam inanc› ve bu inanca ba¤l› uygula-
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malard›r. ‹kinci örnekte ise, yine dinin ad› “‹slam” ile ayn› kökten gelen “selam” kavram› esas unsur olarak kabul edilerek yeminin içinde
ifade edilmiﬂtir. Bu yeminde Farsça tamlama ﬂeklinde kurulan “selam› melih” ifadesi bölge a¤z›na uydurularak dile getirilmiﬂtir.
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde Hejefendi (Hac›
Efendi) hakg› örne¤inde oldu¤u gibi, dinî kimli¤iyle ön plana ç›kan kiﬂiler üzerine de zaman zaman yemin edilmektedir. Sözün do¤rulu¤u,
toplum taraf›ndan do¤rulu¤u ile ön plana ç›km›ﬂ biri üzerine yemin
edilerek kan›tlanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Türklerde ölen birisi için mezar yapma gelene¤i, Türklerle ilgili
en eski yaz›l› metinlerden itibaren takip edilebilmektedir. Ölen kiﬂi,
mezara eﬂyalar›yla birlikte gömülür, oralar mukaddes kabul edilirdi. Bu
nedenle mezarlar kirletilmez, bu yerlere yabanc›lar›n ayak basmalar›na
izin verilmezdi.24 Atalara ait hat›ralar›n kutlu say›lmas›, Türk mezarlar›na yap›lan tecavüzlerin a¤›r ﬂekilde cezaland›r›lmas›ndan da anlaﬂ›lmaktad›r.25
Ölüye duyulan sayg›n›n bir neticesi olan mezarlar ve buna ba¤l›
olarak ortaya ç›kan inanç ve uygulamalar Türklerde halen devam ettirilmektedir. Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde de ölü ve
mezar belli bir de¤ere sahip kavramlard›r. Buna ba¤l› olarak yöre a¤z›nda özellikle aile bireylerinin mezarlar› üzerine edilen yeminler
mevcuttur. Bölgede bu konuyla ilgili en çok rastlanan yeminler baba
(ata, ga¤a), anne ve dedeye yöneliktir; ga¤am›n goru (gûr: mezar) hakg›, atam›n goru hakg›, atam›n anam›n goru hakg›, dedemin goru hakg›/üçün. Bu manadaki yeminlerden baz›lar›nda da bizzat aileden birinin de¤il, genelin mezarlar› üzerine yemin edilmektedir; ölülerimizin
goru hakg›.

24
25

Kalafat, age., s. 119-120.
Öyle ki Attila’n›n 1. Balkan seferinin gerekçeleri aras›nda Hun hükümdar ailesi kabirlerinin Bizans’›n Margos piskoposu taraf›ndan aç›larak soyulmas› gösterilmektedir. ‹brahim Kafeso¤lu, Türk Millî Kültürü, (26. Bas›m), Ötüken Neﬂriyat, ‹stanbul
2005, s. 304.
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2.2. Aile bireyleri ve yak›n akrabalar› konu alan yeminler
Aile bireyleri veya sevilen, de¤er verilen yak›nlar için edilen yeminler aras›nda dikkat çekici unsur, bu yeminlerde “can”, bazen de
“baﬂ”›n vurgulanm›ﬂ olmas›26 ve yeminin merkezinde ise anne ve baban›n yer almas›d›r.27 Atam›n can› hakg›, atam›n anam›n can› hakg› gibi yeminlerde baba veya annenin ya da her ikisinin can sa¤l›¤› esas al›nmaktad›r. Bu tür yeminlerde ileri sürülen düﬂüncenin do¤rulu¤u veya
samimiyeti anne ve baban›n sa¤l›klar› ileri sürülerek kan›tlanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Baﬂka bir aç›dan de¤erlendirildi¤inde bu tür yeminler,
“e¤er yalan›m varsa anne ve babam canlar›ndan olsunlar” mesaj›n› taﬂ›maktad›r. Bu, anne ve baban›n de¤erine ba¤l› olarak sözün do¤rulu¤unun en büyük kan›t› say›lmaktad›r. Ayr›ca “ata ana” ifadesi ile bir
tekrar oluﬂturularak ailenin vurgulanm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülebilir.
Bu durum, çok sevilen veya de¤er verilen di¤er yak›nlar için de
geçerlidir. Bölge a¤z›nda üzerine yemin edilen kiﬂi ya da kiﬂiler aras›nda evlat ve kardeﬂler de vard›r; balalar›m›n (çocuklar›m›n) can› hakg›, bir
balam›n can› hakg›, o¤lumun/o¤lannar›m›n can› hakg›, gardaﬂ›m›n/gardaﬂdar›m›n can› hakg›, birce gardaﬂ›m›n can› hakg›/üçün. “bir bala” veya “birce gardaﬂ” ifadeleri, tek evlad› veya kardeﬂi olanlar taraf›ndan da kullan›lmakla birlikte bu ifadede genellikle “erkek çocuk” ve “erkek kardeﬂ”e vurgu yap›lmaktad›r. “Bir balam”, “birce gardaﬂ›m” diyen kiﬂi genellikle kad›nd›r ve birkaç evlad› veya birkaç kardeﬂi oldu¤u hâlde bir
tane erkek çocu¤u veya bir tane erkek kardeﬂi oldu¤unu belirtmek için
bu ifadeyi kullanmaktad›r. Bu çerçevede de¤erlendirilebilecek bir ye26

27

Ebu Hayyan’›n Kitabü’l-‹drak Li-Lisanü’l-Etrak adl› eserinde de Türklerin “can”,
“baﬂ”, “göz” gibi kavramlar üzerine yemin ettiklerine dair veriler bulunmaktad›r.
Ahmet Cafero¤lu, Abû Hayyân: Kitâb al-‹drâk li-Lisân al-Atrâk, Evkaf Matbaas›, ‹stanbul 1931, s. 177 (tercüme bölümü).
Bu uygulama, eski Türklerin atalar›na sayg› duyarak sözlerine güvenmelerinin, gücün, koruyuculu¤un ve soyun ço¤almas›ndaki etkilerinin Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerindeki yans›malar›ndan biri olarak de¤erlendirilebilir. Buna benzer
ﬂekilde Karapapak/Terekeme Türklerinin Türkiye’de yo¤un olarak yaﬂad›¤› yerlerden biri olan Kars’ta “atan›n baﬂ› hakk› için”, “atan›n ruhu için” gibi yeminler edilmektedir. Yaﬂar Kalafat, Do¤u Anadolu’da Eski Türk ‹nançlar›n›n ‹zleri, (Geniﬂletilmiﬂ 2. Bask›), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 69.
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min türü ise daha geneli, sevilen veya de¤er verilen birçok kiﬂiyi kapsamaktad›r; ezizderimin (azizlerimin/aziz olarak kabul ettiklerimin) baﬂ›
hakg›.
Aile fertlerine yönelik yeminlerde en fazla vurgu yap›lan de¤erlerden biri de “anne”dir. Dolay›s›yla anneye ait olan unsurlar da önemlidir; anam›n südü hakg›. Burada annenin kiﬂi için ifade etti¤i de¤erin yan›nda ön planda olan bir baﬂka kavram da “süt”tür. Ancak burada sütü de¤erli k›lan ﬂey yine annedir.
2.3. Tabiat unsurlar›na ve tabiat olaylar›na yönelik yeminler
Bozk›r Türklerinin üç temel inanc› olarak tabiat kuvvetlerine
inanma, atalar kültü ve gök tanr› dini gösterilmektedir. Bu üç temel
inanç dairesi içinde yer alan tabiat kuvvetlerine inanma gelene¤i, eski Türklerin da¤, tepe, kaya, vadi, su kayna¤›, ma¤ara, a¤aç, orman,
volkanik göl, deniz, demir, k›l›ç gibi tabiatta birtak›m güçlerin varl›¤›na inanmalar› ﬂeklinde yans›maktad›r.28 Gürcistan Karapapak/Terekeme Türkleri aras›nda kullan›lan yemin örneklerinden baz›lar›nda tabiat ile ilgili unsurlara yer verilmektedir; bu yer göy hakg›, bu ahar su hakg›; bu ahar sunun Aﬂa (Ayﬂe) Fatmas› hakg› ﬂeklinde s›ralanan örnekler
bu meyanda de¤erlendirilebilir. Burada da eski Türk inançlar›n›n etkisinin oldu¤u düﬂünülebilir. Eski Türklerde “yer”in ve “gök”ün kutsal
kabul edilmesinin benzer bir ﬂeklinin birinci yeminde görüldü¤ünü
söylemek mümkündür.29
‹kinci örnekte ise yine eski Türk inanç sistemi içinde önemli bir
yere sahip olan “su” ön plandad›r. Burada suyun kutsall›¤›na ba¤l› bir
yeminden söz etmek mümkündür.30 Suyun geçti¤i üçüncü örnek ye28
29

30

Kafeso¤lu, age., s. 302.
Sami Akal›n, Erzurum’da derlenen “O¤ul seni yerin-gö¤ün be¤ene” ﬂeklindeki bir
alk›ﬂtan hareketle Türklerin alk›ﬂ ve karg›ﬂlar›nda ‹slam öncesi dinlerin etkisini
vurgulam›ﬂt›r. L. Sami Akal›n, Türk Dilek Sözlerinden Alk›ﬂlar Karg›ﬂlar, Kültür Bakanl›¤› Halk Kültürünü Araﬂt›rma Dairesi Yay›nlar›, Ankara 1990, s. 73-74. Akal›n’›n de¤erlendirmeleri ›ﬂ›¤›nda yukar›da belirtilen Karapapak/Terekeme yemininde de benzer bir durumdan söz edilebilir.
Haydar Çetinkaya, M. ‹. Hekimov, O¤uz-Terekeme Halk Merasimleri, Bakü 1997 adl› eserden hareketle Karapapak/Terekeme Türklerinin yeminlerinden örnekler ver-
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minde ise vurgu yap›lan unsur, insan ismidir. Burada eski Türk inanç
sisteminde önemli bir yere sahip olan “su” ile ‹slam inanc›n› insanlara
tebli¤ eden ve bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed’in eﬂi “Ayﬂe”
ve k›z› “Fatma”n›n vurgulanm›ﬂ olabilece¤i görülüyor.
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde rastlanan yemin türlerinden baz›lar› da birer tabiat olay› olan “sabah”, “akﬂam” gibi kavramlara yöneliktir; bu gün/gün hakg›, bu aç›lan savah hakg›, bu söygülü
(sevgili) savah hakg›. Bu yeminlerde de eski Türk inanç sisteminin etkisinden söz edilebilir. Bahsedilen yeminlerde a¤›rl›kl› olarak “gün/güneﬂ”, “sabah” kavramlar› geçmekte ve bu kavramlarla “güneﬂ”, yani ayd›nl›k, ›ﬂ›k iﬂaret edilmektedir. Güneﬂ, ay, y›ld›z, y›ld›r›m, gök gürültüsü ve ﬂimﬂekle beraber eski Türklerde ruh, tanr›lardan biri olarak kabul edilmekteydi.31 Bölgeden derlenen bu yeminler, eski Türk kültürüne ait birtak›m yaklaﬂ›mlar›n devam ettirildi¤ini göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
Belli bir tabiat olay› üzerine edilen yeminler sadece sabaha/ayd›nl›¤a yönelik olmay›p ayn› zamanda “akﬂam”› da vurgulamaktad›r; bu
ahﬂam hakg›. Yeminin birinci anlam›, günün vakitlerinden birinin belirtilmesiyle ilgilidir. Ancak burada da vurgulanan anlam, eski Türk
inanç sistemi içinde güneﬂle birlikte ele al›narak kutsal bir güç olarak
kabul edilen “ay” ile ilgili olabilir. Güneﬂin ayd›nl›¤› simgelemesine
benzer bir ﬂekilde, ay da akﬂam vaktini temsil eden bir unsurdur. Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde yaﬂayan yeminler bazen genel
bir vakit/an anlay›ﬂ› üzerine de olabilmektedir; bu vaht hakg›.
2.4. Karg›ﬂa dayal› yeminler
Yeminlerde kan›tlanmak istenen durum do¤ruluk ve gerçeklik oldu¤una göre, bu kavramlar›n aksi bir durumun, yani “yanl›ﬂ” ve “yalan” kavramlar›n›n varl›¤›ndan do¤an ﬂüphe de giderilmeye çal›ﬂ›l›r.
Bu nedenle edilen yeminlerin birço¤u yalan ve yanl›ﬂ ihtimalini orta-

31

miﬂ, bu yeminlerin büyük bir bölümünde oldu¤u gibi, “su” ile ilgili yeminlerde de
eski Türk inanç sisteminin izlerinin oldu¤unu belirtmiﬂtir. Çetinkaya, agm., s. 52.
Kafeso¤lu, age., s. 302.
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dan kald›rmaya yöneliktir. Bu tür yeminlerde yemin eden kiﬂi, sözünün
do¤rulu¤unu ispat etmek için kendisine veya yak›n çevresine yönelik
karg›ﬂ/beddualarda bulunur. Millî kültürün önemli bir parças› olan
karg›ﬂlar Türk halk kültüründe de önemli bir de¤er olarak geçmiﬂten
bugüne ﬂekil ve anlam bak›m›ndan birtak›m de¤iﬂikliklere u¤rayarak
var olmaya devam etmektedir.
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türklerinde rastlanan ve karg›ﬂa
dayal› kabul edilebilecek yeminlerde de ana unsur gerçek-yalan karﬂ›tl›¤›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle kötü dilekler sözün gerçek veya yalan oluﬂuna
ba¤l› olarak temenni edilmektedir. Bu ba¤lamda söz konusu bölge a¤z›nda; yalan diyeni yer götümesin (götürmesin), yalan diyenin ölüsünü it ç›hats›n ﬂeklinde yeminlere rastlanmaktad›r.32 Bu yeminlerden birincisinde geçen “yer götümesin” ifadesi, “toprak kabul etmesin” manas›nda düﬂünülmektedir. Bu manada sözün yalan olmas›n›n bedeli, öldükten sonra “hortlamak” ile ödenecektir. ‹kinci örnek ise, do¤rudan konuﬂan ve dinleyenle ilgili olmay›p onlar›n vefat eden veya edecek yak›nlar›yla ilgilidir. Burada temenni edilen, e¤er söylenen söz do¤ru de¤ilse, mezara gömülmüﬂ olan yak›nlar›ndan birisinin cesedinin, köpek
taraf›ndan mezardan yenilmek üzere ç›kar›lacak bir et parças›na dönüﬂtürülmesidir.
Karg›ﬂa dayal› yeminlerde yalan›n ana unsur olma durumu genellik gösterir. Burada de¤iﬂiklik gösteren durum, söylenen söz yalan ise
temenni edilen ya da baﬂtan kabul edilen sonuçtur; yalanç›n›n öyü (evi)
y›h›ls›n, yalanç›n›n dili gödey (küçük, k›sa) olsun, dilim gurusun (yalan deyiremse).33 Birinci örnekte kötü temenni “ev”e yöneliktir. Aile birli¤inin sa¤land›¤› yer olan “ev”in y›k›lmas›, kiﬂinin karﬂ›laﬂabilece¤i en
32

33

Bu konuyla ilgili Kazak ve K›rg›z Türklerindeki duruma de¤inen Abdülkadir ‹nan,
taraflarca yeminin daha ﬂiddetli olmas› isteniyorsa “yalan söylersem can›m ç›ks›n”
ﬂeklinde yeminler edildi¤ini belirtmiﬂtir. Bu durum, yeminlerdeki do¤rulu¤un karg›ﬂlara dayal› olarak ispat edilme anlay›ﬂ›n›n Türk dünyas›nda mevcut oldu¤unu
gösteren örneklerden biridir. ‹nan, agm., s. 283.
Dili k›sa olmak veya dili tutulmak ile ilgili Yakut Türklerinden benzer bir yemin örne¤i ‹nan taraf›ndan aktar›lmaktad›r; “E¤er söylediklerim yalan ise … söyler dilimden mahrum etsin.” ‹nan, agm., s. 282.
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kötü durumlardan biridir. Çünkü burada y›k›l›p yok olacak, da¤›lacak
unsur sadece fizikî bir mekân de¤il, ayn› zamanda eﬂ, çocuk ve yak›n
akrabalard›r. ‹kinci örnekte ise, dilin k›sa olmas›ndan kastedilen, konuﬂma yetisinin tamamen veya k›smen yitirilmesidir. Yemin eden kiﬂi,
sözünün do¤ru olmamas› hâlinde söz söyleme yetisini yitirmeyi temenni etmektedir. ‹nsana has de¤erlerin en belirginlerinden biri olan ve
genellikle düﬂünmeye ba¤l› olarak gerçekleﬂen konuﬂma özelli¤inin yitirilmesi, ayn› zamanda insan olman›n önemli bir ayr›cal›¤›n›n yitirilmesi anlam›na gelmektedir. Üçüncü örnekteki “dilin kurumas›” ifadesi de yine ikinci örnekle birlikte de¤erlendirilebilecek bir yemindir.
Burada da ifadenin yalan olmas› durumunda konuﬂma yetisinin yitilmesi temenni edilmektedir.
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türkleri a¤z›nda var olan karg›ﬂa
dayal› yeminlerde öne ç›kan bir unsur da “göz”ün, bir baﬂka deyiﬂle
görme duyusunun yitirilme durumudur; bu çöreyh gözümü yumsun (yalan deyiremse),34 bu bereket gözümü yumsun (yalan deyiremse), bu iﬂ›¤a
kor gal›m (yalan deyiremse), gözüm ﬂeker kimi a¤ars›n (yalan deyiremse).
Birinci örnekte kör olma dile¤inin yan›nda, Türk kültüründe önemli
bir de¤ere sahip olan “ekmek” de yemine dâhil edilmiﬂtir. Gürcistan
Karapapak/Terekeme Türklerinde –Ardahan/Ç›ld›r’da yaﬂayan Karapapak/Terekemelerde de ayn› düﬂünce söz konusudur- ekmek önemli
ve de¤erli kabul edilmektedir. Öyle ki yere düﬂen bir ekmek, düﬂtü¤ü
yerden al›nd›ktan sonra öpülüp al›na sürülerek yerine konur. Buradaki yeminde de kutsal kabul edilen “ekme¤in çarpmas›”, sözün do¤rulu¤unun kan›t› olarak sunulmuﬂtur.
‹kinci örnekteki “bereket” ise nimet olarak verilen her ﬂeyi kapsamaktad›r. Üçüncü örnekteki “›ﬂ›k” unsuru, günün ayd›nl›¤›na, yani
“güneﬂ”e yöneliktir. “Iﬂ›¤a kör kalmak” ifadesi de yine “kör olma” temennisini içermektedir. Bu bölümde yer verilen son örnek, benzetme34

Bölge a¤z›nda buna benzer bir yemin de çöreyh hakg› ﬂeklinde kullan›lmaktad›r. Bu
yeminde geçen “çörek” kelimesi “ekmek” anlam›yla kullan›lmaktad›r. Kör olmak ile
ilgili Yakut Türklerinin yeminlerinde de benzer bir ifadeyle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r; “E¤er
söylediklerim yalan ise, gören iki gözüm kör olsun.”, “E¤er suçlu isem, güneﬂi gözüm
görmesin.” ‹nan, agm., s. 282.
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ye dayal› bir özellik taﬂ›maktad›r. “Gözün ﬂeker gibi a¤armas›” da yine
“kör olmak” manas› taﬂ›maktad›r. Burada yer verilen yeminlerdeki nimete yönelik kutsall›k, asl›nda o nimeti veren yarat›c› güce, bir baﬂka
deyiﬂle Allah’a atfedilmektedir. Zira, gözü kör edecek olan güç çörek
de¤il, o çöre¤i veren Allah’t›r.
Bölge a¤z›nda yaﬂayan karg›ﬂa ba¤l› yemin örneklerinden biri de
sözün do¤ru olmamas› durumunda felç geçirme temennisini içermektedir; a¤z›m e¤ilsin (yalan déyiremse). Bu örnekte “a¤z›n e¤ilmesi” hem
felçli bir durumu hem de bir sonraki aﬂama olarak –yukar›da benzer örnekleri verilen– konuﬂma yetisinin yitirilmesini iﬂaret etmektedir.
2.5. Soyut kavramlar› esas alan yeminler
Gürcistan Karapapak/Terekeme Türkleri a¤z›nda rastlanan yeminlerden baz›lar›nda konuﬂucunun, söylediklerine genellikle kendisine ait bir veya birkaç özelli¤i kan›t göstermesi söz konusudur. Bu
kan›tlar genellikle vijdan›m hakg›, ömrüm günüm hakg›, can›m hakg›/üçün yeminlerindeki “vicdan”, “ömür”, “gün”, “can” gibi soyut
kavramlard›r. Birinci örnekte yemin eden kiﬂi, vicdan sahibi bir kiﬂi
olarak kendisini tan›mlayarak dinleyenin, onun vicdan›na itimat etti¤i kadar sözüne de sayg› duymas› ve inanmas› gerekti¤ini belirtmektedir. ‹kinci örnekte yemin eden kiﬂi “hayat› üzerine” yemin etmektedir; “ömür gün” ifadesi hayat›n bütününü belirten bir kullan›md›r.
Üçüncü ve dördüncü örneklerde ise do¤rudan “can”, bir baﬂka deyiﬂle “hayat”a vurgu yapma söz konusudur. Bu ifadenin arka plan›nda da
sözün do¤ru olmamas› hâlinde can›ndan olmay› göze alma anlam›
yatmaktad›r. Bu grupta de¤erlendirilebilecek bir baﬂka yeminde bu
sefer muhatap esas al›narak eziz can›n hakg› ifadesi kullan›lmaktad›r.
Buradaki anlam, “Senin can›n›n sa¤l›¤›n› ne kadar çok istedi¤imi biliyorsun. ‹ﬂte bunu ne kadar istiyorsam, söyledi¤im/iddia etti¤im bu
sözün do¤rulu¤una inanman› da o kadar istiyorum; bu sözüme inan”
olmal›d›r.
2.6. Belli bir de¤er ifade eden di¤er unsurlara yönelik yeminler
Bir kelimenin dildeki kullan›m süresinin uzunlu¤u ve kullan›m
s›kl›¤› o kelimenin ses ve anlam yönüyle çeﬂitlenmesine, bilhassa me-
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caz anlamlar yüklenmesine yol açar.35 Bu kelimelerden biri olan
“ocak”, Türkçede çeﬂitli anlamlar kazanarak bugün “aile” manas›nda
da kullan›lmaktad›r. Birli¤in bütünlü¤ün iﬂareti olan aile, ocak kültürünün ortaya koydu¤u bir araya toplanma anlam›yla Türk kültüründe
önemli bir yere sahiptir.
Eski Türk inanç sisteminde ayine baﬂlan›rken oca¤a do¤ru dönülerek dua edilmekteydi. Ayin yaparak ateﬂ etraf›nda toplanan eski
Türkler, demir parças›n› ocaktaki ateﬂte k›zd›r›p örs üzerinde döverlerdi. Türkler bu hareketleri ile ateﬂe ﬂükranlar›n› sunarlard›.36 Bunun yan›nda Türk sosyal hayat›nda, askeri teﬂkilat›nda ve din tarihinde ocak
kelimesine özel anlamlar yüklenmiﬂtir. Soyun devam etmesi bütün insanlar için çok önemli bir durumdur. Türkler bu durumu oca¤›n yanmas›, yani ateﬂin tütmesiyle iliﬂkili görmüﬂlerdir.37 Karapapak/Terekeme Türkleri a¤z›nda rastlanan ocah hakg› ve bu yanan ocah hakg› yeminlerinin de eski Türk kültürünün izlerini taﬂ›yan, ocak ve aile kavramlar›n› yaﬂatan bir gelene¤in yans›mas› oldu¤unu söylemek mümkündür.
Bu bölümde ele al›nabilecek yeminlerden baz›lar›nda da bölge insan›n›n do¤rudan “baﬂ”a vurgu yapmas› söz konusudur. Türk kültüründe “baﬂ› sa¤ olmak”, “baﬂ› dik olmak”, “baﬂ› öne e¤ilmemek” gibi deyimlerde de karﬂ›laﬂ›lan bu durum, söz konusu uzvun de¤erini ortaya
koymaktad›r. Burada “baﬂ” ile anlat›lmak istenen, baﬂ›n temsil etti¤i
bütün vücudun sa¤l›¤›d›r. Gürcistan Karapapak/Terekeme Türkleri de
bu kullan›ma s›kl›kla baﬂvurmaktad›rlar. Bölgeden derlenen baﬂ›n hakg› ve heykel baﬂ›n hakg› yeminlerinde bu durum görülebilmektedir. ‹kinci örnekte geçen “heykel” kelimesi ile heykelin veya insan heykellerindeki heykel baﬂ›n›n genellikle düzgün ve gösteriﬂli olmas›na at›fta
35

36
37

Vahit Türk, “Ocak Sözü ve Ailesi”, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Dergisi,
S. 5, 2009, s. 253. Türk, bu çal›ﬂmas›nda ocak-ateﬂ-hayat-aile iliﬂkisinin Türk lehçelerindeki izlerini örnekleriyle birlikte ayr›nt›l› bir ﬂekilde ortaya koymuﬂtur.
Kalafat, age., s. 61.
Aybilge Iﬂ›k, Türk Kültüründe Ateﬂ ve Ocak ile ‹lgili ‹nan›ﬂlar, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 2004’ten
aktaran Vahit Türk, agm., s. 256.
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bulunulmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle burada üzerinde durulan anlam,
“Senin heykel baﬂ› gibi dik ve düzgün/do¤ru duran baﬂ›n/kiﬂili¤in üzerine yemin ederim ki bu sözüm do¤rudur” olmal›d›r.
Yine baﬂ ile ilgili olarak “saç” üzerine de yemin edilebilmektedir.
Saç›n de¤iﬂik bir ﬂekilde kesimi sonucu ortaya ç›k›p kiﬂiye güzel bir görünüm veren ve saç, perçem de denilen “kâkül” de bölge a¤z›nda birtak›m ses de¤iﬂikliklerine u¤ram›ﬂ ﬂekliyle zaman zaman baﬂla birlikte
düﬂünülerek yeminin bir parças› ﬂeklinde sunulabilmektedir; kekilin
hakg›.
Yol, insan› veya bir baﬂka canl›y› bir yerden baﬂka bir yere ulaﬂt›ran unsurdur. Gürcistan Karapapak Türkleri a¤z›nda rastlanan bir di¤er yemin de “yol” üzerinedir; bu getdi¤imiz yol hakg›.
Bu baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilebilecek bir baﬂka yemin de südüm
sümü¤üm hakg›d›r. Sümük, Türkçede “kemik” anlam›nda kullan›lan kelimelerden biridir.38 Dolay›s›yla bu yeminde bir kiﬂiye ait hem bir uzuvdan hem de vücutta oluﬂup ortaya ç›kan bir s›v› olan sütten bahsedilmiﬂtir.
Sonuç
Bu çal›ﬂmada Gürcistan’›n Rustavi ﬂehrine ba¤l› Gardabani (Karayaz›) bölgesinde yaﬂayan Karapapak/Terekeme Türklerinden derlenen yeminlerin birçok aç›dan Türk kültürünün eski ça¤lar›ndaki
inanç yap›s›n›n ve ortaya konulan uygulamalar›n izlerini taﬂ›d›¤› söylenebilir. Bu da Türklerin geçmiﬂten bugüne kendisine mal olmuﬂ kavram ve uygulamalar› kültürel de¤iﬂim ve dönüﬂümlere, siyasî ve sosyal
güçlüklere ra¤men sürdürdü¤ünü gösteren kan›tlardan biridir.
Çal›ﬂmada yer verilen yemin örnekleri bölge insan›n›n kulland›¤›
yeminlerin tamam› olmay›p sadece bir bölümünü temsil etmektedir.
Bu veriler ›ﬂ›¤›nda, Gürcistan s›n›rlar› içinde yaﬂayan ve geçmiﬂte Sov38
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yet bask›s› ve zulmüne maruz kalan Karapapak/Terekeme Türklerinin
kültürel özelliklerinin küçük bir bölümünü tan›mak ve söz varl›¤› üzerinden eyleme dayal› bir süreklilikten söz etmek mümkün görünmektedir.
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Kutsall›k Atfedilen Kiﬂiler Üzerinden Yemin Güneydo¤u Örne¤i
Bilal Altan* - Cansel Kardaﬂ**

Yemin, semavi olarak kabul edilen Musevilik, H›ristiyanl›k, ‹slamiyet gibi dinler ile bunlar›n d›ﬂ›ndaki inanç sistemlerinde önemli bir
yer tutmaktad›r. ‹slam dininin kutsal kitab› Kuran-› Kerim’in birçok
suresinde yeminle ilgili ayetler vard›r. Bakara, Âl-i ‹mran, Mâide,
Nahl, Mücâdele, Münâfikûn, Tahrîm ve Kalem surelerinin1 kimi ayetleri yemin hususunu içermektedir. ‹nanç d›ﬂ›nda örfi, seküler hal alan
yeminlerden de bahsedilebilir. Bu durumda yeminlerde dini de¤erleri
içeren ifadelerin kullan›lmad›¤› görülmektedir. Ço¤u zaman bu tür yeminler sevilenler üzerinedir. Çocuklar›m›n baﬂ› üzerine, annemin üzerine, atalar›m›n üzerine, namusum, ﬂerefim üzerine, ölülerimizin baﬂ›
üzerine, rahmetlinin baﬂ› üzerine veya anam›n, babam›n, çocu¤umun,
ninemin, day›m›n, amcam›n baﬂ›-can› için2 bu kapsamdaki yeminler
olarak de¤erlendirilebilir.
*
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Yeminin beddua ﬂeklinde edildi¤i, beddua ile iç içe geçti¤i durumlar mevcuttur. Bu ﬂekildeki yeminler genel olup kutsal ﬂah›slar›n da dâhil edildi¤i görülmektedir. Beddua ﬂeklindeki yeminlerde dikkati çeken husus yemin eden kiﬂinin tasdik edilmek için bir bak›ma bedduay›
kendine etmesidir. Ölümü öp, yar›n› görmeyeyim, Allah belam›- cezam› versin, evliya çarps›n, seyit, ﬂeyh çarps›n gibi örnekleri vermek
mümkündür.
Yeminin kullan›m alan› çeﬂitlilik gösterebilmektedir. Bunlar›n
baﬂ›nda geleni belki de kutsall›k atfedilen de¤erlerle ilgili olarak oluﬂturulan yeminlerdir. Kutsall›k atfedilen de¤erler toplumdan topluma
farkl›l›k gösterebilir. Toplumlar için kutsal olan de¤er, kiﬂi-kiﬂiler olabilece¤i gibi do¤ada bulunan insan d›ﬂ›ndaki çeﬂitli varl›klar da olabilir. Kutsal kabul edilen de¤er kiﬂi ise ﬂeyh, ﬂah, seyit, seyda, veli, ermiﬂ,
dede, baba gibi ilgili kiﬂi ile özdeﬂleﬂen unvanla birlikte kullan›l›p yemin etme davran›ﬂ› sergilenir. Kullan›lan unvan inançla ba¤lant›l›d›r.
Kiﬂiler üzerine oluﬂturulan yeminler do¤adaki varl›klara nazaran daha
yayg›nd›r.
Kültürel bir unsur olarak yeminler; kal›plaﬂm›ﬂ olmas›, nesilden
nesile aktar›lmas› ve anonim olmas› gibi özellikleriyle de bilinir. Yeminler her toplumun tarihi, inanc›, gelenek ve görenekleri ile yak›n
bir iliﬂki taﬂ›maktad›r.3 Tarihin ilk dönemlerinden günümüze insanl›k,
gerek psikolojik olarak gerek s›k›nt›lar›ndan ar›nma gerekse karﬂ› taraf› ikna edip rahatlama hissi duymak için kutsall›k atfetti¤i kiﬂiler üzerine yemin etme noktas›nda hep aray›ﬂ içerisinde olmuﬂtur. Aray›ﬂ, de¤iﬂik, ilginç hatta etkileyici diyebilece¤imiz yemin türlerinin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Di¤er taraftan insanlar›n onanma, herhangi bir
durumu inkâr etme, kendilerini ifade etme, aç›klama veya bir suçlama
karﬂ›s›nda baﬂvurdu¤u temel dayanak yemindir.
Dini hassasiyetler, dine ba¤l›l›k söz konusu oldu¤unda yemin etme davran›ﬂ›nda dikkat ve titizlik ön plana ç›kmaktad›r. Baﬂka bir deyiﬂle kiﬂi, her durumda yemine baﬂvurmamas› gerekti¤inin bilincinde
olur. Hassasiyetin olmad›¤› durumlarda yemin etme s›klaﬂ›r ve bu hu3

Alptekin, s. 23-24.
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sus kutsall›k atfedilen kiﬂinin de¤erini düﬂürür. Her vesileyle yemin yoluna gidilir ki, bu durumda yemin bir zorunluluk alg›lamas› halini al›r.
Kutsall›k atfedilen kiﬂi üzerine yemin edildi¤i zaman ilgili kiﬂinin
insanl›k için de¤erine iﬂaret edilmiﬂ olunmaktad›r. Asl›nda ilgili kutsiyet, as›l yarat›c› olarak kabul edilene ulaﬂma yolunda bir arac› olarak
görülür ve onun yarat›c› nezdinde de önemsendi¤ine dikkat çekilmiﬂ
olmaktad›r. Kutsall›k de¤eri kazanan kiﬂiler üzerine edilen yeminler
dar bir çevre, daha do¤rusu ortaya ç›kt›¤› çevre ile s›n›rl› kalabilece¤i
gibi geniﬂ bir alana da yay›labilir. Muhatab›n bilmedi¤i, tan›mad›¤› bir
kiﬂi üzerine yemin edildi¤i zaman muhatab› ikna etmek güçleﬂir. Bir
örnek vermek gerekirse ﬁeyh Ömer, Cizre’nin bir köyü olan Yakac›k’a
mal olan ve burada vefat eden kutsal bir zatt›r. ﬁeyh Ömer üzerine baﬂta do¤du¤u köy olmak üzere en fazla civar köyler ve Cizre’de yemin
edilir. ﬁeyh Ömer’in tan›nmad›¤› baﬂka bir co¤rafyada ad›na yemin
edildi¤i zaman bir mana ifade etmeyecektir. Di¤er taraftan söz konusu
kutsal ﬂahsiyet ve üzerlerine yemin edilen bir Abdulkadir Geylani,
Zeynel Abidin, Veysel Karani ise daha çok tan›nan, bilinen kiﬂiler olmas› hasebiyle edilen yeminlerin daha makul olmas› beklenebilir.
Türkiye’nin her yöresinde kutsal ﬂah›slar olmad›¤› gibi kutsal ﬂah›slar›n oldu¤u yerlerde her zaman için onlar üzerine yemin edilece¤i
anlam›na gelmez. Söz konusu kiﬂilere sayg› gösterme davran›ﬂ› sergilenir; fakat isimleri kullan›larak yemin etmenin do¤ru olamayaca¤›, onlara bir nevi sayg›s›zl›k gösterilmiﬂ olaca¤›, onlar› incitece¤i gerekçesiyle kaç›nma yoluna gidilebildi¤i durumlara rastlamak da mümkündür. Toplumda tasvip edilmeyen bir husus, üzerine yemin edilen kiﬂi
arac› yap›ld›¤› zaman do¤ru söylememe veya yemine sad›k kalmamakt›r. Yalan yere yemin, ahde vefas›zl›k toplumca kabul gören kutsal ﬂahs›n olumsuz davran›ﬂa alet edilmesi demek oldu¤undan etik bulunmaz,
kiﬂi ay›plan›r.
Toplumlar kutsiyet atfetti¤i ﬂah›slara verdi¤i de¤er do¤rultusunda
ﬂahsa karﬂ› bir dinsel itibar›n oluﬂmas›n› sa¤lamaktad›r. Halk›n onlara
yükledi¤i bir tak›m ola¤anüstü yetenek ve nitelik zamanla gelenekselleﬂerek, kültürün bir parças› haline gelerek devaml›l›k kazan›r. Kerametleri halk nazar›nda onlar›n veli, ermiﬂ olarak görülmelerini sa¤lar.4
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Bu çerçevede kiﬂiler defnedildikleri yerde türbesi ile özdeﬂleﬂir. Yeminlere konu olmakla kalmazlar, k›smet açmak, çocuk dilemek, evlili¤in
huzur içinde geçmesini istemek, iﬂ bulmak5 gibi medet umma çok s›k
rastlanan davran›ﬂlar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Yemin Örnekleri
Yeminler yöreden yöreye farkl›laﬂabildi¤i gibi benzer özellikler de
taﬂ›yabilmektedir. Allah, Muhammed, Kuran üzerine yemine hemen
her yörede rastlanmaktad›r. Kutsall›k atfedilen ﬂah›slar yöresellik-bölgesellik taﬂ›d›¤›ndan yeminler bu durumda de¤iﬂmekte, yöreye, bölgeye aidiyet halini almaktad›r. Yemin ifadelerinde kutsal kiﬂiyle ilgili
“baﬂ”, “cet-ata”, “türbe”, “mekân”, “camii”, “a¤aç” unsurlar› kiﬂi ad› ile
birlikte kullan›lmaktad›r. Kimi zaman da sadece isim dile getirilerek
yemin ifadesi oluﬂturulmaktad›r. Çal›ﬂma alan›m›z kapsam›nda bulunan örnekler ﬂunlard›r:
ﬁeyh Muhammed: Diyarbak›r’a ba¤l› Kulp ilçesi Konuklu Köyü’ndendir. Cumhuriyet döneminde 1920’li y›llarda Ayd›n’a sürgüne
gönderilmiﬂtir. Vefat etti¤inde önce Ayd›n’a defnedilmiﬂ; ancak sonradan o¤lunun giriﬂimiyle naaﬂ› köyüne getirilip burada defnedilmiﬂtir.
Bi Serê ﬁex Muhammed Kim (ﬁeyh Muhammed’in Baﬂ› Üzerine), Bi Kiwê Duderya Kim (Konuklu Türbesi Üzerine) yörede kendisine iliﬂkin
edilen yeminlerdir.6
ﬁeyh ﬁapur: Ziyareti ya da türbesi Diyarbak›r’›n Hazro ilçesine
ba¤l› ﬁexanî (Terdöken) köyündedir. Hayat›na dair çok az bilgi sahibi
olunan ﬁeyh ﬁapur üzerine yemin edilirken yöre halk›nda hassasiyet
dikkati çekmektedir. Çünkü yemin edildi¤inde yemin yalan yere edilmiﬂse kiﬂide çarp›laca¤› hissi uyanmaktad›r. ﬁex ﬁapur Limixê (ﬁeyh ﬁa4

5

6
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pur Beni Vursun-Çarps›n) yemini yayg›nd›r.7 ﬁeyh ﬁapur yemininin
beddua ile iç içelik taﬂ›yacak bir söylem içerdi¤i görülmektedir. Serê
ﬁex ﬁapur (ﬁeyh ﬁapur’un Baﬂ› Üzerine)8 di¤er bir yemindir.
Di¤er taraftan yine Hazro ilçesi Mêranî (Ülgen) Köyü’nde halk›n
itibar etti¤i ﬁex Hesenê Zêrakî (ﬁeyh Hasan Zeraki) bulunmakta; fakat
ad› üzerine yemin edilmemektedir.9
Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesinin birçok köyünde ﬂeyhlere rastlamak
mümkündür. Hepsinin genel olarak ortak özelli¤i ﬂeyhlerin ad›na yemin edilmesidir. Meydan Köyü’ndeki ﬁeyh Ahmet için Bi Navê ﬁex
Ahmet (ﬁeyh Ahmet Ad›na); Aktepe Köyü’ndeki ﬁeyh Abdurrahman
için Bi Navê ﬁex Abdurrahmanê Axtepî (Aktepeli ﬁeyh Abdurrahman’›n Ad›na); Altunakar Köyü’ndeki ﬁeyh Kas›m için Bi Navê ﬁex
Kas›m (ﬁeyh Kas›m’›n Ad›na) 10 gibi yeminlere rastlanmaktad›r.
Seyit Bilal: Ba¤dat’tan 1154 y›l›nda Vergili (Bêcirman) Köyü’ne
göç eden Seyit Bilal’in, türbesindeki kitabeye göre do¤um tarihi 1132,
vefat› 1212’dir. Batman’›n Gercüﬂ ilçesine ba¤l› Vergili Köyü, seyit köyü ve halk aras›nda kutsal bir mekân olarak kabul edilmektedir. Her
y›l›n eylül ay›n›n ikinci perﬂembe günü Seyit Bilal’i anma etkinlikleri
çerçevesinde yap›lan ﬂenliklere yurdun de¤iﬂik yerlerinden insanlar›n
kat›lmalar›11 ününün bölgeyle s›n›rl› kalmad›¤›n› göstermektedir.
Serê Seyd Bilal (Seyit Bilal’in Baﬂ› Üzerine),12 Ocaxa13 Seyyd Bilal
(Seyit Bilal’in Oca¤› [ailesi-soyu] Üzerine) kendisine iliﬂkin baﬂ› çeken
yeminlerdir. Baz› durumlarda Seyit Bilal ismi kullan›larak beddua da
edilir. ‘Ocaxa Seyd Bilal Li Te Xê’ (Seyit Bilal Oca¤› [ailesi-soyu] Sana
Çarps›n) ﬂeklinde olabilmektedir.
7
8
9
10
11
12
13
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Sultan ﬁeyhmus: As›l ad› Musa Bin Mahin El-Mardini14 olan ve
bölgede Sultan ﬁeyhmus lakab›yla ünlenen, baﬂta Mardin, Diyarbak›r
il, ilçe ve köyleri olmak üzere çevre illerden de kutsall›k atfedilen, oldukça önemsenen bir ﬂahsiyettir. Diyarbak›r-Mardin karayolu üzerinde
Sultan Köyü’nde türbesi bulunan Sultan ﬁeyhmus, Hz. Ömer’in soyundan gelmekte ve Abdulkadir Geylani’nin teyze o¤ludur.15
Ola¤anüstü de¤er verilen Sultan ﬁeyhmus üzerine her ﬂekilde yemin edilse de isminin telaffuz edilerek yemin edilmesi karﬂ› taraf›n ikna olmas› için kâfi gelmektedir. Di¤er bir deyiﬂle onun üzerine yemin
edildikten sonra mevzu bitmiﬂtir. Yalan yere yemin edilmesi çarp›lmaya, maddi ve manevi olarak zarar görmeye yol açabilmektedir. ‹mdat
Ya Sultan ﬁehymus yard›m ça¤r›s› darda, s›k›nt›da olundu¤u zaman dile getirilmektedir.16 Bi Navê Siltan ﬁêxmus, Serê Siltan ﬁêxmus (Sultan
ﬁeyhmus Ad› Üzerine, Sultan ﬁeyhmus’un Baﬂ› Üzerine)17, Bi Siltan
ﬁêxmus (Sultan ﬁeyhmus Üzerine), Bi Tirba Siltan ﬁêxmus (Sultan
ﬁeyhmus’un Türbesi Üzerine), Bi Siltanê Kullî Evliya (Bütün Evliyalar›n Sultan› Üzerine), Bi Kalika (Atalar Üzerine)18 yeminleri ön planda olanlar›d›r.
Zeynel Abidin: Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in o¤lu
olan Zeynel Abidin bütün ‹slam dünyas›nda bilinen, tan›nan kutsal
bir zatt›r. Mardin’in Nusaybin ‹lçesi’nde türbesi ve camisi bulunmaktad›r. Gora Zeynel Abidin (Zeynel Abidin’in Türbesi Üzerine), Mizgefta Zeynel Abidin (Zeynel Abidin Camisi Üzerine) yeminleri yayg›n
olanlar›d›r. Hem türbesi hem camisi yeminde kullan›lmaktad›r. Zeynel
Abidin d›ﬂ›nda Nusaybin’de Hz. Muhammed’in berberli¤ini yapt›¤›
söylenen Selman-i Pak’›n da türbesi ve camisi mevcut olup her iki mekân belirtilmek suretiyle Zeynel Abidin yemininde oldu¤u gibi bir söylem söz konusudur. ﬁeyh Muta¤a için Serê ﬁêx Mutaxa (ﬁeyh Muta14
15
16
17
18

http: //sadikkokoz.com/tr/mardin-sultan-seyhmus-seyh-musa.
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¤a’n›n Baﬂ› Üzerine)19 yemini de Nusaybin halk›n›n kullanm›ﬂ oldu¤u
yeminlerdendir.
ﬁeyh Mahmut ve ﬁeyh Maruf: Mardin’in Savur ‹lçesi K›rkdirek
Köyü’ndeki ﬁeyh Mahmut ve ﬁeyh Maruf yeminlerde ‘Bi Navê ﬁêx
Mahmut, Bi Navê ﬁêx Maruf’ (ﬁeyh Mahmut’un Ad› Üzerine, ﬁeyh
Maruf’un Ad› Üzerine)20 ﬂeklinde ifade edilmektedir.
Seyit Mahmut: Rivayetlere göre 13 yaﬂ›nda iken Müslümanlarla
gayrimüslimler aras›ndaki bir harpte savaﬂ›rken ﬂehit düﬂmüﬂtür. Do¤um ve ölüm tarihi bilinmeyen Seyit Mahmut’un ﬂehit düﬂtü¤ü ﬁ›rnak’a ba¤l› Mendiﬂân’da (Sar›yer) türbesi bulunmaktad›r.21 Kendisi
üzerine de¤iﬂik hatta ilginç diyebilece¤imiz yeminler oluﬂturulmuﬂtur.
Bu yeminler:
Ew Seyd Mahmîdê Binê Bênâ Mendiﬂânâ (Sar›yer’deki Çitlembik
A¤ac›n›n Alt›ndaki O Seyit Mahmut Üzerine)22
Ew Seyidê Sêzdeh Sâli (13 Yaﬂ›ndaki O Seyit Mahmut Üzerine)23
Ew Seyd Mahmîdê Piﬂt Perdêde (Perde Arkas›ndaki O Seyit Mahmut Üzerine)24
Kutsal ﬂah›slara dair oluﬂturulan yeminlerden farkl› olarak neredeyse Seyit Mahmut mekân›n›n tüm unsurlar›na yönelik yemin türlerine örneklerde görüldü¤ü üzere ﬂahit olmaktay›z.
ﬁeyh Ömer: Ne zaman yaﬂad›¤› bilinmeyen ﬁeyh Ömer’in Suriye’den bugünkü Fêrîsî (Yakac›k) köyüne gelip yerleﬂti¤i ve burada vefat etti¤i söylenmektedir. Türbesi yakac›kta bulunmaktad›r.25 ﬁeyh
Ömer’in sadece yeminlerde de¤il, medet umma durumunda da ismi
zikredilmektedir. ﬁêx Emerê Fêrîsîyê Gopalê Hesinê Ber Serâ (Yan›baﬂ›n19
20
21
22
23
24
25

Kaynak 10.
Kaynak 5.
Kaynak 11.
Kaynak 12.
Kaynak 12.
Kaynak 12.
Kaynak 13.
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da Demir Baston Olan Yakac›kl› ﬁeyh Ömer Üzerine) do¤rudan yemin
için; Ya ﬁêx Emerê Fêrîsî (Ey Yakac›kl› ﬁeyh Ömer)26 deyimi ise medet
an›nda kullan›lmaktad›r.
Seyit Kadri: Babas› ve annesi Hz. Muhammed’in neslinden olan
ﬁeyh-Seyit Muhammed Kadri Hâzin Hâﬂimi 1898 y›l›nda Cizre’de
do¤du. 1961 y›l›nda Cizre’de vefat eden27 Seyit Kadri halk›n itibar etti¤i önemli kutsal ﬂahsiyetlerden biridir.
Seyit Kadri ile ilgili Cizre’de özellikle Cêdê Yabo Seyit Kadri (Seyit
Kadri Baba’n›n Ceddi Üzerine) ﬂeklindeki yemin yayg›nd›r. Seyit Kadri d›ﬂ›nda atalar›n›n da yemine eklenmesi yeminin uyand›rd›¤› tesiri
artt›rd›¤› söylenebilir. Buradaki cetle daha ziyade Hz. Muhammed ve
Hz. Hüseyin kastedilmektedir. Gora Yabo Seyit Kadri (Seyit Kadri’nin
Türbesi Üzerine)28 di¤er bir yemindir.
ﬁeyh Seyda: ﬁ›rnak ilinin Cizre ilçesinde 1889 y›l›nda dünyaya
gelen Muhammed Said Seyda El-Cezeri halk aras›nda ﬁeyh Seyda lakab›yla an›lmaktad›r. Nakﬂibendî-Halidi tarikat›ndan Muhammed
Nuri ed-D›rveﬂi’nin halifesidir.29 Güneydo¤u’daki aﬂiretler üzerinde
büyük bir etkisi olan ﬁeyh Seyda kerametleri ile ün salm›ﬂt›.30 Yine
bölge içinde ilmi etkisi ve otoritesi çok belirgin olan ﬁeyh Seyda 1968
y›l›nda Cizre’de vefat etmiﬂtir.31
Serê ﬁêx Seyda D›k›m (ﬁeyh Seyda’n›n Baﬂ› Üzerine Yemin Ederim
ki) ﬁeyh Seyda’ya dair yörede oluﬂturulan yemindir. Daha ziyade baﬂ›
üzerine yemin etme vard›r.
Cizre yöresinde ayr›ca üzerlerine yemin edilen ﬁeyh Z›raf, ﬁeyh
Ç›plak da de¤er verilen ﬂah›slar olup ﬁeyh Z›raf mevzubahis ise baﬂ›
26
27

28
29

30
31
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Ramazan Aras, “Kürt Toplumunda ﬁeyhler ve Müslüman-Hristiyan ‹liﬂkilerine Etkileri: ﬁeyh Seyda Örne¤i”, Uluslar aras› Bilim Düﬂünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, ‹stanbul 2012, s. 156.
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üzerine Serê ﬁêx Z›raf D›k›m (ﬁeyh Z›raf’›n Baﬂ› Üzerine Yemin Ederim
ki); mevzubahis ﬁeyh Ç›plak oldu¤unda ise Gora ﬁêx Ç›plak (ﬁeyh
Ç›plak’›n Türbesi Üzerine)32 tarz› yeminle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Abdulkadir Geylani: Tüm ‹slam dünyas›nca tan›nan Abdulkadir
Geylani, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinin tamam› taraf›ndan kabul görmekte olup, Kadiri tarikat›n›n kurucusudur. Kendisine
atfen Gavs-› Geylani, Gavs-› Azam da denilmektedir.
Yeminin d›ﬂ›nda özellikle zor durumda kal›nd›¤›nda belki de akla
gelen ilk zatt›r. Serê ﬁêx Avdilkadirê Gêlanî (ﬁeyh Abdulkadir Geylani’nin Baﬂ› Üzerine) ﬂeklinde yemin edilirken yard›ma ça¤›rma an›nda Ya ﬁêx Avdilkadirê Gêlanî, Ya Xevsê Gêlanî (‹mdat Yard›m Diledim,
‹mdat Gavs-› Geylani) Min Hawara Xwe ﬁêx Avdilkadirê Gêlanî Anî
(Abdulkadir Geylani’den Yard›m Diledim)denilmesi davran›ﬂ›nda bulunulur.
Veysel Karani: Tam ad› Üveys Bin Amir-i Kareni, Hz. Muhammed zaman›nda yaﬂam›ﬂ ve deve çobanl›¤› yaparak geçimini sa¤lam›ﬂt›r. S›ffin Savaﬂ› s›ras›nda Hz. Ali taraf›nda savaﬂm›ﬂt›r. 657 y›l›nda vefat etmiﬂtir. Naﬂ›n› almaya gelen üç kabilenin taﬂ›d›¤› tabutlarda da keramet göstererek göründü¤ü söylenir. Böylece bu üç ayr› kabilenin yerleﬂim yerleri olan Yemen ve ﬁam’da bulunan türbelerinin yan›nda Siirt ilinin Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde de bir türbesi olmuﬂtur.33
Özelikle Batman civar›nda Veysel Karani’nin çok gezmiﬂ olmas›na
at›fta bulunularak yap›lmas› uzun u¤raﬂ isteyen iﬂlerin zaman›nda yap›lamad›¤› durumlarda ‘Bi Weysel Karanîyê Heft Rîya’ (Yedi Yol Üzerindeki Veysel Karani Üzerine) ﬂeklinde bir yemin çeﬂidi bulunmaktad›r.
Abdurrahman Bin Avf: Hz. Muhammed’in hayatta iken cennetle müjdeledi¤i on kiﬂiden biri olan Abdurrahman Bin Avf’›n türbesinin Medine34 Amman’da35 oldu¤u kanaati daha yayg›n oldu¤u halde
bugün Siirt ili Pervari ilçesi Balc›lar Köyü civar›ndaki bir mezar›n yö32
33
34
35
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re halk›nca ona ait oldu¤u kabul edilmektedir.36 Abdurrahman Bin
Avfla ilgili ‘üç taﬂ atma’ eskiden yayg›n bir adet iken günümüzde azalm›ﬂt›r. ‘Üç taﬂ atma’ ikna etmenin t›kand›¤› bir durumda son çare olarak, Kuran’a el basar›m misali sergilenen bir tür yemin olay›d›r.37
Siirt merkezde türbesi bulunan 1888-1973 y›llar› aras›nda yaﬂayan, halk aras›nda Appo ﬁeyh Celal olarak bilinen ﬁeyh Celaleddin
Kardeﬂ38 üzerine Bi Rehmet Appo ﬁeyh (Appo ﬁeyhin Rahmeti ile); kardeﬂ olan ﬁeyh Müﬂerref ve ﬁeyh Münevver üzerine ise Serê ﬁex Müﬂerref, Serê ﬁex Münevver (ﬁeyh Müﬂerref’in, ﬁeyh Münevver’in Baﬂ› Üzerine) yeminleri bulunmaktad›r.
Munzur Baba: Tunceli ilinin Ovac›k ilçesine ba¤l› bir köy olan
Koyungölü’nde yaﬂad›¤›na inan›lan köy a¤as›n›n çobanl›¤›n› yapan39
Munzur halk aras›nda efsaneleﬂtirilen kutsal bir kiﬂidir. Bir çoban›n da
keramet sahibi, yarat›c›n›n sevgisine mazhar olabilece¤inin örne¤i40
olan Munzur Baba’ya baﬂta Ovac›k olmak üzere Tunceli ve çevresinde
itibar edilmektedir. Munzur Baba’n›n sadece ismi kullan›larak ‘Munzur
Baba Üzerine’ ﬂeklinde yemin edilir. Zorunluluk halinde ve son çare
olarak edilen yeminde ismine yer verilmektedir. Medet umma veya
yard›ma ça¤›rmada yine Munzur Baba’ya baﬂvurulmaktad›r.41
Düzgün Baba: Tunceli’de kutsall›k atfedilen bir di¤er ﬂahsiyet
Düzgün Baba’d›r. As›l ad› ﬁah Haydar olan Düzgün Baba Mevlana’n›n
bir müridi olarak bilinen Mahmut Hayrani’nin o¤ludur.42 Munzur Baba’da oldu¤u gibi sadece ismi yoluyla yemin edilir.
Tunceli’de ön plana ç›kan Munzur Baba ve Düzgün Baba d›ﬂ›nda
Bülkü Baba ve Sultan Baba halk›n de¤er ve yeminlerinde yer verdi¤i
36
37
38

39
40
41
42
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kiﬂilerdir. Bu kutsiyetlere duyulan sayg› gere¤i her zaman adlar› üzerine yemin etmemeye azami gayret gösterilmektedir. Kiﬂi kendinden gayet eminse yemin eder.43
ﬁeyh Ahmed-i Hani (ﬁex Ehmedê Xani): 1651 y›l›nda Beyaz›t
yöresinde do¤muﬂtur. Xani soyad›n› ba¤l› bulundu¤u Xaniyan aﬂiretinden alm›ﬂt›r. Vefat› 1706- 1707 olarak geçmektedir.44 A¤r›’da ve özellikle türbesinin Do¤ubayaz›t ilçesinde bulunmas›ndan dolay› önem taﬂ›yan, kutsall›k atfedilen Ahmed-i Hani, A¤r› d›ﬂ›nda, Hakkari, ﬁ›rnak, Van ve di¤er kimi Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgesi ﬂehirlerinde tan›nan sadece bir yöreyle s›n›rl› olmayan bir zatt›r.
Hac› Selahattin Y›ld›r›m Ahmed-i Hani’ye dair: “Bölgemizde
özellikle ilçemiz Bazid’de (Do¤ubayaz›t) halk›n Ehmedê Xani’yi çok
sevdi¤i, neredeyse kutsal bir kimlikle donatt›¤› bilinen bir gerçektir.
Ço¤u kez yemin edilirken Allah ad›n› kullanmak yerine Serê Ehmedê
Xani (Ahmed-i Hani’nin Baﬂ› Üzerine) ya da Serê Xani Baba (Hani
Baba’n›n Baﬂ› Üzerine) denilmesi yayg›n bir hal alm›ﬂt›r. Ahmed-i Hani yeminlerde mihenk taﬂ›d›r. Halk›n günlük yaﬂam›n›n her an›nda yemin vas›tas›yla dillendirilir.”45
Sonuç
Kutsall›k atfedilen ﬂah›slar, çal›ﬂmam›z›n esas k›sm›n› oluﬂturan
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde önemli bir yer tutmakta,
hatta ilgili bölgeler için kutsal ﬂah›slar co¤rafyas› demekle mübala¤a
etmiﬂ olmay›z. Dolay›s›yla kutsal ﬂah›slar›n bu kadar bolluk arz etti¤i
bir ortamda hepsine ulaﬂ›p, kendilerine dair yeminler oluﬂturulup oluﬂturulmad›¤›n› tespite çal›ﬂmak mümkün de¤ildir. Temas ettiklerimizin
bütüne yönelik bir fikir edinme hususuna yard›mc› oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
43
44
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Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde bulunan türbeler etraf›nda
oluﬂturulan yemin çeﬂitlerinin bollu¤u halk aras›nda “atalar kültü”nün
varl›¤›n› göstermektedir. Türbelerin olmad›¤› kimi mekânlara da kutsall›k atfedilerek belli bir çeﬂitli yeminler türemiﬂtir.
Kutsall›k atfedilen ﬂah›slarla ilgili yeminlerde belli baﬂl› ö¤elerin
ön plana ç›kt›¤› gerçe¤ine ra¤men bu konuda s›n›r tan›nmad›¤› görülmektedir. Türbe, baﬂ, yaﬂ, perde, a¤aç, baston, cet ve benzeri kutsiyeti
simgeleyen ö¤eler yeri geldi¤inde kullan›lmaktad›r. Zamanla kal›p ifadeler halini alan yeminler mevcudiyetini korur ve yeni yeminler oluﬂturmadan kaç›n›ld›¤› söylenebilir.
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“Ekmek Beni Paramparça Yaps›n” –
Van Bölgesi K›rmanci Kürtçesi’nde Yeminler
Anna Grabolle-Çeliker*

Bu makale Van'da yaﬂayan Kürtlerin kulland›¤› yeminlerin ediliﬂ
biçimini ve içeri¤ini ele almaktad›r. Van'da K›rmanci Kürtçesi konuﬂulmaktad›r; özellikle yaﬂl› nesil aras›nda tamamen veya ço¤u zaman
Kürtçenin iletiﬂim dili olarak kullan›ld›¤› gözlemlenmiﬂtir. Farkl› yaﬂ
gruplar›ndan oluﬂan ortamlarda ise insanlar›n konuﬂurken Kürtçe ve
Türkçe aras›nda gidip geldi¤i tespit edilmiﬂtir (code-switching). Fakat
yeni nesil gençlerin ve çocuklar›n birço¤u birbirleriyle Türkçe konuﬂmay› tercih etmektedir. Bu makalede özellikle yaﬂl› neslin kulland›¤›,
K›rmanci belli tipte yeminler incelenmiﬂtir.
Kim, neden ve ne zaman yemin eder?
Dilbilimci ve antropolog Hymes'in konuﬂma eylemi analizini
(1974: 55-60) Kürtçe yeminleri anlamak ve sosyo-kültürel ba¤lam›n›
kurabilmek için kullanabiliriz. Hymes çal›ﬂmas›nda “kat›l›mc›lar”dan
bahsetmektedir; kat›l›mc› kavram›yla kastetti¤i konuﬂan taraflar ve
olas› izleyici kitlesidir. Türkçede beddualar›n daha çok k›rsal kesimde
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kullan›ld›¤› gibi (Vanc›-Osman 1998: 829), Kürtçe yeminlerdeki kat›l›mc›lar da daha çok köyde yaﬂayan ve yaﬂl› nesilden oluﬂmaktad›r.
Yalç›n-Heckmann'›n da belirtti¤i gibi, yaﬂl› Kürtlerin sözcük da¤arc›¤›n›n daha çok dinden etkilendi¤i bilinmektedir (1991: 110). Kat›l›mc›lar yaﬂl› erkek veya kad›n olabilmektedir.
Türkçe-Kürtçe bir sözlü¤e k›saca bir göz att›¤›m›zda bile iki dilin
de dinsel deyimler aç›s›ndan zengin oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Örne¤in
‹stanbul Kürt Enstitüsü'nün yay›nlad›¤› Türkçe-Kürtçe sözlükte Allah
kelimesinin karﬂ›l›¤› olarak Türkçeden Kürtçeye çevrilmiﬂ üç sütunluk
bir aç›klama yer almaktad›r. Kürtçeden Türkçeye çevrilmiﬂ Xwedê
(Allah) kelimesinin karﬂ›l›¤› olarak ise bir sütun deyim bulunmaktad›r. Bu deyimlerin içinde yemin, beddua ve dua ifadeler yer almaktad›r. ‹ki dili bilen Kürt kat›l›mc›lar›n bu üç konuﬂma eylemlerinden
(yemin, beddua ve dua) di¤er dildeki muadilini bulmakta hiç zorluk
çekmedikleri gözlemlenmiﬂtir. Burada aç›kça görülen din ve/veya co¤rafi birliktelikten kaynaklanan kültür paylaﬂ›m›d›r. Van'da görüﬂtü¤üm
kiﬂiler Müslümanlar›n asl›nda çok s›k yemin etmemeleri gerekti¤ini
savunup ve çok yemin eden bir insan›n inand›r›c›l›¤›n› zedeledi¤ini
düﬂünmelerine ra¤men günlük konuﬂmalarda, özellikle yaﬂl›lar aras›nda, çok yemin duyulmaktad›r.
Yeminler farkl› amaçlarla kullan›l›r; bazen ﬂakalar›n bir parças›yken, bazen de bir bireyin bir ﬂeyi yapt›¤› ya da yapmad›¤›na dair çok
ciddi bir beyand›r. ‹zleyiciler hangi yemine hangi tepkiyi vereceklerini çok iyi bilmektedir. Mizahi veya önemsiz bir konu hakk›nda üst üste abart›l› yemin edildi¤ini duyduklar›nda ciddiye alm›yorlarken; gergin bir ortamda ayn› yeminin ciddiyetini hissetmektedirler. ‹ster ciddi
ister mizahi olsun, yemin edilirken gerçekleﬂtirilen performans sözlü
olmayan eylemler (Austin 1962: 76, Vanc›-Osman 1998: 82) ile artt›r›labilir: bir nesneyi iﬂaret etmek ya da ona dokunmak, vurgu için izleyicilerinden birisine dokunmak (örne¤in kolunu tutmak), birisinin
gözlerine bakmak ya da vurgu için eli veya kolu kald›rmak.
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Yemin Kategorileri
Aﬂa¤›daki yeminler içeri¤ine göre sunulmaktad›r. Birinci kategorideki yeminlerde konuﬂmac› yak›n çevresindeki somut bir nesneye
dokunur ya da onu iﬂaret eder. ‹kinci kategorideki yeminler, kutsal say›lan nesne, olay veya insan› ça¤r›ﬂt›ran k›sa ünlem veya deyim cümlelerden oluﬂurken, üçüncü kategorideki yeminler ise konuﬂmac›n›n
yalan söyledi¤i durumda baﬂ›na gelecek olas› kötü olaylar› ifade eden
cümleleri kapsar.
1. Somut Nesne ile Yemin
Bir yeminin kuvvetini (ﬂaka ya da ciddi olsa) artt›rmak için, yemin eden birey zemzem suyu (ava zemzemê) ya da bir seccade (sicade)
gibi nesneye dokunur ya da onu iﬂaret edebilir. But tip yeminlerde s›k
s›k Kuran’dan bahsedilir.
Yeminci ﬂöyle hayk›rabilir:
Quran, kitêb! (“Kuran, kitap üzerine”)
Belki Kuran’a dokunup ﬂunu söyleyebilir:
Welehî! (“Vallahi!”)
ya da daha uzun ve dramatik versyonunda:
Welehî, bilehî û tilehî!
Van’da ziyaret etti¤im köy evlerinde Kuran, genelde uzun ask›l›,
el yap›m›, kumaﬂ çantalarda saklan›lmaktad›r. Abdest (destnimêj) almam›ﬂ insanlar›n dokunmamas› ve Kuran’›n hep insanlar›n bel hizas›ndan yukar›da olmas› için duvarda basit bir çiviye as›lmaktad›r. Kuran çantas›n›n kendisi bile yemin için kullan›labilir:
Kirasê Quranê! (“Kuran’›n çantas› üzerine”)
Arapça dini yaz›lar› içeren kitaplar ve dini bayramlar, ﬂahsiyetler
ve dualar hakk›nda bilgi veren yaprak takvimler bile bir yeminin vurgusunu artt›rmak için kullan›labilir. Tamamen Sünni olan köyde ziyaret etti¤im evlerde dördüncü halife Hazreti Ali’nin resimlerinin çok
yayg›n olarak as›ld›¤›n› gözlemledim. Hatta baz› yeminler Hazreti
Ali’nin resminin üzerine yap›lmaktad›r. Köyün camisine de (mala
Xwedê, Allah’›n evi), at›fta bulunan yeminler vard›r, örne¤in:

220 • Yemin Kitab›

Mala Xwedê min nekir! (“Cami’nin üzerine yemin ediyorum ki
yapmad›m!”)
Ekmek de kutsal say›lan bir nesnedir. Çocuklara ekme¤i dökmemek, israf etmemek ve atmamak gerekti¤i ö¤retilmektedir. Van’da s›k
s›k yere ekmek düﬂüren çocuklar›n ekme¤i kald›r›p, bu hatan›n telafisi olarak onu öpüp, al›nlar›na götürdüklerini gördüm. Kutsal say›lan
ekme¤in üzerine yemin edilmesi bu bak›mdan ﬂaﬂ›rt›c› de¤il:
Vê nanê helal! (“Bu helal ekme¤in üzerine”)
2. Nesne, Olay ve Ölmüﬂ ﬁahsiyet ile Yemin
Bu kategorideki yeminlerin birço¤u Kuran’›n metinlerine at›fta
bulunur:
Ayet! (“Ayet üstüne!”)
Sî û sê cizûyê Quranê (“Kuran’›n otuz üç cüzü üzerine!”)
Yasîn! (“Yasin suresi üzerine!”)
Baﬂka yeminler dini süreç ya da dini pratikleri konu alabilir:
Meha remezanê! (“Ramazan ay› üzerine!”)
Sê mehên bimbarek! (“Üç mübarek ay üzerine!”, yani ﬁaban, Recep ve Ramazan)
Nîmêj! (“Namaz üzerine!”)
Rojî! (“Oruç üzerine!”)
Allah, Peygamber ya da Hazreti Ali üzerine de yemin edilebilir:
Sê qesem navê Xwedê! (“Allah’›n ad› üzerine üç defa yemin ederim!”)
Xwedêyi ser min ra! (“Üstümdeki Allah üzerine!”)
Serê Hezretî Elî! (“Hazreti Ali üzerine!”)
Qebra pêxember! (“Peygamberin kabri üzerine!”)
Fatma da (Peygamberin k›z› ve Hazreti Ali’nin eﬂi) yemin konusu olabilir:
Qebra Hezretî Fatê! (“Fatma’n›n kabri üzerine!”)

Emine Gürsoy Naskali • 221

Baz› tip yeminlerdeyse ayn› figürlere (Allah ya da baﬂka sayg› gösterilen ﬂahsiyetler) tan›k görevi verilir:
Xwedê/Pêxember/Hezretî Elî ﬂihadê min e! (“Allah/Peygamber/Hazreti Ali ﬂahidim olsun!”)
Görüﬂtü¤üm kiﬂilerin verdikleri di¤er yemin örneklerinde ise ölmüﬂ akrabalar, özellikle baba zikredilir. Yeminin kutsall›¤›n› ve vurgusunu artt›rmak için kullan›lan di¤er temalar ölüm (mezar ya da kabir
at›f›yla), kan ve ac›d›r. Fakat bu temalar› içeren yeminler her ne kadar
dramatik olsalar da, bu duruma tezat olarak mizahi ba¤lamda kullan›ld›klar›na da ﬂahit oldum:
Qebra bavê min/ Gora bavê min! (“Babam›n mezar› üzerine!”)
Serê bavê min! (“Babam›n baﬂ› üzerine!”)
Bi xwîna bavê min! (“Babam›n kan› üzerine!”)
Bi kefenê bavê min! (“Babam›n kefeni üzerine!”)
Bi birîna bavê min! (“Babam›n yaras› üzerine!”)
Bi serê azîzê min! (“Azizim üzerine”, çok sevdi¤i ölmüﬂ bir kiﬂiyi
kastederek)
Yeminlerin baﬂka bir temas› ise evliliktir:
Nîkaha min! (“Nikah›m üzerine!”)
Namûs û nîkaha min! (“Namus ve nikâh›m üzerine!”)
Nîkaha bavê min! (“Babam›n nikâh› üzerine!”)
3. Felaket Ça¤r›s› ‹çeren Yeminler
Bu tarz yeminleri tart›ﬂmadan önce, yeminlerin ve beddualar›n
birbiriyle alakal› olan konuﬂma eylem tipleri (speech act genre) olduklar›n› iﬂaretlemek istiyorum. Hemen hemen 100 sene önce, Westermarck ﬂunu belirtiyordu:
“Bir yemin asl›nda geniﬂ anlamda bir bedduad›r, kendini ﬂartl› bir
lanetlemedir, bir insan›n söyledi¤i bir ﬂeyin do¤ru olmad›¤› ortaya ç›kt›¤›nda kendine diledi¤i ﬂerdir.” (yazar›n çevirisi) (1926: 492)
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Aﬂa¤›da bahsedilen yeminler yalan söyledi¤i durumlarda konuﬂmac›n›n kendi felaketini ça¤›rd›¤› yeminlerdir. Yeminler bu yüzden hitap eden ve hitap edilenin ayn› oldu¤u bir tür beddua olarak tan›mlanabilmektedir (Vanc›-Osam 1998: 78). Yemin ve beddualarla iliﬂkilendirebilecek bir baﬂka konuﬂma eylem tipi olan iyilik dualar› da beddua s›ras›nda kullan›lan ifadenin ayn›s›n› kullanarak tam tersi bir iyi
niyet gösterisine dönüﬂtürülmesidir (Kratz 1989: 63). Yani bir insan,
baﬂkalar› için felaket ça¤›rarak beddua edebilir, ayn› felaketi kendi için
ça¤›rarak yemin edebilir veya ayn› felaket ifadesini koruma dile¤iyle
kullanarak baﬂkalar›na iyilik duas› edebilir.
Yukar›da bahsetti¤imiz Kürtçe-Türkçe sözlükteki listelenen deyimlerde gördü¤ümüz gibi, birçok kal›plaﬂm›ﬂ yemin, beddua ve iyilik
duas› vard›r. Fakat görüﬂtü¤üm Vanl›lara göre baz› orta yaﬂl› veya yaﬂl›
köylü kad›nlar›n›n felaket ça¤r›s› içeren yemin ve beddua etme konusunda özel bir yetenekleri ve yarat›c›l›klar› vard›r (bkn. Vanc›-Osam
1998: 74). Yemin olarak kullan›lan aﬂa¤›daki ifadeler okundu¤unda bu
yeminlerin çarp›c› içerikleriyle istenirse çok ciddi birer bedduaya dönüﬂebilece¤ini okuyucu gözünde kolayca canland›rabilir.
Bu kategorideki yeminlerde, ilk kategoride bahsetti¤imiz baz› nesneler tekrar ortaya ç›kar. Beklendi¤i gibi Kuran ve baﬂka dini nesne yine kullan›lmaktad›r:
Quran per per xenîmî min be! (“Kuran beni sayfa sayfa çarps›n!”)
Perê teqwîma xenîmî min be! (“Takvimin sayfas› beni çarps›n!”)
Ziyaret li min bixe! (“Türbe beni çarps›n!”)
Ekme¤e ve ana malzemesi bu¤daya da ilahi ve mahvedici bir güç
atfedilebilir:
Nan min pirtî pirtî ke! (“Ekmek beni paramparça yaps›n!”)
Genim xenîmî min be! (“Bu¤day beni çarps›n!”)
Ekme¤in kutsall›¤› onun a¤›rl›kl› olarak k›rsal bir toplumun temel
g›das› olmas›yla iliﬂkilidir. Beklendi¤i gibi de vurgulu yeminlerde (ve
tabii ki vurgulu bedduada da) bereketin azalmas›na ve servetin yok olmas›na gönderme vard›r:
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Bereketa mala min bireve! (“Evimin bereketi kaybolsun!”)
Xwedê malê min bi min nede xwarin! (“Allah bana mallar›m› yedirmesin!”)
Xwedê malê min e ﬂîrîn belav bike! (“Allah en sevdi¤im mal›m› yok
etsin!”)
Bu kategorideki yeminlerin en dramatik örnekleri, konuﬂmac›n›n
babas›n›n, a¤abeyinin/erkek kardeﬂinin ya da o¤lunun ölümünü diledi¤i ya da onlar›n felaketini istedi¤i yeminlerdir. K›rsal toplumda kad›nlar genellikle gelin olarak koca evine gidip, maddi anlam›nda kocalar›na ba¤›ml› bir hayat sürerler. Yaﬂlan›nca, dul kal›nca ya da boﬂan›nca bu kad›nlar›n tek güvenceleri babalar›, a¤abeyleri/erkek kardeﬂleri ve o¤ullar›d›r. Bu aç›dan yaﬂl› kad›nlar›n s›k s›k sarf etti¤i iyilik dualar›, onlar›n hayat garantileri olan erkek akrabalar›n önemini yans›t›r:
Xwedê kure tê bihêle! (“Allah o¤lunu ba¤›ﬂlas›n!”)
Bu iyilik duas›n›n tersine, üçüncü kategorideki yeminler, yemin
eden kad›n taraf›ndan destekçi bu erkek akrabalar›n yoklu¤unu vurgulay›p böylece yeminin inand›r›c›l›¤›n› art›r›r:
Kurê min bimire! (“O¤lum ölsün!”)
Bav birayê min bimire! (“Babam ve a¤abeyim/erkek kardeﬂim ölsün!”)
Ez xêrê birayê xwe nebinim! (“A¤abeyimin/Erkek kardeﬂimin hayr›n› görmeyeyim!”)
Bu kategorideki son tema olarak Allah’›n yok edeci gücü, ölüm
inand›r›c›l›k unsuru olarak kullan›labilir. Örne¤in konuﬂmac› yalan
söylemedi¤ini ›spatlamak için ﬂöyle diyebilir:
Xwedê min dêran ke! (“Allah beni yok etsin!”)
Xwedê min poﬂman ke! (“Allah beni piﬂman etsin!”)
Xwelî li serê min be! (“Toprak kafamda olsun!”, yani “Öleyim ve
gömüleyim!”)

224 • Yemin Kitab›

Performans
Hymes “norm” kavram›yla dikkatimizi konuﬂma eyleminin performans›na çeker. Duydu¤um yeminlerin ve görüﬂtü¤üm kiﬂilerden ayr›ca toplad›¤›m yemin örneklerinin baz›lar› çok basmakal›p, baz›lar› ise
çok daha yarat›c›d›r. Bana bildikleri yeminleri aktaran kiﬂiler yemin
eden kiﬂilerin seçtikleri kelimeleri hat›rlad›klar› gibi yemin ediﬂ ﬂekillerini de yarat›c›l›k bak›m›ndan unutmad›klar›n› aktarm›ﬂt›r.
Yukar›da de¤inildi¤i gibi, yeminlerin farkl› “ton”lar› (Hymes
1974) vard›r. ‹ster mizahi ister ciddi, yeminlerin performans› yükseltilmiﬂ bir ses, el kol hareketleri ve canl›l›k içermektedir. Yeminci belki
zaten bir oda dolu insan› e¤lendirip dikkatleri üzerine çekmiﬂ haldedir;
yeminler o zaman bir hikâye ya da f›kray› daha baﬂar›l› anlatmak için
repertuar›n bir ö¤esidir. Özellikle televizyonun 1980’lerde köye geliﬂinden önce, hikâye anlatabilmek önemli bir de¤er taﬂ›rd›; baz› yaﬂl›
veya ölmüﬂ kad›n ve erkeklerin yetenekleri hala an›msan›r. Yemin bu
tarz hikâyelerin olmazsa olmazlar›ndand›r. Gözlemledi¤im ve bana aktar›ld›¤› kadar›yla ﬂaka yap›l›nca baz› bireylere daha özgürce davranma
hakk› tan›n›r. Örne¤in “falanca kiﬂiyi” “falanca iﬂi” yaparken gördüklerine yemin edebilirler; bu durumda baz›lar›n› e¤lendiren bu durum
baz›lar›n› gücendirebilir. Bu ikisi aras›nda çok ince bir çizgi vard›r.
Hem hikâye anlat›m›nda hem e¤lendirici konuﬂmalarda yeminlerin
amac›, asl›nda bir iddian›n gerçeklik de¤erini do¤rulamaktan çok, konuﬂmac›y› dinleyen ve onun zaten kurgusal bir hikâyeyi aktard›¤›n› bilen ama yine de bu kurguya e¤lenceyi sürdürmek için inanmaya raz› olmuﬂ kiﬂilere heyecan vermektir. Bu durumun tersine, ciddiyet içinde
sarf edilen bir yeminin amac› ise yeminciye dikkati çekmekten çok
söylediklerinin gerçekli¤ine olan inanc› artt›rmay› amaçlar.
Yeni Nesil
Van’daki Kürt çocuklar›, s›k s›k yemin eden yaﬂl›lar›n aras›nda
büyür. Beklendi¤i gibi onlardan etkilenip çocuklar da s›k s›k yemin
kullan›rlar. Birçok kez yaramazl›k yapm›ﬂ çocuklar›n Kuran, Kuran
çantas› ya da ekmek üzerine suçsuz olduklar›na dair yemin ettiklerine
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ﬂahit oldum. Bu nesneler hala çocuklar›n günlük hayatlar›n›n bir parças›d›r. Ayr›ca okulun yaz tatillerinde birçok çocu¤a Kuran kurslar›nda Kuran’a sayg› ö¤retilir. Bu yüzden ekmek, Kuran gibi kavramlar çocuklar›n yeminlerinde de s›k s›k karﬂ›m›za ç›kar. Kiminle konuﬂtuklar›na ve kendi Kürtçe hâkimiyetlerine göre bu yeminler Kürtçe ya da
Türkçede sarf edilebilir. Tipik Türkçe örnekler ﬂunlard›r:
Ekmek çarps›n!
Vallahi!
Kuran çarps›n!
Fakat genç nesilde üçüncü kategorinin kullan›ﬂ› azalmaktad›r.
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Ant Kelimesinin Kökeni Üzerine
Orçun Ünal*

1. Giriﬂ
Türkçe ant kelimesi, Eski Türkçe and kelimesine gitmektedir.
D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk’te and olarak geçen kelime, Eski Uygurcada iki
kez ant <’’NT> olarak tan›klanm›ﬂt›r (EDPT 176, UWb 145, DTS
44). And kelimesinin Türkiye Türkçesinde oldu¤u gibi içmek yard›mc›
fiiliyle kullan›m›, Orta Türkçeden itibaren görülmektedir: Orta Asya
Tefsiri and / ant iç-, Harezm Türkçesi ant iç-, Codex Cumanicus ant iç,
Eski Anadolu Türkçesi and iç- (EDPT 176). Houtsma Sözlü¤ü’nde andiç- ﬂeklinde birlikte yaz›lan yard›mc› fiil grubu, Kit®bu’l-‹dr®k ve
Kav®n¬nü’l-Külliye’de ant›ﬂ- olarak tamamen kaynaﬂm›ﬂ bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. And kelimesiyle kullan›lan di¤er bir yard›mc› fiil ise
_
ber- “vermek” fiilidir: DLT and key yeme berürler ve Kav®n¬nü’l-Külliye
ant ber-. ‹bnü Muhenn® Sözlü¤ü’nde ant kelimesi et- fiiliyle de kullan›lm›ﬂt›r (ESTYa I: 151).
D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk de dahil olmak üzere Eski Türkçede “ant içmek” anlam›nda kullan›lan kelime, and›k- ~ ant›k-1 fiilidir (EDPT 180,
*
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Ant›k- “yemin etmek, and içmek” fiili, Altay Türkçesinde halen yaﬂamaktad›r (ATS
26).
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UWb 157, DTS 45-46). Bu fiil, bazen tek baﬂ›na bazen de ant ~ and
kelimesiyle beraber kullan›lm›ﬂt›r: sat›g yul[ug] ugr›nta ant ant›kt›m›z
(Maitrisimit 61 v 11). D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk’te geçen and∫ar- fiili de
“and içtirmek” anlam›ndad›r (EDPT 180, DTS 44).
2. And ~ Ant Kelimesinin ‹lk ﬁekli
ET and ~ ant kelimesinin ilk ﬂeklini belirlemekte iki zorluk vard›r. Birincisi, kelimenin son ünsüzünün /d/ mi yoksa /t/ mi oldu¤u sorusudur. ‹kincisi ise, /a/ ünlüsünün uzun olup olmad›¤›d›r.
Bizce bu kelimenin ilk ﬂekli, and’d›r. And kelimesi, runik yaz›l›
kaynaklardan sadece Begre (E-11) ve Kara-Yüs (E-39) yaz›tlar›nda tan›klanm›ﬂt›r. Kelime, her iki yaz›tta da
runik harfiyle yaz›lm›ﬂt›r ki
bu da kelimenin [and] okunmas› gerekti¤ini gösterir. Ünsüz çifti hususunda Eski Uygurca bize pek yard›mc› olmamaktad›r çünkü Eski Uygurcada t ve d ünsüzleri s›kça kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Ancak bilindi¤i üzere,
/d/ fonemi /n/ ünsüzünün yan›nda t olarak yaz›ld›¤› için <’’NT> olarak
yaz›lan kelimenin fonemik olarak /and/ ﬂeklini gösterdi¤i kabul edilebilir. Bu kelime, D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk’te her zaman d®l ile yaz›lm›ﬂt›r.
Benzer ﬂekilde, Bat› Türkçesinde de yal›n halde ve ünsüzle baﬂlayan
eklerden önce dahi d®l ile yaz›lm›ﬂt›r: and istedi, andlaruη, andluyum.
Harezm Türkçesi, Ça¤atayca, K›pçakça ve ça¤daﬂ lehçelerin ço¤unda
ikincil olarak ant ﬂeklinde görülmesine ra¤men, kelimenin orijinal /d/
ünsüzü Azerbaycan Türkçesi and ve Halaçça a:nd kelimelerinde korunmuﬂtur. Kelimenin orijinal ﬂeklinin and oldu¤u gösteren di¤er bir
kan›t ise, Mo¤olcaya anda “sworn brother, friend”2 (Lessing 1995: 42)
ve Tunguzcaya anda “drug” (SSTMYa I: 42-43) olarak al›nm›ﬂ olmas›d›r. E¤er kelimenin orijinal biçimi **ant olsayd›, Mo¤olcaya **anta
olarak geçerdi. Nitekim Mo¤olcada kelime içinde /nt/ ünsüzleri s›kça
geçmektedir: arbanta “on kere”, ∫uçinta “otuz kere”, bara∫anta- “kararmak”.

2

Mo¤olca anda kelimesinin “kan kardeﬂi, arkadaﬂ” anlam› bizce ikincildir.
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And kelimesindeki /a/ ünlüsünün uzunlu¤u konusunda dan›ﬂabilece¤imiz dört kaynak bulunmaktad›r. Bunlar; D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk,
Türkmence, Halaçça ve Kazakçad›r. Bu kelime, Yakutça ve Dolgancada korunmam›ﬂt›r. D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk’te and kelimesi ve türevleri
(and›6- ve and∫ar-) genellikle <’AND> ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r. Bazen de
<’ND> ﬂeklinde yaz›lm›ﬂ ve birçok örnekte ikinci elden harekelenmiﬂtir (’AND). <’AND> yaz›m› k›sa ünlülü and ﬂekline iﬂaret etmektedir.
Bu kelime Türkmencede k›sa ünlülü iken Halaççada uzun ünlülüdür (Doerfer-Tezcan 1980: 81-82). Ayr›ca Radloff’un (1893: 738) Ka_
zakçadan verdi¤i uzun ünlülü änt “prisyaga; der Eid” sözcü¤ü bu kelimenin uzun ünlülü oldu¤una dair di¤er bir delildir.
Biz, Kazakça ve Halaççadaki ﬂekillere istinaden bu kelimenin ünlüsünün uzun oldu¤unu kabul ediyoruz.3
Bu durumda kelimenin ilk ﬂekli uzun /®/ ve kelime sonunda /d/ ile
®nd’d›r. Mo¤olca ve Tunguzca anda’ya (Doerfer 1985: 37) dayanarak
®nd kelimesinin de *®nda veya *®ndo4 ﬂekline gitti¤i söylenebilir. Muhtemel *®nda ve *®ndo rekontrüksiyonlar›n› aﬂa¤›da *®ndV ﬂeklinde gösterece¤iz.
Kelimenin etimolojisine geçmeden önce, bir noktaya de¤inmekte fayda var diye düﬂünüyoruz: Vovin (2011), nd ünsüz çifti sebebiyle
and kelimesinin Türkçe olmad›¤›n› ve Ruan-ruan’lar›n dilinden Türkçeye geçti¤ini iddia etmektedir. Vovin, bu konuda Erdal’a (2004: 109)
gönderme yapmaktad›r. Erdal (2004: 109), /r l n/ ünsüzlerinden sonra
gelen /d/ foneminin patlamal› [d] olarak telaffuz edildi¤ini ve son seste tonsuzlaﬂt›¤›n› ifade etmektedir. Ancak yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, Eski Türkçede /nd/ ünsüz çifti vard›r ve Göktürkçe ile Karahanl›cada [nd] olarak telaffuz edilmektedir. Eski Uygurcada ise fonotaktik sebeblerle [nt] olarak telaffuz edilmiﬂ olabilir. Yine de ‹lk Türkçede /nd/
ünsüz çiftinin varl›¤› yads›namaz bir gerçektir.
3

4

Doerfer-Tezcan (1980: 82), bu kelimeyi and olarak yar› uzun (‘halblang’) bir ünlüyle tasarlamaktad›r.
Türkçe /O/ arkfoneminin Mo¤olcada /A/ olarak görüldü¤ü örnekler mevcuttur:
Türkçe -dOk > Mo¤olca -dAg.
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O yüzden biz and kelimesinin Türkçe oldu¤unu kabul ediyor ve
Türkçe bir etimoloji önerisinde bulunuyoruz.
3. ‹lk Türkçe *®ndV Kelimesinin Etimolojisi Üzerine
Niﬂanyan hariç baﬂvurdu¤umuz kaynaklar›n hiçbirinde Eski Türkçe ®nd kelimesi üzerine etimolojik bir bilgi verilmemiﬂtir. Yaln›zca Niﬂanyan, ant isminin ®η- “anmak, hat›rlamak” fiilinden -Ut yap›m ekiyle türetildi¤ini iddia etmektedir5. Ancak /η/ foneminin neden /n/ oldu¤unu ve -Ut ekinin bu kelimeye neden -t ﬂeklinde eklendi¤ini aç›klamamaktad›r. Bu iki önemli sorun aç›klanmad›kça bu etimoloji kabul
edilemez.
Di¤er araﬂt›r›c›lar ise bu kelimeyi bir isim gövdesi de¤il, bir isim
kökü olarak görmektedirler. Ancak son zamanlarda Halaççan›n belgelendirilmesiyle birlikte önceden isim veya fiil kökü oldu¤u san›lan baz› kelimelerin isim veya fiil gövdesi oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Örnek ola*y®- “ya¤ dövmek” fiiline_ (Doerfer-Tezcan
rak, ET y®g “ya¤” isminin
_
1980: 218) ve ET ün- “(d›ﬂar›) ç›kmak” fiilinin *(h)ü- “(d›ﬂar›) ç›karmak” (Doerfer-Tezcan 1980: 130) fiiline gitti¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bizce, ET ®nd ve ‹lk Türkçe *®ndV kelimesi de bir isim gövdesidir
ve *®n-dV olarak tahlil edilmelidir.
3.1. ‹lk Türkçe *-(U)dV Eki
Kelimenin kökü olan *®n- fiiline geçmeden önce, fiilden isim yapan *-dV eki hakk›nda birkaç söz söylemek gerekmektedir. ‹lk Türkçe
*-dV yap›m ekinin tam ﬂekli *-(U)dV’d›r. Bu ek, ET -(U)t ekine geliﬂmiﬂtir. ET -(U)t ekinin *-(U)dV ﬂekline gitti¤i, ET yaﬂ-ut “gizli, sakl›;
gizlice” (EDPT 1017) kelimesinin Mo¤olca karﬂ›l›¤›yla gösterilebilir:
KM dalda “hidden, concealed, secret[ly]; latent[ly]; reticent[ly]; illegal[ly]; secret, something hidden or unknown” (Lessing 1995: 225).
KM dalda, ET yaﬂut kelimesinin ‹lk Türkçe *d2al2uda (*∂al2uda) veya
*d2al2udo (*∂al2udo) ﬂekline gitti¤ini göstermektedir. ‹lk Türkçe *d2al5

http://www.nisanyansozluk.com/?k=ant (Eriﬂim tarihi: 22.12.2011)
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udV, Mo¤olcaya *daluda/o olarak girmiﬂ, *dalada olmuﬂ ve orta hece
düﬂmesiyle dalda ﬂeklini alm›ﬂt›r.

2

Mo¤olcada ‹lk Türkçe *-(U)dV ekini bar›nd›ran di¤er bir kelime
ise, 6a∫da “dry grass of the preceding year” (Lessing 1995: 908) sözcü¤üdür. Bu kelime, Mo¤olca 6a∫sa- “to dry out, parch, shrivel in drying”
(Lessing 1995: 908) fiili ve 6a∫urai “dry, dried up; dry land; dryness;
drought” (Lessing 1995: 910) ismiyle ba¤lant›l›d›r.
Mo¤olca 6a∫da, ya Eski Türkçe k®gut “dar›dan yap›lan bir tür yiyecek” (EDPT 610) ya da daha büyük bir ihtimalle Eski Türkçe kak
“kurutulmuﬂ (bir ﬂey)” ve kak›- (< kak+›-) “sinirlenmek, öfkelenmek”
kelimeleriyle ba¤lant›l›d›r. ET kak›- “sinirlenmek, öfkelenmek” fiili,
6aki- “to dry up (of a sore); to hold something against somebody; to
despise” (Lessing 1995: 915) olarak Mo¤olcaya geçmiﬂtir. Mo¤olca
6aki- fiilinin ilk anlam› olan “(yara için) kurumak”, ET kak›- fiilinin
kak isminden türedi¤ini kesin bir ﬂekilde göstermektedir.
Yukar›da söylenenler ›ﬂ›¤›nda, Mo¤olca 6a∫da kelimesinin tan›klanmam›ﬂ Türkçe *kak›-t isminden geldi¤i söylenebilir. Türkçe *kak›t,
‹lk Türkçe *kak›dV ﬂekline geri gitmektedir. ‹T *kak›dV Mo¤olcaya
*kakada/o olarak geçmiﬂ, *kagada üzerinden 6a∫da olmuﬂtur.
‹lk Türkçe *-(U)dV ekinin Eski Türkçede *-(U)d olarak korundu¤u tek kelime, ET küze-d ve küze-d+çi kelimeleridir (DTS 331,
OTWF 311351). Bu istisnai örnekler haricinde, Eski Türkçede iki veya
daha çok heceli kelimelerin sonunda /d/ ünsüzü bulunmad›¤› için ekin
ünsüzü tonsuzlaﬂarak /t/ olmuﬂtur.
‹lk Türkçe *®n-dV kelimesindeki ek de *-(U)dV ekidir. *-(U)dV
eki, Eski Türkçedeki devam› olan -(U)t ekinin /r/ ile biten köklerden
sonra yapt›¤› gibi6 (OTWF 309-310), *®n- fiilindeki /n/ ünsüzünden
sonra /U/ ünlüsünü düﬂürmüﬂ ve köke *-dV olarak eklenmiﬂtir.
Di¤er bir ihtimal ise kökün *®n- de¤il, *®n›- olmas›d›r. Bu durumda daha eski olan *®n›-dV ﬂekli, orta hece düﬂmesiyle *®n-dV biçimini
alm›ﬂt›r.
6

ET ad›r-t, üdür-t, ur-t, k›r-t, ber-t, kör-t+le vb. gibi.
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3.2. ‹lk Türkçe *®n- Fiili
‹lk Türkçe *®ndV kelimesinin kökü olan *®n- veya *®n›- fiili, bizce, Eski Türkçede yaln›zca iki kez tan›klanm›ﬂ olan an›t- “hat›rlamak,
yad etmek; (ölenleri) hat›rlamak, üzülmek” (UWb 144) fiilinin7 de
köküdür.
ET an›t- “hat›rlamak, yad etmek; üzülmek” fiili geçiﬂli bir fiildir ve
geçiﬂsiz *an- veya *an›- “hat›rlanmak, yad edilmek” köküne geri gitmektedir. an›t- fiilinin yap›sal bir benzeri, ET un›t- “unutmak” fiilidir.
ET un›t- fiili, geçiﬂli bir fiildir ve geçiﬂsiz *un›- “unutulmak” kökünden
gelmektedir. Türkçe *un›- “unutulmak” fiiline hem biçim hem de anlam bak›m›ndan çok benzeyen bir kelime, Ural dillerinde bulunmaktad›r: Estonca unu- “unutulmak”, Komi vun- “unutulmak” (Rédei
1988: 588). Rédei (1988: 588), bu ve di¤er soydaﬂ kelimeleri ProtoUralca *wunз- “unutulmak” ﬂeklinden getirmektedir. ‹lk Türkçe *un›fiili, Proto-Uralca *wunз- fiiliyle kesinlikle ba¤lant›l›d›r ancak bu ba¤lant›n›n ne yönde oldu¤unu ﬂimdilik söylemek mümkün de¤ildir.
ET an›t- “hat›rlamak, yad etmek; üzülmek” fiilinin kökü olan *anveya *an›- “hat›rlanmak, yad edilmek” fiili, bizce, ‹lk Türkçe *®ndV
kelimesinin kökü olan *®n- veya *®n›- fiiliyle bir ve ayn›d›r. Bu durumda ‹lk Türkçe *®ndV kelimesinin temel anlam› “hat›rlanan (bir
ﬂey)”dir. Ant da unutulmamas› gereken verilmiﬂ bir söz, edilmiﬂ bir yemindir.
4. Son söz
Erdal (OTWF 316), -(U)t ekiyle görülen geçmiﬂ zaman ekinin
muhtemel ba¤lant›s›8 hakk›nda ﬂöyle yazmaktad›r:
“The problem with connecting -(U)t noun and perfect is the fact
that the perfect consistently has a /d/ except after /r l n/ and perhaps
7

8

ETS 16633 tolp› tüzün ›dokn›η yor›k›n an›t›p ve HtPek 20 b 2 küsäyür m(ä)n k(ä)ntü
özüm an›tmagal›.
Doerfer (1976: 49), görülen geçmiﬂ zaman ekinin kökeni için -(U)t ekinden farkl›
bir ‘Zeittensor’ *-d+ eki tasarlam›ﬂt›r.

Emine Gürsoy Naskali • 233

/z/. (…) The perfect and the -(U)t formation could be joined if it could be shown that the latter originally was *-(U)d; this does not seem
feasible at present.”
Erdal’a göre o zaman mümkün olmayan ﬂey ﬂu anda mümkün gözükmektedir: Yukar›da Eski Türkçe -(U)t ekinin ‹lk Türkçe *-(U)dV
ﬂekline gitti¤ini göstermiﬂ bulunuyoruz. Son sesteki /A/ veya /O/ ünlüsü Eski Türkçeye gelene kadar düﬂtü¤üne göre, bu ünlü ‹lk Türkçede vurgusuz ve muhtemelen k›sad›r. *-(U)dV ekinin üzerine iyelik ekleri geldi¤inde son ünlü yerini bu eklerin dörtlü ve ikili ünlü uyumuna giren arkfonemlerine b›rakm›ﬂt›r:9 *-(U)d+Xm, *-(U)d+Xη, *(U)d+I, *-(U)d+XmXz, *-(U)d+XηXz. Vurguyu yitiren /U/ ünlüsünün düﬂmesiyle bu birleﬂik ekler *-d+Xm, *-d+Xη, *-d+I, *d+XmXz, *-d+XηXz olarak Eski Türkçeden itibaren tan›klanan biçimlerini alm›ﬂlard›r.
Son olarak ﬂunu da belirtmek gerekir ki Eski Türkçe -dOk s›fat-fiilinin de *-(U)dV eki ve ok edat›ndan geliyor olmas› mümkündür.
Göktürkçede ok edat›n›n ekleﬂti¤i örneklerde10 ünlüsünü yitirdi¤i göz
önüne al›n›rsa -dOk s›fat-fiilinin /O/ arkfonemi *-(U)dV ekinin son
ünlüsü olmal›d›r: *-(U)dO ok > *-(U)dO+k > *-(U)dOk > -dOk.
Bu durumda, ®nd kelimesi de ‹lk Türkçe *®ndo ﬂekline geri gitmektedir.

9

10

Benzer bir durum, k›sa ve vurgusuz ünlüleri olan Çuvaﬂça için de geçerlidir: Örnek
olarak Çuv. alâ “el” kelimesi, 2. tekil ﬂah›s iyelik ekini (+U) al›nca allu, belirtmeyöneltme ekini (+A) al›nca alla ﬂeklini al›r. Yani kelime sonundaki â ve f ünlüleri
düﬂer ve onlar›n yerini ekin ünlüsü al›r.
Tonyukuk Yaz›t›’ndaki ölürtäçi+k (< ölürtäçi+ok) ve ölti+k (< ölti+ok) kelimeleri örnek gösterilebilir.
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K›saltmalar
DLT: D¬v®nü Lu∫®ti’t-Türk
ET: Eski Türkçe
‹T: ‹lk Türkçe
KM: Klasik Mo¤olca
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K›rg›zlarda Bir Gelenek Olarak Yemin Etme ve
Yemin Kavram› ‹çin Kullan›lan Kelimeler
Mayrambek Orozobaev*

Giriﬂ
Hukuki terminolojide “Bir kimsenin verdi¤i sözün ya da yapt›¤›
iﬂin do¤rulu¤unu tasdik etmek için kanun veya örf gere¤ince belli sözleri söylemesi veya hareketler yapmas›” (ML 1969: 555) olarak geçen
“yemin etme”, pek çok toplumda önemle üzerinde durulan evrensel bir
konudur. ‹nsanlar yapt›klar› ya da üstlendikleri bir iﬂin do¤rulu¤una ve
o iﬂi baﬂarabileceklerine çevrelerindekileri inand›rmak istemiﬂ ve onlara bu konuda güven verme ihtiyac› hissetmiﬂtir. Bu da o kiﬂinin, toplumun kutsall›¤›n› kabul etti¤i maddi ve manevi de¤erleri kendisine
tan›k göstermesine ve geleneklerin kabul etti¤i ölçüde çeﬂitli ﬂekillerde yemin etmesine yol açm›ﬂt›r. Bu yeminin herkesçe bilinmesi için,
toplumlar›n örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre çeﬂitli yemin etme törenleri uygulanm›ﬂt›r. Bu törenler, ayn› amaç do¤rultusunda gerçekleﬂtirilse bile uygulan›ﬂ ﬂekli toplumdan topluma, devirden devire
hatta insandan insana farkl›l›klar gösterir. Nitekim ‹slamiyet’in kabu*
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Edebiyat Fakültesi, Ça¤daﬂ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar› Bölümü.
m.orozobaev@gmail.com

238 • Yemin Kitab›

lünden önceki dönemlerde Türk toplumlar›nda Gök Tanr›, ata ruhlar›, su, da¤, nehir, orman gibi kutsal oldu¤una inan›lan ﬂeyler üzerine
yemin edilirken, ‹slamiyet’in kabulü ile bu durumun giderek de¤iﬂti¤i,
insanlar›n Allah’a ve Kur’an-› Kerim’in üzerine yemin ettikleri görülür. Fakat bu süreç, toplumlar›n o zamana kadar sahip olduklar› maddi
ve manevi de¤erleri bir anda unuttuklar› anlam›na gelmemelidir. Çünkü geleneksel de¤erler ço¤u toplumun yüzy›llarca hayatlar›na yön veren, yaﬂam tarzlar›n› ﬂekillendiren ve adeta genlerine iﬂleyerek karakterlerine yans›yan de¤erlerdir. Türklerin ‹slamiyet öncesi geleneksel
Gök Tanr› inanc› ile ‹slamiyet inanc›n›n ço¤u noktada örtüﬂmesi,
Türklerin sahip olduklar› de¤erlere ba¤l› kalmalar›nda önemli bir etken olmuﬂtur. Örne¤in Kuday “Huda” kelimesi, ‹slamiyet’in kabulü ile
K›rg›zcaya geçmiﬂ olan Farsça kökenli bir kelime olmas›na ra¤men
kavram alan› K›rg›zcada oldukça geniﬂlemiﬂtir ve daha çok “Tanr›,
ilah; iye, hami” (Yudahin, 1985: I, 436) anlamlar›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Hatta bu kelime ‹ttin eesi bolso kar›ﬂk›rd›n kuday› bar “Köpe¤in sahibi
varsa, kurdun da hamisi vard›r” atasözünde “sahip olan, himaye eden”
anlam›nda geçmektedir.
Dolay›s›yla bu de¤erler, toplumlar›n geliﬂmesine ve yaﬂam alg›lar›n›n büyük ölçüde de¤iﬂmesine ra¤men günümüze kadar ulaﬂm›ﬂ,
Türklerin bulundu¤u co¤rafyalarda varl›klar›n› korumuﬂtur. Nitekim
bu çal›ﬂmada evrensel bir olgu olarak de¤erlendirebilece¤imiz yemin
etme gelene¤inin sadece K›rg›zlardaki durumunu araﬂt›r›rken dahi, bu
de¤erlerin toplumlarda hala kutsiyetlerini korudu¤una bir kez daha ﬂahit olduk.
K›rg›zlarda Yemin Etme Gelene¤i
Yemin etme gelene¤i, pek çok toplumda oldu¤u gibi K›rg›z toplumunda da önemli say›lm›ﬂ, bunun için özel törenler tertip edilmiﬂtir.
Fakat bu törenlerin rastgele yap›lmad›¤›; zaman, mekân ve yöntem
aç›s›ndan bir arka plan›n›n bulundu¤u aç›kt›r. Örne¤in bir kiﬂi ile
dostluk kurarken edilen yemin ile sefere ç›karken edilen yeminin önceden belirlenmiﬂ muayyen bir günü vard›r. Yönetime gelen bir beyin,
halk›n›n önünde etti¤i yemin ile bir komutan›n savaﬂ döneminde hal-
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k›n› düﬂmanlardan koruyaca¤›na dair etti¤i yeminin günleri birbirlerinden farkl›d›r. Nitekim bu durum halk aras›ndaki Ar bir kündün at›1
baﬂka, ar bir ayd›n otu baﬂka “Her günün ad› farkl›, her ay›n ateﬂi farkl›d›r” atasözüne dahi yans›m›ﬂt›r. (bkz. Akmataliyev 2002: 22).
K›rg›z toplumunda yemin etmenin önemi, yemin ederken kullan›lan kelimeler ve yeminini bozan kiﬂinin baﬂ›na gelecek olanlarla ilgili K›rg›zlar›n folklor kaynaklar›nda pek çok bilgiye, örnekleriyle birlikte ulaﬂmak mümkündür. Bu bilgiler gözden geçirildi¤inde yemin etme gelene¤ini “Yemin etme töreninin eylem (pratik) k›sm›, yemin
ederken kullan›lan karg›ﬂ (sözler) k›sm› ve edilen yeminin boﬂa ç›kmamas›, gerçekleﬂtirilmesi” ﬂeklinde üç baﬂl›kta incelemek mümkündür.
1. Yemin etme töreninin eylem (pratik) k›sm›
K›rg›zlardaki yemin etme törenlerinin eylem k›sm›yla ilgili olarak
en eski Türk destanlar›ndan biri olan “Manas” destan›nda ﬂu ifadelere
rastlan›r: Ok tiﬂteﬂip ant k›l›p “Ok ›s›rarak ant içip”, Ak bolot mizin calaﬂ›p “Beyaz çeli¤in (k›l›c›n) a¤z›n› birlikte yalayarak”, Ayr›ﬂkanda böz
kana, al›ﬂkanda kol kana “(Ortadan) ikiye ay›rd›¤›m›z bez nerede, s›k›ﬂt›¤›m›z el nerede?” (Orozbakov 1982: IV, 197), Keleme ﬂar›p karmaﬂ›p,
ç›b›k k›rka sal›ﬂ›p, “ubada bekem bolsun dep” ak boz beeni çal›ﬂ›p, kolun
kanga mal›ﬂ›p “Kelime-i ﬂerif’i tutarak, ince dal› birlikte tutup keserek,
“And›m›z sa¤lam olsun” diye boz k›sra¤› kurban keserek, elini kan›na
bat›rarak” (Bayciyev 2011: 46), Kurga tüygön kat›ña, kudaylaﬂkan ant›ña “Kemerinin içindeki mektubuna (yaz›), Tanr› ad›na içilen and›na”,
Ak buuday nan›n çaynaﬂt›, keleme ﬂar›p karmaﬂ›p, ölüp keter ant k›l›p, aç
bolot mizin calaﬂ›p.. “Kelime-i ﬂerif’i tutarak, ölümüne ant içerek, aç çeli¤in a¤z›n› yalayarak, ak bu¤day ekme¤ini beraber çi¤nediler” vb. (bkz.
Karalayev 1960: 94, 162).
Bu ifadeler sadece “Manas” destan›nda de¤il, onun devam› olan
“Semetey”, “Seytek” ve di¤er “Kurmanbek”, “Er Tab›ld›”, “Can›ﬂ-Bay›ﬂ”, “Er Soltonoy” vb. gibi birçok destanda ve masallarda geçmekte1

Buradaki at› “ad›” kelimesi bazen ant› “and›” ﬂeklinde kullan›lmaktad›r.
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dir. Kullan›lan ibareler hem yemin etmenin önemini hem de insanlar›n neye göre yemin ettiklerini göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Sadece folklorik ve edebi metinlerde de¤il, tarihi belgelerde de rastlan›lan bu örnekler ›ﬂ›¤›nda; okun, m›zra¤›n ya da k›l›c›n keskin çelikli taraf›n› ›s›rarak ya da yalayarak ant içme gelene¤inin K›rg›zlar aras›nda
oldukça yayg›n oldu¤u görülür. Bununla birlikte genellikle beyaz (boz)
at ya da kara koyun kesip kan›na ellerini bulayarak yemin etme gelene¤i çok eski ça¤lardan günümüze kadar uygulanagelmiﬂtir. 1759 y›l›nda K›rg›zlar ve Kazaklar, Kalmuk-Torgavutlar ile Bulan›k denilen su k›y›s›nda gök kaﬂka (aln›nda bir iﬂaret bulunan) boz ayg›r ve kara baﬂl›
koçu kurban keserek ellerini kana bat›rm›ﬂ, bar›ﬂ antlaﬂmas› yapm›ﬂlard›r (bkz. ‹nan 1948: 281).
K›rg›zlarda dostluk kuracak kiﬂilerin de yemin ettikleri görülür.
Genellikle her iki taraf›n sö¤üt a¤ac›n›n ince bir dal›n› iki ucundan tutup ortas›ndan keserek yemin etmelerine folklorik kaynaklarda s›kl›kla rastlan›r. Kesilen bu dal parças›na ant ç›b›k “ant dal›” denir. Kurduklar› dostluklar›n göstergesi olarak kabul ettikleri bu dal parças›n› her
iki taraf özellikle saklar. Ak buuday unun çaynad›m, iﬂener beken maga
dep ant ç›b›kt› karmad›m “Akbu¤day ununu çi¤nedim, ‘Bana inanacak
m›?’ diye ant dal›n› elime ald›m” (Karalayev 2010). Bu örnekten de
anlaﬂ›laca¤› üzere K›rg›zlar dostluk kurarken dahi yemin etmeyi önemsemiﬂlerdir. Ayr›ca folklorik kaynaklarda dostluk kuran iki taraf›n, bir
bezi (kumaﬂ›) ortadan y›rtarak ikiye ay›rma âdeti de yer almaktad›r ve
bu durum yukar›da zikredilen, dal parças›n›n ikiye bölünmesinin bir
varyant› olarak düﬂünülebilir.
Örneklerde bunlar›n yan› s›ra akbu¤day ununu ya da bu¤day›n
kendisini çi¤neme âdeti de göze çarpar. Bu durum, X. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaﬂam›ﬂ olan ‹bnü’l-Fakih’in “Türkler bak›rdan yap›lm›ﬂ bir put
önünde yemin ederler. Putun önünde su dolu bir kap bulunur. Suyun
içine alt›n ve bir avuç bu¤day atarlar. Kab›n alt›nda bir tane kad›n
pantolonu bulunur. Yemin eden ‘E¤er and›m› bozarsam kad›n pantolonu giysim olsun, beni bu¤day gibi biçsinler, yüzüm alt›n gibi sarars›n.’
der.” (‹nan 1948: 280) sözlerindeki bu¤day unsuruyla iliﬂkilendirilebilir.
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J. P. Roux, Eski Türklerde ve Mo¤ollarda yemin etmenin “ba¤lay›c› ve kesin olmas›na karﬂ›n iﬂlemin belirli aral›klarla yenilenmesinin
mümkün veya gerekli” oldu¤unu belirtir. Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’nde Timuçin (Cengiz Han) ile Camuka’n›n birbirlerine karﬂ›l›kl› olarak hediyeler verip yemin ettikleri, belirli aral›klarla dostluklar›n› üç kez yeniledikleri ve her bir yeminden sonra kendilerini anda “antl› dost” olarak ilan ettiklerini ifade eder. (bkz. 2002: 239). Bu âdetin K›rg›zlar aras›nda da yayg›n oldu¤unu, K›rg›zcadaki çok yak›n arkadaﬂ, ayr›lmaz
dost manas›ndaki üç anttaﬂkan dos “(kelimesi kelimesine çeviri: üç kere ant içen dost) deyiminde ve Manas menen Kökbörü üç anttaﬂkan dos
eken “Manas ile Kökbörü üç kere ant içmiﬂ (çok yak›n) dostlarm›ﬂ”;
As›l atam Kay›pdañ, atañ›z Manas Kan menen alt› anttaﬂkan dos eken
“Asil babam Kay›pdañ, baban›z Manas han ile alt› kere ant içmiﬂ dostlarm›ﬂ” (Karalaev 1960: 223) gibi söylemlerde görmek mümkündür.
K›rg›zlar›n yemin etme törenlerinde Kuran’› eline alarak ya da
üzerine elini koyarak yemin ettikleri de yayg›n olarak görülür. Nitekim
bu durum, bahsi geçen keleme ﬂar›p karmaﬂ›p “Kelime-i ﬂerif’i tutarak”
örne¤inde görüldü¤ü gibi K›rg›zlar›n sözlü kültürüne dahi yans›m›ﬂt›r.
Bu yemin etme biçiminin, K›rg›zlarda ‹slamiyet’in h›zla yay›lmaya baﬂlad›¤› XVIII-XIX. yüzy›llarda ortaya ç›km›ﬂ oldu¤u söylenebilir. Fakat
K›rg›zlar ve Kazaklarda ‹slamiyet’in tesiri her ne kadar güçlü olsa da,
bir yandan eski gelenekler korunmaya devam etmiﬂtir. Bununla ilgili
olarak Abdulkadir ‹nan ﬂunlar› dile getirir: “K›rg›z-Kazaklar›n eski
âdetleriyle mücadele eden bir hoca taraf›ndan l841’de yaz›l›p 1879’da
Kazan’da yay›nlanan bir manzumede K›rg›z-Kazaklar›n ﬂeraite uymayan, antlar› ﬂöyle tavsif ediliyor: “At sürüleri, çoban›n›n de¤ne¤i ve k›l›c›n›n sap› üzerinden atlamaz; demircinin körü¤ünü ulu sayar, servet
ve saman›n körü¤ünü lütfu san›r; iki adam davalaﬂ›rsa itham edilen
adam ant ederek gö¤e bak›p t›rna¤›n› yalar. Yine “‹ﬂte ﬂu mezara var,
tüfe¤e (elini) vur, haks›z isen tüfek seni vursun!”, diyerek tüfe¤ini ulu
sayar.” (1948: 283).
A. ‹nan bu çal›ﬂmas›nda ayr›ca t›rnak yalama âdetine dikkat çekerek “Muhtemelen bu adet, t›rnakl› (y›rt›c›) bir totem üzerine yap›lan karg›ﬂ and› töreninin uzant›s›d›r. Baz› kuzey uluslar›nda ay› pençe-
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si ve diﬂleri üzerine ant içme âdetine rastlanm›ﬂt›r.” (1948: 290) ﬂeklinde aç›klamalarda da bulunarak, yemin ederken kiﬂinin t›rna¤›n› yalamas› gibi farkl› bir âdeti aktar›r.
K›rg›zlarda yemin eden kiﬂinin yapt›¤› uygulamalar, ayn› zamanda
yemini derecelendirerek onun gücünü, a¤›rl›¤›n› ve önemini belirler.
Özellikle dostlar aras›ndaki yak›nl›k ve s›k› ba¤, aralar›nda edilen yeminle ﬂekillenmiﬂ, farkl› söylemlerle ifade edilmiﬂtir. Bu söylemleri ﬂu
ﬂekilde örneklendirmek mümkündür: kan dos “kan kardeﬂ ya da kan›
üzerine ant içen dost”, ok tiﬂteﬂken dos “ok ›s›rarak ant içen dost”, bir kasedeki içece¤i paylaﬂan dost manas›nda ﬂilekey al›ﬂkan dos “salyas› geçen
dost”, ç›b›k k›rk›ﬂkan dos “dal keserek ant içen dost”, ak nan tiﬂteﬂken dos
“beyaz ekmek ›s›rarak üzerine ant içen dost”, tuz tat›ﬂkan dos “birlikte
tuz üzerine ant içen dost”, üç anttaﬂkan dos “üç kere ant içen dost” vb.
Buradaki kan dos “kan kardeﬂ” söylemi, “dostluk kuran iki kiﬂinin
kanlar›n› bir kâsedeki k›m›za ya da ﬂaraba kar›ﬂt›rarak birlikte içmesi”
âdetine, yani karﬂ›l›kl› olarak kan de¤iﬂ tokuﬂu temeline dayan›r. Ancak K›rg›zlardaki yemin etme gelene¤iyle ilgili elde etti¤imiz kaynaklarda bu tür uygulamaya rastlanmam›ﬂt›r.2 Bunun yerine bir kiﬂinin daha çok “düﬂman›n›n kan›n› içece¤ine” dair yemin etti¤i ve bu yeminini de yerine getirdi¤i görülmektedir: Ant berip uluu kiçüügö duﬂmand›n
kan›n içüügö “Büyüklerin ve küçüklerin önünde düﬂman›n kan›n› içece¤ine ant içerek”, Kan içmesi karmad› “Kan içesi geldi, (insanlar›) öldürme iste¤i uyand›” (Folk.), Baﬂ›n kesip ald› emi, içindegi kara kan koçuﬂtap cutup ald› emi “ﬁimdi boynunu kesti ve içindeki siyah kan› avucuna alarak yutuverdi” (Karalaev 1960: 205) bu duruma örnek olarak
verilebilir.
2. Karg›ﬂ (sözler) k›sm›
‹. Durmuﬂ, yemin etme türlerini genel olarak kan kardeﬂli¤e dayal›
yemin, uzlaﬂmaya dayal› yemin ve karg›ﬂa dayal› yemin olmak üzere üçe
2

Sadece kan›n köökörlö- “(kelimesi kelimesine çeviri: “kan›n› köökör denilen küçük
deri kaba doldurmak”) hayat›n› feda etmek, riske almak, ölümü göze almak” (Osmonova vd. 2001: 246) deyiminin kökenini bu adetle iliﬂkilendirmek mümkündür.
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ay›rm›ﬂt›r. Kan kardeﬂli¤e dayal› yemin törenlerinde karﬂ›l›kl› iki kiﬂi,
uzlaﬂmaya dayal› yemin törenlerinde boylar ya da milletlerin temsilcileri, karg›ﬂa dayal› yemin törenlerinde ise yaln›zca bir kiﬂinin yemin etti¤i belirtilir. Bunlardan da sadece karg›ﬂa dayal› yeminlerde bir kiﬂinin
herhangi bir ﬂeye yemin ederken “Yalan söylüyorsam, e¤er sözümde
durmazsam” ﬂeklindeki ﬂartl› kullan›mlarla yemininin boﬂa ç›kmas› durumunda her türlü olumsuzlu¤u ve belay› kabul etti¤i ifade edilir. (bkz.
2009: 97-106). Fakat K›rg›zlar›n edebi kaynaklar›nda yer alan yemin
etme törenlerine bak›ld›¤›nda sadece karg›ﬂa dayal› yemin türünde de¤il, di¤er yemin türlerinde de karg›ﬂ ifadeleri yer almaktad›r. K›rg›z
halk edebiyat›nda rastlanan bu ifadelere ant ›rlar› “ant manzumeleri”
denir. (Abduvaliev vd. 2011: I, 117). Genellikle manzum ﬂekilde olan
bu ifadeler, bir toplumun yahut bir milletin dilinde kal›plaﬂm›ﬂt›r ve
inançlar›n›n, maddi ve manevi de¤erlerinin en önemli göstergesi olarak kabul edilir. K›rg›zlar›n edebi metinlerinde yer alan yemin etme törenlerinin karg›ﬂ k›s›mlar›nda genellikle ﬂu karg›ﬂ sözlerine rastlanmaktad›r:
Ant›mdan taysam,
Töbösü aç›k kök ursun!
Töbösü tuyuk kör ursun!..
Töﬂü tüktüü cer ursun!
Tolkugan dayra köl ursun!
Suu bütpögön çöl ursun!
[...] Atag› ursun Talast›n!
Arbag› ursun Manast›n!
[...] Ak buudayd›n nan› ursun!
Atkan kündün tañ› ursun!
Teñir Toonun kaar› ursun!
Iy›k Mekke ﬂaar› ursun!..
Körüstöndö köp arbak
Oroyloru da¤› ursun!..
[...] Enenin appak sütü ursun!..

Yeminimden dönersem,
Üstü aç›k Gök çarps›n!
Üstü kapal› kabir çarps›n!..
Gö¤sü tüylü Yer çarps›n!
Dalgal› nehir, göl çarps›n!
Suyu olmayan çöl çarps›n!
[...] Ünü (ﬂöhreti) çarps›n Talas’›n!
Ruhu çarps›n Manas’›n!..
[...] Ak bu¤day ekme¤i çarps›n!
Do¤an güneﬂin ﬂafa¤› çarps›n!
Tanr› Da¤›’n›n kahr› çarps›n!
Kutsal Mekke ﬂehri çarps›n!..
Mezarl›ktaki ölülerin
Ruhlar› da çarps›n!..
[...] Annenin ak sütü çarps›n!..
(bkz. Asanov ed. 2004: 38-39)
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[...] Ceti Suunun ceri ursun!
Cel cetpegen peri ursun!
Kayberendin piri ursun!..
Akkan suunun seli ursun!
Korgoﬂundun keni ursun!
Çoyunbaﬂt›n demi ursun!
Ak bolottun mizi ursun!
Ak kagazd›n kat› ursun!
Alla taalam özü ursun!
Ak Kurand›n sözü ursun!
Ayr›ﬂal›k, böz ursun!
[...] Ortogo koygon ant ursun!

[...] Ceti Suu’nun3 yeri çarps›n!
Rüzgârdan h›zl› peri çarps›n!
Geyiklerin piri çarps›n!..
Akarsuyun seli (kuvveti) çarps›n!
Kurﬂunun madeni çarps›n!
Topuzun ﬂiddeti çarps›n!
Beyaz çeli¤in (k›l›c›n) a¤z› çarps›n!
Beyaz kâ¤›d›n yaz›s› çarps›n!
Allah Teâlâ’m özü çarps›n!
Hak Kuran’›n sözü çarps›n!
Ay›raca¤›m›z bez çarps›n!
[...] Aram›zdaki ant çarps›n!
(bkz. Mamay 1995: 241)

Ak c›lk›n›n çañ› ursun
Ak buudayd›n dan› ursun

Beyaz at›n tozu çarps›n!
Akbu¤day›n baﬂa¤› çarps›n!
(bkz. Karalaev 1960: 169)

Örneklerden de anlaﬂ›laca¤› üzere yemin etme törenlerinin eylem
k›sm›nda yap›lan uygulamalar, bu tür karg›ﬂ ﬂiirleriyle pekiﬂtirilmiﬂtir.
Buradaki Tanr›, do¤a olaylar›, silah, yer, su, ata ruhlar›, anne sütü, ekmek
vb. gibi unsurlar Türk toplumlar›n›n genelinde kutsal kabul edilir. Nitekim bugün dahi bu de¤erlerin K›rg›zlarda kutsiyetini korudu¤unu
söyleyebiliriz. 7 Nisan 2010’da K›rg›zistan’da gerçekleﬂen ihtilal sonras›nda, muhalefet liderleri ihtilal›n hareket noktas› olan K›rg›zistan’›n
baﬂkenti Biﬂkek’teki Medya-Forum Binas› önünde 17 Nisan 2010’da
düzenledi¤i bir törende tüm milletin huzurunda yemin etmiﬂ ve ﬂu ifadelere yer vermiﬂtir:
Uyutkuluu uluu eldin tündügün tüﬂürböy türkük boluuga ant berebiz!
Tümön eldin ald›nda ﬂeyit ketken tüptüü uuldar›n unutpaganga ant berebiz!
Kök asmand›n ald›nda adal iﬂ, ak emgek k›luuga ant berebiz!... Ant›na turbagandard› töﬂü tüktü cer ursun, töbösü biyik kök ursun! Ursun, Ursun!
3

Yer ismi (Yedi su).
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Ursun! (Köklü yüce milletin tündük’ünü4 tutan direk olaca¤›m›za ant
içeriz! Kalabal›k halk›n gözü önünde ﬂehit düﬂen yi¤it o¤ullar›m›z›
unutmayaca¤›m›za ant içeriz! Gök kubbenin alt›nda helal hizmet etmeye ant içeriz!.. And›n› tutmayanlar› gö¤sü tüylü yer çarps›n, tepesi
yüksek gök çarps›n! Çarps›n! Çarps›n! Çarps›n!) (www.presskg.com/
forum/10/0518_9.htm).
Edebi metinlerde yer alan ve devlet büyüklerinin telmihte bulundu¤u bu söylemlerden baﬂka, K›rg›zlar›n günlük dilde etti¤i yeminler
de oldukça çeﬂitli olup ﬂu ﬂekilde örneklendirilebilir: kögörüp köktöböy
kalay›n “Yeﬂerip büyümeyeyim”, tañga cetpey kalay›n “ﬁafa¤a kalmadan
öleyim”, erteñki kündü körböy kalay›n “Yar›n› göremeyeyim”, tündön
ç›kpay kalay›n “Geceyi geçiremeden öleyim”, bala-çakamd›n cakﬂ›l›¤›n
körböy kalay›n “Çoluk çocu¤umun iyili¤ini göremeyeyim”, balamd›n boorun ceyin “Çocu¤umun ba¤r›n› yiyeyim”, nan ursun “Ekmek çarps›n”,
Kuday ursun “Huda (tanr›) çarps›n”, Teñir ursun “Tanr› çarps›n”, tuz
ursun “Tuz çarps›n”, ﬂaytan als›n “ﬁeytan als›n, götürsün”, murdumdu
tuuras›nan kesip bereyin “Burnumu yanlamas›na kesiyim”, Maynakenin
taz kat›n› boloyun “Maynake’nin kel kar›s› olay›m”, enemdi alay›n “Annemle evleneyim”, atama tiyeyin “Babamla evleneyim”, atamd›n etin
ceyin “Babam›n etini yiyeyim”, kolum s›ns›n “Elim k›r›ls›n”, kara közüm
kaﬂays›n “Kara gözüm kör olsun” vb.
3. Edilen Yeminin Gerçekleﬂtirilmesi
Gönül Gökdemir “Türk Mitolojisinde Ant-Yemin Müessesesi”
isimli kitab›nda, Türkler için yemin etmenin ne kadar önemli oldu¤unu ﬂu cümlelerle aktar›r: “Türklerin sözlü kültür içerisinde bulunduklar› dönemlerde Türk boylar›, töreler ile yönetilmekteydi. Yaz›l› hukuka dayanmayan törelerin, yapt›r›m gücü oldukça güçlüydü. Sözlü kültür içerisinde yaﬂayan bu atl› göçebe topluluklarda söz namustu, ﬂerefti. Dolay›s›yla kiﬂiler bir söz verdikleri zaman sözüne güvenilirdi.”
4

Tündük keçe çad›r›n›n en üst k›sm›ndaki yuvarlak pencere gibi çemberdir. Bu çember çad›r›n çat›s›n› oluﬂturmakla beraber ayn› zamanda evi havaland›rma ve ayd›nlatma iﬂlevini görür. K›rg›zlar için özgürlü¤ün, ayd›nl›¤›n, yüceli¤in simgesidir.
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(Gökdemir 2003: 64). Bu durum en eski Türk boylar›ndan olan K›rg›zlar için de geçerlidir. K›rg›zlarda yemin etmenin ne kadar kutsal oldu¤u, yeminini yerine getirmeyen kiﬂinin üzerine yemin etti¤i ve kutsall›¤›n› kabul etti¤i ﬂey taraf›ndan cezaland›r›laca¤›, can› pahas›na da
olsa kiﬂinin yemininden dönmemesi gerekti¤i, pek çok sözlü ve yaz›l›
kaynakta, özellikle de bir toplumun bilinçalt›n› yans›tan atasözü ve deyimlerde mevcuttur. Bir K›rg›z atasözünde yemin etmenin önemi ﬂöyle vurgulan›r: Ant bergen can bergen menen barabar “Ant içmek can›n›
vermek ile eﬂittir”
Bu ibareyle ayn› do¤rultuda olan deyimler ﬂöyle s›ralanabilir: ant›n aluu “and›n› geri almak”, ant›n özü kötörüü “and›n a¤›rl›¤›n› kendisi taﬂ›mak”, ant urgan “ant çarpan, anda çarp›lan”, ant urgur “anda çarp›las›ca” vb. Bunlar K›rg›z kültüründe kavramsallaﬂm›ﬂ ifadelerdir. Ayr›ca ant içkendey “(adeta ant içmiﬂ biri gibi) yüzünün rengi kaçan, zay›f, c›l›z, ar›k” (Osmonova vd. 2001: 46), Dosondonu ant urat, kudandan› bata urat “Antl› dostlar› ant çarpar, antl› dünürleri hay›r dua çarpar”, Dosondonun can› bir kudandan›n mal› bir “Antl› dostlar›n can› birdir, antl› dünürlerin mal› birdir” gibi atasözleri ve deyimler de yemin
etmenin hayatî önemini ortaya koymaktad›r. Özellikle yüzü sararm›ﬂ
birisi için “ant içkendey” sözünün söylenmesi yemin etmenin beraberinde getirdi¤i sorumlulu¤u ve kiﬂinin bu sorumlulu¤u taﬂ›yamama korkusuyla çok ac› çekti¤ini göstermesi bak›m›ndan kayda de¤er bir örnektir.
K›rg›zlarda bir kiﬂi yemininden dönerse, bunun sonucunda sadece
kendisi de¤il, onunla birlikte ailesi ve kendi soyunun devam› olan yedi nesle kadarki torunlar› da zarar görecektir. Bununla ilgili olarak halk
aras›nda anlat›l›p günümüze kadar ulaﬂan pek çok hikâye mevcuttur.
Bunlardan birisi de yak›n geçmiﬂteki tarihi bir olayla ilgili olan “Han
Dursun” hikâyesidir. Hikâyede 17. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan K›rg›z, K›pçak ve Kazak boylar›nda nam salan, meﬂhur han Er Eﬂim, Türkistan
bölgesine sald›ran Kalmuk-Cungar’lara karﬂ› sefere ç›karken, kendi
halk›n›n güvenli¤ini dostu Han Tursun’a emanet eder. Katagan boyunun yöneticisi olan Han Tursun, k›l›ç a¤z›n› yalayarak halk› koruyaca¤›na ant içmiﬂtir. Aradan bir müddet geçer ve Er Eﬂim’in öldü¤üne da-
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ir dedikodular kulaktan kula¤a yay›l›r. Bu dedikodulara inanan Han
Tursun ise içti¤i and›n› unutur; Er Eﬂim’in memleketini ele geçirerek
halk›n› talan eder ve dostunun en genç han›m›yla evlenir. Ancak daha sonra Er Eﬂim düﬂmanlar›n› bertaraf ederek sa¤-salim memleketine
döner ve halk›n›n baﬂ›na gelenleri ö¤renince aniden bask›n yaparak
Han Tursun’u esir al›r. Er Eﬂim halk›n›n önünde: Katagand›n han Tursun, seni ant ursun! “Katagan(boyu)dan olan Han Tursun, seni ant
çarps›n!” diyerek üzerine ant içtikleri k›l›c›yla eski dostunun boynunu
vurdurur. Er Eﬂim’in bu sözü bugün de Katagand›n han Tursun, Han
Tursundu ant ursun! ﬂeklinde halk a¤z›nda dolaﬂmaktad›r (bkz. Stamov
2009: 30-91).
K›rg›zcada Yemin Etmekle ‹lgili Baz› Kelimeler
K›rg›zcada, hem edebi dilde hem de günlük dilde söylenen yeminler oldukça fazlad›r. Yemin etmekle ilgili olarak ant kelimesinin yan›
s›ra ﬂert, kasam kelimelerine ve can tüﬂüü (can berüü), ç›b›k k›rkuu gibi
baz› birleﬂik fiillere de rastlanmaktad›r. Günümüz K›rg›zcas›nda bu kelimeler birbirleriyle eﬂ anlaml› gibi kullan›lmaktad›r. Fakat bu kelimelerin etimolojik arka planlar›, kelimelerin oluﬂumuna zemin haz›rlayan
sosyo-kültürel kaynaklar ve Türk kültürünün önemli addetti¤i baz› temel unsurlarla olan iliﬂkisi henüz bilinememektedir. Bu sebeple bu çal›ﬂmada söz konusu kelimelerin etimolojik ve sosyo-kültürel temelleri
irdelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ant: K›rg›zcada yemin etmek anlam›nda genellikle ant kelimesi
kullan›lmaktad›r (bkz. Abduvaliev vd. 2011: I, 117). Bilindi¤i üzere bu
kelime Eski Türkçeden bu yana Türkçenin pek çok sahas›nda karﬂ›m›za ç›kan ve günümüzde de ant, and, andagar, and›gar vb. ﬂekillerde yayg›n olarak kullan›lan Mo¤olca ve Türkçenin ortak kelimelerindendir.
(bkz. Sevortyan 1974: 151). K›rg›zcada ant kelimesi genellikle ber“vermek”, ur- “vurmak, çarpmak”, iç- “içmek”, karma- “tutmak”, k›l“k›lmak, yapmak” yard›mc› fiilleriyle birlikte kullan›larak ant ber- “yemin etmek, ant içmek”, ant ur- “ant çarpmak”, ant iç- “ant içmek”, ant
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karma- “and›n› tutmak, sözünde durmak”, ant k›l- “ant içmek, antlaﬂma yapmak” ﬂekillerinde geçer. Ayr›ca ant kelimesi ﬂert kelimesiyle birlikte ikileme oluﬂturarak ant ﬂert ﬂeklinde yayg›n olarak kullan›l›r: ant›-ﬂerti moynuma “And› benim üzerime” (Yudahin 1985: II, 407). Bu
örneklerin yan› s›ra K›rg›zcada ant kökünden türemiﬂ olan anttuu “antl›, and› olan”, anttaﬂ- “antlaﬂmak, birlikte ant içmek”, antkor “devaml›
ant içen; yalanc›” (Abduvaliev vd. 2011: I, 119) kelimeleri ve dos
“dost”, kuda “dünür” kelimeleriyle anda “ant” kelimesinin birleﬂiminden meydana gelen dosondo “antl› dost, kan kardeﬂ” (Abduvaliev vd.
2011: I, 434) ve kudanda “antl› dünür” (Abduvaliev vd. 2011: II, 91)
gibi birleﬂik kelimeler mevcuttur.
Ant kelimesinin K›rg›zcadaki kavramsal ça¤r›ﬂ›m alanlar› ve yan
anlamlar› oldukça geniﬂtir. Örne¤in, ant uruu “ant çarpmak” ifadesindeki ant, toplumun zihninde “cezaland›r›c› ola¤anüstü güç”, “dokunulmaz kutsal varl›k”, “karg›ﬂ, beddua”, “ruh”, “kan” vb. gibi pek çok metaforik anlam taﬂ›maktad›r. Ayr›ca ant kelimesine baz› cans›z varl›klar›n kiﬂileﬂtirilmesinde de baﬂvurulur. Örne¤in, m›nt›kt›n oozun adamd›
karatpa, ant› bar! “Tüfe¤in a¤z›n› insana do¤rultmay›n, and› vard›r.
(‹nsana do¤rultursan vururum diyen sözü vard›r.)”, Ala cipti attaba, ant› bar “Alaca urgan›n üzerinden geçmeyin, and› var (Üzerinden atlarsan›z y›lan›n ruhuna sayg›s›zl›k olur ve baﬂ›n›za her türlü belâ gelebilir.)”, Koyçunun tayag›nan attaba, ant› bar “Çoban›n de¤ne¤inin üzerinden atlamay›n, and› vard›r”, Kar›ﬂk›rd›n birdi ceym, miñdi k›ram degen
ant› bar “Kurdun ‘bir tane (davar) yerim, bin tanesini öldürürüm’ diyen
and› vard›r” cümleleri, bu duruma örnek verilebilir.
ﬁert: K. K Yudahin, K›rg›zlar›n konuﬂma diline dayanarak haz›rlad›¤› K›rg›zca-Rusça sözlükte “1. ﬁart, koﬂul; 2. Ant, yemin” anlamlar›nda kullan›lan ﬂert kelimesinin Arapça kökenli oldu¤unu kaydetmiﬂtir (1985: II, 407). Yudahin’e göre kelimenin esas anlam› “ﬂart, koﬂul”
olup K›rg›zcada yayg›n olarak kullan›lan “ant, yemin” anlam›ndaki
ﬂert kelimesi, daha sonraki dönemlerde anlam geniﬂlemesi sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r. Çünkü gerçekleﬂtirilen yemin etme törenlerinde kiﬂinin
yemin ederken “E¤er ben bu iﬂi yapmazsam”, “E¤er verdi¤im sözü tut-
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mazsam”, “E¤er ﬂu tarihte ﬂuraya gelmezsem”, “E¤er bunun intikam›n›
almazsam”, (tüfe¤iyle antlaﬂan kiﬂilerin) “Cazd›m atsam maga ﬂert, cañ›l›ﬂ tiyseñ saga ﬂert” dep m›lt›g› menen ﬂertteﬂip “‹sabet ettiremezsem and›n sorumlulu¤u benim üzerime, sen yanl›ﬂ yere isabet ettirirsen and›n
sorumlulu¤u senin üzerinedir. (Yudahin 1985: II, 407)” vb. örneklerinde oldu¤u gibi ﬂartl› cümleler söyledi¤i görülür.
ﬁert kelimesi K›rg›zcada genellikle isim halinde, ant kelimesiyle
birlikte ant ﬂert “ant yemin”, anttaﬂkan-ﬂertteﬂken “antlaﬂan, birlikte
ant içen”, anttuu-ﬂerttüü “antl›, yeminli” ﬂekillerinde kullan›l›r (bkz.
ant). Ayr›ca bayla- “ba¤lamak”, k›l- “k›lmak, yapmak”, ber- “vermek”
yard›mc› fiilleriyle birlikte ﬂert bayla- “yemin etmek, ant içmek”: Kasam içip ﬂert baylap “And içerek, yemin ederek”, ﬂert k›l- “ant içmek”:
ubadan› bek k›l›p ölüp keter ﬂert k›l›p “birbirlerine söz verip, ölüm and›n› içerek”, ﬂert ber- “ant içmek”: Ar-nam›s›m menen ölöyün dep özünö
özü ﬂert berdi “ﬁerefim, namusumla öleyim diye kendi kendisine yemin
etti” (Folk.) ﬂekillerinde de yayg›n kullan›mlar› mevcuttur. Neticede
K›rg›zcadaki “ant, yemin” anlam›na gelen ﬂert kelimesinin Türkiye
Türkçesi a¤›zlar›nda yayg›n olarak kullan›lan ﬂart etmek “ﬁart olsun
diyerek yemin etmek” (Akal›n 2010: 2206) deyimindeki ﬂart kelimesiyle hem köken bilgisi hem de anlamsal aç›dan örtüﬂtü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r.
Kasam: Arapçadaki kâsem “yemin, and” (Develio¤lu 1993: 492)
kelimesinden geldi¤i bilinen “kasam” kelimesi K›rg›zcada da bu anlam›n› korumuﬂtur. Kasam içip anttaﬂat “Ant içip yemin ederler” (Abduvaliev 2011: I, 799) örne¤inde görüldü¤ü üzere kasam kelimesi K›rg›zcada genellikle iç- “içmek” yard›mc› fiiliyle birlikte kullan›l›r. Ayr›ca
söz konusu lehçede kasam kelimesinden türemiﬂ kasamkor “sürekli yemin eden, yalanc›”, kasamç› “sürekli yemin eden”, kasamdaﬂ “karﬂ›l›kl› ant içen dost”, kasamdaﬂ- “karﬂ›l›kl› ant içmek” (Abduvaliev 2011: I,
799; Mukambaev 2009: 462) ﬂekilleri de mevcuttur. Ancak kasam kelimesinin K›rg›zcadaki kavramsal alan› çok geniﬂ de¤ildir. Bunun nedeni ise söz konusu kelimenin K›rg›zcaya, di¤er Müslüman halklar›n
vas›tas›yla daha sonraki dönemlerde girmesidir.
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Ç›b›k k›rkuu: Yemin etmekle ilgili olan bir di¤er sözcük “ç›b›k
k›rkuu”dur. Günümüzde yayg›n olarak kullan›lan ve antlaﬂmak, sözleﬂmek manas›na gelen ç›b›k k›rkuu (“dal kesmek”) deyimi daha önce de
bahsedildi¤i üzere yemin etme töreninde birbiriyle dostluk kuran iki
taraf›n sö¤üt a¤ac›n›n ince dal›ndan kopararak iki ucundan karﬂ›l›kl›
olarak tutup onu k›l›ç ya da b›çakla tam ortas›ndan kesme, ikiye bölme adetiyle iliﬂkilidir. Taraflar bu dal parças›n› keserken “E¤er bu and›
bozarsam ﬂu dal gibi parçalanay›m, yeﬂermeyim” diye ant içerler.
Dal kesip söz vererek, insan›n sonucuna katlanacak ve geri dönemeyecek ﬂekilde yemin etmesi manas›ndaki “Ç›b›k k›rk›p kep k›l›p adam
kaçpas ﬂert k›l›p” (Osmonova vd. 2001: 484) sözüne de rastlan›r. Ayr›ca baz› yemin etme törenlerinde yemin eden her iki taraf dal›n iki
ucundan tutar ve bu dal, onlar›n ettikleri yemine ﬂahit olan üçüncü bir
ﬂah›s taraf›ndan tam ortadan k›l›ç ya da b›çakla kesilir. Bu durumda
dal› kesen kiﬂiye de ç›b›k k›rkar “(dal kesen) ﬂahit, yemin törenini yöneten; güvenilir” (Osmonova vd. 2001: 484) ismi verilir.
Can tüﬂüü: K›rg›zlardaki yemin kavram›yla ilgili eski dönemlere
ait bir di¤er kelime ise can tüﬂüü’dür. K›rg›zcada bu kelimenin yerine
bazen can berüü “can›n› vermek”, can saluu “can›n› (ortaya) koymak”
birleﬂik fiilleri de kullan›l›r. Murunku K›rg›z nark› eken, mal taan›lsa can
tüﬂüü “Eski K›rg›z âdetiymiﬂ, çal›nan mal tan›n›rsa can› üzerine ant içmek” (Orozbakov 1988: 225).
Bu âdete eskiden h›rs›zl›k vakalar›nda rastlan›ld›¤› kaydedilmiﬂtir.
Bir kiﬂinin hayvan› ya da mülkü çal›nm›ﬂsa, h›rs›zl›k yapt›¤› düﬂünülen
insan›n önde gelen bir akrabas›na “E¤er sizin ﬂu akraban›z bu adam›n
mal›n› çald›ysa o¤lunuzun can›n› verecek misiniz?” diye sorduklar› ve
böylece ﬂüpheli duruma düﬂen kiﬂiyle ilgili akrabas›ndan bilgi al›nd›¤›,
akrabas›n›n o kiﬂinin h›rs›zl›k yapmad›¤›na emin olmas› durumunda
halk›n önünde “Akrabam onun mal›n› çalmad›, e¤er çald›ysa o¤lumun
can›n› verece¤im” diye yemin etmesi gerekti¤i kaynaklarda zikredilmektedir. Fakat böylesi durumlarda insan›n, sevdi¤i o¤lunun can›n›
verece¤ini söyleyerek yemin etmesi oldukça zor olmuﬂtur ve bunun yerine “Akrabam çalmam›ﬂ; ancak o adam›n maddi kayb›n› giderece¤iz,
o¤lumun can›n› vermeyece¤im” dedi¤i görülmüﬂtür. E¤er ﬂüphelinin
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yak›nlar›ndan birisi bu ﬂekilde yemin edip de daha sonra ﬂüphelinin bu
olayla ilgisinin oldu¤u ortaya ç›karsa, bu yemine tan›k olanlar, yemin
eden adam›n o¤lunu beyaz bir keçeye sararak adeta o kiﬂi ölmüﬂ gibi
defin öncesi uygulamalar› yapm›ﬂlard›r. Bu durum yemin eden adam,
yak›nlar›, özellikle de o¤lu için çok a¤›r bir psikolojik darbe olmuﬂ ve
buna maruz kalan baz› insanlar olaydan k›sa bir süre sonra vefat etmiﬂlerdir. Bu durumla ba¤lant›l› olarak Can bergendin can›nda turba “Can
verenin (Güvencesine can›n› koyarak ant içenin) yan›nda durmay›n”
atasözü ortaya ç›km›ﬂt›r (bkz. Karasayev, 1982: 99; Orozobaev 2010:
109).
Sonuç
Yemin etme gelene¤inin K›rg›z toplumlar›ndaki yeri, önemi, iﬂlevi ve bu do¤rultuda kullan›lan kelimelerin ele al›nd›¤› bu çal›ﬂmada ﬂu
sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
* K›rg›zlar›n yemin ederken tanr›, ata ruhlar›, Manas’›n ruhu, Allah, Kur’an, silah (k›l›ç, ok, tüfek, kurﬂun), bu¤day, bu¤day unu, anne sütü, tuz vb. gibi kutsal addedilen baz› de¤erler üzerine yemin ettikleri ve
bunlar›n genel Türk kültürünün temel de¤erleriyle örtüﬂtü¤ü görülmüﬂtür.
* K›rg›zlardaki yemin etme gelene¤inde, genel Türk kültürü çerçevesinde geliﬂip, göçebe hayat ﬂartlar›nda kal›plaﬂan ç›b›k k›rkuu, can
tüﬂüü gibi kendine özgü anlamlar bar›nd›ran birtak›m eski geleneksel
unsurlar bugünlere kadar korunmuﬂtur.
* K›rg›zlardaki yemin etme gelene¤inde geleneksel Türk inanc›n›n izleriyle birlikte daha sonraki dönemlerde yayg›nlaﬂan ‹slamiyet’in
tesirini de görmek mümkündür. “kasam, ﬂert” gibi ant için kullan›lan
Arapça kelimeler ve ant içmenin eylem ve karg›ﬂ k›s›mlar›nda geçen
Allah, Kur’an, Mekke ﬂehri, kâ¤›da yaz›lan ayetlerle ilgili ifadeler bu
duruma örnek olarak verilebilir. Ancak Arapça kökenli olan ﬂert, kasam kelimelerinin çal›ﬂmam›z›n inceleme k›sm›nda verilen örneklerden de anlaﬂ›ld›¤› üzere K›rg›zcadaki kavramsal ça¤r›ﬂ›m alanlar› ant
kavram›na nazaran oldukça dard›r.
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