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Oath in Act-Speech Rotation
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Özet
Bu çalışmada Türk toplumunun kesmek, kıymak, biçmek; yazmak, çizmek fiilleri
etrafında bir silsile halinde an(t)laşma-sözleşme davranışlarına dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yazı, ant, kesmek, biçmek, kertmek.
Abstract
This study investigates the verbs kesmek, kıymak, biçmek; yazmak, çizmek in relation
to their meaning denoting ‘giving an oath, making a pact’.
Keywords: Script, oath, to cut, to hack, to notch.
“İnsan nesnelerin varlığını ancak onları adlandırarak kavrayabilmiştir.”1 Varlık, fark
edenleriyle söz konusudur ve kastedilirken bir hitaba muhtaçtır. “Dil, düşünce tarafından imal
edilir ve düşünceyi imal eder”ken2 “konuşma, müşahhas bir durumdan onun, sesli veya yazılı
sembollerle ifade edilen mücerret manasını çıkarmak diye de tarif edilebilir.”3 Kasıtlı bir
ünlemin, işaret edileni çağırma ve anma biçimi haline gelmesiyle ad oluş gerçekleşir.
Adlandırma, kültüre ait bir hareket; bir “folklor olayı”4 olmanın öncesinde iletişimi sağlayıp
sürdürebilmenin bir koşulu, bu hareketin hem eyleyeni hem de etkileneni olan insanoğlu için
bir ihtiyaçtır. Ad verip tasavvuru duyulabilir kılma, düşüncedekini somutlaştırma eylemidir;
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iz bırakmakla tamamlanır. Sesini düşüne zarf yapan insanın sözünü kayda alma çabası yazıyla
neticelenmiş, soyut olan düşünce duyma/duyurulma basamağından geçip görme/gösterme
aşamasında bir derece daha somut kılınmıştır. Yazı, adı zamanlara ve mekânlara taşımış; -her
iki anlamıyla- söz, yazıyla korunmuştur. Platon’un insanın dışında, nesnemsi olmak ve belleği
zayıflatmak suçlamalarıyla eleştirdiği5 yazı, yine aynı hususiyetine; bu kez faydasını görmek
maksatlı bakıldığında ise “belleği geliştirmeye yönelik bir tür araç, beyne takılan ve beyni
depolama yükünden kurtaran bir protez”6 olmuştur.
Hatice Şirin, “düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi”7 eyleminin tarihî seyrini
irdelediği çalışmasında kazmak, oymak, çentmek, yarmak hareket ve bilgilerine karşılık gelen
fiillerin zamanla yazmak üst anlamına ulaştığını, bu kök ve temel anlam birliği üzerinden
çeşitli ses ve anlam olaylarına işaret ederek, örneklerle açıklar.8
Yazma hareketi ifadeli fiillerin kazımak, kertmek, çizmek vb. anlamlarda temelleniyor
oluşu, bu icat sürecinde insanoğlunun aynı şartlar üzerinden ilerleyişiyle alakalıdır. “İnsanlık,
bugünkü anlamıyla “yazı yazmak” bilgisine ulaşıncaya kadar çeşitli basamaklardan geçmiş ve
bu basamaklar, dünyanın çeşitli bölgelerindeki topluluklarda ortak olmuştur. “Yazı yazmak”
bilgisinin ilk durağı resim yapmak, sert cisimler üzerine ucu sivri nesnelerle çeşitli anlamları
olan semboller ve işaretler çizmektir.”9
Şirin, akraba dil/lehçelerden kelimeleri birtakım ses denklikleri çerçevesinde
karşılaştırarak “birbirine alomorf oluşturan yır-, yar-, çır-, tır- fiillerinin10 [...] yazmak
bilgisine ad oldukları (yaz-, çiz-, sız-)”11 sonucuna varmış, “Türkçede yaz- fiili[ni] ‘kazımak,
hakketmek, oymak, çentmek, nakşetmek, resim yapmak” gibi anlamları olan yar- fiilinin son
sesindeki r ̴ z nöbetleşmesi sonucunda ortaya çıkmış ve “yazı yazmak” anlamını kazanmış bir
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fiil” olarak değerlendirmiştir.12 Kerten, kesen, çenten insan da bu edimini türlü ihtiyaçlarında
kullanır olmuştur ki sözleşmelerin kaydı da bunlardan biridir.
Toplumsal oluş, kişiyi türlü güvencelere mecbur bırakır. Maddi/parasal alışverişler,
evlilik niyetleri, emanet bırak(ıl)malar, barış kararları, beyanın doğruluğunu ispat taraflar için
birer sorumluluktur; ilgililer bu sorumluluğu çağın ve toplumun geçerli ifade biçimleriyle
akde bağlamalıdır. Akdin somut hali ise söz kalıpları ve/veya manası ilgili kişilerce malum ve
makbul davranışlardır. Türk kültüründe, Kırgızlarda sütsüz kadınların yetişkin çocukları
simgesel olarak emzirmesiyle süt kardeşliği anlaşması yapıldığı,13 Yakut, Yenisey ve Altay
boylarında ayı postuna çıkılıp burun deliklerine rastlayan yer öpülerek ayı andı
gerçekleştirildiği görülür.14 Bir baltanın yüzü ve topuzu yalanarak15 verilen antlardan başka
Kırgız ve Kazakların yemin ettirecekleri kişiyi kefenleyip mezara getirdikten sonra “yalan
söylersem canım çıksın” anlamındaki bir karganma16 cümlesiyle gerçeği teyit ettirdikleri17
bilinmektedir. Ant kadehinde kanla kımız, süt ya da şarabı karıştırarak içme uygulamasıyla bu
teyit biçimlerine eklenen ant içmek18 ise pratikten ayrılıp bir söz eylem örneği olarak dilde
varlığını sürdürmektedir. Bu uygulamalar her biri kendi içinde anlamlı nesneleri ve
hareketleriyle ait oldukları kültür çevresinde geçerli biçimlerdir.
Abdülkadir İnan, “Eski Türklerde ve Folklorda Ant” başlıklı makalesinde ant
törenlerinde görülen unsurları sıralarken kan, silah, hediyeleşme, ayı kafası ve derisi ile tırnak
yalamayla beraber bir nesneyi kertmeyi de saymıştır. Öç andı edilirken, Manas’ta yerin
çizildiğini, Edige’de yoğurdun kesildiğini; Yakutlarda ağaç kertmenin dostluğu gerçekleme
biçimi olduğunu ve Çin kaynaklarından öğrenildiğine göre Wuhuanların kertilmiş çubuklarla
sadakatlerini gösterdiklerini aktararak çentme/ kertmenin bir ant unsuru olarak kullanılışını
örneklemiştir.19
Dede Korkut Kitabı’nda Kan Turalı ant verir: “Oğuz yigidinüñ öykeni ḳabardı, ḳılıcın
çıḳardı yiri çaldı, kertdi, ayıtdı-kim: Yir kibi kertileyin, topraḳ kibi ṣavrılayın, ḳılıcuma
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ṭoğranayın, oẖuma sançılayın, oğlum ṭoğmasun, ṭoğar-ise on güne varmasun big babamuñ
ḳadın anamuñ yüzin görmedin bu gerdege girer-isem didi.”20 Kertikle söz verme olayı ayrıca
bebeklerin beşiklerini birbirine sürtmek ya da aynı işareti her iki beşiğe de kazımak suretiyle
uygulanan ve ileride bu bebeklerin evlendirileceği anlamına gelen beşik kertme adetinde de
izlenir. İlk defa Kaşgarlı’da “Ol yıgaç kertti = O, ağaç kertti”21 cümlesiyle açıklanan kertfiili, kértü “doğru, gerçek, sadık”, kértgünç “inanç, iman”, kértgün- “inanmak, güvenmek”
gibi kelimeleri türetmiş olup gerçek kelimesinin de köküdür.22
Türkçe Sözlük’te “bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne” ilk anlamı
verilen gedik kelimesi bir tarih terimi olarak da “bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak
yolunda verilen hak, imtiyaz”23 şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kelime Rize yöresinde “dükkan
ya da kahve kiralarken verilen para”24 anlamıyla kiracının hakkını, mal sahibinin teminatını
ifade ederken kirti biçimiyle de Kırşehir’de “ciddi, doğru” demektir.25
Tarama Sözlüğü’nde kesmek “Katî neticeye bağlamak; bir bedel üzerinde uyuşmak;
ayırmak, uzaklaştırmak, koparmak”26 anlamlarındadır; kesü biçü etmekte “pazarlık edip
kararlaştırmak” ise kes- ve biç- fiilleri ikileme oluşturmuştur.27 Kaşgarlı’nın sözlüğünde yer
alan bıçıg “and, sözleşme (ahdü mîsak)” ve bıçgas “uluslar arasında yapılan and ve
bağlantı”28 kelimeleri de kökende biç- ile alakalıdır.29 Türkçe ilk Kur’an tercümelerinde
Arapça hükm kelimesi dinî metne duyulan saygı gereği anlamı tam manasıyla karşılayabilmek
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için art arda üzmek, biçmek, kesmek kelimeleriyle verilmiştir.30 Bugün de evlilik kararı
alınırken söz kesilir, yüzük/nişan takılır, nikah kıyılır ve yiğidin sözü demirin kertiğine
denktir, ahit buraya yazılır.
Düşünce, soyut yuvasından ad ile sese bürünüp çıkar. İşitilme ve aynı zamanda da
görünür olma ihtiyaç ve arzusu zamanlara ve zeminlere değdiğinde de işaretle somutlanır ki
bunun da başlangıcı çağının en kolay sağlanabilir şekliyle; kertmek, çentmek, yarmakla
olmuştur. Tutup değemediğini gördüğüyle tarif eden insan da bu hareketlerin varlığı duyularla
algılanabilir neticesini soyut birer kavram olan inanca, karara bağlamış; andına şahit kılmış;
aynı zamanda da isim yapmıştır. Kesip biçip hükme varmış; yarıp çentip yazmıştır. Bu esnada
eylem söze evrilmiş, karşılıklı belirleyicilik rolünün doğal bir sonucu olarak, dilin öğelerini
muhafaza hususundaki sıkı tutumu kültürde örnekler bırakmıştır. Yüzyıllar öncesine ait
davranış biçimleri benzerleriyle toplumda izlenebilirken tarihsel - toplumsal sürecin
uygulamadan sildikleri söz varlığında korunmuştur.
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