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ÖZ
Günlük hayatımızda bilerek veya bilmeyerek sık sık kullandığımız sözler vardır: “Allah hakkı için”, “çocuğumun ölüsünü öpeyim”, “vallaha billaha”, “şart olsun”, “üçten dokuza”, vb. gibi. Türkçemizde belki de farkına varmadan kullandığımız bu sözlere, Türk dünyasında “ant” kelimesinin yanında, zaman zaman “yemin”,
“kasam”, “sûkend” gibi Arapça ve Farsça kelimelerin bozulmuş şekillerini de ad olarak vermekteyiz.
Ant örnekleri sadece günlük hayatımızda değil yazılı metinlerimizde de karşımıza çıkmaktadır: Dede
Korkut Hikâyeleri, halk hikâyeleri ve masallarda da bu türün örnekleriyle karşılaşmaktayız.
a) Bir yeri kertmek suretiyle (Dede Korkut Hikâyeleri)
b) Vallah, billah şeklinde (Dede Korkut Hikâyeleri)
c) Kılıç altı etmek (Dede Korkut Hikâyeleri, Bamsı Beyrek, vb.)
d) Araya kılıç koyma (Dede Korkut Hikâyeleri, Manas Destanı, Şah İsmail Hikâyesi, Kirmanşah Hikâyesi ve masal metinlerinde)
Makalemizde yukarıdaki ant şekilleri örnekleriyle birlikte anlatılmıştır.
Anahtar Sözcükler
Ant, destan, halk hikâyesi, masal
ABSTRACT
There are some expressions, such as “for the sake of God”, “on my child”, “I swear that ….”, “I vow
that….”, “from three to nine”, etc., which we frequently use in our daily lives either intentionally or unintentionally. Besides using these expressions unconsciously, we sometimes use modified forms of Arabic and Persian
originated words like “yemin”, “kasam”, “sûkend” as well as the word “ant” in the Turkish world. We encounter
the samples of swear not only in our daily lives but also in our written documents: We face with the samples of
this type in Dede Korkut Stories, folk stories and tales.
a) By means of notch (Dede Korkut Stories)
b) In the form of swearing (Dede Korkut Stories)
c) Under sword (Dede Korkut Stories, Bamsı Beyrek, etc.)
d) Placing a sword in between (Dede Korkut Stories, Epic of Manas, Story of Şah İsmail, Story of Kirmanşah, and texts of tales)
In this paper, the types of swear written above have been expounded through examples.
Key Words
Oath, epic, folk story, tale

Türk halk edebiyatının önemli dallarından birisi de antlardır. Bu tür, kalıplaşmış olması, nesilden nesile aktarılması ve anonim olma gibi özellikleriyle
bilinir.
Antlar, sözlü kaynaklardan bağımsız olduğu gibi zaman zaman diğer halk
edebiyatı ürünlerinin içerisinde de tespit

edilebilmektedir. Bunun en güzel örneği
destan (Dede Korkut, Manas, Köroğlu),
halk hikâyesi (Şah İsmail, Kirmanşah)
ve masal (Gülmez Padişahı, Dünya Güzeli, Şah İsmail, Sırma Saç, Tasa Kuşu,
Bey Böyrek, Acemoğlu, vb.) metinlerinde
görülmektedir.
Hemen hemen Türk dünyasının
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ant içme merasiminin yapıldığını detamamında “ant” olarak bilinen kelime
ğişik kaynaklardan öğreniyoruz (İnan
zaman zaman da Arapça ve Farsçanın
1991: 317-318). Yine on birinci yüzyılbozulmuş şekilleri “kasam”, “sûkend”
da Kagarlı Mahmut tarafından yazıkavramlarıyla karşılanmaktadır.
lan Dîtânü Lßgat’it
adlı eserde
Vürk
de
Örnek olması açısından Karılatır“temür (demir)” kelimesi açıklanırken
malı Vürk Lehçeleri
’ndeki
Sözlüzü
konu
“Gök girsin kızıl çıksın.” şeklindeki ant
ile ilgili kısmı aşağıya alıyoruz.
formülünden bahsedilmektedir (Atalay
Hnd: Hzerbaycan
1985: 362 ). Ayrıca “kertü” (Atalay 1985:
Hnt: Bakurtistan, Vataristan, Öz416) ve and (Atalay 1985: 41) kelimeleri
bekistan
açıklanırken de anttan söz edildiğini biHnt, Sert: Kazakistan
liyoruz. On dördüncü yüzyılda yaşayan
Hnt, Kasam, ert: Kırgızistan
Ebu Hayyan’a göre Türkler ant içerken
Hnt, Hht, Kasam: Vürkmenistan
“Hnt içtim Sencer baı için/”, “Hnt içtim
Hnt, Kasam: Wygur (Dozu VürkisSencer gözü
”, “Hnt içtim
için/ Sencer canı
tan) (1991: 22-23).
için/” gibi ifadeleri kullanmışlardır (İnan
Pekiyi, ant nedir? Bu hususta he1991: 317).
men hemen bütün sözlüklerde ortak bir
On yedinci yüzyılın ünlü seyyahı
tanım vardır. Türk Dil Kurumunun sözEvliya Çelebi de Seyahatname adlı eselüğündeki tanım şu şekildedir:
rinde değişik folklor ürünlerinin arasına
“Hnt: 1/ Vanrı’yı teya kutsal bilinen
zaman zaman ant örneklerini de eklebir kiiyi, bir eyi tanık göstererek bir
miştir. Bir örneği aşağıya alıyoruz:
olayı dozrulama, yemin/ 2/ Kendi kendi“Paa efendimiz dahi Erzurum’a gine söz terme/
rip, yanında ancak Seyyid Hhmet Paa
Hnt içmek (teya etmek): Bir eyi
kaldı/ Bir gece yabancıların olmadızı zayapmaya teya yapmamaya ant ile söz
manda ziyafet yoluyla
termek, yemin etmek/” (Vürkçe Sözlük
I birçok güngörmü
azaları getirip tuz ekmek hakkına ye1998: 115)/
min ettirerek dedi ki/” (Danışman 1970:
Türk kültür tarihinde ilk ant içme
67).
töreni M. Ö. I. yüzyılda, Hun hakanı HuAntlar, anonim halk edebiyatının
hanye ile Çin elçileri Çan ve Mın arasınilk örneklerinden olup her toplumun
da yapılmıştır. Tarihî bir önemi olduğu
tarihî, inancı, gelenek ve görenekleriyle
için ilgili andı aşağıya alıyoruz:
yakın
bir münasebet içindedir. Nitekim
“Han te Hunlar bir sülâle
tekil
başlangıç itibariyle gök ve yere değer veederler: Nesiller boyunca birbirini aldatren insanlar antlarını da daha çok bu ve
maz, birbirine saldırmaz, hırsızlık tubununla ilgili kavramlara yöneltmişlerkuunda birbirine bildirirler/ Hırsızları
dir: Hy hakkı, gün hakkı, toprak hakkı,
cezalandırırlar, zararları öderler, iki tahakkı, gök hakkı, ıık hakkı, su hakraftan birine düman saldırırsa yer
askerlekı, vb.
riyle yardım ederler/ Bu andı kim bozarİnsanların, göçebelikten kurtulup,
sa Vanrı’nın cezasına çarpılsın, nesiller
yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte
boyunca bu andın cezası altında inlesin.”
antlarda biraz daha yiyecek ve içecek(İnan 1991: 317-318).
ler ön plana alınmaya başlanmıştır: Vuz
Altıncı yüzyılda Avarlar ile Bizanshakkı, bereket hakkı, tuz-ekmek hakkı,
lılar; sekizinci yüzyılda da Uygurlarla
un hakkı, nimet hakkı, vb.
Çinliler arasında çeşitli zamanlarda
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Dede Korkut Hikâyeleri’nde karşıAntların son safhasında insanlar en
laştığımız ilk ant günümüz folklorunda
sevdiklerini yemin esnasında söylemeye
da devam etmekte olan beşik kertmesi
başlamışlardır: Hnamın / babamın / çoâdetidir. Bilindiği gibi Kam Pürenün
cuzumun / ninemin / dayımın / amcaOzlı Bamsı Beyrek Boyı’nda Bay Püre
mın baı (canı) için gibi.
beyin oğlu, Bay Piçen beyin kızı olurGaliba insanlar dinlerle tanıştıksa bunlar beşik kertmesi olacaklardır.
tan sonra, yeminlerine de onlarla ilgili
Bu hikâyede dikkat çekici bir husus da
kavramları girdirmişlerdir: Hllah’a ant
çocuk sahibi olamayan aileler daha önolsun, Hllah’ın hakkı için, Hazreti Hli
ceki geleneklerin dışına çıkarak duaya
hakkı için, ant içerim mam Hüseyin’e
yönelmişlerdir. Ayrıca beşik kertmesi
gibi (Nezmeler 1985: 22-23).
ile Dîtânü Lßgat’it
’teki “kertü”
Vürk
keTürkiye’de folklorun bu dalı üzelimesi arasında da böylece bağ kurmuş
rinde Abdulkadir İnan (1991: 317-318),
oluyoruz. Bugün Toroslu Türkmenlerin
Cahit Öztelli (1959: 1938-1940), Orhan
“değişik”, Şavaklı Türkmenlerin “hab”
Şaik Gökyay (1973: CCCXI), Bahaetadını verdikleri gelenekte de süt değişitin Ögel (1988: 266) dışında Nerin Köse
minde ağaç çubuğa kertik (çentik) atıl(1991:169-182) ve Gönül Özdemir (2003:
maktadır.
72)’in çalışmaları gözden kaçmamakta“Kalın Ozız bigleri yüz göge tutdılar,
dır. Yukarıda adlarını saydığımız araşel kaldurup dua eylediler, Hllah Vaala
tırıcıların çalışmalarını tamamlayacağı
sana bir ozul tirsün didiler/ Ol zamanda
düşüncesiyle biz de bu makaleyi ele albiglerün alkıı alkı karkıı karkı idi,
dık.
dualara müstecâp olur idi/ Bay Piçen Big
Hiç şüphesiz günlük hayatımızda
dahı yirinden öri turdı, aydur:
kullandığımız bu yemin terimleri, gün“Bigler menüm dahı hakkıma bir
lük hayatın birer artığı diyebileceğimiz
dua eylen, Hllah Vaala mana da bir kız
destan, masal ve hikâyelere de geçmiştire didi/ Kalın Ozuz bigleri el kaldurtir. Doğu Türklerinin pek çok destanındılar dua eylediler, Hllah Vaala sana da
da (Manas, Hlpamı, Koblandı Batır,
bir kız tire didiler/
Kambar Batır, Bayan Sulut Kozı Körpe,
Bay Piçen Big aydur:
vb.) gördüğümüz bu antlar Batı Türkle“Bigler Hllah Vaala mana bir kız tiri dediğimiz Azerbaycan ve Türkiye’de
reçek olur ise, siz tanık olun, menüm kıanlatılmakta olan hikâyelere nasıl yanzum Bay Püre bişik
Big ozlına
kertme
sımıştır.
yatuklu olsun/” didi/ (Ergin 1958: 117).
Hiç şüphesiz bu coğrafyada bugün de
Aynı hikâyenin başka bir yerinde
bazıları sözlü kaynaklarda da anlatılan
doğrudan bir yemin kavramıyla karşıhikâyelerin başında Dede Korkut Hikâlaşmıyoruz. Ancak Beyrek, eğer istekleri
yeleri gelmektedir. Hikâyelerin teşekkül
yerine getirilmezse âdeta yapacaklarının
tarihi olarak kabul ettiğimiz dokuz ve
bir haberini verir gibidir.
on birinci yüzyıllar ile; yazıya geçiriliş
Beyrek aydur:
tarihi arasında da büyük farklar vardır.
Mere sası dinlü kafir
Aynı husus destanın coğrafyası için de
Menim azzıma sögüp durur idün
geçerlidir. Bir giriş ve on iki hikâyeden
doyamadum
ibaret olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin
Kara tonuz etinden yahnı yidürdün
değişik yerlerinde doğrudan veya dolaylı
doyamadum
olarak ant töreni ile karşılaşmaktayız.
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Vanrı mana yol tirdi gider oldum
dinlü kâfir” şeklinde karşımıza çıkmakmere kafir
tadır. Bu antlardan üçünü de Bamsı BeyOtuz dokuz yigidim amanatı mere
rek içmiştir. Ancak ilk ikisinde Beyrek’in;
kafir
üçüncüsünde ise, “Delü
”ın adı
Ozan
Birin eksük bulsam yirine yüzin
ölgeçmektedir. Bilindiği
gibi “Delü
”
Ozan
düreyim
da Bamsı Beyrek’in ta kendisidir. Son
Otuz tokuz yigidüm amanatı
mere ise ant kelimesi geçmemesine
parçada
kafir (Ergin 1958:136)/
karşılık metnin tamamı okunduğunda
Kılıca doğranmak, ok gibi sancılkonumuzu ilgilendirdiği görülecektir.
mak, yer gibi kertilmek, gök gibi savBeyrek kopuz çaldı soyladı, görelüm
rulmak şeklinde karşımıza çıkan bu ant
hanum ne soyladı:
şekli Dede Korkut Hikâyeleri’nin değişik
Hydur:
yerlerinde geçmektedir. Örnek olması
Hnd içmiem kısır kısraza bindüaçısından aşağıya alıyoruz:
güm yok
Beyrek and içdi:
Binübeni kazatata tarduzum yok
Kılıcuma togranayın ohuma sançıÖküz ardında sartanlar sana balayın, yir gibi kertileyin toprak gibi satrıkar
layın, sazlık ile taraçak olur isem ozuza,
Buldur buldur gözlerinün yaı akar
gelüp seni halallıza almaz isem/” didi/Sen anlarun yanına targıl
Kız dahı urgan getürüp
Beyrezi
hi- tirür bellü bilgil
Muradını
anlar
sardan aaza salındurdı (Ergin 1958:
Senün ile menüm iüm yok
135-136).
Ere taran kız kalka
Benzer bir ant Kanglı Koca Oglı
Kol saluban oynaya
Kan Vuralı Boyı’nda da geçmektedir.
Men kopuz çalam (Ergin1958:146).
“Ozuz yigidünin öykeni kabardı, .................................
kılıcın çıkardı yiri çaldı kertdi ayıtdı kim:
Delü ozan aydur:
“Yir kibi kertileyin, toprak kibi satHnd içeyim bu kez bozaz kısraza
rılayın, kılıcuma togranayın, ohuma
bindüzüm yok
sançılayım, ozlum tozmasun, tozar ise
Binübeni kazatata tarduzum yok
on güne tarmasun, big babamun kadın
tünüz ardı dereçük dezü
anamun yüzin görmedin bu gerdeze girer
tünüz adı Barak dezül-mi-y-id
isem/” didi (Ergin 1958: 193).
Senün adun kırk oynalu Bozazca
Aynı andın benzerini Wın Koca
Fatma dezül-mi-y-idi
(Ergin 1958: 147)/
Ozlı Segrek Boyı’nda ağabeyi tutsak olan
/////////
Egrek içmektedir.
Mere sası dinlü kâfir
“Mere katat kızı men kılıcuma tozMenüm azzuma sögüp- durur- idü
ranayım, ohuma sançılayım, ozlum tozdoyamadum
masun, tozar ise on yaına tarmasun,
Kara tonuz etinden yahni yidürdün
azamun yüzin görmeyinçe, ölmidoyamadum
ise kanın almayınça bu gerdeze girer isem/”
Vanrı mana yol tirdi gider oldum
didi/ (Ergin 1958: 228).
mere kâfir
Kam Pürenün Ozlı Otuz
Bamsı
Beyrek
dokuz
yizidüm amanatı mere
Boyı’ndaki, bazı antlar manzumdur.
kâfir
Bunlardan ikisi “and içmişem (içeyim)”
Birin eksük bulsam yirine on öldüşeklinde başlarken, diğeri “mere sası
reyim
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Kazana biz asi olduk,
Onın eksük bulsam yirine yüzin
öl- and içdük, gel sen
dahı and iç/” didiler/ çmedi,
düreyim mere kâfir
“Men Kazan’dan dönmezem/” didi,
Otuz dokuz yigidüm amanatı mere
namerd tayın kakıdı Beyregi kılıçladı,
kâfir (Ergin 1958: 136-137)/
kara kana buladı bunlu oldı, yarın kıyaSalur Kazan Vutsak Olup Ozlı Wrız
met güninde menüm elüm Kazan ha
Çıkardızu Boy’daki yemin nesir şeklinde
yakasında olsun, menüm kanum Hruza
olup, artık İslamiyet’in tesirini iyice göskor ise/” didi (Ergin 1958: 249).
terdiği bir devrede olduğu gözden kaçAynı hikâyede olay tekrar edilerek
mamaktadır “tallah billah!” ifadesinin
“Mushaf’a el basma”dan bahsedilmektekullanılması da bu görüşümüzü kuvvetdir.
lendiren unsurlar arasındadır.
Kazan’un elin öpdiler:
Vekür aydur:
“Sen
ol Beyrek
öldi didiler- Na“Kazan Big üzerimüze
yazısaz
geldi,
bu
mert tayın
al eylemi,
okıyuban bizi alyazıyı üzerimüzden ayırur
isen seni
koyu
dılar, tarduk, Va Ozuz bigleri size asi
tirelüm didilerolmular, bilmedük, mushaf getürdiler,
Hem haraca muti olalum, sen dahı
Kazan’a asi olduk, sen dahı bize muti
and iç- kim bu bizüm ile yazılızabiz
gelmeol didiler- , and içdiler, Beyrek etmegün
yesin/” didiler/
basmadı, anlara muti olmadı, tayın naKazan aydur:
merd
Hruz kakıdı, beyrezi oturduzı yirde
“Vallah billah tozrı yolı görür
iken
ezri yoldan gelmeyelüm/” didi/kılıçladı/
Kâfir- (Ergin 1958: 249).
Wınsetindiler/
Koca Ozlı Segrek Boyı’nda Egler Kazan eyü and içdi diyü
rek agabeyinin meydana
başı için ant
içmektedir:
Vekür çerisin ditürüp
”
geldi/
Ozlan aydur:
(Ergin 1958:240).
“Mere katat kızı azam baına and
ç Ozuza Va Ozuz Âsi Olup Beyrek
içmiem dönmegüm yoh/” didi/
Öldügi
’da, tıpkıBoy
bir önceki hikâyede
Kız aydur:
olduğu gibi “vallah billah” ifadesi kulla“Kademi kutsuz gelin diyinçe udsuz
nılmaktadır:
gelin disünler, kayın atama kayın anaHruz aydur:
ma aydayım/” didi (Ergin 1958: 229).
“Mere herze merze söyleme, kanuna
Duha Koca Ozlı Delü Dumrul
susanma gel and iç/” didi/
Boyı’nda, yer ve gök, Tanrı şahit gösteriBeyrek aydur:
lerek ant içilmektedir:
“Vallah men Kazan uzruna baum
“Hr tanız olsun, kürsi tanız olsun
komıam, Kazan’dan dönmezem, gerek
Yir tanız olsun gök tanız olsun
ise yüz para eyle/”
(Ergindidi/
1958:
Kadir Vanrı tanız olsun
248)/
Menüm canum senün canuna kurYine son hikâyenin ilerleyen sayban olsun” didi (Ergin 1958: 183).
falarında “Vallah billah” ifadesinin yaDede Korkut Hikâyeleri’nin tek ikinısıra “Mushaf’a el basma” şeklinde bir
yüzlüsü Yalancıoğlu Yaltacuk’tur. Bamyeminle de karşılaşmaktayız:
sı Beyrek tutsak olduktan sonra Banu
Hyıdunuz:
Çiçek’in ailesi onu on altı yıl bekler.
“Namerd Hruz tayından adam gelAncak bu zaman içerisinde Beyrek’in
di, Beyrezi istemi, ol dahı tarmı, hep
ölü veya dirisinden bir haber alınamaz.
Va Ozuz bigleri yıznak olmu, bilmedük
Bunun üzerine Banu Çiçek’in erkek
yime içme arasında mushaf getürdiler,
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ile karşılaşmaktayız.
kardeşi Deli Karçar Beyrek’in ölü veya
Yalınız o zaman âdetimi:
diri haberini getireni ödüllendirece“Bir köynek al gel de, seni eyinden
ğini söyler. Ödül de kız kardeşi Banu
geçiriyim, köyneenin içinden, öyleymi
Çiçek’le haber getiren delikanlın evlenite, neyse seni etlatlık ediniyim/” dedi/
dirilmesidir. Bunu duyan Yalancıoğlu
“Olur ebe/” dedi/
Yaltacuk Beyrek’in kaftanını bir kana
Hemen gitti, efendim çarıdan Bay
sürerek Beyrek’in ölüm haberini getirir.
Börek yiyecekler aldı/ Garıya da giyecekArdından da Banu Çiçek’in Yalancıoğlu
ler aldı/ Efendime söyliyem bir de köyYaltacuk ile düğünü başlar. Düğünün
nek aldı iysinden/ Efendime söyliyem bu
otuz dokuzuncu günü gelen Deli Ozan
köynekten garı Bay Börek’i dokuz sekıyafetindeki Bamsı Beyrek kimliğini
fer geçirdi/ Ve ozlu oldu/ O zaman âdet
açıklayınca Yalancıoğlu Yaltacuk, Tana
öyleymi, dokuz sefer geçirdi.(Kaybal
Sazı’na kaçar. Sonrası mı, bu kısmı Dede
1999:117).
Korkut Hikâyeleri’nden verelim:
Pertev Naili Boratav tarafından
“Yalançı ozlu Yaltacuk bunı iitdi,
derlenen ve Gaman
Beyrezün korkısından kaçdı özüni
Vana Gaman çinde adlı
masal
kitabında gömlekten geçirerek evSazına saldı/ Beyrek ardına düdi,
kota
kota saza düürdi/ lat edinme motifiyle karşılaşıyoruz.
“Git ete, hanıma söyle, bu ozlanı
Beyrek aydur:
gömleğinden geçirsin/ Ben etlat ettim,
“Mere od getürün/”
da etsin/” (Boratav 1958: 202).
Getürdiler, sazı oda urdılar/o YaltaOsmaniye ve çevresindeki düğün
çuk gördü kim yanar, sazdan çıkdı Beyreâdetlerinde de gelin ve kaynana arasınzün ayazına
kılıcıdüdi,
altından kiçda bu ant şekliyle karşılaşmaktayız.
di, Beyrek dahı suçından kiçdi/”(Ergin
“Bu neeli tablodan sonra gelinin
1958: 151).
koltuzuna girilerek damatla birlikte içeSon iki satırda anlatılan kılıcın
riye götürülür/ Hncak, gelinin kapı
altından geçme motifi Dede Korkut
zinden geçmesi pek kolay olmaz/ Burada
Hikâyeleri’nde karşılaştığımız bir başka
yine eski Vürk kültürün
ant şeklidir. Bu ant şekli Dede Korkut
pratikler uygulanır/ Eikte, gelin kayHikâyeleri’nden bu yana, yani yaklaşık
nananın koltuğunun altından geçidört yüz yıldan beri var olan bir yeminrilir/ Kaynananın sözünden çıkmasın
dir. Ancak kılıç altı etmek bazen değişteya etde söz sahibinin kaynanana oltirilip “göynekten geçirme”, “yelekten
duzu hatırlansın diye/ Bu hareket, aynı
geçirme”, “koltuk altından geçirme” şekzamanda Vürk gelenezinde etlat edinme
liye değişime uğramıştır. Bu ant şekli
eklidir/ Gelin de kaynananın bir etladı
hiç şüphesiz halk anlatmaları dediğimiz
olmutur.” (Kalafat 1995: 102; Şimşek
masal ve halk hikâyesi metinlerine de
2003: 150).
yansımıştır.
“Köyneyinden keçirmek” aslında o
Hazar Denizi’nin doğusunda Hlpakişiyi evlatlığa kabul etmek anlamındamı, Hlıp Mana, Hlpamıska gibi adlarla
dır. Tıpkı araya kılıç konulduğu zaman,
bilinen ve sözlü kaynaklarda canlı bir
ikilinin ilişkisinde birbirlerine karşı
şekilde anlatılan Bamsı Beyrek hikâkötü bir düşünce içerisinde olmaması
yesinin Osmaniye varyantında “Bay
“köynekten geçirme”de de aynıdır.
Börek”in evine misafir olduğu koca ka“Köynekten geçirmenin” değişik bir
rıyla sohbeti esnasında da bir ant örneği
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Benzer bir metin Osmaniye’nin
şekli olan kılıç altından geçirme Türk
Düziçi ilçesinde, Çukurovalı Mustafa
dünyasının tamamında bilinen KörozKöse’den yapılan bir derlemede karşımılu destanının Azerbaycan anlatmasınza çıkmaktadır:
da karşımıza çıkmaktadır. Köroğlu’nun
Beriden yaklaınca, topal det de ye“Deli Hesen Kolu”nda karşımıza çıkan
kindi:
bu metni vererek yazımıza devam etmek
“Hman begim!”
istiyoruz:
“Ne tarF”
“Men ehd elemidim ki, her kim
“Hllah akına beni azatla, irelide
meni bassa, onunla dost, garda ollam/
ben sana gerez olurum, beni öldürme”
Ölene geder onun yanında galam/ ndi
dedi/
sen meni basdın, ancag öldürürsen,
ehWlan Hllah akına deyince Gözel
dime çatabilmirem/”
Hhmet acıdı:
Deli Hesen’in bu sözü Korozlu’nu
“Öyle ise topal u gılıcı görüyon
setindirdi/ Hyaza galhdı, Deli Hesen’in
muF”
dedi/
golundan yapııb galdırdı, elini üç
defe
“Görüyom aza” dedi/
onun dalına turdu/
“Bunun altından yedi sefer geDeli Hesen onun gılıcının altınçeceksin; gan gardaşı olacaak seniydan keçdi, ölenecen ona garda olub,
nen.”
gulluzunda durmaza and içdi/ Ondan
“Vallahi aza,
ondedi:
yedi sefer gene gesonra üzünü Korozlu’ya
tutub
çerim”
“Goç Korozlu, düz yeddi ildir
ki,dedi/
Vabî geçer can gorkusu bu///
men bu yoların azasıyam/ ndiye geder
Gözel Hhmet gılıcı uzattı/
hele bir adam menim gabazıma çöp
Gözel Hhmet önde topal det arkada,
salabilmeyib/”(Tehmasıb 1975: 21).
saraya gadar geldiler/ Hırızmalı bunnaAnadolu sahası Körozlu destanının
rı karıladı/ Htı ahıra, Gözel Hhmet’i miMaraş rivayetinde de gömlekten geçirme
safirhaniye çıkardı” (Görkem 2000:171).
ile karşılaşmaktayız.
Azerbaycan ve Anadolu halk hikâ“Hytaz’ı gören Benli Döne’nin aklı
yeleri arasında bilinen bu antlaşma şekli
baından gider/ Kendi kendine acaba
deyim ve uygulama biçimiyle Osmaniye
Körozlu beni bunamı kaçırdı diye düilçesinde
de yakın zamana
ünür/ Döneyi gören ilinin
HytazKadirli
da aynı
eyi
düünür/kadar yaşama imkânı bulan bir âdetmiş. Nitekim, Selçuk Üniversitesi Eğikisinin içinden geçen düünceleri
tim Fakültesi öğretim üyesi Sayın Yrd/
sezmi bulunan Körozlu:
Doç/ Dr/ Kazım Karabörk, annesi Elif
“Döne gömlezini çıkar///”
Karabörk’ten dinlediği bir hikâyeyi bize
Döne,
gömlezini
çıkararak
şöyle anlatmaktadır: “Osmaniye ili KaKörozlu’na terir/ Körozlu bu gömlezi
dirli ilçesinin kuzeyinden Voroslar geçer/
Hytaz’ın üzerine atar/
Vorosların ortasında bazı daz köyleri
“Yizidin giyecezi don, anasının
tardır/ Kösepınarı, Vahta, Çiçeklidere,
gömlezidir/”
Yeilyayla gibi/ Bu hikâye, Kösepınarı
Körozlu’nun
böyle
yapmasıyla
merkez olmak üzere o bölgede geçen bir
Döne’nin, Hytaz’ın anası olduzunu te
olaya dayanır/
Hytaz’ın da Döne’ye ananın etladı datOn dokuzuncu yüzyılın ortalarında
ranmasını bildirmi olur.” (Arsunar
Osmanlı Detleti zayıflayıp otoritesini
1963:116).
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dalarının biri tutalete gaçar, birisi kükaybedince bahsettizimiz çetrede irili
mese
gaçar, ondan sonrama bunları üç
ufaklı bazı beyler türemi/ Bu beyler,
bazı
kere gılıcın altından geçirirler/
arazilere sahip olmular, haytan sürüleSiz etdiniz ben etmeyem deyince
rini arttırmı, çetrelerine de bazı yizitleri
bunları gardaları
toplayıp silahlandırmılar, küçük
çaplı affeder/ Gene cin
padiahının birinde
gızını ortanca gardaına,
bazı birlikler kurmular/ Günün
nemehir güzelini padiahın ozlu, yani
aynı çetredeki gençlerden biri, bu beylerparalı bezirgan alır/ Böyük ey de deniz
den birine karı bir suç ilemi/ Genci kogüzelini
” (Alptekin
alır/2002: 277).
ruyanlar olmadızından kısa sürede
yaDede Korkut Hikâyeleri’nde karşıkalanıp beyin huzuruna getirilmi/ Bey,
laştığımız bir başka ant şekli araya kılıç
gencin zatallı hâline te gençlizine acıyıp
koyarak yatmadır. Bu durum Uşun Koca
(artık kılıç kullanılmadızından) matzeOğlı Segrek Boyı’nda şöyle anlatılmakrini patika yolun kenarındaki yüksekçe
tadır:
bir kayanın üzerine dozru uzatarak:
Htdan aygır deteden buzra koyun“Seni kılıç altı ediyorum, haydi
dan koç kırdurdılar/ Ozlanı gerdege
silahımın altından geç te bir daha böyle
koydılar/ Kız ile ikisi bir döeze çıkdılar/
bir hata ileme/” demi/
Ozlan kılıcın çıkardı, kız ile kendü
Hffedilen genç, oradan ayrılıp gitarasına bırakdı/
mi ama holanmadızı biri tarafından
Kız aydur:
canının bazılanması, gururunu çok faz“Kılıcun gider yizit, murad tir mula rencide etmi/ Vekrar bir silah almı
rad al, sarılalum/” didi/
te aradan zaman geçmeden bir fırsatını
Ozlan aydur:
bulup kılıç altı eden beyi öldürmü/
“Mere katat kızı men kılıcuma tozBöylece kılıç altı edilenlerin hepsiranayım,
nin beylerine ömür boyu minnettar
kal- ohuma sançılayım, ozlum tozmasun, tozar ise on yaına tarmasun,
madıkları da anlaılıyor/”1
azamun yüzin görmeyinçe, ölmi ise kaGörüldüğü gibi kaynak şahsımız
nın almayınça bu gerdeze girer isem/”
Elif Karabörk’ten yapılan bu derleme çok
didi/ (Ergin 1958: 228).
eski bir Türk ant geleneğinin Toroslarda
Daha önce de belirttiğimiz gibi
yaşadığını bize gösteriyor. Kılıcın yerine
burada Türk destan ve hikâyelerinde
tüfeğin geçmesi ise normal bir olaydır.
sıkça karşımıza çıkan demir kültü öne
Çünkü “delikli demir icat edildikten sonçıkmaktadır. Aslında bu motif sadece
ra” ok, yay, gürz ve kılıç müzelik olurken
Dede Korkut Hikâyeleri’ne de ait değiltüfek bunların yerini almıştır.
dir. Aynı motifi Kırgız Türlerinin Manas
Elif Karabörk’ten yapılan bu derDestanı’nda (Yıldız 1995: 258-266), Analeme aynı coğrafyanın masal ve hikâdolu Türklerinin ah smail, Kirmanah
yelerinde de görülmektedir. Mersin iligibi hikâyelerinde de görmekteyiz.
nin Bozyazı ilçesinin Kızılca köyünden
Anadolu sahası okuyucularının bulGeynel Kızılkaya’dan yirmi beş yıl önce
makta zorlanacağı Azerbaycan sahası
yaptığımız bir masal derlemesinde aynı
ah smail Dastanı’ndaki konu ile ilgili
husus metnin sonunda şu şekilde geçmetni eklemek istiyoruz:
mektedir.
“Kiçik gardaın meslehetine garda“Neyse tarır yazır ozlan çıkarken
ları razı oldular/ ah smayıl’ın Semdar
beraber padiahın önüne tengiditerir,
peri’nin razılızını bilib, onları el-ele tapdizer padiahın isteklerini/ Ozlan gar-
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götürmüler, yedirmiler içirmiler daha
ırdılar/ Hham araya geldi, gılıncını sisonra da demiler ki:
yirip gız ile öz arasına goydu, yatdı/ Bir
“Gardalarımızla etlen sen garaham bele, be aham bele geçdi/ Yeddi
daımızı
garda gördü ki bacılarının rengi
sara- al/” demiler/ Bir odaya yatak
editermiler gız ile ikisine bir yatak, bir
lır, sebebini heber aldılar/ Peri gardatek yatak/
Oğlan
gız ile arasına gılıcı
larının cetabında gözünün
yaını
töküp
goymuş yatmı/ (Alptekin 2002: 447).
dedi:
Ülkü Önal
tarafından
Artvin ilinin
“Hman günümün
yarazı
gardalar,
Ardanuç ilçesinde derlenen bir masalda
budu bir aydı ki, meni ah smayıl’a terda araya kılıç koyarak yatma yemin şekdiniz/ Hemie yatan tahtda gılıncı sıyılini görüyoruz:
rıp araya goyub/ Ne mene yahın gelir, ne
“Kızla ozlan aynı odaya girmiler/
dindidir, ne de danıdırır/” (Çolak 1994:
Oğlan, kızla arasına kılıç koyarak
245-246).
yatmı” (Önal 2001: 48).
Şunu da hatırlatmamızda yarar
Bilge Seyidoğlu tarafından kırk yıl
vardır. Manas Destanı’nda araya konuönce Erzurum’da derlenen ve artık malan ok iken diğer metinlerde, Dede Korsallaşmış olan Bey Böyrek hikâyesinde
kut Hikâyeleri’nde olduğu gibi kılıçtır.
araya kılıç koyarak yatma motifiyle kar1980 yılında Silifke’de yaptığımız
şılaşmaktayız.
derlemelerde yukarıda anlattığımız huBey Böyrek:
susların benzerlerine rastlanmıştır.
“Ben padiah ozluyum burada dü“Gız:
zün yapmak istemiyorum/ Babamın
“Vamam/” demi/
görkümü görmesini
Gece
isterim” der/
“Vadimi yerine getirdin/”
yattıkları zaman aralarına kılıcını
Hzam olmu ozlanın gılıcı tarmı,
koyar. Sabah olunca kız babasına aragız demi ki:
larında geçenleri anlatır/ Babasından
“Gel beraber yatalım/”
yardım ister/ ( Seyidoğlu 1999: 71).
“Yok olmaz///”
Kıbrıslı meslektaşımız Mustafa
Ozlan araya gılıncını goymuş,
Gökçeoğlu tarafından hazırlanan ve yagız ozlana demi ki:
“Heral senin dümanın tar/”yınlanma aşamasından olan Kıbrıs Vürk
Halkbilimi Masal Cozrafyamız I adlı
“Yok öyle bir ey/”
“Beni kime götüreceksinF” eserdeki “He Babam De Babam” metinde
“Seni abime götürecezim/” de araya kılıç koyarak yatma motifiyle
karşılaşmaktayız.
“Yok sen gılıcı ortaya goyduzuna
“Delikanlı ormanda yalnız baına
göre, senin dümanın
(Alptekin
tar/”
yaamaya karar termi/ Çıkmı dazın
2002: 428).
en yüksek yerine/ Hraplarına bir saray
ah smail Hikâyesi’nin masallaşyaptırmı/ Bir sabah yanında bir kızla
mış şeklini anlatan Silifkeli, Fatma Güuyanmı/ Çok güzelmi kız/ Bakanlarının
lizar Erol da “kılıçaltı etmek” deyimi yegözlerinin nuru gidermi/ çlerini titreme
rine araya kılıç koyarak yatma motifini
tutarmı/ Almış kılıcını, kızla arasıanlatmasında değerlendirmiştir.
na koymuş/” (Gökçeoğlu 2004: 262).
“Ozlan getmi azbisigile, azbileri
Bunların dışında masallarda kardetlerle detamlı harb edermi/ Harb etşılaştığımız
yemin şekli anlatıcının ağmiler, detleri öldürmüler,
yenmiler/
zından verilen ifadelerdir. Örnek olması
ah smail’i gızın gardaları etlerine
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açısından Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum
Halk Masalları adlı eserinde tespit ettiğimiz bazı antları aşağıya alıyoruz:
“Padiah kızı, sen beni setiyorsan
kafesi aç ben de gidip dolaayım/”
“Gelmezsin” der/
“Gelecezim” diye yemin eder/ (Seyidoğlu 1999: 113).
“Kimseye söylemeyecezine dair yemin eder” ( Seyidoğlu 1999: 201).
“Yanındakiler de can korkusuyla
yemin ederler ki: ehzadem sazolsun,
seni çadırına kimse girmedi” (Seyidoğlu
1999: 255).
Anlaşıldığına göre; “kılıçaltı etmek”,
Türkler arasında çok eskiden beri kullanılan ve bir çeşit affetme, bağışlama
geleneğini ifade eden bir deyim olarak
yaşamaktadır. Savaş aracı olarak kılıcın
kullanıldığı devirlerde; yetki, otorite ve
çevresindeki savaşçıların fazlalığı bakımından güçlü olan bir şahıs, kendisine
veya maiyetindekilere karşı suç işleyen
birini affetmek istediğinde kılıcını düz
olarak yüksekçe bir yere uzatır ve suçluyu bu kılıcın altından geçirirmiş. Bu
davranışıyla o zavallının canını bağışlandığını herkese gösterirmiş. Genel
olarak bağışlanan şahıs da kendisini bağışlayan güçlü kişiye ömür boyu minnet
duyar, saygıda kusur etmezmiş.
Araya kılıç koyarak yatma günlük
hayatımızı o kadar yakından etkilemiştir ki, zaman zaman Türk filmlerinde de
işlenmiştir. Hzrı Dazı Efsanesi adlı filmde Ahmet ile Gülbahar; Körozlu filminde
Köroğlu ile Gülizar nikâhlı olmadıkları
için gurbette uykuları geldiğinde aralarına kılıç koyarak yatarlar. (Yangın/Aslanoğlu 2004: 177).
Abdulkadir İnan, Makaleler te ncelemeler adlı kitabında andı altı başlık
(kan, silah, karşılıklı hediye alıp verme,
bir nesneyi kertme, ayı kafası ve derisi,
tırnak yalama) altında incelemiştir. Bun-
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lardan ayı kafası, ayı derisi, tırnak yalama, karşılıklı hediye alıp verme Doğu
Türklerine ait bir ant şeklidir. Silah ve
bir nesneyi kertme ise hem Doğu hem
de Batı Türklerinde görülen bir âdettir.
Bu geleneklerin destan ve hikâyelere
yansıması ise daha çok demir kültüne
bağlı olarak yansımıştır. Araya kılıç koyarak yatma on beşinci yüzyılın sonu ile
on altıncı yüzyılın başında yazıya geçirilmiş olan Dede Korkut Hikâyeleri’nden
sonra ortaya çıkmaya başlayan ah smail, Bey Böyrek, Kirmanah gibi hikâyelerde görülmeye başlanmıştır. Bamsı
Beyrek hikâyesinde ise “kılıç altı etmenin” değişik bir şekliyle (köynekten geçirme) karşılaşmaktayız. Orhan Şaik
Gökyay’dan öğrendiğimize göre “Fatih
Sultan Mehmed’in Galata ahalisine verdiği ahitnamedeki yemin formülü içinde,
üzerine yemin ettiği unsurlar arasında
“kuşandığım kılıç hakkıyçün” de denilmektedir (Gökyay 1973: CCCXI). Yine,
Cahit Öztelli’nin bir yazısından öğrendiğimize göre başka bir ant şekli “değnek
atlama” veya “öven atlama”dır (Öztelli
1959: 1938-1940).
Türk destan ve hikâyelerindeki evlilikle de çok yakın bir münasebeti olan
bu unsurların dışında epope karşılığı
olarak bildiğimiz şiirlerde de ant örnekleri vardır. Örnek olması açısından
M. H. Tehmasıb’ın hazırladığı Korozlu
Dastanı’nda tespit ettiğimiz bir şiirle yazımızı tamamlamak istiyoruz.
Gel sene söyleyim ay Deli Hesen
And içmişem bugün döyüş olmasın
Yohsa aslan kimi cuşa gelerem
And içmişem bugün döyüş olmasın
Merd igidler muhannetden seçilsin
Garı düşmen derelere tökülsün
Bizim aramızda munsif tapılsın
And içmişem bugün döyüş olmasın
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Arsunar, Ferruh (1963), Körozlu, Ankara.
Çekerem gılıncı, keserem yolu
Atalay, Besim (1985), Dîtânü Lßgat’it Vürk
Menem igidlerde bir deli, dolu
Vercümesi
, Ankara.
Hele coşmayıbdır bu goç Koroğlu
Boratav, Pertev Naili (1958), Gaman Gaman
çinde, İstanbul.
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sın. (Tehmasıb 1975:18-19).
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NOTLAR
1
*Kâzım Karabörk’ten yapılan derleme.
Sayın Karabörk bu bilgileri annesi Elif Karabörk
(1915-1991)’ten 1980 yılında Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinin Kösepınarı köyünde dinlemiştir. Bilgileri
veren Kâzım Karabörk ise 1947 yılında Osmaniye
ilinin Kadirli ilçesinde doğmuştur. Yüksek okul
mezunu olan Karabörk, eski ve yeni yazıyı bilmekte olup hâlen Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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