
Türk halk edebiyatının önemli dal-
larından birisi de antlardır. Bu tür, ka-
lıplaşmış olması, nesilden nesile aktarıl-
ması ve anonim olma gibi özellikleriyle 
bilinir.

Antlar, sözlü kaynaklardan bağım-
sız 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 Gü-
zeli, Şah İsmail, Sırma Saç, Tasa Kuşu, 
Bey Böyrek, Acemoğlu, vb.) metinlerinde 
görülmektedir. 
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Günlük hayatımızda bilerek veya bilmeyerek sık sık kullandığımız sözler vardır: “Allah hakkı için”, “ço-
cuğumun ölüsünü öpeyim”, “vallaha billaha”, “şart olsun”, “üçten dokuza”, vb. gibi. Türkçemizde belki de far-
kına 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 Hikâ-

yesi ve masal metinlerinde)
Makalemizde yukarıdaki ant şekilleri örnekleriyle birlikte anlatılmıştır.
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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 unintenti-
onally. 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 Kir-

manşah, and texts of tales)
In this paper, the types of swear written above have been expounded through examples.
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tamamında “ant” olarak bilinen kelime 
zaman zaman da Arapça ve Farsçanın 
bozulmuş şekilleri “kasam”, “sûkend” 
kavramlarıyla karşılanmaktadır.

Örnek olması açısından Kar�šla�tšr-
malš Türk Lehçeleri Sözlü�ü ’ndeki konu 
ile ilgili kısmı aşağıya alıyoruz.

And: Azerbaycan
Ant: Ba�kurtistan, Tataristan, Öz-

bekistan
Ant, Sert: Kazakistan
Ant, Kasam, �ert: Kšrgšzistan
Ant, Aht, Kasam: Türkmenistan
Ant, Kasam: Uygur (Do�u Türkis-

tan) (1991: 22-23).
Pekiyi, ant nedir? Bu hususta he-

men hemen bütün sözlüklerde ortak bir 
tanım vardır. Türk Dil Kurumunun söz-
lüğündeki tanım şu şekildedir: 

“Ant: 1. Tanrš•yš veya kutsal bilinen 
bir ki�iyi, bir �eyi tanšk göstererek bir 
olayš do�rulama, yemin. 2. Kendi kendi-
ne söz verme.

Ant içmek (veya etmek): Bir �eyi 
yapmaya veya yapmamaya ant ile söz 
vermek, yemin etmek.Ž (Türkçe Sözlük I  
1998: 115). 

Türk kültür tarihinde ilk ant içme 
töreni M. Ö. I. yüzyılda, Hun hakanı Hu-
hanye ile Çin elçileri Çan ve Mın arasın-
da yapılmıştır. Tarihî bir önemi olduğu 
için ilgili andı aşağıya alıyoruz:

“Han ve Hunlar bir sülâle te�kil 
ederler: Nesiller boyunca birbirini aldat-
maz, birbirine saldšrmaz, hšrsšzlšk vu-
kuunda birbirine bildirirler. Hšrsšzlarš 
cezalandšršrlar, zararlarš öderler, iki ta-
raftan birine dü�man saldšršrsa askerle-
riyle yardšm ederler. Bu andš kim bozar-
sa Tanrš•nšn cezasšna çarpšlsšn, nesiller 
boyunca bu andšn cezasš altšnda inlesin .” 
(İnan 1991: 317-318). 

Altıncı yüzyılda Avarlar ile Bizans-
lılar; sekizinci yüzyılda da Uygurlarla 
Çinliler arasında çeşitli zamanlarda 

ant içme merasiminin yapıldığını de-
ğişik kaynaklardan öğreniyoruz (İnan 
1991: 317-318). Yine on birinci yüzyıl-
da Ka�garlš Mahmut  tarafından yazı-
lan Dîvânü Lûgat•it Türk  adlı eserde de 
“temür (demir)” kelimesi açıklanırken 
“Gök girsin kızıl çıksın.” şeklindeki ant 
formülünden bahsedilmektedir (Atalay 
1985: 362 ). Ayrıca “kertü” (Atalay 1985: 
416) ve and (Atalay 1985: 41) kelimeleri 
açıklanırken de anttan söz edildiğini bi-
liyoruz. On dördüncü yüzyılda yaşayan 
Ebu Hayyan’a göre Türkler ant içerken 
“Ant içtim Sencer ba�š için. ”, “Ant içtim 
Sencer gözü için.”, “Ant içtim Sencer canš 
için. ” gibi ifadeleri kullanmışlardır (İnan 
1991: 317).

On yedinci yüzyılın ünlü seyyahı 
Evliya Çelebi de Seyahatname adlı ese-
rinde değişik folklor ürünlerinin arasına 
zaman zaman ant örneklerini de ekle-
miştir. Bir örneği aşağıya alıyoruz:

•Pa�a efendimiz dahi Erzurum•a gi-
rip, yanšnda ancak Seyyid Ahmet Pa�a 
kaldš. Bir gece yabancšlaršn olmadš�š za-
manda ziyafet yoluyla birçok güngörmü� 
a�alarš getirip tuz ekmek hakkš na ye-
min ettirerek dedi ki.Ž  (Danışman 1970: 
67).

Antlar, anonim halk edebiyatının 
ilk örneklerinden olup her toplumun 
tarihî, inancı, gelenek ve görenekleriyle 
yakın bir münasebet içindedir. Nitekim 
başlangıç itibariyle gök ve yere değer ve-
ren insanlar antlarını da daha çok bu ve 
bununla ilgili kavramlara yöneltmişler-
dir: Ay hakkš, gün hakkš, toprak hakkš, 
yer hakkš, gök hakkš, š�šk hakkš, su hak-
kš, vb. 

İnsanların, göçebelikten kurtulup, 
yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte 
antlarda biraz daha yiyecek ve içecek-
ler ön plana alınmaya başlanmıştır: Tuz 
hakkš, bereket hakkš, tuz-ekmek hakkš, 
un hakkš, nimet hakkš,  vb.
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Antların son safhasında insanlar en 
sevdiklerini yemin esnasında söylemeye 
başlamışlardır: Anamšn / babamšn / ço-
cu�umun / ninemin / dayšmšn / amca-
mšn ba�š (canš) için gibi.

Galiba insanlar dinlerle tanıştık-
tan sonra, yeminlerine de onlarla ilgili 
kavramları girdirmişlerdir: Allah•a ant 
olsun, Allah•šn hakkš için, Hazreti Ali 
hakkš için, ant içerim �mam Hüseyin•e  
gibi (Ne�meler  1985: 22-23).

Türkiye’de folklorun bu dalı üze-
rinde Abdulkadir İnan (1991: 317-318), 
Cahit Öztelli (1959: 1938-1940), Orhan 
Şaik Gökyay (1973: CCCXI), Bahaet-
tin Ögel (1988: 266) dışında Nerin Köse 
(1991:169-182) ve Gönül Özdemir (2003: 
72)’in çalışmaları gözden kaçmamakta-
dır. Yukarıda adlarını saydığımız araş-
tırıcıların çalışmalarını tamamlayacağı 
düşüncesiyle biz de bu makaleyi ele al-
dık.

Hiç şüphesiz günlük hayatımızda 
kullandığımız bu yemin terimleri, gün-
lük hayatın birer artığı diyebileceğimiz 
destan, masal ve hikâyelere de geçmiş-
tir. Doğu Türklerinin pek çok destanın-
da (Manas, Alpamš�, Koblandš Batšr, 
Kambar Batšr, Bayan Suluv Kozš Körpe�,  
vb.) gördüğümüz bu antlar Batı Türkle-
ri dediğimiz Azerbaycan ve Türkiye’de 
anlatılmakta olan hikâyelere nasıl yan-
sımıştır.

Hiç şüphesiz bu coğrafyada bugün de 
bazıları sözlü kaynaklarda da anlatılan 
hikâyelerin başında Dede Korkut Hikâ-
yeleri  gelmektedir. Hikâyelerin teşekkül 
tarihi olarak kabul ettiğimiz dokuz ve 
on birinci yüzyıllar ile; yazıya geçiriliş 
tarihi arasında da büyük farklar vardır. 
Aynı husus destanın coğrafyası için de 
geçerlidir. Bir giriş ve on iki hikâyeden 
ibaret olan Dede Korkut Hikâyeleri ’nin 
değişik yerlerinde doğrudan veya dolaylı 
olarak ant töreni ile karşılaşmaktayız.

Dede Korkut Hikâyeleri ’nde karşı-
laştığımız ilk ant günümüz folklorunda 
da devam etmekte olan beşik kertmesi 
âdetidir. Bilindiği gibi Kam Pürenün 
O�lš Bamsš Beyrek Boyš’nda Bay Püre 
beyin oğlu, Bay Piçen beyin kızı olur-
sa bunlar beşik kertmesi olacaklardır. 
Bu hikâyede dikkat çekici bir husus da 
çocuk sahibi olamayan aileler daha ön-
ceki geleneklerin dışına çıkarak duaya 
yönelmişlerdir. Ayrıca beşik kertmesi 
ile Dîvânü Lûgat•it Türk ’teki “kertü” ke-
limesi arasında da böylece bağ kurmuş 
oluyoruz. Bugün Toroslu Türkmenlerin 
“değişik”, Şavaklı Türkmenlerin “hab” 
adını verdikleri gelenekte de süt değişi-
minde ağaç çubuğa kertik (çentik) atıl-
maktadır.

•Kalšn O�šz bigleri yüz göge tutdšlar, 
el kaldurup dua eylediler, Allah Taala 
sana bir o�ul virsün didiler. Ol zamanda 
biglerün alkš�š alkš� karkš�š karkš� idi, 
dualara müstecâp olur idi. Bay Piçen Big 
dahš yirinden öri turdš, aydur: 

•Bigler menüm dahš hakkšma bir 
dua eylen, Allah Taala mana da bir kšz 
vire didi. Kalšn O�uz bigleri el kaldur-
dšlar dua eylediler, Allah Taala sana da 
bir kšz vire didiler. 

Bay Piçen Big aydur:
•Bigler Allah Taala mana bir kšz vi-

reçek olur ise, siz tanšk olun, menüm kš-
zum Bay Püre Big o�lšna bi�ik kertme  
yavuklu olsun.Ž didi.  (Ergin 1958: 117).

Aynı hikâyenin başka bir yerinde 
doğrudan bir yemin kavramıyla karşı-
laşmıyoruz. Ancak Beyrek, eğer istekleri 
yerine getirilmezse âdeta yapacaklarının 
bir haberini verir gibidir.

Beyrek aydur: 
Mere sasš dinlü kafir
Menim a�zšma sögüp durur idün 

doyamadum
Kara tonuz etinden yahnš yidürdün 

doyamadum
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Tanrš mana yol virdi gider oldum 
mere kafir

Otuz dokuz yigidim amanatš mere 
kafir

Birin eksük bulsam yirine yüzin öl-
düreyim

Otuz tokuz yigidüm amanatš mere 
kafir (Ergin 1958:136).

Kılıca doğranmak, ok gibi sancıl-
mak, yer gibi kertilmek, gök gibi sav-
rulmak şeklinde karşımıza çıkan bu ant 
şekli Dede Korkut Hikâyeleri ’nin değişik 
yerlerinde geçmektedir. Örnek olması 
açısından aşağıya alıyoruz:

Beyrek and içdi:
Kšlšcuma togranayšn ohuma sançš-

layšn, yir gibi kertileyin toprak gibi savrš-
layšn, sa�lšk ile varaçak olur isem o�uza, 
gelüp seni halallš�a almaz isem.Ž didi.

Kšz dahš urgan getürüp Beyre�i hi-
sardan a�a�a salšndurdš (Ergin 1958: 
135-136).

Benzer bir ant Kanglš Koca Oglš 
Kan Turalš Boyš ’nda da geçmektedir. 

•O�uz yigidünin öykeni kabardš, kš-
lšcšn çškardš yiri çaldš kertdi ayštdš kim:

•Yir kibi kertileyin, toprak kibi sav-
ršlayšn, kšlšcuma togranayšn, ohuma 
sançšlayšm, o�lum to�masun, to�ar ise 
on güne varmasun, big babamun kadšn 
anamun yüzin görmedin bu gerde�e girer 
isem.Ž didi (Ergin 1958: 193).

Aynı andın benzerini U�šn Koca 
O�lš Segrek Boyš’nda ağabeyi tutsak olan 
Egrek içmektedir.

“Mere kavat kšzš men kšlšcuma to�-
ranayšm, ohuma sançšlayšm, o�lum to�-
masun, to�ar ise on ya�šna varmasun, 
a�amun yüzin görmeyinçe, ölmi� ise ka-
nšn almayšnça bu gerde�e girer isem.Ž 
didi.  (Ergin 1958: 228).

Kam Pürenün O�lš Bamsš Beyrek 
Boyš’ndaki, bazı antlar manzumdur. 
Bunlardan ikisi “and içmişem (içeyim)” 
şeklinde başlarken, diğeri “mere sası 

dinlü kâfir” şeklinde karşımıza çıkmak-
tadır. Bu antlardan üçünü de Bamsš Bey-
rek içmiştir. Ancak ilk ikisinde Beyrek’in; 
üçüncüsünde ise, “Delü Ozan ”ın adı 
geçmektedir. Bilindiği gibi “Delü Ozan ” 
da Bamsš Beyrek’in ta kendisidir. Son 
parçada ise ant kelimesi geçmemesine 
karşılık metnin tamamı okunduğunda 
konumuzu ilgilendirdiği görülecektir. 

Beyrek kopuz çaldš soyladš, görelüm 
hanum ne soyladš:

Aydur:
And içmi�em kšsšr kšsra�a bindü-

güm yok
Binübeni kazavata vardu�um yok
Öküz ardšnda sarvanlar sana ba-

kar
Buldur buldur gözlerinün ya�š akar
Sen anlarun yanšna vargšl
Muradšnš anlar virür bellü bilgil
Senün ile menüm i�üm yok
Ere varan kšz kalka
Kol saluban oynaya
Men kopuz çalam (Ergin1958:146). 
.................................
Delü ozan aydur:
And içeyim bu kez bo�az kšsra�a 

bindü�üm yok
Binübeni kazavata vardu�um yok
�vünüz ardš dereçük de�ül-mi-y-idi
�tünüz adš Barak de�ül-mi-y-idi
Senün adun kšrk oyna�lu Bo�azca 

Fatma de�ül-mi-y-idi (Ergin 1958: 147).
.........
Mere sasš dinlü kâfir
Menüm a�zuma sögüp- durur- idün 

doyamadum
Kara tonuz etinden yahni yidürdün 

doyamadum
Tanrš mana yol virdi gider oldum 

mere kâfir
Otuz dokuz yi�idüm amanatš mere 

kâfir
Birin eksük bulsam yirine on öldü-

reyim
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Onšn eksük bulsam yirine yüzin öl-
düreyim mere kâfir

Otuz dokuz yigidüm amanatš mere 
kâfir (Ergin 1958: 136-137).

Salur Kazan Tutsak Olup O�lš Uršz 
Çškardš�u Boy ’daki yemin nesir şeklinde 
olup, artık İslamiyet’in tesirini iyice gös-
terdiği bir devrede olduğu gözden kaç-
mamaktadır “vallah billah! ” ifadesinin 
kullanılması da bu görüşümüzü kuvvet-
lendiren unsurlar arasındadır.

Tekür aydur:
•Kazan Big üzerimüze ya�š geldi, bu 

ya�šyš üzerimüzden ayšrur isen seni koyu 
virelüm … didiler- 

Hem haraca muti olalum, sen dahš 
and iç- kim bu bizüm ile ya�šlš�a gelme-
yesin.Ž didiler.

Kazan aydur:
•Vallah billah to�rš yolš görür iken 

e�ri yoldan gelmeyelüm.Ž didi. Kâfir-
ler Kazan eyü and içdi diyü sevindiler. 
Tekür çerisin div�ürüp meydana geldi. ” 
(Ergin 1958:240). 

�ç O�uza Ta� O�uz Âsi Olup Beyrek 
Öldügi Boy ’da, tıpkı bir önceki hikâyede 
olduğu gibi “vallah billah” ifadesi kulla-
nılmaktadır:

Aruz aydur:
•Mere herze merze söyleme, kanuna 

susanma gel and iç.Ž didi.
Beyrek aydur:
•Vallah men Kazan u�runa ba�um 

komš�am, Kazan•dan dönmezem, gerek 
ise yüz para eyle.Ž didi.  (Ergin 1958: 
248). 

Yine son hikâyenin ilerleyen say-
falarında “Vallah billah” ifadesinin ya-
nısıra “Mushaf’a el basma” şeklinde bir 
yeminle de karşılaşmaktayız:

Ayšdunuz:
•Namerd Aruz tayšndan adam gel-

di, Beyre�i istemi�, ol dahš varmš�, hep 
Ta� O�uz bigleri yš�nak olmu�, bilmedük 
yime içme arasšnda mushaf getürdiler, 

Kazana biz asi olduk, and içdük, gel sen 
dahš and iç.Ž didiler. �çmedi,

•Men Kazan•dan dönmezem.Ž didi, 
namerd tayšn kakšdš Beyregi kšlšçladš, 
kara kana bula�dš bunlu oldš, yaršn kšya-
met güninde menüm elüm Kazan hanun 
yakasšnda olsun, menüm kanum Aruza 
kor ise.Ž didi  (Ergin 1958: 249).

Aynı hikâyede olay tekrar edilerek 
“Mushaf’a el basma”dan bahsedilmekte-
dir.

Kazan•un elin öpdiler:
•Sen sa� ol Beyrek öldi …didiler- Na-

mert tayšn al eylemi�, okšyuban bizi al-
dšlar, varduk, Ta� O�uz bigleri size asi 
olmu�lar, bilmedük, mushaf getürdiler, 
biz Kazan•a asi olduk, sen dahš bize muti 
ol …didiler- , and içdiler, Beyrek etmegün 
basmadš, anlara muti olmadš, tayšn na-
merd Aruz kakšdš, beyre�i oturdu�š yirde 
kšlšçladš. (Ergin 1958: 249).

U�šn Koca O�lš Segrek Boyš ’nda Eg-
rek agabeyinin başı için ant içmektedir:

O�lan aydur:
•Mere kavat kšzš a�am ba�šna and 

içmi�em dönmegüm yoh.Ž didi.
Kšz aydur:
•Kademi kutsuz gelin diyinçe udsuz 

gelin disünler, kayšn atama kayšn ana-
ma aydayšm.Ž didi (Ergin 1958: 229).

Duha Koca O�lš Delü Dumrul 
Boyš’nda, yer ve gök, Tanrı şahit gösteri-
lerek ant içilmektedir:

•Ar� tanš� olsun, kürsi tanš� olsun
Yir tanš� olsun gök tanš� olsun
Kadir Tanrš tanš� olsun
Menüm canum senün canuna kur-

ban olsunŽ didi (Ergin 1958: 183).
Dede Korkut Hikâyeleri ’nin tek iki-

yüzlüsü Yalancıoğlu Yaltacuk’tur. Bam-
sı Beyrek tutsak olduktan sonra Banu 
Çiçek’in ailesi onu on altı yıl bekler. 
Ancak bu zaman içerisinde Beyrek’in 
ölü veya dirisinden bir haber alınamaz. 
Bunun üzerine Banu Çiçek’in erkek 
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kardeşi Deli Karçar Beyrek’in ölü veya 
diri haberini getireni ödüllendirece-
ğini söyler. Ödül de kız kardeşi Banu 
Çiçek’le haber getiren delikanlın evlen-
dirilmesidir. Bunu duyan Yalancıoğlu 
Yaltacuk Beyrek’in kaftanını bir kana 
sürerek Beyrek’in ölüm haberini getirir. 
Ardından da Banu Çiçek’in Yalancıoğlu 
Yaltacuk ile düğünü başlar. Düğünün 
otuz dokuzuncu günü gelen Deli Ozan 
kıyafetindeki Bamsı Beyrek kimliğini 
açıklayınca Yalancıoğlu Yaltacuk, Tana 
Sazı’na kaçar. Sonrası mı, bu kısmı Dede 
Korkut Hikâyeleri• nden verelim:

•Yalançš o�lu Yaltacuk bunš i�itdi, 
Beyre�ün korkšsšndan kaçdš özüni Tana 
Sazšna saldš. Beyrek ardšna dü�di, kova 
kova saza dü�ürdi.

Beyrek aydur:
•Mere od getürün.Ž
Getürdiler, sazš oda urdšlar. Yalta-

çuk gördü kim yanar, sazdan çškdš Beyre-
�ün aya�šna dü�di, kšlšcš altšndan kiç-
di , Beyrek dahš suçšndan kiçdi.Ž(Ergin 
1958: 151).

Son iki satırda anlatılan kılıcın 
altından geçme motifi Dede Korkut 
Hikâyeleri ’nde karşılaştığımız bir başka 
ant şeklidir. Bu ant şekli Dede Korkut 
Hikâyeleri ’nden bu yana, yani yaklaşık 
dört yüz yıldan beri var olan bir yemin-
dir. Ancak kılıç altı etmek bazen değiş-
tirilip “göynekten geçirme”, “yelekten 
geçirme”, “koltuk altından geçirme” şek-
liye değişime uğramıştır. Bu ant şekli 
hiç şüphesiz halk anlatmaları dediğimiz 
masal ve halk hikâyesi metinlerine de 
yansımıştır. 

Hazar Denizi’nin doğusunda Alpa-
mš�, Alšp Mana�, Alpamšska  gibi adlarla 
bilinen ve sözlü kaynaklarda canlı bir 
şekilde anlatılan Bamsš Beyrek hikâ-
yesinin Osmaniye varyantında “Bay 
Börek”in evine misafir olduğu koca ka-
rıyla sohbeti esnasında da bir ant örneği 

ile karşılaşmaktayız.
Yalšnšz o zaman âdetimi�: 
•Bir köynek al gel de, seni �eyinden 

geçiriyim, köyneenin içinden, öyleymi� 
i�te, neyse seni evlatlšk ediniyim.Ž dedi. 

•Olur ebe.Ž dedi. 
Hemen gitti, efendim çar�šdan Bay 

Börek yiyecekler aldš. Garšya da giyecek-
ler aldš. Efendime söyliyem bir de köy-
nek aldš iysinden. Efendime söyliyem bu 
köynekten garš Bay Börek•i dokuz se-
fer geçirdi . Ve o�lu oldu. O zaman âdet 
öyleymi�, dokuz sefer geçirdi .(Kaybal 
1999:117).

Pertev Naili Boratav tarafından 
derlenen ve Zaman Zaman �çinde  adlı 
masal kitabında gömlekten geçirerek ev-
lat edinme motifiyle karşılaşıyoruz.

•Git eve, hanšma söyle, bu o�lanš 
gömle�inden geçirsin . Ben evlat ettim, 
o da etsin.Ž (Boratav 1958: 202).

Osmaniye ve çevresindeki düğün 
âdetlerinde de gelin ve kaynana arasın-
da bu ant şekliyle karşılaşmaktayız.

“Bu ne�eli tablodan sonra gelinin 
koltu�una girilerek damatla birlikte içe-
riye götürülür. Ancak, gelinin kapš e�i-
�inden geçmesi pek kolay olmaz. Burada 
yine eski Türk kültürüne ba�lš birtakšm 
pratikler uygulanšr. E�ikte, gelin kay-
nananšn koltu�unun altšndan geçi-
rilir . Kaynananšn sözünden çškmasšn 
veya evde söz sahibinin kaynanana ol-
du�u hatšrlansšn diye. Bu hareket, aynš 
zamanda Türk gelene�inde evlat edinme 
�eklidir. Gelin de kaynananšn bir evladš 
olmu�tur .” (Kalafat 1995: 102; Şimşek 
2003: 150). 

“Köyneyinden keçirmek” aslında o 
kişiyi evlatlığa kabul etmek anlamında-
dır. Tıpkı araya kılıç konulduğu zaman, 
ikilinin ilişkisinde birbirlerine karşı 
kötü bir düşünce içerisinde olmaması 
“köynekten geçirme”de de aynıdır. 

“Köynekten geçirmenin” değişik bir 
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şekli olan kılıç altından geçirme Türk 
dünyasının tamamında bilinen Köro�-
lu  destanının Azerbaycan anlatmasın-
da karşımıza çıkmaktadır. Köroğlu’nun 
“Deli Hesen Kolu”nda karşımıza çıkan 
bu metni vererek yazımıza devam etmek 
istiyoruz: 

•Men ehd elemi�dim ki, her kim 
meni bassa, onunla dost, garda� ollam. 
Ölene geder onun yanšnda galam. �ndi 
sen meni basdšn, ancag öldürürsen, eh-
dime çatabilmirem.Ž

Deli Hesen•in bu sözü Koro�lu•nu 
sevindirdi. Aya�a galhdš, Deli Hesen•in 
golundan yapš�šb galdšrdš, elini üç defe 
onun dalšna vurdu.

Deli Hesen onun gšlšcšnšn altšn-
dan keçdi , ölenecen ona garda� olub, 
gullu�unda durma�a and içdi. Ondan 
sonra üzünü Koro�lu•ya tutub dedi:

•Goç Koro�lu, düz yeddi ildir ki, 
men bu yolaršn a�asšyam. �ndiye geder 
hele bir adam menim gaba�šma çöp 
salabilmeyib. ”(Tehmasıb 1975: 21).

Anadolu sahası Köro�lu  destanının 
Maraş rivayetinde de gömlekten geçirme 
ile karşılaşmaktayız.

“Ayvaz•š gören Benli Döne•nin aklš 
ba�šndan gider. Kendi kendine acaba 
Köro�lu beni bunamš kaçšrdš diye dü-
�ünür. Döneyi gören Ayvaz da aynš �eyi 
dü�ünür.

�kisinin içinden geçen dü�ünceleri 
sezmi� bulunan Köro�lu:

•Döne gömle�ini çškar...Ž
Döne, gömle�ini çškararak 

Köro�lu•na verir. Köro�lu bu gömle�i 
Ayvaz•šn üzerine atar.

•Yi�idin giyece�i don, anasšnšn 
gömle�idir.Ž

Köro�lu•nun böyle yapmasšyla 
Döne•nin, Ayvaz•šn anasš oldu�unu ve 
Ayvaz•šn da Döne•ye ananšn evladš dav-
ranmasšnš bildirmi� olur .” (Arsunar 
1963:116).

Benzer bir metin Osmaniye’nin 
Düziçi ilçesinde, Çukurovalı Mustafa 
Köse’den yapılan bir derlemede karşımı-
za çıkmaktadır:

Beriden yakla�šnca, topal dev de ye-
kindi:

•Aman begim!Ž
•Ne var?Ž
•Allah a�kšna beni azatla, irelide 

ben sana gere� olurum, beni öldürmeŽ 
dedi. 

Ulan Allah a�kšna deyince Gözel 
Ahmet acšdš:

•Öyle ise topal �u gšlšcš görüyon 
mu?Ž dedi.

•Görüyom a�aŽ dedi.
•Bunun altšndan yedi sefer ge-

çeceksin; gan garda�š olacaak seniy-
nen.Ž

•Vallahi a�a, on yedi sefer gene ge-
çerimŽ dedi.

Tabî geçer can gorkusu bu...
Gözel Ahmet gšlšcš uzattš.
Gözel Ahmet önde topal dev arkada, 

saraya gadar geldiler. Hšršzmalš bunna-
rš kar�šladš. Atš ahšra, Gözel Ahmet•i mi-
safirhaniye çškardšŽ (Görkem 2000:171).

Azerbaycan ve Anadolu halk hikâ-
yeleri arasında bilinen bu antlaşma şekli 
deyim ve uygulama biçimiyle Osmaniye 
ilinin Kadirli ilçesinde de yakın zamana 
kadar yaşama imkânı bulan bir âdet-
miş. Nitekim, Selçuk Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi öğretim üyesi Sayın Yrd. 
Doç. Dr. Kazšm Karabörk , annesi Elif 
Karabörk ’ten dinlediği bir hikâyeyi bize 
şöyle anlatmaktadır: “Osmaniye ili Ka-
dirli ilçesinin kuzeyinden Toroslar geçer. 
Toroslaršn ortasšnda bazš da� köyleri 
vardšr. Kösepšnarš, Tahta, Çiçeklidere, 
Ye�ilyayla gibi. Bu hikâye, Kösepšnarš 
merkez olmak üzere o bölgede geçen bir 
olaya dayanšr. 

On dokuzuncu yüzyšlšn ortalaršnda 
Osmanlš Devleti zayšflayšp otoritesini 
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kaybedince bahsetti�imiz çevrede irili 
ufaklš bazš beyler türemi�. Bu beyler, bazš 
arazilere sahip olmu�lar, hayvan sürüle-
rini arttšrmš�, çevrelerine de bazš yi�itleri 
toplayšp silahlandšrmš�lar, küçük çaplš 
bazš birlikler kurmu�lar. Günün birinde 
aynš çevredeki gençlerden biri, bu beyler-
den birine kar�š bir suç i�lemi�. Genci ko-
ruyanlar olmadš�šndan kšsa sürede ya-
kalanšp beyin huzuruna getirilmi�. Bey, 
gencin zavallš hâline ve gençli�ine acšyšp 
(artšk kšlšç kullanšlmadš�šndan) mavze-
rini patika yolun kenaršndaki yüksekçe 
bir kayanšn üzerine do�ru uzatarak:

•Seni kšlšç altš ediyorum , haydi 
silahšmšn altšndan geç ve bir daha böyle 
bir hata i�leme.Ž demi�. 

Affedilen genç, oradan ayršlšp git-
mi� ama ho�lanmadš�š biri tarafšndan 
canšnšn ba�š�lanmasš, gururunu çok faz-
la rencide etmi�. Tekrar bir silah almš� 
ve aradan zaman geçmeden bir fšrsatšnš 
bulup kšlšç altš eden beyi öldürmü�.

Böylece kšlšç altš edilenlerin hepsi-
nin beylerine ömür boyu minnettar kal-
madšklarš da anla�šlšyor.Ž 1

Görüldüğü gibi kaynak şahsımız 
Elif Karabörk ’ten yapılan bu derleme çok 
eski bir Türk ant geleneğinin Toroslarda 
yaşadığını bize gösteriyor. Kılıcın yerine 
tüfeğin geçmesi ise normal bir olaydır. 
Çünkü “delikli demir icat edildikten son-
ra” ok, yay, gürz ve kılıç müzelik olurken 
tüfek bunların yerini almıştır.

Elif Karabörk’ten yapılan bu der-
leme aynı coğrafyanın masal ve hikâ-
yelerinde de görülmektedir. Mersin  ili-
nin Bozyazš ilçesinin Kızılca köyünden 
Zeynel Kšzšlkaya’dan yirmi beş yıl önce 
yaptığımız bir masal derlemesinde aynı 
husus metnin sonunda şu şekilde geç-
mektedir.

“Neyse varšr ya�šr o�lan çškarken 
beraber padi�ahšn önüne tengidiverir, 
di�er padi�ahšn isteklerini. O�lan gar-

da�laršnšn biri tuvalete gaçar, birisi kü-
mese gaçar, ondan sonrama bunlarš üç 
kere gšlšcšn altšndan geçirirler .

Siz etdiniz ben etmeyem deyince 
bunlarš garda�larš affeder. Gene cin 
padi�ahšnšn gšzšnš ortanca garda�šna, 
nem�ehir güzelini padi�ahšn o�lu, yani 
paralš bezirgan alšr. Böyük �ey de deniz 
güzelini alšr. ” (Alptekin 2002: 277).

Dede Korkut Hikâyeleri ’nde karşı-
laştığımız bir başka ant şekli araya kılıç 
koyarak yatmadır. Bu durum Uşun Koca 
Oğlı Segrek Boyı’nda şöyle anlatılmak-
tadır:

Atdan aygšr deveden bu�ra koyun-
dan koç kšrdurdšlar. O�lanš gerdege 
koydšlar. Kšz ile ikisi bir dö�e�e çškdšlar. 
O�lan kšlšcšn çškardš, kšz ile kendü 
arasšna  bšrakdš.

Kšz aydur:
•Kšlšcun gider yi�it, murad vir mu-

rad al, saršlalum.Ž didi.
O�lan aydur:
•Mere kavat kšzš men kšlšcuma to�-

ranayšm, ohuma sançšlayšm, o�lum to�-
masun, to�ar ise on ya�šna varmasun, 
a�amun yüzin görmeyinçe, ölmi� ise ka-
nšn almayšnça bu gerde�e girer isem.Ž 
didi.  (Ergin 1958: 228).

Daha önce de belirttiğimiz gibi 
burada Türk destan ve hikâyelerinde 
sıkça karşımıza çıkan demir kültü öne 
çıkmaktadır. Aslında bu motif sadece 
Dede Korkut Hikâyeleri ’ne de ait değil-
dir. Aynı motifi Kırgız Türlerinin Manas  
Destanš’nda (Yıldız 1995: 258-266), Ana-
dolu Türklerinin �ah �smail, Kirman�ah  
gibi hikâyelerinde de görmekteyiz.

Anadolu sahası okuyucularının bul-
makta zorlanacağı Azerbaycan sahası 
�ah �smail Dastanš ’ndaki konu ile ilgili 
metni eklemek istiyoruz:

“Kiçik garda�šn meslehetine garda�-
larš razš oldular. �ah �smayšl•šn Remdar 
peri•nin razšlš�šnš bilib, onlarš el-ele tap-
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�šrdšlar. Ah�am araya geldi, gšlšncšnš si-
yirip gšz ile öz arasšna goydu, yatdš. Bir 
ah�am bele, be� ah�am bele geçdi. Yeddi 
garda� gördü ki bacšlaršnšn rengi sara-
lšr, sebebini heber aldšlar. Peri garda�-
laršnšn cevabšnda gözünün ya�šnš töküp 
dedi:

•Aman günümün yara�š garda�lar, 
budu bir aydš ki, meni �ah �smayšl•a ver-
diniz. Hemi�e yatan vahtda gšlšncš sšyš-
ršp araya goyub. Ne mene yahšn gelir, ne 
dindidir, ne de danš�dšršr.Ž  (Çolak 1994: 
245-246). 

Şunu da hatırlatmamızda yarar 
vardır. Manas  Destanı’nda araya konu-
lan ok iken diğer metinlerde, Dede Kor-
kut Hikâyeleri ’nde olduğu gibi kılıçtır.

1980 yılında Silifke’de yaptığımız 
derlemelerde yukarıda anlattığımız hu-
susların benzerlerine rastlanmıştır. 

“Gšz:
•Tamam.Ž demi�.
•Vadimi yerine getirdin.Ž
A��am olmu� o�lanšn gšlšcš varmš�, 

gšz demi� ki:
•Gel beraber yatalšm.Ž
•Yok olmaz...Ž
O�lan  araya gšlšncšnš goymu�,  

gšz o�lana demi� ki:
•Heral senin dü�manšn var.Ž
•Yok öyle bir �ey.Ž
•Beni kime götüreceksin?Ž
•Seni abime götürece�im.Ž
•Yok sen gšlšcš ortaya goydu�una 

göre, senin dü�manšn var.Ž  (Alptekin 
2002: 428).

�ah �smail Hikâyesi ’nin masallaş-
mış şeklini anlatan Silifkeli, Fatma Gü-
lizar Erol  da “kılıçaltı etmek” deyimi ye-
rine araya kšlšç koyarak yatma motifi ni 
anlatmasında değerlendirmiştir.

“O�lan getmi� a�bisigile, a�bileri 
devlerle devamlš harb edermi�. Harb et-
mi�ler, devleri öldürmü�ler, yenmi�ler. 
�ah �smail•i gšzšn garda�larš evlerine 

götürmü�ler, yedirmi�ler içirmi�ler daha 
sonra da demi�ler ki :

“Garda�laršmšzla evlen sen gar-
da�šmšzš al.Ž demi�ler. Bir odaya yatak 
edivermi�ler gšz ile ikisine bir yatak, bir 
tek yatak.  O�lan gšz ile arasšna gšlšcš 
goymu�  yatmš�.  (Alptekin 2002: 447).

Ülkü Önal tarafından Artvin ilinin 
Ardanuç ilçesinde derlenen bir masalda 
da araya kılıç koyarak yatma yemin şek-
lini görüyoruz:

•Kšzla o�lan aynš odaya girmi�ler. 
O�lan, kšzla arasšna kšlšç koyarak  
yatmš� ” (Önal 2001: 48).

Bilge Seyidoğlu tarafından kırk yıl 
önce Erzurum’da derlenen ve artık ma-
sallaşmış olan Bey Böyrek hikâyesinde 
araya kılıç koyarak yatma motifiyle kar-
şılaşmaktayız.

Bey Böyrek: 
•Ben padi�ah o�luyum burada dü-

�ün yapmak istemiyorum. Babamšn 
görkümü görmesini isterimŽ der. Gece 
yattšklarš zaman aralaršna kšlšcšnš 
koyar.  Sabah olunca kšz babasšna ara-
laršnda geçenleri anlatšr. Babasšndan 
yardšm ister.  ( Seyidoğlu 1999: 71).

Kıbrıslı meslektaşımız Mustafa 
Gökçeoğlu tarafından hazırlanan ve ya-
yınlanma aşamasından olan Kšbršs Türk 
Halkbilimi Masal Co�rafyamšz I  adlı 
eserdeki “He Babam De Babam” metinde 
de araya kılıç koyarak yatma motifiyle 
karşılaşmaktayız.

•Delikanlš ormanda yalnšz ba�šna 
ya�amaya karar vermi�. Çškmš� da�šn 
en yüksek yerine. Araplaršna bir saray 
yaptšrmš�. Bir sabah yanšnda bir kšzla 
uyanmš�. Çok güzelmi� kšz. Bakanlaršnšn 
gözlerinin nuru gidermi�. �çlerini titreme 
tutarmš�. Almš� kšlšcšnš, kšzla arasš-
na koymu� .Ž (Gökçeoğlu 2004: 262).

Bunların dışında masallarda kar-
şılaştığımız yemin şekli anlatıcının ağ-
zından verilen ifadelerdir. Örnek olması 
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açısından Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum 
Halk Masallarš  adlı eserinde tespit etti-
ğimiz bazı antları aşağıya alıyoruz:

•Padi�ah kšzš, sen beni seviyorsan 
kafesi aç ben de gidip dola�ayšm.Ž

•GelmezsinŽ der.
•Gelece�imŽ diye yemin eder. (Seyi-

doğlu 1999: 113).
•Kimseye söylemeyece�ine dair ye-

min ederŽ ( Seyidoğlu 1999: 201).
“Yanšndakiler de can korkusuyla 

yemin ederler ki: �ehzadem sa�olsun, 
seni çadšršna kimse girmediŽ (Seyidoğlu 
1999: 255).

Anlaşıldığına göre; “kılıçaltı etmek”, 
Türkler arasında çok eskiden beri kul-
lanılan ve bir çeşit affetme, bağışlama 
geleneğini ifade eden bir deyim olarak 
yaşamaktadır. Savaş aracı olarak kılıcın 
kullanıldığı devirlerde; yetki, otorite ve 
çevresindeki savaşçıların fazlalığı bakı-
mından güçlü olan bir şahıs, kendisine 
veya maiyetindekilere karşı suç işleyen 
birini affetmek istediğinde kılıcını düz 
olarak yüksekçe bir yere uzatır ve suç-
luyu bu kılıcın altından geçirirmiş. Bu 
davranışıyla o zavallının canını bağış-
landığını herkese gösterirmiş. Genel 
olarak bağışlanan şahıs da kendisini ba-
ğışlayan güçlü kişiye ömür boyu minnet 
duyar, saygıda kusur etmezmiş.

Araya kılıç koyarak yatma günlük 
hayatımızı o kadar yakından etkilemiş-
tir ki, zaman zaman Türk filmlerinde de 
işlenmiştir. A�rš Da�š Efsanesi  adlı film-
de Ahmet ile Gülbahar; Köro�lu  filminde 
Köroğlu ile Gülizar nikâhlı olmadıkları 
için gurbette uykuları geldiğinde arala-
rına kılıç koyarak yatarlar. (Yangın/As-
lanoğlu 2004: 177). 

Abdulkadir İnan, Makaleler ve �n-
celemeler adlı kitabında andı altı başlık 
(kan, silah, karşılıklı hediye alıp verme, 
bir nesneyi kertme, ayı kafası ve derisi, 
tırnak yalama) altında incelemiştir. Bun-

lardan ayı kafası, ayı derisi, tırnak ya-
lama, 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 ko-
yarak yatma on beşinci yüzyılın sonu ile 
on altıncı yüzyılın başında yazıya geçi-
rilmiş olan Dede Korkut Hikâyeleri ’nden 
sonra ortaya çıkmaya başlayan �ah �s-
mail, Bey Böyrek, Kirman�ah gibi hikâ-
yelerde görülmeye başlanmıştır. Bamsš 
Beyrek hikâyesinde ise “kılıç altı etme-
nin” değişik bir şekliyle (köynekten ge-
çirme) karşılaşmaktayız. Orhan Şaik 
Gökyay’dan öğrendiğimize göre “Fatih 
Sultan Mehmed’in Galata ahalisine ver-
diği ahitnamedeki yemin formülü içinde, 
üzerine yemin ettiği unsurlar arasında 
“kuşandığım kılıç hakkıyçün” de denil-
mektedir (Gökyay 1973: CCCXI). Yine, 
Cahit Öztelli’nin bir yazısından öğrendi-
ğimize göre başka bir ant şekli “değnek 
atlama” veya “öven atlama”dır (Öztelli 
1959: 1938-1940).

Türk destan ve hikâyelerindeki ev-
lilikle de çok yakın bir münasebeti olan 
bu unsurların dışında epope karşılığı 
olarak bildiğimiz şiirlerde de ant ör-
nekleri vardır. Örnek olması açısından 
M. H. Tehmasıb’ın hazırladığı Koro�lu 
Dastanš’nda tespit ettiğimiz bir şiirle ya-
zımızı tamamlamak istiyoruz.

Gel sene söyleyim ay Deli Hesen
And içmişem bugün döyüş olmasın
Yohsa aslan kimi cuşa gelerem
And içmi�em bugün döyü� olma-

sšn
Merd igidler muhannetden seçilsin
Garı düşmen derelere tökülsün
Bizim aramızda munsif tapılsın
And içmi�em bugün döyü� olma-

sšn
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Çekerem gılıncı, keserem yolu
Menem igidlerde bir deli, dolu
Hele coşmayıbdır bu goç Koroğlu
And içmi�em bugün döyü� olma-

sšn. (Tehmasıb 1975:18-19).
Görüldüğü gibi bugün daha çok söz-

lü kaynaklarda yaşayan ve günlük ha-
yatımızın vazgeçilmezleri arasında olan 
ant (yemin) örnekleri, geçmişten günü-
müze anlatılan destan, halk hikâyesi, 
masal metinleri arasında da görülmek-
tedir. Destan ve halk hikâyesi metinle-
rindeki antlar daha çok hikâyelerin bi-
rinci derecedeki kahramanları arasında 
geçmektedir. Sözü edilen metinlerdeki 
antlardan bazıları uygulanabilme özel-
likleri (kılıçaltı etmek, köynekten geçir-
mek, vb.) de göstermektedir. Ayrıca ant-
lar sadece destan, masal, halk hikâyesi 
metinleri arasında değil aynı zamanda 
beyaz perdede de (Köroğlu, Ağrı Dağı) 
uygulanabilme özelliği bulmaktadır.

Hiç şüphesiz üzerinde durduğumuz 
metinlerin dışında da ant örnekleri var-
dır. Bilhassa Hazar Denizi’nin doğusun-
daki metinlerde bu türün örneklerinin 
varlığını yakından bilmekteyiz. Temen-
nimiz bilimin sürekliliğinden yararlana-
rak, Abdulkadir �nan, Orhan �aik Gök-
yay, Cahit Öztelli, Nerin Köse ve Gönül 
Özdemir ’in konu ile ilgili çalışmalarına 
yeni ekler yapmaktır. 

NOTLAR
1 *Kâzım Karabörk’ten yapılan derleme. 

Sayın Karabörk bu bilgileri annesi Elif Karabörk 
(1915-1991)’ten 1980 yılında Osmaniye ilinin Kadir-
li 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 bilmek-
te olup hâlen Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak gö-
rev yapmaktadır.
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