TÜRK M‹TOLOJ‹S‹NDE ‘YEM‹N-ANT’ MÜESSESES‹
Oath Taking Tradition In Turkish Culture
La tradition du serment dans la culture turque
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ÖZET
‹nsano¤lunun kiﬂili¤inde yarad›l›ﬂ›ndan itibaren bir güven eksikli¤i sözkonusudur. Yemin-ant da bu
eksikli¤i izale etmeye‚ problemi çözmeye çal›ﬂan kutsal bir eylem‚ bir mittir. Her toplumun üzerine yemin verdi¤i kutsiyetler ve yemin formülleri farkl› ancak; yemin-ant olay› ayn›d›r. Mitler toplumlarda zaman›n baﬂlang›c›ndan itibaren tam› tam›na taklit edildi¤i ölçüde geçerlilik kazanm›ﬂt›r. Türklerde de ant – yemin formülleri de¤iﬂen ﬂartlarde kendini tekrar ederek‚ küçük de¤iﬂiklikliklerle korumuﬂ‚ korumaya da devam edecektir.
Anahtar Kelimeler
Mit‚ yemin-ant‚ yemin formülleri
ABSTRACT
Man lack confidence, feels insecure by birth. In a sense oath taking is a sacred act or myth which aims
at eleminating this deficiency of feeling of insecurity. Every society has its own sacred values and its own formulas for oath taking but the itself is always present in all societies. In fact, myths have always existed in
societies from time immemorial and have been effectives as long as they have been imitated. In Turkish society, too, formulas, cliches for oath taking have been preserved until present with some minor changes as dictated by the requirements of the time.
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‹nsano¤lunun kiﬂili¤inde yarad›l›ﬂ›ndan itibaren bir güven eksikli¤i sözkonusudur. Yemin-ant da bu eksikli¤i
izale etmeye‚ problemi çözmeye çal›ﬂan
kutsal bir eylem‚ bir mittir. Biz bu çal›ﬂmam›zda and›n bir mit oldu¤u ve Türk
kültürü içerisinde ilk ça¤lardan günümüze nas›l bir geliﬂim süreci takip etti¤ini ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
Türk kabilelerine bakt›¤›m›z zaman
hepsinde de ant sözcü¤ünün ortak kullan›ml› oldu¤u göze çarpar. ﬁamanist
Türkler ve Yakutlar andiçmek olay›n›
‘and›gar’, Çuvaﬂlar ‘antah-’, Orta Asya
kavimlerinden Kalmuklar, Yakutlar gibi
‘andagar’ sözcükleriyle ifade etmektedir.
Maniheist Uygurlar›n da ‘andiçmek’ yerine ‘and›k-’ kulland›klar›, bir tövbe du-

as›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Eski ve yeni
sözlüklerde ‘ant’ ve ‘andagar’ kelimesi,
Arapça, ‘half’, ‘yemin’, ‘kasem’, Farsça
‘sûkend’, Almanca ‘eid’, ‘eidschwur’ (‹nan
1998: 317)”, ‹ngilizce’de ise ‘oath’ kelimeleriyle izah edilmektedir.
Günümüzde ise hem ‘ant içmek’,
hem de Arapçadan Türkçeye geçen ‘yemin etmek’ sözcükleri kullan›lmaktad›r.
Yeminin sözcük anlam› “…bir müminin,
birﬂeyin gerçekli¤ini temin etmek, bir niyeti, bir iradeyi, herhangi bir projeyi
kuvvetlendirmek için yapt›¤› kutsal bir
fiildir. Bu aç›dan yemin en kuvvetli teminat hüviyetindedir (D’Ohsson 1973
:176).” Bir di¤er ifadeyle yemin; bir kimsenin verdi¤i sözün do¤rulu¤una baﬂkalar›n› inand›rmak amac›yla, kurallaﬂ-
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m›ﬂ, yasal veya gelenek ve törelerle belirlenmiﬂ olan sözlerin, belli hareketler
eﬂli¤inde
tekrarlamas›d›r
(Baﬂar
1973:56). Yemin; “bireylerin vicdan›nda
bir istek, bir gereksinim olarak do¤muﬂ,
çok geçmeden küçük büyük birçok toplulu¤un ba¤land›¤› bir kural, bir kurum
haline gelmiﬂtir (Baﬂar 1973:52)”.
Baﬂta söyledi¤miz ve tan›mlardan
da anlaﬂ›laca¤› üzere, insano¤lunda izale edilmek istenen, ya da edilmesi gereken bir güvensizlik söz konusudur. Mitoloji okumalar›nda insan›n içgüdüsel bir
varl›k oldu¤u, nefsine uyarak ‘Erlik’ ve
‘ﬂeytana’ kolayca kanaca¤› kaydedilmektedir. Bütün mitlerin temelinde herhangi bir olay›n ve durumun aç›klanmas›
mevcuttur. Yemin ve ant da, bu güvensizli¤i güven ﬂekline dönüﬂtürmeye çal›ﬂan, ihtiyac› karﬂ›layan, durumu aç›klayan, çözümleyen kutsal bir eylem, dolay›s›yla da bir mittir.
Bir mit olarak kabul etti¤imiz yemin (ant), insano¤luna ait bir problemin
çözümünü sa¤lamaktad›r. Kutsal bir
varl›k üzerine edilen yemin, çeﬂitli eylem ve karg›ﬂ formüllerini içinde bar›nd›rmakta, ritüel içermektedir. Yemin
(ant) miti sadece Türklerde de¤il, dünyadaki birçok geliﬂmiﬂ, ça¤daﬂ toplumda
da yaﬂamaktad›r. Bu toplumlar geliﬂmiﬂ,
ça¤daﬂ bir kültür seviyesinde oldu¤undan, birçok mit, kültürü içerisinde inanç
boyutuyla yaﬂamakta, dolay›s›yla da
bunlar›n tesbiti zor olmaktad›r. Ancak
inanç boyutuyla yaﬂaﬂayan bu mitlerin
birço¤unu, onlar›n varl›¤›n› koruyan ritüeller içerisinde tesbit edebilmekteyiz.
Mitler büyük bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiklerinden toplumlar de¤iﬂip geliﬂse de ihtiyaç devam etti¤i müddetçe,
onlar da varl›¤›n› korumaya devam etmektedir.
Her toplumda‚ üzerine yemin verilen kutsiyetler ve yemin formülleri farkl› ancak; yemin olay› ayn›d›r. “Hiçbir ge-
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lenek, di¤erlerinden ba¤›ms›z de¤ildir,
ayn› ﬂekilde hiçbir din kendini öteki dinlerden soyutlayamaz. Co¤rafî aç›dan yak›n olan, ticarî ba¤lar› bulunan ve ortak
dinî inanca mensup olan ancak; o toplumun bulundu¤u co¤rafyas›, dinî inanc›,
kültürel de¤erlerine göre üzerine yemin
verilen kutsiyetler‚ yemin formülleri ve
uygulamalar› de¤iﬂmektedir (Emmanuel
1995:9)”. M. Eliade‚ söylencelerin (mit)
ciddi dinsel deneyimlerden ortaya ç›kt›klar› ve dinin özünü oluﬂturduklar› görüﬂündedir. Claude Levi Strauss ise söylenceleri soyut kurgular olarak düﬂünür.
Strauss’a göre, tüm insanlar›n düﬂünce
yap›lar› tek tiptir. Karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› hep ayn› yoldan çözmeleri de bunu
ortaya koymaktad›r. Söylenceleri‚ özdeﬂ
düﬂüncelerin üretti¤i özdeﬂ ürünler olarak kabul eder. Bundan dolay› ortak bir
yap› gösterdiklerini ifade eder (Rossenberg 2000:26). Dolay›s›yla da mitlerin
insano¤lunun yarad›l›ﬂ›ndan gelen bir
eksikli¤i, özürü yani güvensizli¤i gidermesi ba¤lam›nda probleme getirdi¤i çözüm ayn›d›r.
Mitlerin toplumlar bünyesinde de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlara ayak uydurarak
yaﬂamas›‚ toplumun dini inançlar›n›n
gücüne ba¤l›d›r. E¤er mitin ait oldu¤u
toplulukta, ait oldu¤u din güçlü bir ﬂekilde yaﬂ›yorsa, o zaman din, miti koruyarak bozulmas›n› veya de¤iﬂmesini engeller. Dinin gücü mitin üzerinden kalkm›ﬂsa veya yeterince güçlü de¤ilse, mit
de¤iﬂebilir.
Mitler bulunduklar› toplumda sosyal hayat› düzenler, yönlendirir, kontrol
eder. “Bütün ritüellerin ve bütün anlaml› insanî davran›ﬂlar›n (beslenme, evlilik, çal›ﬂma, sanat, bilgelik) örnek oluﬂturacak modellerini ortaya koyar (Eliade
1993:13)”. E¤er mitin yaﬂad›¤› toplum ilkel düzeyde bir toplumsa, mitler aç›k bir
ﬂekilde o toplulu¤un yasalar›, günlük yaﬂam› düzenleyici kanunlar› olur. E¤er o
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topluluk ça¤daﬂ düzeyde bir topluluksa,
mitler bu topluluklarda inançlar düzeyinde yaﬂad›¤›ndan direkt olarak kendini göstermeden, o toplumun sosyal yaﬂant›s› içine yerleﬂmiﬂ bir ﬂekilde yaﬂay›ﬂ› düzenler, kontrol eder. Toplum hayat›nda böyle bir kontrol gücüne sahip olan
mitleri anlamak da‚ o toplumun yap›s›n›
çözmeyi sa¤lar.
Bununla birlikte mitler, “… insan›n
yapmaya haz›rland›¤› ﬂeyin daha önce
yap›lm›ﬂ oldu¤u ile ilgili güvence verir.
Giriﬂiminin sonucuyla ilgili olarak akl›na gelebilecek kuﬂkular›‚ akl›ndan silmesine yard›m eder (Eliade 1993:134)”.
Nesillerdir ayni ﬂekilde tekrarlanan ant
mitinin söyleyiﬂ formülü de bunu içermektedir. Kutsal kitaplar, tarih kitaplar› ve sözlü kaynaklarda, and›n› yerine
getirmeyenlerin toplum veya tanr› taraf›ndan nas›l cezaland›r›ld›¤› ile ilgili bilgiler yer almaktad›r. Tüm bunlar ant miti ile birlikte‚ kiﬂilerde güven ve sak›nma
duygusunu uyand›r›r.
Ancak, nesillerden beri yap›lan bu
tekrarlar›n asl›na uygun ﬂekilde yap›lmas› gerekmektedir. Eliade’nin (1994:
36-37) ifadesiyle “…her türlü insanî eylem zaman›n baﬂlang›c›nda bir tanr›, bir
kahraman ya da bir ata taraf›ndan icra
edilen bir eylemi‚ tam› tam›na tekrarland›¤› ölçüde geçerlilik kazan›r”. Bu davran›ﬂlar “…o günlerin yeniden güncelleﬂtirilmesidir.” Ant formülleri de, de¤iﬂen
ﬂartlarda asl›n› tekrar ederek, küçük de¤iﬂmelerle kendini korumuﬂtur. ‹htiyaca
cevap verdi¤i ölçüde de korumaya devam
edecektir.
“…Bir nesne ya da bir eylem ancak
bir arka tipi taklit veya tekrar etti¤i ölçüde gerçek olur. Demek ki gerçeklik yaln›zca tekkerrür veya kat›lma yoluyla kazan›lmaktad›r. Örnek modeli olmayan
her ﬂey ‘anlams›z’ yani gerçeklikten yoksundur (Eliade 1994:37)”. Bu tan›mdan
hareket edecek olursak, günümüz toplu-
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mundaki ‘yalan yere rahatl›kla yemin
edilebilmesi’, ‘yalanc› ﬂahitlik’, ‘verilen
sözlere sad›k kalmay›ﬂ’lar yemin ve formüllerindeki de¤iﬂmelerden, ayn›n› tekrar etmeyiﬂten veya o dönemlerdeki mite olan yo¤un inanc›n ayn› ﬂekilde korunmam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r‚ diyebiliriz.
‹nsano¤lu düﬂünme ve konuﬂabilme
yetileri ile hayvanlardan ayr›l›r. Hayvanlar DNA’lar›nda var olan davran›ﬂ
kal›plar›n›n d›ﬂ›na ç›kamazken, insano¤lu beynini kullanma ve konuﬂma yetileri sayesinde farkl› kiﬂilikler, davran›ﬂ
ﬂekilleri, kimlikler geliﬂtirir. Buna ba¤l›
olarak da farkl› kültürler meydana getirir. ‹nsano¤lunda konuﬂma yetisini sa¤layan bir dil mevcuttur. Halk aras›nda
halen yayg›n ﬂekilde kullan›lan ‘dilin kemi¤i yoktur’ atasözünden de anlaﬂ›laca¤›
üzere, insano¤lu kolayl›kla yalan söyleyebilecek bir yap›ya sahiptir. Buna paralel olarak bir baﬂka atasözünde de ‘insano¤lunun çi¤ süt emmiﬂ oldu¤u’ vurgulanmaktad›r. Yani, bu atasözünden, insano¤lundan her türlü kötülük beklenebilir, yarg›s› ç›kar›lmaktad›r. Bir baﬂka
söz de günümüzde yayg›n ﬂekilde söylenen, yukar›da yer verdi¤imiz atasözlerini tamamlay›c› bir nitelik taﬂ›yan ve günümüz toplumunda güvensizli¤in ne derece artt›¤›n› gösteren ‘babana bile güvenme’ dir. Bu sözlerden anlaﬂ›laca¤›
üzere, insano¤lu, kolayl›kla yalan söyleyebilen, her türlü kötülü¤ü düﬂünüp yapabilecek, güvensiz bir yap›ya sahiptir.
Yeminin temelinde, yaz›l› töre ve
hukukla kontrol edilemeyen, geleneksel
hukukun bir kurala ba¤layamad›¤› unsurlar yat›r (O¤uz 2002). Yaﬂam süreci,
düzenli bir toplumsal hayat›n gereklili¤ini ve birilerine güvenme ihtiyac›n› do¤urmaktad›r. Çünkü toplumsal hayat
içerisinde, ortada kendisine güvenilemeyen bir birey söz konusudur. Güvensizli¤in temelinde, yukar›da baz› sözlerle ör-

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 59
nekledi¤imiz kurallar›n kontrol edemedi¤i bir durum yatmaktad›r. Bu güveni
sa¤lamak, güven telkin etmek, güven ortam›n› oluﬂturup yaﬂatmak için de kutsal de¤erlere, insan üstü bir gücün deste¤ine s›¤›narak, bunlardan yard›m al›nacak ve bunlar üzerine ‘ant içilecek’,
‘yemin verilecek/edilecektir’.
Semavi dinlerde yer alan mitlere
göre ‘ﬂeytan’, ve yarad›l›ﬂ mitinde ‘erlik’
insanlar› kendi kötü dünyas›na kul etmek için kand›rmaktad›r. ‹nsanda ‘nefis’
ad›yla var olan ﬂey insan› kolayca kötü
yola, tanr›n›n istemedi¤i‚ ﬂeytan›n, erli¤in istedi¤i kötü yola düﬂürebilmektedir.
Bundan kurtulmak için de ‘iman’,
‘inanç’, ve ‘irade’ gücü gerekmektedir. ‹nsan›n verdi¤i and› yerine getirmesi için
de, üzerine yemin etti¤i kutsî de¤erin lanetine mazhar olmak durumu söz konusudur ki, bu da yemini yerine getirme
zorunlulu¤u ve korkusunu do¤urur. ‹nsano¤lu e¤er sosyal organizasyonlar›n›n
yarg›lar›nda bir yetersizlik söz konusu
ise, var olan adaletsiz durumu‚ inand›¤›
kutsiyete havale etmektedir. Bu havale
ediﬂte (karg›ﬂta) insan›n kesinlikle olmas›n› istemedi¤i ﬂeyler yer almaktad›r.
Dede Korkut Hikayelerinde Dirse Han
han›m›na ‘tanr› bizi kargam›ﬂ m› da çocu¤umuz olmuyor’, diye sorar, ard›ndan
bu karg›ﬂtan kurtulmak için kurbanlar
kesilir, açlar doyurulur, herkesten dua
al›n›r. Dolay›s›yla Dirse Han‚ bilmeden
veya bilerek yap›lm›ﬂ bir hatadan dolay›‚
tanr›n›n cezaland›rmas›na maruz kal›p
kalmad›klar›n›, sormaktad›r. E¤er bir
‘karg›ﬂ’ söz konusuysa da bundan kurtulmak için yine tanr›n›n takdirini alarak‚ bu karg›ﬂ› kald›racak hay›rl› bir iﬂ
yapmaya yönelir.
Anda ait geliﬂtiriﬂmiﬂ formüller,
resmi kay›tlarda millattan önceki yüzy›lara kadar götürülmektedir. Sadece
Türklerde de¤il, birçok toplumda arkaik
dönemlerden baﬂlayarak günümüze ka-
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dar gelip ça¤daﬂ hale bürünmüﬂ, kurumlaﬂm›ﬂ ve birçok kurumda kullan›lan yemin mitleri ve bunlar›n formülleri mevcuttur.
Farkl› kültürlerde, farkl› inançlarda, zamanlarda‚ de¤iﬂik yemin formülleri geliﬂtirilmiﬂse de temelde olay ayn›d›r.
Herhangi bir ﬂeyi yapaca¤›na, yapmayaca¤›na veya koruyaca¤›n dair, tanr›, Allah, koruyucu ruhlar, herhangi bir kutsî
de¤er ad›na andiçme, yemin verme‚ bu
yemin s›ras›nda herhangi bir nesne (b›çak, silah, kan, ay› kafas›, postu, at kafas›...vb.) kullanma ve bu yemini bozdu¤u,
yerine getirmedi¤i takdirde tanr›n›n, k›l›c›n, ruhlar›n, ay›n›n lanetine u¤rama
veya yeminin karg›ﬂ k›sm›nda söyledi¤i
ﬂeylerin yerine gelmesi durumu söz konusudur.
Toplumlar geliﬂip ça¤daﬂlaﬂt›kça,
yemin formülleri ve inançlar azald›kça
veya de¤iﬂtikçe kutsiyet ifade eden unsurlarda da de¤iﬂmeler olmuﬂtur. ‹nanç
zay›flad›kça yalan yere yemin veya yeminini yerine getirmeme de artmaktad›r.
Yemin formülünün Dirse Han Hikayesinde oldu¤u gibi Tanr›n›n lanetini
üzerinden kald›rmak için fakirleri doyurmak ve onlar›n duas›n› alman›n yan›nda‚ bir de yemini bozduktan sonra 3
gün oruç tutma, bir fakire sadaka vererek külfetten kurtulma gibi ‹slam dini
içerisinde yer alan sa¤altmalar› da mevcuttur. Bu durum daha çok, normalde
yemin edilmemesi gereken bir hususta,
sinir an›na denk gelerek yemin verildi¤i
zaman‚ bu yeminin bozulmas› içindir.
Örne¤in; çocuklar›na çok k›zm›ﬂ bir anne ‘bir daha yüzünüze bakarsam ne olay›m!’, ya da ‘vallahi bir daha bu eve gelmeyece¤im!’ ﬂeklinde yemin verdi¤i durumlarda söz konusudur. Günümüz Türkiye ve K›br›s Türklerinde, Arap kültüründen geçmiﬂ olsa gerek, ço¤u zaman
cümlenin kuruluﬂu dahi ‘vallahi’ ile baﬂ-
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lamaktad›r. Yeminin dile bu kadar pelesenk olmas› ve ard›ndan çok kolay ‘tövbe’ edilmesi veya bu durumun hiç farkedilmemesi, günümüz toplumunda‚ yeminin gelmiﬂ oldu¤u durumu, ritüel ve mit
özelli¤inin zay›flad›¤›n› ancak; her alanda yemine ihtiyaç duyuluyor olmas› ise
bu zay›flamaya ra¤men yayg›nlaﬂt›¤›n›
gösterir. Bu durumda yemin miti kutsal
bir mit olmaktan ç›k›p, sosyal bir mit olmaya baﬂlam›ﬂt›r denilebilir.
Yemin formüllerinde tanr› güvencesine baﬂvurulmaktad›r demiﬂtik. ‹slamî
inanca göre ‘Allah herﬂeyi görür ve herﬂeyi bilir’ dolay›s›yla yalan ya da yanl›ﬂ
yap›ld›¤›nda tanr›n›n güvencesine s›¤›n›l›r. Çünkü o hata yapan› bilip görecek
ve gerekti¤inde cezaland›racakt›r. Özellikle son dönem yeminlerinde tanr› ad›
geçmese de‚ gizli özne gibi, karg›ﬂ› yapan›n cezay› verecek olan›n o oldu¤u bilinir. Baz› Türk topluluklar› örne¤in Bulgarlar, Kazaklar, Türkiye Türkleri vb.
din de¤iﬂtirmelerine ra¤men yemin formüllerini korumaktad›rlar.
Yemin sadece, bir kiﬂinin yalan söylemeyece¤i ve söz konusu etti¤i ﬂeyi yapmayaca¤› veya yapaca¤› ﬂeklinde olmaz.
‹ki kiﬂinin veya iki kurumun, kabilenin
veya ülkenin aras›nda da karﬂ›l›kl› yemin verilerek, ant içilerek, antlaﬂ›larak
bar›ﬂ ve huzur sa¤lanm›ﬂ olur. Dolay›s›yla sadece bireyler aras› iliﬂkileri de¤il,
toplumlar aras› iliﬂkileri de düzenler,
güvence alt›na al›r. Çeﬂitli kurumlar›n
ve bu kurumlarda çal›ﬂanlar›n (polis,
hemﬂire, avukat, doktor, hakim vb.) iﬂlerini do¤ru ve düzenli yapmalar›n›, lay›k›yla yerine getirmelerini, görevlerini
kötüye kullanmamalar›n› sa¤lar.
Toplumlar geliﬂtikçe yemin (ant)
formülleri ve uygulamalar› sözlü halden
yaz›l› hale dönüﬂmüﬂ ve kurumlaﬂm›ﬂt›r.
Yaz›l› hale getirilmiﬂ yeminlerden herbiri ayn› zamanda yaz›ld›klar› dönemde
yaﬂayan topluluklar›n ahlâk, meslek an-
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lay›ﬂ›, inanç, kutsîyet gibi de¤erleri hakk›nda bilgi veren birer belge olmuﬂtur
(Baﬂar 1978:52). 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. Dede Korkut Hikayelerindeki ‘Yalanc› Yaltacuk’a bu ad›n
verilesinin temelinde de, yalan söyleyen,
sözünü tutmayan insana, nas›l bak›ld›¤›
aç›kça vurgulanmaktad›r.
Yemindeki mitolojik de¤iﬂmeler
özellikle, toplumlar›n farkl› inanç sistemlerine geçti¤i, farkl› ihtiyaçlar›n›n oldu¤u veya inanc›n›n zay›flad›¤› dönemlerde meydana gelmektedir. Örne¤in; ‹slamiyet öncesi dönemde k›l›ç, at baﬂ›, ay›
baﬂ› ile yemin (ant) törenleri yap›l›rken,
‹slamiyet sonras› Kuran’› Kerim üzerine
ve Allah ad›na yemin verilmektedir. Allah’tan baﬂka birﬂey üzerine yemin etmek ﬂirke girmektedir. Günümüzde birçok kurumun de¤iﬂmesi ve evrenselleﬂme ile birlikte kutsî de¤erler ‘namus’,
‘ﬂeref’, ‘ekmek’, ‘tuz’ olarak de¤iﬂmiﬂtir.
Ancak bunlar da‚ o dönemin insan› için
kaybedilmemesi gereken veya de¤erli,
kutsal say›lan ﬂeyler oldu¤undan‚ mit
halen devam etmektedir. Olay sadece yeminin içeri¤inin farkl› ﬂekilde doldurularak daha organize hale getirilmesidir.
“Yemin ﬂekli insanlar›n inançlar›na, geleneklerine, ahlâk anlay›ﬂlar›na‚ yaﬂad›klar› dönemin durum ve icaplar›na göre de¤iﬂmektedir (Baﬂar 1978:3)” ve de¤iﬂmeye de devam edecektir. Eski dönemlerde yemini yerine getirmeyen vücudun, yok olmas› en büyük ceza iken,
günümüz insan› için ﬂeref ve namusunun yok olmas›, en büyük ceza say›lmaktad›r. Dolay›s›yla ceza mekanizmas› toplumsal kurumlara göre de¤iﬂmektedir.
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Toplumlar geliﬂip de¤iﬂtikçe, yemin
mitine olan ihtiyaç da artmakta ancak;
inançlardaki zay›flama da yeminin eski
gücünün zay›flamas›na neden olmaktad›r. Bu‚ Yemin Kurumu’nun yapm›ﬂ oldu¤u ankette yer verdi¤i ﬂu sorulardan
da anlaﬂ›lmaktad›r: “ ‘yalan yere yemin
etmenin hissi ve vicdani tesirlerini hafifletmeyi veya tamam›yla izale etmeyi düﬂündünüz mü?’, ‘...laik yemin yerine mukaddes ve dinî mefhumlar üzerine yemin
mecburiyeti karﬂ›s›nda kalman›z›n, böyle bir yemine mani olaca¤›n› zannediyor
musunuz?’ (1952:3)”. Bu sorularda yer
alan, ‘laik yemin yerine, mukaddes ve dinî mefhumlar üzerine yemin’ sözü günümüzde baz› kurumlarda verilen yeminin
durumuna dikkat çekmektedir. “ ‘Nazar›n›zda resmi makamlar önünde Allah
üzerine yemin ile mukaddesata (ﬂeref,
namus üzerine) yemin yahut sadece ‘yemin ederim’ sözündeki basit yemin aras›nda bir fark var m›?’, ‘Adli makamlar›n
önünde, husussi münsasebetlerde yalan
yere yemin edenler‚ yalan yere yemin
ediﬂi takip eden devrede meslek çevresinde ve içtimai muhitte nas›l karﬂ›lan›yorlar? (1952:4)” gibi sorular da günümüzde yeminle ilgili kurumlarda karﬂ›laﬂ›lan s›k›nt›lar› ortaya koymaktad›r.
Sorular özellikle de mukaddesat ve dini
mevhumlar üzerine yeminden‚ laik yemine geçiﬂi ve yeminini yerine getirmeyen kiﬂilerdeki tanr› cezaland›rmas›n›n
d›ﬂ›nda, vicdani rahats›zl›k ve toplum
taraf›ndan cezaland›rma hususlar› dikkati çekicidir. Ancak günümüzde s›kça
yap›lan ‘anam avrad›m olsun’, ‘ekmek
çarps›n’, ‘gözüm dönsün’, ‘iki gözüm önüme aks›n’, “çocuklar›m› sevinmeyeyim’,
“gençli¤imi sevinmeyeyim’ vb. gibi yemin formülleri, e¤er bu yemin tutulmazsa veya yalan yere yemin edilirse, bunun
cezaland›rmas›n›n‚ inan›lan tanr› taraf›ndan yap›laca¤›n› göstermektedir. Yeminin yerine getirmeyen, yalan yere ye-
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min vermiﬂ kiﬂi veya kiﬂilere, daha önceki dönmemlerde hakan, komutan veya
ﬂah›slar bire bir ceza verebilmekteydi.
Günümüzde de benzer ﬂekilde kurumlar,
yeminini yerine getirmeyen, görevini kötüye kullanan, yalan yere yemin veren
kiﬂilere hukuksal bir ceza, ya da toplum,
kiﬂiyi ay›plamak suretiyle ceza verebilmektedir.
Antla ilgili olarak‚ Türklere ait olan
ilk kay›tlar MÖ I. yüzy›la aittir. Bu kay›t
bir bar›ﬂ anlaﬂmas›d›r. Hun hakan› ve
Çin elçileri aras›nda, dostluk kardeﬂlik
muhadesindeki, bar›ﬂ and›d›r. Antlaﬂmay› bozan tanr›n›n cezas›na çarp›lacak, nesiller boyunca bu and›n cezas› alt›nda inleyecektir. Antlaﬂma da¤da, kafatas›ndan yap›lm›ﬂ ﬂarap tas›na, k›l›ç
bat›r›l›p, ﬂarap içilerek yap›lm›ﬂt›r. Daha sonra bundan hoﬂnut kalmayan Çinliler‚ tanr›ya kurban keserek and› bozmay› istemiﬂlerdir (‹nan 1998:318). Çin
elçilerinin yapt›¤› bu and› hükümdarlar›, istiyorsa dikkate almayabilirdi. Ancak a¤›r bir yük olarak görerek, tanr›ya
kurban sunup kurtulmak istemeleri, oldukça güçlü ﬂekilde ant miti ve ritüelinin‚ her iki toplumda da yaﬂad›¤›n› ve
düﬂman iki devletin iliﬂkilerini düzenledi¤ini göstermektedir.
Bir baﬂka ant formülünün yer ald›¤› VIII. yüzy›la ait bir kay›tta, Uygurlar
ve Çinliler aras›ndaki antlaﬂma töreninde, on y›ll›k bar›ﬂ istenmekte, ‘sözleﬂmeyi bozan›n savaﬂta can› ç›ks›n, soyu sopu
yok olsun’ denilerek, ant ﬂarab› içilmektedir (‹nan 1998:319).
VI. yüzy›lda ise‚ Avarlarla Bizans
aras›nda, sözleﬂmeyi teyit için ant yap›l›r. Ant formülünde “...niyetinde isem
mahvolay›m, tüm Avarlar mahvolsun,
gök üstümüze y›k›ls›n, Gök tanr›n›n
ateﬂli oklar› bizleri öldürsün, da¤lar ormanlar baﬂ›m›za y›k›ls›n, Sava Suyu taﬂarak bizleri yutsun (‹nan 1998:319)” denerek Gök tanr›n›n karg›ﬂ›yla ant içilir.
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X. yüzy›lda, Türklerin bir boyunun
bak›rdan yap›lm›ﬂ bir put önünde yemin
ettikleriyle ilgili bilgiler yer al›r. Putun
önünde su dolu bir kap, içinde alt›n ve
bir avuç bu¤day, kab›n alt›nda kad›n ﬂalvar› konulan ant formülünde ‘and› bozarsam kad›n ﬂalvar› giyece¤im olsun yani kad›na benzeyeyim-, beni bu¤day
gibi biçsinler, yüzüm alt›n gibi sarars›n’
denildi¤i kaydedilir (‹nan 1998:319).
XI. yüzy›lda Türklerin da¤a ant içti¤i kaydedilir (‹nan 1998:319). ﬁamanist
Türklerde da¤ tanr›n›n makam› olarak
kabul edilirdi. Baﬂka bir yemin formülünde de, ant içilirken k›l›ç yanlama konularak, ‘gök girsin k›z›l ç›ks›n, anda sad›k kalmazsam‚ k›l›ç kan›ma bulans›n‚
demir benden öcünü als›n’ (‹nan
1998:319) ﬂeklinde bir ifade yer al›r ki,
bu da k›l›c›n ölüm gücünün lanetini üzerine almakt›r.
XVI. yüzy›lda Ebu Hayyam’›n kaydetti¤ine göre “Türkler ﬂehadet parma¤›n› bükerek ‘bu antt›r filan iﬂi yapmad›m’ der, yalan yere yemin ederse bunun
gibi‚ kambur gibi olay›m demektir ki
böylece yalan yere yemin edilmedi¤i gibi‚
yeminini de bozan olmaz (‹nan
1998:319)”.
1756 y›l›nda K›rg›z-Kazak-Kalmuk
ve Torgavutlar›n yapt›¤› bar›ﬂ antlaﬂmas›, Bulan›k denilen su k›y›s›nda, aln›nda
bir iﬂaret bulunan bir ayg›r ve kara baﬂl› koç kurban kesip, eller kana bulanarak yap›lm›ﬂt›r (‹nan 1998:319).
Yakut, Altay, Salcak, Türk boylar›nda ant, ay› derisi üzerine oturulup burun
delikleri öpülerek, içilir. Altayl›lar ay›n›n canilere ceza verece¤ine inan›rlar
(‹nan 1998:319). Ayr›ca baz› Türk kabileri ay›dan geldiklerine inanmaktayd›.
Yenisey kaynaklar›nda, yaﬂayan
Salcaklar›n, ant içerken ‘gün ay görüyor’
diyerek tüfek namlusunu veyahut b›çak
yüzünü yalad›klar› kaydedilir. Daha
sonra ise ay› kafas›n›n bulundu¤u kap-
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tan su içerek ‘bu suyu içti¤im gibi ay› beni yesin’, ya da ‘suçlu isem güneﬂi görmeyim, silah beni öldürsün’ (‹nan
1998:319) denilir.
Yakutlar›n ant formüllerinde silah
yer almaz, bunun yerine ateﬂ, ay›, at kafas›, koruyucu ruhlar bulunmaktad›r.
Formüllerde “çocuklar›m beﬂiksiz, hayvanlar›m aç, a¤›ls›z kals›n, gözlerim kör
olsun, kulaklar›m duymas›n, söyler dilimden mahrum olay›m, tutar ellerim
tutmaz olsun, yürür aya¤›m yok olsun,
yaﬂamayay›m (‹nan 1998:321)” ﬂeklinde
ant içilir.
Kaynaklarda ﬂamanl›k mesle¤ine
girecek bir ﬂaman›n da¤›n tepesinde,
ruhlara söz verdi¤i kaydedilir. ﬁaman
elinde at k›llar›yla süslü bir asa tutar,
yan›nda dokuz k›z dokuz erkek durur,
üzerinde ise ﬂaman elbisesi giyer ve yemin formüllerini söyler (‹nan 1998:319).
Günümüzde de avukat, hakim, doktor,
hemﬂire, asker, polis vb. mesleklere giren kiﬂiler, bunun öncesinde bu mesle¤e
tabii olmak için yap›lan yemin törenlerinde, o mesle¤e ait cübbe ve resmi k›yafetleri giyerek, yüksek bir kürsüye ç›k›p‚
topluluk önünde törenle yemin vermektedir. Dolay›s›yla da bir mesle¤e tabii
olurken verilen söz, edilen yemin, ‹slamiyet’ten önceki döneme‚ hatta çok daha
arkaik dönemlere uzanmaktad›r. Ancak
bu dönemlerde yeminini yerine getirmeyenler‚ bunu can› ile ödemekteydi. Günümüzde ise halk aras›nda ‘ﬂeref, namus‚ güven’ gibi de¤erlerini kaybetmekte veya duruma göre yasalarca cezaland›rlabilmektedir. Ancak ceza kurumlar›
geliﬂmiﬂ oldu¤undan cezalar›, istisnai
durumlar haricinde, birebir kiﬂiler vermemektedir. ‹slamiyet sonras› Türklerde ﬂeri kaza makamlar›, f›kh›n kabul etti¤i yemini tatbik etmelerine ra¤men‚ eski yemin miti ve formülleri de yaﬂamaya
devam etmiﬂtir (‹nan 1998:322).
1634 y›l›nda Sipahilerle Sekmanlar
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aras›nda ç›kan bir düﬂmanl›¤›, Abaza
Paﬂa bir yemin formülüyle çözümlemiﬂtir. Askerlerin ortas›na bir a¤aç dikip,
üzerine ekmek, tuz ve bunlar›n ortas›na
da k›l›ç ve mushaf koymuﬂ, iki tak›mdan
adamlar› da bunun baﬂ›na tek tek getirterek yemin vermesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu
yemin formülü de ‘yemini bozan hain k›l›ca u¤ras›n, ekmek tuz kendisine zehir
olsun’ (Baﬂar 1978:25) anlam›n› taﬂ›maktayd›.
II. Sultan Murat ve Balkan Devletleri aras›nda yap›lan savaﬂlar sonunda
imzalanan Segedin Antlaﬂmas› s›ras›nda, her iki taraf da koﬂullara ba¤l› kalaca¤›na dair ant içmiﬂtir. Ancak Sultan
Murat Kur’an› Kerim, Macar Kral› Ladisas ise ‹ncil üzerine ant içmiﬂtir (Baﬂar
1978:54).
1841 de yaz›l›p, 1876 y›l›nda yay›nlanan bir manzumede, K›rg›z ve Kazaklar›n tüfe¤i ulu say›p t›rnak yalad›klar›,
demircinin körü¤ünü ulu sayd›klar› ve
‘sen tüfe¤e vur, haks›z isen tüfek seni
vursun’ diyerek ant içtikleri kaydedilir
(‹nan 1998:322).
Anadolu Türklerinde de Konya da
de¤nek veya b›çak atlamak suretiyle uygulanan yemin verme adeti mevcuttur.
B›çak atland›ktan sonra, yemin verilen
olay› gerçekleﬂtirmeyen veya yapmayaca¤›m dedi¤i ﬂeyi yapan kiﬂi, en adi
adam olarak kabul edilirdi (‹nan
1998:319).
En eski devirlerde ‘ant’ bir ﬂey için
güvence verme, bir antlaﬂmay› sa¤laman›n yan› s›ra, devletler, kabileler veya
ﬂah›slar aras›nda yap›lan kardeﬂleﬂme
törenini de ifade etmiﬂtir. Bu da bir anlamda kardeﬂ olmak, o durumu sürekli
k›lmak için güvence vermektir. Bu törenler‚ Türk folklorundaki tasvirlerden
anlaﬂ›ld›¤›na göre ﬂöyle olurdu; iki yabanc› kardeﬂleﬂmeye ve dost olmaya karar verirse, soydaﬂlar›n›n huzurunda
kollar›n› keserek‚ bir kaba (ant aya¤›’na)
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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›, atlar›n› ya da hemﬂirelerini de¤iﬂtirirler,
böylece ‘antl› adaﬂ’ olurlard›. Mo¤ol devrinde bu törenle dostlaﬂm›ﬂ olanlara ‘anda’ denilmiﬂtir. ‘Anda’ terimi Türk lehçelerinde ancak K›rg›zcada ‘dünür’ kelimesiyle birlikte ‘kuda+anda=kudanda
(=dünür+kardeﬂ)’ K›rg›z-Kazakça da
‘kudandal› (=dünür olanlar)’ ﬂeklinde
muhafaza edilmiﬂtir.
Bu ant töreni hakk›nda ilk malumat MÖ V. as›rda Heredot taraf›ndan
verilmiﬂtir. Bu anda göre ‹skitler ant
içerken hafifçe kendilerini yaralar, kanlar›n› bir kaba damlatt›ktan sonra silahlar›n› o kaba bat›r›r ve her iki taraf dualar›n› (ant formüllerini) tekrarlayarak
o kaptan içerdi. MS II. as›rda da bu durumun devam etti¤i ile ilgili belgeler söz
konusudur. Yine Osmanl› döneminde de‚
antlaﬂmalar›n ayn› ﬂekliyle devam etti¤i
kaydedilir (‹nan 1998:326). Günümüzde
de ‘kanka’ veya ‘kanki’, olarak hitap edilen ‘kan kardeﬂi¤i’ vard›r. ‹ki kiﬂi vücudunun bir yerlerini keserek birleﬂtirir ve
kan kardeﬂi olurlar. Bu kardeﬂlik sosyal
hayatta‚ kimi zaman soy kardeﬂli¤inden
bile öteye geçer, bu kiﬂilerin çocuklar›
dahi akraba say›l›r.
Gerek tarihi malumatlardan, gerekse folklor malzemelerinden aç›kça
anlaﬂ›l›yor ki‚ eski devirlerde ant ancak
dostluk ve kardeﬂlik kurmak için tatbik
edilmiﬂ, karg›ﬂ ise gerçekle yalan› ay›rt
etmek, bir iﬂin do¤ru yap›laca¤›na güvence vermek için yap›lan müstakil bir
tören olmuﬂtur. Bununla birlikte ant töreniyle yap›lan dostluk ve kardeﬂlik karg›ﬂ formülleriyle de teyit edilmiﬂ olacak
ki, sonralar› karg›ﬂ töreniyle ant töreninin kar›ﬂmas›na sebep olmuﬂ ve karg›ﬂ
ve ant formülünün bir arada uygulanmas›ndan ibaret olan törene de ant de-
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nilmiﬂtir. Daha sonra ise ant içmek ve
‹slamiyetin kabulüyle Arapçadan Türkçeye geçen yemin bir arada kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak ant içmek daha çok
her iki taraf›n karﬂ›l›kl› söz vererek, karﬂ›l›kl› olarak yapmas› veya yapmamas›
gereken durumlarda karﬂ›l›kl› imza atmas›, söz vermesi veya yemin vermesi
durumlar›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Antla ilgili bilgiler, yaz›l› kaynaklar›n yan›s›ra, sözlü kültürde yer alan
halk edebiyat› ürünlerinde de söz konusudur. Örne¤in; Dede Korkut Hikayelerinde Beyrek Kazan’a asi olmayaca¤›na
ﬂu ﬂekilde ant içiyor; “ben Kazan’›n nimetini çok yemiﬂim, bilezsem gözüme
dursun, kara koç at›na çok binmiﬂim,
bilmezsem bana tabut olsun, güzel kaftanlar›n› çok giymiﬂim‚ bilmezsem kefenim olsun, al bargah ota¤›na çok girmiﬂim, bilmezsem bana zindan olsun”. Beyrek and›na sad›k kalman›n cezas›n› k›l›çla do¤ranarak öder. Baﬂka bir hikayede de Beyrek ; “k›l›c›ma do¤ranay›m,
okuma sanç›lay›m, yer gibi kertileyim,
toprak gibi savrulay›m, sa¤l›kla varacak
olursam gelip seni helall›¤a almazsam”,
ﬂeklinde ant içer. Bir di¤er ant formülü
de ﬂu ﬂekildedir; “o¤uz yi¤idin öfkesi kabard›, k›l›c›n› ç›kard›, yeri kertti; kertti¤im yer gibi kertileyim, toprak gibi savrupay›m, k›l›c›ma do¤ranay›m, o¤lum
do¤mas›n, do¤arsa on güne varmas›n,
bey babam›n kad›n anam›n yüzünü görmeden bu gerde¤e girersem (Muharrem
Ergin 1997).”
Günümüzde ise mahkemelerde kiﬂiler sözlerini do¤rulamak için Kuran’› Kerim üzerine; herhangi bir kuruluﬂa, örgüte tabii olurken‚ bayrak, silah ﬂeref ve
namus üzerine; ülkeler aras› antlaﬂmalarda bar›ﬂ› sa¤lamak için, kutsal kitaplar, ﬂeref ve namus üzerine; aileler aras›
iliﬂkileri kuvvetlendirmek için karﬂ›l›kl›
k›z al›p vererek, beﬂik kertmesiyle; kiﬂilerin kendini do¤rulamas› için ekmek,
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Kur’an, namus, ﬂeref üzerine; kardeﬂleﬂme, kan kardeﬂili¤i için karﬂ›l›kl› kan
yalayarak veya kanlar› birbirine kar›ﬂt›rarak yemin verilmektedir. Yemin miti
sadece Türklerde de¤il‚ geliﬂmiﬂ birçok
toplumda da ayn› ﬂekliyle devam etmektedir. Art›k yavaﬂ yavaﬂ toplumlar›n ve
kiﬂilerin kutsî de¤erleri de¤iﬂmekte ﬂeref, haysiyet, namus gibi de¤erler öne
ç›kmaktad›r.
Günümüzde halk aras›nda karﬂ›l›kl› antlaﬂma ve ritüel törenleri
olan yeminler yan›nda yayg›n olan
yeminlerde de ‘ekmek çarps›n’, ‘annemin ölüsünü öpeyim’, ‘çocu¤umu
sevinmeyeyim’, ‘Allah belam› versin’, ‘iki gözüm önüme aks›n’, ‘gençli¤imi sevinmeyeyim’, ‘ﬂurdan ﬂuraya gitmek nasip olmas›n’.vb. ritüelistik töreni olmayan‚ sadece kargamak/beddua etmek suretiyle yap›lan yeminler de mevcuttur.
Geleneksel insan›n düﬂüncesine göre bir arkatip modelin taklit edilmesi, ilk
kez gösterdi¤i mitsel an›n yeniden canland›r›lmas›d›r demiﬂtik. Dolay›s›yla ne
periyodik‚ ne de kollektif olan bu törenlerde dind›ﬂ› zaman›n, sürenin ak›ﬂ› durdurularak, kutlama yap›lan mitsel zamana aktar›l›r. Yap›lan tüm ayinler, tanr›sal
bir arkatipi taklit eder ve bu akatiplerin
sürekli yeniden canland›r›l›ﬂlar› tek ve
ayn› zamand›ﬂ› mitsel katrede gerçekleﬂir (Eliade 1994:81). Ant törenlerinde de
kan, ay› kafas›, silah, birﬂey kertme, kurban kesme, kutsal kitaplar, bayrak, tuz,
ekmek, hediyeleﬂme vb. sürekli tekrar
edilen unsurlar ve bu unsurlarla birlikte
tekrar edilen yemin formülleri söz konusudur. Bunlar yaﬂan›lan döneme, kültürel de¤erlere, dine göre de¤iﬂmektedir.
Ancak unsurlar de¤iﬂse bile yemine olan
inanç, mitin gücü ve ona ait ayn› ritüelistik tören, de¤iﬂen unsurlarla beraber
kendini devam ettirmektedir. Bu unsurlar› inceleyecek olursak;
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1) KAN
“Kardeﬂ veya dost olmak isteyenlerin kanlar›n› bir içkiye kar›ﬂt›r›p içmeleri eski antlaﬂmalar›n en önemli ﬂartlar›ndan bir olmuﬂtur. ‹ptidai zihniyete
göre kan ve can ayn› ﬂeydi; kanlar› birbirine kar›ﬂan kimselerin hayat ve ölümlerinin de birbirine kar›ﬂm›ﬂ oldu¤una inan›l›rd›. MÖ I. yüzy›lda da daha önce bahsetti¤imiz Hun Hakan› Huhayne ve iki
Çinli elçinin at kan›na (attan geldiklerine inanmaktayd›lar) (‹nan 1998:317),
1173 y›l›nda K›rg›z-Kazaklarla Kalmuk
Tordavutlar›n, boz ayg›r ve kara baﬂl›
koç kan›na ellerini bulayarak ant içmesi
(‹nan 1998:319); günümüzde de halen
ant içecek kiﬂilerin‚ karﬂ›l›kl› olarak parmaklar›n› veya bileklerini keserek kanlar›n› birbirine dayay›p ‘kan kardeﬂi’,
‘kanka’ olmas› ant formüllerindeki ‘kan’
unsurunun geçmiﬂten gelen ve can›n birbirine kar›ﬂarak bir can oluﬂmas›n› sa¤laman›n ritüelistik tekrar›d›r.
2) S‹LAH
“K›l›ç, yata¤an, m›zrak, balta, ok,
Türklerin gerek ‘anda’, gerekse ‘karg›ﬂl›
ant’ törenlerinde görülen en önemli unsurlard›r. Folklor materyallerinden anlaﬂ›ld›¤›na göre‚ Türklerde dostlaﬂma
and› yaln›z silah üzerine de olmuﬂtur.
Manas Destan›’n›n devam› olan‚ Kan Yoloy Destan›’nda “bir okunu çekti ald›,
aralar›na koydu, ‘k›yametlik dost oldular’ (‹nan 1998:319)”, denilmektedir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminde‚ ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti üyeleri, 1960’l› y›llarda K›br›s’ta TMT üyeleri‚ antlar›n› bayrak ve silah üzerine (Gökdemir 2000:
147); günümüzde de askeri törenlerde
asker ve polisler‚ yine ayn› ﬂekilde bayrak ve silah üzerine yapmaktad›rlar.
“Çoban de¤ne¤i k›l›ç, yay, ok, balta,
b›çak sap›, kimi zaman tüfek ve baﬂka
bir silah ayg›tlar›n›n‚ ant törenlerinde
birinci derecede önemli say›lmalar›, bu
nesnelerin ilkel topluluklar›n üretim ha-
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yat›nda oynad›klar› rollerle aç›klanabilir. ‹lkel insan için bunlar bir ruh de¤il,
koruyucu ve besleyici ruhu temsil eden
kutsiyetlerdir; her aletin kendine mahsus bir koruyucu ruhu vard›r. Yalan yere
ant içilirse bu koruyucu ruhun dar›laca¤›na inan›l›r (‹nan 1998:327-28)”. Bununla birlikte b›çak, demir k›l›ç veya silah yalanarak da ant içilirdi. Baﬂkurtlarda silah üstüne yemin etmeye zorlanan kiﬂi derhal do¤ruyu söyler ve ant içmeye yanaﬂmaz. Bunun yan›nda yalan
yere ant içen kiﬂi veya and›n› bozan kiﬂi
de silahla öldürülürdü. ‘Gök girsin, k›z›l
ç›ks›n’ sözü de ‘sözümde durmazsam (yani yalan söylersem) k›l›ç kan›ma bulans›n, demir benden öcünü als›n’ demektir.
Dolay›s›yla koruyucu ruhun yan›nda, silah›n can alma gücü de söz konusudur.
Türkler için demir, Ergenokon’dan gelen
ayr› bir kutsiyet ifade etmektedir.
3) KARﬁILIKLI HED‹YE ALIP
VERME
“Silah, at, giyim vb. nesneleri de¤iﬂtirme adeti Türk ve Mo¤ollar›n anda törenlerinin en önemli unsurudur. Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’nde‚ Temuçin’le Camuha’n›n ilk defa aralar›nda dostluk tesis
ettiklerinde‚ karﬂ›l›kl› oyun kemi¤i (kaval) al›p verdiklerini kaydedilir. Büyüdükleri zaman da kuﬂaklar›n› de¤iﬂtirmek suretiyle bunu tazelerler. O¤ul ve
k›zlar›n› de¤iﬂtirmek suretiyle kardeﬂ
olan Buretler‚ kuﬂaklar›n› de¤iﬂtirerek
birbirlerini öperler. Bulgarlarda da‚ iki
kiﬂi kardeﬂ olmak isterse, ﬂimﬂir a¤ac›
dallar›ndan buket yaparak birbirleriyle
de¤iﬂirler. Daha sonra da kollar›n› kanatarak yalaﬂ›rlar. Hediye al›p vermenin‚
‹skit ve Türk kavimlerinin egemen olduklar› sahada çok yayg›n bir adet oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r (‹nan 1998:328-29)”.
Anadoluda da büyük aileler‚ karﬂ›l›kl›
k›z al›p vererek dünür olmak suretiyle
kardeﬂleﬂmiﬂler, akrabal›k kurmuﬂlard›r. Hatta Türk tarihinde kavimler ve ül-
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keler de‚ k›z al›p vermek suretiyle dostluk sa¤lam›ﬂlard›r. Günümüzde dü¤ün
haz›rl›klar›nda k›z ve erkek taraf› kaﬂ›l›kl› hediyeleﬂmeyi devam ettirmektedir.
Boylar ve devletler de‚ güçlü olan ülkenin veya boyun hakan›na hediyeler göndererek ba¤l›l›klar›n› bildirmektedir.
4) B‹R NESNEY‹ KERTME
“Dede Korkut Hikayeleri’nde O¤uz
and›nda k›l›çla yeri kertmek adeti yer
almaktad›r. Manas Destan›’n›n kahramanlar›ndan Almambet, düﬂmanlar›ndan öç alaca¤›na dair ant içerken ‘b›ça¤›yla yere çapraz çizgiler çizerek, b›ça¤›n› tekrar k›n›na sokar’. Ayn› motif Edige
destan›nda da görülmektedir. Toktam›ﬂ
Han’dan öcünü alaca¤›n› anlatmak için
elindeki yo¤urdu dilim dilim keserek,
kar›ﬂt›r›r. O¤uzlar›n ‘beﬂik kertme yavuklu’ tabirlerindeki kertme kelimesi de
‘anda-dünür’ olma adetinin yaﬂad›¤› devrin hat›ras›d›r. Eski zamanda Yakutlar‚
dostluklar›n› bir a¤ac› kertmekle onaylard›. A¤ac› yahut yeri kertmenin‚ ant ve
sadakat unsuru oldu¤unu tarihî kaynaklar da do¤rulamaktad›r. Orta Asya kavimlerinde Wuhuanlar hakk›nda‚ Çin
kaynaklar› ﬂu malumat› vermektedir:
“Bunlar›n adetlerinde sadakat göstermek için kertilmiﬂ çubuk kullan›l›r. Yaz›lar› olmad›¤› halde‚ kimse ahdine ayk›r›
hareket etmez (‹nan 1998: 329)”. Günümüz Anadolusunda da beﬂik kertme ve
sonras›nda, da karﬂ›l›kl› çocuk al›p vererek aileler aras› dünürleﬂme ve dostluk
anlaﬂmalar› halen devam etmektedir.
Türklerle ilgili kay›tlarda topra¤›n
kutsall›¤›na dair bilgiye rastlamad›k.
Ancak toprak gibi kertilen a¤ac›n kutsal
ruhu oldu¤una ve yarad›l›ﬂ mitinde oldu¤u gibi a¤açtan gelindi¤ine inan›lmakta ancak; ormanlar korku ifade etmektedir. ‘Toprak ana’ denilmiﬂ olsa da‚
toprak Erli¤in yaﬂad›¤› yer olarak kabul
edilir. Hatta sözlü kültürde yer alan ‘yere batas›ca’, ‘utanc›mdan yerin dibine
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girdim’ gibi ifadeler de bunu ortaya koymaktad›r (O¤uz 2002). Bu durum yer-su
inanc›yla ba¤lant›l› olabilir. O¤uz Ka¤an
Destan›’nda O¤uz’un eﬂlerinden biri
a¤aç kovu¤undan gelmiﬂtir. Dolay›s›yla
hem a¤aç hem de toprak kutsal say›l›r ve
onlardan korkulur, çekinilir. Ancak k›l›çla topra¤›n do¤ranmas›nda yeminini yerine getirmeyen veya bozan kiﬂinin bu
ﬂeklide do¤ranaca¤› benzetmesi, yani o
ﬂekilde do¤ranma unsurunun öne ç›kmas› da söz konusu olabilmektedir. Özellikle de Edige Destan›’nda Toktam›ﬂ’›n
yo¤urdu do¤ram›ﬂ olmas›‚ bunu do¤rular
gibidir. Bunun yan›nda ‹bnül Fakih’e göre “Bak›rdan yap›lm›ﬂ bir put önünde yemin eden Türklerin, su dolu bir kaba alt›n ve bir avuç bu¤day atmas›, alt›na da
kad›n çalvar› koyup ‘and›m› bozarsam
kad›n ﬂalvar› giyece¤im olsun, beni bu¤day gibi biçsinler, yüzüm alt›n sar›s› gibi
olsun’ ﬂeklinde ant formülünün okunmas›nda da kad›na benzemek, orada var
olan bu¤day gibi biçilmek ve yüzün alt›n
sar›s›na benzemesi de‚ yerin kertilme
hareketindeki gibi yap›lan harekete veya var olan nesneye benzeme ﬂeklindeki
ritüelle temelde ayn›d›r. XIV. yüzy›lda
Ebu Hayyam’›n kaydetti¤i, Türklerin ﬂehadet parma¤›n› bükerek ant içmesi ve
e¤er do¤ru söylemiyorsa‚ bu parma¤› gibi kambur olaca¤› düﬂüncesi de ﬂeklen
ve benzetmelerle göstermeye örnek verilebilir. Toprak ve a¤aç‚ hem korkulan
hem kutsall›k atfedilen bir unsurdur,
bunlar› çizgilerle kertme de ona benzeme ﬂeklinde ifade edilir. Ayr›ca Dede
Korkut’ta Beyrek’in Kazan Han’a asi olmayaca¤›na dair verdi¤i yemindeki
‘...yer gibi kertileyim’ ifadesi de bunu
do¤rulamaktad›r.
5) AYI KAFASI/DER‹S‹ VE AT
“Altaylar ve Yakutlar›n ant törenlerinde görülen uygulamalar‚ totemcilik
devrinden kalma adettir. ‹lkel düﬂünce
yap›s›na göre totem yalanc›lar› sevmez‚
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onlar› cezaland›r›r. N. Haruzin’in verdi¤i
bilgiye göre ‘Totemleri kaplan olan Bengal Santallar‚ en muhteﬂem ant törenlerini kaplan derisi üzerinde yaparlar.’ Bütün kuzey kavimlerinde ay›ya karﬂ› sayg› gösterme adeti vard›r. Altayl›larda ve
Yakutlarda ay› ad› tabu say›l›r. Yakutlar
ay›ya öbüge (büyük baba) yahut da t›a
toyono (da¤ efendisi) -totemleri kurt olan
di¤er Türk kavimlerindeki gibi- Altaylar
da aba (baba), kayrahan (büyük han)
derler. Yakutlar ay› kafas› bulamad›klar›nda at kafas› üzerine ant içerler. Bu da
Yakutlar›n ilk atalar›n›n yar›s›n›n attan
geldi¤iyle ilgili efsaneyele izah olunur
(‹nan 1998: 330)”. Türklerde at kafas›
mübarek say›lm›ﬂ ve özellikle ﬂaman törenlerinde s›r›klara as›lm›ﬂt›r. Baz› kavimler atalar›n›n yar› at yar› insan oldu¤una inanmaktad›rlar. Göçebe topluluklarda erkekler at, silah, avrat üçlemesini, namuslar› ve ﬂerefleri sayarlar. Bunun yan›nda Müslüman Türkler Hz.
Muhammet’in Miraca Burak adl› atla
ç›kt›¤›na inamaktad›r.
5) TIRNAK YALAMAK
“Bu adet ﬂimdiye kadar ancak K›rg›z Kazaklarda ve Lob-nor Türklerinde
tesbit edilmiﬂtir. 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› pençesi ve
diﬂleri üzerine ant içme adetine rastlanm›ﬂt›r (‹nan 1998: 330)”. E¤er baz› Türk
kavimleri ay›, kurt veya kaplandan geldi¤ine inan›yorsa‚ onlar›n pençeleri de
kutsal say›lacakt›r. Çünkü silah gibi bu
pençeler de öldürücü, can al›c› güce sahiptir.
6) KURBAN KESME
Tüm kurban törenleri baﬂlang›c›n
ayni mitsel sürecinde icra edilir; ayin paradoksuyla dind›ﬂ› zaman ve süre ask›ya
al›n›r (Eliade 1994:48). 1173 y›l›nda K›rg›z-Kazaklarla Kalmuk Torgavutlar aras›ndaki bar›ﬂ antlaﬂmas›nda‚ su k›y›s›n-
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da aln›nda iﬂaret bulunan bir boz ayg›r
ve kara baﬂl› koç kurban kesilip‚ onlar›n
kanlar›na ellerini bat›rarak anlaﬂt›klar›
kaydedilir (‹nan 1998: 319). Birçok dinde oldu¤u gibi ‹slamiyette de Hz. ‹brahim’den baﬂlayan‚ insan can› yerine hayvan kurban edilmesi miti, dind›ﬂ› zaman
ve süre ask›ya al›narak, halen devam etmekte ve güçlü bir ﬂekilde yaﬂamaktad›r. Burada‚ yemin mitini gerçekleﬂtirmek için, bir baﬂka mit olan kurban mitinden yararlan›lm›ﬂt›r.
7) BAYRAK
Bayrak üzerine yemin edilmesine‚
Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminden itibaren
rastlamaktay›z. Bu da o y›llarda ülkenin
hürriyetinin tehlikede olmas›, vatan›n
elden gitme tehlikesi içerisinde olmas›
ve sonras›nda da büyük emeklerle kazan›lan‚ o bayrak alt›nda hür yaﬂama durumunun büyük kutsiyet ifade etmesi ile
izah olunabilir. Dolay›s›yla da bu dönemden itibaren, yemin baz› kurum ve kuruluﬂlarda bayrak üzerine de verilmektedir.
8) EKMEK-TUZ
Türklerde nimet kutsal say›lmaktad›r. Özellikle ekmek yere düﬂtü¤ünde
yerden al›n›p öpülerek bas›lmayacak bir
yere konulur. Tuz ise‚ e¤er yere dökülmüﬂse üzerine bas›lmaz. ‘Ana hakk›’ gibi
‘ekmek ve tuz’ hakk›n›n olmas›, Dede
Korkut’ta Beyrek’in ‘ben onun ekme¤ini
tuzunu yemiﬂim‚ ona asi olanmam’ demesi, Türkmenistan’da ülkeye gelen siyasi ziyaretçilere hava alan›nda tuz ekmek ikram edilmesi, ekmek ve tuzun günümüz toplum hayat›ndaki ve onun öncesindeki de¤erini ortaya koymaktad›r.
Bu kutsiyet, ekmek ve tuzun‚ insan›n birincil ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›, yemek
olmadan insan›n hayat›n› sürdüremeyece¤i ile aç›klanabilir.
Muhtelif dönemlerideki antla ilgili
kay›tlardan, ant törenlerinden, üzerine
ant yap›lan nesne ve objelerden anlaﬂ›l›-
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yor ki; en arkaik dönemlerden beri antyemin‚ insano¤lunun yarad›l›ﬂ›ndan gelen onda var olan güven eksikli¤inin bir
ﬂekilde giderilmesi, insano¤luna güven
gerektiren konularda onun dürüstlü¤üne‚ dostlu¤una baﬂvurulmas› gereken
durumlar›nda, yemin miti devreye girmiﬂ, arkaik devirlereden itibaren bu mit‚
çeﬂitli yemin, ant ritüelleriyle kendini
devam ettirmiﬂtir. Yaﬂad›¤› kültüre, içinde bulundu¤u döneme ve o kültürün
inanc›na göre, günümüze gelinceye kadar çeﬂitli ritüellerdeki baz› duruﬂ ve hareketler, yemin formülleri, üzerine yemin verilen kutsiyetler ve objeler de¤iﬂmiﬂ ama yemin miti ilk devirlerden beri
ayn› ﬂekliyle kendini korumuﬂtur. Eski
dönemlerde yaz›l› kültür ve yerleﬂik düzen olmad›¤› ve inanç olay› oldukça güçlü oldu¤undan ayr›ca ceza müesseseleri
bugünkü gibi geliﬂmiﬂ olmay›p, kiﬂiler
kiﬂilere veya kavimler kavimlere direkt
ceza verebildi¤inden, insanlar›n birbirlerinin verdikleri sözlere güvenmek inanmak durumundayd›. Ancak günümüzde
ceza müesseseleri geliﬂmiﬂ, yarg›s›z, sorgusuz sualsiz ceza uygulanmas› kalkm›ﬂ, birçok durum yaz›l› sisteme oturtulmuﬂ ve insanlar yerleﬂik düzene geçmiﬂtir. Teknolojinin geliﬂmesi insanlar›n kolayl›kla bir yerden bir yere gidebilmesi
ve iletiﬂim a¤›n›n yayg›nl›¤›yla beraber,
büyük ﬂehirlerdeki insan kalabal›¤› ve
insanlar›n birbirini eskisi gibi tan›mamas›, güven ortam›n›n azalmas›na dolay›s›yla da insan›n sözünün güvenirlili¤inin‚ sadece sözle de¤il, yaz›yla da teyidine ihtiyaç duyurmuﬂtur. Normal geliﬂim
süreci içerisinde, yaz›l› kültür ortam›
baﬂlad›¤›nda, sözlü kültür ortam› ortadan kalkarken ka¤›tta, yani yaz›l› olarak imzalanan antlaﬂmalarda, yemin yerine geçen kiﬂiye ait imza veya mühür,
yeterli olmay›p‚ bu durum sözlü bir ye-
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minle‚ kiﬂiye ait mukaddesat üzerine yap›lmak suretiyle desteklenmektedir. Önceleri bu mukaddesatlar tanr›, kan, silah, ay›, at, iken günümüzde insanlar›n
ve inançlar›n ço¤almas›yla mukaddesatlar da ço¤alm›ﬂ ve geliﬂmiﬂtir. Bu nedenle farkl› müesseselerde namus, ﬂeref, silah, tuz, ekmek, bayrak, ana, vücudun
herhangi bir uzvu‚ çocuk‚ avrat, ‹ncil,
Kur’an, Tevrat gibi farkl› mukaddesatlar
üzerine de yemin edilebilmektedir. Ölüme oldu¤u gibi insano¤lunun güvenilmemesi olay›na da bilim çare bulamad›¤›ndan‚ buradaki aç›¤› mitler kapatmaya
devam edecektir. Bilimin aç›klama getiremedi¤i alanlarda mitler aç›klama getirerek, insano¤lunun bilme ihtiyac›n›
karﬂ›lamaktad›r. Toplumlar geliﬂtikçe ve
güven ortam› azald›kça da‚ yemin mitine
ihtiyaç devam edecek, bu mit daha da
kurumlaﬂacak, ve yemin miti ritüellerdeki ﬂekil de¤iﬂtirmelerle kendini devam
ettirecektir.
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