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"Yemin" Arapça bir kelime olup
"and" anlamında dilimizde
sıklıkla kullanılmaktadır.12 An
cak Eski Türkçeden beri kullanageldiğimiz "and" kelimesi
de dilimizden büsbütün düş
memiştir. Kerkük ağzında bu
kelime yemind1 biçiminde söy
lenir. Yörede yine Arapçadan
geçen bu anlamdaki bir başka
kelime kessem (< kesem) de
kullanımdadır: kessem bâşıva
(Başına and olsun ki).3
Yemind kelimesinin sonundaki -d
türemesi "and" kelimesinin
sonundaki "-d" sesinin bulaş
masıyla ortaya çıkmıştir, dene
bilir. Arzı Kanber hikâyesindeki
şu cümle bu yaklaşımımıza
bir dayanak oluşturur, kana
atindeyiz. Hikâyede annesi
Arzı'ya, gidip su getirmesini,
ama Kanber'e asla uğramama
sını söyler. Aslı da annesine şu
cevabı verir: "Yoh valla nene,
bınca and, bınca yemind; tez
gellem."4 Konuşma dilinde de
sıklıkla duyulan, bınca and,
bınca yemind söz kalıbı için1 "And" kelimesinin farklı Türk lehçelerin
deki karşılıkları için bkz.: Abdülkadir
inan, "Eski Türklerde ve Folklorda
Ant", Makaleler ve İncelemeler, 1.
Cilt, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu yayın
ları, Ankara 1998, s. 317.
2 ilk hecedeki kapalı e ünlüsü uzun telaf
fuz edilir.
3 Bkz. Habib Hürmüzlü, Irak Türkmen
Türkçesi Sözlüğü, 2. Baskı, Kerkük
2013, s. 208.
4 Ata Terzibaşı, Arzı-Kamber Matah
(Kerkük Ağzı), 3. Baskı, Fatih Matba
ası, İstanbul 1971, s. 21.

deki and, kendinden iki kelime
sonra gelen yemin kelimesini
fonetik (ses) bakımından etki
leyerek onun da son sesinde,
zamanla bir - d ünsüzünün tü
remesine sebep olmuştur.
Irak Türkmen ağızlarında yemind
"and"a göre daha yaygındır.
Hatta, deyimleşmiş birleşik
fiiller şeklinde de Kerkük ağ
zında yemind iç-, yemind
ver- kalıpları vardır.5 Bu kalıp
lardan birindeki iç- yardımcı
fiili eski bir Türk geleneğinden
gelmektedir. Eski Türklerde,
sulh yapmak için gerçekleşti
rilen sözleşme törenlerinde,
tarafların bir kap içine kanla
rını akıtip ona kımız, süt veya
şarap karıştirıp kaptakini iç
meleri âdetinden kaynaklanır.6
Yeminlerin
kültürümüzdeki
yeri bununla sınırlı olmayıp bu
söz kalıpları diğer bütün dil ve
edebiyat ürünlerimiz gibi millî
kültürümüzün, ahlakımızın ve
örfümüzün derin ve silinmez
izlerini taşır.7
Yemin etme günlük konuşmalarda
sıklıkla başvurulan bir konuş
ma alışkanlığıdır. Yeminden
maksat ya karşıdakini söyle
nene inandırmak veya söze
samimiyet katmaktir. Yeminler
daha çok, iddialı konuşmala5
6
7

Bkz.HabibHürmüzlü,age,s.326.
Abdülkadirinan,age,s.325.
Gazanfer Paşayev, Irak Türkmen Folk
loru, Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul
1998, s. 53.
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ra eşlik eden söz kalıplarıdır.
Yazı dilinden ziyade konuşma
diline mahsustur. Bu yüzden
Türkçemizde yöreden yöreye
çeşitlilik arz eden pek çok ye
min sözüne rastlanır. Irak Türk
men Ağızları da bu bakımdan
oldukça zengin bir birikime
sahiptir. Yeminler konuşmanın
süsü de sayılır.
Gazanfer Paşayev, Irak Türkmen
Folkloru eserinde "Yeminler"
alt başlığıyla bir bahis açmış
ve and, yemin kelimelerinin
etimolojisi (köken bilgisi) ile
yemin üzerine yapılmış bazı
çalışmalardan
bahsetmiştir.
Paşayev bu bölümde türlerine
göre birkaç yemin örneği de
vermiştir.8 Ancak Irak Türkmen
ağızlarına ait yeminleri bir ara
ya getiren en önemli çalışma
Necdet Yaşar Bayatlı'ya aittir.
Bayatlı Irak Türkmen Folklo
runda Halk İnançları eserinde
Irak Türkmenlerinin Allah'a,
Hz. Peygamber'e, din büyükle
rine, ehl-i beyte, on iki imama,
aile büyüklerine, çeşitli mane
vi değerlere yemin erklerini,
bazen de kişinin kendisi hak
kında kargış (beddua) niteli
ğinde yeminde bulunduğunu
bildirir ve bunları sınıflandıra
rak sistemli şekilde bir araya
getirir.9
8
9

GazanferPaşayev, age,s.52-54.
Necdet Yaşar Bayatlı, Irak Türkmen
Folklorunda Halk İnançları, Atatürk
Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2012,
s. 526-533.
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Irak Türkmenlerinde en sık du
yulan yeminler Allah, Hz.
Peygamber ve din büyükleri
üzerine edilen yeminlerdir,
denebilir. Bu cümleden olmak
üzere, vallâhi, Alla vekil (Allah
vekilim olsun), Kur'en hekkiyçi
(Kur'an-ı Kerim hakkı için),
peğember başıyçı (Peygam
bere kasdetmiş kadar suçlu
olayım), İmam 'Eli hekkiyçin,
İmam 'Eli'nin kilincine, İmam
'Eli türbesine10 vb. yeminler
İslam dininin temel değerleri
nin, fertlerin vicdanları üzerin
deki belirleyiciliğinin gösterge
leridir. Irak Türkmenleri diğer
bütün Müslüman milletlerde
olduğu gibi sadakat göster
mek için, dinlerine ve sözle
rine muhalif hareket effikleri
takdirde başlarına gelebilecek
felaketlere katlanmaya hazır
olduklarını bu sözlerle ifade
etmiş olurlar. Bu sözlerde ge
çen "vallah, Kur'en, İmam
'Eli, İmam 'Abbas" gibi özel
isimler muhatabın zihninde
ki çağrışımlar yoluyla kişinin
inandırıcılığına dair önemli bir
mesaj verir. Bu gibi yeminler
aslında, yukarıdaki orijinal şe
killerin kısalhlmış hâlleridir ki
bunlar hem dildeki en az çaba
prensibinin bir yansıması hem
de veciz söz söyleme yoluyla
mesajı muhataba daha etkili
iletmenin bir yoludur. Mese
la, yalnızca İmam 'Eli diyerek
yemin eden bir Türkmen, as
lında yukarıda Hz. Ali ile ilgili
yeminlerden birini kasdetmiş
olmaktadır.
Böylesi yeminlerin bir yönüne de
burada değinmekte fayda var
dır. Hz. Ali, Hz. Abbas, on iki
imam vb. üzerine yemin etme
geleneği Şia mezhebine men
sup Irak Türkmenleri arasın
da daha fazla gözlenir. Ancak
sözlü iletişimde, sünni ve şii
mezhep mensupları arasında
10 Daha başka örnekler için bkz.: Necdet
Yaşar Bayatlı, age, s. 528-529.

bu yeminlerin duygu değeri
değişmez. Bir başka deyişle,
şii bir Türkmenin bu değerler
üzerine yemin etmesi sünni
Türkmen kardeşince yadırgan
maz, inandırıcılığına şüphe dü
şürmez. Bu açıdan bakıldığın
da Irak Türkmenleri arasında
kelime hâzinesi üzerinde din
kadar mezheplerin de tesirli
olduğu söylenebilir.
Irak Türkmen ağızlarında gözle
nen yeminlerden bazıları da
aile büyükleri, fertleri ve hısım
akrabadan olan değerli kimse
ler üzerine edilen yeminlerdir.
Bu tür yeminlerde baba, nene
(anne), oğul kelimelerinin
sonrasında veya bu kişilerin
adlarının ardından "... canı
için", "... başı için", ifadeleri
kullanılır: babam başıyçı, de
dem cânıyçı, 'Ednen cânıyçı,
bâşıvcı (senin başın için),
cânıvçı (senin canın içim) vb.
Bu gibi yeminler eden kişi,
eğer yalan söylüyorsa adını
andığı yakınının veya muha
tabının ölümüne sebep olmuş
gibi suçlu olacağını kabul effiğini ve Allah kahnda bundan
sorumlu tutulacağının bilin
cinde olduğunu beyan etmiş
ve böylece sözüne inandırıcılık
katmış olur. Bazen peğember11
başıyçı da denerek bir Müslü
man için en sevgili kimsenin
Hz. Muhammed (SAV) Efendi
miz olduğu da dolaylı yoldan
ifade edilmiş olur. Böylesi bir
yeminle, sadakatsizlik hâlinde,
kişinin Hz. Peygamber'i (haşa)
öldürmüş kadar vebal alhna
girmiş olacağı ifade edilmiş
olur ki bu ifade tarzı inandırıcı
lığın en üst seviyede dile geti
rilmesinin göstergesidir.
Irak Türkmenlerinin yeminleri ara
sında kişinin kendisine beddua
niteliği taşıyanlar da vardır: Ki
gozim kör össın, Elsiz kölsız
11 ilk hecedeki kapalı e ünlüsü uzun telaf
fuz edilir.
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kalım, elsiz ayâğsız kalım, lal
ölım gibi örneklerde kişi, sö
züne sadık kalmadığı takdirde
veya yalan söylemesi hâlinde
bir organının kaybına razı ola
cağını; evden çıhmıyım, kör
kurşın vırsın, olimimi göresen
gibi örneklerde ölüme razı ola
cağını, nenem bacım arvödım
össın, nenemin/ babamın/
rehmetlinin türbesin açım, 'esker kaçağı alım gibi örneklerde
manevi değerlere karşı affedil
meyecek ölçüde bir saygısızlık
etmiş kadar suçluluk duyaca
ğını, hatta imânım kâfirların
össın, Yavdı (Yahudi) âlım,
kâfir âlım, türbeye imansız
enim gibi örneklerdeyse İslam
dininden çıkmak gibi büyük bir
bahtsızlığa uğramayı göze aldı
ğını anlatmış olur.
Bütün bunlar söze inandırıcılık
katmak içindir. Ancak Irak Türk
menleri arasında yemin etme
geleneği yalnızca inandırıcılık
kaygısından
kaynaklanmaz.
Aynı zamanda söz başında sık
lıkla tekrarlanan "valla, vallahi"
gibi sözler daha çok anlamı
pekiştirmek için, âdeta bir zarf
gibi kullanılır. Mesela, şu farazi
diyaloglarda olduğu gibi:
Neçe (kaç) uşâğıv (çocuğun) var?
Valla ki dene.
Ehmedhara (nereye) gedip (gitmiş)?
Valla bilmem.
Dikkat edilirse bu gibi konuşmalar
da kullanılan valla sözü daha
ziyade anlamı pekiştirmek
içindir. Bu türlü konuşmaların
daha çok samimi ortamlarda
geçtiğini de göz önüne aldığı
mızda "valla" sözünün yemin
etme amacıyla kullanılmadığı
daha iyi anlaşılır.
Irak Türkmenlerinde şakalaşma
sırasında da bazı yemin sözle
rinin kullanıldığı gözlenir. Me
sela, kişinin söylediği bir söze
inanılmadığı takdirde, o kişiy-
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le alay etmek veya şakalaş
mak için yö valla, sele valla,
dînîvde, imânıvda, şerefivde,
vb. sözler sarf edilir. Bu sözler
birinci şahıs tarafından söylen
diğinde yemin özelliği taşırken
ikinci şahıs kipiyle kullanıldı
ğında alay, istihza gibi anlatım
lar içerir. Yukarıdaki yemin söz
leri bu hâliyle daha çok ünlem
olarak kullanılmıştır.
Irak Türkmenlerinin yeminlerinin
büyük bir kısmı, diğer lehçe ve
ağızlarda olduğu gibi kavramlaştırma bakımından mecaz-ı
mürsel sanatının birer örne
ğidir. Bu durum kişinin kendi
kendine kargışta bulunduğu
yeminlerde daha iyi gözlenir.
Mesela, Ki gozim kör össın
veya lal ölım diye yemin eden

31

bir kişi yalan söylediği takdirde
uğrayacağı sonucu söyleye
rek sözünün yalan olmadığını
anlatmak istemiştir. Böylece
sonuç söylenerek sebep kasdedilmiştir. Aynı durum dinî
değerler üzerine edilen ye
minlerde de vardır. Mesela,
Peğember vırsırı meni, Kur'en
oldı'rsı'n meni gibi yeminlerde
de sonuç söylenerek sebep
kasdedilmiş ve mecazlı bir ifa
de elde edilmiştir.
Yemin sözleri duygu değeri bakı
mından çok güçlü sözler olup
inandırıcılık ve daha başka
maksatlarla sıklıkla kullanılan
sözlerdir. Ağız araştırmala
rında yeminlerin de titizlikle
derlenip çeşitli kılavuzlarda
veya sözlüklerde toplanması
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gereklidir. Irak Türkmenlerinin
yeminlerinin Anadolu ağızları
ve daha başka lehçelerdekilerle karşılaştırılması da ilgi çekici
sonuçlara gebedir.
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