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Sosyal-Kültürel kavram lar rastgele değil belirli kurallar ve ölçülere göre
m eydana gelm ektedir. Bu nedenle sosyal dünyadaki kavram ların özelliklerini
ortaya koym ak, bir bakım a iğne ile kuyu kazm aya benzer. Çünkü sosyal hayat
sanılanın aksine determ inist ve pozitif karakterli değildir. Bundan dolayı bir
kavram aynı ülkede, hatta aynı il, ilçe ve köyde farklı algılanabilm ektedir. Belki
bu anlayışın en çarpıcı örneğini de, kirvelik m eydana getirm ektedir.
Bilindiği gibi kirvelik sünnet geleneği ile ilgili sosyo-kültürel bir ku
rumdur. Yani kirveliğin olm ası için herşeyden önce "sünnetin" doğrusu "hitan"
ın olm ası gerekir.
Sünnet'in "lügat manası, işlek yol olup, geniş m anada Allah'ın yolunu ve
yahut da insanın adet haline getirdiği iyi veya kötü davranış ve hareketlerini
ifa d e e d e r, K u r'a n 'd a bu ta b ir b ü tü n bu m a n a la rd a k u lla n ılm ış tır .1 A y
rıca sünnet "gulfe"nin kesilerek alınm ası m anasında da kullanılm ıştır. Bu m a
nada sünnete "hitan" denir.2 Hitan konusunda W ensınck, şu bilgileri ifade eder:
"Hitan, sünnet lisan al-arab (h-t-n m addesi)'a göre bu tabir hassaten erkeklerin
sünneti hakkında kullanılır: Kadınların sünneti için ayrı bir kelim e vardır ki, o
da "hafz"dır. W ensınck bir de Buhari'den "eğer iki sünnet yeri birbiriyle tem asta
bulunursa gusl lazım dır". Hadisini nakleder. Yine W ensınck'a göre "hitan eski
A rabistan'da um um i bir adet idi". D iğer taraftan "hitan" W ensm ck’a göre
Kur'an'da değil, hadislerde ve şiirlerde ifade edilm iştir.3
Sünnet yani hitan eskiden beri bir çok kavim tarafından kullanıla gelm iştir.
M esela M eydan Larousse'ye göre Y ahudiler, M üslüm anlar ve bazı A frikalılar
tarafından tatbik edilm iştir. H ıristiyanlar arasında ise sadece Habeşistan ki
lisesine bağlı olanlar bu geleneği tatbik etm ektedir. Aan B ritannica'ya göre de
başta M üslüm anlar ve Y ahudiler olm ak üzere dünyanın her yerinde çeşitli geleneksel topluluklarda ve bazı Hıristiyanlarda kullanılmaktadır. W ensınck'a göre
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Hamiduilah. M., "Sünnet Maddesi", İslam Ansiklopedisi, C.XI., s. 242.
Hamiduilah. M., a.g.m., s.245.
Wensınck, A.J., İslam Ansiklopedisi, "Hitan Mad.’\ C.V., ss. 543-544.

de hitan M ısırlılar, Araplar, İsrailliler, Edom iler, M uabıtlar, A m m aniler gibi,
eski kavim lerce yerine getirilen bir ayindir.4
İslam dininde hitanın erkekler için vacip olarak kabul edilm esine rağmen,
bu konuda farklı görüşler vardır. M esela İmamı Şâfi'ye göre "hitan" erkekler
için de, kadınlar için de vaciptir. İmamı M aliki'ye göre ise sünnetir. "Kadınların
sünneti" için A rapça'da "hafz" tabiri kullanılır 5 Bu konuda Ana B ritannica’da
şu bilgiler yazılıdır: "Klitoridettom i olarak adlandırılan kadın sünneti (Arapça
hafz), farklı topluluklarda farklı biçim lerde ugulanan ve klitorisin bir bölümü
kesilerek gerçekleştirilen, gene törensel bir uygulamadır. Yeni Gine, Avustralya,
M alakka takım adaları. Etiyopya, M ısır ve Afrika'nın başka kesimleri. Brezilya,
M eksika ve Peru'da, ayrıca Ortadoğu, Afrika, Batı Asya ve H indistan’da ya
şayan çeşitli M üslüm an topluluklarda yaygındır".6
Bu ifadelerden anlaşılm ası gereken sünnetin yani "hitan" ve "hafz"ın özel
likle geleneksel topluluklarda yaygın olduğu, dini anlam da ise Y ahudiler ve
M üslüm anlarca kabul gören, daha doğrusu yapılm ası zorunlu olan bir sosyal
olaydır. Ancak Anadolu da "hitan"a sünnet dendiği ve İmamı Şafi'nın hükm üne
rağmen niçin Şafi kadınların sünnet (hafz) olm adığı araştırılm ası gereken önem 
li konulardan biridir.
Şüphesiz kirvelik kurum u doğrudan sünnetle (hitan) alakalı olm asına ve
ondan kaynaklanm asına rağm en, çok ayrı özellikler sergiler. Bu nedenle kir
velik kurum unun arkasında olan ve tem el aldığı sosyo-kültürel yapıya dikkat
etm ek gerekir. İşte burada da karşım ıza "kültür sosyoloji" çıkar.
Kirvelik konusunda ülkem izde yapılan iki önem li çalışm ada bu kelim enin
etim olojik anlam ı verilm em iştir. M esela ülkem izde kirvelik konusunda yazılı
tek kitabın sahibi Kudat, "Kirvelik" adlı eserinde kirveliğin m enşei hakkında bir
yargıya varm asa da, İran ve A zerbaycan'da, en yaygın şekilde kullanıldığını.
Doğu A nadolu'da da bu geleneğin olduğunu ifade ederken etim olojisine hiç gir
m em iştir.7 Önem li bir diğer eser ise T ürkdoğan'a ait olan geniş kapsam lı bir m a
kaledir. Türkdoğan, "bu kelim enin kaynağı hakkında kesin bilgiye varm am ız
şim dilik m üm kün olm am akla beraber "Kir" Farsça'da "tenasül organı", "Kirou"
da "tutm ak, m uhafaza etmek" anlam ına gelir8" der. T ürkdoğan'a göre A r
dahan'dan Sivas'a kadar olan sahada, yani Erruzum , Kars, Erzincan Artvin, E la
45678-

Meydan Larousse, "Sünnet Mad.". C.XI., ss.660.661.
-Ana Britannica, "Sünnet Mad.",C.XX.,s. 186.
Wensinck, AJ., a.g.m., s.545.
Wensinck, A.J. a.g.m., ss. 543-544.
Ana Britannica, C.II., s. 186.
Kudat, A. Kirvelik. Ankara, 1974. s.68-72.
Türkdoğan. O.. "Türklerde Kirvelik ve Sünnet Geleneği", Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara. (19961969), 1973,s. 202
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zığ, M alatya, M araş, Bakü-A m asya çizgisinde yaşayan Karapapaklarda; Tun
celi, Bingöl, Adıyam an, Diyarbakır, Çorum, Kayseri, M ersin, Adana, Tokat ve
Y ozgat illerinde kirvelik yaygındır. Ayrıca o. Bulgaristan'ın Fotin ve Kırcaeli
yöresinden gelerek Çorlu, Pınarhisar ve Lüleburgaz'a yerleşen Alevi Türkleri'nde kirvelik özelliğini muhafaza ederken, diğer yandan İran Azerbaycanı'nda,
bilhassa R izaiye şehrinde kirvelik yaygın olm asına rağmen belirli fonksiyonu
yoktur9 dem ektedir. Tokat'ın Alm us ilçesinde ve köylerinde de "kirve" tabiri
kullanılır ve kirvelerin çocuklarının birbirleriyle evlenm eleri kesinlikle ya
sak tır10. G enelde bir çok yerde olduğu gibi Zara'da da "kirve" olanlar bir
birleriyle kardeş o lu rlar.11
Kudat ise 1974'de yayınlanan eserinde Doğu A nadolu’ya yaklaşıldıkça kir
veliğin yaygınlaştığını ve önem inin arttığını belirterek, A dana'da kirveliğin çok
tutulduğunu, Kars, Sivas, M ersin ve Hakkari'nin çevrelediği alanda en yaygın
olduğunu ve bu yörelerin dışında kirveliğin bilinm ediğini b elirtir.12 Kudat. adı
geçen eserinde Türkdoğan'ın çalışm asından bahsetm ediği gibi, Türkçe yazılı
eserlerden sadece N ur Yalm an ve Cahit Tanyol'un birer m akalesine atıf yap
mıştır. (İlgileri çok uzak olm alarına rağmen).
Kirve kavram ı A nadolu'da çeşitli yörelerde farklı ağızlarla da olsa, söylene
gelm iştir, m esela kirve: "Sünnet olan çocuğun elini kolunu tutan ve çocuk üze
rinde babalık hakkı olan kim se "Emirdağ/Afyon, A m asya ve köyleri; Giresun,
Artvin, Kırşehir, Narm an / Erzurum, Diyarbakır, Nazm iye/Tunceli, Urfa, Nizip/
Gaziantep, Bor / Niğde; "İsim babası anlam ında" G avurdağ-O sm aniye/A dana,
"Sağdıç" anlam ında Urfa, Niğde; "Düğünde dam adın yanında duran güzel gi
yimli çocuk" anlam ında, Samsun, Am asya; "bacanak" anlam ında Erzincan.
Aynı kavram , yani bacanak Şebinkarahisar/G iresun, Bor/N iğde'de "kirve" ola
rak geçer. Avanos/N evşehir'de, "kirvelem ek" söyleşm ek, konuşm ak; V azıldanDivri / Sivas'ta da "kirve", "kürt" anlam ında kullanılır.13 G öle/K ars'da "kirve",
"kırva-kirva" şeklinde de söylenir.14 Van m erkezi ile M uradiye ve G ürpınar il
çelerinde yarı göçebe yaşayan Burukan aşireti arasında kirve'ye "kiriv" veya
"kirva",15 E lazığ m erkez köylerinden Sun ve Hal'de "küvre",16 Kars yerlilerince
"kirva", Terekem elerce "kirve", M usul bölgesi Telafur Türkleri'nce "kirev"
--------------9- Türkdoğan, O., a.g.m ., ss.200-201.
10- Ulu, E„ 100. yılında Almus, İstanbul, 1987. s.l 13.
11- Acar. t.H., "Zara'da Sünnet Düğünleri". Sivas Falkloru Dergisi, Sayı: 48, 1976. s. 14
12- Kudat. A., a.g.e.. s. 12
13- Derleme Sözlüğü, C. VII., ss. 2883-2884.
14- Artan, G., "Kirvelik", Türk Folkloru Araştırmaları Dergisi. Sayı: 120, 1953. s. 2021.
15- Özer, A., Doğu Anadolu'da Aşiret Düzeni, İstanbul, 1990, s.98.
16- Erdentuğ, N, Sün Köyünün Etnolojik Tetkikleri, Ankara. 1959, s.54
Erdentuğ, N., Hal Köyünün Etnolojik Tetkikleri. Ankara, 1983, s.95.
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denir. Kerkük Türkleri arasında ise bu kelim enin bilinm ediği belirtilm iştir.17 Erm eniler'de ise güveyin sağdıcına ve çocukların vaftiz babalarına "kirve" derler.18
Divriği ilçesinde kirve yerine "kirva" denilirken. Y ozgat'ta "kirve" k u llan ılır.19
Kirvelik A nadolu'da geniş bir alanda görülm ektedir. M esela "Sivas ilinin
doğusu kirvelik geleneği için sınır gösterilse de, ilin batısındaki illerde de kir
veliğin görüldüğü (Yozgat, Çorum , Am asya, Tokat illerinde), Sivas'ın do
ğusunda kalan bazı bölgelerde az da olsa bu geleneğin uygulanm adığını söy
leyebiliriz. Örneğin Sivas'ın Zara, İm ranlı, Gürün, Divriği gibi kazalarında çok
yaygın olan kirveliğin, Hafik'te ve bazı merkez köylerde, Şarkışla ve Yıldızeli'nde uygulanm adığı görülür. H atta bu yöreden Gölcük köyünde, sünnet
olan çocuğu anası bile tutar".20 Aynı anlayış bu satırların yazarının ilçesi olan
K adirli'de de görülür. M esela bazen tören yapılarak, bazen de hiç yapılm adan
ve "kirve" olm adan, kadın erkek fark etm eden, birinin erkek çocuğu tutm ası ile
sünnet yaptırılır.
Alikan aşireti üzerinde 1965-1966 yıllarında araştırm alar yapm ış olan Be
şikçi "Anadolu'nun bir çok yerinde görülen kirvelik geleneğine göçebelerde
rastlanm am aktadır. Kanım ca göçebeler birbirleriyle çoğu zaman kan akrabası
durum unda oldukları için bunu bir de kirvelik yolu ile kuvvetlendirm eyi lü
zum suz hissetm işlerdir21 diyerek dikkatlerim izi çeker.
Sosyal realiteleri kişisel fikirlerde izah etm ek önem li ölçüde hatalara neden
olur. Bu nedenle özellikle saha araştırm alarında, araştırıcılar çok dikkatli ol
m alıdır. "Kanım ca", "bana göre", "ben böyle düşünüyorum " vb. tabirler araş
tırıcının en sonra kullanm ası gereken deyim lerdir. Sosyolog her şeyden önce
olanı olduğu gibi tanım lam alıdır. Bu nedenle B eşikçi'nin yukarıdaki görüşüne
katılam ıyoruz. Çünkü yazarın da belirttiği gibi az da olsa aşiret dışından ev
lenm eler olm aktadır.22 D olayısıyla aşiretin, aşiret dışı dostları da vardır. Bu n e
denle kirve de dışırdan seçilebilir. Zaten genelde kirveler yakın arkadaşlar ara
sından ve/veya köy dışından kim seler arasından seçilm ektedir. D iğer taraftan
Alevi olm ayanlarda kirvelerin çocuklarının evlenem eyeceği konusunda kesin ve
yaygın bir kanaat yoktur. Öyleyse Alikanlar'da kirveliğin olm am asının başka
sebepleri irdelenm elidir. M esela, aşiretin Alevi olup olm am ası çok önem lidir.

17- Tüıkdoğan, O., a.g.m. s.202.
18- Kırzıoğlu. F.. Kars Tarihi, C.l. İstanbul. 1953, ss. 504-505.
19- Özen, K., "Divriği Köylerinde Kirvelik Geleneği", Folklor ve Etnografya Araştırmaları (Haz. t.G. Kayaoğlu), İstanbul. 1975, s.239.
Uslu. M., "Yozgat'ta Sünnet Düğünü Gelenekleri". Sivas Folkloru Dergisi. Sayı: 72, 1985, ss. 19-20.
20- Üçer. M., "Anadolu'da ve Sivas'ta Sünnet Gelenekleri ve Kirvelik". Sivas Folkloru, Sayı: 67. 1978. s.10.
21- Beşikçi.!., Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar Göçebe Alikan Aşireti, Ankara, I969.S. 192.
22- Beşikçi, 1., a.g.e., s.68.
*
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G ökalp'e göre kirvelik eski Türkler'deki "potlaç" geleneğinin Anadolu'daki
görünüm üdür(23>. Özen'e göre de kirvelik bir Türk geleneğidir.24 Yund ise "eski
yaygın Türk inancı şam anlıkta ve geleneklerde sünnet olm a diye bir olayla kar
şılanm az... Türkiye Türkleri sünneti M üslüm anlıkta bulm uşlardır25 der. Hınçer’de Türkler, M üslüm anlığı kabul ettikten sonra sünnet olm a geleneğini de
benim sediler"26 diyerek Y und’la aynı fikri savunur. Kırzıoğlu ise kirveliğin İran
ve A raplar’da görülm ediğini A nadolu'da ki Yezidi, Alevi ve Sünnilerce bi
lindiğini belirtir.27 Böylece Kırzıoğlu, kirveliği Anadolu kültürünün bir unsuru
olarak ifade eder.
Kem erkaya-A dıyam an; Hamidiye, Fethiye-Yazıhan; H ançerli-Ergani; Akkuyu-B esni; K anlıavşar-Bozova; Bargaç-Hilvan; Türkan-Tirkan Aşireti Karacadağ Bölgesi Siverek ve Hilvan merkezi ile Elazığ ve Ağrı'nın köylerinde
yaptığım ız araştırm aların sunucu da bizde, kirveliğin Alevi inancıyla yakın il
gisi olduğu kanaatini uyandırdı. Çünkü araştırm ada Alevi inancına sahip köy
lerde bu geleneğin daha canlı ve sert olduğunu gözlem ledik. Bazen sünni köy
lerde de bu özellikler görülse de, kaynağının Alevilik olm a ihtimali yüksektir.
Çünki sünniler için kirveliğin kaynağı m eçhulken, Alevi köylülere göre kir
velik, "peygam ber dostluğu" dur ve Hz. M uham m ed'in torunları Hz. Haşan ile
Hz. Hüseyin'i sünnet yaptırarak, onların kirvesi olm asından kaynaklanm aktadır.
Bu anlayışa Varto ve D ivriği'de de inanılır.28
Kirveliğin Alevi kaynaklı olduğu, görüşüm üzü etkileyen en önem li fak
törlerden birisi, Elazığ'ın m erkez köylerinden sünni Yeni Konak ile bu köye bir
kilom etre uzaklıkta olup da, yarısı sünni yarısı Alevi olan Şabanlı köyü ara
sındaki farktır. Şabanlı'daki Alevi kirveler kız alıp verm ezken, sünniler de böyle
bir yasak yoktur. Yeni Konak ve Akkuyu Köyü'nde kirveye "kırif” denir ve Şa
banlı köyündeki sünnilerde olduğu gibi, Yeni Konak'da da kirveler bir
birlerinden kız alıp verirler. Alevi Koruk köyünde de, Şabanlı köyündeki Alevi
kirvelerde olduğu gibi, kız alıp verilmez. M erkeze bağlı, Alevi ve köydeki
önem li gruplardan biri Lolan oym ağı olan A ydıncık köylülerine göre de, kir
velik peygam ber sevgisinden kaynaklanır ve sülale-soy sürer. M esela kirve,
kirve olduğu insanın bir başka çocuğunun sünnetinde bulunm ayacak uzak

23- Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi (Haz. İ.Aka. K.Y. Kopraman). İstanbul. 1976, s.75.
24- Özen, K., a.g.rıı., s.239.
25- Yund. K.. "Tarih Boyunca Türklerde Sünnet Olma Geleneği 11", Türk Dünyası Tarih Dergisi. Sayı: 38,
1990. s.45.
26- Hınçer, İ„ "Sünnetin Tarihçesi ve Sünnet Düğünleri", Türk Folkloru Araştırmalar Dergisi, Sayı: 268.
1971. s. 6139.
27- Kırzıoğlu, M.F.. Kültlerin Türklüğü, Ankara, 1969. s. 121.
28- Fırat. M.Ş.. Doğu İlleri ve Varto Tarihi. Ankara. 1970, s.243.
-Özen, K.. a.g.m., s.240.
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lıktaysa, onun izni alınm adan ya da onun tayin etm ediği biri olm adan sünnet et
tirilem ez. M utlaka kirveden izin alm ak gerekir.
Kirveliğin bu kadar önemli olm asının bir nedeni, kirvenin aynı zam anda
sünnet olan çocuğun ilerde sağdıcı olacağındandır. Keban'ın Sağdıçlar köyünde
kirveye "küvre" denir ve kivre aynı zam anda sağdıç dem ektir. Elazığ'ın Yedigöze ve Bölükçalı köyünde de "kürve" sağdıç anlam ındadır. Ve kirve ev
lenecek çocuğun aynı zam anda sağdıç adayıdır.29 Yukarıdaki genel anlayış
bütün Alevi köylerinde görülür. Keban'ın sünni olan Bahçe ve Ç alık köylerinde
kirveler kız alıp verirken, kirveye de "kıriv" derler. "Kıriv" aynı zam anda sağdıç
anlam ındadır. Y ukarıda ifade edildiği üzere Akkuyu K öyünde kirveye "kırif"
denir ve sağdıçla aynı anlamı ifade eder. M üm künse, ham idiye'de kirve, sağdıçdan olur. Fethiye'de ise gelinlik kız istenirken kirvenin bulunm ası arzu edilir.
H asançelebi-M alatya'da da kirvelik bir tür sağdıçlıktır. Keban'ın Alevi olan
B üklüm lü köyünde de kirveler kız alıp verm ezler ve kirve aynı zam anda "ikrar"
anlam ını taşır.
K oşay, sağdıç'a Sivas çevresinde kirve dendiğini belirtir.30 U rfa'da sağdıç
yerine "küvre" tabiri kullanılır. Bu kirve aynı zam anda sünnet düğününde
"kirve" olan kim sedir.31 Dobruca Türleri'nde de güvey "kivey" olarak ifade edi
lir.32
Ağın ilçesine bağlı Alevi olan Dibekli köyünde kirveler kardeş sayılır.
Aynen m erkez köylerinden A ydıncık'ta olduğu gibi kirvelik sülale sürer ve
kirve düğüne ve sünnete gelem ezse, onun tayin ettiği biri kirvelik görevini ye
rine getirir. Fakat vekiller, kirveler gibi bacı-kardeş sayılm azlar. Yani onların
çocukları birbirleriyle evlenebilirler. Aynı ilçeye bağlı ve kom şu köy olan Saraycık köyünde ise kirvelik pek önemli değildir. Ancak D ibekli köyüne bir ki
lom etre olan sünni Y edibağ köyünde kirvelik Dibekli'dekine benzer. Fakat bu
rada kirvelik sülale sürm ez. D erinboğaz, B ayram uşağı-A kçadağ; BörgenekA dıyam an; K uluşağı-Battalgazi köylerinde de kirvelik sülale sürer.
Palu'nun bütün köyleri sünni, daha doğrusu Şafi olup, bu köylerde kirvelik
hiç önemli bir kurum değildir. Bu durum u Durm uşlar. Ü çdeğirm enler ve Gökdere köylerinde yaptığım ız araştırm alarda ve Halk Eğitim M üdürü ile yap
29- Akyazı, E., Sağdıçlar Köyünün Monografık İncelenmesi (F.Ü. Fen-Ed. Fak. Antropoloji Bölümü Ya
yınlanmamış Lisans Tezi). Elazığ. 1987, s.20.
f
-Yeşilgül. A.. Yedigöze Köyünün Etnolojik Tetkiki (F.Ü.Ed. Fak. Antropoloji Bölümü Yayınlanmamış
Lisans Tezi), Elazığ. 1982, s. 37.
-Kaıaaslan. A.. Bölükçalı Köyünün Monografisi (F.Ü. Ed. 'Fak. Sosyoloji Bölümü Yayınlanmamış Li
sans Tezi). Elazığ. 1989, s. 43.
30- Koşay. H.Z., Türkiye Tüık Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme. Ankara. 1944, s.262.
31- Ergin, M.E., Urfa Folklorunda Düğün. Adana, 1973, ss. 29,55,48.35.
32- Ülküsal. M.. Dobruca ve Türkler. Ankara. 1966, s. 93.
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tığım ız görüşm ede tespit ettik. Adı geçen köylerde herkesin kirvelik hakkında
Hz. Peygam berin bağlayıcı bir sünnetinin olm adığını beyan etm iş olm aları
önem lidir. Bu anlayışın arkasında, yörede yaygın m edrese geleneğinin etkisinin
olm a ihtim ali kuvvetlidir.
Baskil'in sünni olan Höyük, Alangören ve Karakaş köylerinde kirveye
"kıriv" denilir. Bu köyler ile Sivirce'nin sünni ve B eydili aşiretinden olan Kürk
köyünde de kirvelik önemli olm adığı halde, kirveler kız alıp verm ezler.
M aden köylerinden sünni Tekevler köyünde kirveye "kerva" denirken, Kaşlıca'da "kirve" denir ve Tekevler'de kirvelik Kaşlıca'daki gibi önem li değilken,
yani kız alıp verilirken, Kaşlıca'da kız alıp verilmez.
K ovancılar ilçesinin Çaybağı ve Değirm entaş köyleri sünni olup, kirvelik
önemli değildir. Fakat Değirm entaş köyünün mezrası olan Y ünlüce Alevi olup,
burada kirvelik önem li olduğu gibi, kirveler kız alıp vermezler. Çaybağı köyüne
kom şu ve uzaklığı bir kilom etre olan, sünni K açar köyünde ise kirveler kız alıp
vermez.
Kovancılar'daki İğdeli, Gülaçtı, Kavak, Taşören köyleri ile ilçe merktezinde
oturan B eritanlılar ise kirveliğe önem verm ezler ve kız alıp verirler.
Karakoçan köylerinden sünni, M irahm et, K ızılpınar ve Y üzevler köy
lerinde kirvelik önem li olm am akla beraber, K ızılpınar köylülerine göre, kir
veliğin tem elinde A levilerle sünniler arasında yakınlık kurm ak yatar. (Bu an
layış genelde her yerde hakim dir.) İslam anlayışına göre kirvelikle kardeş
olunm az, bu hurafedir.
A ğrı'nın m erkez köylerinden sünni Ozanlar, Aşkale ve yarısı Karapapak
olan Tezeren köylerinde önceleri kirvelik çok önem liyken, günüm üzde önem ini
yitirm iştir. A ncak kirveler hâlâ kız alıp vermezler. Eskiden bu köylerde kir
velik, kardeşlikten öndeyken, günüm üzde sadece sosyal ilişkileri pekiştirici bir
rolle sınırlandırılm ıştır. Fakat Taşlıçay ilçesinin halkı Karapapak ve sünni olan
G eçitveren köyünde kirvelik hâlâ çok önem lidir. Bu köyde kullanılan, "kirvenin
dam ının üstüne çıkılm az". Yani onun kızı kızım , oğlu oğlum dur. O na kötülük
yapılm az deyim i, kirveliğin önem ini ifade etm ektedir. A yrıca Posof/K ars köy
lerinde de "kirvenin dam ından ve kapısından don-göm lek geçilm ez"33 deyim i
kullanılm aktadır.
Kirveliğin en önem li fonksiyonlarından biri, yukarıdaki ifadelerden an
laşılacağı gibi, iki aile ya da aile grupları arasında yakınlık sağlam aktadır. Özer,

33- Aydınoğlu, G., "Posofta Evlenme ve Sünnet Geleneği”, Türk Folkloru Araştırmalar Dergisi, Sayı: 271,
1972, s. 6227.
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1987 yılında Van'ın m erkezi ile M uradiye ve G ürpınar ilçelerinin köylerinde ya
şayan, kısm en göçebe olan sünni Burukan aşireti arasında da aynı özellikleri
tesbit etm iştir. Ona göre; "aşiretteki kirveliğin yaygın kirvelik anlayışından
farkı, kirve olan kişi kendisi yalnız değil tüm ailesi veya aşireti ile kirvesi ol
duğu aşiretin veya ailenin yakın bir akrabası gibi görülür... Kan davası sona er
dikten sonra tam am en unutturulm ak istendiğinde başvurulan en etkili yollardan
biri de kirvelik kurum unu devreye sokm aktadır."34 Doğu A nadolu'da özellikle
Tunceli, Erzincan, Kiğı Bingöl, Varto, Pülüm ür ve Kars G öle’de yaşayan ve
sonradan bir kısmı, Kurm anç ve Zazaca konuşan; Alevi, Lolan oym ağında da
kirvelik aynı fonksiyonlara sahiptir.35
M ardin'de de kirveye "kirip" denir.36 Ve kirve, Elazığ'ın özellikle Alevi
köylerinde olduğu gibi erkek çocuğun yetişm esinde, kız istenm esinde ve dü
ğününde önem li fonksiyonları icra eder.
Kirveliğin önem li fonksiyonlarından biri de, gayrî m üslüm ler ile yakınlık
sağlam aktır. M esela yukarıda bahsettiğim iz Burukan aşireti arasında yapılan bir
başka çalışm ada, Erm enilerle kirvelik yoluyla ilişkiler kurulduğundan bah
sedilm iştir.37 M ardin bölgesinde söylenen "kirvem" adlı bir türküde de, Kurm ançca konuşan bir erkek çocuğunun, Yezidi kirvesinin kızına olan aşkı işlenir.
Türküde erkek "kivre-krive", kız ise "krivo" tabirini kullanır. A yrıca bu türküde,
gençlerin evlenm esini, birinci derecede M üslüm anlığın ve Y ezidiliğin en
gellediği vurgulanm aktadır.
K irveler arasındaki evlilik yasağı ya da evliliğe hoş bakm am a anlayışı Burç
köyü/V iranşehir Y ezidiler'inde de görülür. Yezdiler'de kirveler arasında ev
lenm e yasağı olduğu için"... Burç köyü sakinleri kendi şeyhlerini kirve seçer.
Zaten inançlarından dolayı şeyh ailesi ile evlilik yasağı olduğundan kirvelik
fazla zarar getirm em ektedir. Şeyh dışında çevre M üslüm an köylerden kişiler
kirve olarak da seçilir".38
Y ezidiler ile ilgili yapılan bir başka çalışm ada da sünnetin vaftizden kısa
bir süre sonra yapıldığı belirtilmiştir. Y ezidiler’de çocuk ölü doğsa dahi sünnet
yapılır ve kirve çocukları evlenem ez. Bu nedenle kirve nikah düşm eyen pir,
şeyh gibi kim selerden seçilir. Onlardan kirve, bulam adığı zaman, sünnilerden
34- Özer, Av A.g.e., s.98.
* "Kürt", "Türk”, "Zaza", "Kurmanç", "Alevi", "Sünni" gibi, sosyal ve siyasi tarihi ilgilendiren ko
nularda, ayrı bir çalışma yaptığımız için, bu çalışmada sadece kavramlar zikredilerek geçilmiştir.
35- Kocadag. B.. Lolan Öymağı ve Yakın Tarihi, İstanbul, 1987. ss. 9-33, 258.
36- Yurt Ansiklopedisi, C. VIII., s. 5823
37- Kartal, B., Sosyolojik Açıdan Burukan Aşireti Üzerine Bir İnceleme (İ.Ü. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bö
lümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1970-1971.
38- Boğazlıyanlıoğlu, D, Burç Köyünün/Viranşehir Monografisi (A.Ü., DTCF.. Sosyal Antropoloji Kürsüsü
Yayınlanmamış Bitirme Tezi), Ankara. 1988. s. 34.
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kirve seçerler.39 V iranşehir'in Yezidi inancının hakim olduğu dört köyünde ya
pılan bir saha çalışm asına göre de, çocuklar küçük yaşta sünnet edilir. K irveler
sünnilerden seçilir ve sünnet bir barış günüdür.40 Bu ifadelere göre, kirveliğin
çok önem li olduğu dolayısıyla, bu kurum un sosyal bilim ciler tarafından araş
tırılm ası gerektiği dikkatim izi çekm ektedir.
Sonuç olarak kirvelik kavram ı, Anadolu da çeşitli bölgelerde görünm esine
rağm en, özellikle Aleviler'de daha etkilidir. Genelde kirvelik sünnet düğünü
m asraflarının bir başkası tarafından karşılanm ası ile dostluğu ifade eder. En
önem li fonksiyonlarından biri ise, taraflara statü kazandırm aktır. Statü ka
zanm ak iki taraflıdır. Yani erkek çocuk sahibi A şahsını kirve yapm akla o kişi
bir statü kazanırken, aynı zam anda kirve vasıtasıyla çocuk ailesi de statü ka
zanm aktadır. Bunun dışında sünnet olan çocuk güvenebileceği ailesinden başka
bir şahsa ya da aileye daha sahip olm aktadır. Çünkü kirve ilerde çocuğun ye
tişm esinde, evlenm esinde (sağdıç anlam ında kullanıldığını hatırlayalım ) önem li
fonksiyonlara sahiptir.
Kirvelik kurum unun fonsiyonlarından bir diğeri de, "sosyal kontrol" ve
"sosyal barış"ı sağlam asıdır. Eski Erzincan valisi Ali K em alî bu durum u şöyle
anlatır: "Kirvelik, katil tarafına m ensup bir çocuğun maktul tarafına m ensup
herhangi bir kişinin kucağında sünnet edilm esiyle m eydana gelen ilişkidir ve
çok yaygındır."41 Kirveliğin tem elinde dostluk yattığını yukarıda ifade etm iştik.
İşte bu anlayışa bağlı olarak yukarıdaki kaynaklara göre, genelde Aleviler, kir
velerini sünnilerden; sünniler de, A leviler ve Erm eniler ile Y ezidiler'den; Yez id ilerd e M üslüm an (Alevi-Sünni) lardan seçm işlerdir. Bu nedenle sosyal grup
lar arasında yakınlaşm alar, doğrusu sihri akrabalıklar kurulm uştur.
Kısaca bir sosyal kurum olan kirveliğin başlı başına incelenm esi gerekir.
M esela "kirov" Farsça olduğu halde niçin İran'da kirveliğin yaygın olm adığı ve
Anadolu dışında da sünnet geleneği olduğu halde niçin A nadolu'da ve özellikle
A leviler'de çok canlı ve etkili görüldüğü , ayrıca Erm eniler ve Y ezidiler'deki
kirvelik anlayışının nereden kaynaklandığı, aydınlatılm ası gereken önem li
sosyo-kültürel unsurlardır. A yrıca Aleviler ile Y ezidiler arasındaki kirvelik an
layışındaki yakın benzerlik sosyal bilim cilerin düşünm esi gereken önemli bir
unsurdur.

39- Beysanoğiu. Ş„ İnançları, Gelenek ve Görenekleri ile Yezidiler, Ankara, 1988. s.30.
40- Özdemir. A., Şanlıurfa-Viranşehir İlçesine Bağlı Döıt Köyde Örf. Adel ve İnanç Değişmeleri İle İlgili
Sosyolojik İnceleme (İnönü Ün. Feıı-Edebiyat Fak. Yayınlanmamış Lisans Tezi), Malatya. 1989.
41- Ali Kemali. Erzincan Tarihi. İstanbul. 1932, s. 199.
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