GELENEKSEL BİR YARDIMLAŞMA
KURUMU: HAB
Dilâver DÜZGÜN
XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve g i
derek yaygınlaşan m od em kooperatif
çilikten önce, kökleri eskiye dayanan
bir halk uygulam ası vardı. Üretimle
doğrudan
ilgili olduğu için iktisat
folklorunun,
yazısız kesin kurallara
dayandığı için de hukuk folklorunun
ilgi alanına giren uygulam aya «hab»
adı verilir. Farklı adlarla da olsa Tür
k iy e’nin birçok bölgelerinde, özellikle
D oğu ve Güney D oğu Anadolu b ö l
gelerinde, daha da daraltırsak, araş
tırm a saham ız olan Erzurum yöresin
de bu uygulam anın bugün dahi d e
va mettiği bilinmektedir.
Doç. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, «hab»ı kısaca «imece usulüyle süt birik
tirme» biçim inde tanım layarak eski
T ürkçe’deki «kap» tan geldiğinin kuv
vetle m uhtem el olduğunu belirtm ek
tedir.1
«Kap»
kelimesi, Divanü
Lügati’tTürk’te «kap, tulum, çuval, dağarcık»
ve «eğreti yolu yla (istiare yoluyla)
hısım » anlam ında verilmiştir .2
«Hab» adının, sütlerin kaptan k a
ba aktarılm ası ve külek, kova, tas g i
bi genel adı «kap» olan eşyalarla y a 
pılm asından kaynaklandığı görüşü ol
du kça m akul görünm ektedir. A yrıca,
Divan’da y e r alan «eğreti hısım» an
lam ıyla da bağlantı kurulabilir. Çün
kü hab yapan aileler arasında hısım 
lığa benzer b ir yakınlığın ve güven
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ortam ının oluştuğu, bilinen bir ger
çektir.
T ürkçe’de kelime sonunda «b» se
sinin bulunm am ası kuralına rağm en
Erzurum yöre ağzında Kelimenin son
sesinin «b» li ve ilk sesinin «h»lı şek
li ısrarla kullanılmaktadır.
Uygulam ayla ilgili olarak kulla
nılan başka kelime ve deyim ler
de
vardır:
hab etm ek: kaptan kaba aktar
mak.
h ab evi: sütün h a b işlemine tabi
tutulduğu ev.
habcı:
uygulam a sırasında hab
evine süt veren diğer evler.
Bunlardan
başka halk arasında
sıkça kullanılan, anlamı daha da g e
nişleyerek y a n d a kalan işleri açıkla
m ak için kullanılan bir deyim vardır:
«İnek öldü, h a b kesildi». A fyon /Ş uh u t
yöresinden derlediğim iz «Öküz öldü,
ortaklık bozuldu» deyim iyle aynı an
lam da kullanılan bu ifade, habla b a ğ 
lantılı olarak ortaya çıkmıştır.
K onunun
dilbilimsel
boyutunu
böylece inceledikten sonra geleneksel
ve ekonom ik boyutunu ele alabiliriz.
Kendine has yazısız hukuki dü
zenlem eleri olan hab, iktisadi b ir faa
liyettir. Üretimin
elem anlan olarak
kabul edilen tabiat, emek ve serm a
ye unsurları ,bu uygulam a için de ge-
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çerlidir. Burada vücut em eği ile fikir
em eğinin birlikte yürüdüğünü görü 
yoruz. Yani bu iktisadi faaliyeti dü
zenleyen, yönlendiren ve bedenen ça 
lışan hep aynı insanlardır. Ferdi ve
y a ailevi gücün yapılan işe yetmem e
si ve üretim deki k ayıp lan önleme y a 
hut asgari düzeye indirm e endişesi
lıab uygulam asını
ortaya çıkarm ış
tır.
U ygulam ayı
şöylece
özetlemek
mümkündür. A y n ı yerleşim biriminde
(kasaba, köy, yayla, m ezra) sağmal
hayvan besleyen birkaç aile bir araya
gelerek süt alış-verişinde bulunurlar.
Örneğin üç evin başlattığı hab uygu 
lam asında önce birinci eve diğer iki
evden sütler getirilir. Ortakların ara
larında kullandıkları standart bir öl
çü vardır. Sütler belli başlı bir külek
veya k ova ile teslim alınır. Bu ölçü
ile m iktar belirlendikten sonra süt
miktarı bir çubuk üzerinde işaretle
nir. Bu çubuklara «kert çubuğu» adı
verilir. Çubuk üzerine işaret koyma,
yani çentik açm a işine «kertme» ve
ya «kert etme», konulan işarete de
«kert» denir. Getirilen k o v a m iktannca kert yapılır. O gün habcılardan bi
rinin getirdiği süt miktarı, ölçü olarak
kullanılan kabı doldurmuyorsa, k ap
taki sütün içine b ir çubuk batınlır.
Sütün ulaştığı seviyeden çubuğa bir
işaret konulur Bu işarete «zont» de
nir. Ertesi gün aynı evden gelen süt,
önceki gün belirlenen m iktara ekle
nerek standart ölçü kabı doldurulur
ve kert çubuğuna b ir kert daha k o 
nulur. Birinci eve yedi gün süreyle
süt getirildiğini, ikinci evden on k o 
va, üçüncü evden de yed i kova süt
geldiğini
düşünelim. İkinci ev hab
evi olduğu zam an birin ci ev onun on
kova sütünü iade etm ek zorundadır.
Böylece bütün evlerde sırayla sütler
toplanır ve ürünler im al edilir. Bir
üretim kooperatifi sistemine benzeyen
hab uygulam asının b u yönüyle m ü
badele veya ödünç verm e esasına da
yandığı görülür.

50

U ygulam a yaz aylarında yapılır.
Fakat yazın her ayında sütün m iktar
ve kalitesi aynı olmaz. M ayıs ayında
sağılan sütteki yağ oranıyla tem m uz
ayında elde edilen sütteki yağ oranı
aynı değildi. M ayıs ayında birinci ev 
de .haziran boyunca ikinci evde, tem 
m uzda d a üçüncü evde sütlerin top
landığını düşünürsek
sonuncu )evin
evin lehine olm ak üzere adil olm ayan
bir düzenleme sözkonusu olur. K öylü
bunun da çözüm yolunu bulmuş. Bu
dönüşüm süresini kısa tutmuş. Örne
ğin h er evde onar gün süreyle top
landığında, h e r evin, her dönem deki
sütten kullanması
suretiyle eşitlik
sağlanmış olur.
Erzurum’un
m erkez
Y eşilyayla
K öyünden M ünteha Adalı,3 dönem le
re g öre ad alan ü ç çeşit hab oldu ğu 
n u bildiriyor:
1
Y oğu rt habı: Y azın başlangı
cında, koyunarm sağılm aya başlandı
ğı dönem de yapılan hab. Bu dön em 
de sütler hem yağsız, hem de az m ik 
tarda olur.
2. Büyük hab: Yaz
ortalarında,
tem muz-ağustos
aylarında
yapılan
hab. Sütlerin hem miktar, hem kalite
yönünden en verim li dönemidir. K öy 
lü asıl ürünün bu dönem de elde eder.
3. Küçük hab: Güz aylarında y a 
pılan b u h a b döneminde yine sütle
rin azaldığı görülür.
Hab, genellikle
sağılan hayvanı
az olan, dolayısıyla az m iktarda süt
elde eden aileler arasında yapılır. Er
zurum ’un m erkez
Kavaklıdere K ö 
yünden Halil Y azıcı’mn* yaptığı de
ğerlendirm eye göre «Erzurum şartla
rın da 70-80 koyunun b ir günlük sü
tünden b ir teneke peynir yapılır. Bu
kadar koyunu olan aile haba ihtiyaç
duym aksızın her gün b ir teneke p e y 
n ir yapar. Bazen 60 koyunun sütünden
b ir teneke yepnir çıkabilir. Fakat 15
tane koyunu olan bir aile ancak 5-6
günde b ir teneke peynir yapar. 5-6
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gün süreyle bekletilen sütler çürür.
Her gün sağılan sütten 3-4 kg. peynir
yapılsa bir teneke peynir tam amla
nıncaya kadar ilk gün yapılan peynir
fire verir.»
(Hab uygulam asında ortak sayısı
belli bir rakam la sınırlı değildir. G e
nellikle bu
sayının 3’ten az, 10’dan
çok olm adığı söylenebilir. îk i kişilik
ortaklığa çok az
rastlanır. Y aygın
olanı 4-6 arasında değişir. H er eve k a
çar gün süt verileceği de y in e ortak
ların sayısına, aralarındaki anlaşmaya
ve o dönem deki çevre şartlarına g öre
belirlenir
Sütler bir m andraya vey a süt fa b 
rikasına verilm ediği dönem de hab iş
lemine tabi tutulur. Daha ç o k koyun
sütü için yapılm akla beraber inek ve
m anda sütü için de bu ortaklık k u 
rulabilir. İnek ve m anda sütü, m aki
ne ile yağı alındıktan sonra habevine verilir, koyun sütü olduğu gibi g ö 
türülür.
Hab geleneğinin bir başka ilginç
yönü, işin tam amen kadınlar tarafın
dan yürütülmesidir.
Özel «sağıncı»
görevlendirilmem işse, hayvanları evin
hanım ı sağar, varsa kızlar ve gelinler
de yardım cı olurlar. Hab süresinin b e 
lirlenmesi,
miktarın tesbit edilmesi,
ürünlerin imali tamamen kadınların
kontrolündedir.
K öyde her aile, sosyal seviye iti
bariyle kendine yakın, k ola yca anla
şabilecekleri ailelerle ortaklık kurar.
Evde sözü geçen b ir büyüğü olan ai
leler ortaklık için tercih edilir. Bir yıl
hab yapılan kişilerden biri beğenilm ezse takip eden yıl o kişiyle yeniden
ortaklık kurlmazu. Habm
bitiminde
karşılıklı «helâlleşme» de b u ortaklı
ğın
vazgeçilm ez
kurallanndandır.
Farkında olm adan yapılan yanlışlıklar
için ortaklar birbirlerine «hakkını he
lâl et» derler. Onlar da «helâl olsun»
biçim inde karşılık verirler.
Halk düşüncesinde yüzyıllar b o 
yunca oluşan tecrübe birikim inin bir
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sonucu olarak ortaya konulan habm
yararlarını şöylece sıralamak müm
kündür:
Yukarıda belirtildiği gibi, bu uy
gulam a ile gereksiz üretim kayıpları
ortadan kaldırılır yahut asgari düze
ye indirilmiş olur.
Temelde «ödünç
verm e» prensibi egem en olduğu için
alman m alın zam anında iade edilme
sine özen gösterilecek ve gereksiz tü
ketimden kaçınılacak, böylece iyi bir
tasarruf ortam ı
oluşacaktır. Ayrıca
her gün her ailenin aynı işi yapması
yerine bu iş b ir aileye devredilecek,
böylece zaman ve em ek israfı da ön
lenmiş olacaktır. A let ve makinelerin
her gün kullanılması yerine aralıklar
la kullanm ası, yakıt giderlerinin aza
indirilmesi de ekonom ik
kazançlar
hanesine işlenecektir,
Hab uygulam asıyla halkım ız in
san ve eşyanın yönetim ini öğrenm ek
te, kazanılan servetin önem i kavran
maktadır. Ayrıca karşıdaki insanların
yararlarını gözetm e gibi ahlâki bir
kural d a gündem e gelm ektedir. Sos
yal dayanışm a fikri gelişmekte, top
lumdaki birliğin kuvvetlenm esine yar
dım cı olmaktadır. A yn ı zam anda hab a iştirak eden aileler arasında bir
yakınlaşm anın oluştuğu, hayatın di
ğer safhalarında da birbirlerine des
tek verdikleri görülür. Aralarında ak
rabalığa benzer b ir yakınlaşm a sezi
lir. Karşılıklı güven duygusu gelişir.
1 Efrasiyap GEMALMAZ, Erzurum İli
Ağızlan, c. 3, Erzurum 1978, s. 152.
2 Besim ATALAY, Divanü Lügat-itTürk Tercümesi, c. 3, Ankara 1986,
s. 146.
3 Münteha ADALI: Tortum doğumlu,
60 yaşında, 30 yıldan beri Yeşilyayla Köyünde ikamet ediyor. Görüş
me tarihi: 26 Mart 1991.
4 Halil YAZICI: Kavaklıdere Köyün
de doğmuş, 58 yaşında, 5 yıldan
beri Erzurum’da ikamet ediyor. Gö
rüşme tarihi: 14 Kasım 1990.
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