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BELGEL İ K

Samoyloviç burada, çok açık bir biçimde olmasa da İlminski, Gro-
dek [Grodekov] ve Budagov’un daha önce değindikleri bir konu-
yu, Kazak Kırgızlarındaki1 ilginç bir tabuyu;2 kadının evlendiği 
adamın akrabalarının ve kabilesinin içindeki kişilerin adını doğ-
rudan doğruya söyleme yasağını, o adı dolaylı sözlerle anlatma 
zorunluluğunu ele alarak, bunun çok eski bir kabile tabusu oldu-
ğunu belirtmektedir.

Samoyloviç bugün kaybolmaya yüz tutmuş bu âdeti, Kazakis-
tan’ın Orta Cüzü’ndeki [Mittlere Horde]3 bir Kırgız’ın, Mustafa Ço-
kayev’in ifadelerine dayanarak anlatmaktadır. Çokayev [Çokay/
Çokayoğlu/Şogay] Kıpçak kabilesinin Toru-Aygır koluna bağlı 
Şaştı uruğu/aşireti içinde yer alan Boşay sülalesinin bir dalı, Janay 
ailesindendir. Günümüzde hâlâ söz konusu ailede -Şaştı aşireti 
üyelerine kadar uzanan-  bir evlenme yasağı hüküm sürmektedir. 
İşte bu sınırlar içinde, kadınlar şu kimselerin adını ağzına ala-
maz, doğrudan adını söyleyemez: Kocası, kocasından daha yaşlı 
bütün erkekler ve bu erkeklerin ailesindeki kadınlar ve çocuklar. 
Adların yerine geçecek sözlerin belli bir düzeni vardır. Her erkeğe 

-işgal ettiği makama göre- bir unvan verilir. Dahası adlar, kendi-
ni oluşturan harflerin başına bir başka harf getirilerek ya da baş 
harfini bir başka harfle değiştirerek farklı biçimlere de sokulmak-
tadır. Örneğin Ali yerine Sali, Tursun yerine Mursun vb.

Yasak dışında kalan kişilerin adı bile -yasaklı kişilerle adaşsa- 
[doğrudan] söylenmez. Yine bir ad söylenilmesinde sakınca ol-
masa da kabile adıyla akrabaysa [ilgili adın aynısı ya da onun bir 
parçasıysa] değiştirilir. Samoyloviç bu tür ad değişikliklerinin bü-
tün örneklerinin yer aldığı bir liste veriyor. Bir coğrafya adının bi-
leşenleri arasında söz konusu kadını ilgilendiren yasaklı bir par-
ça bulunuyorsa, o da değişikliğe uğratılmaktadır. Dolayısıyla sık 
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sık tuhaf, kafa karıştırıcı sözlerle karşılaşmaktayız. Bu iş Kur’an ayetlerini 
değiştirmeye kadar gitmiştir. Kadınlar, ayetlerde yasaklı sözleri çağrıştı-
racak bir ifadeyle karşılaştıklarında, onu da kendilerine göre değiştirerek 
okurlar. Bu kuralları çiğneyen adlandırmalar sık sık büyük düşmanlıklar 
ve gönül kırgınlıklarına neden olmaktadır.

Bugünlerde yavaş yavaş eski kurallar kalkmakta, yukarıda anlattığımız 
yasağa uymayan evlilikler görülmektedir. Yine bu yasak, Türkleşmiş İran-
lıları temsil eden Sartlarda çok dar bir çevre içinde kalmıştır. Kırım Tatar-
ları ve Merv’deki Teke Türklerinde de durum böyledir. Osmanlılarda da 
bu yasağa benzer bir şey vardır. Avam tabakası arasında kadının kocasına 
adıyla seslenmesi bugün bile yakışık almaz. Özel ad yerine bir akrabalık 
adı kullanılır.  

	 Çevirenin	Notları
* Theodor Menzel’in “Über die Werke des russischen Turkologen Samojlovič” [Rus Türklük 

Bilimi araştırmacısı Samoyloviç’in Eserleri Hakkında] başlıklı değerlendirme yazısında, 
bir alt başlık altında yukarıda adı geçen makaleden de söz edilmektedir: Verbotene Worte 
in der Sprache der verheirateten Kazak-kirgisischen Frau (Zapretnja slova v jazyke kazak-
kirgizskoj zamužnej ženščiny.) Živaja Starina, XXIV Petrograd 1915. S. 161-168. [Burada 
XXIV Živaja Starina adlı derginin yayın yılı, “S.” ise Almanca Seite, sayfa sözcüğünün 
kısaltmasıdır.] Adı geçen yazının 218 ve 219. sayfaları arasında yer alan bu metin Mustafa 
Atiker tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmektedir. Köşeli ayraç içindeki açıklamalar 
çevirene aittir: “Über die Werke des russischen Turkologen Samojlovič” Archiv orientální: 
journal of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague, C I (Hazırlayan: Bedřich Hrozný 
vd.), Prag 1929, s. 209-234. 

1 Çarlık Rusya’sında Türk kökenli Kazakları Slav kökenli Kozaklardan ayırmak için önceleri 
Kazak Kırgızları deniyordu. Bunun yerine günümüzde yalnızca Kazaklar demek yeterlidir. 
Ayrıca bugünkü Türkiye Türkçesinde Kozaklar ve Kazaklar arasında belli bir ayrım yoktur. 
Her ikisi de Kazaklar adı altında değerlendirilmektedir. Bir önceki sayıda “Samoyloviç’in 
Ders Kitabı: Kısaca Çağdaş Osmanlı Türkçesi Dil Bilgisi Hakkında” başlığıyla Menzel’den 
çevirdiğimiz Almanca metindeki “Kirgis-Kosaken” sözcüğü, Türkiye Türkçesine 

“Kırgız Kazakları” biçiminde aktarılmıştır. Adı geçen sözcük, Almanca ve Rusçadaki 
ayrım gözetilerek Türkiye Türkçesine “Kırgız Kozakları” biçiminde de aktarılabilir. Bir 
başka deyişle eski coğrafya kitaplarında Kırgızlar, Kırgız Kozakları ve Kırgız Kazakları 
biçiminde ikiye ayrılarak incelenmektedir. Daha geniş bilgi için bk. Heinrich Berghaus, 
Grundriss der Geographie in fünf Büchern, Verlag und Druck von Graß, Barth und Comp., 
Breslau 1843, s. 966; Andreas Kappeler, Die Kosaken, Verlag C.H.Beck, München 2013.

2 Cahiliye dediğimiz İslam öncesi dönemdeki Arap kabileleri arasında yılın belli aylarında 
savaş yasağı vardı ve bu durum “haram aylar” sözüyle ifade edilirdi. İşte buradaki 

“haram” ile Polinezya yerlilerinin dilinden, daha doğrusu Pasifik Okyanusu’ndaki Tonga 
adalar topluluğu sakinlerinin dokunulması yasak ilahi şeyler anlamında kullandığı 

“tapu”; bugün 1777’de James Cook’la birlikte İngilizceye “taboo” ve İngilizce üzerinden 
Almancaya “tabu” Fransızcaya “tabou” biçimiyle ve oradan da Türkçeye geçen sözcük 
anlam ve işlev açısından bir ve aynıdır. Bu konuyu burada değil de ileride Türk Dili’nin bir 
başka sayısında ayrı bir yazıyla ele alarak tartışmak daha yerinde olacaktır.

3 Almanca Mittlere Horde, Kazakça Орта жүз/Orta Jüz [Cüz] 16. yüzyıl Kazak kabile 
birliğini / federasyonunu oluşturan üç bölgeden birinin adıdır. Diğer bölgeler Almanca 
Kleine Horde, Kazakça Кіші жүз/Kişi Jüz Türkiye Türkçesiyle Küçük Cüz ve Almanca 
Große Horde, Kazakça Ұлы жүз/Ulı Jüz Türkiye Türkçesiyle Büyük Cüz’dür. Daha geniş 
bilgi için bk. Feride Baytıbaykızı Sahipova, “Kazakların Boy Örgütlenmesi”, Modern 
Türklük Araştırmaları Dergisi, C IV, S 3 (Eylül 2007), s. 181-195.


