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BELGEL İ K

V. İ. Lamanskiy’in hatırasına ithaf olunur.

“Allah’ın takdir ettiği kabile ve kabile dillerinin 
çeşitliliğine saygı duymakla, onların ilahî ve tabii 
haklarını tanımakla geniş İmpartorluğun dev-
let dili, değerinden asla hiçbir şey kaybetmez, en 
ufak bir zarar dahi görmez.”

V. İ. Lamanskiy [1833-1914] 
(Jivaya Starina, I, 1890, XXIII. s.)

I.

Kazak-Kırgız [Kazak] dilinin ilk araştırmacısı N. İ. İlminskiy 
[1822-1891], “Materialıy k izuçeniyu kirgizskago nareçiya”sında1 
[= Kırgız ağzı/lehçesi araştırmaları için malzemeler] değerli pek 
çok etnografya notuyla beraber şu bilgiyi de paylaşır (191. s.): “Ge-
lin, kocasının akrabalarının adlarını söyleyemez. Kocasının erkek 
ve kız kardeşlerine kendisi ad verir: törém, şırak, jarkın; şıraylım, 
biikeş. Kocasının akrabalarından birisi herhangi bir şeyin adını 
taşıyorsa gelin bu şeyin adını da söyleyemez. Bu ad için, herkesin 
anlayabileceği şekilde fiilden türemiş yeni bir söz uydurmalıdır.”2

* Samoyloviç, A., “Zapretnıye slova v yazıke kazak-kirgizskoy zamujney 
jenşinıy”, Jivaya starina [= yaşayan kadim], 24. yıl, 1915, 1-2. S, 161-168. s. 
Samoyloviç’in söz konusu makalesini Türkiye Türkçesine Serdar Karaca 
çevirmiştir. Metindeki yay ayraçlar yazara, köşeli ayraçlarsa çevirene aittir. 

1 Uçenıya Zapiski Kazanskago Universiteta [= Kazan üniversitesi bilim yazıları] 
1860, III.

2 Bu bilgiye Budagov’un “Sravnitelnıy slovar turetsko-tatarskih nareçiy”inde [= 
Türk-Tatar ağızlarının karşılaştırmalı sözlüğü] de yer verilmiştir (II. C, 135. s.). 
Bu arada da şırak yerine tırak, biykeş yerineyse biyket yazılmıştır.
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N. İ. Grodekov’un [1843-1913] “Kir-
gizıy i karakirgizıy Sır-Darinskoy 
oblasti”3 [= Sırderya bölgesi Kırgız 
ve Kazakları] adlı malum yayınında 
aynı meseleye şu satırlarla değinil-
miştir (100. s.):

“Namuslu kadın, nişanlıyken bile ko-
casının akrabalarına (kayn) ve bütün 
sülalesine, [162] evlilik düşenlere ge-
lene dek, utandığından adlarıyla de-
ğil yalnızca cins adlarla hitap etmeli-
dir... Daha serbest kadınsa gıyabında 
onların adını söyleyebilir. Kocanın 
akrabalarının adına dâhil kelimele-
rin söylenmesi, çok kınanmasa da 
yine hoş karşılanmaz.”

Sonrasında, hem İlminskiy hem de 
Grodekov bir kadının kocasının ak-
rabalarının adlarında yer alan ve 
bu sebeple yasaklı olan su, kamış, 
koyun, kurt, bıçak ve bileği adlarını 

söylemeden bir olayı kıvrak bir şekilde nasıl anlattığına ilişkin ilgi çeki-
ci bir fıkra paylaşır. Fıkra, Budagov’un [1812-1878] sözlüğünde, Grode-
kov’unkine göre daha kısa olan İlminskiy’in aktardığı hâliyle verilir. Gro-
dekov’un fıkrasını düzelterek Kazak-Kırgızca temiz telaffuzuyla aktarıyo-
rum:4

“Ata, ata! Saldĭramanıŋ5 arĭ jaġında sıldĭramanıŋ6 bėrî jaġında maŋrama-
nı uluma jėb-’atır.7 Janımanı bilemege bilep alıp kėle-koyuŋuz.” – [Türkiye 
Türkçesiyle:] “Baba, baba! Şırıldayanın8 (su) öbür tarafında, hışırdayanın 
(kamışın) beri tarafında, uluyan (kurt) meleyeni (koyunu) yiyor. Keseni 
(bıçak), bileyicide (bileğide) bileyip getirin.”

3 Birinci cilt. Yuridiçeskiy bıt [= hukuk hayatı]. Taşkent, 1889 (İkinci cilt çıkmadı).
4 Grodekov’un Kuraminler arasında yaşayan kaynak kişisi Torgay (bk. ön söz, IV. s.), kendi 

dilinde Sart etkisini tespit etmektedir.
5 İlm.: jaltramanıŋ.
6 İlm.: saltramanıŋ.
7 Burada İlminskiy’in metni sona eriyor.
8 İlm.: parıldayanın.

İmparatorluk Rus Coğrafya Cemiyetinin Etnografya 
Şubesinin çıkardığı Jivaya Starina dergisinin 1915 
tarihli 1-2. sayısının kapağı (Petrograd 1916).
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Genç Kırgız etnografyacı Mustafa Ço-
kayev’in [1890-1941] (Sırderya bölge-
si, Perov ilçesi, Grodekov beldesinden, 
Kıpçak kabilesinden Orta Ordalı/Cüz-
lü Kırgız) derlediği Kazak-Kırgız halk 
bilimi malzemelerini baskıya hazır-
larken onun yasaklı kelimeler hakkın-
da aktardığı bazı bilgileri hemen kay-
dettim. Bu notta bunları paylaşıyo-
rum. M. Çokayev, yalnızca evli kadın-
ların dilindeki ve akrabalık yönüyle 
yasaklı (tabu) kelimelere dair durum-
lar hakkında malumat sahibidir. Yani 
İlminskiy ve Grodekov’un belirttiği 
durumlar gibi.

II.

Çokayev’in ailesi “Kıpçak” kabilesi, 
“Toru Aygır” veya yalnızca “Toru” kolu-
na, “Şaştı” uruğu/aşireti, “Boşay” süla-
lesi, “Janay” (M. Çokayev’in dedesinin 
dedesinin dedesi) ailesine mensuptur.9 
Çokayev’in akrabalarının günümüzde 
[163] karşılıklı evlilikleri “Şaştı” aşireti sınırları içinde yasaktır. Yine bu sı-
nırlar içinde evli kadınlar kocasının, kocasından yaşça büyük erkeklerin ve 
onların karılarıyla her iki cinsten de çocuklarının adlarını yüz yüzeyken 
ve gıyaben söyleyemez.10 Kişi adı belirli bir düzenle cins adla değiştirilmek-
tedir: kadın, kocasından büyük her erkeğe “kayn-aġa” (kayınbirader) der; 
eğer erkek kayınpederle yaşıt veya ondan büyükse kayınpederine dediği 
gibi ona da “ata”11 der; eğer erkek, kocadan çok büyük ancak kaynatadan 
gençse, kadın ona çokluk hâliyle “biy aġalar” (bey ağalar) der; kadın ko-

9 M. Çokayev’e göre; Kazak-Kırgızlarda bizdeki “plemya” [kabile], “rod” [soy/kol], “koleno” 
[sülale/göbek] vb. terimlere denk düşen keskin farklar yoktur. Aynı terim farklı 
anlamlarda kullanılıyor. Avrupa soy terimleri Kazak-Kırgızlar için uygun değildir. Bu 
önemli mesele açıklığa kavuşuncaya kadar İlminskiy, Radloff ve öbürlerinin terim 
tercihlerine uyuyorum.

10 Çok yakında eğitim-öğretim, nüfusun artmasıyla işaret edilen sınırlar daha küçük 
sosyal birimlere gerileyecek gibi görünüyor. M. Çokayev’in sözlerine göre şimdi bile 

“şaştı” hakkında: “kız alıca-tuġun jėrge jėttik” – “evliliklere müsaade edilen yere ulaştık”. 
Gençlerden, kendileri hayattayken “şaştı” içinde evlenmemelerini isteyen ihtiyarlar işi 
geciktiriyor.

11 Çoçukların “baba”sına Kazak-Kırgızlarda eke denir, çocuk dilindeyse çoğu zaman kökö.

Rus Çarlığı Türkistan General-Valisi Nikolay İvano-
viç Grodekov’un Kirgizıy i karakirgizıy Sır-Darins-
koy oblasti [= Sırderya bölgesi Kırgız ve Kazakları] 
adlı kitabının hukuk hayatını ele alan 2. cildinin 
kapağı (Taşkent 1889). 
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casından yaşlı kişilerin büyük oğluna 
“mırz’-aġa” (mirza ağa), ortanca oğluna 
– “ortanşım” (ortancam), küçük oğluna 
– “kişkinem” (küçüğüm) der. Birinci tek-
lik kişi iyelik ekli son iki ada benzeyen 

“hanım” ve “bėgim” gibi türetmeler de 
vardır. Kadın kocasından büyük kadın-
ları “şėşey” (ana/nine), kaynatasından 
büyük kadınlarıysa kaynanasına dediği 
gibi “ėne”12 (ana) olarak adlandırır. Ko-
casından yaşlı kişilerin büyük, orta ve 
küçük kızlarına, “bikeş” (hanımefendi), 

“ortanşı-ġız” (ortanca kız), “kişkene-ġız” 
(küçük kız) der. Kadın kocasının ablası-
na “apa” (abla) derken en küçük çocuk-
lara yani ailedeki sonunculara da kėn-
jem (bebeğim), “kėnje-tay” (bebek tay) – 
oğlana “kėnje-bala” (bebek oğlan) – kıza 

“ kėnje-ġız” (bebek kız) der.

Gelin, aileye katıldığında kocasının ana 
baba evinde kaynata sağ değilse “ata” 
adı onun bir küçük kardeşine geçer; 
eğer kaynana hayatta değilse “ėne” adı 
kaynatanın bir küçük kardeşinin karı-

sına geçer. Eğer hem kaynata hem de kardeşleri hayatta değilse “ata” adı 
[164] genç kocanın ağabeyine geçer. Eğer anılan isimlerin karıları hayatta 
değilse “ėne” adı genç kocanın ağabeyinin karısına geçer.

Yukarıda verilen her zamanki ve genel cins adların yanında kadınlar tara-
fından belirli bir kişiye mahsus cins adlar da kullanılır. Bu şekilde, koca-
dan büyük kişilerin oğullarına “töröm” (paşam), “appaġım” (appağım), “ak 
jarkın” (beyaz ışıkçık), “aydarlım” (saçı örgülüm), “şırak” (çırağ) vb. denir. 
Hatta kadının kocasından büyük birinin çok küçük çocuğuna “böpö-jan” 
(bebe can) dediği bile olur ve bu ad yalnızca o kadının dilinde bu kişi ölün-
ceye dek şahıs adı yerine cins ad olarak kalır. Kadınlara ise “köz jaksım” (gö-
züm, gözümün nuru), “kara-köz” (kara gözlü), “aydarlım” (saçı örgülüm), 

“şıraylım” (güzelim) vb. şekillerde seslenilir.

Kadın kocasını “ot aġası” (ocağın sahibi) veya çocuklarından birinin ba-
bası olarak adlandırır: Tursunnuŋ kökösü (Tursun’un babası) veya sosyal 

12 Çocukların “anne”sine Kazak-Kırgızlarda şėşe denir.

Sankt Peterburg Üniversitesi Doğu Fakültesi 
hocalarından Lazar Budagov’un  Sravnitelnıy 
slovar turetsko-tatarskih nareçiy [= Türk-Tatar 
ağızlarının/lehçelerinin karşılaştırmalı sözlüğü] 
adlı sözlüğünün 2. cildinin kapağı (Sankt Peter-
burg 1871).
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durumuyla: murap (mirab, sulama müdürü), ėlü bası (ellilik); gıyaben de – 
“bizdiŋ üydüŋ kisi” (bizim evin kişisi). Kadın kocasının yaşıtlarını “kurdas” 
(yaşıt), adaşlarınıysa – “adas” diye adlandırır.

Kadınlar, töröm türünden sıradan bir cins ad kullanırken anlaşılmama 
veya yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için iki yola başvurur: “Kocamı-
zın kardeşi” şeklinde bir açıklamayla kendilerini ifade ederler veya sıra-
dan cins adın önüne o akrabanın ya işini eklerler: “aulnay mırz’aġa” (aul 
büyüklerinden mirza kardeş), “biy kayn-aġa” (halk hâkimi kayınbirader). 
Ya da onun herhangi bir fiziki veya manevi özelliğine işaret ederler. Mese-
la: badrak (patlak gözlü), semiz (besili), ayr sakal (çatal sakallı), tört sakal 
(dört sakallı), kök-köz (mavi gözlü) , sakaŭ (tutuk), kalkan kulak (kalkan 
kulaklı), kos’auz mıltık (çifte; bir kadın burnunun yumuşak kısmını yiti-
ren bir Kırgız’ı [Kazak’ı] böyle adlandırmıştı), toġuz-ġol (dokuz parmak), 
akın (şair), jırşı (şarkıcı), dombraşı (dombracı), şėşen (geveze) vb. benzer 
lakaplar bazen kadınların dilinden genel dile geçer.

Bazen bir kadın için adı yasaklı olan erkek akrabaya, görünüşü veya ka-
rakteriyle onu hatırlatan başka bir erkeğin adının verildiği durumlar da 
oluyor.

Ailede oğlan yoksa kadınlarca büyük kız için, nadiren de olsa büyük oğlanın 
cins adı olan “mırz’-aġa”nın kullanıldığının altını çizelim. [165]

Eğer cinsiyeti ne olursa olsun ilk çocuk kocanın ana babası sağken doğarsa 
anne onu şahıs adıyla değil cins adla isimlendirir. Mesela kėnje bala, böpö-
jan.

Ahlaklı bir Kazak-Kırgız [Kazak] kadını kocasının kardeşinin karısına bile 
şu durumda adıyla seslenmez: Eğer kocasının kardeşinin karısı, kocanın 
ana baba evine kendisinden önce geldiyse ve kendisi geldiğinde artık ha-
yatta olmayan kaynatayla kaynananın sağlığına yetiştiyse. Böyle bir du-
rumda şahıs adının yerine “kėlinşek” (yeni gelin) cins adı kullanılır.

Bazen belirli birinin adı yasaklı olsa da kadınlar bunu bozulmuş şekliyle 
yine de kullanabiliyor:

Mambet yerine Sambet

Ali – Sali 

Tursun (bırak dursun) – Mursun

Turġan (kalan) – Surġan veya Murġan

Ahmet – Sahmet
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Jakıb (Yakup) – Makıb

Juma (Cuma) – Kuma

Jėksembi (pazar) – Mėksembi

Benzer bozulmuş adlara Oçirov’un Kalmık kadın sözleri listesinde de rast-
lanır.13 İlminskiy ve Grodekov ise bu konuya değinmez.

III.

Kadın, koca tarafından bir akrabayla adaş bir yabancı veya kendi (koca ta-
rafı değil) akrabalarından birinin adını dahi söylememeye mecbur kalır. 
Böyle durumlarda kadınlar at’-ters (adı uygunsuz) şeklinde genel adlan-
dırmaya başvururlar. Belli olması için de atam’-attas (kaynatamla adaş) 
veya atamnıŋ adası (kaynatamın adaşı) vb. derler.14 [166]

Evli kadın için yalnızca belirli bir akraba grubundan şahıs adları yasaklı 
değildir. Aynı zamanda anılan türden akrabaların şahıs adıyla yakın soy 
birimlerinin özel adlarının bir kısmını oluşturan cins adlar (İlminskiy 
ve Grodekov’un belirttiği gibi) da yasaklıdır. Bu türden yasaklı cins adlar 
başkalarıyla değiştirilir. Bunlar İlminskiy’in dediği gibi yalnızca fiilden 
türetilmezler. Mesela Sırderya bölgesinden “toru” kolundaki kadınlarda, 
M. Çokayev’in öldükten sonra da itibarı süren dedesinin şahıs adı “torġay” 

– serçe; “şimşik”, şöjö”, “jaŭ şöjö” sözleriyle değiştirilir. “Şaştı” aşiretindeki  
kadınlar at sürüsü anlamındaki genel Kırgızca [Kazakça] “jılkı” kelimesi-
ni kullanmazlar, “miŋgiş” (binilip gidilen şey) veya “tuwar” (sığır) derler. 
Çünkü “boşay” sülalesinde, “jılk’aydar” ailesi vardır. Cins adların, erkek 
tarafından akrabalar arasında özel ad olmasına göre kadın dilinde değişi-
tirildiği öbür örnekler:

bok [Türkiye Türkçesi:] bok yerine kıy (gübre), tėzek

ak ak – şaŋkan (açık/sarih)

kara kara – baran (koyu derili)

sarı sarı – şikil (anlamı belirsiz)

13 Poyezdka k kalmıkam [= Kalmıklara yolculuk]. İzvestiya Russkogo komiteta dlya izuçeniya 
Sredney i Vostoçnoy Azii [= Rus orta ve doğu Asya araştırmaları komitesi haberleri], 
birinci seri, No. 10, 73-75. s. Bu listeye A. D. Rudnev “Materialıy po govoram vostoçnoy 
Mongolii” [= Doğu Moğolistan ağızlarına dair malzeme] kitabında atıfta bulunur (204. s., 
62. §, 1. madde) ancak formülleştirmesi net değildir: “Kadın, kocasının büyük erkek ve 
kadın akrabalarının yanında bazı (?) kelimeleri söyleme hakkına sahip değildir, onları 
başkalarıyla değiştirmeye mecburdur.”

14 M. Çokayev’in sözlerine göre, adas ve attas (adaş) kelimelerinden ilkinin daha çok 
tamlayan durumuyla, ikincisininse yönelme durumuyla kullanıldığını belirteyim.
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mamık şilte – tösök (döşek), jün-tösök (yün döşek)

köş göç – jönöǚ (hareket)

koy koyun – maŋrama15 (meleyen)

koşkar koç – azban (kısırlaştırılmış koç)

altı altı – bėsten bîr artık (beşten bir fazla)

bazar pazar – saŭda (ticaret), kala (şehir)

aydar çocuklarda örgü/saç – töbö-şaş (tepedeki saç)

pşak bıçak – ėt-kėser (et keser), janıma16 (kesen)

balġa çekiç – soġar (döven)

tokpak tokmak – kol-aġaş (ağaç el) 

ayna ayna – bėt-körgüş (yüzün görüldüğü şey) [167]

Puhar Buhara – ulu-gent (büyük şehir)

bürküt berkut/kartal – ülköŋ-kus (büyük kuş)

koraz horoz – ayġır tauk (aygır tavuk)

tĭşkan sıçan – kap tėser (çuval delen)

koyan tavşan – ėsek kulak (eşek kulaklı)

toktu kuzu – kişkene koy (küçük koyun)

Sarı-su nehrinin adı, kadın dilinde koca tarafı akrabalarından Sarı adında 
biri olduğunda Şikil-su’ya dönüşür. M. Çokayev’in sözlerine göre, bir Rus 
subayı, bir kadından şu an Taşkent tren istasyonunun olduğu Solo-tübe 
(tam anlamıyla: Sŭlu-töbö “yakışıklı tepe”) mevkisinin adını sorar. Kadın 

“Ademî töbö” (“güzel tepe”) diye cevap verir çünkü “sŭlu” kelimesi onun 
için yasaklıdır. Erkek subaya meselenin özü izah edilmeseydi haritada 
yeni bir ad ortaya çıkabilirdi. Bir fıkraya göre bir Kazak-Kırgız [Kazak], ka-
rısını mollaya derse yollar. Kur’an’da 108. sureye (Kevser) geldiklerinde 
kadın, surenin ilk ayetinde geçen Arapça keŭser (Kırgızca [Kazakça] telaf-
fuzu) kelimesindeki sar hecesini söylemekten kaçınır. Zira sar hecesi onun 
için yasaklı olan sarı kelimesini çağrıştırmaktadır. Bu yüzden keŭ-şikil der. 
Kıpçak kabilesi Uzun kolu “Altı-bas” (altı başlı) sülalesine, kendilerine “altı” 
kelimesi yasaklı kadınlar “jeti-bas” (yedi başlı) der.

15 Yukarıda aktarılan fıkrayla karşılaştırınız.
16 Yukarıda anılan fıkraya bakınız.
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M. Çokayev’in aktardığı bir olay, Sırderya’daki Kazak-Kırgızlarda [Kazak-
larda] kadınlar için yukarıda anlatılan yasakların hâlâ ne kadar geçerli 
olduğunu göstermektedir. Boktu-bay’ın ailesinde bir çocuğa Ayımbet adı 
verilir. Boktu-Bay’ın (Janay sülalesi) yakın akrabası Molla Taj-Muhammed, 
bununla kendisini hakarete uğramış sayar. Çünkü Boktu-Bay’ın karısı, 
Taj-Muhammed’in rahmetli babasına ait Ayımbet ismini oğluna vererek 
bu kelimeye dair yasağı çiğnemiştir. Çocuklarına genelde müslüman ismi 
veren Taj-Muhammed intikam için dindarlığını bir kenara bırakarak öz 
oğluna “putperest” adı olmasına bakmaksızın bir akrabasının, hem de 
kendisinden yaşça büyük bir akrabasının adı olan Boktu-bay’ı (boktu-pa-
saklı) verir. Böylece Taj-Muhammed karısına yasaklı bir kelimeyi söyleme 
imkânı vermiş olur. Molla bununla yetinmeyerek torununa Boktu-bay’ın 
babasının ismini vermekle de tehdit eder: Sĭban (“kolları sıva”). [168]

İlminskiy, Grodekov ve M. Çokayev’in aktardıklarını karşılaştırdığımızda, 
bunların özünde aynı olduklarını, ayrıntılardaysa birbirlerini ardı sıra ta-
mamlayıp düzelttiklerini görüyoruz. Elbette, mevzu Kazak-Kırgız [Kazak] 
ve hatta Türk etnografyasının pek çok el değmemiş meselesinin incelen-
mesini gerektiriyor.17

Petrograd, 1915 yılı Nisan’ı

17 Görünüşe göre Sartlarda, bu Türkleşmiş İranlılarda, bu makalede anlatılan kadınlar için 
geçerli yasaklar Kazak-Kırgızlara [Kazaklara] kıyasla daha küçük ölçekli de olsa mevcuttur. 
V. Nalivkin ve M. Nalivkina’nın “Oçerki bıta jenşinıy osedlago tuzemnago naseleniya 
Ferganıy” [= Fergana’nın yerleşik yerli halkında kadının yaşayışına dair] kitabına (Kazan, 
1896), 158 ve 161. sayfalara bakınız. Merv Tekelilerinde (Kakacan Berdiyev’in aktardığı 
şifahi bilgiye göre) soy anlayışı yerleşik hayata geçişle bir hayli zayıflamıştır. Kırım 
Tatarlarında (S. M. Şapşal, Bogranskiy ve Lemanov beylerin verdiği şifahi bilgiye göre) bizi 
ilgilendiren yasaklar Sartlarda olduğu gibi çok sınırlıdır. Osmanlı Türklerinde sıradan 
halk arasında kadının kocasının akrabalarının adını söylemesi hâlâ hoş karşılanmaz, 
şahıs adı yerine akrabalık terimi kullanılır (H. N. Kadızade’nin verdiği şifahi bilgi). Ayrıca 
N. F. Katanov “Poyezdka k karagasam v 1890 g.” [= 1890 yılında Karagaslara seyahat] (Spb. 
1891), 14-15. sayfalara bakınız.
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