TÜRKMEN Kİşİ ADLARı

HASAN KANBOLAT

Kişi adları

bir toplumun yaşam biçimini, gelenek ve göreneklerini, kültürünü, ekonomik gelişim seviyesini, siyası tarihini, bir bütün olarak uygarlık seviyesini gösteren özellikler taşır. Bu nedenle kişi adlan, bulunduğu coğrafya üzerinde yaşayan uygarlıklar ve ..:n önemlisi coğrafyanın yaşadığı kültürel ve siyası
süreç hakkında araştırmacıya değerli bilgiler verir.
Türkmen kişi adlan incelendiği takdirde Türkmenistan'ın kültürel ve siyası
geçmişi, bugünü ve geleceğe doğru nasıl yapılandığının ipuçlan ortaya çıkmak
tadırı. Bu nedenle "Türkmen Kişi Adlan" başlıklı bu yazıda Türkmen kişi adlannın tümünün verilmesi veya araştmlması amaçlanmamış, yalnızca adlara yansıyan kültürel ve siyası izler inceleme kapsamına alınmıştır.
SSCB döneminde Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bütün Birlik cumhuriyetlerinde, 1917 Bolşevik ihtiUm, sonrası ihtiUile, Komünist Partisine ve liderlere bağlılığı gösterici adlar çocuklara takılmıştI.
Bu dönemde SSCB'de takılan adlar arasında örneğin: Roblen adı "Leninist olmak için doğmuş" cümlesinin Rusçasının kısaltılmışıydI. Lorikerik adı ise "Lenin, Ekim ihtilali, sanayileşme, kolektifleşme, elektrifikasyon, radyofikasyon,
Komünizm" kelimelerinin Rusça karşılıklannın baş harflerinden oluşuyordu. Bu
dönemde Türkmenistan SSC' de de Ekim ihtilalini öven lnkılilp, Azat, Parahat
(Banş), Mir (Banş), Rahat, Vatan, Vakitgeldi, Oktyabr (Ekim) gibi adlara rastlanılmıştır. Stalin döneminde ise ağır sanayi hamlesinin bütün SSCB 'yi ayağa
kaldırmasından sonra Türkmenistan SSC'de çocuklara TrakWr, Maşın (Araba),
Ekskavatör, Kolhoz, Kolhozdurdı, Dohod, Parnpa (Pompa), Zavod (Rusça: Fabrika), Ferrna (Firma) adlan takılmıştır. II. Dünya Savaşının kazanılmasından
sonra doğan çocuklara da Eniş (Yeniş), Enişgeldi adları verilmiştir. 1961 yılın-
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da Sovyet astronot Yurİ Gagw-in'in uzaya giden ilk insan unvanını almasından
sonra diğer Birlik cumhuriyetlerinde olduğu gibi Türkmenistan SSC' de de Yurİ
adı takılan bebeklerin sayısında patlama yaşanmıştır.
SSCB genelinde egemen olan Rus şovenizn1inden çekinilmesinden dolayı
Türkmenistan SSC' de birçok kentli Türkmen aydın ve bürokrat çocuğuna resmi
ad olarak bir Rus adı takmak zorunda kalmıştı. Ancak her çocuğun aile ve akraba çevresinde kullanılan Türkmen Türkçesi veya İslam kökenli adı da bulunuyordu. Türkmenistan'ın bağımsızlığı sonrası resmi Rus adlar hızla terk edilmiş
ve aile içi kullanılan Türkmen veya İslam kökenli adlar resmi ad olmuştur. Türkmenistan SSC döneminde Rus şövenizminin etkileri evliliklere de yansımıştı.
Türkmen bürokratlar arasında Türkmenistan Komünist Partisinde veya Türkmenistan SSC bürokrasisinde hızlı yükselebilmek, başkent Aşgabat'ta beklemeden
lojman bulabilmek gibi nedenlerle İslavlarla (Rus, Ukraynalı, Beyazrus, Kossak) evliliği tercih edenler veya çocuklarını evlendirenler azımsanmayacak kadar çoktu. 2 Bu nedenle genelde esmer ten li olan Türkmenlerin, aydın ve bürokrat kesiminde açık tenli bebek daha makbul sayılmaya başlanmıştı. Bu dömende
melez bebeklere Enternasyonal adı sıkça verilmiştir. 3
Türkmenistan SSC döneminde Ruslara iltifat eden Türkmen adlarına da sık
ça rastlanılmıştır. Örneğin: Genelde Rus misafiri veya doğumu gerçekleştiren
Rus doktoru anmak için Orus (Rus), Orusbay, Orusgeldi, Orusberdi, OruSTnırat
adları takılıyordu. Eğer oğlan sarı saçlı doğarsa Orusgulı adı veriliyordu.

2

SSCB devrinde Birlik cumhuriyetleıinde Ruslar dışındaki yöneticilerin devlet yönetiminde ve Komünist
Partisinde yükselebilmesi için gerekli yazılı olmayan kurallar vardı. Yazılı olmayan kurallara göre yöneticinin eşi Rus olmalı, annesi veya babası Rus olmalı, Rusya'da Rus kültürü alarak okumuş olmalı, bulunduğu cumhuriyette Rus okullannda okumuş ve evde Rus kültürü ile büyümüş olmalı, Rusçası mükemmel olmalı, Yetimhane'de mensup olunan halkın kültürü yeıine Sovyet-Rus kültürü alındığı için yetim
olmalı, bulunduğu cumhuriyette azınlık mensubu olmalı. Yükselebilmek için bu kurallardan biri veya
birkaçına uymak gerekliydi.

3

Türkmenistan SSC devıinde Gorbaçov dönemine kadar ağırlığını hissettiren Rus şoveniznıi, toplunıda
yükselebilmenin tek koşulunun "Ruslarla entegre olmak" olduğunu hissettirerek kentli Türkmenleri
Rusçayı ev dili olarak kullanmaya, çocuklarını Rus okullarına verdirtnıeye de zorlamıştı. Ayrıca Türkmen milli kimliğinin Islam dini yoluyla vücut kazanmaması için Islam dini üzerinde de baskı olwiturulmuştu. Sovyet döneminde cenazeler dini kurallarla kaldırılamıyordu. Erkek çocukların sünnet olması engelıeniyordu. Bu nedenle Türkmenler doktordan sünnet için zorunluluk raporu alarak bu engeli aşmaya
çalışıyorlardı.
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1985 yılında SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı
olan M. Gorbaçov'un "Açıklık" (Glasnost) ve "Yeniden Yapılanma" (Prestroyka) politikaları ile birlikte SSCB'yi oluşturan 15 Birlik Cumhuriyeti'nde ekonomiden kültüre, tarihten dile kadar her alanda SSCB mirasından olabildiğince
uzak1aşma ve bu mirası silme dönemi hızlanmıştır. Söz konusu bu dönem içinde kişi adlarında da SSCB döneminin izlerinin hızla silindiği görülmektedir. Bu
açılım döneminde Türkmenistan SSC'de Enver Paşa'ya duyulan hayranlıktan
dolayı oğullarına Enver adını takanlar olmuştur.
Türkmenistan 22 Ağustos ı 990 tarihinde egemenliğini ve 19 Ağustos ı 991
tarihinde Moskova' da gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrası 27 Ekim 1991
tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık sonrası milliyetçiliğin yükselmesiyle paralel olarak kişi adlarında öze doğru değişim süreci hızlanmıştır.
Türkmenler doğan birinci oğlana Akbay, ikinci oğlana Taylt adını verirler.
Üç oğlanın üzerine doğan dördüncü oğlana Çan (Dördüncü), Dörtbay, Dörtgulı, Dörtmırat, beşinciye Beşim, Beşgult, Penci, altıncıya Altı, Alt/bay, Altıkul, Altımmıt, Altımuhammet, yedinciye Yedi, sekizinciye Sekiz, Sekiznazar veya Sekizhan, dokuzuncuya Dokuz, onuncuya On adını vermektedir. Düşünülen son
çocuk oğlan olursa Akbebek adı verilir. Oğlan, dedesi seksen yaşındayken doğar
sa Seksen, babası altmış yaşındayken dr' ğarsa Altmış, hilal zamanında doğarsa
Aydoğdu, Kurban Bayramında doğarsa Baygurban, Guı"ban, Bayr;ım, Gurbanay, Gurbanberdi, Gurbangıltç, Durbandursun, Gurbannazar, Gurbannepes,
Ramazan ayında doğarsa Omz, yağmurlu bir günde doğarsa Yağmur, tan vakti
doğarsa Danatar, sabah doğarsa Gündoğdu, öğlen doğarsa Öğleguli adı verilmektedir. Oğlanın doğduğu gün de ad olarak verilmektedir: Çeı~,enbe, Çerşem,
Cuma, Cumabay, Cumaberdi, Atacuma, Duşembe, Duşem gibi. Türkmenler erkek adı olarak Türkmenistan'daki kentlerin ve coğratl yerlerin adlarını da erkek
adı olarak kullanmaktadır. Örneğin: Ahal ve Levap vilayetleri, Aşgabat, Man
kentleri ve TU'en, Murgap nehirlerinin adları erkek adı olmuştur. Ayrıca Türkmenistan'ın can damarı olan 1450 km. uzunluğundaki Karakum kanalının geçtiği yerlerde erkek adı olarak Kanal ve Kanalgeldi adları kullanılmıştır.
Türkmen erkek adlarında Ata kelimesinden türetilmiş adlar da kullanılmak
tadır. Örneğin: Ata, Atabay, Atabal, Atabeg, Ataberdi, Atagara, Atagulı, Atagıtr-
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ban, Atadurdı, Atacık, Atacuma, Atak, Atakişi, Atakörpe,
met, Atamuhammet, Atamırat, Atan, Atanazar, Atah{m.

Atalık,

Atameret, Ata-

Türkmen adlarında Ak kelimesinden türetilıniş adlar "doğan çocuğa ak günler getirmesi, bahtının açık olması dileğiyle" sıkça kullanılmıştır. Örneğin: Ak,
Akbay, Akat, Akbilek, Akberdi, Akyürekli, Akgeldi, Akgül, Akgurban, Akgöze!,
AkKoyan, Akgız, Akdövlet, Akmaral, Aklı, Akman, Akmeret, Akmuhammet, Akmurat, Aknazar, Aknur, Akpamık, Aksoltan, Aksona, Aktuvak.
Türkmenistan'da llarslan, Mahtımkulı, ıskender, Cazan, Kıyat Han gibi tarihten kaynaklanan adlar ile Teke, Avşar gibi Oğuz boylarının adları da genelde
erkek çocuklara takılan adlardandlİ.
Türkmenistan'ın

milli forsunda Türkmenistan'da en çok değer verilen dört
nesne olan Türkmen atı, Türkmen halısı, Türkmen pamuğu ve buğday başağı bulunmaktadır. Türkmen atı ve pamuğundan türetilmiş adlara Türkmenistan' da
rastlanılmaktadır. Türkmenistan ekonomisinin temellerinden biri olan, her yıl
yaklaşık 1,2 milyon ton üretilen pamuk Türkmenlerce kız adı olarak kullanıl
maktadır. Akpamık, Pamık, PamıkKözel, PamıkKül, Pamıkcemal rastlanılan kız
'adlarındandır.

Türkmen atı Türkmenlerce erkek adı olarak kullanılmaktadır: Atbakem, Atdan, Atcan, Atlı, Atsız, Atçalar ("Yiğit olup at çalsın" diye takılır).

Türkmenlerde bir eşin oğlu olmuyorsa doğan kıza Bester (Yeter) veya Aksona (bahtı açık olsun ama son olsun) adı verilmektedir. Erkek istenip kız çocuk
doğuyorsa, erkek adının önüne "oğul" kelimesi getirilir veya oğlan isteğini belirtir bir ad verilir. Örneğin: Oğulgerek, Oğuldurdı, Oğuldolan, Oğuldöndi,
Oğulsapar, Oğulsapdı, Oğulkurban, Oğulbayram, Oğulnur, Oğulnazik, Oğulgü

zel, OğulcemaL. Türkmenistan'da bu tip bayan adlarına sıkça rastlanmaktadır.
Türkmenler oğlanlaı'a düşkün olmasına rağmen kız bebek sevgisini gösteren adlar da takmışlardır. Örneğin: Kız bebek ölmesin, uzun yaşasın dileğiyle Balta,
Baltabay, BaltaKüL, Solmaz Duran, Duranay, Durangül, Duranbike adları takıl
maktadır (aynı dilekle Balta, Baltaguh, DUI'dı, Bekdurdı, Togta, Ömrüzak,
Ömür, Ömürbay, Ömürberdi, Ömürgeldi, ÖmürKulı, Ölmez, Dönmez, Taymaz
adları oğlanlara takılır).

Türkmenler kız çocuklarına değerli maden adlarından türetilmiş adlar olan
Altm, A ltmaza 1', Altmay, Altll1bike, AltmKöze!, Altl/wül, Altmcemal, CızLl (Al-

Hasaıı

KlIll!Jo/llI 137

tın), Gızılbay, Gümüş

ile Ayna (Ayna, Cam) adlannı sıkça takmaktadır. Aynca
gül adından türetilmiş kız adlan da sevilerek kullanılmaktadır: Gül, Gülay, Güfayşa, Gülbahar, Gülbike, Gülbebek, Gülgün.
Türkmenistan' da kısır erkeğe tök, kısır kadına kısır deniliyor. Bir eşin uzun
zaman çocuksuz yaşadıktan sonra bebeği olursa ve bebek erkekse, bebeğe halmaz adı veriliyor. Türkmenler erkek çocuklanna !talmaz dışında da hayvan adlan takıyorlar: Kaplan, Arslan, Yolvors (Arslan), Goç (Koç), Goçak, Goçalak,
Goçaman, Goçan, GO~'at, Goçbay, Goçbakan, Goçbakar, Goçberdi, Goçt{ar,
GoçXeldi, Goçean, GoÇfl, Goçnazar, Goçum, Eşek, Eşekt{uli, Guçuk (Küçük
köpek), Möeek (Kurt), Gurt (Kurt), Gurtbay, Gurtberdi, GUl1t{efdi, Gurtcan,
Gw'tlı, Gw·than, Öküz, Tay, Tayt{eldi, Tayt{ulı, Taycan, Taylı, Köpek, Köpekmeıxen, Köpekmımt, Itkulu, Itbay, ıtaln. Kız çocuklarına takılan hayvan adları
ise Keklik, Tavus, Gurt, Gurtbibi, Gurtbike, Gurtcan, Geyik, Maral (Ceylan).
Türkmenistan' da Türkmen kişi adları yanında evcil hayvanlara takılan adlar da incelemeye değerdir. Türkmen Türkçesinde köpeğe: it, kediye: pişik denilmektedir. Türkmenler evlerinde hayvan (köpek, kedi, balık, kuş vb.) beslerneyi
sevmemektedir. Ancak ev bahçeliyse bahçede genelde köpek bulunmaktadır.
Türkmenistan'da her cins köpek olmasına rağmen köylerde Türkmenler Avşor
olarak adlandırdıklan iri yapılı çoban köpeğini beslerneyi severler. Kuzey Kafkasya'da da Avşar adıyla bilinen Kmwal'a çok benzeyen bu cins köpekleri
dövüştürerek güçlerini ölçmek Türkmen köylü çocuklarının belli başlı zevklerinden biridir. Türkmenlerin genelde köpeklerine taktıkları adlar: Karat{öz,
Kaplan, Arslan, Yolboı's (Arslan), Gurt (Kurt), Akbay, Alabay'dır. Türkmenler
kediyi ise uğursuz, vefasız bulduklan için beslememektedir. Bu nedenle Türkmenlerin taktığı bir kedi adı bulunmamaktadır. 4

4

Eski SSCB'de Isıiiv kökenli halklarda kedi sevgisi vardır. Ayrıca evde kedi dı~ında köpek. balık. ku~
görülmektedir. Türklerde ise Başkurt, Kumuk ve Hakaslar dışında kedi genelde sevilmemektedir. Kediye Altaylar: Kıske. Karaçaylar: Kişlik. Azerbaycanlılar ve Türkmenler: Pişik, Tatarlar: l'isi.
Başkurtlar: Bisay, Kazaklar: Mısık. Hakaslar: Ml/'ıs, Kırgızlar: Mışık, Kumuklar: Mişik. Özbekler:
Müşük, Uygurlar: Möşiik demektedir. Kedi sevrnemenin yamnda Türklerin hepsinde yaygın bir ~oban
köpeği sevgisi yaşamakta ve "iı" kelimesi hepsinde bulunmaktadır. Köpeğe Altaylar: iŞı, Uygurlar: hı
ve iı. Azerbaycanlılar: KÖpıık ve iı. Hakaslar: Aday ve iı. Kumuklar: Göpek ve iı, Kazaklar: Iyı ve iı.
Tatarlar, Başkurtlar, Karayçaylar, Kırgızlar, Özbekler: lt demektedir.
beslendiği

