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Öz 
Kişilerin sahip oldukları isimler ve soyadları kimi zaman etnik ve dini kimliklerle 

bağlantılı olmuştur. İsimler çalışma konumuz olan Kafkasya için de bu işleve sahiptir. 

Nitekim Çerkeslerin Osmanlı coğrafyasına sürgünü çocuklarına verdikleri isimleri 

etkilemiştir. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına kadar Çerkesler Anadolu coğrafyasına özgü 
isimler kullanmayı tercih etmişler, STK’laşma süreciyle birlikte etnik kimliklerini 

vurgulayan isimler kullanmaya başlamışlardır. Sülale isimleriyse Kafkasya’da ve 

Osmanlı’da kişinin nesebini belirterek soyadı işlevi görmüştür.  Ancak 1934 soyadı 

kanunuyla Çerkes toplumu Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği soyadlarına sahip oldular. Biz 
bu çalışmada 2017 ve 2020 yıllarında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Çerkes 

köylerinde alan çalışmamız esnasında kaynak kişilere sorduğumuz sorularla isim ve 

soyadlarının durumunu inceleyeceğiz. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı, gelişigüzel 

örneklem modeline göre kaynak kişilere ulaştığımız bu çalışmadaki veriler fenomenolojik 

analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmada tanıklıklar üzerinden kişi ve sülale 
isimlerinin etnik kimlikle bağlantısının açıklanması amaçlanmaktadır. Yaptığımız 

çalışmada kişilerin çocuklarına hafızayı ve kimliği canlı tutacak Çerkeslere özgü tarihi ve 

mitolojik isimler vermeyi tercih ettikleri görülmüştür  

Anahtar Kelimeler: Çerkes, Kimlik, Uzunyayla, Kafkasya. 

Abstract 

Names and surnames are sometimes linked to their ethno-religious identity. Names have 
this same function also for the case of Caucasus. The exile of the Circassians to Ottoman 

land has affected the names they give their children. Until the dissolution of the Soviet 

Union, Circassians have adopted naming conventions customary to the Anatolian region, 

and together with the formation of the civil society organizations they have started to use 

names emphasizing their ethnic identity. Family names, referring to the person’s lineage in 
Caucasus and Ottoman Empire, have functioned as surnames. However, with the 1934 

surname law, Circassian populace acquired surnames given by the Republic of Turkey. 

This study, by means of field interviews conducted in Cricassian villages of Pınarbaşı, 

Kayseri in 2017 and 2020, aims to analyse the names and family names. Data acquired in 
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the field study through qualitative research and random sampling method has been 

analysed phenomenologically. This study means to highlight the link between ethnic 
identity and personal and family names. It has been observed that Circassians, in order to 

maintain the ethnic identity and memory, have given their children names  peculiar to 

Cirsassian history and mythology.  

Keywords: Uzunyayla, Identity, Circassian, Caucasus.  

 

Giriş  
Kimlik k   n n toplumda belirli bir rolün sahibi ve belirli bir grubun 

üyes  ol uğunu  anımlayan anlam kümes   r (Burke&Stets, 2009, s. 3).  
Kül ür, tarih, dil ve gelenek yani miras al ığımı   ey olan kimlik k   ler  
  ğerler n en farklı kılar (Chambers, 2000, s. 44). Sadece geçm   n kay ı 
olmayan anlam yaratan metin   lev  gören hafı a an çıkan kimlikler sınırları 
ifade eder (Bender, 2001, s. 4). Kimsin? Kimlerdensin? sorusundan ortaya 
çıkmı  kimlik kavramı Çerkes toplumunda sülale isimleriyle cevap 
bulmak a ır. K    ve sülale isimleri etnik kimlik  ç n tarihsel hafı ayla bağ 
kurmayı sağlama yoluyla hem Çerkes toplumu  ç n ortak a aları ha ırla arak 
kimlik belirteci   lev  görmek e hem de toplumu aile m rası konusunda 
b l nçlen  rmek e  r (Smith, 1986, s. 78-79). Bu elbette hafı a kül ürünün 
olu arak nesiller arası ak arımı mümkün kılar. Böylel kle bir etnik grubun 
hayatta kalma mekan  ması olu  urulur (Rodriguez&Fortier, 2007, s. 1, 10). 
Yani toplumsal kimlik hafı a olu  urarak bireysel k ml ğ n olu umuna etki 
etmektedir.  

K ml ğ n gel   m  k   n n sosyal gruplara dahil olarak sürekl   le    m 
haliyle gerçekle  r. Burada k   ler n hafı alarına ha ırla ma f gürler  yerle  r 
(Assman, 2015, s.45). Etnik k ml ğ n sürekl l ğ yse sadece fiziksel unsurlara 
 eğil aynı zamanda  avırlar, duygular, algılayı lar ve semboller gibi  eylere 
bağlı ır. Bunlarla ö  e le en her  ey etnik grupları birbirlerine bağlar 
(Smith, 1986, s. 133-134). K    isimleri de bu minvalde vereb leceğ m   
örnekler en  r. Çocukların isimleri ya sahip ol ukları anadili havuzundan ya 
da  ünyaya geldikleri coğrafya a kullanılan isimlerden seç lmek e  r (Altun, 
2011, s. 193). İs mler n etnik kimlikle bağlan ısını  ü ün üğümü  e  
bebekler  oğ ukları anda al ıkları isimle bir grubun tarihini ve kökenini 
edinebilir. Grubun kül ür geçm    yeni  oğana, milliyeti, dili, dini,  eğerler 
sistemi, yani  oğum yerinin kendi coğrafyasın an veya  opoğrafyasın an 
çıkan özelliklerin  amamı yeni bireyin ilk günün en itibaren ya am biç imini 
 ek llen  r r. Grubun yeni üyes  sadece geçm   n n m rasına değ l, aynı 
zamanda   m  n n  üm  ek llen  rme ko ullarını da alır. Bu miraslarla gelen 
çocuk, ailesinin göreceli  eng nl ğ  veya yoksulluğu, ait ol uğu daha büyük 
gruptaki göreceli konumu ve grubun çevresindeki   ğer gruplara göre 
konumu aileye ve gruba etki eden  üm politik, sosyo-ekonomik ko ullar, bu 
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ko ulların içer  ğ   üm etkiler bireyin k ml ğ n n  ek llenmes n  sağlar 
(Alexander, 2012, s. 32-33).  

 alışmanın  macı ve  apsamı 
115K357 nolu Tüb  ak projesi kapsamın a 2017 yılının Haziran ve 

Temmuz ayların a Kayseri merkezde ve Pınarba ı  lçes ne bağlı köyler e 
 arafımı ca alan çalı ması gerçekle   r lm    r. Nitel ara  ırma yöntemine 
göre yap ığımı  alan çalı mamı  a kaynak k   lere gel   gü el örneklem 
modeline göre ula ılmı  ır. Çalı ma esnasın a 18-30, 30-60, 60+ olarak üç  
ya  grubuna ayır ığımı  ka ın ve erkek kaynak k   lere “Çocuklarını a  
Çerkes ismi veriyor musunu ? , “Çocuklarını ın isimlerini kim koy u? , 
“Çocuklarını a neden Çerkes isimleri ver  n  ? , “E  n  e nasıl hitap 
e  yorsunu ?  gibi sorular yönel  lm    r. Kaynak k   ler n sorularımı a  
ver  ğ  cevaplar ü er n en  anıklıklar  eğerlen  r lerek k    ve sülale  
isimlerinin Kafkasya kökenl ler n etnik k ml ğ  ü er n ek  etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmı  ır. Burada  unu belirtmek isteriz ki Uzunyayla 
Abaza ve Çerkes toplumuna ev sah pl ğ  yapmak a ır. Ancak evlilikler 
nedeniyle U unyayla’ a etnik sınırlar  ç  çe geçm    r. Bu nedenle 
çalı mamı  a Abaza k ml ğ , Çerkes toplumu  ç n e  eğerlen  r lecek  r.  

 raştırma  öntemi 
Çalı mamı ın evreni Uzunyayla Çerkesler  iken, örneklem  

gel   gü el örneklem modeline göre ula  ığımı  ka ın ve erkek kaynak 
k   ler  r. Alan çalı mamı  esnasın a tam evreni yansı acağı  ü ünces yle  
gel   gü el örneklem modeli kullanılmı  ır. Gel   gü el örneklem modelinde 
üç farklı ya  grubundaki ka ın ve erkek kaynak k   lerle hem kent 
merkezinde hem de köyler e görü me yapılmı  ır. 

Nitel ara  ırma yön em  k   ler n olayları nasıl algıla ıkları ve 
 anımla ıkları ü er ne o aklanmak a ır. Sosyal bilimlerde sıkça ba vurulan 
nitel ara  ırma yön em  yerinde çalı maya fırsa  vererek gö lem yapmaya 
 mkân sağlamak a ır. Bu ise k   ler n anlatmak istemedikleri  urumları tespit 
etmeyi sağlamak a ır. Biz de derinlemesine görü me  ekn ğ  kullan ığımı  
esnada günlük  u mayı tercih ettik. Ek olarak  oküman incelemesi yap ık. 

Veri Toplama ve Verilerin Analiz  üreci 
Sosyal  ra  ırmalar Etik Kurulu Proje Onay Formu, alan çalı mamı a 

ba lama an önce İ m r Katip Çeleb   n vers  es  Sosyal  ra  ırmalar Etik 
Kurulu’n an alınmı  ır. Sö  konusu belge 26.03.2014 tarihinde 2014/3 
numaralı  oplan ı a ele alınmı  ve 01 sayılı kararla alınmı  ır. Çalı mamı ın 
verileri projemizin ba vuru sürec n e B rle  k Kafkasya Dernekleri 
Federasyonu ve Kafkas Dernekleri Federasyonunca  arafımı a destek 
mek upları ver lm    r. Alan çalı mamı ın ba lamasıyla yukarı a a ı geçen 
STK’ların Kayseri  ubeler n n yanı sıra Kayser ’ e  kâme  eden Çerkesler n 
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vakit geç r  ğ  çay ocakları ziyaret edilerek ve alan çalı mamı  esnasın a  
kolayla  ırıcı bir rol üs lenen Rasim Tanbay aracılığıyla kaynak k   lere 
ula ılmı  ır. Bu kaynak k   ler görü me en önce proje hakkın a  
b lg len  r lm    r. Böylel kle ara  ırma e  ğ  ilkelerinden biri olan b l nçl  
onay alınmı  ır. K   lerle yapılan görü meler ses kayı  c ha ıyla kayı  al ına  
alınmı  ır.  

Çalı mamı  a gö lem, görü me ve  oküman  araması gibi süreçler  
kapsayan nitel ara  ırma yön em  kullanılmı  ır. Hem nitel ara  ırma  
yön em ne uygun ol uğu hem de kaynak k   ler n olgulara  anıklıklarını 
rahat bir  ekilde ifade etmelerine  mkân sağla ığı  ç n açık uçlu soru  ekn ğ  
kullanılmı  ır.  

Elde edilen ses kayı larının  e  fres  yapıl ık an sonra tematik olarak 
tasnif e  lm    r. Alan çalı mamı  esnasın a  u  uğumu  günlükler ve 
yapılan  oküman incelemesinden elde edilen veriler  ncelenm    r. Nitel 
ara  ırma yön em yle elde edilen verilerin  eğerlen  r lmes  fenomenolojik 
analiz yön em yle ele alınmı  ır. Edmund  ussell’ n çalı malarına dayanan 
fenomenoloji belirli bir kavrama bakı  açılarını, algılarını, duygularını nasıl 
ifade ettiklerini anlamamı ı sağlayan bir analiz yön em   r (Tekindal ve 
Arsu, 2020, s. 156). Bu analiz yön em yle kaynak k   ler n duygu,  ü ünce 
ve deneyimlerini nasıl  anımla ıkları ve bu  anımlamayla nasıl bir 
fenomenolojinin ortaya konulduğunu tespit etmek amaçlanmı  ır. Nitel 
ara  ırma yön em  k   ler n olayları nasıl algıla ıkları ve  anımla ıkları 
ü er ne o aklanmak a ır. Bu nedenle kullan ığımı  ara  ırma yön em ne en 
uygun analiz yön em  ol uğunu  ü ün üğümü  fenomenolojik analiz 
yön emi kullanılmı  ır. Ancak bu yön em belli bir gruba ait bakı  açılarının 
ve sürec n vurgulanmasıyla açıklama yapmamı ı sağlamak a ır.  

Bulgular 

 ra  ırmamı  ak  kaynak k   lere  l  k n bilgiler a ağı ak  tabloda 
ver lm    r.  

 
Tablo 1. Kaynak k   lere  l  k n veriler 

 

Yaş 
Grupları 

1.Yaş 
Grubu (18-30) 

2. Yaş 
Grubu (30-60) 

3. Yaş 
Grubu (60+) 

Kadın - 6 2 

Erkek 4 8 7 

Toplam 4 14 9 
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Tabloya göre farklı üç ya  grubundan toplam 27 ka ın ve erkek 
kaynak k   yle görü me yapılmı  ır. Görü me yapılan ka ın kaynak 
k   ler en 2’s yle (30-60) kent merkezinde; 6’sıyle (30-60 (4 k   ) ve 60+ (2 
k   )) köyler e görü me yapılmı  ır. Erkek kaynak k   ler en 12’s yle (18-30 
(4 k   ), 30-60 (7 k   ) ve 60+ (1 k   )) kent merkezinde; 7’s yle (30-60 (1 
k   ) 60+ (6 k   )) köyler e görü me yapılmı  ır. 

Kent merkezinde ve köyler e görü me yap ığımı  görü meler e 2. ve 
3. ya  grubuna mensup erkek kaynak k   ler çocuklarına kimliklerini 
ha ırlamaları ve farkın alık olması  ç n Çerkes isimleri verdiklerini; 2. ve 3. 
ya  grubuna mensup erkek kaynak k   ler n çocuklarına İslam ye le  
bağlan ılı isimler verdikleri; 2. ve 3. ya  grubuna mensup erkek ve ka ın 
kaynak k   ler n çocuklarına hem Çerkes k ml ğ  hem de İslam ye le  
bağlan ılı isimler verdikleri; 1. ve 2. ya  grubumuza mensup ka ın ve erkek 
kaynak k   ler n evlendikleri takdirde çocuklarına Çerkes isimleri vermek 
istedikleri tespit e  lm    r. Günümü  e hem köy e hem kentte ya ayan 2. ve 
3.ya  grubuna mensup ka ın ve erkek kaynak k   ler n e ler ne isimleriyle  
hitap edemedikleri tespit edilm    r.  

 ocuklara  afkasya’ya Özgü  simler Verilmesi  
160 yıl önce Kafkasya’ an U unyayla’ya  skân olan Çerkes 

toplumunun ilk gelen ve burada ilk  oğan neslinin erkek isimlerinde 
Kafkasya’ya ö gü Alhas, Batur, Kaysın, Misost gibi isimleri tercih e   ğ  ve 
isimlerin beç, bek, bi, haj, geri, mirza, gibi ekler  a ı ığı; ka ınlarınsa 
Go ehan, Go enay gibi isimlere sahip ol ukları ayrıca  y e, Emine ve 
Fatma gibi ka ın isimlerinin  rapça müennesl k eki alarak    a , Aminat ve 
Fatimat  ekl n e kullanıl ığı tarafımı a verilen soyağaçların a ve Uzunyayla 
alan çalı mamı  esnasın a görülmü  ür. Örneğ n üçüncü ya  grubumuza 
mensup kaynak k   yle yapılan görü me e k    annesinin a ının Go huj 
ol uğunu söylem    r (K. K.: 13). 
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 otoğraf 1. Şenol Ceng  ’ n K   sel  r ivinden 

Bu durum zaman  ç n e  eğ  m   bir süre sonra  na olu’ya ö gü 
isimler kullanılmaya ba lanmı  ır. Ancak Çerkes toplumunun 1970’ler en 
sonra hı lanan STK’la ma sürec yle birlikte hem Kafkasya’yı ha ırla an hem 
de Türkçe olan Aytek, Aytekin, Doğan, Ö demir gibi isimler ya da 
Kafkasya’yı ha ırla an Şam l ismi kullanılmaya ba lanmı  ır. Bu durum da 
son  önem e  eğ  m   k   ler çocuklarına Kafkasya’ya ö gü isimler 
verm  ler  r. Elbette süreç 2000’l  yıllar an sonra kitle  le    m araçlarının 
ve Kafkasya’ya gel   g    ler n ar masıyla mümkün olmu , verilen isimler 
toplumun kimliklenmesini  oğru an e k lem    r. Eriksen bu durumu 
ebeveynlerin unutmak  ç n çaba harca ıkları  eyler   orunlarının 
canlan ırmak  ç n sava mak a ır diyerek açıklamak a ır (Eriksen, 2004, s. 
195).  

K   ler n izlenimleri, birikimleri, özlemleri, inançları,  ü ünceler  ad 
seçimini etkileyen faktörlerdir (Uca, 2004, s. 145). Basit bir a lan ırma  
olarak göremeyeceğ m   k    ve sülale isimleri etnik k ml ğ  tahkim 
etmektedir. Bununla bağlan ılı olarak alan çalı mamı  esnasın a ka ın ve 
erkek kaynak k   lere çocuklarını a neden Kafkasya’ya ö gü isimler 
veriyorsunuz sorusu yönel  lm    r. Hem ikinci hem de üçüncü ya  
grubumuza mensup k   ler sorumuza  öyle yanı  verm    r: 
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“B   yava  yava  azalan, kül ürünü yitiren bir toplumuz. İs  yorum ki 
kül ürümü e ait  eğerler, bilgiler, isimler, ya am  ekl m    bel rg nle   ren 
unsurlar ya asın. Çocuklarım en a ın an isimlerimiz nerden geliyor diye 
sorsunlar? Ahmet  eğ l Mehmet  eğ l farklı isimler. Bu sorularla gerek 
okulların a gerek arka a  grupların a kar ıla  ılar  a en  (K. K.: 2). 

“İk  çocuğum var. İs mler  Şam l ile Yemiz. Kafkasya’ya ö gü 
isimlerle en a ın an kökünün devam etmesi la ım isim olur, gelenek olur.  
Kül ürünün devam etmesi açısın an isimler önemli. Bir kül ür devam ederse, 
bir kül üre ba ka kül ürler e saygı duyarsa o kül ürler  ayakta kalır  (K. K.: 
25). 

“Çocuklarıma Çerkes ismi koydum. Sebebi Çerkesl ğ n  unu masın 
diye. Çocuklarımın isimleri Darihan ve Nef n  (K. K: 26). 

Örnekler e görül üğü gibi Çerkesler n çocuklarına tarihi ve mitolojik 
isimler vermesi tarihsel hafı a ve otobiyografik hafı anın k ml ğ n  n asına  
ka kısının bir gös erges   r (Halbwachs, 2017, s. 47). Toplumsal hafı anın 
aynı zamanda kimlik manasına gel  ğ n   ü ünürsek birer ha ırla ma f gürü 
olan k    isimleri geçm    yeniden üre erek geleceğ  de organize eder. Çünkü 
etnik gruplar bu ha ırla ma f gürler  sayesinde kimliklerinden emin olurlar 
(Assman, 2015, s. 48, 50, 61). Burada geçm  e duyulan ö lem ve bağlılık 
etnik k ml ğ n ön plana çıkmasını sağlamı  ır.  

Alan çalı mamı  esnasın a evli olmayan k   lerle yapılan 
görü meler e çocuğunu  olsa Çerkeslere ö gü isim koyar mısını , sorumuza 
birinci ya  grubumuza mensup kaynak k   ler evet cevabını verm    r (K. K.: 
8; 19). 

Küreselle men n etkisiyle kentsel mekânlar a farklı kül ürler n bir 
araya gelmesiyle farklı kimliklerin gün el k hayatta görünürlülük ka anması 
mümkün olmak a ır. Bu süreç e yerelliklerin kent or amın a bel rg nl ğ  
ar mak a ır ( slanoğlu, 1998, s. 11-12). İs mler k ml ğ n  üm simgelerinin 
en basit, en gerçek ve en belirgin olanı ır. Bireysel isimler genellikle temel 
grup k ml ğ n n rozetleri olarak da  ü ünülür (Isaac, 1981, s. 46, 50). Çünkü 
etnik gruplar gizli olmayan   are ler ve sembollerle kimliklerini topluma 
sergilerler (Barth, 2001, s. 17). Çerkes toplumunun bunu yapma yolların an 
birisi de çocuklarına verdikleri isimler olmu  ur. Bu ise geçm  le bağ kurma 
yoluyla kolektif k ml ğin güçlenmes ne hizmet etmektedir. Ö ek  en 
farklıla mayı ifade eden kolektif kimlik, ak örler yoluyla sürekl  olarak 
kendini  n a eder (Melucci, 2014, s. 86). 

Alan çalı mamı  esnasın a isimler konusunda en sık kar ıla  ığımı  
durum bir  önem k   ler n “J  ile ba layan isimleri ya  ıramamı  
olmaları ır.  
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“  ımı ninem koymu  “J  ile ya  ıramamı lar nüfus a. Janbek 
ya ma ıkları  ç n Can Berk ya  ırmı lar  (K. K.: 5). 

Son 30 yıl a yoğunla an Kafkasya’ya ö gü isim verme durumunda 
AB Uyum Yasalarının kabul e  l  ğ  sürece kadar “J  ile ba layan Çerkes 
isimleri “C  ile ya  ırılab lm    r. Uyum Yasaları sonucunda isimler aslına  
uygun bir  ek l e ya  ırılab lmek e  r. 

 
 

 
 

 otoğraf 2. Didem Yılma ’ın Ki  sel  r  v n en-12.09.2018 

Alan çalı mamı  esnasın a birinci ya  grubumuza dahil k   ler n 
isimlerini mahkeme yoluyla  eğ    r  ğ ne  anık olduk:  

“Kı ımın a ı Sümeyye idi. D ğer kar e ler n n a ı Çerkes ismi olunca 
mahkemeye verdi, Janserey ol u  (K. K.: 12).  

“D jan’ın doğ uk an sonra nüfusa gittim. Nüfus memuru ben bu ismi 
yazmam dedi, ya  ırama ım.  Pencereden bakarken o obüsün üs ünde özlem 
ya ılıy ı. Ö lem ya  ır ım. Kendisi mahkemeyle  eğ    r   . K   sel bir 
husumetten kaynaklanan bu durumdan sonra kaynak k    1996  oğumlu 
  ğer kı ının a ını Janserin olarak nüfusa ya  ır ığını ak armı  ır (K. K.: 3).  

Bu k   ler n ortak ö ell ğ  kimlik bilincine var ıkları ya lar a mevcut 
isimlerine ek olarak bir Çerkes ismi eklemeleridir. 
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Ba ı durumlardaysa nüfus memurlarının k   lere Kafkasya’ya ö gü 
isimleri bizzat kendilerinin verdiklerine  ah   olduk: 

“  ımı nüfus memuru koymu . Babam nüfusa gidiyor, nüfus memuru 
da  acı Murat diye ismimi koyuyor. İsm m n anlamını toplumumuza 
mensup Erciyes  n vers  es ’n e görev yapan Prof. Dr. Sedat Ö  en’ en 
öğren  m. Tols oy’un  acı Murat a ın a romanını okumamı istedi. O zaman 
a ımın nereden gel  ğ n  öğren  m  (K. K.: 10). 

Görül üğü gibi Çerkesler n çocuklarına verdikleri isimler süreç  ç n e 
 eğ   kl ğe uğramı  ır. Zaman  ç n e  eğ  kenl k gös eren bu durum k    
isimlerinin  evamlılığı etnik bekayı getiren ve etnisite duygusunu koruyan 
bir durumdur. Bu ise etnik k ml ğ n yeniden  ü enlenmes n  ve gel  mes n  
sağlamak a ır (Smith, 1986, s. 135).  

   ocuklara  slamiyet ile Bağlantılı  simler Verilmesi 
Alan çalı mamı  esnasın a dini k ml ğ  ön plana çıkmı  kaynak 

k   lerle de görü me yapılmı  ır. Bu k   lerden birisi çocuklarına  üslüman 
ol uğu  ç n Abrek demektense Ahmet demeyi tercih e eceğ n  İslam’ın 
Çerkes k ml ğ n en önce gel  ğ n  ifade e m   ve çocuklarına Arapça isimler 
verm  tir (K. K.: 21). Bu durumu alan çalı mamı  esnasın a örneklendirdik:  

“İk  çocuğum var birinin a ı Berat, diğer n n a ı Şevval. Oğlum Berat 
kandilinde  oğ u, kı ım Şevval ayın a  oğ u  (K. K.: 10). K    a ları 
 esa üf  olarak seç lme . Bazen zaman bazen de mekân bu seç me etki eder. 
Dini k ml ğ  ön plana çıkan bu k    Hicri takvimdeki ay isimlerini 
çocuklarına verm    r.  

Ba ı kaynak k   lerse çocuklarına hem Çerkes ismi hem de  rapça 
isim vermeyi tercih e m  ler  r (K. K.: 6, 15). 

“Çocuklarımın isimleri Ahmet Janberk ve Ömer  brek  (K. K.: 12).  
“Çocuklarımın isimleri Zeynep Neris ve Taha Nar   (K. K.: 4). 

Etnik grubun ba ı üyeler  çocuklarına Kafkasya’ya ö gü isimler 
verirken, ba ılarının dini k ml ğ n n ağır basması nedeniyle  rapça isimler 
vermektedirler. Çünkü aynı etnik gruba mensup k   ler n  avranı  kalıpları 
farklılık gös erebilir (Barth, 2001, s. 15). Bu örnekler e görül üğü gibi aynı 
 opluluğun üyeler  arasın a  ünya görü ü farklılıkları normaldir, hatta 
kaçınılma  ır. Bu noktada aynı coğrafya a ya ayan farklı etnik gruplar 
arasın ak  ortak semboller  arafın an olu  urulan bir yakınsama, etnik 
grubun üyeler yle üye olmayanlar arasın ak  sınırı olu turabilir (Jenkins, 
2008, s. 137). 

 ocuklara Ebeveynlerin  sim Verememe Durumu 
Çerkes toplumunda çocuğa isim verme görev  ebeveynlere  eğ l 

çoğunlukla dede, dedenin kar e  ne, nine, amca ve halaya aitti. Önce en 
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ismi ha ırlayan k    kimse “ s m takma gömleğ   alıyor u (Dumanı , 2004, 
s.  70; Sarebiy, 2016, s. 135-136). İs m vermeden   ğer bir durumda  oğum 
esnasın a evde olan misafirin a ının  oğan çocuğa verilmesidir. İsm  takan 
misafir eğer bebek erkekse, bir buçuk iki ya ına gel  ğ n e bir at hediye 
eder, at bebeğ n sayılır ı. Bebeğe isim  akanın maddi  mkânı varsa isim 
takma gömleğ  yerine o bebeğe sığır hediye ederdi, bu genellikle  üve  
olurdu. O  üve ar ık bebeğ n  , mecbur kalınma ık an sonra ona 
 okunulma  ı. Eğer bebek kı sa at  eğer n e ziynet e yası hediye ederdi.  
Elbette bu k   n n sosyo-ekonomik durumuyla  oğru an bağlan ılıy ı 
(Dumanı , 2004, s. 70; Interiano, 2017, s. 14; Çeleb , 2011, s. 622; Sarebiy, 
2016, s. 135-136). 

Alan çalı mamı  esnasın a bebeğe ebeveynlerin isim verememe 
durumunu teyit edici çok sayı a derleme yap ık:  

“ ç kı ım var. Adları Tuğba, Tuğçe ve Ayça. İs mler n  Çerkes ismi 
koyma ım. Çünkü adettendir, çocukların isimlerini gelin koyamaz. Ben de 
Çerkes ismi olsun isterdim ama ben koyma ım  (K. K.: 9). 

“Bizde isim verme büyüklere aitti. Mesela kayınval  em bebekken 20 
gün mü 25 gün mü ne isimsiz ya  ı. Kayınval  es  gelecek de isim takacak. O 
da  y egül  akmı   (K. K.: 23). 

Ancak bu durum günümü  e  eğ  meye ba lamı , kaynak k   ler 
çocuklarına Çerkes ismi vermek  ç n kendileri isim koymak a ır. Alan 
çalı mamı  esnasın a bu durumu tespit etme fırsa ı yakala ık:  

“İk  oğlum var birinin ismi Kuban   ğer n n ismi Yinal. Babamın bir 
amcası bekar öl ü.   ı Osman idi. Benim amcam da gençti vurdular.   ı 
bekar Ali idi. Babam oğlum ol uğun a ismi Ali Osman olsun, hem babamın 
amcası hem senin amcan ikisinin de ismini ya a mı  oluruz dedi. Dedim ki 
yok. Bizde öyle ataya yok demek kolay bir     eğ l. 1989’ a Kafkasya’ ak  
or asın an Kuban Nehr ’n n geç  ğ  köyümü  Kub na’ya gittim. Kı ım 
olsay ı a ını Kubina koyacak ım.  Oğluma sorul uğun a bunu biliyor. Yinal 
da tarihi bir k   l k.   ç  eğ lse isimleriyle soyları ya amı  olur, b l rler  (K. 
K.: 16). Çerkes kül ürün e bebek erkekse o ailenin, kabilenin hayatta 
olmayan büyükler n en birinin ismi verilirdi (Sarebiy, 2016, s. 136). Kaynak 
k   yle yap ığımı  görü me e bize anla  ığı vefat e m   büyükler n 
isimlerinin yeni  oğana verilme durumu gerçekle mem    r.  

Çerkes geleneklerine göre bir bebek  ünyaya gel  ğ n e ağaç dikilirdi 
(Sarebiy, 2016, s. 136). Alan çalı mamı  esnasın a bu durumun örneğ ne  
rastla ık:  

“Çocuk  ünyaya gel  ğ n e dedesi bir ağaç   k yor u  diyerek sö  
konusu geleneğ n U unyayla’ a bir süre devam e   ğ n  ak armı  ır (K. K.: 
14). 



Arafta Kimlikler: Uzunyay la Çerkeslerinde Kişi ve Sülale İsimleri 

 

 

35 

Aile Bireylerinin Birbirlerine Hitap Şekilleri 
Çerkes toplumunda bireylerin  üm haya ı habze a ı verilen kurallar 

bü ünü  ü enlemek e  r. Buna bağlı olarak k   ler ebeveynlerine anne ve 
baba diye hitap etmek yerine, ba ka bir isimle hitap e m  ler  r. Saygı olarak 
a lan ırılan bu durumu alan çalı mamı  sırasın a kaynak k   ler en 
dinledik: 

“Babaya baba diyemedik, amcaya baba dedik. Babaya pa a derdik. 
Baba demek ayıp ı bizde. Çocuklar emmi derlerdi bazen babaya. Bir takma 
ad kullanırlar ı  (K. K.: 1). 

“E  m ismimi söyleme . Doğan  er  (K. K.: 11). 
Kaynak k   ler n anla  ığı bu durum Uzunyayla hakkın ak  bir 

ha ıra  a da mevcuttur.  a ıra a göre amca ve  ayılara farklı isimlerle hitap 
edilmektedir. “ mcalarım, ki ben onlara amca diye hitap etmezdim; 
Nediabi, Dedaabi, Abicuik derdim. Kuzenlerimin hepsi anneme ana deri 
kendi annelerine de dode (Çerkesçe’ e yenge demek)  erler    (Gergin, 
2016, s. 15-17-86). 

Bu durumun  oğal bir sonucu olarak k   ler kimliklerinde yazan 
isimden farklı bir isme daha sahip olmu lar ır. Alan çalı mamı  esnasın a  
görü me yap ığımı  Musa Cangir isimli k   n n arka a  çevres n e  acı 
Cetger olarak  anın ığına  ah   olduk. 

Çerkes toplumunda gelinler, gelin olarak gittikleri sülaleler e 
kendilerinden küçük bireylere  efka  ve övgü belirten isimler  akmı lar ır  
(Pap u, 2002, s. 47). Uzunyayla hakkın ak  bir ha ıra  a bu duruma dair 
örneklen irme mevcuttur: “Yengem n bana uygun gör üğü isim “s neoh  
(ı ığım, gö ümün nuru), Ergun’a uygun gör üğü isimse “nehune  (nurlu, 
ı ıklı gö )      (Gergin, 2016, s. 176). 

Çerkes toplumuna mensup k   ler e ler ne, e  n n ol uğu veya 
olma ığı h ç bir yerde ismiyle hitap e mem    r. Erkeklerin ka ınlara en çok 
kullan ığı hitap  ekl  “ev ek   olmu  ur.  yrıca erkekler e ler ne mensup 
ol ukları sülale isimleriyle de hitap e m  ler  r. Ka ınlar bir ortama 
girdiklerinde  u sülalen n kı ı  u sülalen n gelini diyerek  anı ılmı  ır  
(Gergin, 2016, s. 173). Ka ınlarsa erkeklere genelde “ye  r  (kendi) ve 
“hey  diye hitap e m  ler  r (K. K.: 13, 17, 18, 20, 22, 24; Alhas, 2005, s. 
194).  

“ nnem babama “hey  diye seslenirdi. Babamın abisinin a ı 
Kemal’  . Annem, ona özel bir isim  akar ı, Ordu Bey derdi ona da.   ının 
söylenmemesi saygı ır b   e  (K. K.: 27). 

Her iki  arafın ortak kullan ıkları hitap  ek ller yse “o  olmu  ur. Bu 
durum Kafkasya’ a da Rus askeri  ar hç s  N. F. Dubrovin  arafın an da 
kay e  lm    r (2017: 116).  ynı durum U unyayla’ a da geçerl l ğ n  
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korumak a ır. Günümü  e U unyayla’ a e ler toplum  ç n e birbirlerine 
isimleriyle hitap etmemeye ve ka ınlar gelin olarak gittikleri sülaleler n 
isimlerini söylememeye devam etmektedirler. 

Ya anılan her  ürlü toplumsal  eğ   me ve yeni fikirlere rağmen 
k   ler ya am  ar ların an kopmak istemezler. Daha öncek  ya am  ar larının 
hafı a da b ç mlenm    ekl n en va geçme ler. Çerkes toplumunun yukarı a  
ver  ğ m   örnekler e bu durumun gös erges   r (Smith, 1986, s. 224). 
Ancak Çerkes kül ürün e çocukların ebeveynlerine anne ve baba  ekl n e ya 
da k   n n e  ne isimle hitap etmesi ayıp olarak kabul e  lm  , amca ve 
yengeye anne ve baba  enm    r. Ancak ken le meyle birlikte büyük aile 
yapısını kırılmasıyla bu durum günümü  e ortadan kalkmı  ır.  

 ülale   simlerinin  oyadına  önmesi veya  önememesi 
Çerkes toplumunda k   ler kimsin, kimlerdensin sorularıyla  

kar ıla  ıkların a sülale isimlerine söyleyerek kendilerini  anı ırlar. Bir rozet 
olarak k ml ğ n bir parçası   lev  gören sülale isimleri gelenek ü er ne  
 ü ünmey  sağlar ve ortak kimlik olu  urma ögeler n en birisi olmu  ur 
(Krogseth, 2012, s. 164). 

Soya ı kanunu çok etnili ve çok dinli bir  mpara orluğun m rasçısı 
ulus devletin  n asın ak  a ımlar an birisi olmu  ur (Aslan, 2006, s. 155). 
Kafkasya’ a soy ismi yerine geçen sülale isimleri, Çerkes toplumunun 
U unyayla’ya  skân an Soya ı kanununun kabul e  l  ğ  21 Haziran 1934 
tarihine kadar kullanılmı  ır. Bu durum Kırkpınar köyün e meskûn Sasık 
sülales ne ait çe men n kitabesinde kar ımı a çıkmı  ır. Kitabede çe men n 
Sasık a e merhum Kaymakam  acı Hasan Lü fü Bey  ç n yap ırıl ığı 
ya mak a ır. Ancak görül üğü gibi Soya ı kanunuyla sülale a ları yerine 
Polat soya ını almı lar ır  (Ö bek& rslan, 2008, s. 1112). Yani k   ler 
soya ı kanunundan önce sülale isimlerine zade kelimesinin eklenmesiyle  
kayı lara geçm    r. 
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 otoğraf 3. Abidin İnc ’n n K   sel  r  v n en-31.05.2021 

 

Günümü  e de k   ler  oplumların a sülale isimleriyle  anınmaya ve 
kendilerini  anı maya devam etmektedir. Soya ı kanunuyla birlikte 
Uzunyayla Çerkesler  de soya ı almı lar ır. Bu noktada belirtilmesi gereken 
durum sülaleler n sahip ol ukları sülale isimlerini soy isim olarak 
alamamaları ır. Bu durumun  üphes   çe   l  nedenleri var ır. Türk ye’ e 
 ünyaya gelen birinci ve ikinci neslin Türkçe bilmemesi devlet dairesinde 
yapılan bu   lem esnasın a k   ler n kendilerini anla amamalarıyla  
sonuçlanmı  ır. Bu durumda Türkçe bilen bir ferde ya da  anı ığa sahip 
olmak ba ı sülaleler n sülale isimlerini soyadı olarak alabilmelerini 
sağlamı  ır. Alan çalı mamı  esnasın a bu durumu örneklen  r  k: 

“Büyük amcamı  Sefer amca okumu  birisiydi. Soya ı kanunu çıkıp 
memurlar köye geldiklerinde amcamı ın yönlen  rmes yle Şaogur sülale  
a ımı ı Soyuğur  ekl n e soya ı olarak alab lm      (K. K.: 2). Alan 
çalı mamı  esnasın a benzer örneklerle çok sayı a teyit edici derleme 
yap ık. 

Örneğ n Aslan, Beslen, Duman, Tokmak, Yağan sülaleler  gibi 
Türkçeye yakın sülale isimlerine sahip olanlar sülale isimlerini soy isimleri 
olarak alab lm  ler  r (K. K.: 7). Altudoko- l ıok; Bekal ı-Baykal ı; Bolet-
Polat; Dumanı -Doman ç; Kenet-Genel; Kure ın-Kur un; Negor-Güngör; 
Tambiy-Tambay; Veril-Varol; Loo-Loğlaroğlu; Şık-Şıklaroğlu 
örnekler n eyse sülale isimlerini Türkçeye  önmü   ek l e ya da oğlu ekiyle 
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alab lm  ler  r. Bazen sülale en ilk gelen k   n n a ı sülaleye soy isim olarak 
ver lm    r: Janbolet-Canbulat. Nehu -Şafak; Ş naho-Kuzucu; Tuğuj-Ö kur , 
örnekler n eyse Çerkesçe sülale isimlerinin Türkçe kar ılıları soya ı olarak 
alınmı  ır. Ba ılarıysa sülale isimlerini  eğ l, büyükler n n mesleklerini 
Türkçe soy isim olarak almı lar ır. Örneğ n Adaje sülales  a çılıkla  
 lg len  ğ   ç n   çı; Bjihatl sülales  eyer yap ığı  ç n Eğerc  olarak soy isim 
almı lar ır. 

Bu noktada Kafkasya ile bağ kurmayı sağlayan sülale isimleri Çerkes 
toplumu  ç n tarihsel kimlikleri açıklamaya yar ımcı olmak a ır (Smith, 
1986, s. 264). Ortak geçm  e dayanan etnisite kavramın ak  akrabalık ve 
hafı a k   ler  Kafkasya’ya bağlama yoluyla hem bireysel hem de toplumsal 
belleğ n yâ  edilmesini sağlayan sülale isimleri birer ha ırla ma f gürler   r  
(Smith, 1986, s. 55-60). Sülale isimleri ö ell kle Çerkes toplumu gibi 
anadillerinde ya ılı tarihe sahip olmayan toplumlar  ç n toplumsal hafı ayı 
korumayı sağlamak a ır.  

Sonuç 
Alan çalı mamı  esnasın a görü me yap ığımı  kaynak k   ler 

önceler  dillerini ve gelenekleri kaybedeceklerini h ç  ü ünme  kler n  bu 
nedenle çocuklarına Kafkasya’ya ö gü isim vermediklerini ancak ö ell kle  
son 30 yıl a ya anan kayıplarla bu durumun değ    ğ n , bu nedenle 
çocuklarına Kafkasya’ya dair isimler verdiklerini ak armı lar ır. Kaynak 
k   ler çocuklarına Kafkasya’ya ö gü isim vermelerini dillerini bilmeyen, 
geleneklerini tam olarak öğrenemeyen çocuklarının kimliklerini yitirme 
en   es  olarak açıklamı lar ır. Alan çalı mamı  esnasın a pek çok kaynak 
k   n n bugün çocuklarının ya da  orunlarının Kafkasya’ya ö gü isimlere 
sahip ol uğu  arafımı ca görülmü  ür. Görü me yap ığımı  kaynak k   ler 
“J  ile ba layan isimleri uzun bir süre “C  ile ya  ırmak zorunda kal ıklarını 
sitemle, günümü  eyse aslına uygun bir  ek l e ya  ırab lmeler n  
memnuniyetle ifade e m  ler  r. Bu durum etnik grubun aidiyet ve kolektif 
kimlik ka anmasına hizmet e m    r.  

Farklı etkenler sonucu  ek llenen k ml ğ n etkisiyle mü e eyy n 
kesime mensup kaynak k   ler n bir kısmı çocuklarına sadece  rapça isimler 
verirken bir kısmı da hem  rapça hem de etnik kimliklerine vurgu yapacak 
isimler verm  ler  r. K   ler çocuklarına hafı ayı canlı tutacak, anlam 
yükle  kler  tarihi ve mitolojik isimler vermeyi tercih e m  ler  r. Burada 
belirtmemiz gereken bir nokta da Çerkes toplumu  ı ın an evlilik yapanların 
çocuklarına Çerkes isimleri vermedikleridir. Ancak 1970’ler en itibaren 
kentlere ya anan  ç göç nedeniyle kül ürün hab  a ın a ya anama ığı, ciddi 
erozyona uğra ığı, kül üre dair isim vererek k ml ğ n korunmasının bir 
dereceye kadar mümkün olacağı da bir gerçek  r. 
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Çerkes toplumuna mensup k   ler Kafkasya’ a soya ı manasın a 
kullanılan sülale isimlerini soya ı kanunuyla birlikte almak isteseler de 
kaynak k   ler n bize ak ar ığı deneyimleri büyük ölçü e ba arılı 
olama ıklarını gös erm    r. Soya ı kanunun çık ığı tarihler köyler en kente 
göçün ya anma ığı ve köyler e okulların açılma ığı bir  aman ır. Yani 
Çerkes toplumunun kamusal alanla kar ıla ma ığı yani Türkçe bilen k    
sayısının çok az ol uğu bir  önem  r. Soya ı alın ığı esnada Türkçe 
bilinmemesi nedeniyle yetkililerle diyalog kurulamaması sülale isimlerinin 
birebir ya da benzer  ek l e soya ı olarak alınamamasına neden olmu  ur.  
Bu nedenle alan çalı mamı  esnasın ak  sülale isimleri hakkın ak  
gö lem m  e göre Soya ı kanunuyla birlikte aynı sülaleye mensup k   ler 
farklı soya ları almı lar ır. Ö ell kle farklı zamanlarda Osmanlı  opraklarına  
gelen ve farklı  eh rler e meskûn aynı sülaleye mensup k   ler n farklı 
soya ları almaları nesiller arasın a kopukluğu yol açmı  ır. K   lerse 
günümü  e sülale isimlerini özellikle sosyal medya pla formların a bir 
kimlik belirteci olarak kullanmak a ırlar. 
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