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Abstract: According to some researchers the history of Nogai tribes, settled 

down mostly in Caucasus region, began from Mangıt tribe, who are Mongol 

by origin. Whereas other scholars are tended to belive them to be a part of 

Turkish tribes like Uz and Pechenegs.   

Nowadays Nogais live in such an areas as Republic of Turkey, Dagestan 

Autonomous Republic (Rus. Республика Дагестан) in Russian Federation, 

between Terek and Kuma rivers, Stavropol Province (Rus. Ставропольский 

Край), the Northwest of Caucasian mountains, Karachay-Cherkess Autono-

mous Republic (Russian Federation Карачаево-Черкесская Республика), 

Chechen Autonomous Republic (Russian. Чеченская Республика), Ukraine, 

Crimean Peninsula, Romania's North Dobrudge region, especially in 

Constanta province. 

The fact that the Nogais were warlike nation brought widespread use of 

terms referring to the war tools and horses. In addition, the words used to 

define structures, used for protection and military titles are common in Nogai 

language. Current essay classify roots of military terms referring to the arise 

of Nogais in World’s history and values given to the war conduct traditions 

and horses. Furthermore the etymology of mentioned terms has been studied. 

Cyrillic forms are also given in parentheses besides the Latin lettered forms of 

the words. The military terms of Nogai Tatars were studied by categorizing on 

four groups such as Turkish origin words, Mongolian, Arabic-Persian and Ka-

bardino-Cherkess borrowings. Nogais, who spent their lives on the battle-

fields, expanded their vocabulary by borrowing words from the nations they 

were influenced by and contacted with. There are Chinese, Hindi, Tibetan, 
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Mongolian, Arabic, Farsi, Russian, Circassian borrowings in Nogai language.  

During research Nogay, Mongolian, Arabic, Persian and Russian ety-

mology dictionaries were used. In addition such scripts as Mahmud al-

Kashgari’s Dīwān Lughāt al-Turk, the Polish-Lithuanian correspondents, the 

travelbook of Guillaume Le Vasseur Beauplan were studied.  

This article is aimed to light up the roots of Nogai military terms which 

have not been studied before enough and need to be reviewed again. 

Key words: Nogai Tatars, military terms, borrowing words, weapon.  

 

Özet: Bugün çoğunlukla Kafkasya bölgesinde yaşayan Nogayların tarihi, bazı 

araştırmacılara göre Moğol kabilesinden olan Mangıtlardan, bazılarına göre 

de Uz ve Peçenek gibi Türk boylarından başlar. Günümüzde Nogaylar; Tür-

kiye’nin farklı bölgelerinde, Rusya Federasyonu’ndaki Dağıstan Özerk Cum-

huriyeti’nde (Rus. Республика Дагестан), Terek ile Kuma Nehirleri arasında, 

Stavropol Eyaleti’nde (Rus. Ставропольский Край)

Kafkasya’da, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti’nde (Rus. Карачаево-

Черкесская Республика), Çeçen Özerk Cumhuriyeti’nde (Rus. Чеченская 

Республика), Ukrayna’da, Kırım Yarımadası’nda, Romanya’nın Kuzey 

Dobruca bölgesinde, özellikle de Köstence ilinde yaşamaktadır.   

Nogayların savaşçı bir millet olması, onların dilinde savaş aletleri ve at ile 

ilgili terimlerin geniş yer tutmasını beraberinde getirmiştir. Ayrıca koruma 

amaçlı kullanılan yapılar ve askerlik unvanlarını ifade eden kelimeler Nogay-

cada sık görülür. Makalemizde, Nogayların tarih sahnesine çıkışlarına, asker-

lik geleneklerine ve atlarına verdiği öneme değinerek askerlik terimlerinin 

kökleri sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu terimlerin etimolojisi de incelenmiştir. 

Kelimelerin Latin harfli biçimlerinin yanında parantez içinde Kiril alfabeli 

biçimleri de verilmiştir. Nogay Tatarlarının askerlik terimleri; Türk kökenli 

kelimeler, Moğolcadan alıntılanan kelimeler, Arapça-Farsça ve Kabardin-Çer-

kes’ten alıntılanan kelimeler olmak üzere dört gruba ayrılarak araştırılmıştır. 

Hayatlarını savaş alanında geçiren Nogaylar, temas ettiği milletlerden etki-

lenip kendi dillerini ödünç kelimelerle genişletmiştir. Çince, Hintçe, Tibetçe, 

Moğolca, Arapça, Farsça, Rusça, Çerkezce gibi dillerden ödünçlemeler No-

gaycada bulunmaktadır.  

İncelediğimiz kelimeleri araştırırken Nogayca sözlüklerin yanı sıra Mo-

ğolca, Arapça, Farsça ve Rusça etimoloji sözlükleri de kullanılmıştır. Aynı 

zamanda Kâşgarlı Mahmudʼun Dîvânü Lugâtiʼt-Türk, Lehistan-Litvanya 

muhaberatı, Guillaume Le Vasseur Beauplan’ın seyahatnamesi gibi eserlere 
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de bakılmıştır.   

Bu makale daha önce pek araştırılmayan ve yeniden incelenmeye gerek 

duyulan ‘Nogayca askerlik terimlerinin köklerine’ ışık tutmaya yöneliktir.  

Anahtar kelimeler: Nogay Tatarlar, askerlik terimleri, ödünç kelimeler, 

silah. 

 


