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ONSOZ

Cocuklugum
gecti. 0

destanlar,

ninelerimin

efsaneler,

ve

dedelerimin

go9 hikayeleri,

1

sevdirdi , hatta

aktardiklanndan

asik

etti.Bu

Kafkasya

Mingi Tav (Tann

Biyler, Ozdenler hep hayalimde yasardi.Ozelltkle
Kafkasyay'

anlatngi

anneannem

cahsmayi

Destanlan

Dagi) , Kuban

olan Kerime

hazirlarken

ile
Suv,

Hatun

onun

bana

bol bol yararlandnn.

Son derece genis ve zor bir yolda yiiri.idi.igiimiin farkmdayim.Ama bir kafkas
genci

olarak bunu yapmayi kendime vazife biliyorum.Hatalanm

olacaktir.Bunlan

Benim

ve eksiklerim elbette

sizin affnuza sigmarak yaziyorum.

yapmak

istedigim bu konuyu aciklamaktan

ziyade gonlumdeki

aski

biraz olsun anlatabilmektir.

Bu kultur

emperyalizminin

ortasmda

birazcik

olsun kendi kulturumden

bir

seyler verebildiysem ne mutlu bana.

Bu cahsmayi bize veren sayin Dekarurmz
tesekkuru bir bore biliyorum.

Doc.Dr.Bulent YORULW.u\Z'a

ba/l oi

Bu

cahsmayi

iki

bolurnde

hazirladirn.Birincisi j

Karacay-Malkar

halklanmn kokeni ve tarihi .burayi kisa tuttum.Asil arnacirn Karacay-Malkar kulturunu
ve folk:lorik: ozellikleri tamtmaktr.

Ikinci bolumde kultur ve folklore yer verdim.Burayi kendi icinde dorde
boldum.Birincisi
cesitli siir,

Karacay-Malkar Dili , ikincisi Karacay-malkar

Edebiyandir.Burada

destan, mani ve atasozlerine yer verdim.Gunumuz Turkcesini de karsisma

yazarak okuyucuya kolayhk sagladim.Geleneksel hukuk ve

aile kavrammi

i.i9i.incii

bashkta acikladun.Bunlann icindeki konulan kucuk bashklar halinde yazmaya cahstun.

I
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I. KARA(:A Y-MALKAR HALKLARININ
KOKENiVE TARiHt

Ka:fkasya hall<lan arasmda Turk unsurunun en onemli bolumunu
meydana getiren Karacay-Malkar halki yiizytllardan beri Kuban irmagmm
kaynak bolgesinde, Kafkaslann zirvesi Elbruz dagmm dogu ve bansmda
yer alan yuksek daghk arazideki derin vadilerde yasamaktadirlar. Tarihi,
antropolojik,

arkeolojik

ve

sosyo-linguistik

arastirmalar

Karacay-

Malkarhlar'm bu bolgede uzun ytllar hakimiyet kuran cesitli eski Turk
kavimlerinin torunlan olduklanm gostermektedir. Yuzyillar boyunca
birlikte yasamanm tabii sonucu olarak Karacay-Malkar halkma komsu
Kafkas kabilelerinden de etnik unsurlar katilnuslardir.
Karacayhlar ve Malkarhlar birbirinden farkh dile, kulture ve tarihe
sahip iki ayn halk degil, tersine aym dil, kultur ve tarihi paylasan bir Turk
boyudur. Karacay-Malkar adlan bu boyun yasadigi iki bolgenin cografi
adlandir. Dolayisiyla, bu adlara etnik bir anlam vererek Karacaylar ve
Malkarlar (ya da Balkarlar) biciminde kullamnak yanhstir. Dogrusu,
Karacayhlar, Malkarhlar (Balkarhlar) bicimindeki ifade tarzidir.
Kendilerine Tavlu (Dagh) adnn veren Karacay-Malkarhlar dillerini
de Tav til (Dag dili) ya da Tavca (Dagca) adiyla tammlarlar.
Karacay ve Malkar adlannm kokenleri ile ilgili degisik gorusler
vardir. Kendi aralannda yasayan rivayete gore Karacayhlan simdiki
yurtlanna Karca admdaki beyleri getirmistir. Karca adi zamanla degiserek
Karacay bicimine donusmustur.

2

Onceleri Elbruz dagmm dogusunda Bashan (Baksaa) vadisinin

yukan kisnnlarmda yasayan daghlann bir boltimit Elbmz'un batismda yer
alan Kuban (Kohan)

irmagmm kaynak havzasmdaki

ynksek vadilere

gocmusler ve Hurzuk, Uckulan, Kart Curt adh koyleri kurarak bu bolgeye

Ullu Karacay adim vermislerdir.
(Zelencuk),

Zamanla

Cogetey, Incik

Teberdi,

Mara gibi irmak boylanndaki vadilere

yerlesen

daglilar

Karacayh aduu kabile adi olarak benimsemislerdir.
Elbruz dagnnn dogusunda kalan daghlar ise Bashan, Cegem, Cesek

vadilerine yerlesmislerdir. Cerek irmagmm bulundugu
Ialkar va
adnu vermisler
V disi u.
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vadiye daghlar.

burava
verlesenler
Malkarh
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amhmslardrr: Bashan, Cegem ve diger vadilerde yasayanlar da oturduklan

vadilerin

adlanm

alarak

Bashaah

'

Cegemli
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Holamh
aibi
adlarla
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tarunrruslardir.
Karacay-Malkar halkmm 15. yuzyila kadar Kafkasya'da hangi etnik
adla

tarih sahnesinde

boy

gosterdigi bilinmemektedir:

Kafkasya' da bulunan baspiskopes

1404 yilinda

Johannes de Galonifontibus Karacay

halkim "Kara Cerkesler" adryla tammlanssar. Daha soaraki yuzyillarda
Kafkasya'yi

ziyaret eden Avrupah misyoner ve arastrrmaeilar da aym

tannru kullanmislardir.
Avrupa kaynaklannda

Karacay adma ilk olarak 17. yuzyrl

baslarmda rastlanmasma karsilik Osmanh kaynaklannda Karacay adi ilk
olarak 16. yuzyilda gecer. Topkapr Sarayr arsivinde bulunan Mnhimme
L1A
..J
T ., mn•
n
__ eft er._en
. . . c1ildi
•.. . 1111.,e
6 Aralrk 1582 tarihli, 222 hukum
numarah bir fermanda, Osmanh bazinesiain Azak yolu ile DemirkapiSirvan/ a ulastmlmasmda yardimlarmdas faydalamlaa Karacay beyi Kaziy

oglu Mirzabek' e

hizmetinden dolayi

gonderilen

hediyelerdea, soz

edilmektedir. Yine Muhiaune Defterleriuia 32. Cildinde bulunan 10 Mayis

.•
1578. tarihli, 456 hukum nurnarah bir belgede tarihte ilk olarak Balker
(Malkar) adi gecmektedir.
Tarim arastirmalar Karacay-Malkar

halkmm ancak. 15. yuzyildan

sonra Karacayh, Malkarh, Cegemli gibi adlarla tarih sahnesine crknklanm
gostermektedir. Bu yuzyila kadar Karacay-Malkar halkmi olustnran etnik
unsurlarla ilgili bilgiler yeterince aesk degildir.
Ancak
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etnolojik arastmna sonuclan Karacay ..Malkar halkimn kokeni ile ilgili pek
90k sorunun aydmlatrlmasmda son derece etkili olmaktadn.
Karaeay-Malkar halkmin kokem ile ilgili goru~ler ileri snren bilim
yuzyillar
boyunca
m
T 1 ' a1•.tm da
. Ji. · T-_ nrk:J k,aV'.dn:
. 1•.e.nm:n
. '
1
1 l
egemen l 1~,c.;en
- - . tntan, 9e~1t
tcrunlan
<h1d"-1u:.:an

Karacay-Malkarhlsr'

adamlan

fikrinde

Bazi. biln11

birlesmcktedirler.

adamlan ise

Karacay-Malkar

halkmm Kafkasya'nm otokton (yerli) halklarmdan olduklanm ve bnnlann
zamanla dil acismdan Turklestikleri

goril~nu savunmaktadirlar,

Ancak

arkeoloji ve dilbilim arastmaalannm

soneclan Karacay-Malkar

halkmm

etnik yapismdaki hakim unsurua Kafkasya'y;

yuzyillarca ellerinde tutan

eski Turk kavimlerinin kalmnlan oldugunu ve hunlara _ Kafkaslann yerli
halklanndan
da
1a1Kr · ·
H

-

- ·-

· -

h'>71
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gruplann kansueuu
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Karacay-Malkar
arasmda Hunlar-Kata

u
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halkmm etnik yaprsim olusturan eski kavimler
Bulgarlar, Alaalar, Hazarlar ve Kipcaklar basta

gelmektedir. Avarlar ve Pe~enekler111 de bir dereceye kadar etkili olduklan
soylenebilir.

XIV-XVII. Y iizyillarda Karaeay
14-17.
donemlerinden

yuzyillar

arasi

Karacay

tarihhrin

biridir. Karacay halkmss bu

en

az

incelenen

donemler

arasmda

4

Kafkasya'mn

hangi

bolgesinde

yasadiklan

hennz

kesin

olarak

aydinlatilmayan sorunlardan birinr teskil etmektedir. Ancak son yillarda

ortaya cikanlan yeni arkeelojik kalmnlar

bu problemin yoziimt111u

ko Iaylasurmrsur.

14-17. Yuzyillarda Bashan' da ve Kuban mnagmm kaynak bolgesinde
yasadiklanni belirtmektedirler. Tarihei E. N. Kuseva, Moskovah .elcilerin
1649· yihnda Gurcistan'a

Kuban vadisinden gittiklcrini,
TT- b
.i-.,,.U
•.aJ:1

011J31111

misafir

bolzesindeki

Ulhr
, ..Fl:·

1--.~,-,-~~.,,,.1. '-1Vlf5 . .:, .•.,.Al
i~<l.J!.1.u.i-.c·

Karacay' da yasadiklanm ileri stmnektedir.
Karacayhlar'm uzu . 11 sure Bashan vadisinde yasadrklanna arkeolojik
~1 · lik
- kctedir.
...1:~
B asnan
,
, . . . yuxan
•
,Klsrnllannua
.
1
·. etme
vacrsinar
yer
1 ar salut
b uluntu
1

ahm buguaku Tnnavuz ;:ehri yakmlannda, Basbaa mnag:mm sol kiyrsmda
"Elcurt" adi verilen tarihi bir koy kalmnst vardtr. Halkbilimeiler burasmm
eski bir Karacay koyu oldugunu belirtmektedirler. "Elcurtta 1970 yilmda
arkeolog M. Miziyev'in yaptig1 arastnmalarm neticesine gore bu koy 1417. Yuzyillardan kalan bir Karacay koyudur. Eleurt'un karsrsmda Bashan

1nnagmm sag kiyi smda eski Karacay mezarlanmn kahnnlarr bulunmustur.
Karacayhlar'in

16. yuzyil

sonlannda

Kabardey

Cerkezleri'nia

baskisi sonucunda Bashan' dan Elbrnz dagunn batismdaki Kuban vadisiue
go9 ettikleri anlasilmaktadir. Karaeay folklorunda bu konuyla ilgili olarak
anlatilan

ve gunumuze

kadar

gelen destan

parealarr

da bu goru;;u

dogrulamaktadir.

Osmanh-Rus Iliskileri ve XVIH~XIX. Yiizyd!arda Karacay
1783

yilmda

Ruslar Kmm'i

Osmanhlar'dan

Kafkasya' daki Kuban irmagi Osmanhlar'la

aldiktan sonra

Ruslar arasmda smrr kabul

5

edildi. Kuban'in sag tarafi Rusya, sol tarafi Osmanhlar'm

elinde kaldi.

Kuban trmagmm her iki tarafmda da topraklan bulunan Karacay halkt icin
zor gunler boylece basladi. Bu arada Kabardey Cerkezleri'nin
uzerindeki

baskismm

Karafay

gunden gune artmasi ve Rusya' run da acikca

Kabardey' i desteklemesi Karacayhlan Osmanhlara yaklastmh.
Osmanhlar
Abhazya

bolgesini

kaybederlerse

K~arayay

Karacay' a

ayn

Ruslar' a

bir

onem

kapnran

butun

vermeye

Osmanhlar

baslamislardi.
Karacay'

1

da.

1·
dtlu~eceg1m
~·. bili
-1.
eune
.1 . yor IarU1.

h"l
..
uO.• geS1Iilll

stratejik bir onemi vards ..

Abhazya' dan ve. diger Cerkcz bolgclerinden Kabardey' e ve oradan Dogu
Kafkasya'ya giden banm yellar Karaeay' daa ge~iyordu.
1790 yilmda Batal Pasa komutasmdak:i otuz bitr.ki~ilik bir Osmaah
ordusu Kmm yakmlanndaki Anapa' dan Kabardey' e dogru yola 9Ikt1. Bu
ordu Rus baskisi altmdaki Kafkas halklanna
hazirlannusn.

Karacayhlar

yardim etmek amacryla

da Batal Pasa'yi destekliyorlardi,

1790' da Batal Pasa komutasmdaki

Osmanh

27 Eylill

ordusu Tohtamis

irmagi

yakmlannda Rus ordusuna Batal Pasa' nm b-iitun kahramanhklanna ragmen
yenildi.
1806-1812 Osmanh Rus savasmdan sonra, Belgrad Antlasrnasma
gore Karacay bolgesi Rus smirlan icinde kaldr. 1822'de Rus tabiyetinde
olduklan ilan edilen Karacayhlar

ayaklandrlar. Gunden gnne artan Rus

baskrsi sonucu Karacayhlar 1826 yilinda Osmanhlardan yardim istediler,
Osmanhlann

Anapa Mnhafizr Hasan Pasa, Karacay heyetine, yardim

edeceklerine

dair soz verdi

ve kendilerine

ahidname veren Karacay prenslerinden

sadik kalaeaklanna

Islam Klnm~val'1Karavay'a

tayin etti. Ancak 90k gecmeden Kafkasya'ya

dair
vali

Rus generals Ereanael'in

Karacay'i tehdit etmeye baslamasi uzerine Anapa Muhafizlrgi'ndan yardnn

6

isteyen Karacayhlar a Kuban umagnun

Osmanh-Rus . smm oldugu ve

Karacay'm Rus mtfuzunn kabul etmesi gerektigi bildirildi ..
Ruslar' a karsi yalruz kaldiklanm anlayan Karacayhlar vatanlannm
savunmasi icin hazirltga basladilar. Bu arada Karacay halki icinde de
degisik gorusler belinneye basladi, Tengizbiy Duda gibi Karacay prensleri
Osmanlilar' a guvenmenin Karacay' a felaket getirecegi, halbuki Ruslar'a
yakinlasmanm Karacay halkmm yaranna olaeagi gorusundeydiler. Aynca
Duda ve Kmmsahval

sulaleleri Karacay' m en koklu prens ailelerinden

olduklan icin Karacay'm idaresinia kendi ellerinde olmasnu da istiyorlardi.
Osmanhlar Karacay valiligini

1slam

Kmmsahval'a

vermislerdi. Tengizbiy

Duda da Ruslar' dan bir valilik elde edebilecegi du~uncesindeydi.

General Emanuel Kafkasya'nm

en can ahcr noktasmda bulunan

Karacay'm mutlaka ele gecirilmesini Rusya'mn gelecegi acismdan gerekli
goruyordu. Bu yuzden Osmanh taraftan Kmrnsahval oglu Islam' a dusman
olan Duda ogln Tengizbiy'i kendi tarafma cekmeyi basanrnsn.
Kafkas daglannm en yuksek zirvesi olan Elbruz Dagi'nm (:;-Mingi
Tav) sarp ve derin vadilerinde yerle~mi~ olan Karacayhlar, kartal yuvasnu
andiran yurtlannda adeta tabiat tarafmdan korunuyorlards, Elbruz dagmdan
dogan Kuban trmagnn takip eden yol Karacay' a ulasa» en gtrvenilir ve tek
yoldu. Aynca bu yoldan baska Karacay' a ulasan yalmz Karacayhlar
tarafmdan bilinen gizli <lag yollan vardi.
Bu yollar:
1- Elbruz Dagi eteklerinden Ullu-Kam ve Hurzuk'a giden yol.
2- Bagatrr Tala ve Hudes vadisinden Kuban vadisine cikan ve
Karacay' a giden yol.

••
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3- Hudes, Hasavka gecidinden Kuban vadisine cikan ve Karacay' a
giden yol.
4- Calan Kol' dan Kuban vadisine cikarak Karacay' a giden yollardi.

1828 yilmm 17 Ekiminde General Emanuel ordulanm iiC koldan
yola cikardi. Bir kisim asker Kuban vadisinden ilerleyerek Ta~kopur
yakmlanndaki

Aman Ntlut gecidinde bekleyen Karacay

aldatma taktigini uygularkea,

savascilanm

General Emanuel ve Kabardey' den yola

cikan diger ordu gizli yollardan Karacay' a ilerliyordu. Bunlara Karacaylr
Tengizbiy ve Kabardey Atajuk rehberlik ediyordu.
19 Ekimde dogudan gel en iki ordu birleserek . Hasavka gecidine
dogru harekete gectiler. Emanuel'm ordusu 30 Ekim 18-28 gunn Hasavka
gecidine ulasngmda onlan fark eden gozeuler Karacay'a haber genderdiler.
Karacay askerlenain cogu Aman Ntlut geeidinde Ruslan bekliyorlardr, Az
sayidaki Karacay

savascisi

silahlanarak

Hasavka' da dusmanm

onune

ciknlar. Asker sayisi ve silah olarak Ruslardan 90k zayif olan Karacayhlar
Hasavka gecidini bosuna korumaya cahstilar. Ruslar guclu silahlanyla
direnisi kirdtlar ve gecidi asarak Karacay'r

arkadan kusattilar. Hudes

umagmm sag yamaclannda dusmanla savasa gire» Karacayhlar saatlerce
suren savas sonunda yenilerek teslim oldular.
Karacay

valisi

Kmmsahval

oglu

Islam'm

krhcmr

General

Emanuel' e teslim etmesiyle Karacay uzerinde ytllarca surecek olan Rus
hakimiyeti basladi.
Hasavka

Savasi

sonrasmda

Karacay'i

ele

geciren

General

Emanuel'e bazi Karacay prensleri Rus Can'na baghhklanm bildiren bw
dilek mektubu verdiler. Kmmsahval,

Kocak, Duda, Karabas soylanna

mensup prenslerin imzaladigi bu baglihk mektubu tabii ki butun Karacay
prenslerinin ve halklanmn dusuncelerini yassitmiyordu.

Baz1 prenslerin Rus Can' na ettikleri baghhk yeminine ragmen
Karacayhlar Rus esaretine karsi ayaklandilar. Karacayhlar'in Ruslar'a karsi
cikardiklan 183 5-3 7, 1845-46, 185 3-5 5 isyanlan meshurdur.

1864 yrlmda Dagistanhlar ve Cecenlerden sonra Cerkezler'in de
Ruslar' a yenilmesiyle Kafkasya Rusya 'run eline gecti. Ruslar her Kafkas
kabilesine ozel bir idare sistemi kurdular. Bu sirada Karac;ay-Malkar halkr
da ikiye bolundu. Kuban umaginm yukan kismmda yasayan bngunku
Karacaylilar

Kuban Eyaleti'ne;

Orusbiy,

Cegem, Holam, Malkar ve

Bizmgi' da yasayanlar da Terek Eyaleti'ne baglandilar.
diger

Ruslar

Kafkasyalilar

topraklanna

goc

etmelerini

Karacayhlar

1873 yilmda tekrar

gibi

istiyorlardi.

Karacaylilar'm

da

Buna

karsi

ayaklandilar

siddetle

Osmanh
koyan

ve bu isyan guclukle

bastmldi.
Rus baskisi ve sosyal yapidaki catismalardan rahatsiz olan bazi
zengin aileler ve artik kaybedecek

hicbir seyleri kalmayan topraksiz

koyluler 1885 yihnda Osmanh topraklanna
arasmdaki

cansmalar

ve

ic

goc; ettiler. Sosyal tabakalar

huzursuzluklann

artmasi

uzerine

Rus

htikiimetinin de izniyle 1905 yilmda isteyen topraksiz Karacaylrlar Osmanlr
topraklanna goc; ederler.
Carhgm

son

donemlerinde

Karacey-Malkarhlar

Ruslasnrma

politikasma karsi buyuk bir direnme hareketine girdiler, Rus okullannda
yetisen Karacay gencleri gelisen dunya gorasleri ile Ruslasnrmaya karsr
milli ve siyasi ozerklik mucadelesini baslattrlar.
Sovyet Ddneminde Kara.;ay-Malkar
191 7 yihnda Rusya' da Carhgi devirerek yerine komunist bir sistem

kuran Bolsevikler, Rusya' da yasayan butun milletlere kendi kaderlerini ve
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geleceklerini kendilerinin tayin etmeleri hakkuu verdiklerini ilan ettiler. Bu
sirada butun Kuzey Kafkasya' da oldugu gibi Karacay-Malkar' da da istiklal
bareketleri

luzlannusu.

Ancak

1918 yihnda

Bolsevikler

Kafkasya' da

faaliyete gectiler ve Cerkez-Kahardey bolgeleri ile Kabardey' e baglanmis
olan Malkar' da idareyi zorla ele gecirerek bu bolgelerde halk arasinda bir
snnf'mucadelesine yol actilar.
Rusya' da kurulan yeni Bolsevik-komunist sistemin tehlikesini fark
eden Karacayhlar ve diger Kafkasyah halklar silahh mncadeleye basladilar:
Birlesik Kafkas kuvvetleri kisa surede Bolsevikleri butun Kafkasya' dan
temizlediler.

Karacay-Malkarhlar

11

Mayis

1918 'de kurulan

Kuzey

Kafkasya Birlesik Cumhuriyeti icerisinde yer aldilar.
Kuzey
komunistler,

Katkasya
1918 yihnda

Birlesik

Cumhuriyeti'ni

yikmak

yaptiklan

gibi once Adige,

isteyen

Kabardey

ve

Osetya'yi ele gecirerek burada snuf mucadelesini kizisnrdilar. 1920 yihnm
Agustos

ayi baslannda

Karacayhlar

yurtlanm

ele gecirmeye

cahsan

Bolsevik Rus askerlerini yok ettiler. Arahk ayma kadar suren bes ayhk bir
silahli mucadeleden

sonra Karacay direnisini ktramayan Bolsevikler bu

direnisin butun Kafkasya'ya

yayilabileceginden

korkarak Karaeayhlar'a

daha genis ozerklik vaadinde bulundular. Sonunda Karacay milli idaresi
Ruslar'la anlasmaya mecbur oldu. Ancak Kizil ordu 1922 yih Subatmda en
seckin birliklerinden olusan bir suvari ordusu ile ansizm Karacay'a saldirdi,
Bu saldmyi beklemeyen Karacayhlar Rus isgaline ugradilar. U<; ay suren
bu isgal sirasmda Karacay halkmm butun ileri gelenleri ve subaylan
kursuna dizildi.
Sovyet hukumeti bu sirada Karacay-Malkar

halkim ikiye bolerek

her birisine sozde ozerk yonetimler verdi. Karacayhlar Cerkezler'Ie aym
idare altmda birlestirilerek

1922 yihnda Karacay-Cerkez

Ozerk Bolgesi

.•
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kuruldu. Malkarhlar

ise Kabardey Cerkezleri ile aym yonetim bolgesi

altma ahndtlar ve Kabardin-Balkar
Boylece

Bolsevikler

Cerkezler'le

Ozerk Cumhuriyeti'ne

Karacay-Malkar

birlestirerek

guclerini

halknn

bolmeyi

ve

baglandilar.

birbirinden

kopanp

daha

asimile

kolay

edebilmeyi planhyorlardi, 1926 yilmda Karacaylilar ve Cerkezler aynlarak
Karacay Ozerk bolgesi kuruldu. Ruslar sistemli bir bicimde once aydmlar
ohnak uzere Karacayhlan yok etmeye basladilar.
Mulkleri ellerinden almip devletlestirilen ve kolhoz denilen devlet
ciftliklerinde

zorla

cahsmaya

zorlanan

Karacayhlar

tekrar

silahh

mucadeleye baslarlar, 1930 yih Suhar aymda Malkar bolgesindeki Bashan,
Cegem, Holam ve diger daghk yoreler Ma1karhlar'm eline geemisti. Fakat
sehirlerde zayif Karacay birlikleri guclu Sovyet askeri birliklerine karsi
koyamayarak
Sovyetler

daglara

Birligi'nde

Karacay-Malkar

cekilirler,

Kafkasya' daki

uyandrracagi

olumsuz

bu

etkilerden

isyanlarm

butun

cekinen

Stalin

halkiyla anlasma yoluna gitti. Halk caresiz silahlanm

birakir. Tekrar idareyi ele geciren Bolsevikler derhal askeri mahkemeler
kurarak ayaklanan halkr yargilamaya basladilar. Bu srrada li9 hin kisi
kursuna dizildi, on yedi bin kisi de Sibirya'ya surgune gonderildi.
1932-34 yillarmdaki

zorla kolhozlastirma

halk tekrar ayaklamr. Ayaklanmayi

cahsmalan

yuzunden

kanh bir sekilde basnran

Sovyet

hukumeti tic; bin aileyi daha surgune gonderdi. 1936 yilmda Bolsevikler
Karacay "da kitle

halinde

tutuklamalara

basladilar.

Bu

tutuklamalar

sirasmda yetismis aydm tabakasi tamamen yok edildi. Sovyet yonetiminin
zulrnunden

Karacayh

kadmlar

ayaklananlara kanstiklan

da kurtulamryordu.

1936-3 7 yillannda

gerekcesiyle 875 Karacayh kadm hapsedilmisti.

1939-40 yillannda Karacay-Malkar halkmm yuzde kirki oldurulmas ya da
Sibirya'ya surulmus bulunuyordu.
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Sovyetlere karsi icinde buyuk bir kin ve dusmanhk besleyen
Karacay-Malkar halki 1941 yilmda Sovyetler Birligine saldrran Almanlan
buyuk bi.r kurtanci olarak karsiladilar. 1942 yili Agustosunda Alman
ordulanmn onunden cekilerek Kafkas daglanna sigmmaya cahsan Kizil
Ordu birlikleri burada Karacay-Malkar silahh ceteleri ile karsilasir. Siddetli
carpismalar sonunda daha Almanlar gelmeden Kizil Ordu daglan terk
etmek mecburiyetinde kahr,
Almanlar Karacaylilar' a hayatm bunm sahalarmda serbestlik, ozel
mulkiyet ve tekrar Karacay ile Malkar'm birlesmesi vaatlerinde bulunurlar;
fakat bu vaatlerinde dunnazlar.
1942 yih

sonlarmda Alman ordusunun Rusya'da

yenilgiye

ugramasi sonunda Almanlar Kafkasya' dan cekilmek zorunda kaldilar. Bu
srrada Adige, Kabardey, Karacay-Malkar ve Osetler' den olusan on bes bin
kisilik bir kafile Alman ordusu ile birlikte Kafkasya'yi terk etti.
Almanlar Kafkasya' dan cekilir cekilmez 15 Ocakta Kizil Ordu
Karacay' a buyuk bir saldm baslatn. Bullin Karacay koyleri agir
bombardnnanla yerle bir edildi. Sovyetler butun guclerine ragmen silahh
Karacay-Malkar cetelerini yok edemiyorlardr. Sovyet hukumeti bunun
uzerine daha kesin sonuc elde edebilecegi bir yonteme basvurdu. Karacay
halki 1 Kasun 1943 gunu topyekun Orta Asya ve Sibirya'ya surgune
gonderildi. Aym yontem 8 Mart 1944'te MalkarWar'a da uygulandi. Bu
surgun sirasmda Karacay-Malkar halki toplam nufusunun yansnn kaybetti.
Stalinin

olumunden sonra

Karacay-Malkar hal~

1957 yilmda Kruscev hukumeti

itibannm iade edildigini bildirerek vatanlan olan

Kafkasya'ya donmelerine izin verildigi aciklandi. Bunun uzerine KaracayMalkarhlar'm buyuk cogunlugu ata yurtlanna geri donduler.
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II. KARA(:AY-MALKAR BALKLARININ
KULTURU VE FOLKLORiK OZELLiKLERi

A-Kara~ay-Malkar Tflrkeesi
Dilbilim arasnrmalan Karacay-Malkar dilinin ana cizgileri ile tipik
bir Kipcak Turkcesi oldugunu ortaya koymaktadrr. Son yillara kadar gerek
Turkiye' de

gerekse Avrupah Turkologlar arasmda Karacay-Malkar

Turkcesi Karacayca ve Balkarca seklinde birbirinden farkh iki dil gibi
gosteriliyor ve tanunyordu. Bu yamlmanm en buyuk sebebi ise bir cok
Turkologun Karacay-Malkarhlar arasmda saha arastirmasr yapmadan
onlarm dili hakkmda daha onceden yazilmis arastmnalan ve sozlukleri
kaynak olarak almalanydi. Yirminci yuzyil baslannda Wilhelm Prohle'nin
Karacay-Malkarhlar

arasmda

yapngi

Keleti

Szemle

adh

dergide

yaymladigi dil arastmnalan ve sozlukler bu yamlgilann ve hatah goruslerin
ana kaynagi.idi.
Karacay-Malkar dili Tiirk dillerinin Kipcak kolunun Kafkasya'daki
guney bolumunu meydana getirir. Sovyet Turkologlanndan A. N.
Samoylovic'in

1922

yihnda

Petrograd'da

yayinlanan

"Nekotorie

depolneniyak klassifikatsi turetskih yazikov" adh eserindeki Turk dilleri
snuflamasma gore Karacay-Malkar dili Turk dillerinin z kolunun y
bolumunun "tav, bol-, kalgan" grubuna girer. Buna gore Karacay..Malkar
dilinde eski Turkce azak (adak) yerine ayak, tag (dag) yerine tav, olmak
yerine bolmak, kalan yerine kalgan bicimleri kullamhr. Bunlardan baska
Karacay-Malkar dilinde ben yerine men biciminin kullamlmasi, kelime
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baslannda d- yerine t-, g- yerine k- seslerinin kullamlmasi, y- sesinin csesine donusmesi de Kipcak Turkcesinin ozellikleridir,

B-Kara~ay-Malkar Edebiyan
Karacay-Malkar Turkleri'nin edebiyatlanm "Halk Edebiyati" ve
1917 sonrasi "Sovyet Donemi Edebiyan" olmak uzere iki bolume ayirmak
mumkundur,
Kafkas daglanrun sarp ve derin vadilerinde, hayvancihga dayah
yan gocebe bir hayat tarzi suren Karacay-Malkar Turkleri, dillerini
yazabilecekleri herhangi bir yaziya sahip olamadiklan icin sozlu edebiyat
urunlerini agizdan agiza aktararak, bunlann nesilden nesile unutulmadan
yasanlmasnu saglarmslardi. XVIII.

yuzyil sonunda ve XIX. yuzyil

baslannda Islamiyet'le tarusan Karacay-Malkarhlar, Islam diniyle birlikte
Arap harflerine dayah bir alfabeyi k:ullanmaya basladilar. XIX. yuzyil
sonlannda Arap harfleriyle kaleme ahnan Karacay-Malkarh Yusuf Hacir'in
dim manzumeleri buna guzel bir ornek teskil etmektedir. Ancak yine de
Karacay-Malkar halkinm eski destanlan, tarihi sarkilan, hikayeleri,
atasozlerini, bilmeceleri sozlu bicimde nesilden nesile aktarmayi tercih
ettigi gorulmektedir.
Karacay-Malkar

halknun

mumkundur:
1- Efsaneler

2- N art Efsaneleri
3- Destanlar-Tarihi Sarkilar
4-A~k Sarkilan-Maniler
5- Ninniler

edebiyatun

su

bolumlere

ayirmak
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6- Atasozleri
7- Bilmeceler
Dolay,

Erirey,

inay

adh halk

sarkilan

Karacay-Malkar

halk

edebiyatmm en eski urunleri sayilmaktadir. Dolay, Erirey, Inay adlannm
Karacay-Malkar

halkmm

Islamiyet'ten onceki Samanizm doneminden

kalan cesitli bereket tannlannm ad.Ian olduklan bilinmektedir.
Tulumla yag yapihrken
Malkarhlar,

Dolay

adh sarkiyi soyleyen Karacay-

Delay' dan kendilerine bereket vermesini dilerler. Hannan

yerinde taneyi

saptan

aymnak

icin okuzlerle

duven suren Karacay-

Malkarhlar, Erirey sarkismi soyleyerek Erirey adh tanndan urunlerinin
bereketli

olmasnu dilerler. inay adh sarkiyi ise kadmlar yun kumas

dokurlarken soylerler. Inay'm da Samanizm doneminden kalan bir bereket
tannsmm adi oldugu saruhnaktadrr. Avcilann ava cikarken soyledikleri bir
sarkida ise, avcilar vahsi hayvanlann tannsi olan Apsati'ya yalvannakta ve
ondan kendilerine bir av vermesini dilemektedirler. Apsati da KaracayMalkar edebiyatmm en eski orneklerinin arasmda sayilmaktadir.

Karacay-Malkar Ttirkcesi

Tiirkiye Turkcesi

Apsattni bardi sari cacl: ktzlan

Apsati'nrn vardi san sach kizlan

A lam da ak tavladadt izlan

Onlarm da beyaz daglardadir izleri

Karaybtz da kob malingt korebiz

Bakiyoruz da cok malun goruyoruz

Aladan bizge bermey eseng acdan olebiz

Onlardan bize vennezsen achktan oluyoruz

Kob malingdan bizge saylathin

Cok malmdan bize sectir

Kosubuzda may kazanla kaynathin ...

Ciftligimizde yag kazanlan kaynat ...

"Biygoner" destam Karacay-Malkar

halkunn

en eski edebiyat

ornekleri arasmda yer almaktadrr. Destanda Biygoner admdaki bir aver
agebeyinin hastalanmasi uzerine ona ilac olarak icirmek niyetiyle geyik
sutu bulmak icin daglara cikar. Daglarda rastladigi bir disi geyigin pesinden
gunlerce

dolasir.;

bu geyik

Av Tannsi

Apsati'nm

krzi Fatima'dir.
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Fatima'mn Biygonere beddua etmesi sonucu, Biygoner kendini yalcin bir
kayamn basmda bulur. On bes

gun

boyunca orada yasar. Yakmlan onun

izini takip ederek kayanm etegine gelirler ve Biygoneri gorurler. Anca.k
kayadan inmesine imkan olmayan Biygoner kansmm istegi uzerine kendini
kayadan asagiya firlanr.
Arastirmacilar Biygoner destammn Karacay-Malkat halkmm XIIXIII. yi.izytldaki

donemlerinden kalchgi gorti~iindedirler. Bu destan

Karm;ay-Malkar dilinin eski ozelliklerini de tasimasi acismdan onemli
sayilmaktadir.

1.Kara~ay-Malkar Edebiyatmda Nart Efsaneleri
Kuzey Kafkasya halklannm edebiyatlarmda genis bir yer tutan Nart
efsanelerine Karacay-Malkar folk:lorundada rastlamak mumktindur.
Kafkas mitolojisine gore Nartlar bugunku Kuzey Kafkasya
halklanmn atalan sayilan efsanevi insanlarchr. Efsanelere gore Nartlar ah
evcille~tirmi~ler, demiri bulmuslardtr. Nartlar mertligin, cesaretin, iyiligin
ve Kafkas kulturunun semboludurler. Son derece akilh ve usta savascilar
olan Nartlar, insanustu varhklar olan dusmanlartm kaba kuvvetle degil,
ince zekalan ve kurnazhklanyla alt etmektedirler.
Nart efsaneleri degisik diller konusan ve farkh etnik kokenlerden
gelen Kafkasya halklan arasmda kulturleri birlestirici onemli bir unsur
olarak ortaya cikmaktadrr. Cerkez, Abaza, Oset, Cecen-Ingus ve KaracayMalkar halklannm folklorlannda Nart efsaneleri eski Kafkas kulturunun en
belirgin temsilcisi olma ozelligi tasimaktadir.
Bugun Kafkas halklan arasmda yasayan Nart efsanelerinin kokeni
ve ortaya 900~1 meselesi tam bir aydmhga kavusturulamannstir. Cerkezler
ve Abazalar arasmda yasayan Nart efsaneleri Yunan mitolojisi ile
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benzerlikler gosterirken, Karacay-Malkar Nart efsanelerinin Altaylar' a ve
eski Tiirk mitolojisine yakmhgi dikkat cekmektedir.
Kafkasya' da yuzyillar boyu birlikte yasayan Cerkez, Oset ve
Karacay-Malkar halklarmm Nart efsanelerinde benzer motifler bulundugu
gorulmektedir. Bunun da Kafkas halklan arasmdaki kultur ahs verisinin bir
sonucu oldugu anlasilmaktadir.
Karacay-Malkar Nart efsanelerinin baslica kahramanlan su adlan
tasnnaktadirlar:
Oriizmek,

Sosurka

(Sosuruk),

Soslan,

Davat,

Debet,

Sibilci,

Alavgan, Fuk, Karasavay, Batirez, Conger, Strdan, A~·emez, Aymus, Gezoh,
Satanay, Agunda.

Efsanelere gore Oruzmek Nartlar'm en akilhsi ve en yashsidir. Bir
mesele karsismda iyi dusunen, dogru karar veren, agir bash kisiligi ile
tannnr. Battrez Nartlar'm en guclu savascisrdir. Dusmanlan karsisinda
hileye basvurmadan mertce savasir. Sosurka ise akilh ve kumazdrr. Akh
sayesinde kendisinden gii9lii dusmanlanm yener. Debet Nartlar'm en usta
demircileridir. Nart efsanelerinin meshur kadm kahramam KaracayMalkar'da "Satanay Biyce" aduu alnnstir. "Biyce" sozu Karacay-Malkar
dilinde "bey-prens" anlamma gelen "biy" sozunden turetilmistir ve
"prenses-asilzade hanun" anlamlanrn tasimaktadir,
Karacay-Malkar Nart kahramam Oruzmek ile Dede Korkut
hikayelerinde adi gecen Kazanoglu Oruzbek/Uruzbek

isimleri arasmda

buyuk bir benzerlik dikkati cekmektedir. XIV-XVI. yuzyillarda yaziya
gecirildigi tahmin edilen Dede Korkut hikayelerinde adr gecen yerler
Azerbaycan, Gurcistan ve Dogu Anadolu' da bulunmaktadrr.
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XI. yuzyilda bu bolgelere goc eden Oguz Turklerinin kahramanhk
hikayeleri

olan

Dede

Korkut

hikayelerinin

degisik

varyantlanna

Altaylar' da ve diger Turk boylarmda da rastlanmasi, bu hikayelerin dogus
yerinin Altaylar oldugunu ve buradan cesitli bolgelere g69 eden Turk
boylan tarafindan genis bir sahaya yayildignu gostermektedir.
Konulan
efsanelestirilerek

Altaylar' da gecen pek
Oguzlar tarafindan

90k kahramanhk

Azerbaycan

hikayesinin

ve Dogu Anadolu'ya

tasmmasi mumkun oldugu gibi, aym efsanelerin Karacay-Malkarhlar'tm
atalan olan Hun-Bulgar, Kipcak Turkleri tarafindan Kafkasya'ya getirilmis

olm.a ihtirnali de yuksektir.
Karacay-Malkar

Nart efsanelerindeki

Oruzmek ile Dede Korkut

hikayelerinde adi gecen Oruzbek/Uruzbek isirnleri arasmdaki benzerlik bir
tesaduf olmasa gerektir. Arap harfleri ile yaziya gecirilen Dede Korkut
hikayelerinde arastmnacrlar tarafmdan Oruzbek veya Uruzbek: biciminde

destan

sarkr haime getirerek, bu olaylarin ve olaylarda yer alan kisilerin yuzyillar

Tarih1

------
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~
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de
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1790-1800 ytllannda Karacay' da meydana gelen veba salgmmda
olenleri konu alan bir tarihi sarkida "Bekmrrza" admdaki Karacayh soyle
tasvir ediliyordu:
Karacay-Malkar Ttirkcesi

Tiirkiye Ttirkcesi

Candedli bolsun Suyunclam Bekmzrza

Cennetlik olsun Suytmcler'in Bekmirza

Atha minse atnt belin bugerdi

Ata binse ann belini bukuyor

Suyga kirse suz cabaklay cuzerdi

Suya girse bahk gibi yuzuyor

Arkan atsa atni boynun uzedi

Kement atsa atm boynunu kopanyor

Sadak atsa tiyer cerin biledt

Ok atsa vuracagi yeri biliyor

Kamci ursa cemi cartb kiredi

Kam91 vursa yeri yanp giriyor

Suyunc soyundan Bekrmrza'nm yigitligi boyle ovuldukten sonra
onun veba hastahgma yenik dti~ttigii anlanlmaktadir.
Tarim sarkilarda Karacay-Malkar hallarun kosulan Cerkezler,
Abazalar ve Gurcu-Svanlar ile yapnklan savaslara da genis yer verilmistir.
Bu konudaki en eski orneklerden biri ise Kmm' dan Kafkasya'ya sefer
diizenleyen bir kmm Ham 'nm Karacay' da Avey oglu Acemez tarafindan
oldurulusunu anlatan sarkidir.
Kinm Ham ordusuyla Karacay' a kadar gelir ve burada gordugu
Avey oglu Acemez'in giizel kansi Canolmez'e sahip olmak ister. Acemez
Kmm Hani'ru oldurerek serefini korur. Karacay-Malkar halki arasmda
degisik varyantlan hala soylenmekte olan bu sarknun son bolumunde
Kmm Ham'nm olumu soyle anlanhr:
Ok tiygendi 6§'11nungu kenginden

Ok vurmus gogsumln genis yerinden

Kaning baradi Han cubangi cenginden

Kanm akiyor Han elbisenin yeninden

Catalmadtng Canolmezni koynunda

Yatamadm Canolmez' in koynunda

Mtlltgtng catadi ullu cegetni boynunde

Lesin yanyor buyuk ormanm kenannda

Kabardey Cerkezleri'nden Kasay achnda bir bey adamlanyla
Karacay'm Uckulan koyunu basar ve burada gorup begendigi Keceruk
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sulalesinin gelinlerine sahip olmak ister. Koyun yetiskin erkekleri daglarda
i~ basmda olduklarmdan onu engelleyebilecek kimse de yoktur. Ancak
gelinin on bes yasmdaki kaymi Kara Mussa, Cerkez beyini oldurur ve
daglara kacar. Ruslar ve Cerkezler onun pesine. Birkac kere Ruslara
yakalamp tekrar kacan Kara Mussa otuz yila yakm Kafkas daglannda
saklamr. Bu sirada pek 90k Rus askerlerini ve Cerkezi oldurur. Sommda
Ruslar tarafindan yakalanip oldurulen Kara Mussa icin Karacay halki
bugun bile soylenen bir sarki yapar:
lzleyle da Kara Mussam tabmayla

Anyorlar Kara Mussa 'yi bulannyorlar

Kacar collartn Cerkes askerle saklayla

Kacacagi yollan Cerkez askerler bekliyorlar

Kara Mussaaru kara temirden kuclu cam bardi

Kara Mussa'rnn demirden gii9lii cam var

Ok tesmez ktltc sanz anz bardt

0mm ok delemeyen kihc gibi viicudu var

Tarihi sarkilann edebi ve folklorik degerinin yam sira sosyolojik
degeri de vardir. Cunku bu sarkilann dikkatlice incelenip analiz edilmesi
sonucunda Karacay-Malkar halkuun sosyal yapisma ve bu yapiyi olusturan
sartlan ortaya cikarmak mumkundur.
3.Ninniler

Karacay-Malkar dilinde "bellav" ya da "Besik cir"

olarak

adlandmlan ninniler muhtevalan acismdan dikkat cekici ozellikler
tasnnaktadirlar. Ninnilerde cocuklan iyilige, dogruluga, yigitlige ozendirici
sozler yer almaktadir.
Bel/av bellav boleyim

Ninni ninni yanrayim

Balacigim senden alga oleyim

Yavrucugum senden once oleyim

Canimdan siiygen balam

Carumdan sevgili yavrum

Sense curek suygenim

Sensin kalbimin sevdigi

Sen rahat bolmaytn

Sen rahat etmeden

Ttnclik tabmaydt curegim

Huzur bulmuyor yuregim

Baynt mall kob bolur

Zenginin malt 90k olur

Carlz mali ankdt

Fakirin mah zayiftir

Carliltkga ctltma

Fakirlige aglama
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Carli kolu cankdt

Fakirin gonlu aydmhktir

Balam aruv kozleringe nur cavsun

Yavrum guzel gozlerine nur yagsm

Sent ananga kibik kob tuvsun

Senin annene senin gibi 90k dogsun

Savel igiliginge karastn

Biitiin koy iyiligine baksm

Balacigtm carlilaga carastn

Yavrum fakirlere faydah olsun

Arbaztngda alttn terek ornalsin

A vlunda altm aga9 yetissin

Ke/gen konak alttn anga baylastn

Gelen misafir anm ona baglasin

Tub tamtrt taslt tavdan karastn

Kokleri tash dagdan baksin

Bas bulcugu culduzlant sanastn

Filizleri yildizlan saysin

Meni balam tenglerinden miyikdi

Benim yavrum arkadaslanndan yuksektir

Meni balam tavda aylanga kiyikdi

Benim yavrum dagda dolasan geyiktir.

4.Kara~ay-Malkar Halk Sairleri
Karacay-Malkar halk sairlerinin en onde gelenlerinin arasmda
Kasbot Kochar, Appa Cambek, Ismail Semen ve Kazmi Meci sayilabilir.
Kasbot Kochar 1834 yilmda Karacay'm Uckulan koyunde dunyaya
gelmistir. 5-6 yaslanndan itibaren balk sarkilanm soylemeye baslayan
Kasbot kendisi de Karacay edebiyatma bir 90k sarki hediye etmistir.
Cocukluk ve genclik yillanm Karacay daglannda cobanhk yaparak geciren
Kasbot, halkmm buyuk acilanna tamk olmus ve destan turundeki sarkilarda
bunlan dile getirmistir.
Appa

Cambek

1860 yihnda

Karacay'm

Uckulan koyunde

dogmustur. Sarkilannda yasadigi donemin olaylanru ve insanlanm
hicveden Appa Cambek mizah turundeki halk sarkilanyla tamnmaktadrr.
1859 yihnda Malkar bolgesinin Holam-Bizmgi vadisindeki Silo
koyunde dogan Kazim Meci kucuk yaslardan itibaren medrese egitimi
gormus, Arap, Fars ve Turk edebiyatI ile tamsnnsur. Siirlerinde felse:fi
konulara agirhk veren Kazoo Meci duygulanru su misralarla dile getiriyor:
Islegen uyung, cazgan nazmung kaladt
Duniya iyesi -olum

tuyul- adam ...

Yapngi ev, yazdigm siir kahyor
Dunyanm sahibi -olum degil- insandir ...
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5.Bilmeceler
Halk
Malkarhlar

edebiyatmda

genis bir yer tutan

bilmecelere

Karacay-

"El Bergen Comak", "Camak", "Elber" gibi cesitli adlar

verirler.
Karacay-Malkarhlar' da bilmeceyi

soran kisi bilmecenin

dogru

cevabuu soylemek icin karsismdaki kisinin kendisine bir koy vermesini
ister. Kendisine verilen koyu istemezse bir baska koyu isteyebilir. Istedigi
koy verildiginde bilmecenin dogru cevabnn soyler. Karacay-Malkar dilinde
koy 'e "el" adi verilir. Turkiye Turkcesindeki vermek fiili Karacay-Malkar
Turkcesinde ber- bicimindedir. "El Bergen Comak" "Karsiligtnda koy
verilen bilmece" anlamma gelir. Bilmece sorma gelenegini kisa bir ornekle

aciklayabiliriz:
-"El asagan emegen" (koy yiyen dev), bil bakalim bu nedir?
-Ay1?
-Hayrr.
-Kurt?
-Hay1r.
-Bilemedim, sen soyle.
-Koy ( el) verirsen soylerim.
=-Uckulan'i verdim.
-istemem.
-Teberdi'yi verdim.
-Y olu kotudur istemem.
-Hurzuk?
-Hurzuk

koyunun

delikanhlan

yakrsikh, kizlan

guzeldir,

ahyorum.

Bilmecenin cevabi "degirmen".

Bilmecenin cevabnu kim bilirse, bilmece sorma sirasr ona gecer.
Bilmece sorulurken verilen koylerin adlan iki kere tekrarlanmaz. Butun
Karacay-Malkar koylerini ellerinde toplayanlar bilmece yansmasmm galibi
sayihrlar. Eski Karacay'da XVIII. yuzyilda Aliylam Marci, XIX. yuzyilda
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Hasanlam Appiy gibi butun Karacay'i avucuna toplayan bilmece ustalan
yetismistir. Karacay-Malkar bilmecelerinden bazi ornekler:
Kersen, tuluk

Gersen, tulum

Ciysang, oymak

Toplasan yuksuk
(kann)

(kartn)
Temirden avur, bicakdan citi

Demirden agir, bicaktan keskin

(soz)

(soz)

Bir atim bardt da,

Bir atim var,

Anga mingen uyge kaytmaydt

Ona binen eve donmuyor

(Sal agac)
Kangastz, 9uysuz bockem bar
(gakki)

(tabut)
Tahtasiz, civisiz f191m var
(yumurta)

Bir kiztm bardz da,

Bir kizim var,

Sav elini kiyindiredi

Butun koyu giyindiriyor

Kesi kimtjalay kaladi

Kendi ciplak kahyor

(tyne)

(igne)

Caynadt, caynadi, kesi asamaydi

Cigniyor, cigniyor kendi yemiyor

(mtchi)

(testere)

Urmay, tuymey, ctlattr
(sohan)

Vurmadan, dovmeden aglatir
(sogan)

6.Atasozleri

Karacay-Malkar dilinde "Nart Soz" adiyla amlan atasozlerine su
birkac ornegi verebiliriz:
Kobnu korgen kob bilir.

Cok sey goren 90k bilir.

Sakiikgi sokurdan uren.

Dikkatli olmayi korden ogren.

Aythan tine, etgen ktytn.

Soylemek kolay, yapmak zor.

Kum tuluk siiyelmez.

Bos tulum dik durmaz.

Koh cathan bek cabar,

Cok yatan, 90k kosar.

Erinckek kec esitir.

Usengec (tenbel), gee duyar.

At erkisini kanati.

At erkegin kanandir.

Olgen esek boruden korkmaz.

Olmii§ esek kurttan korkmaz.

Curtundan cikganm boru asar.

Y urdundan cikam kurt yer.

Cel keltirgenni suv eltir.

Riizgann getirdigini

Soz savutdan kii9lii.

Soz silahtan gucludtir,

SU

goturur.

••
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7.Sovyet Donemi Karacay-Malkar EdebiyatI
191 7 Sovyet ihtilalini takip eden yillarda, onceleri Latin, sonralan
ise Rus-Kril harflerine dayah bir alfabeye sahip olan Karacay-Malkar
Turkleri arasmdan yazih edebiyat urunleri vermeye baslayan yazar ve
sairler ciknnsnr. Modem Karacay-Malkar edebiyanmn ilk temsilcileri olan
bu yazar ve sairlerin eserlerinin buyuk bolumu Komunist Parti ideolojisi
dogrultusunda yazilnus, rejimi oven ve eski Karacay-Malkar' daki sosyal
hayati bir sunf catrsmasi seklinde gostererek elestiren yazi ve siirlerden
olusmaktadir.
Hasan Appa'nm 1930'lu ytllarda kaleme aldigi "Kara Sandik"
isimli roman Karacay-Malkar dilinde yazilan ilk roman sayilmaktadir. Kara
Sandik adh

romanmda Karacay' daki

feodal

duzeni

elestiren ve

komunizmin Kafkasya'nm ezilen alt tabaka insanlarma bir kurtulus yolu
olacagi gorusunu dile getiren Hasan Appa, Karacay' a komunizm geldikten
sonra gercekleri gormus ve "Sovyet aleyhtan faaliyet gostermek ve
Kafkasyahlar' m burjuva-milliyetci mazilerini idealize etmek" suclanndan
dolayi diger bir 90k Karacay-Malkarh aydm gibi Ruslar tarafindan
oldurulmustur. Hasan Appa'nm u9 ciltlik Kara Sandik romanmm iki cildi
1958

yilmda

Karacayhlar

Sibirya

surgununden dondukten

sonra

basilnustir. Romanm ucuncu cildinde Sovyet rejimine elestiriler bulundugu
icin yetkililer bunu ortadan kaldimuslardir. Isin ilginc tarafi, 1986 yilmda
tekrar yaymlanan Kara Sandik romamnda Carhk Rusya'snu ve Ruslar't
elestiren

bolumlerin

de

Sovyet

yetkililer

tarafindan

romandan

cikanlmasidir. Bu arada romanm 1958 baskisinda yer alan ve Karacay'm
1828 ythnda Car ordulan tarafindan isgal edihnesini anlatan eski bir halk
sarkisi da Ruslar'r emperyalist olarak gosterdigi gerekcesi ile kitaptan
cikanlrmsnr.
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Son donem Karacay-Malkar
konulardan

uzaklastiklan

ve

sair ve

tabiata,

yazarlanmn

insanhga,

tarih

ideolojik
ve

kultur

arastumalanna yoneldikleri dikkati cekmektedir.
Karacay-Malkar halki arasmdan yetisen edebiyatcilar arasmda
Azret Orten, Hamit Laypan, Magomet Baycora, Issa Botas, Halimat
Bayramuk, Tohtar Borlak, Abdul-Kerim Baykul, Kaysm Kuliy, Osman
Hubiy, Azamat Suyunc, Mussa Barca, Husey Cavba, Canakayit Zalihan,
Umar Aliy, Nazifa Kagiy, Magomet Hubiy, Ismail Tohcuk, Soslanbek
Baycora, Bilal Kobek, Bilal Laypan, Husey Tohcuk, Ibrahim Baba, Kerim

Otar, Tanzilya Zumakul sayilabilir.

C-Geleneksel Hukuk
Karacay-Malkar hukukunun temelini olusturan en onemli unsur,
kokleri eski Turk kavimlerine ve Kafkas halklarma dayanan ve KaracayMalkar halkuun "dagh" kulturune kaynak olan gelenekler, torelerdi,
Karacay-Malkarhlar toplumsal sorunlanm geleneksel hukuk kurallanna
gore cozumluyorlardi.
XIX. yuzyil baslannda Karacay' da, bir kizm veya evli bir kadmm

namusuna kastedildiginde suclu butun koy halkinm toplandigi caminin
yamna getirilirdi, burada yashlar meclisi tarafindan yargilamrdi. Genelde
sucluya surgun cezasi verilir ve suclu koyden kovularak bir daha olene
kadar Karacay' a donemezdi.
Tecavuze ugrayan kizm babasi kiznn evden kovarch. Eger evli
kadm tecavuze ugranussa kocasi onu bosardi. Tecavuze ugrayan kizm ya
da kadmm ailesi serefleri lekelendigi icin utanclanndan uzak yerlere goc

••

25

ederlerdi. Tecaviiz eden suclunun olum cezasma carpnnldigi da yaygm
olarak gorulurdu. Bu yuzden Karacay' da bu tur suclar az olurdu.
XIX. yuzyil baslannda Karacay' da kan davalan 90k uzun sure
devam ederdi. Karacayhlar boylece olenlerin ruhlanm rahatlattiklanru
dusunurlerdi. Ender de olsa, bazen bir biy (prens) dusman aileleri
banstirmaya cahsirdi. 0 zaman koyde buyuk bir ziyafet verilir ve koyunlar,
okuzler kurban edilirdi.
Kan davasmi surdurecek kimse kalmamissa ya da taraflardan biri
devam ettirmeye korkuyorsa, yaklasik 600 ruble tutannda para veya mal
odenerek kan davasi sonuclandmlmaya cahsihrdi. Buna Karacay-Malkar
dilinde "kan bagasi" denirdi. Eger cinayet istemneden islenmisse taraflan
banstmna ihtimali daha yuksek olurdu.
Karacay efsanelerine gore Karacay halknu ilk kuran stilalelerden
ikisinin atalan olan Karca ve Betas kolelerin azat edilmesi meselesi
uzerinde kavga etmisler ve Karca Betas' 1 oldurmustu. Bu cinayetin bir kan
davasma donusmemesi icin Karca'nm ailesi Botas'm ailesinin tarlalarma
boyu kilometrelerce uzunlukta olan bir su kanah acmayi kabul etmisti.
"Kan bagast" yerine gecen bu kanal gunumuzde hala Hurzuk koyunde
durmaktadrr ve Karacay halki arasmda "Kan ilipin" (Kan hendegi) achyla
bilinmektedir.
XIX. yuzyil baslannda Karacay' da babasina karsi gelen bir evlat,
butun uyanlara ragmen bu tutumunu degistirmezse cami kapisma getirilir,
burada butun koy halki toplamp ona ogutler verirlerdi. Eger yine
duzelmezse, ailesi ona gecimini saglayacak bazi esya ve mallar verir ve
evden kovardi, Cocuk bir daha baba evine donemezdi.

••
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Karacay-Malkarhlar verilen sozu tutmaya, yeminlerine sadik
olmaya 90k dikkat ederlerdi. XIX. Yuzyil baslannda yemininden donen bir
Karacay-Malkarh koy halkma 5 veya 10 disi koyun odemek zonmdaydt.
Bir "biy"in (prensin) kansmdan baska, kolelerinin birinden de bir
cocugu olursa bu cocuga Tuma (melez) ya da Canka adi verilirdi. Bunlar
genellikle biy'in nikahh kansindan dogan cocuklarla aym haklara sahip
olurlardi.
Karacayhlar vatanlanna ihanet edenlerden ve casuslardan nefret
ederlerdi. Boyle bir sucluyu yakalaymcaya kadar takip ederler ve olumle
cezalandmrlardi.
Karacay-Malkar geleneklerine gore aym soydan (tukumdan)
gelenler ve

yedi

kusak

otesine kadar

birbiriyle akraba

olanlar

evlenemezlerdi. Sut kardeslik yoluyla akraba olanlara ve kardes sayilan
soylara bile kiz verilmez onlardan almmazdi. Bu adetleri bozanlar koy
meydanmda siyah bir direge (kara bagana) baglamr ya da esege bindirilip
koyun icinde gezdirilirdi. Bu cezaya "esek bedis" adi verilirdi.
Gelenekleri bozanlara mal cezasi da verilirdi. Suclann bakir kazan,
hayvan gibi cezalar odemesi istenirdi. A.detlere karsi ters davrananlar
koyden kovulurdu.
Eski Karacay-Malkar geleneksel hukukunda, bir adam olduren katil
hileyle ya da zorla oldurdugu kisinin annesinin veya sulaleden bir yash
kadmm mememsini erndiginde affedilmek zorundaydi. Boyle bir durumda
artik kan davasi yurutulemezdi ve oldurulen icin "kan bagasz" odenmezdi.
Aynca katil oldurulenin annesinin memesini emdigi icin Karacay-Malkar
geleneklerine gore o sulalenin sut cocugu (emcek ulan) sayihrdi.

/~~
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oldurdugu adamm annesinin, babasmm ya da akrabalannm onune diz cokup surunerek gider ve af dilerdi. Onlar da affettiklerini gostermek icin
katilin sacma ve sakahna kama ile dokunurlardi.
iki

sulale

birbirini

affetmezse,

katil

oldurdugu

adannn

akrabalanndan kucuk bir cocugu kacmp ona "atalik" yapar, cocugu
buyuttukten sonra geri getirirdi. Buna "kan emcek" denirdi. Cocuk geri
getirildiginde "atalzk" geleneklerine gore geri getirilen cocuklarda oldugu
gibi solen (toy) duzenlenmezdi. Ancak arnk her iki sulale akraba
sayildiklan icin kan davasi yurutulemezdi.
Zina yapan kadnnn saclan kesilerek, bir esege ters bindirilir ve
boynuna bir ip takilarak koyde gezdirilirdi.
Rus hakimiyetine kadar Karacay-Malkar' da hukuki sorunlar
geleneklere gore, "tore" adi verilen mahkemelerde cozuluyordu. Tore'nin
iiyeleri "aksakal" adi verilen yashlardan olusurdu ve koyun biy'i Tore'nin
kararlan uzerinde etkiliydi. Tore' deki aksakallarm sayisi dort-yedi arasinda
degisirdi.

D-Aile
I.Aile Kavranu
Ailenin sekli toplumun yapisi ile yakmdan iliskilidir. Bir baska
deyisle, aileyi yaratan toplum bicimidir. Cemaat kurulusuna dayah
toplumlarda baba otoritesinin egemenligine dayanan patriarkal aile bicimi
gelismistir.

- .•.~
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Orneklerine Karacay-Malkar toplumunda rastladignmz patriarkal
aile bicimin, bir baska smiflandirtnaya gore "buyuk aile", "genis aile
(extended family)" ya da "geleneksel aile" adlanyla tammlayabiliriz.
Genis aile tipinin uc onemli ozelligi vardtr:
1- Cesitli kusaklann birlikte otunnalan
2- Aym kazandan yemek yemeleri

3- Ortak mulkiyete sahip olmalan
Genis aile tipinde otorite ailenin en yash bireyinde toplamr. Yashhk
hem prestij hem de otoriteyi saglayan unsur olarak karsnmza cikar. Genis
ailede cinsiyete dayah isbolumu vardir. Erkeklerin ve kadmlann, erkek ve
kiz cocuklann yapacaklan islet yuzyillar boyu devam eden bir surec
icerisinde geleneklere gore belirlenmistir.
2.Kara~ay-Malkar'da Genis Aile Tipi
Karacay-Malkar toplumunda u9 kusagm bir arada yasadigi genis
aile tipine "Ullu uyur" adi verilir. Eski Karacay-Malkar toplumunda ev,
alur, samanhk beraber insa edilir ve boyle evlerde birkac kusak bir arada
kalabahk bir bicimde yasarlardi. XIX. Yuzyil sonu ve XX. Yuzyil
baslannda

Karacay-Malkar' da bu tip

genis aileler 25-30 kisiden

olusuyordu, bazilannda ise 50-60 kisi yasardi.
'' Ullu uyur" denilen genis ailenin yasadigi eve "Ullu uy" (buyuk ev)
denirdi. Cam agaclannm ust uste konmasiyla, ya da tastan insa edilen "Ullu

uy" buyuk ve genis tek odadan meydana gelirdi. XIX. yuzyil sonlanna
kadar bu evlerin pencereleri yoktu ve

1~1gi ocaktan

ahrdi, "Ullu uy" de

butun aile bireyleri bir arada yasarlardi. Kapmm karsisma gelen duvara
ocak insa edilirdi. Geleneklere gore ocagm sag tarafindaki bolumde
kadmlar otururlardi. Ailenin en yash bireyi evin reisi saythrdi ve "Oyur
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tamada" adim ahrdi. "Oyur tamada"rnn yeri ocagm hemen yanmdaydi.

Buraya "tor" adi verilirdi. Aile reisinden sonra diger aile bireyleri yaslanna
gore ocagm etrafina yerlesirlerdi. Kadmlann oldugu bolumde mutfak
esyalan ve kiler bulunurdu. Bunlar duvarlara asihr veya duvardaki gozlere
konurdu.
Evlenen erkek kardesler ve erkek cocuklar icin "Ullu uy" denen
buyuk eve bitisik yeni bir ev insa edilirdi. Tek odadan olusan ve disandan
ayn kapisi olan bu eve "otov" adi verilirdi. Evlenen cocuklar esleriyle
birlikte kendi "otov"lannda yasarlardi. Her evlenen kardes ya da erkek
cocuk icin "Ullu uy"e bitisik yeni bir "otov" insa edilirdi. Bir "otov" ise
misafirlere aynhrdi, Burasi her zaman bos durur ve bir misafir geldiginde
acihrdi. Evli kardesler kendi "otov"lannda yasarlarken, henuz evlenmemis
kardesler anne ve babalanyla birlikte "Ullu iiy"de yasarlardi.
Ailelerin bolunmesi, kardeslerin evden aynlarak kendilerine ait yeni
bir eve tasmarak "Ullu uy" olusturmalan ancak evin reisi (uyur tamada)
sayilan babamn olumunden sonra olabilirdi.
XIX. yuzyil sonlanna kadar Karacay-Malkarda "Ullu uyur" adi
verilen genis ailelerin yasadiklan evler Katkasya' da degisik bir ozellik
gosterirdi. "Ullu uy" adi verilen buyuk evin yanma eklenen "otov"Iar bir
daire ya da kare biciminde "Ullu uy"un cevresinc dizilir ve ev bir kale
gorunumu ahrdi. Ortada kalan avlunun uzeri 9am agaci kiitiikleriyle
kapatihr boylece aile bireylerinin kism da rahatca kullanabilecekleri genis
bir alan elde edilirdi. Bir kale gorunumundeki bu evlere KaracayMalkar'da "bast cabtlgan arbaz" (iizeri ortulen avlu) adi verilirdi.
Karacay-Malkar geleneklerinde "Ullu uy" adi verilen buyuk evde
bulunan "ocak"m 90k onemli bir yeri vardi. Ocak bereketin, ailenin
birliginin bir sembolu sayihrdi. XIX. yuzyil sonlarmda Karacay-Malkar
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geleneklerinde ocagm onemi azalarak yenm ocagm uzerindeki kazan
asmaya yarayan zincire biraku. Bugun dahi Karacay-Malkarhlar "bu zincir
hakkma" sozunu kullamrlar. Zincir daghlar icin son derece onemliydi.
Herhangi bir seyden kacan bir insan, bir eve sigunp ocagm zincirinden
tutarsa, evin reisi (uyur tamada)

o adami korumak ve kurtarmak

zorundaydi.
3.Aile i~i Statiller
''Oyur tamada"nm

kansma "Uyur biyce" (ailenin hannm) adi

verilirdi. Evdeki butun kadmlar "Uyur biy<;e"nin sozunu dinlerlerdi. "Uyur
tamada" aile ile ilgili konularda "Uyur biyce" ile ortak karara vanr, onun

fikrini ahrdi. "Uyilr biyce" yaslandiginda, evin buyuk gelini onun yerine
gecerdi. Ona "Ullu apstn" (buyuk elti) adi verilirdi. "Oyur tamada" aile
icinde adet ve geleneklerin tam olarak uygulanmasma dikkat ederdi. Kendi
soyunun damgasim saklar ve korurdu.
"Ullu uyur" adi verilen genis ailelerde yemek bir kazanda piser ve
"Ullu tiy" denilen buyuk evde yenirdi. Evli kardes ve cocuklar kendi
"otov"Iarmda yalrnz yemek yiyemezlerdi. Yemegi once "Uyilr tamada" ve

buyuk erkekler, sonra gene erkekler, daha sonra da kadmlar ve cocuklar
yerlerdi.
Bir baba cocuklanmn evlenme, bir baska yere yerlesme gibi kendi
hayatlanyla ilgili her turlu konuda tek karar sahibiydi. Karacay-Malkar' da
babaya karsi gelmek sulalenin (tukum) serefini lekelemek anlamma geldigi
icin, bu sucu isleyen cocugu sulale reddeder ve kendi icinden atardi.
Babaya etin yumusak tarafi, yatagm iyisi, "tor" adr verilen evin
baskosesi verilir, onun yanmda konusulmazdi. Babanm yanmda cocuklan
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oturamaz, yalruzca onun dengi olan kisiler bulunabilirdi. Baba yemegi once
yer, ilk once o yatardi. Baba yatmadan evde kimse yatamazdi.
Karacay-Malkar toplumunda kadnnn da statusu onemliydi. Anne
evin ocaguu koruyan, bekleyen kisi olarak serefli bir yere sahipti.

"Uyur

biyce" adi verilen evin hanum yemek konusunda tek karar sahibiydi.

Kizlann ve gelinlerin evde hangi isleri yapacaklanm o belirlerdi.

"Uyur

biyce" izin vermeden evin kucuk gelinleri ve kizlan suya gidemezlerdi.

Karacay-Malkar ailesinde evin kizlan her turlu ev isini ogrenirlerdi.
Zaman zaman koyun kadmlan evleri dolasarak kizlann hunerlerini,
temizliklerini kontrol ederlerdi. Koylerdeki butun kizlar her

gun

evlerini

temizleyip, duzenleyerek, kendi yaptiklan cesitli el isleri ile susleyerek koy
kadmlannm zaman zaman yaptiklan bu kontrollere karsi hazirhkh
olurlardi. Buna

"Uy

tizgin" ( ev duzenlemesi) ya da "Biyce oyun" (prenses

hamm oyunu) adr verilirdi. Boylece Karacay-Malkar' da kizlar tertipli ve
temiz bir hayata ahsirlar, evlerinin duzeni ve suslenmesi icin gerekli seyleri
bu rekabet ortammda kucuk yaslardan itibaren ogrenirlerdi. Su getirme,
ates yakma, ev toplama, avluyu temizleme gibi isler kucuk gelinlerin

gorevleriydi.
4.Aile Diizeni

1870'li yillarda Karacay'da Rus hukumetinin idarecisi olarak
bulunan G. Petrov, yazdrgi raporlarda Karacayhlar'm aile duzenleri ve ev
yasantilan ile ilgili su bilgileri veriyor:
Karacayltlar evlerine ve ailelerine cok baglidtrlar. Ailede
kan, koca ve cocuklar butun isleri paylasirlar. Ailenin hicbir uyesi
yaptlan islerin disinda kalmaz. Tar/a islerinde, ya da hayvanlartn
yaylaya gor; mevsimlerinde

ailede herkes bir isle mesgul olur.
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Kimileri

tarlalara

gubre

atarken,

kimileri

hayvanlan

otlattr.

Erkekler hayvanlara bakanken kadtnlar ve cocuklar evdeki isleri
yaparlar.

Evde buyuklere saygt gosterilir. Kucukler buyuklerin

yantnda oturmazlar, soze kansmazlar,

beraber yemek yemezler.

Evde kadtn ve erkegin oturdugu yer ayndtr. Zengince olanlar ayn
bir misafir evi (konak iiy) yaparlar. Buruyu kadtnlar ve cocuklar
giremezler. Baba baskalartntn yantnda cocugunu sevip oksayamaz.
Yolda bir tanidtgina rastlayan dagli (Karacayli) onu gidecegi yere
kadar ugurlamak zorundadtr. Ancak rastladigt adam aruk don diye
izin verdikten sonra ondan ayrtlabilir. Kucukler buyuklerin atlartni
dizginlerinden

tutup getirirler

ve sonra

iizengisinden

tutarak

buyiigun ata binmesine yardtm ederler. Yolda kucuk buyugun sol
tarafindan gider. Karacaylilar 'da kadtn-erkek arastnda kac-goc
ddeti yoktur.

5.Geni~ Ailenin Dagdmasr
Karacay-Malkarda "Ullu uyur" adi verilen genis ailenin dagilmasi
ancak "Oyur tamada" adi verilen aile reisinin olumuyle mumkun olurdu.
"Ullu iiyur" dagildigmda, evden aynlan kardesler ocaktan hirer kor parcasi

ates alarak kendi evlerinde ilk atesi onunla yakarlar, boylece baba evine
baghhklanm bildirirlerdi. Bir baba ocagmdan aynlarak yeni evler kuran
kardeslere "bir otdan aynlganla" (bir atesten aynlanlar) denirdi. Bazen
gelinler arasmdaki gecimsizlik de dagilmaya sebep olurdu. "Uyur tamada"
sag iken buna izin verilmezdi. Ancak o oldukten sonra aile dagihrdi.
6.Miilkiyetin Dagdun1
"Ullu iiyur" denilen genis aile tipinde ortak mulkiyet duzeni vardi.

Bu da "paylasilan" ve "paylasilamayan" mulkiyet olarak ikiye aynhrdi,
Paylasilmayan ortak mulkiyete evler, yaylalar, tarlalar, hayvan alnrlan

••
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girerdi. Bunlara "Ullu uy" (buyuk ev) adi verilirdi. Aile dagildiginda
paylasilabilir mallar olarak hayvanlar ve ev esyalan sayihrdi. Herne kadar,
evin idaresi '' Oyur tamada" denilen ailenin en yash bireyinde olsa da, evin
her ferdi ortak mulkiyette hak sahibiydi. 0 yuzden evin her uyesi o
mulkiyete "Atabtzdan kalgan mulk" (babanuzdan kalan mulk) derdi.
Dagilan bir evin mulku kardesler arasmda esit olarak paylastmhrdi.
Buna o ailenin mensup oldugu sulalenin (tukum) yashlan sahitlik ederlerdi.
Ev dagilnnmda, kardeslerin anneleri baska olsa da aralannda fark
gozetilmezdi, Ev dagildigmda, kardeslerden biri olmusse onun payi
cocuklanna kahrdi. Paylastirma sirasmda buyuk kardese saygi gosterilir ve
atm, egerin, tufegin, topragm iyisi ona verilirdi. Kocasi olen kadm kucuk
ogluyla beraber yasardi. Ev dagihrken, kucuk kardese anne ile beraber
oturdugu icin biraz fazla pay verilir, buna "Ataltk Ulii{' (babahk hissesi)
denirdi. Kocasi olen kadin, kocasmm kardesi ile evlendiginde kocasmdan
kalan mulk "Ullu uyur" (buyuk ailej'un saythrdi.
Kardesler mirasi paylasamadiklannda, paylastmna isini kendi
sulalelerinin en yashsi olan "atavul tamada" ya da "tukum tamada" denilen
kisi yapardi. Karacay' da bir kimse kendi malnu bir baska sulalenin
adamma miras birakamazdi. Mulk kendi cocuklanna ya da 90k yakm
akrabalarma kahrdi. Bazen cocugu olmayan bir erkek oldugunde onun
malnu

"gunahlanm

yok

etmek"

icin

kendi

sulalesinin adamlan

paylasirlardi. Oksuz cocuklar, ev dagildigmda babalanmn payuu ahrlardi.
Bazen ev dagilsa bile, kardesler degirmen, tarla gibi ortak mallan
paylasmazlardi.
7.Soy/Akrabahk Iliskileri

Karacay-Malkar toplumunda akrabahk ve soy iliskilerinin 90k
onemli bir yeri vardrr. Yedi kusak oncesine kadar birbirleri ile akraba
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olanlar birbirlerine kiz ahp veremezler. Bu yuzden her Karacay-Malkarh
yedi kusak onceki dedelerine kadar butun soyunu bilmek zorundadrr.
Karacay-Malkarda soy ya da sulale karsihginda "tukum" sozu
kullamlrr. Eski ve koklu ailelerden gelen her Karacay-Malkarli'run "tukum
at" adi verilen bir soyadi vardrr. Soya aduu veren genellikle yedi-sekiz
kusak ya da daha onceleri yasamis olan dedelerden biridir. Bazen
soyadlarda soya adnu veren dedenin birkac kusak sonraki torunlarmdan
yeni bir soyadi ortaya cikar. Boylece bir soy zamanla birbirine akraba olan
birkac soya daha aynlrr. Soyun bu aynlan kollarma "atavul" adi verilir.
"Atavul" soyadlarm hepsinin dedeleri aym kisidir.
8.Soylarm Ortaya <;1kI~1

Karacay'da soylarm (tukumlarm ortaya 900~1 Karacay halkmm
tarih sahnesine cikisiyla yakmdan ilgilidir. Karacay halkmm ortaya
900~1yla ilgili hikayelerde Karacayhlar'm atalannm Bashan (Baksan)
vadisinin yukan kisimlanndaki Elcurt koyunde yasadiklan ve adlanmn
Karca, Budyan, Navruz, Adurhay, Betas oldugu anlatihr. Sonra bunlara
Kabardey prenslerinden Tohcuk (Dohsuk) ve Tambiy ile Kinmdan gelen
Kmmsahval katihr.
Hikayelerde adi gecen bu kisiler Karacay halkuu olusturan ilk
soylarm atalan olarak bilinirler ve onlara "tin ata" adi verilir. Zamanla bu
kisilerin soylan cogahr ve onlarm torunlarmdan "tukum" adi verilen yeni
soylar ortaya cikar.
Adurhay' dan Teke, Sidak, Erikgen soylan; Budyan' dan Cankoz,
Laypan, Toturkul soylan; Navruz' dan Silpagar, Baynmkul, Kochar soylan
ortaya cikar. Bu soylarm "tin atalart" olan Adurhay, Budyan, Navruz
isimleri unutulur. Karca'mn oglu olmadigi icin onun soyu gunumuze kadar
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ulasmaz. Kmmsahval, Tohcuk ve Tambiy soylan da kendi adlanyla
gunumuze kadar gelirler. Tohcuk soyundan aynlan Hasan da ayn bir soy
olarak yerini ahr.
Daha sonraki ytllarda Karacay'a cesitli yerlerden gelip yerlesenler
de kendi adlanyla yeni soylar kurarlar ve boylece gunnmuzdeki Karacay
halkuu olustururlar.
Bazi soylar daha sonraki yuzyillarda "atavul" adi verilen alt soylara
bolunurler. Baynmkul soyundan Papanlar, Barca soyundan Calkular,
Silpagar soyundan Dommaycilar, Kmmsahval soyundan Acahmatlar,
Baycora soyundan Bodeneler bu gibi "atavul" soylardrr.
1867-1868 yillanna kadar Karacay-Malkarda kole tabakasmdan
olanlann soy (tukum) adlan yoktu. Bunlar efendileri olan biy (prens) ya da
ozden ( asilzade) ailelerin soylanmn adlanm tasirlardi. Koleler azat
edildikten sonra bunlann bir kisnu eski efendilerinin soy adlanm
kullanmaya devam ederken bir kisrm da kendilerine yeni soy (tukum)
adlan aldilar.
9.Soylar Arasmdaki Iliskiler

Aym soydan olanlar birbirlerine "tukum cuvuk" ( soy akrabasi)
derler ve birbirlerinden kiz ahp veremezler. Aym "atavul" soyundan
gelenler birbirleri ile yakm akraba sayihrlar. "Atavul" akrabahgmm
Karacay-Malkar geleneklerinde ozel bir yeri vardir.
Bir dugun oldugunda aym "atavul''dan gelen akrabalar dugun evine
"Soyum mal'' adi verilen koyun, dana gibi hayvanlar hediye ederler ve
dugune toplamp gelirler. "Atavul" dan biri oldugunde atavul akrabalanndan
biri cenazeye kefen getirirken, bir digeri de misafirlere yedirmek icin
koyun getirir.
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Karacay-Malkar' da her soy (tukum), koyun icinde "tiyre" adi
verilen kendi mahallesinde yasardi. Soylann mezarhklan da birbirinden
ayn oldugu gibi, her soyun (tukumun) icindeki atavul soylann da
mezarhklan ayn olurdu. Kart Curt koyunde Bici soyunun yasadigi
"tiyre"de on bes atavul mezarhgi vardi.
Bir evde koyun kesildiginde atavul akrabalara da et dagmhr. Eger
kesilen et yetmezse akrabalar icin bir koyun daha kesilir.
Eski Karacay-Malkar geleneklerinde evlilik konusunda akrabahk
iliskilerine 90k dikkat edilirdi. Birbiriyle yedi kusak oteden akraba olanlar
veya aym soydan (tukumdan) gelenler degil, soylan "tin ata" adi verilen
aym cedde dayananlar bile evlenemezdi. Karacay-Malkar' da kardes soy
(Karnas tukum) sayilan soylardan gelenler de birbirleriyle evlenemezlerdi.
Alay, Saman ve Hasan soylan, Tohcuk ve Tambiy soylan gibi kardes
soylardan sayihrlardi. Karacay-Malkar geleneklerinde silt kardesler de
akraba sayihrlar ve yedi kusak icinde birbiriyle evlenemezler.
Eski Karacay-Malkar geleneklerinde disandan gelen bir yabanci
bazi torenlerle bir soya kabul edilebilir ve bundan sonra o soyun bir uyesi
kabul edilirdi. Soya kabul edilen bir yabanci o soyun en yash ve degerli
kadmmm gogsune dokunur ve o soydan iki erkegin tuttugu bir sopamn
altmdan gecerdi. Bu sekilde bir soya kabul edilen kisiye "tayak kamas" adi
verilir ve o kisi artik soyun admi ve damgasun kullanabilirdi.
Karacay-Malkar'da biy (prens) ve ozden (asilzade) tabakalanna
mensup her soyun bir aile armasi ya da damgasi vardrr. KaracayMalkarhlar "tukum tamga" adnu verdikleri soy damgalanm ve "tukum at"
aduu verdikleri soy adlanm korumaya akrabahk iliskileri acismdan son
derece onem verirler.

.•
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IO.Aile i~i Akrabahk Iliskileri ve Akrabahk Terimleri
Karacay-Malkar geleneklerinde akrabahk erkek ya da baba
tarafindan yurutulur. Soy adi ve soy damgasi olarak baba tarafimn soyadi
ve damgasi kullamhr. Bu konuda soylenen "Casdan tuvgan tukum, ktzdan
tuvgan tuluk" (Oglandan dogan soy olur, kizdan dogan tulum olur); "ata
tukum bas tukum" (baba soyu esas soy) gibi atasozleri eski geleneklerin

folklora yansiyan goruntusudur.
Ancak Karacay-Malkarhlar kiz tarafindan gelen akrabahga da onem
verirler. Ozellikle dayi-yegen iliskisini ifade eden "eger;den tuvgan kelse
uynu ara baganasi kimtldar" (kiz kardesin cocugu gelse evin temel diregi

sallanrr) bicimindeki atasozu bu sevgiyi ifade eder.
Karacay-Malkarda baba ile cocuklar arasmdaki iliski son derece
resmidir. Babalar baskalannm yamnda cocuklanna sevgi ve ilgilerini belli
edemezler. Dede-torun iliskisi ise son derece samimidir. Dedeler belki de
kendi cocuklanna gosteremedikleri sevgiyi torunlanna vererek mutlu
olurlar.
Karacay-Malkar' da akrabahk terimleri soyledir:
Baba: ata, atta
Anne: ana, anna
Dede: akka, appa, kartata
Nine: amma, tnna, kartana
Amca: ata kamas, ata kartndas
Dayu ana kamas, ana kanndas
Hala: ata egec
Teyze: ana egec
Koca: er, basiye
Elti: apstn

Ogul: cas, ulan, ul
KIZ: ktz
Y egen: tuvgan
Torun: tuvduk
Kardes: kamas, kartndas, tuvgan karnas
KIZ kardes: egec
Kaymbirader: kaytn
Goriimce: kaytn ktz
Kari: kattn, iiybiyce

••

38

11. XIX. Yiizytlda Aile ve Evlilik
Karacay-Malkar halkmm toplumsal yapismda ve hayatmda onemli
bir yeri olan sosyal tabakalasmanm etkisi, onlann aile ve evlilik
kurumlanmn iizerinde de buyuk olcude hissediliyordu. Prensler (biy),
soylular ( ozdenv ve koleler (kul) olmak iizere ccsitli sosyal tabakalara
aynlan Karacay-Malkar'da tabakalar arasmda evlilik yapilamazdi. Herkes
kendi sosyal statusune uygun tabakadan bir kimseyle evlenmek zorundaydi,
"Biy"ler "ozden"lere kiz vermezken, ozdenler de "kuI'1ara kiz vermezlerdi.
Bazen "biy"ler "ozden"Ierin ileri gelenlerinden kiz alabilirlerdi. Bu tur
evlilikten doganlara (babasi biy-annesi ozden olanlara) canka adi verilirdi.
Karacay-Malkar' da "biy"ler genellikle Kabardey, Svan, Abhaz
prenslerinin kizlan ile evlenirler, ya da kizlanni onlara verirlerdi. Bu
akrabahk

sayesinde cesitli Kafkas halklannm prensleri birbirlerini

dusmanlara karsi korurlar ve yardim ederlerdi.
12.Evlilik Bicimleri
XIX. yuzyilda Karacay-Malkar toplumunda iki turlu evlilik bicimi
vardi, Bunlardan biri "nikah adeti", digeri ise "kaemna adeti" idi.
Nikah adetine gore evlilik ii9 turlu olurdu:
1. Kiz ve erkek tarafi anlasirlar ve erkek tarafi "kaltm" adi verilen
bashk parasun kiz tarafma oderdi.
2. iki aile aralarmda anlasarak, karsihkh olarak birbirlerinin
ogullanna krzlanm verirlerdi. Bu tur evlilikte "kalim" odenmezdi.
3. Kocasi olup dul kalan bir kadm kocasinm kardesi ile evlenirdi.
Bu evlilik icin de "kalim" odenmezdi.
Kafkas halklan arasmda 90k yaygm olan "kacmna" adetine gore
evlilik ise

"zorla

kacirma"

ve

"isteyerek

kacmna"

bicimlerinde

39

gerceklesirdi. isteyerek kacmna adeti genellikle dugun masraflanndan
kacmmak icin uygulamrdi. Ancak cogu zaman oglan tarafi yine kizm
"kaltm've: oder, kiz tarafi da kizm "berne" adi verilen ceyizini gonderirdi.
Ancak sosyal tabakalar arasmda meydana gelen kacirma olaylannda
taraflar birbirini affetmezlerdi.
Kizm istegi olmadan zorla kaciranlar ise yakalandiklannda
oldurulurler ya da 90k agir cezalara carpunhrlardi. "Kalim" odese, cezasim
cekse bile kizi ona vermezlerdi. Ancak, aym kisi kizi bir daha zorla

kacmnayi basarabilirse, kizm ailesi "kaltm" almadan kizlanm ona
verirlerdi. Cunku Karacay-Malkar geleneklerinde bir kere kacmlan kiz
butun degerini kaybeder, bir daha onu kimse almazdi. Bu yuzden kizlan
ikinci kere kacmlan aileler kizlanni "kaltm" almadan verirlerdi.
Kiz kacmnak Karacay-Malkar erkelderi arasmda bir seref meselesi
sayihrdi.

Kiz

kacirmayi

basaramayanlar

halk

arasmda

degersiz

gorulurlerdi.
Dul kadm olen kocasmm kardesi ile evlendiginde ona dugtm
yapilmazdi. Evlenirken "kalim" odendigi icin, kocasi olen bir kadm
kaymbiraderi ya da kocasmm cok yakm bir akrabasi ile evlendirilirken
tekrar "kalim" odenmezdi.
Soz kesilip, "kalim" odendikten sonra, erkek dugunden once olurse
kiz erkegin yakm bir akrabasi ile evlendirilirdi. Kansi olen erkek baldiziyla
evlenebilirdi. Iki kardesin iki kIZ kardesle evlendigi de olurdu. Bu tur
evliliklere "eki egec eki kamasda" (iki kiz kardes iki kardeste) denirdi.
13.Kahm (Bashk)

Evlilikte kiz icin odenen baslik parasma Karacay-Malkar dilinde
"kaltm" ya da "kaltn" adi verilir. Cok onceleri kahm kizm ailesine degil,

.
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kizm mensup oldugu soya (tukum) verilirdi. Daha sonra bu gelenek degisti
ve soy'un "atavul" adi verilen alt bolumune verilmeye basladi. XIX.
yuzyilda ise kahm kizm ailesine veriliyordu.
Kaltm icin para yerine silah, esya, toprak da verilebilirdi. Kalun'isi

odenmesinde erkek tarafinm akrabalan da yardun ederlerdi. KaracayMalkar geleneklerine gore kaltm on bes parcadan olusurdu. Bunlar:
a) Bes kole
b) Bes parca demir esya (kama, pulluk, kazan vs.)
c) Bes toprak parcasi (otlak, tarla vs.)

Toprak parcasi yerine bir kadm kole (karavasy; iki okuz, iki at
odenebilirdi.
Karacay-Malkar' da kizuu kaltm almadan kocaya vermek serefsizlik
sayihrdi. Kiz tarafina soz kesmeye gidildiginde kizm babasma ve sut
annesme hirer at hediye edilirdi. Kiz tarafi kizlan icin odenen kaltmi
kizlannm ceyizi ve damatlarmm akrabalanna alacaklan hediyeler · icin
harcarlardi. Kizi icin verilen kalimi kendileri icin harcayan anne-babalar
eek ayiplamrdi, Kizm babasi kendisine hediye edilen ata binmez, bunu
kizmm dayisma verirdi. Kaltm, anne-baba icin kizlannm sanlmasi degil,
oglan tarafimn kizlanna verdigi degerin bir gostergesi anlammda kabul
edilirdi.
14."Sakmma" (Avoidance)

Karacay-Malkarhlar'in sosyal hayatlarmda ve aile ici iliskilerinde
yasatnklan bazi geleneksel kurallar, yapilmamasi gereken davramslar
vardir, Bunu "sakmma" (avoidance) terimi ile karsilayabiliriz. KaracayMalkarhlar' m aile ve toplum iliskilerini onemli olcude belirleyen bu
davramslara kendi dillerinde "namts" admi verirler. "Karacay-Malkar
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namts" ya da "Tav namis" denen bu geleneksel davrams bicimi Karacay-

Malkar halkmm toplumsal karakterinin aynlmaz bir parcasidir. Bu gelenek
sayesinde kadm-erkek, kan-koca,

buyuk-kucuk arasmdaki iliskiler,

karsihkh sevgi ve saygiya dayah olarak duzenlenir.
Sakmma geleneklerinin sikca goruldugu yerlerden biri KaracayMalkarhlar'm evlenme torenleridir. Eski Karacay-Malkar geleneklerine
gore damat kendi dugnnunde kimseye gorunmemek zorundadrr. Bu yuzden
dugunden ii9

gun

once damat "bolu$ uy" adi verilen bir eve saklamr ve

geleneklere gore dugunu bitene kadar kimseye gorunmez. Eski KaracayMalkar geleneklerine gore damat bir hafta, bazen bir ay boyunca, hatta
prens soyundan gelen ailelerde birkac ay suresince hie kimseye
gorunmezdi. Damat yeni evliyken, gece yansi bile disarda gorulse sopalarla
dovulur ve saklandigi "bolus iiy"e kacardi. Disarda gorulen damat toplum
tarafmdan ahlaksiz olarak nitelendirilir ve geleneklere gore yedi gun
boyunca hie kimse ona dokunmazdi.
Damadm artik saklanmasma gerek kalmadan disan cikabilmesi icin
bir solen (toy) duzenlenir, kurbanlar kesilir ve damat torenle "bolus iiy"den
cikardi, Bu torenden sonra aruk damadm saklanmasma gerek kalmazdi.
Damadm "bulus iiy"de saklanmasi gelenegi gunumuz KaracayMalkar toplumunda hfila onemini korumaktadrr. Toplum yeni damattan bu
gelenege uymasmi ve saygi gostermesini beklemektedir. Gunumuz
sartlanna gore damadm "bulus uy"de saklanma suresi kisalnlnusnr. Yeni
damat artik dugunden uc gun sonra torenle "bulu~· uy" den cikanlmaktadrr.
Karacay-Malkar geleneklerinde damat uzunca bir sure kaymatasi ve
kaymanasma

gorunmez,

onlarla

konusamaz.

Damadm

kaymatasi,

kaymanasi ve onlara yakm akrabalan ile gorusmesi, onlara resmi ziyarette
bulunmasi bazen dugunden yillar sonra gerceklesir. Buna Karacay-Malkar
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dilinde "Kuyov kaytargan" adt verilir. Damat, kiz tarafimn daveti uzerine
onlarla gorusebilir. Gorusmeye giderken damat arkadaslanm da yamna ahr
ve hediye olarak okuz, dana gibi buyukbas hayvan goturur. Damadm
kaymata ve kaymanasma yaptigi ilk resmi ziyaret sebebiyle kaymata ve
kaymana kurban keserek solen (toy) duzenlerler. Boylece damadm
onlardan sakmma gelenegi sona erer.
Karacay-Malkarda gelinlerin de kocasnnn ailesi ve akrabalarma
karsi uymasi gereken "sakinma" gelenekleri vardir. Yeni gelin kaymata ve
kaymanasma hie gorunmez ve onlarla konusmaz. Eski Karacay-Malkar
toplumunda gelinin kendi odasmdan cikarak "Ullu uy" denilen, evin genel
odasma kabul edilmesi haftalar hatta aylar ahrdi.
Gelinin kendi odasmdan ciktp "Ullu iiy"e kabul edildikten ve
kaymata ve kaymanasma hizmet etmeye basladiktan sonra bile onlarla hie
konusmazdi, Bu gelenege Karacay-Malkar dilinde "ti! tutuv" (dil tutma) adi
verilir

ve

gunumuz

Karacay-Malkar

toplumunda

hfila

onemun

korumaktadrr. Gelinin kaymata ve kaymanasi ile konusmaya baslamasi
ailelerin tutumuna baghdir. Bu sure genellikle bir yil surer ve gelin bir
bebek dogurana kadar devam eder. Gunumuzde birkac ay icinde kaymatasi
ve kaymanasi ile konusmaya baslayan gelinlerin yam sira, ytllarca
konusmayarak gelenegi surduren gelinler de cogunluktadir.
Ost tabakalarda, prens ailelerinde ise bu gelenek oldukca uzun
surerdi,

Bu

tip

aileler

bu

geleneklerin

titizlikle

korunmasnun

soyluluklanrun bir geregi oldugunu dusunurlerdi.
Karacay-Malkarda

gelin yalmzca kaymanasi ve kayinatasi ile

degil, kaymbiraderleri, gorumceleri ve kocasmm yakm akrabalan ile de
konusmaz. Dugun sirasmda damadm saklandigi "bolu§ uy" denilen evin
sahipleri ile de yeni gelin konusmaz ve onlara da saygi gosterir. Gelinin
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surdurdugu

konusmama

gelenegi,

aile buyuklerinin

geline verdikleri

hediyelerle sona erer. Buna "gelinin dilini acmak" denir.
Karacay-Malkar

geleneklerine gore kadm hicbir zaman kocasma

adiyla hitap etmez, onun adnn soylemez. Gelinler yalrnzca kocalannm
admr degil, kaymata, kaymana, kaymbirader ve gorumcelerinin adlanm da
soylemezler ve onlara adlanyla hitap etmezler. Gelinler aile bireylerinin
adlanm soylememek icin

su sozleri kullamrlar;

Kaymata: ata, atam, atabiz, akka ( dede)
Kaymana: ana, anam, anabtz, amma (nine)
Biiyiik kaymbirader: cas ( delikanh, gene)
Kii~iik kaymbirader: casctk
Biiyiik goriimce: ulluktz (buyuk kiz)
Koca: ol (o), erkisi (erkek), casctkni atasi ( cocugun babasi)
Karacay-Malkar' da koca kansma adiyla hi.tap etmez, baska isimler
kullarurdi. 0/ ( o), uydegi (evdeki) gibi sozlerin yam sira erkek kansma
onun sulale-soy adiyla da hitap ederek Botaslar'm kizlan, Budaylar'm kiz
gibi isimler kullanrr, boylece kansmm

soyuna verdigi degeri de belli

ederdi.
Kaymata, kalmana, kaymbirader, gorumce ve diger akrabalar geline
adiyla hitap etmezler. Geline, "kelin" (gelin) ya da "kelincik" gibi isimlerle
seslenilir.
Karacay-Malkar' da kan-kocanm

toplum icinde birbirlerine karsi

olan davramslan oldukca soguk ve resmidir. Kan-koca arasmdaki sevginin
yabancilar onunde belli edilmesi toplum tarafindan cok ayip karsilamr.
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15.Aile ve Cocuk
Karacay-Malkar toplumunda soyun devam etmesi ve "dagh"
kulturunun yasaulmasi acismdan cocuga 90k onem verilir. Cocuk
dogumundan itibaren Karacay-Malkar geleneklerine gore yetistirilmeye,
egitilmeye baslamr.
Karacay-Malkarhlar ilk dogan eocugun erkek olmasmi isterdi.
Kadm ilk cocugunu kendi anne-babasmm evinde dogururdu. KaracayMalkar' da dogumla ilgili gelenekler butun canhhgtyla yasanlmaktadir.
Cocuk dogduktan sonra bir yasina girinceye kadar uygulanan adetleri
soylece ozetleyebiliriz:
Kadm dogurmaya basladigmda ona yardnnct olmasi icin bir ebe
cagmhr. Ebeye Karacay-Malkar dilinde "anact kattn" adi verilir. Ebe
bebegin dogumunu kapida bekleyen bir cocuga haber verir, o da dogumu
gelinin

kaymanasma

mujdeler.

Bebegin

dogumunu

babasma

mujdeleyenler, onun basmdan kalpagnn kaparlar. · Baba da para vererek
kalpagim satm ahr. Boylece mujde verenlere bir hediye vermis olur.
Bebek dogduktan sonra gobegini keserler. Bebegin gobegini
baglayip, yikayip beze sararlar sonra da yatagma koyarlar. Sonra bebcge
sut icirmesi icin bir sut anne cagmrlar. Sut annenin aym soydan
(atavuldan) olmamasi gerekir. Bebegin kesilen gobegi annesinin saci i1e
baglamr. Cocuk ihk suyla legende yrkamr. Bu sirada bebegi kotu gozlerden
korumak icin legene bir demir parcasi konur. Bebegin kuruyan gobek
parcasim kucuk bir torbaya koyarlar. Bebek besige yatmldigmda gobek
torbasi da besigin basucuna takihr ve bir ay orada asih durur.
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Bebcgi yikadiktan sonra annesinin ayak ucuna yatmhr ve bebegi
"almasti" denilen kotu cinlerden konunak icin etrafina kama, makas gibi
demir esyalar asarlar.
Degum sirasmda eve bir misafir gelirse, atimn dizginlerine havlu ya
da esarp baglarlar. Onu gorunce gelen misafir evde bir cocuk dogdugunu
anlar. Bunun uzerine misafir "ath nu, yaya mi? Diye sorar. "Ath" erkek
bebegi, "yaya" ise kiz bebegi tanunlamaktadir. Evdekiler "ath" derlerse
misafir bebege bir tay hediye eder, "yaya" derlerse bir dana hediye eder.
Gene kizlar bir hafta boyunca her gece sabaha kadar "almasn" adi
verilen kotu cinden korunmak icin beklerler.
Bebegin dogumundan bir hafta sonra kurban kesilir ve solen (toy)
duzenlenerek bebek torenle besige yatmhr. Buna "besik bolegen" adeti
denir. Bu solene butun akraba ve komsular cagmhrlar. Erkek cocuk dogan
evlerde "istim toy" adi verilen buyuk solen duzenlenir. Gelen misafirler
bebege "kol kerek" denilen kucuk hediyeler getirirler.
"Besik bolegen" toreni sirasmda gene delikanh ve kizlar arasmda
cesitli oyunlar oynamr. Bunlardan biri "koz bark" ya da "bark takgan" adi
oyundur. Kalpak-sapka asma anlamma gelen "Bork Takgan" oyunu soyle
oynanrr:
Kadmlar hamura bir kalpak ya da sapka bicimi vererek bunu ocakta
pisirirler. Yuvarlak bir sapka biciminde ve oldnkca sert bir sekilde pisen bu
ekmek tepesindeki sivri yerinden bir iple tavana asihr. Daha sonra butun
delikanhlar bunun cevresinde toplarurlar ve yash bir kimse iple tavana asih
olan bu ekmegi (koz borku) hizla dondurur. Gencler elleriyle dokunmadan
yalruzca agizlanyla luzla donmekte olan koz bork'ten parca koparmaya
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cahsirlar. Eleriyle dokunmadan koz bork'ten kim bir parca koparabilirse
ona odul verilir.
Yine "besik bolgen" toreni sirasmda gencler arasmda "yagh ip"e
tirmanma oyunu oynanrr. Delikanhlar yagh ipe trrmanarak ipin ucunda asih
olan hediyeleri almaya cahsirlar.
Daha sonra kurbamn pisirilen eti getirilir ve misafirlere yedirilir.
Besige yaurma toreni misafirlerin akordeon esliginde mahalli KafkasKaracay-Malkar oyunlanm oynayip sabaha karsi dagilmalanyla son bulur.

"Besik bolegen" toreni sirasmda gelin bebegi ipek kumaslara sanp
kaymanasma verir. Kaymana bir yakuu ile birlikte bebegi yikar ve besige
yatmr, Bebek erkekse yastrgmm altma kama ya da break, kizsa makas ya
da kitap koyarlar.

Gelin bebegini

besige yanrdigr icin kaymanasina

"besikge salganltk" adi ile hediyeler verir. Kaymana ve kaymatasi da
gelinle damada cesitli hediyeler verirler. Besigin 6~

yastik gibi gerekli

esyalanni gelinin annesi yapip hazirlar.
Karacay-Malkar' da cocuga isim "besik bolegen" adetinin yapildigi,
yani bebegin ilk besige yatmldigi gun verilir. Cocuga kendi anne-babasi
isim veremez. Yakm akrabalardan birisi cocugun aduu koyar. Genellikle
kiz ismini babaannesi, erkek cocuga da dedesi (babasmm babasi) verir.
Geleneklere gore, ikinci cocuga ismini o eve ilk giren adam verir. KaracayMalkarhlar' in eski geleneklerine gore cocuga isim veren kisinin o cocuga
bir at hediye etmesi gerekirdi. Bu konuda "at atagan at beredi" (isim koyan
at verir) biciminde bir atasozu de vardrr.
Cocuk 2-3 aylik olup boynunu dik tutmaya basladigmda ilk saci
kesilir. Cocugun sacnu anne tarafindan bir yakm akrabasi keser. Bu toren
sirasmda cocugun basnun uzerinden seker sacarlar. Cocugun dogdugundan
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beri uzerinde olan "itlik kolek" adi verilen ilk gomlegi de bu sirada cikanhr.
Cocugun ilk saci kesildiginde akraba ve komsulara "htctn" adi verilen
boreklerden dagitihr. Cocugun sacmi kesen kisiye de hediyeler verilir.
Aynca fakirlere de gumus ya da para dagmhr.
Karacay-Malkar' da cocuk ilk disini cikardigi zaman "Tis Cima"
adeti yapilir. ilk once buyuk bir kazanda bugday, nusir, kuru fasulye ve
nohut pisirilir. Pistikten sonra kuru uzum kanhr ve buna "Tis Czrna" denir.
Daha sonra butun akraba ve komsular eve davet edilerek solen (toy)
duzenlenir ve cocugun ilk disini cikarmasi kutlamr. Babaannesi bir avuc
nusir kavurup bunu cocugun basmm uzerinden doker ve "dislerin boyle
ciksm" der. Davete gelemeyen akraba ve komsulara da hirer tas "Tis
Cima" gonderilir. Onlar da taslan bosaltnktan sonra icine rmsir, pirinc,
arpa, bugday koyup geri gonderirler. "Tis Czrna" dagrtan cocuklara da
kucuk hediyeler verilir.
Karacay-Malkar adetlerine gore cocugun dis cikardiguu ilk kim
gorurse o kisi cocuga bir elbise diktirmek zorundadrr.
Cocuk ilk adnnuu atip yurumeye basladigmda da akraba ve
komsular cagmlarak evde solen (toy) duzenlenir.
Karacay-Malkar adetlerine gore cocuk bir yasnu doldurdugu
zaman, cocugun cabuk yurumesine yardimci olur diyerek uzum, seker,
yumurta, yogurt, kikirdak, yag ve un kattlarak ekmek seklinde bir corek
hazirlamr ve buna "Ctl Gtrcin" (Yas Coregi) adi verilir. Akraba ve
komsular cagmldiktan soma evde bulunan yash bir kadma bu corek
kestirilir. Coregin bir parcasi evde bulunanlarca yenilir, diger parcasi da
gelemeyen akraba ve komsulara gonderilir. Bu arada cocuga hediyeler
verilir. Daha sonra cocuk evin bir kosesine oturtulur ve yanma ayna,
makas, kalem, kama, mrzika gibi esyalar konulur. Cocuk bu esyalardan
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hangisini uzamp alrrsa, aldigi esyaya gore buyuyunce nasil bir insan
olacagi hakkmda toplananlar arasmda fikir yurutulur. Aynayi ahrsa guzel,
makasi alrrsa cahskan ve becerik:li,. rmztkayi ahrsa neseli, kamayi alrrsa
yigit olacagi dusunulur,
Cocuklar kucuk yaslardan itibaren yashlann yanmda onlardan
hayati, dogrulugu, insanhgi, baskalanna iyi davranmayi, dagh adet ve
geleneklerine gore yasamayi ogrenirler. Cocuklar buyudukce cesitli
yapabilecekleri isleri yaparak ailelerine yardnn ederler. Erkek cocuklan
hayvanlara bakmayi, kiz cocuklar ise ev isleri ile kumas, hall dokuma, kece
yapma gibi isleri ogrenirler.
16."Atahk" Gelenegi

"Atahk" Karacay-Malkar dilinde bir ailenin cocugunun bir baska
aileye verilerek orada buyutulmesi ve yetistirilmesi gelenegini ifade eder.
Kokturkler zamanmdan itibaren orneklerine rastladigmnz bu eski Turk
gelenegi Selcuklular' da da "Atabek" adiyla bulunmaktaydi.
Karacay-Malkar' da bir prensin (biy'in) cocugu Kara Ozden
tabakasmdan bir ailenin evinde buyutulur, dagh gelenekleri ve adetleri
ogretilirdi. Bazen cocuk Azat tabakasmdan bir aileye de verilebilirdi.
Cocuga "ataltk" olan ailenin reisine "emcek ata" denirdi. Onun kansi da
cocugun sut annesi olurdu.
Bir prensin (biy'in) kansi hamile kaldigmda cesitli aileler dogacak
cocugu ahp yetistirmek icin onun "atahgma" talip olurlardi. Cesitli
hediyeler alarak prensin evine gider ve dileklerini bildirirlerdi. Prensin
annesi torununu kendi elleriyle atahga verirdi. Atahga verilen erkek cocuga
"emcek ulan", "emcek cas"; kiza ise "emcek kiz" denirdi. Buyuyup
yetistikten sonra atahktan cikan cocuga ise "em ildes" adi verilirdi. Ataliga
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verilen cocuklar yetiskin bir gene olana kadar atabkta kalirlardi. Bazen kiz
cocuklar evleninceye kadar atahklanmn yanmda kalabilirlerdi.
Cocugun butun baknn masraflan atahk evine aitti. Atalik evi
cocuga hayati icin gerekli her seyi, Karacay-Malkar geleneklerini ogretir,
onu yetistirirdi. Ataliga gelen cocukla evin cocuklan sut kardes olurlardi.
Atahga gelen cocugun besigi evin kendi cocuklannm besiklerinden daha
yuksek ve suslu olurdu. Onun besigi ayakla degil elle sallamrdi. Evin
cocuklanndan once atahga gelen cocuk emzirilirdi.
Cocuk atahk evinden aynlrrken atahgr ona egeri ile birlikte bir at ve
bir elbise armagan ederdi. Kizlara da elbise yaptmhrdr. Cocugun atahk
evinden aynlmasma "nuhden ctkmak" denirdi ve bu sirada atahk evinde
butun akrabalar toplanarak kurban kesilir ve solen (toy) duzenlenirdi.
Atahktan cikarak "emildes" adnu alan cocuk baba evine giderken
onu babasi olan biy (prens) ve emrindeki ozdenler (asilzadeler) karsilarlar
ve "emildes" eve ozdenlene beraber girerdi. Evde onu ilk once annesi,
sonra babasi kucaklardi,
Cocugunu buyutup yetistiren atahga biy at, silah, giyim ve toprak
armagan ederdi. Buna "emceklik" denirdi.
Biy'in cocugu kendisini yetistiren atahgma omur boyu saygi duyar,

onu korurdu. Atahk alt tabakadan da olsa buyuttugu prensin yamnda yemek
yiyebilirdi.
Karacay-Malkar' da atahk akraba ohnayan soylardan secilirdi.
Prensler atahklanm alt tabakalardan secerek halkla iyi iliskiler kurma
yoluna giderlerdi.
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17. Misafir Ag1rlama

Karacay-Malkar dilinde misafire "konak''

adi verilir. Misafiri

at\I\aya\\ \G.ID.~e \~e '-'-konakbaf amm m\I.
1880'li yillarda Karacayhlar'm

arasmda yasayan G. Petrov

daghlann misafire 90k buyuk deger verdiklerini belirtmektedir. Misafir kim
olursa olsun dagh icin en degerli seydir. Ev sahibi misafirini memnun
ettirmek icin elinden gelen her seyi yapar.
Karacay-Malkarhlar kendilerine misafir gelen kisinin sosyal
tabakasma yani asilzade ya da kole soyundan olmasma onem vennezlerdi.
Evlerde misafirlere aynlan ve "konak uy" adi verilen bolumler yapihrdi.
Zenginler misafir agirlamak icin ayn ev yaptmrlarch. Evlerin onunde gelen
misafirleri.n atlanm baglamalan icin "at ilkic" adi verilen bi.r tas, aynca
esyalanni asmalan icin "btkt" adi verilen bi.r agac bulunurdu. Btkt'v« at
egeri, yamci, kamci asihrdi. Misafir avluya gi.rip atmi ilkic' e bagladiktan
sonra esyalanni b1kz'ya asarch. Ondan sonra ev sahibi onun "konak bayt"
olurdu. Misafir ev sahibinin kendisini "konak uy" adi verilen misafir
bolumune almasnu beklerdi.
Ev sahibi misafire kim oldugunu, nereden geldigini sormazch.
Misafir basindan kalpagim ve tufegini cikanr, ancak kama ve tabancasuu
cikarmazdi. Misafire ayran ve boza sunulduktan sonra yemek hazrrlamrdr.
Misafire kurban kesili.r ve yemegi kachnlar hazirlardi. Sofra kuruldugunda
cevredeki hatm sayihr buyuklerden bi.r ikisi cagmhr ve sofrada misafirin
yanma oturtulurdu. Ev sahibi sofraya otunnaz ve misafirin hizmeti ile
ilgilenirdi.
Yemekte misafire koyunun en degerli sayilan ve "Cavorun" adi
verilen kurekkemigi verilirdi. Yemekten sonra misafire kim oldugu ve
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nereden geldigi sorulurdu. Misafir yashysa koyun yashlan, gencse koyun
delikanlilan ve gene; kizlan cagmhrdi. Misafir ev sahibi ile beraber "tor"
adi verilen evin baskosesine otururdu. Ancak ev sahibi misafirden gencse
onunla birlikte tor' e oturmazdr. Misafirin onune degerli hahlar serilir, bir
gem; onun hizmeti ile ilgilenirdi. Ona "atct" denirdi.
Misafir evden aynhrken egerinin "kanctga" denilen bolumune
kendisi icin kesilen kurbamn bir butu asihrdi. Aynca misafir evden
aynlrrken de onun icin kurban kesilirdi. Eve gelen misafir o evin bagh
oldugu sulalenin misafiri sayihrdi. Butnn sulale ve akrabalar eve toplamr
ve misafirle ilgilenirdi. Bir misafrr aym koye ikinci kere geldiginde yine
onceki ev sahibine (konakbayma) gitmek zorundaydi. Misafir evden
aynlrrken atinm basun eve dogru cevirip ata oyle binerdi.
Gunumuz,

Karacay-Malkar

toplumunda

misafir

agirlama

gelenekleri butun canhhgi ile yasamaktadir. Eve gelen misafir icin kurban
kesilmekte ve sofra geleneklerine uyulmaktachr. Misafir evden aynhrken
kendisi icin kesilen kurbanm bir butu ve derisi kendisine verilmektedir.
18.Karaf;ay-Malkar Kiiltiiriinde Avcdtk

Avcihkla

ilgili adet

ve

inanislar Karacay-Malkar

halkmm

folklorunda onemli bir yer tutar. Bunun izlerine Karacay-Malkar halkmm
kultunmde rastlamak mumkundur. Efsanelere gore Karacay halkmm ceddi
sayilan Karca'tnn oglu Cantuvgan yalmzca avcihk yaparak yasarmis. Onun
avlandigi daglarda ve vadilerde baska kimse avlanamazrms. KaracayMalkarhlar'm Nart efsaneleri olarak bilinen mitolojik efsanelerinde yer
alan kahramanlar da cok iyi avctlar olarak tammrlar.
Karacay-Malkarhlar'm

inaruslanna

gore

avcilann

ve

av

hayvanlannm tannsi Apsatt adnn tasir. Avctlar onun izni olmadan hicbir
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sey vuramazlar. Ava cikmadan once Apsatr'dan kendilerine iyi bir av

vermesini dilerler ve sarkilar soyleyerek onun gonlunu kazanmaya
cahsirlar, Apsati kizarsa kendilerine av vermeyecegine, hatta kendilerini
oldurecegine inamrlar.
Avcilann ava cikarken Apsati icin soyledikleri sarkida onun
comertliginden, iyiliginden, avcihgm zor bir i~ oldugundan bahsedilerek
Apsati' dan yardnn istenir.
Apsati adi verilen tannmn kokeni henuz kannhktir. Ancak simdilik
Apsan admm Eski Turkce' de "av" anlamma gelen "ab" isim kokunden

turedigi dusunulebilir.
Karacay-Malkarhlar avcilar tannsi Apsan'ya yalvarmamn dismda
bir taknn buyuler yapmaya ve davranislanna dikkat etmeye gayret
gosterirler. Her zaman temiz elbiseler giyerler ve ava gitmeden once
kadmlarla beraber olmazlar. Kimseye rastlamamak icin safak sokmeden,
karanhkta yola cikarlar. Kansi ve cocuklan da, aver sanki onemsiz bir ise
gidiyormus gibi, onu ugurlamak icin yataklanndan kalkmazlar. Ava giden
avcmm evinde kansi yataklan toplamaz, evi supurmez, carnasir yikamaz,

komsulann isine yardnn etmez.
Her aver daima aym yerde kamp kurar. Burada silahlanm
hazrrlarlar, Apsatr'dan dilek dilerler. Avellar av sirasmda ne sevindiklerini
belli ederler, ne de agizlanndan kotu bir soz cikar. Av hayvanlanm
pannaklan ile gostermek Apsati'ya saygisizhk sayihr. 0 yuzden avcilar av
srrasmda herhangi bir sey gostereceklerinde avuclanm ileri uzatarak
gosterirler.
Kamp yerinden donen avcilar burada avladiklan geyik ya da dag
kecisinin kalbinden, karacigerinden ve akcigerinden ~i~ yaparlar. Buna
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"adet tislik" denir. Avctlann "tamada" adi verilen lideri "yer, su"
tannlanna ovguler dizerek etleri paylastmr ve etleri pisirdikleri aga9
parcasim ikiye kirarak arese atar.
Eski geleneklere gore avcilar "tas kazan" adi verilen bir bicimde eti
pisirerek yerler. Bu soyle olur: Once geyik ya da dag kecisinin iskembesi
yikanarak, ii9 agac dal mm birlestirilmesiyle yaptlan bir sacayaga takihr ve
icine su doldurulur. Sonra ateste kizdmlan kucuk tas parcalan "tas kazan"
adi verilen iskembenin icine aularak suyun kaynamasi saglanir. Etler bu
sekilde kaynatilan suda pisirilerek yenir. Bu pisirme sekli avcilann pratik
zekalanmn bir sonucudur. Sarp ve yiiksek daglarda av pesinde dolasan
avcilar yanlarmda kazan tasiyamayacaklan icin geyigin iskembesini bir tiir
kazan olarak kullanmayi akil etmislerdir.
Avcilar yemeklerin de belli kurallara gore yerler. Apsan et ve yiin
(tug) kokusunu anlarsa ktsmetlerinin kesilecegine inamp avm yemedikleri
parcalanm ve kemiklerini topraga gomerler. Geyik etini yerde surumeyi ya
da ucurumdan asagi atmayi iyi karsilamazlar. Bu yuzden Karacay-Malkarh
avcilar ne kadar yiiksek ve sarp arazide avlamrlarsa avlansmlar vurduklan
hayvanlan srrtlannda tasiyarak kamp yerine getirirler.
Geyik ve dag kecisi etini yedikten sonra kemiklerini larmazlar.
Cunku Apsati' nm onu tekrar diriltccegine inamrlar. Bu inamsm izlerini
kurban olarak kesilen hayvanlarm etlerinin parcalanmasinda da gorebiliriz.
Karacay-Malkarli

avcilar

kendilerinin

anlayacagi

bir

av

terminolojisi gelistirmislerdir. Yalmzca kendilerinin anlayacagi bazi isimler
vardrr. Bunun sebebi, avcilar bazi hayvanlarm insanlann konusmalanm
anladiklanna

inamrlar.

gelistirmislerdir.

Bu

yuzden

onlann

anlamayacagi

sozler
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Avcihk isinde genellikle bir grup aver birlesirler. Iclerinden en
tecrubeli olan aver gruba liderlik eder. Adetlere gore ava ilk kursunu lider
atar. Vurulan av hayvanmm govdesi "tengulus" ( esit pay) esasma gore
paylasirlar, Fakat aVI vuran aver bunun dismda aV1U derisini ve basim ahr.
Av grubuna bir misafir kanhrsa ilk kursunu atma hakkun ona verirler. Bir
avcidan yarah kurtulan geyigi ya da dag kecisini bir baskasi vurdugunda
bile en buyuk payi onu ilk yaralayana verirler. Bir avcmm vurup da
bulamadigi bir avm olusunu bir baska aver buldugunda geleneklere gore
ona dokunmaz.
Avcilar kismetli gunlerinde kurtlarm tannsi "Totur"a adak adayip,
kamplanmn yanmdaki kayanm uzerine et parcalan birakirlar. Kismetlerinin
kapah oldugu gunlerde ise kursun parcasi koyarlar. Apsati'nm

comert

oldugu gunlerde avcilar yolda rastladtl<lan yolculara "tubes ulu§'' (rastlama
payi) daginrlar. Y olda ilk rastladtl<lan yolcuya kurek kemigi ( cavrun),
ikinciye but verirler. Avcilann geldigini fark eden yolcular yerden bir
tutam ot kopartarak onlara dogru firlanrlar ve

"Coh 90h, Teyri kob bersin" (Cok, cok, Gok tannsi 90k versin)
derler.
Avcilann inanclanna gore av hayvanlarmm tannsi Apsati bircok
kereler insan kiligma girip avcilann onune cikar. 0 yuzden avcilar onun
gonlunu kazanmak

icin onlerine cikan yolculara pay daginrlar. Buna

Karacay-Malkar dilinde "uca" adi verilir.
Karacay-Malkar

geleneklerine

gore

bir

aver bir

kerede

fie;

hayvandan fazlasmi avlayamaz. Baharda henuz hamile olan geyik ve dag
kecileri asla avlanmazlar. Karacay-Malkarhlar
avlamanm Apsan'yi kizdirdrgma inamrlar.

gereksiz yere fazla hayvan
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Karacay-Malkarh avcilara "eger" aduu verdikleri tazilar arkadashk
eder. Inamsa gore tazmm cinsi kurttan turemistir. Kopege cok deger
verirler. Kopegin seytamn gucune karsi geldigine inamrlar. Bu yuzden yeni
dogan bir cocuk gucsuz, saghksiz olursa onu kopeklerin yemek yedigi
tekneye yatmrlar. Besiginin basma kopek ya da kurt tii.yleri takarlar. Admi
"Kucuk" koyarlar. "Kiicuk" Karacay-Malkar dilinde "kopek yavrusu"
anlamma gelir.
Ayr avi Karacay-Malkarhlar arasmda ovguye deger bir is olarak
gorulur. Ay1 avcilan kendilerine "Tavay" adnn verirler. Geleneklere gore
Tavay av cikmadan once ayi odu yalar. Bumm kendisine gii<; verdigine
inamr. Aymm odunu, etini ve derisini Karacay-Malkarhlar romatizma,
tuberkuloz ve dis agnsmda ilac olarak kullanrrlar.
Karacay-Malkarhlar'm inamslanna gore tavsan avlamak avcmm
serefini lekeler. Karacayhlar tavsan etini yiyenin tavsan gibi korkak
olacagma inamrlar. Vasak derisini evde bulundurmaktan cekinirler. Vasak
derisi bulunduranlarm ya da ona deger verenlerin olurken azap cekecegine
inamrlar. Bir adam olurken fazla eziyet cekerse, saghgmda vasak derisine
deger verdigine hiikmederek hastamn vucudunu vasak timaklan ile
trrmalarlar. Yashlar yanlannda vasak nmaklanru buyuye karsi tasirlar.
Av ve avcihkla ilgili gelenekler bugun Karacay-Malkar kulturunun
aynlmaz bir parcasidir. Bu geleneklerde eski Turkler'in yigitlik, cesaret,
tokgozluluk, paylasma duygusu gibi asil ozellikleri sakhdir.

KAYNAKCA

I DUNDEN BUGlJNE KUZEY KAFKASYA

Ozdemir OZBAY
2 KAFKASYA'DAN ANADOLUYA GOCLER
Dr.Hayati Rf CE
3

KAFKASYADAGKILARINDAHAYAT VE K()LTUR
UfukTAVKUL

4 Beni yetistiren sevgili annem Zekiye KARACAM

