
TürkDiIleriAraştırmaları1991: 131-144 

Karaçay-Malkarların Kökeni Üzerine Düşünceler 

Ufuk Tavkul (Ankara) 

· Kuzey Kafkasya halkları içinde yer alan Karaçay-Malkarlar, yüzyıllardan beri 
Kuban ırmağının kaynak havzasında ve Elbruz dağının doğu ve batısındaki sarp 
vadilerde yaşamakta olan eski bir Türk boyudur. Tarihı, antropolojik ve arkeo-

· lojik araştırmalar Karaçay-malkarların bu bölgede uzun yıllar hakimiyet kuran 
çeşitli Türk kavim~erinin torunları olduklarını, fakat bazı sosyal sınıflarının da 
Çerkez, Oset, Gürcü-Svan gibi Kafkas halkları ile karıştıklarını göstermektedir. 
Karaçay ve Malkarlar birbirinden farklı dile, kültüre, tarihe ve geleneğe sahip iki 
ayrı Türk boyu değil, tersine ayın dil, kültür ve tarihi paylaşan bir Türk halkıdır. 

Türkiye' deki Karaçay köylerinden biri olan Konya 'nın Sarayönü ilçesine bağlı· 
Başhüyük köyünde, Karaçay-Malkarların Tokçuk soyuna mensup Üsüp Tavkul' 
da,n derlenen "Karaçay-Malkarlann kökeni" efsanesi, Karaçay-Malkar halkının ta
rihi geçmişine ışık tutacak çeşitli bilgileri içermektedir. 

Aşağıda efsanenin Karaçayca metni ve Türkiye Türkçesine çevirisi veril
miştir. 

If.araçay-M allf.arlılanı I{.aydan Çılf.ğanlarını 

ÜsUnden Aytılgan Tavruf!. 
lf'.araçay-Mal~rlılanı ~dan ç*ğanlarmı üsünden bizni /f;art tavlula köb türlü 

tavruI.Jla aytuvçanelle. Alanı aytuvlarına köre burumlgu lÇ.araçaylılanı lfart ataları 
bda bolğandda: 

lÇ.arça, lÇ.uday, Botaş, Batay, Abay, Adurhay, Budyan, Dadyan, Navruz, An
· zor, Musulfa. 

Bıla on bir lfarnaş bolğandıla. Dağı da lf'.ırımlJan deb bir canngız egeçleri bol
ğandı. Ala Kavkaz tavlaça miyik tavlada caşağandıla. Çaşlarm savlay cülütüb, 

* Karaçay-Malkarcayla ilgili olarak bkz. Ufuk Tavkul, "Karaçay-Malkar Dilinin Diya
lektleri", Türk Dünyası Araştırmaları 89 (Nisan 1989): 167-172; "Karaçay-Malkar Kültii
ründe Şamanizınin 1zleri" TDA 65 (Nisan 1990): 303-306; R.Karça-H.Zübeyr Koşay, 
Karaçay-Malkm Türklerinde Hayvancılık ve Bununla Ilgili Gelenekler, Aü DTCF yay.: 
101, Ankara.1954; S. çağatay, "Karaçayca Birkaç Metin", DTCF dergisi IX. C.; "Karaçay
lar ve Dilleri", Türk Lehçeleri Örnekleri II, Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara 1972: 
114-126. 
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töppelerinde kekelçik /f.oygandıla. Sora köçer ~annga kirgendile da caşagan cerle
rinden çıfcgandıla. Çı,{g ulluları IÇ.arça bolganı üçün am keslerine tamadaga sayla
gandıla. Köçe kelib algı burun Horasannga cetgendile. Bir bölek cılm anda turub 
alaydan Erzurumga, ızı bla da Afcşaf!ar tögereklerine kelgendile. Stanpul şa!Jarda 
bir ~ursavay askerni öltürgendi da IÇ.arça, ol közüvde sanıarı az bolganını çuru
mundan, alayda caşarga bolalmay, IÇ.arça bılanı alıb IÇ.ırımga aııgendi. Anda da 
tınçl* tabmay, Kavkazda IÇ.oban suvnu ~ıyırında Ul/u Isbavaı, Gitçe Isbavaı de
gen cerlege kelgendile. 

flaçıpsıla alanı tınçlzt,sız etgenleri üçün IÇ.arça alanı alıb Arf!ız degen cerni lö
ben camnda lnçik suvnu cagasında ornatf!andı. Bir kün IÇ.ızılbek Çerkesle bılanı 
el/erin basıb Iflr~ üyden ~ır~ ~olan ögüz alıb ketgendile. Dagı da ekinçi cılında 
IÇ.ıZllbekle entda kelib ~ır~ üyden ~ır~ ~olan ögüz bla birgeleyon bir ~rnaşnı 
canngız egeçleri IÇ.ırımbannı da izlegendile. IÇ.arça bla ~arnaşları IÇ.ırımbannı . 
berirge unamagandıla. Alayda ullu ıüyüş çıMandı da, IÇ.arça bla ~rnaşları Çerkes
Ieni birin ~/dırmay öltürgendile. Alaya, Adurhay fFan körüb bolmaganı üçün, 
tolundagı Çerkesni öltüralmay es taşiab simsireb taıgandı. Am eslegen IÇ.arça 
ıerk oguna sekirib cetgeni bla Çerkesni başın *ılıçı bla urub arı çortlat1Jandı. A
layda Adurhayga "IÇ.an körse kölü ketgen Adurhay" deb atagandıla. IÇ.an körüb bol
magan adam/anı saniar~v eter üçün IÇ.araçaylıla ol atm· bügün da unutmay cürüte
dile. 

Sora bıla alayda caşarga bolalmay IÇ.oban suvdan ötüb Cögeteyge aylan
ngandıla, andan Eltarkaçba cetgendile. ol közüvde emina avruv ç*gandı da halifnı 
~ırgandı da /f.oygandı. Tavlanı miyigine örlerge onav etgendile. Bara barıb Basban 
özennge kelgendile. Anda başı bulutla bla teng bolgan bir öhtem tavnu körgen
dile. Am ıeyrige sanab annga Minngi Tav deb atagandıla. Keslerine da "Minngi 
Tavnu Kulları" deb atagandıla. Nek deseng, ol zamanda IÇ.araçaylıla tavla
ga-taşlaga, çegellede mazallı tereklege tabımb turgandıla. Busurman din IÇ.araçaygd 
kelgenli eki cüz cıl da bolmaydı allfln. Miyik tavlada caşaganları üçün keslerine 
'tavlu' degendile. Tavlu degen at andan beri bizni IÇ.araçay-Mallfar milletni 
atı-çuvu bolub turadı. 

IÇ.arça Bas!Jan suvga köpür işletir ~annga kirgendi. OL közüvde co,{ğurçlJala 
suvga ketgendile. Suvnu töben camnda IÇ.abarlılı Çerkesle caşagandıla. Çerkesle 
cüzüb kelgen congurç1Jalanı esleb tavlaga acla!n ornalganın bilgendi/e. Erlay oğuna 
barıb biylerine {cuygun etgendile.IÇ.ızılbek biy çerkes askerni cıyıb tavlaga örle
gendi. Anda IÇ.arça bla lfarnaşları caşagan cerl~ge kelgendi. Tavlula bla Çerkesle 
talay cılm sermeşib uruşub turganlay caşagandıla. Çıng artında IÇ.ızılbek biy IÇ.arça 
bla şolJ bolurga izlegendi. Çerkesleni ~tında IÇ.ırımdan kelib IÇ.abartıda caşagan i 
IÇ.ırımşav~al, To~~ dagı da Tambiy deb caşla boıgandıla. IÇ.arça bla ala bir tilde . 
söleşgendile. IÇ.ırımşav~al IÇ.arça bla Çerkes biyge tılmaçl* etgendi. Sora 
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~ırımşav&al, Totçu~ emda Tambiy çerkesleden ayrıM [f.arçanı ~tına ozgandıla. 
[f.arça bla ~naşları alanı da biyge sanab alaga sıy bergendile.[f.ırımşav&al ~arça
nı ~ızın aıgandı. 

Biyle curtnu kenngertirge izıegendile. Botaş künbat!Jannga barıb özenlege arpa 
urlulç sebgendi. Sora ekinçi cıl kelib alanı ç~may turganların körgeninde va Ul/u 
lÇ.am bla Hurzuk özennge kelgendi. Anda cerge' çaçl!an mürzev urlu~lanı bitib 
kelgenlerin körüb lfuvanngandı. 

Sora BasIJandan bir köb adam Çıgıb Hurzukga kelgendile. To~çu~ da Hurzuk 
özennge kelgendi. Anı tutumu da anda köbelgendi. To~çu~u eki caşı boıgandı. 
Birine Ijasan birine va Bolat atagandıla.ljasanları em da Bolatları degen tulçumla 
aladan çıMandıla. 

Tav biyle Çerkesle bla, Tegeylile bla, Ebzele bla uruşub bir köb cesirni 
lÇ.araçayga keltirgendile. Bir kün Botaş~ul/anı başlarına boş etib, "Har kim 
süygen cerin sürsün" deb Ifoygandı. Andan lÇ.arça çamlanngandı. "Botaş menden 
da gitçe bola turganlay, mannga sormay tullanı ~lay başlarına boş etedi. Men 
Botaşnı öltürlükme." degendi. On bir ~rfl:cişnı em dgitleri IÇ.uday anı eşitib "Sen 
Botaşıyı tiygenleyinge men da seni ururma." degendi. Abay da lÇ.udajga "Küreşfne 
[f.uday, küreşme. lÇ.arçanı ~aruvu Botaşaa cetalmaz" degendi. Alayabir kün 
[f.arça Botaşnı lÇ.arasuvnu tıyırından ozub bara turganlay urub öltürüb Içoygandı. 
[f.uday J>.arçaga "Bügeçe men da seni öltürlükme." degendi. Abay da "Men IÇ.arçanı 
ekinçi ~obannı suvun içalmazça eterikme." degendi. Alay bolganllMa ol keçe 
o~ ~arça ~rMamndan avrub ölüb lfaıgandı. 

BaslJan, Çegem, Holam' da Ifalgan tavlulaga Mal~arlı degendile. Hurzukga, 
IÇ.art-Curtaa, Uçkulamlga köçgenle ve canngı curtlarına biyleri ~arçam atın 
atagandıla. IÇ.arça degen at türlenib hal~nı avzunda ~araçay bolub ~ıgandı. 

IÇ.araçaym biyleri Çerkesleden, emda Tegeylileden köb cesirni [f.araçayga alıb 
kelgendile. Sora alanı boş etib, iyib lfOygandlla alaga özden atagandıla. Biyle mal
ların özdenlege üleştirgendile. Sora özdenle da köb cesir aıgandıla. Alaga va ~ul 
ne da taravaş deb aıagandıla. Biyle özdenle bla tullani çırıda keslerine tatış
tırmagandıla. Keslerini tulfumların tazalay saıflar Uçün biyle özdenleni em sıylı
larından da ~IZ almagandıla ne da ala,ga tız bermegendile. IÇ.araçay bla Mal~rda 
&aman da biyle sıylı boıgandı. Özden biyni ekinçi /culu" deb N art söz da bardı. A
lay bolganllMa biyleözdenleden /g.z alsala aladan tuvgannga çanfaı dep atagandıla. 

Karaçay-Malkarlıların Nereden Çıktıklarına Dair Söylenen Efsane 
Karaçay-Malkarlılann nereden çıktıklan hakkında biziın yaşlı dağlılar çok 

çeşitli hikayeler anlatırlardı. Onlann söylediklerine göre eski Karaçaylılann 
dedeleri şunlarınış: Karça, Kuday, Botaş, Abay, Adurhay, Budyan, Dadyan, 
Navruz, Anzor, Musuka. 
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Bunlar on bir kardeşlermiş. Kınmhan adında da tek bir kız kardeşleri vannış. 
Onlar Kafkas dagları gibi yüksek daglarda yaşıyorlannış. Saçlarını tamamen tıraş 
edip tepelerinde bir tutam saç bırakıyorlannış. Sonra göç etmek isteği ile yaşa-
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dıkları yerlerden çıkmışlar. En büyükleri Karça oldugu için onu kendilerine lider 
seçmişler. Göçüp gelerek ilk önce Horasan'a ulaşmışlar. Birkaç yılorada yaşayıp 
oradan Erzurum' a, peşi sıra't:uı Akşehir çevresine gelmişler. Karça İstanbul' da bir 
yabancı askeri öldürmüş. O sırada sayıları az oldugu için, oralarqa yaşamaya im
kan bulamayınca, Karça bunıin alıp Kırım' a götürmüş. Orada da rahatedemeyip 
Kafkasya'da Kuban ırmagırun kıyısında Ullu Ishavat,Gitçe Isvahat denen yerlere. 
gelmişler. Abazin Çerkezleri onları rahat bırakınadıkları için Karça onları alıp Ar
hız denilen yerin aşagı tarafında lnçik (Zelençuk) ırmagınm kıyısında yerleş
tirmiş. Bir gün Çerkezler bunların köylerini basıp kırk evden kırk 'alalı be- leli 
öküz' alıp gitmişler. Çerkezler ertesi yıl yine gelip kırk evden kırk öküzle beraber 
on bir kardeşin tek kızkardeşi olan Kınmhan'ı da istemişler. Karça ile kardeşleri 
Kırımhan' ı vermeyi reddetmişler. Orada büyük kavga çıkmış. Karça ile kardeşleri 
Çerkezlerin hepsini öldürmüşler. Fakat Adurhay kan gÖmleye tahammül edeme
diğiiçin eline dÜşen Çerkezi öldi.iremeyerekkendisini kaybedip, donup kalmış. 
Onu fark eden Karça hemen sıçrayıp yetişmesiyle beraber, Çerkezin başı =-ill kılı

cı ile vurup uzaga fırlatmış. Orada Adurhay'a "Kan körse kölü ketgen Adurhay" 
(Kan görse midesi bulanan Adurhay) adını takınışlar. Kan görmeye dayanama~an 
insanlarla alayetmek için Karaçaylılar o sözü bugün dahi unutmadan yaşatıyorlar. 

Sonra bunlar orada yaşama imkanı bulamayıp, Kuban ırmagından geçip 
Cögetay'a yönelip, oradan Eltarkaç denen yere ulaşmışlar. Bu sırada veba salgını 
çıkmış, halkı malıvetiniş. Dagların yüksek kısımlarına çıkmaya karar vermişl~r. 
Gide gide Bashan vadisine gelmişler. Orada başı bulutların hizasında olan bir dag 
görmüşler. Onu tanrıları olarak görüp ona Minngi Tav (ebedi, sonsuz dag) adını 
vermişler. Kendilerine de "Minngi Tavnu Kulları" (ebedi dagın insanları) adıru 
vermişler. Çünkü o zamanda Karaçaylılar daglara taşlara, ormanlardaki muaZzam 
agaçlara tapıyorlannış. 'Müslümün dini' Karaçay'a geleli henüz iki yüz yıl dahi 
olmamıştır. Yüksek daglarda yaşadıkdıkları için kendilerine 'daglı' (tavlu) 
demişler. Dagıı adı o zamandan beri bizim Karaçay-Malkar milletinin adıdır. 

Karça, Bashan ırmagma köprü yaptırmaya niyet etmiş. O sırada (köprü 
yapılırken) yontulmuş agaç parçaları ırmaga düşmüş. Irmagm aşagı tarafmda 
Kabartay Çerkezleri yaşıyorlannış. Çerkezler ırmakta yüzüp gelen agaç parçalarını 
fark edip daglara insanların yerleştigini anlamışlar. Hemen gidip beylerine haber 
vermişler. Çerkez beyi Çerkez askerlerini toplayıp daglara çıkmış. Orada Karça ile 
kardeşlerinin yaşadıkları yere gelmiş. 

DagIılarla Çerkezler uzun yıllar birbirleriyle savaşarak ya§amışlar. En sonunda 
Çerkez beyi Karça ile barışmak iste~iş. Çerkezlerln yanında Kırım'dan gelip 



r 

K.ARAÇA Y -MALKARLARIN KÖKENl ÜZER!N;E DÜŞÜNCELER 135 

Kabartay'da yaşayan Kırımşavhal, Tokçuk ve Tambiy adlannda delikanlılar 
vID-l,llış. Karça ile o'nlar aynı dilde konuşuyorlarmış. Kırımşavhal, Karça ile 
Çerkez beyine tercümanlık yapmış. Sonra Kırımşavhal, Tokçuk ve Tambiy 
Çerkezlerden ayrılıp Karça'nın yanına geçmişler. Karça ile kardeşleri onları da bey 
olarak kabul edip, onlara itibar göstermişler. Kırımşavhal, Karça'nİn kızı ile 
evlenmiş. 

Beyler yurtlarını genişletmek istemişler. Botaş batıya gidip oradaki vadilere 
arpa tohumu·serpmiş. Sonra ertesi yıl gelip onlann yeşermediklerini görünce 
Ullu Kam ve Hurzuk vadilerine gelmiş. Or~da toprağa attığı tohumlann 
yeşerdiğini görünce sevinmiş. Sonra Bashan'dan çok adam çıkıp Hurzuk'a 
gelmiş. Tokçuk da Hurzuk vadisine gelmiş. Onun soyu da orada çoğalmış. 

Tokçuk'un iki oğlu olmuş. Birine Hasan, birine ise Bolat adını vermişler. Hasan 
ve Bolat adım taşıyan süHUeler onlardan çıkmış. 

Beyler Çerkezlerle, Osetlerle, Gürcü-Svanlarla savaşıp birçok esiri Karaçay'a 
getirmişler. Bir gün Botaş köleleri azat edip "Herkes istediği yeri sürsün eksin" 
demiş. Bunun üzerine Karça kızmış. "Botaş benden küçük olduğu halde bana sor
madan köleleri naı;ı1 azat ediyor. Ben Botaş'ı öldüreceğim." demiş. On bir karde
şin en yiğidi olan Kuday onu duyup "Sen Botaş'a dokunursan ben de seni vuru
rum" demiş. Abay da Kuday'a "Uğraşma Kuday, uğraşma. Karça'nın kuvveti Bo
taş'a yetınez" demiş. Fakat bir gün Karça, Botaş'ı Karasuv ırmağının kenarından 
geçerken vurup öldürmüş. Kuday Karça'ya "Bu gece ben de seni öldüreceğim" 
demiş. Abay da "Ben Karça'yı bir daha Kuban ırmağının suyundan içerneyecek 
hale getireceğim" demiş. Fakat o gece Karça korkusundan hastalanıp ölmüş. 

Bashan, Çegem ve Holam'da kalan dağiılara MalkarIı demişler. Hurzuk, 
Kart-eurt, Uçkulan'a göçenlerise yeni yurtlanna beyleri Karça'nın adını vermiş
ler. Karça adı değişerek halkın ağzında Karaçayolup kalmış. 

Karçay'ın beyleri Çerkezlerden, Osetlerden birçok esiri Karaçay'a alıp gelmiş
ler. Sonra onlan azat edip, serbest bıraktıklannda onlara özden adını vermişler. 
Beyler mallarından özdenlere pay vermişler. Sonra özdenler de birçok esir almış
lar. Onlara kul veya karavaş adını vermişler. Beyler özdenlerle kulları hiç kendi
lerine karıştırmamışlar. Kendi soylannı temiz olarak korumak içinbeyler özden
lerin en itibariılanndan dahi kız almamışlar veya onlara kız vermemişler. Kara
çay'da ve Malkar'da hep beyler itibarb olmuştur. "Özden beyin ikinci kuludur" 
diye atasözü de vardır. Fakat beyler özdenlerden kız aldıklan zaman onlar~ 
doğanlara çanka adını vermişler. 

Tarihf Belgelerin ışığı Altında "Karaçay-Malkarların Kökeni" 
Efsanesinin İncelenmesi: 

Yüzyıllardan beri Kuzey Kafkasya'da Kuban ırmağı kıyılarında ve Elbruz 
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dağının doğu ve batısındaki vadilerde yaşamakta olan Karaçay-MalkarIar aynı dil, 
kültür ve tarihi paylaşan bir Türk boyudur. Efsanede de açıkça belirtildiği gibi, 
Karaçay ve Malkar adları bu halkın yaşadığı iki bölgenin coğrafi adlarıdır. 
Karaçay ve Malkarların ortak adları Tavlu (dağlı)'dur. Fakat kendi aralarında hangi 
bölgeden olduklannı belirtmek için Karaçay ve Malkar adlarını kullanırlar. 
Karaçay bölgesinde yaşayan halk kendilerini Karaçaylı olarak tanımlarken, Malkar 
bölgesinde yaşayanlar oturdukları vadilerin adlarını kullanarak kendilerine 
ÇegemU, Bashanlı, Holamlı, Bızınlıgılı, ÇerekU gibi adlar verirler. Ancak bütün 
Karaçay-Malkarlardan söz edileceği zaman Tavlu adı kullanılır. Karaçay 
-Malkarların kuzey komşuları olan Kabartay Çerkezleri onlar için Çerkezce Kuşha 
adını kullanırlar ki onun da anlamı da 'dağlı' demektir. 

Tav kelimesi birçok Kuzey (Kıpçak) Türk dilinde olduğu gibi Karaçay-Malkar 
dilinde de 'dağ' anlamına gelmekle birlikte 'tav' sözünün ifade ettiği özel 
anlamlar da mevcuttur. Karaçay-Malkar ülkesi Kafkas dağlannın en yüksek, sarp 
ve geçit vermez yerlerinde bulunmaktadır. Bu yüzden tav (dağ) denildiği zaman 
akla bütün Karaçay-Malkar ülkesi ve heybeili Kafkas dağları gelmektedir. Kafkas 
dağlarının güneyinde kalan Gürcistan ve Svantoprakları için Karaçay-Malkarlar 
Tav Artı (dağ arkası) deyimini kullanırlar. Dillerine Tav til (dağ dili) adını veren 
Karaçay-Malkarlar arasında Tav Geriy, Tav Batır, Tav Kul, Tav Aslan, Tav Biy, 
Tav Soltan gibi dağlarla ilgili kişi ve soyadıarına da sık rastlanır. 

Efsanede "dağWarın" Elbruz dağının doğusundaki Bashan vadisinden batıdaki 
vadilere göçtükten sonra yeni yurtlarına beyleri Karça'nın adını verdikleri 
belirtiliyor. Efsaneye göre, Karça adı zamanla değişerek Karaçay şekline dönüş
müştür. Bu konunun, tarihi bilgilerin ışığı altında incelendiğinde gerçek payı 
taşıdığı açıkça görülür. Kuzey Kafkasya ve Türk tarihi incelendiğinde Karaçay 
adını taşıyan bir Türk boyuna rastlamak mümkün değildir. Karaçayadına ilk 
olarak XVI. yüzyıldaki Osmanlı kaynaklarında rastlanmaktadır. 1582 tarihli bir 
fermanda Osmanlı hazinesinin Azak yolu ile Demirkapı-Şirvan'a ulaştın1masında 
yardımlarından faydalanılan Karaçay beyi Kaziy oğlu Mırzabek'e hizmetinden 
dolayı gönderilen hediyelerden söz edilmektedir. ı Bu gün Kuzey Osetya Muhtar 
Cumhuriyeti sınırları içinde kalan 5040 metre yükseklikteki Kazbek dağının adı 
Karaçay beyi Kaziy oğlu Mırzabek'in adından gelmektedir. 

Rus kaynaklarında Karaçayadı ilk olarak 1650'de geçer. Bu ad Gürcistan'da 
Mingreller bölgesine giden Rus elçisi Fedot Elcin'in 1649'da yazdığı bildiride 
Karaçai şeklinde tesbit edilmiştir. 

1635-53 yılları arasında Kafkasya topraklarında misyoner olarak çalışan 
Archangelo Lamberti'nin Relatione della Colchide boggi detta Mengellia (Napoli 

ı F. Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 318 
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1654) adlı eserinde Karaçaylı adı CaradoU biçiminde yazılmıştır.2 

Tarihi araştıniıalar Karaçay-Malkarların XV. yüzyılda Kabartay Çerkezlerinin 
baskısı sonucunda ikiye ayrıldıklarını göstennektedir. Karaçayadı ancak bu 
tarihten sonra Kafkasya'da görülür. Tarihi bilgiler ve efsanede anlatılanlar 
birleştirildiğinde XV. yüzyıla kadar Elbruz dağının doğusunda Bashan vadisinde 
yaşayan dağlılardan bir kısmının Kabartaylıların baskısı sonucunda yurtlarını 
genişletmek için Elbruz dağının batısındaki vadilere göç ettikleri anlaşılıyor. 
Dağlıların yeni yurtlarına beyleri Karça'nın adını vermeleri ve onun adı ile 
anmaları, Türk geleneğine uygun bir harekettir. Tarihteki Selçuklu ve Osmanlı 
Türklerinden başka Nogay ve Özbek Türkleri de bugün eski beylerinin adından 
gelen kabile adları ile anılmaktadırlar. 

Malkar adının kökeni hakkında ise değişik görüşler vardır. Bir kısım tarihçiler 
bu adın Kafkasya' da Kuban bölgesinde ıV-Vı' yüzyıllarda hakimiyet kuran Bulgar 
Türklerinden kaldığını ve Karaçay-Malkarların atalarının Bulgar Türkleri oldu
ğunu ileri sürmektedir.3 

Karaçay-Malkarların kökeninin doğru olarak tespit edilmesi güç bir mesele 
olarak görülmektedir. Tarih ve dil araştırmaları Karaçay-Malkarların birkaç Türk 
boyu ile birlikte Alan ve çeşitli Kafkas unsurlarının birleşmesinden ortaya çıkan 
bir Türk halkı olduğunu gösteİmektedir. 

Efsanede Karça ve kardeşlerinin Kafkas dağları gibi yüksek dağlarda yaşa
dıkları ve saçlarını keserek tepelerinde bir tutam saç bıraktıkları anlatılıyor. Bu 
bölgenin Altay dağları olması ihtimali son derece kuvvetlidir. Çünkü araştırmalar 
eski Türklerin bozkır göçebelik hayatını benimserneden önce yüksek dağlarda 
yaşadıklarını belgelemektedir.4 

Aynca, Karaçay-Malkarlardan başka Çerkez, Oset ve diğer Kuzey Kafkas 
halklarında da mevcut olan meşhur Nart efsanelerinin kökenini G.N.Potanin Al
tay dağları olarak göstenniştir.5 Nart efsaneleri Çerkez ve Osetlerin milli kalıra
manlık hikayeleri olarak bilinmektedir. Ancak bu efsanelerin değişik varyant
Iarına Karaçay-Malkarlarda da rastlanmaktadır. G.N.Potanin bazı varyantların 
Karaçay-Malkarların Altaylarda yaşayan atalarından kaldığını ve bunların Çerkez 
ve Osetlere geçtiğini ispatlamıştır. 

Çok eski çağlardan beri Kafkasya'da boy gösteren Hunlar 370-375 yıllarında 
tdil ırmağını geçip Kafkaslann kuzeyinde yaşayan Kuban Alanlarını boyun
durukları altına aldılar.6 Alanların bir kısmı Kafkas dağlarına sığındılar. 395-398 

2 Türk Ansildopedisi, Karaçaylar ve Balkarlar maddesi, c. 5 
3 A.N. Kural, 4-18. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri, s. 110 
4 A.N. Kural, a.g.e., s. 5 
5 O.N. Potanin, Vostoçniya motivi v srednevekom evrop epose, Moskva, 1899 
6 Rene Orousset, Bozkır Imparatorluğu, s. 39 
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yıllannda Hun boylan Kursık'ın liderliginde Kafkas da~lannı aşarak Erzurum do
laylannı işgal ettiler.7 Hun lideri Kursık ile efsanede geçen v~ bugün Karaçay'da 
bir vadinin ve bir köyün adı olan Hurzuk arasındaki benzerlik dikkati çekecek 
de~erdedir. Batı Hunlannın bir kolu Bulgar-Onogur Türkleri III-IV. yüzyıllarda 
Kafkasya'da Kuban bölgesine yerleştiler.8 Urallardan göçerek Kuban bölgesine 
gelen Macarlar, uzun yıllar Bulgar Türklerine komşu yaşadılar. Kuban Bulgarlan 
671 yılında Hazarlann baskısı üzerine liderleri Asparuh komutasında Balkanlara 
gittiler. Ancak Bulgarlann bir kısmı Kuban bölgesinde yaşamaya devam ettiler. 
Kuban Bulgariannın Karaçay-Malkarlann ilk atalanndan olduklannı ispatlayacak 
bazı deliller mevcuttur. 

Kuban Bulgar Türkçesine ~t dil malzemesi bugün Macarca' da bulunmaktadır. 
Macar Türkolog Zoltan Gombocz, Macarlann Kuban bölgesinde yaşadıklan de
virde Bulgar Türkçesinden eski Macarea'ya geçen 300 kadar kelime tesbit et
miştir.9 Bu kelimelerden birço~u bugün Karaçay-Malkar dilinde yaşamaktadır. 
Buna örnek olarak birkaç kelime gösterilebilir: 

. KARAçAY~MALKAR 
eger tazı, av köpe~i: 

eger Kumuk, Da~ıstan/Awar; igdr, yegdr Oset; ağar 
Çuvaş 

bürtük tane, parça: 
bürtük Kumuk, Başkırt; bürtik Tatar 

çav~a bir karga türü: 
çavka Mişer; çavga Çuvaş; çevke Tatar; çüke Tobol 

kürüç dişbudak a~acı 
~avra kamış parçası: 

hıvra Abazin-Ç~rkes 
kertme armut: 

kerdo Oset, kertme Kırım 
keli havan, dibek: 

keli Karakalpak, Kazak, Yakut; kile Tatar, Çuvaş, 
Başkırt 

_ kübürçek küçük sandık, kutu 

7 D. Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, c. ı. s. 4095 
8 G. Feher, Bulgar Türkleri Tarih~ s.l1 
9 Z. Gombocz, "Die bulgarisch-türkisch lehnwörter in der ungarischen" 

MACAR 
agar 

bertü 

çoka 

körİş 

koro 

körte 

kölyü 

koporso 

!koporşô/ < 
-If:apırçalf tabut 
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urçu~ iğ, kinnan: urçuk Altay, Kumuk 

purç karabiber: 
purç Altay, Teleüt; burç Kumuk, Tatar; burs Başkırt, 
murç MK, Kırgız; pares Çuvaş 

çaga çapalama aleti, çapa 
geben kuru ot yığını: 

geben Kumuk; kiben Tatar; kaban Çuvaş 
keb kalıp, şekil: 

kep Uygur, Moğol, Teleüt 
sas~ı at sineği: 

saska Oset; apsaska Abaza-Çerkes; sarıska Sagay, 
Koybal 

bugov kelepçe, tasma: 
bulsağı Köktürk; bulsağu MK; bugav Kumuk 

cegen hasır: 

cigen Kırgız; yiken Uygur, MK, Tatar; yeken Çağatay, 
Uygur; t'sagan Çuvaş; cegesÜll Moğol 

orso !orşô! 
<ağırça/ç 

bors 

csakan· 
kepe 

kep 

saska çekirge 

gyekeny 

/ceken! 

. Bulgar Türkçesinde 'zırh' anlamına gelen kübe kelimesi de Karaçay-Malkar 
dilin~e yaşamaktadır. 

Ayrıca, Karaçay-Malkar dilindeki bazı kişi adları da Bulgar Türkçesi ile 
benzerlik göstermektedir. Bulgarları Kuban'dan Balkanlara götüren !iderleri 
Asparuh'un adı ile Hun boylarından Sabarlar'ın başbuğları Ambazuk'un adlarının 
sonunda -uh veya -uk ekinin varlığı göze çarpıyor. Bugün Karaçay-Malkarlarda 
ayriı özelliği gösteren kişi ve soyadları yaşamaktadır. 

örnek olarak şu isimler verilibilir: KEÇERUK, SOZARUK, BAYRAMUK, KAYTUK, 

ŞlPŞERUK, ÜZARUK, MAı:.KARUK, BASHANUK 

Bütün bu deliller Karaçay-Malkar dil ve kültüründe Kuban Bulgarlarmın derin 
izlerinin kaldığını ispatlamaktadır. Karaçay-Malk,ar Türkçesinin Kuban Bulgar 
Türkçesinden kalan bazı özellikleri koruduğu bugün Türkologlar tarafından da ka
bul edilmektedir. lO 

VIII-IX. yüzyıllarda Kuzey Kafkasya Hazar Türk İmparatorluğunun bakimi
yeti altına girdi. Hazarlard~n sonra bu bölgeye hakim olan ve Karaçay 
-Malkarların atalarının en önemli bölümünü teşkil eden Kıpçalclırr, tarih sahnesine 
çıktılar. Kıpçaklar Kuban boylarında öteden beri yaşayan Bulgar Türkleri ve 

10 N. Baskakov, A. Appaev, Karaçay-Malkar Tilni Grammatikası, Nalçile, 1966 
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Alanlarla kanştılar ve Kıpçak dilinin hAkimiyetini kurdular. II Karaçay-Malkar dili 
Kıpçak lehçesinin bütün özelliklerine sahip olan bir Türk dilidir. Fakat onda 
Bulgar Türkçeşinin ve Alan dilinin de izlerini bulmak mümkündür. 

1239' da Moğolların Kafkasları işgali ile Alan, Abaza ve diğer Çerkez 
kabileleri Moğollara teslim oldular. Kıpçakların bir böıümü Kafkas dağlarının 
sarp kısımlarına sığındılar, bir bölümü de kuzeye Idil (Volga) boyuna göçtüler. 
tdil boyunda yaşayan Volga Bulgariarı da Kıpçaklaştılar.12 

Karaçay-Malkarların Elbruz dağının doğusundaki Bashan vadisine sığınıp 
yerleşmeleri bu olaylardan sonra meydana gelmiş olmalıdır. Çünkü Karaçay 
-Malkarların atalarının o devirde çeşitli yerlere verdikleri adlar Kıpçak dili özelliği 
taşımaktadır. Mesela: 

'Minngi Tavnu Kulları', 'tavlu', 'Kan körse kölü ketgen Adurhay' gibi... 
Moğollar Kafkasyayı 1200 yıllarında işgal ettiklerine göre Bulgar, Alan ve 

Kıpçakların birleşerek Elbruz dağı eteklerine sığınmaları da bu tarihlerde meydana 
gelmiş olmalıdır. Bu suretle bugünkü Karaçay-Malkarların çekirdeğini meydana 
getiren Kıpçaklar, Bulgar ve Alanlarla birleşerek Karaçay-Malkarların şimdiki 
yurtlarına yerleştiler. Böylece kendilerine 'dağli' adını veren Karaçay-Malkarların 
ataları ile çeşitli Kafkas halkları arasındaki kanlı çarpışmalar başlamıştır. Karaçay 
-Malkar halkı arasında çeşitli sosyal sınıfların doğmasına bu savaşlar sebep ol
muştur. Dağlıların folklorunda Çerkez, Oset ve Gürcü-Svanlarla yapılan savaş

ları anlatan pek çok destan bulunmaktadır. 
Efsanede onbir kardeşin adı olarak geçen isimler bugün Karaçay-Malkarlarda 

çeşitli sülalelerin adları olarak yaşamaktadır. Karaçay-Malkar geleneğine göre bir 
sülalenin adı o aileye mensup, bilinen en eski dedenin adından gelir. Efsanede adı 
geçen kişilerin adlarını taşıyan sülaleler Karaçay-Malkarda yaşamaya devam et
mektedir. Bunlar: 

KARÇA, Karaçayda; KUDAY, Karaçayda ve Malkarda; BOTAŞ, Karaçayda ve 
Malkarda; ABAY, Karaçayda; BUDYAN, (Toturkul, Canköz) Karaçayda; NAVRUZ, 
(Bayrımkul, Sılpağar, Koçgar) Karaçayda; MUSUKA, Malkarda; ADURHAY, 
Karaçayda; KıRIMŞA VHAL, Karaçayda va Malkarda; TOKÇUK, (Hasan, Bolat) 
Karaçayda; TAMBİY, Karaçayda 

Efsanede Botaş'ın Kuday ve Tokçuk ile birlikte Elbruz dağının batısındaki 
Hurzuk ve Ullu Kam vadisine gelip yerleştiği ve dağlıların bir kısmının da bura
.lara yerleşerek kabilenin ikiye ayrıldığı anlatılıyor. Gerçekten de XV. yüzyılda bir 
grup dağlı Elbruz dağının batısındaki vadilere göç ederek yerleşmişlerdi. Bunlara 
Karaçaylı adı verilmiş, eski yurtlarında kalanlara da Malkarlı denilmiştir. 

11 in the mountains of Karachayevo-Cherkessia, Moskva, Sovetskiy hudojnik 1968 
12 A.N. Kurat, a.g.e., s. 97 
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Böylece efsaneden Karaçayadının ortaya çıktığı ve Karaçay-MaIkarlann nasıl 
ikiye bölündükleri de öğrenilmiş oluyor. Malkar adının ortaya çıkışı ise efsanede 
belirtilmiyor. Bugün Malkar bölgesi topraklarında yer alan Malka ve Bashan 
ırmaklarının adlarının kökeni incelendiginde bu soruya da bir cevap bulmak 
mümkündür. Çerkezlerin Nart efsanelerinde Malk ve Baksan adını taşıyan iki 
kahramana rastlanmaktadır. Efsanelere göre Baksan IV. yüzyılda Bashan ırmagı 
kıyılarında oturan Dav adında bir Nart prensinin ogludur. Karaçay-Malkar dilinde 
Bashan olarak yaşayan ırmagın ve aynı adı taşıyan iki köyün isminin Baksan adlı 
bu eski Nart kahramanının adından geldigi açıktır. Ayrıca, Malka ırmağının 
adının da Malk adlı Nart prensinin adından geldigi görülmektedir. Yine Çerkez 
kaynaklarında Malka ırmagı kıyılarında Malkana veya BaIk adını taşıyan eski bir 
şehir kalıntısından söz edilmektedirP Bütün bunlardan anlaşılacagı gibi Malkar 
adının kökeni Çerkezlerin Nart efsanelerindeki eski isimlere dayanmaktadır. 

'Efsanede adı geçen Karça, Kuday, Botaş, Adurhay, Tokçuk, Kınmşavhal, 
Abay gibi şahısların XV. yüzyılda yaşadıkları anlaşılıyor. Fakat Karaçay-MaIkar 
halkının, onlardan yüzlerce sene önce meydana gelen bazı olayları da Karça'nın ve 
digerlerinin şahsında efsaneleştirerek anlattıkları dikkati çekiyor. 

Efsanede Karaçay-Malkarların eski dini inanışlarından da söz edilmektedir. 
Karaçay-Malkarların dini eski Türklerde görülen bir tür şamanizmdi. Eteklerinde 
yaşadıkları Elbruz dagına kendi dillerinde 'sonsuz, ebedi dag' aiılamına gelen 
Minngi Tavadını vermişlerdi. Kendilerini de, tann kabul ettikleri o dagın kulları 
olarak görüp' Minılgi Tavnu Kullan' adını benimsemişlerdi. Tabiat üstü güçlere 
inanan Karaçay-Malkarlar göklerin tannsına 'teyri', yer altında yaşayan kötü 
şeytana 'cek', evdeki ocağın tannsına 'tabu', toprağın tannsına 'cer iyesi', ırmak 
ve göllerin tannçasına 'suvanası', vahşi hayvanların tannsına 'apsatı', yıldınrn
lar tannsına ise 'şıbıla' adlarını vermişlerdi. 'apsatı' Gürcülerde 'afsati', şıbıla ise 
Çerkezlerde 'şible' Şeklinde yaşamaktadır.14 

Efsanede Karaçay-Malkarların Müslümanlığı yaklaşık iki yüz sene önce kabul 
ettiklerinden bahsediliyor. Gerçekten de İslamiyet Karaçay-Malkarlar arasında 18. 
yüzyıl sonlannda Kabartaydan gelen Müslüman Çerkes mollaları sayesinde 
yayılmaya başlamıştır. Aynca Karaçaylılar, Buhara'dan gelip Karaçay'ın Ogarı 
Teberdi köyüne yerleşen bir hocanın Karaçaylılara İslamiyeti öğrettigini ve meza
nrun da köyde oldugunu söylemişlerdir. 

Karaçay-Malkarların kökenine dair anlatılan efsane tarihi belgelerin ışığı 

13 Şora Noghumuka, Adigey Halilche (Çerkez Tarihi), 8.63 
14 Mary L. Henze, 19. yüzyıl seyyahlarına göre Orta Kafkaslarda din, O.D.T.ü. Asya 
-Afrika Araştınna Grubu Yayınlan.TI, 8. 3; Gunokue C. Ozbay, "Çerkesyanın Geçirdiği 
Din Evrimleri", Kuzey Kafkasya Kültürel Dergisi, sayı 46, s. ı5 
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altında incelendiğinde görülmektedir ki, Karaçaylılar ve Ma1karlı1ar birbirlerinden 
farklı iki ayrı boy değil, tersine aynı tarih, dil ve kültüre salıip olan tek bir 
kabiledir. Bu sebeple onlar hakkında yapılacak olan dil, tarih ve folklor araş
tırmalarında Karaçay-Malkarlar bir bütün olarak ele alınmalıdırlar. 

Karaçay-M alkarca Metnin Sözlüğü 

ala OnIar çaç~ dağıtrnak 

alanı onlan ça~- ye§ennek, filizlenrnek 
alay öyle çamlan- kızmak 
alaya fakat, ama çeget omıan 

alayda aa:Ia. 
,.... 

çıng en 
alğı burun ilkönce Çııfg artında en sonunda 
all~ın henilz, daha çırtda hiç 
anda cıırla çortlat- fırlatmak 

at-çuv ad-saıı,lakab çurum sebep, bahane 
ata- isimvennek dağı da yine 
avru- hastalanmak deb diye 
avruv hastalık: degen denen 
aylan- dönrnek, dolaşnak Ebze Gürcü-Svan 
aytuv söyleyi§ egeç Jazkarde§ 
bara barıb gidegide el köy 
ber- vennek eIt- götümıek 

bıla bunlar emina veba 
biy rey entda yine, tekrar 
bla ile erlay oguna hemen 
bol~andı olmu§ es akıl 

bölek parça. bölük es taşla- kendini kaybetrnek, 
burunngu esRl, önceki, evvelki paniğe kapılmak, 

busurman rnüslUman bayılmak 

ea~a kıyı, yaka esle- faıketrnek .... 
yeni eşit- duymak eanngı 

'"' yalnız, tek gitçe küçük eanngız 

eaş genç,delikanlı,oğUı Q:açıpsı Abazin Çerkesleri 
eaşa~andı Y8§3lIIl§ baman hep, her zaman 
eesir esir iy- bırakmak, göndennek 
eet- . ul8§rnak, yetİ§mek izle- aramak, isternek 
eigit yiğit ız geri, iz 
cIl yıl,y8§ ızı bla aıkasmdan 

eıy- toplamak·' ~abattıIı Kabartay Çerkesi 
eonngurç!/.a yong~ ağaç pii:rçası I;taravaş köle 
eülü- lr8§etrnek ~arıv güç, kııvvet 
eürüt- kullanmak, devam ~arnaş kııIdeŞ 

ettinnek ~art Y8§lı 
çaç saç Kavkaz kafkas 

i'" 
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~ayda nerede sekir- atlamak, zıplariıak 
kekel perçem. saç parçası sermeş- kaplıimak, savaşmak 
keôg geniş sıy itibar, hünnet 
kenôgert- genişletmek sıy ber- itibar etmek, hürmet 
kesleri kendileri göstermek 
~ır- mahvetmek simsire- hareketsiz kalniak 
~ıyır kenar söleş- konU§Illak . 
~ızılbek Çerkes şob bol- dost olmak, barııımak 
~oban Suv Kubannehri şob dost, arkadaş 
~olan aIaIı-beleli tabm- mpnrrak,ibadetetmek 
~oy- bırakmak talay birkaç, bir silrll 
köb çok tamada başkan, lider, büyük 
kölü ket- midesi bulanmak tav dağ 
köpür köprü tav-biy bey 
köre göre tav til Karaçay-Malkar dili 
~ursavay yabancı, gavur tavlu dağlı, Karaçay-Malkarlı 
~uvan- sevinrnek tavrub efsane, hikaye 
~uvğun haber, söylenti tazalay SM, temiz olarak 
künbatban batı Tegeyli Oset, Osetinli 
mazallı muazzam terek ağaç 
Minngi Tav ElbruzDağı terk hızlı, çabuk 
mlylk yüksek teyrl mnrı . 
mürzev . tahıl, hububat hlmaç tercüman 
nart sözamsözü tınç rahat, sakin 
oğuna . kuvvetlendirme edatı . tly- • dokunmak 
onov. et- fıkir beyan etmek töben aşağı 
ornal- yerle§mek tögerek' yuvarlak, ~vre, etraf 
ornatbandı YeJ.'leştirmiş tu~um sülale 
oz- geçmek tuv- doğmak 
örle- tırmanmak, yükselrnek tuvgan doğan 
öt- geçmek türlen- değİ§mek 
özden asilzade, ullu büyük 

Karaçay-Malkaıda hür una- kabuletmek 
halk tabakası unamagandı kabul etmemiş 

özen . va::li ur- vurmak 
samar~ay şaka, alay urluI,t tohum 
san sayı, mikrlar uruş savaş, kavga 
savlay. mmamen üstünden hakkında 
sayla- seçmek üy .. :','1i!JI 

seb- serpmek 
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