
KARACSON, lmre (Emericl 

san Kafi Akhisarl'nin Usulü'Fhikem ii 
nizfimi'l-filem adlı eserinin Macarca ter
cümesidir. 1 o. A Rak6czi- Emigr6.ci6 tö
rök Okmanyt6.ra 1717-1803 (i Rakoçi 'y
le ilgili Türk belgeleri I 717- I 803 J. Buda
pest ı 9 ı ı). 11. Török-magyar aklevei
tar 1534-1789([Türk-Macararşivi 1534-
1 789ı, Budapest ı 9 I 3) . 1 z. Török törte
netir6k (I-lll, Budapest 1916 [Türk vak'a
nüvislerinden yapılan derlemelerı ). Ma
kaleleri. "Török leveltarak" ([Türk arş i v

leri ı, Szazadok, XLI, Budapest 1907); "A 
sztambuli mecsetek magyar vonatkozasu 
keziratai" (!İstanbul camilerinde Macar
lar'la ilgili el yazmalarıJ. Szazadok 1908, 
191 ı) ; "Türk Lisanının Tasfiyesi ve Macar 
Lisanı" (İkdam, ı 9 Eylül ı 909); "İbrahim 
Müteferrika" ( TOEM, 1/3 [ı 3281. s. 178-
185 , 186-189) 
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~ ATiLLA ÇETİN 

KARAÇAY- BALKARlAR 

Kuzey Kafkasya'da yaşayan 
bir Türk topluluğu. 

_j 

Karaçay- Balkarlar'ın (Balkarlılar 1 Malkar
lar) menşei hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürülmüşse de bu toplulukların esas un
surunu Hun, Bulgar. Hazar ve Kıpçak 
Türkleri'nin teşkil ettiğini tarihi, antro
polojik ve sosyolengüistik araştırmalar 
ortaya koymaktadır. Ancak bölgede yaşa
yan diğer etnik grupların da topluluğun 
oluşmasında etkilerinin bulunduğu mu
hakkaktır. KendileriniTavlu (dağlı) olarak 
adlandıran Karaçay ve Balkarlar dil. örf. 
adet. din. içtimal teşkilat. folklor, edebi
yat ve tarih itibariyle tek topluluktur. El
bruz (Mingi Tav) dağının bir yamacında 
Karaçaylar, diğer yamacında Balkarlar ya
şamaktadır. Coğrafi ayrılık dışında bu iki 
kardeş topluluk arasında önemli bir fark
lılık yoktur. X:V. yüzyıla kadar Elbruz da
ğının doğusunda Bashan, Çerek bölgele
rinde Karaçaylar'la birlikte yaşayan Bal-
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karlar, Kabartaylar'la yaptıkları savaştan 
sonra Elbruz dağının batısına Kuban neh
ri vadisine göç ederek ana kitleden ayrıl
mışlardır. x:./11. yüzyılda müslüman olan 
Karaçay- Balkarlar Hanefi mezhebine 
mensuptur. Karaçay- Balkarlar arasında 
İslam dininin yayılmasında İshak Efendi 
adında Kabartaylı bir hocanın etkisinin 
büyük olduğu belirtilmektedir. 

Karaçaylar. Rusya Federasyonu'na bağlı 
Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti'nde 
yaşamaktadır. Büyük Kafkas dağlarının 
batı bölümünde ve kuzey yamaçlarında 
yer alan cumhuriyetin başşehri Çerkesk'
tir ( 120.000. 1931 'e kadar Battalpaşin sk / 

Battalpaşa) . Karaçay-Çerkez Özerk Cum
huriyeti'nin batı ve kuzeybatısında Kras
nador, kuzeydoğuda Stavropol bölgeleri, 
güneyde Gürcistan ve Abhazya, doğuda 
Kabarda -Balkar Özerk Cumhuriyeti bu
lunmaktadır. Önemli şehirleri Uçkulan, 
Zeberde. Zelençuk ve Karaçay Şahar'dır 
(Karaçayevsk). Cumhuriyetin dağlık bir ara
zi yapısı vardır. Karadeniz' e dökülen Ku
ban ırmağı ve bu ırmağın kaynağını oluş
turan Zelençuk cumhuriyetin toprakları
nın büyük bir kısmını sulamaktadır. Pet
rokimya. şeker pancarı, mısır. patates, 
arpa. ayçiçeği. hayvancılık (özellikle koyun 
yetiştiriciliği). et ve süt ürünleri. dağ tu
rizmi. mineral kaynaklar. hafif makine 
sanayii cumhuriyetin en önemli gelir kay
nakları arasında sayılmaktadır. Nüfusu 
yaklaşık 500.000 civarındadır ve % 30'u 
Karaçay (ı 56.000, 1993).% 1 O'u Çerkez, 
% 45'i Rus. % 7'si Nogay, % 3'ü Abaza, 
% 5'i diğer azınlıklardan meydana gelir. 
Ayrıca çeşitli Orta Asya cumhuriyetleri ve 
Kafkasya'nın diğer cumhuriyetlerinde de 
yaklaşık 1 0.000 civarında Karaçay bulun
maktadır. 

Balkarlar. Rusya Federasyonu'na bağlı 
Kabarda-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde 
yaşamaktadır. Büyük Kafkas dağlarının 
kuzey yamaçlarında ve ona bitişik Kabar
da silsilelerinde yer alan Kabarda-Balkar 
Cumhuriyeti'nin başşehri 240.600 ( 1991) 
nüfuslu Nalçik'tir. Önemli şehirleri Prokh
ladny, ThrnaAviz. Terek, Baksan ve Nart
kala'dır. Kuzeyde Stavropol bölgesi, do
ğuda Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti. 
güneyde Gürcistan, batıda Karaçay-Çer
kez Özerk Cumhuriyeti ile sınırları vardır. 
Büyük Kafkas dağ silsilesinin en yüksek 
zirvelerini oluşturan Elbruz (5642 m.). 
Dihtav (5203 m.) ve Şahara (5068 m.) 
cumhuriyetin güneyinde yer almaktadır. 
Bu dağlarda molibden, volfram, polime
tal filizler ve taş kömürü gibi madenierin 
yanı sıra önemli maden suyu kaynakları 

da bulunmaktadır. Büyük Kafkas dağla
rının zirvelerindeki buzunardan doğan Te
rek. Malka, Baksan, Çekem ve Çerek ne
hi ri eri cumhuriyetin topraklarını sular. 
Metalürji, hidroelektrik. çimento. demir. 
mineral kaynaklar. ayçiçeği, çedene. seb
ze ve meyvecilik, büyükbaş hayvan yetiş
tiriciliği ve atçılık cumhuriyetin gelir kay
naklarını oluşturur. 1995 yılı verilerine gö
re nüfusu 785.000'dir. Nüfusun% 48'i Ka
bartay.% 33'ü Rus,% 9'u Balkar.% 10'u 
diğer azınlıklardan meydana gelir. 

Karaçay- Balkar halkının X:V. yüzyıldan 
önceki tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgi yok
tur. Karaçay adına Osmanlı kaynakların
da x:./1. yüzyılda. Rus ve Avrupa kaynakla
rında ise x:./11. yüzyılda rastlanır. 1 582'de 
Kabartay'da Osmanlılar'a yaptıkları hiz
met dolayısıyla taltif edilen beyler arasın
da Karaçay Mirza'nın adı geçer. Bu zatın 
Karaçaylar'ın beyi olduğu söylenebilir. 

1783'te Kırım'ın Ruslar tarafından alın
ması ve Kabartaylar'ın baskısı Karaçay
Balkarlar'ı Osmanlı Devleti'ne yaklaştırdı. 
Kırım ve Abhazya'dan sonra Kuban vadi
sinin de Ruslar tarafından işgal edilme 
tehlikesi Osmanlı Devleti'ni bölge halkla
rına yardıma sevketti. Rus istilasına karşı 
Karaçay- Balkarlar da Osmanlı Devleti ta
rafında yer aldılar ve 1 790 yılında Battal 
Hüseyin Paşa tarafından bölgeye yapılan 
seferi desteklediler. 1804'te bütün Kaf
kas halklarıyla Ruslar arasında cereyan 
eden Çegem savaşında Karaçay- Balkar
lar ön safta çarpıştılar. Ancak 1806 -1812 
Osmanlı- Rus savaşı sonrasında yapılan 
Bükreş Antiaşması ile Ruslar'ın idaresine 
girdiler. 1822. 1835-1837, 1845-1846 ve 
1853-1855 yıllarında Ruslar'a karşı ger
çekleştirilen ayaklanmalar kanlı bir şekil
de bastırıldı. 1860'tan itibaren bölgeyi ele 
geçiren Ruslar özel bir idari sistem kura
rak Karaçay- Balkar halkını ikiye böldüler. 
Karaçaylar' ı Kuban, Balkarlar'ı da Terek 
eyaJetine bağladılar. 1873 ve 1900 yılla
rında yeniden ayaklanma girişiminde bu
lunan Karaçaylar'ın toprakları ellerinden 
alındı ve bir kısmının Türkiye'ye göç et
mesine izin verildi. Türkiye'ye göç eden 
Karaçaylar bugün yoğun olarak Konya, 
Eskişehir, Tokat. Kayseri ve İstanbul gibi 
şehirlerde yaşamaktadır. 1980'1i yıllar
dan itibaren Türkiye'den Amerika Birle
şik Devletleri'ne çok sayıda Karaçay göç 
etmiştir. 

11 Mayıs 1918 tarihinde kurulan Şimali 
Kafkasya Cumhuriyeti'nde yer alan Kara
çay- Balkarlar önce çar taraftarı Beyaz 
Rus generallerinin, ardından kızılların 
darbelerine maruz kaldılar. Şimali Kaf-



kasya Cumhuriyeti 'nin ortadan kaldırıl
ması üzerine 1922yılına kadar silahlı mü
cadeleleri ne devam ettilerse de bunda 
başarılı olamadılar. Bolşevikler. bölgedeki 
hakimiyetlerini sağlamlaştırdıktan sonra 
Şimall Kafkasya Cumhuriyeti'ni meydana 
getiren toplulukları kabile esasına göre 
bölgelere ve cumhuriyetiere ayırdılar. Ka
raçaylar. Karaçay-Çerkez Muhtar Bölge
si'nde. Balkarlar da Ka barda- Balkar Mu h
tar Cumhuriyeti'nde kaldılar. 

ll. Dünya Savaşı sırasında Karaçay
Balkarlar'ın yaşadığı bölge kısa bir süre 
(Ağustos ı 942- Şubat ı 943) Alman işga
li altında kaldı. Bu işgal esnasında Kara
çay-Balkarlar'ın Almanlar'la iş birliği yap
tığını ileri süren Sovyet hükümeti. 1944 
yılında çıkarılan bir kararnameyle onları 
Kazakistan ve Orta Asya'ya sürgüne gön
derdi. Halbuki bu dönemde. ll. Dünya Sa
vaşı'nda başarı gösteren yaklaşık 15.000 
Karaçay-Balkarlı'ya çeşitli madalyalar. on 
dört kişiye de Sovyetler Birliği'nin en üs
tün madalyalarından olan Sovyet ittifak 
madalyası verilmişti. Sürgün kararı bir 
gece yarısı ansızın uygulamaya konuldu. 
Karaçay- Balkarlar. sürgün sırasında ve 
gittikleri bölgelerdeki hayat şartlarına 
uyum sağlayıncaya kadar nüfuslarının 
önemli bir kısmını kaybettiler. 9 Ocak 
1957 tarihinde Kruşçev hükümeti zama
nında çıkarılan yeni bir kanunla Karaçay
Balkarlar anavataniarına geri döndüler. 

1 Aralık 1990 tarihinde Rusya Sovyet 
Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı 
Karaçay -Çerkez Sovyet Sosyalist Cumhu
riyeti ilan edildi. Karaçay Kongresi ise ayrı 
bir Karaçay Cumhuriyeti ilan etti. Fakat 
alınan bu kararlar Moskova tarafından 
kabul edilmedi. 3 Temmuz 1991'de ise 
yeni bir kararla Karaçay -Çerkez Özerk 
Bölgesi özerk cumhuriyet statüsü ne yük
seltildi. 

Karaçay - Balkarlar' ın dilleri Altay dil 
ailesinin batı Türk dilleri grubuna gir
mekte olup Kuzey Kafkasya'da yaşayan 
diğer iki Türk topluluğunun ( Kumuklar 
ve Nogaylar) dillerine de benzemektedir. 
Karaçay- Balkarlar'ın iki ana lehçesi var
dır: Karaçay- Baksançekem ve Balkar. 
Modern Karaçay- Balkar edebi dili bu iki 
lehçenin birleşmesinden meydana gel
miştir. Kelime hazinesinde Kafkas. İran. 
Arap. Fars ve Rus dillerinin etkisi vardır. 
Özellikle komünist döneminden itibaren 
Rusça'nın devlet dili olması ve yüksek öğ
retimde Karaçay- Balkarca'ya yer veril
memesi yüzünden Rusça'nın etkisi art
mıştır. Karaçay- Balkarlar 1920'ye kadar 

Arap alfabesini. 1920 -1924 yılları arasın
da değişikliğe uğramış Arap alfabesini ve 
1924-1936 yıllarında Latin alfabesini kul
lanmışlar. 1936'dan itibaren de Kiril al
fabesini kullanmak zorunda bırakılmış
lardır. 
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~ İSMAİL TüRKOGLU 

KARAÇELEBizADE 
ABDÜLAZiZ EFENDi 

(ö . 1068/ 1658) 

Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçisi. 
L ~ 

1 000 ( 1592) yılı sonlarına doğru Bur
sa'da doğdu. Köklü Osmanlı ulema ailele
rinden biri olan Karaçelebizadeler'e men
suptur. Babası Rumeli kazaskerliği de ya
pan Hüsameddin Efendi' dir. Aile Karaçe
lebi adını. Abdülaziz Efendi'nin büyük de
desi Hüsameddin Efendi'nin Niğdeli Kara 
Ya'küb b. İdrls b. Abdullah ' ın damadı ol
masından dolayı almıştır. 

Babasının 1 007'de ( 1598) vefatı üzeri
neyetim kalan Abdülaziz Efendi müder
rislik. kadılık, Anadolu ve Rumeli kazas
kerliği yapmış olan ve ZuhQrl mahlasıyla 
şiirleri bulunan ağabeyi Mehmed Efen
di'nin yanında yetişti. Hoca Sadeddin 
Efendi'nin oğlu Mehmed Efendi'nin kızıy
la evlendi ve Şeyhülislam Sun'ullah Efen
di'den mülazemet alarak çeşitli medre
selerde müderrislik yaptı. 1 021 Cemazi
yelewelinde (Temmuz 1612) Hayreddin 
Paşa. 1 024 Reblülewelinde (Nisan 1615) 
Ali Paşa-yı Cedld. 1 025 Reblülewelinde 
(N isan 1616) Plrl Paşa . 1026 Reblülahirin
de (N isan 1617) Kalenderhane medresele-

KARAÇELEBiZADE ABDÜLAZiZ EFENDi 

rine ve 1029 Muharreminde (Aralık 1619) 
Sahn-ı Sernan medreselerinden birine 
müderris olarak tayin edildi. 1 030 Rebl
ülewelinde (Şubat 1621 ) Bursa Sultaniye 
ve aynı senenin zilhiccesinde (Kasım 1621) 
Edirne Selimiye Medresesi'ne nakledildL 
1032 Recebinde (Mayıs 1623) İstanbul'da 
Hakaniyye-i Vefa Medresesi müderrisli
ğine getirildi. 

ı. Mustafa zamanında ciddi bir ulema 
tepkisi olan Fatih Camii olayına (ı 032/ 
1623) katılması dolayısıyla Bursa'da Mol
la Hüsrev Medresesi müderrisliğine tayin 
edilmek suretiyle İstanbul'dan uzaklaş
tırılan Abdülaziz Efendi. birkaç ay sonra 
IV. Murad'ın tahta geçmesi üzerine affe
dilerek İstanbul'a geldi ve Süleymaniye 
medreselerinin birine tayin edildi. 1 033 
Cemaziyelahirinde (Nisan 1624) Yenişehir 
kadılığına gönderilmesi kariyerinde yeni 
bir dönemin başlangıcını oluşturdu. Kısa 
süre kaldığı bu görevden iki yıl sonra 
Mekke kadısı oldu. Görev süresini ta
mamlayarak İstanbul'a dönüşünün ardın
dan Edirne kadılığı payesini aldı. 1 043 Re
ce bi nde (Ocak 1634) İstanbul kadılığına 
getirildi. 

Karaçelebizade'nin İstanbul kadılığı ol
dukça hareketli geçti. IV. Murad. Lehistan 
seferiiçin Edirne'de bulunduğu sırada İs
tanbul'da meydana gelen yağ darlığı Ab
dülaziz Efendi'nin narh hususunda gös
terdiği katı tutumuna bağlandı ve bizzat 
IV. Murad kendi hattıyla gönderdiği emir
de İstanbul kadısının tutuklanıp bir kayı
ğa bindirilmesini ve Adalar civarında de
nize atılmasını istedi. Sadrazam Bayram 
Paşa'nın araya girmesiyle son anda ölüm
den kurtulan Abdülaziz Efendi Kıbrıs'a 
sürüldü. 

Kıbrıs'ta bir buçuk yıl kalan Abdülaziz 
Efendi hakkında bazı devlet ricalinin . "Si
masında semere-i salah zahir olmuştur" 
diyerek IV. Murad nezdindeki girişimleri 
sonucu İstanbul'a dönmesine izin verildi 
(Ramazan 10451 Şubat 1636). Ancak IV. 
Murad'ın ölümüne kadar (ı 049/1640) res
ml görev alamadı . Arpalığı olan Dimeto
ka'da vaktini eserlerinin telifiyle geçirdi. 
Abdülaziz Efendi'nin. kayınbiraderi olan 
Hocazade Ebusaid Mehmed Efendi'nin 
şeyhülislamlığı sırasında (ı 05 3/ ı 644) 
Anadolu kazaskeri olduğu anlaşılmakta
dır. Nitekim Anadolu kazaskerliğinden 1 S 
Receb 1 054'te (17 Eylül 1644) Rumeli ka
zaskerliğine nakledildiği hususu bir ruQs 
kaydında yer alır (BA, KK, nr. 258, s. 57). 

Sultan İbrahim devrindeki olaylardan 
oldukça etkilendiği anlaşılan Abdülaziz 
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