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ölçüde açıklık kazanmaktadır. Saffar ei
Kumml ve eseri üzerine bir çalışma 
yapan M. Ali Emlr-Muizzl Beşa'i-rü'd
derecat'a yönelik bu şüpheci tavrı, Şeyh 
Müfid (ö. 41 3/ 1 022) ve izleyicileri eliyle 
Şii dünyasında hakim duruma gelen 
diyalektik ve rasyonel kelam akımının 
etkisine bağlamaktadır (a.g.e., CCLXXX 
[ 1992]. s. 227-230) . Kumml'nin eserinde 
yer alan batıni ve mistik mahiyette bir
çok hadis, daha talebesi Küleynl'den iti
baren ihmal edilmeye ve hadis mecmua
larına alınmamaya başlanmış , Tüsl, Alla
meei-Hilll ve H ür el-Am m gibi rasyonel 
kelam ve fıkıh geleneğine mensup müel
lifler de ondan sadece fıkha dair hadisler 
nakletmişlerdir. ; Bununla birlikte Kum
ml'nin eseri, imamiyye doktrinine dair 
hadisleri toplayan ilk büyük mecmualar
dan biri ve batıni yaklaşım üzerine en es
ki kaynak olarak önemini korumaktadır. 
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KUMUKLAR 

Dağıstan' da yaşayan 
müslüman bir Türk kavmi. 

_j 

Etnik menşeleri konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmekle birlikte genelde 
Oğuz ve Kıpçak Türkleri'nin karışmasıyla 
ortaya çıkan bir kol olduğu kabul edilir. 
Kumık, Kumıh, Kumuh, Gumık ve Gumuh 
şekillerinde de yazıldığı görülen ismin 
geçtiği en eski kaynak bir bey adı olarak 
kaydedildiği Divônü Lugati ' t-Türk'tür 
(Dfuanü Lugati 't-Türk Tercümesi, III, 339). 

Bazı araştırmacılar. Kumuk adının Kazı 
(Gazi) Kumuklar'ın (Lekler) yoğun biçim
de bulundukları Kumuk kasabasından 
geldiğini söylemişlerse de bu mesele he
nüz bir çözüme kavuşturulamamıştır. Ku
muklar. Dağıstan Cumhuriyeti'nin kuzey
doğusunda Hazar denizi sahili boyunca 
yüksek kesimlerde yaşamaktadır. Bir kıs
mının Sovyetler Birliği döneminde Türki
ye, Çeçenistan. Kuzey Osetya. Suriye ve 
İran topraklarına göç ettiği bilinmektedir. 
Kumuklar. Dağıstan'da başta Mahaçkale 
olmak üzere Temürhan-Şura , İzberbaş, 
Kaspiysk, Kızılyurt. Hasavyurt ve Kızılyar 
gibi şehirlerde otururlar: bunların nüfu
su 251.000 (ı 996), Dağıstan dışındakile

rin nüfusu ise 100.000 civarındadır. 

Kumuk tarihi Kafkasya'da bulunan bir
çok etnik grubun tarihiyle iç içedir. Miladi 
VII. yüzyılda bölgenin Hazar Devleti sınır
ları içindekalmasıyla birlikte Oğuz- Kıp

çak boylarının kaynaşması sonucunda te
şekkül eden Kumuklar'ın XII. yüzyılda, bu
ranın önceki sakinleri olan Kazı Kumuk
lar'ı dağlara sıkıştırarak bu toprakları 

kendilerine yurt edindikleri söylenmekte
dir. Hazarlar'ınyıkılmasından sonra Ku
muklar'ın kurduğu ilk siyasi birlik "şam

hall ık" denilen feodal bir beylik hüviye
tindeydi ve sınırları güneyde Derbend'
den kuzeyde Kabartay'a kadar uzanıyor
du. Evliya Çelebi bu beyliğin toprakları 
için " Kumuğistan" ve "Dağıstan -ı Ku
muk" tabirlerini kullanmıştır (Seyahat

name, II, 305). Şamhal dağlık bölgede 
ikamet ederdi. Şamhal Çoban'ın 986'da 
(1578) ölümü üzerine yerine geçen oğlu 
Sultan But .zamanında idare merkezi Te
mü rhan- Şura'ya nakledildL Bu beyliğin 
Dağıstan'ın en kuzeyinde yer alması . Ka
zan ve Astarhan hanlıktarının yıkılmasının 
ardından daha güneye inme fırsatı bulan 
Ruslar'la Kumuklar ' ın karşı karşıya gel
mesine yol açtı. Kumu klar. 1586 yılından 
itibaren başlayan Rus saldırılarına ve iş-

gal hareketlerine karşı, diğer müslüman 
Kafkas kavimleriyle birlikte XVI-XVIII. 
yüzyıllar arasında Osmanlılar'ın da des
teğini alarak XIX. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar sürekli karşı koydular. 

İran. Rusya ve Osmanlı Devleti 'nin 
menfaat çatışmaianna sahne olan Ku
mukŞamhallığı bu mücadeleler sırasında 
sürekli biçimde toprak kaybetti ve sonuç
ta Ruslar şamhalların bağımsız yönetim
lerine son verdiler ( 1725). 1765'te Ku
muklar'ın hakimiyetindeki topraklar Ha
zar denizi sahilinde yer alan çok dar bir 
bölgeden ibaretti. Şeyh Şamil'in Ruslar'a 
karşı verdiği mücadelenin netice itiba
riyle başarısızlığa uğramasının (ı 859) ar
dından Kumuklar ve diğer Dağıstan ka
vimleri 1867yılına kadar Çarlık Rusyası'
nın hakimiyeti altına girdiler. 

Kumuklar, 1917 Bolşevik ihtilali yılla
rında Kuzey Kafkasya halklarının bağım
sızlık mücadelelerine aktif bir şekilde katı
larak Kuzey Kafkasya Demokratik Cum
huriyeti, Tersk Dağıstan ve Güneydoğu 
Birliği'nin önemli bir unsuru oldular ve is
lam ittihadı taraftarı muhafazakar çevre
tere karşı Türkleşmiş bir Dağıstan idealini 
savundular. Bu sıralarda 1918 işgal hare
katını başlatan Ruslar Dağ ıstan 'ı ele ge
çirdiler ve 1921'de özerk bir cumhuriyet 
haline getirdiler: Kumukça bu cumhuri
yetin yedi resmi dilinden biri oldu. Sov
yetler, özellikle Kumuklar üzerinde büyük 
bir baskı uygulayarak bağımsızlık yanlısı 
birçok Dağıstantı aydını saf dışı ettiler. 
Ancak onların bu tutumuna rağmen Ku
muklar milli kimliklerini muhafaza etme
yi başardılar. Nitekim Sovyet rejiminin da
ğılmasın ın ardından Dağıstan'da ilk milli 
teşkilat Kumuklar tarafından kuruldu. 

Sovyetler'in dağılmasından sonra Salav 
Aliyev liderliğinde kültürel, siyasi ve eko
nomik hakların savunulması amacıyla ku
rulan Tenglik (tekli k, birlik) adındaki milli 
teşkilatın etrafında toplanan Kumuklar, 
1991 yılında üzerlerinde baskı kurmaya 
çalışan Avarlar'a karşı silahianarakyer yer 
çatışmalara girdiler: çatışmalar ancak 
özerk hükümetin çabaları ile büyümeden 
önlenebildi. Daha sonra gerek merkezi 
hükümetin gerekse özerk hükümetin 
Tenglik'in Türkçü faaliyetlerinden rahat
sızlık duyması üzerine 1994'te Kumuk 
Halk Komitesi adıyla bir teşkilat kurul
duysa da Kumuk halkı ve aydınları Teng
lik etrafında toplanmaya ve faaliyetlerini 
desteklemeye devam ettiler. Halen bu fa
aliyetleri duyurmak için bir de bülten çı
karılmaktadır. 



Şamanizm. Hıristiyanlık ve Yahudilik'
ten sonra Altın Orda Hanlığı zamanında 
Müslümaniiğı benimseyen Kumuklar'ın 
bugün çoğunluğunun mezhebi Hanefi
lik'tir; Derbend ve Mahaçkale'de oturan 
bir kısım halk ise imamiyye'ye mensuptur. 
1992'de yapılan nüfus sayımına göre Ku
muklar yerleşik çiftçiliğe geçmiştir. Ge
leneksel tarım alanları olan hububat, 
meyvecilik ve bağcılıkla uğraşırlar. Ku
muklar'ın yerleşik olduğu bölgeler Dağıs
tan'ın sanayileşmiş ve tarıma en elverişli 
olan alanlarıdır. 

Kumuklar'ın dili, sayılarının azlığına 
rağmen bütün Dağıstan'da Avarca'dan 
sonra en yaygın biçimde konuşulan ikin
ci dil olma özelliğini taşır; birbirinin dilin
den anlamayan Kafkasya kavimleri kendi 
aralarında Kumuk Türkçesi ile anlaşırlar. 
Dil bilimi uzmanları , genellikle Kumuk
ça'yı Kıpçak Türkçesi'nin Kıpçak - Oğuz alt 
grubu içerisinde incelemiş ve onu göster
diği fonetik özellikler sebebiyle Osmanlıca 
ile Kazak Türkçesi arasında bir yere koy
muştur; ayrıca coğrafi durumu ve yakın 
ilişkisi dolayısıyla Azeri Türkçesi'ne yakın 
olması da dikkat çeker. Önceleri Arap al
fabesini kullanan Kumuklar 1927'de La
tin, 1938'de Kiril alfabesine geçtiler. 
1848'de T. Makarow'un Kavkaz Dialekti 
Tatar Grammatikası adlı Kumukça gra
meri, 1911'de Muhammad Efendi Osma
n av' un Kumuk-Balkar Sözlüğü, Mos
kova'da 1940'ta Nikolai Konstantinovich 
Dimitriyev'in Grammatika Kumikskogo 
Yazika adlı eseri ve 1991'de de ünlü Al
tayist G. J. Ramsted'in Kumukça üzerine 
yıllar önce yaptığı çalışma Emine Gürsoy 
Naskali tarafından ingilizce çevirisiyle 
birlikte yayımlanmıştır ( Cumucica and 
Nogaica, Helsinki 199 1). 

Belirgin edebi çalışmaları her ne kadar 
XVIII. yüzyılda başlasa da Kumuklar. ken
dilerini Hazarlar'ın ve Timur imparatorlu
ğu'nun mirasçısı kabul ettiklerinden bu 
tarihi IX. yüzyıla kadar indirmekteve is
hak b. Kündacık ei-Hazerl ( ö. 279/892). 

Süleyman b . Davfıd Sekfınl (XII. yüzyıl). 
Ümmü Kemal (XV. yüzyıl) gibi isimleri ilk 
edebiyatçıları arasında saymaktadırlar. 

Modern Kumuk edebiyatının kurucusu 
olarakYirçi Kazakbilinir(ö 1880) . Mu
hammed Mirza Magarayef. XX. yüzyılın 
başlarında Temürhan- Şura'da (bugünkü 
Buynaksk) kurduğu bir basımeviyle Ku
muk edebiyatının gelişmesine katkıda bu
lundu. 1913'te Mirza Muhammed Mava
raev Kumuk gazati adlı bir gazete çıkar
dı. Nogay Batirmurzayev'in ( ö. 1919) hi
kayeleri Kumuklar'ın çağdaş durumlarını 

konu alan ilk eserlerdir. 1917 Bolşevik ih
tilali'nin ardından Batirmurzayev ve oğlu 
Zeynelabld, Tan Çalpan ismiyle bir edebi 
dernek kurdular. Dernek, milli edebiyatın 
geliştirilmesi yönünde Kumu k -Hasavyurt 
diyalektinin kullanıldığı aynı isimde bir de 
dergi çıkardı (Ağustos 1917). Az önce Te
mür han- Şura'da Müsô.vô.t adlı gazete
nin yayımına başlanmıştı (Haziran 1917). 

Shakespeare ve Schiller'den tercümeler 
yapan Temirbulat Baybulatoğlu. Kumuk 
edebiyatının önde gelen isimlerinden bi
ridir. ihtilalden sonra yetişen şairlerden 
Abtulla Muhamatoğlu Megomedov şiir
lerinde sosyalizmi işlediğinden "Dağıstan 
halk şairi" unvanını almıştır. Bir diğer sos
yalist şair de Ulubek Boynakski'dir. 1930-
1936 yı lları arasında şiirleri yayımlanan 

Abdülvahap Süleymanoğlu da Sovyet dö
neminde yetişen şairlerdendir. Bugün 
çağdaş Kumuk edebiyatçılarını bir arada 
tutan Yoldaş gazetesi yayımlanmakta, 
ayrıca şair Şeyit Hanım Alişeva tarafından 

Dağıstan lı Katıllar (kadınlar) adlı cemiyetin 
yayın organı ile Kargıça adlı bir çocuk 
dergisi çıkarılmaktadır. Hanım Alişeva'nın 
Kumuk Türkçesi ile yazılmış altı şiir kitabı 
bulunmaktadır. 
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Kazak şairi, 
bestekar, düşünür ve edebiyatçı. 
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22 Ağustos 184S'te Kazakistan'ın eski 
Karkaralı ilindeki Şıngıs dağının Kaskabu
lakyaylasında (şimdiki Serney ili Abay il
çesi Karavıl köyü) doğdu. Asıl adı ibrahim 
olup Kazaklar'da yaygın olan isim kısalt
ma adetinden dolayı Abay şeklinde anıl 

mıştır. Orta Cüz Kazakları'ndan Argın bo
yunun Tabıktı koluna mensuptur. Babası 
Kunanbay Öskenbayev varlıklı ve nüfuz! u 
bir beydi. ilk öğrenimine köyünde başla
yan Abay, on yaşına geldiğinde Serney 
şehrindeki bir medresede din ilimlerinin 
yanında edebiyat, tarih, matematik, coğ
rafya gibi modern bilimleri de tahsil etti. 
Özellikle edebiyata merak sararak Doğu 
klasiklerini okudu. Nizaml. Ali Şlr Neval, 
Fuzfıll. Sa'dl-i Şlrazl ve Hatız-ı Şlrazl gibi 
nazım ustalarının eserleriyle tanıştı. Bu 
yıllarda şiir de yazmaya başladı. İlk eser
leri çoğunlukla aruzla yazdığı aşk şiirlerin
den oluşuyordu. Fakat asıl eserlerini Ka
zak halk edebiyatı türlerinde verdi. Bu 
arada bir Rus mahalle mektebine devam 
ederek Rusça öğrendi. On üç yaşında iken, 
hacca gidecek olan babasının yerine bo
yun idaresini üstlenmesi gerektiğinden 
öğrenimini bıraktı. Bu yıllarda kendi hal
kını yakından tanıma fırsatı buldu. Daha 
sonra idari işlere ve siyasete karışmaya 
başladı. 1876-1878 yıllarında Konır Kök
şe adlı bir yerin idareciliğine seçildi. Siyasi 
gücünü yanlış ve haksız uygulamaları 
durdurmak için kullanmaya çalışan Abay, 
bu konuda fazla başarı sağlayamadığı gibi 
adaletsiz yönetimi sebebiyle eleştirdiğ i 
babasıyla da anlaşmazlığa düştü. Gördü
ğü yanlışları şiir yazarak tenkide ve halkı 
uyarmaya çalıştıysa da şairlik o dönemde 
Kazak soyluları arasında hakir görülüyor
du. Bu yüzden Abay 1886 yılına kadar şi-

Ab ay 
Kunanbayev'in 

karakalem 
birresmi 

(Kazak Sovet 
Entsiklopediyası, 

ı. 16) 
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