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ta. hepsini "bu adem" ifadesiyle başlat
tığı 226 mizahi fıkra bir araya getiril
miştir. Bunların içinde bir de "Bu Ade
min Sergüzeşti" başlığı altında, istan
bul'un yağlıkçı esnafından saf ve dürüst 
bir insanın kendisini içkiye kaptırıp bir 
tekke şeyhinin marifetiyle nasıl eski ha
line döndürOldüğünü anlatan uzun bir 
hikaye yer almaktadır. Gördüğü rağbet 
dolayısıyla bir yıl sonra ikinci baskısı ya
pılan ( 1302/ 1884) eserin 197 fıkrasının 
Almanca tercümesi yukarıda adı geçen 
eser içinde çıkmış ( 1-93 s ). Th. Menzel'in 
"Türkische Bibliothek" kOliiyatının XIII. 
kitabı olarak ayrıca yaptığı Almanca ter
cümesiyle tamamlanmıştır (Das Aben
teuer Buadem 's, Berlin 1911). Öte yandan 
Leningrad Doğu Dilleri Enstitüsü yayın
ları arasında Dimitriev tarafından es
ki harflerle bir neşri de yapılmıştır (Bu 

Adam. Osmanskiy Tekst so slouarem, Le
ningrad 1928). Orüinal baskıdaki uzun hi
kaye bu baskıda yoktur. 6. Hazine-i Le
telif (İstanbul 1302-1303) Müellifın en ha
cimli ve en zengin fıkra derlernesi olan 
bu eser, Türk fıkralarından başka diğer 
Doğu ve Batı milletlerine ait mizahi fık
raları da içine almaktadır. 658 fıkrayı 
bir araya getiren kitabın taklit baskıları 
da yapılmıştır. 7. Tahric-i Harabat (İs
tanbul 1300). Ziya Paşa'nın Harabdi'ın
da Osmanlı şairlerine ait şiirlerden seç
me beyitlerin kafiye sırası ile bir araya 
toplandığı küçük bir antolojidir. 

Tarihe Dair Eserleri. 1. Meşahi'r-i Os
maniyye Teracim-i Ahval-i Kapudan-ı 
Derya Meşhur Gazi Hayreddin Paşa 
Barbaros (İstanbul 1293). Osmanlı donan
masının Kanuni Sultan Süleyman devri
ne kadar bir tarihçesiyle birlikte Barba
ros Hayreddin Paşa'nın hayatını ve dev
rindeki deniz muharebelerini ele alır. Üç 
cüz olacağını haber verdiği bu kitabın ilk 
iki cüzünü çıkarabilmiştir. 2. Tarih veya 
Sene 1171 Cinayetleri (İstanbul 1302). 
Osmanlı Devleti'nin nasıl bir çevrede or
taya çıktığını belirten giriş kısmından 

sonra Osman Gazi'den başlayarak Çele
bi Mehmed'e kadar Osmanlı hükümdar
larının devirlerinin bir değerlendirmesi
ni yapan ilk cüzünden sonraki kısımlar 
elde bulunmadığından esas konusu bel
li olmayan eserden Cl. Huart milli ve ta
rihi bir roman diye bahseder ("Bibliog
raphie ottomane", JA, 8. seri, IX, April
juin 1887, s. 367). 3. Yadigar-ı Macaris
tan-Asr-ı Abdülhamid Han (İstanbul 
ı 294). Devlete baş kaldıran Sırplar' a kar
şı çok çetin savaşlar sonunda 29 Ekim 
1876' da kazanılan Aleksinaç zaferini 
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tebrik için istanbul' a gelen Macar he
yetinin ziyaretine karşılık vermek üze
re Sultanahmet Özbekler Dergahı şeyhi 
Süleyman Efendi'nin başkanlığında ve 
kendisinin de tek gazeteci olarak içinde 
bulunduğu Türk heyetinin 20 Nisan -18 
Mayıs 1877 tarihleri arasında Macaris
tan'a yaptığı seyahati, istanbul'dan baş
layıp dönüşe kadar günü gününe anla
tır. Büyükçe bir kısmı önce Macaristan 'a 
Seyahat adı altında imzası olmaksızın ya
rım kalmış bir tefrika şeklinde çıkmıştır 
(Basiret nr. 2097, 6 Cemaziyelewel 1294/ 
7 Mayıs 1293-nr. 2118, 28Cemaziyelewel 
1294/ 29 Mayıs 1293) Kitap halinde ba
sılırken esere. 1849 Macar ihtilali ileri 
gelenlerinin Türkiye'ye sığınmalarının 

ve bundan doğan "mülteciler meselesi" 
krizinin özlü bir tarihçesiyle kendisinin
ki de dahil olmak üzere Türk heyetini 
teşkil eden şahısların hal tercümelerini 
veren bir kısım ilave edilmiştir. Macar
lar'ın Türkler'e olan yakınlık ve dostluk
ları üzerinde ısrarla durulan eserde, müş
terek Rus tehdidi karşısında Türk- Ma
car yakınlaşmasının akisleri görülmek
tedir. 

Son Eserleri. 1. Usul- i İnşa ve Kitabet 
(1-11, istanbul 1307-1308) Mekteb-i İda
di-i Mülkiyye'de üç sene boyunca verdi
ği kompozisyon ve edebiyat bilgileri ders
lerinden meydana gelen ve en hacimli 
eseri olan bu kitap, örneklerinin bollu
ğu ve tasnif tarzının farklılığı ile dikkati 
çeker. 2. Levamiu'n-nı1r(İstanbu l l308). 

Hz. Muhammed'in çeşitli yönleriyle ha
yatından başka ailesini ve Asr-ı saadet'in 
önde gelen şahsiyetlerini ele alan geniş 
çerçeveli bir eserdir. Konuya hürmetle 
her bakımdan büyük bir özen göstere
rek yazdığı kitap, aynı zamanda baskı 
tekniği bakımından da dikkati çekmek
tedir. 

Bunlardan başka Mehmed Tevfik'in, 
hazırladığını haber verdiği Keçkül-i Fu
kara, İstanbul Mirasyedileri, Tandırna
me ve Durub-i Emsal-i Nisvan adlı eser
leri varsa da hepsi yine fıkra, folklor muh
tevalı ve günlük yaşayışla ilgili olduğu 
anlaşılan bu çalışmaları yayın alanına çı 

kamamıştır. Sursalı Tahir ve onu tekrar
layanlarca bir de Nevadirü'z-zurefa ad
lı eser ona ait gösterilir. Öbür adı Mec
mua min nevadiri'l-üdebd ve asari'z
zurefa (İstanbul, ts.) olan Letdif-i İnşa 
benzeri bu üç ciltlik kitabı Mehmed Tev
fik'in kendi eserleri arasında hiçbir de
fa zikretmemiş olması, onun kendisiyle 
herhangi bir alakası bulunmadığını mey
dana koymaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Çaylak Tevfik hakkında bütün yazılanlar, onun 

başından itibaren eksik olduğu kadar yanıltıcı 

tarafları da bulunan ve ı 877' den öteye gitmedi· 
ği için hayatının en verimli son on altı senesini 
açıkta bırakan kendi hal tercümesine dayanmak· 
tadır. Burada, onlarda bulunmayan bilgiler doğ· 
rudan doğruya kendi eserleriyle devrinin bası· 

nından elde edilmiştir. Mehmed Tevfik, Yadi· 
gar-i Macaristan, istanbul ı294, s. 29-32 (ken
di yazdığı hal tercümesi); Fatin, Tezkire (nşr. 
Şinasi). istanbul ı 12821. s. 35-36 (basılı tek nüs
hası Ö. F. Akün'ün hususi kütüphanesindedir, 
metin için bk. Ömer Faruk Akün, "Şinasi'nin 
Fatin Tezkiresi Baskısındaki Yeni Biyoğrafik 
Bilgiler", TM, XIV (1965), s. 291-292); Ebüzziya 
Tevfik. Salname-i Hadfka, istanbul ı290, s. 
83; Paul Horn, Geschichte der tür/c isehen Mo
deme, Leipzig ı902, s. 40 · 4ı; Th. Menzel, Ein 
Jahr in Konstantinopel. Zweiter Monat: He/va
Sohbeti (Die He/va -Abendgesellscha{t) Ein/e
itung: Mehmed Tew{ilc und Sein Werk, Erian
gen ı 905, s. ı- 7; a.mlf., "Bekri Mustafa bei 
Mehmed Tewfik", KSz., VII (1906), s. 83-89; 
a.mlf .. «Mehmed Tewfiq's "İstambolda Bir 
Sene"», a.e., X (!909), s. ı -60; a.mlf., "Bu 
adem- Schwanke", Beitrage zur Kenntnis des 
Orients, IX (1914). s. 124-129; a.mlf., "Tewfik 
Mehmed", E/(Fr.). (!930), IV, 765; a.mlf .. "Tev
fik Mehmed", İA (1971). Xli/ı, s. 2ı2-213; K 
J. Basmadjian, Essai sur /'histoire de la littera
ture Ottomane, istanbul ı9ıO, s. 223-224; Wl. 
Gordlevski. Oçerlci Po Novoy Osmanslcoy Ute
ratur, Moskva ı9ı2, s. 96-99; Bertha Schmidt, 
Übersicht der türlcischen Uteratur, Heidelberg 
ı9ı8, s. 5; Osmanil Müelli{leri (!338), ll, ın
ı ı8; Ahmed Rasim, Muharrir, Şair, Edfb, is
tanbul 1924, s. 50-5ı; Selim Nüzhet [Gerçek], 
Türk Gazeteciliği, istanbul 1931, s. 67, 68, 72, 
74, 86-88; Mustafa Nihad [Özön], Metinler/e 
Muasır Tür/c Edebiyatı Tarihi, istanbul ı934, 
s. 324; a.mlf .. Son Asır Tür/c Edebiyatı Tarihi, 
istanbul ı94ı, s. 222; Gövsa, Tür/c Meşhur/arı, 
ı I 94 51. s. 92- 93; Ali Su avi, "Yeni Osmanlılar 
Tarihi", U/üm Gazetesi, nr. ı5, Paris 1 Muhar
rem ı287, s. 908-909; Otto Spies. "Die Meder
ne Türkische Literatur", HOr. ( 1963 ), s. 350. 
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ÇEÇENİSTAN 

Kuzeydoğu Kafkasya'da ülke. _j 

13.300 km 2 yüzölçümü, 1-:450.000 nü
fusu (Kasım 1991) olan Çeçenistan ku
zey ve doğuda Dağıstan, batıda İnguş 
Cumhuriyeti ve Kuzey Osetya, güneyde 
ise Gürcistan'la çevrilidir. 19S7'de Rus
ya Federasyonu'na bağlı olarak kurulan 
Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti'nde yer alan Çeçenler, Sovyet
ler Birliği'nin dağılması sırasında Rus
ya· dan bağımsızlıklarını ilan ederek (ı 

Kasım 1991) Çeçen Cumhuriyeti'ni (No h
çi Respublika) kurdular. Fakat bu cumhu
riyeti henüz hiçbir devlet resmen tanıma
mıştır. Cumhuriyetin başşehri Grozniy, 
diğer önemli şehirleri Gudermes, Malgo
bek ve Argun'dur. 



Fiziki Coğrafya. Yükselti, güney sınırın
da bulunan Kafkas dağlarından itibaren 
kuzeye doğru azalır ; en yüksek nokta, 
Kafkaslar'ın ülkedeki parçası olan Boko
voniy dağları üzerinde Te b u los- Mta 1 Te
bo lt- Lam doruğudur (4494 m.). Bu yük
sek dağların kuzeyindeve ülkenin orta 
kesiminde Çeçen ovası. onun kuzeyinde 
ise içinde kum tepelerine de rastlanan 
Nogay bozkın adındaki Terek-Kuma çö
küntüsü yer alır. Güneyde dağ iklimi, ku
zeyde kara iklimi hüküm sürer; bu ke
simde yazlar sıcak ve uzun, kışlar ise ılık 
olur ve yılın büyük bölümünde yeşillik 
görülür. Güneydeki dağlık alan 1950 m. 
yüksekliğe kadar sık bir şekilde kayın, 
gürgen ve m eşe ormanlarıyla kaplıdır; 
2000 metreden yüksek kesimlerde ise 
otlaklar başlar ve içlerinde tıbbf amaçla 
kullanılan ot cinslerinin de yaygın oldu
ğu bu otlaklar 3700 m. yüksekliğe ka
dar devam eder. Ülkenin orta kesimin
de step bitkileri, kuzeydeki Nogay boz
kırında çalılıklar görülür. Dağlık alanlar
da ayı, yaban domuzu, kurt, tilki ve tav
şan gibi av hayvanları yaşar; daha yük
sek kesimlerde ise dağ panterine rast
lanır. En büyük akarsu, Kafkas dağları
nın üzerindeki buzullardan doğarak Ha
zar denizine ulaşan Terek nehridir. Te
rek'in kolu olan Sunja ile onun kolların 

dan Argun ve Assa da diğer önemli akar
sulardır. Ülke sınırları içinde büyük göl 
yoktur; Kuzey Kafkasya'nın en büyük gö
lü olan deniz seviyesinden 1870 m. yük
seklikteki Kezenoy'un yüzölçümü sade
ce 2 km 2 'dir ve bunun dışında da ancak 
birkaç küçük çöküntü ve heyelan gölü 
bulunmaktadır. 

Etnik Durum, Dil ve Din. 1.450.000'i ge
çen nüfusun 1 milyon kadarını Çeçenler 
oluşturur. Bunlardan başka ülkede yak
laşık 300.000 Rus, Çeçenler'e etnik ba
kımdan akraba olan 100.000'i aşkın İn
guş, toplam sayıları 20.000'e varan Da
ğıstan halkları (Kumuklar, Nogaylar, Avar
lar, Laklar, Dargınlar.. ). 14.000 Ermeni, 
12.000 Ukraynalı, 5000 Tatar, sayıları za
man zaman değişen 5000 civarında ( 1991) 
yahudi ve bunlara ilave olarak 1988'de 
Orta Asya'dan göç eden 4000 kadar Ahıs
ka Türkü yaşar. Ülkede görülen bu etnik 
çeşitlilik aynı zamanda konuşulan dille
rin de çokluğunu ifade eder. 

Bugün dünyada Ruslar'ın verdiği Çe
çen adıyla tanınan, ancak kendi dillerin
de adları Nahçiy olan Çeçenler'in milli 
dili, Kafkas- İberya dil ailesinin N ah gru
bundan Nahçiço'dur (Çeçence), bu dil ay
nı zamanda devletin de resmi dilidir. Kaf
kasya'nın en eski halklarından biri olan 

ve ülkede büyük çoğunluğu teşkil eden 
Çeçenler'in bir kısmı İnguş Cumhuriyeti 
ve Dağıstan gibi komşu ülkelerle Türki
ye, Suriye, Ürdün, Kazakistan ve bazı Ba
tı ülkelerinde yaşamaktadır. 1944'te Sta
lin tarafından Kazakistan'a sürgün edil
miş olan Çeçenler'in bir kısmı 1988'den 
itibaren ülkelerine dönmeye başlamış
lardır; ayrıca Suriye, Ürdün ve Türkiye'
den de dönenler olmaktadır. 

İslamiyet ' i kabul etmeden önce put
perest bir halk olan Çeçenler'in bu dö
nemleriyle ilgili fazla bilgi yoktur. Bazı 
araştırmacılar, eski mabedierin duvar
larında bulunan haçlarla diğer dini tas
virlere bakarak Hıristiyanlığı benimse
miş olduklarını ileri sürmüşlerse de özel
likle Gürcü Kralı David (ö I I25) ile Kra
liçe Tamara'nın (ö. 1212) bölgede Hıris
tiyanlığı yaymak için gösterdikleri yoğun 
çabalara rağmen bu dinin Çeçenler ara
sında fazla tutunmadığı bilinmektedir. 
Bazı belgelerden anlaşıldığına göre Çe
çenler İslamiyet'i VIII-IX. yüzyıllarda vu
ku bulan Arap- Hazar savaşları sırasın

da tanımışlar ve çok yavaş olmakla bir
likte ilk defa bu dönemde ihtida etme
ye başlamışlardır. Çeçenler'in İslamiyet'i 
benimserneleri asırlar boyu devam et
miş, bunda özellikle XIII-XIV. yüzyıllarda 
Altın Orda Hanlığı'nın büyük katkısı olur
ken 1391 -1 395 yılları arasında bu devleti 
parçalayan Timur'un, İslam'ın sancağını 
buraya dikmiş olmasına rağmen sert tu
tumu yüzünden menfi etkisi olmuştur. 
Timur'un çekilmesinden sonra yine ya
vaş yavaş Altın Orda ve Azerbaycan müs
lümanlarının etkisiyle başlayan Çeçenis
tan'daki İslamiyet'in yayılışı nihayet XVIII. 
yüzyılda tamamlanmış ve bu asrın orta
larında Çeçenler' in akrabaları olan İn
guşlar'ı da müslüman etmeleriyle İsla
miyet bölgenin hakim dini haline gel
miştir. Ancak 1859'dan sonra Ruslar'ın 
bütün Kafkasya'yı ele geçirmeleri ve XX. 
yüzyılırı ilk çeyreğinde de komünist ida
relerin kurulması İslami gelişmeyi olum
suz yönde etkilemiştir. 

Hanefi mezhebine mensup olan Çeçen
ler arasında özellikle Rus işgalinden son
ra Nakşibendiyye ve Kadiriyye tarikatla
rı yayılmıştır; İslam kültürünün muha
fazasında ve Ruslar'a karşı verilen mü
cadelede bu tarikatların çok önemli rol 
aynadıkları bilinmektedir. Kuzey Kafkas
ya Dağlık Cumhuriyeti'nin 1924'te fes
hedilmesinden sonra Rusya Federasyo
nu'na bağlanan Çeçenistan'da, bu tari
he "kadar kullanı lan Arap alfabesi dini 
liderlerin toplum üzerindeki etkilerini 
azaltmak amacıyla kaldırılarak yerine 
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Latin alfabesi konulmuştur. 1920'li yıl
ların sonlarına doğru dine karşı tarihte 
eşi görülmemiş şiddette bir savaş baş
latılmış ve en ağır baskılar öncelikle İs
lam dinine yöneltilerek bilhassa 1937-
1939 yılları arasında binlerce kişi kurşu
na dizilmiştir. Gorbaçov'un reformlarına 
kadar devam eden ateizm politikası ül
kede İslam'ın gelişmesini engellemiştir. 
Eldeki kayıtlara göre 1837' de Çeçenis
tan'da ibadete açık 310 cami mevcut 
iken komünist idarede bu sayı ikiye ka
dar düşmüş (I 978). ancak Gorbaçov' la 
birlikte tekrar yükselmeye başlamıştır. 

1 Kasım 1991' de Çeçenler Rusya Fe
derasyonu'ndan ayrılıp bağımsızlıklarını 
ilan ettikten sonra kabul edilen Çeçen 
Cumhuriyeti anayasasına göre din dev
let işlerinden ayrılmış, buna karşılık bü
tün dini hizmet ve faaliyetlere devlet 
desteği getirilerek mesela Grozniy şeh
rinde Devlet İslam Enstitüsü kurulmuş ve 
buradaki İslam Kültür Merkezi'ne mad
di katkıda bulunulmuştur. Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği döneminde 
kapatılan camilerle Grozniy'deki bir kili
se ve bir sinagog da yeni dönemde tek
rar ibadete açılmıştır. 

Ekonomi. Çeçen Cumhuriyeti ekono
misinin temelini petrol teşkil eder. He
men her tarafta petrole rastlanmakla 
birlikte çıkarma ve işleme tesisleri da
ha çok Grozniy ile Gudermes arasında 
ve Malgobek dolaylarında yoğunlaşmış

tır. Rafinerilerin en büyükleri Grozniy'
de bulunmakta ve elde edilen ürünler 
başka ülkelere de satılmaktadır. Petrol 
boru hatları Hazar denizi kıyısındaki Ma
haçkale'ye. Karadeniz kıyısındaki Tuap
se'ye ve ayrıca Donets kömür havzasına 
uzanır. Petrol ve petrokimya sanayii için 
gerekli makineleri imal eden fabrikalar 
da Grozniy çevresinde yer almaktadır. 
Ülkedeki diğer sanayi çeşitleri arasında 
kereste ve parke imalatı, müzik aletleri 
yapımı ve gıda sanayii önemlidir. Pet
rolden sonra başlıca yer altı zenginliği 

kömür ve doğal gazdır. 
Tarım alanları daha çok Terek havza

sında toplanmıştır. Ziraat çeşitleri için
de meyveciliğe, bağcılığa ve tütün eki
mine önem verilir; hayvancılık da geliş
me yolundadır. 

Ülkedeki ulaşırnın büyük yükünü, cum
huriyetin sınırları dışına da çıkarak Hazar 
denizi kıyısında Astarhan ile Bakü'ye, Ka
radeniz kıyısında Tuapse'ye ve Azak deni
zi kıyısında Rostov'a bağlanmış olan de
miryolları çekmektedir. Başşehir Grozniy'
in ayrıca diğer önemli şehirler ve komşu 
ülkelerle karayolu bağlantısı da vardır. 
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Eşsiz tabiat güzelliklerine ve çok sa
yıda tarihi kalıntılara sahip olan Çeçen 
Cumhuriyeti turizm potansiyeli açısın 

dan zengindir: ancak imkanların çoklu
ğuna rağmen turizm sektörü gelişmiş 
değildir. 

Tarih. Çeçen arazisinde özellikle Ke
zenoy gölü civar.ı ile Halhulau nehri va
disinde Paleolitik dönemden beri insan
ların yaşadığı bilinmektedir. Ülkenin çe
şitli yerlerinde milattan önce lll. binyıla 
ait mezar anıtları bulunmakta, arkeola
jik verilerden bu dönemde burada tarım 
topluluklarının oturdukları ve bu insan
ların çömlek yapmayı. maden işlerneyi 

bildikleri öğrenilmektedir. Ermeni. Gür
cü ve Yunan- Roma kaynaklarında Nah
çiy genel adıyla Gargar, Durdzuk, isadnk 
(Sad). K.ist gibi Çeçen kavim isimlerinin 
geçmeye başlaması milattan önce IV-lll. 
yüzyıllardan itibarendir. Milattan sonra 
I. yüzyılda Alan Kavim Birliği'ne katılan 

Çeçenler, IV. yüzyıldaki Hun istilasından 
sonra Orta ve Kuzeydoğu Kafkasya 'ya 
yayılmışlar ve bütün Kafkasya ' nın siyası 

hayatında aktif rol oynamışlardır. 

Arap- Hazar savaşları sırasında Erne
vfler'in Ermeniye genel val isi Mervan b. 
Muhammed'in (sonradan Hal ife ll. Mer
van) 736-738 yıllarında Durdzukistan'a 
(Çeçen istan) yaptığı akınlarla bölgede is
lam hakimiyeti yerleşmeye ve bu dönem
den itibaren Dağıstan ve Çeçenistan halk
ları islamiaşmaya başladı. XIII. yüzyılda 
Çeçenistan Moğol saldırısına uğradı. Han
kal vadisinde yapılan savaşı Çeçenler ka
zandılarsa da 1238-1240 yılları arasın
da Mengü Han'ın önünden dağlara çe
kilmek zorunda kaldılar' ve dağlar hariç 
ülkenin bütün arazisi Cuci ulusu toprak
l arına katıldı. 1395 yılında ise Timur'un 
Sunjı:ı nehri havzasına varması ile ikinci 
M oğal istilası başladı: ancak üç dört yıl
lık hakimiyeti sırasında Timur da dağlık 
kesimleri ele geçiremedi. Çeçenler. Mo
ğollar'ın toplam iki asır kadar Kuzey Kaf
kasya'nın step bölgelerini kontrol altında 
tuttukları dönemde çekildikleri dağlar
da bağımsızlıklarını korumayı başardılar 
ve bu uzun savunma yıllarında farklı bir 
kale mimarisinin ortaya çıkmasına yol 
açtı lar. Çeçen- inguş mimarlarının ünü 
bütün Kafkasya'ya yayı ldı: bugün de Çe
çen ülkesinin dağlık kesimlerinde muaz
zam kale kalıntılarına rastlanmaktadır. 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Ruslar Ku
zey Kafkasya'ya doğru sistemli bir şe

kilde yayı lmaya başladılar ve Terek neh
ri boyları Rus Kazakları'nın iskanına sah
ne oldu. 1 567'de bu nehrin kıyısında Ter-
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ki Kalesi, 1718 yılından sonra da daha 
başka kaleler inşa edildi ve böylece Kaf
kasya'daki Rus cephesi iyice kuwetlen
dirildi. Nitekim 1722' de iran - Rus savaş
ları sırasında I. Petro bir süre, artık ken
dileri için güvenli hale geldiğin i kabul 
ettikleri Çeçen topraklarında kalmıştı. 

Ancak bir süre sonra silaha sarılan Çe
çenler 7 Temmuz 1732 tarihinde Yarbay 
Kah kumandasındaki Rus birliklerini ye
nilgiye uğrattılar. Bu dönemden itiba
ren Rus kaynaklarında Nahçiy halkının 
adı Çeçen. ülkelerininki de Çeçnya ola
rak geçmeye başladı. 1735 yılında Kırım 
hanının kuwetlerini de yenen Çeçenler 
bu yüzyı lda bir taraftan Rus ordularına. 
diğer taraftan da onlarla iş birliği ya
pan Kabardin. Kumuk ve diğer kabilele
re karşı savaşlarını yoğunlaştırdılar ve 
özellikle Beybulat Taymiyev'in. daha son
ra da Şeyh Mansur'un (Uşu rma) liderli
ğinde başarılı bir mücadele verdiler. Bu 
dönemlerde Kafkasya'daki Rus istilası

na ve baskısına direnenlerin başlıca mer
kezi Çeçenistan olmuştur. 181 O' da in
guşlar kendi istekleriyle Rus tabiiyetine 
geçtiler ve imzaladıkları antlaşmayla sa
vaş sırasında onların yanında yer alma
yı kabul ettiler. Böylece Çeçenler'le aynı 
kökten gelen İnguşlar onlardan kopmuş 
oldular ve Ruslar tarafından ayrı bir halk 
olarak ilan edildiler. 

Rus baskısıyla dağlara çekilen Çeçen
ler, verimli topraklarının Kazaklar'a da
ğıtılması üzerine imam Gazi- Muham
med'in (ö. 1832) Dağıstan ' da başlattığı 

ve halefieri Hamza (Gavzat) Bey (ö. 1834) 
ile Şeyh Şamil'in (ö 187 1) devam ettir
dikleri ünlü direnişe katıldılar. Çeçenler 
özellikle Şeyh Şamil'in 1859'da teslim 
oluncaya kadar yirmi beş yı l süreyle ver
diği, tarihte eşine pek rastlanmayan 
amansız mücadelede onun en sadık müt
tefiki olmuşlardır. Bölgenin tamamen 

Çeçen 
cumhuriyeti 'nin 

başşeh ri 

Grozn iy'de 
Başkanlık 

Sarayı 

Rus kontrolüne girdiği 1860 'lı yıllarda 

Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye doğru 
göçler başladı. Rus hükümeti, Çeçenis
tan ve Dağıstan göçmenleriyle beraber 
yahudileri de Türkiye'ye sürdü: ancak 
yahudiler daha sonra Suriye ve Filistin'e 
geçtiler. Aynı yılla rda Baysungur. Uma 
Duyev. Atabi Atayev ve Dade Za lmayev 
gibi liderlerin kumandasında sürdürülen 
isyanlardan ve 1877'de başlayıp bir yı l 

sonra lider Alibey-Hacı'nın Grozniy'de 
idamıyla bastırılan son büyük isyandan 
herhangi bir sonuç elde edilemedi. 

Rusya'daki Bolşevik ihtilali sırasında 
Çeçen ülkesinde yeni isyanlar baş gös
terdi. 1917 yılında kurulan, Şeyh Uzun 
Hacı idaresindeki Çeçenler'in de dahil ol
duğu Kuzey Kafkasya Halklarının Dağlık 
Cumhuriyeti adlı Kafkas Devleti (Dağıs

tan) 11 Mayıs 1918'de Rusya'dan ayrıldı
ğını ilan etti. Bir yıl sonra Dağıstan top
raklarını General Denlkin ele geçirdi ve 
burada bölgesel askeri yönetimler ku
rarak tekrar çarlık döneminin müesse
selerini ihya etti. Fakat derhal büyük bir 
ayaklanma başlatan Dağıstanlılar, 1919 
sonbaharına doğru Bolşevikler'in de des
teğiyle Deniki n· in bütün garnizonlarını 

imha ettiler ve bağımsız Dağıstan Cum
huriyeti'ni tekrar kurdular. Ancak Rus
ya'da duruma tamamen hakim olan Bol
şevikler Dağıstan topraklarını işgal et
mekte gecikmediler (ı 921) ve bir süre 
sonra cumhuriyeti feshedip (7 Temmuz 
1924) o dönemde izledikleri, etnik fark
lılıkların olduğu bölgeleri otonam idare
lere bölerek buralarda yaşayan halkları 
birbirinden ayırma politikası çerçeve
sinde, Rusya Federasyonu'na bağlı Da
ğıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuri
yeti ile Çeçenistan, inguşistan ve Asetis
tan (Osetya) otonam idarelerini kurdu
lar. 1936 yılında Çeçenistan ve inguşis
tan, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçen-



İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuri
yeti (Çeçeno -lnguşskaya ASSR) adı altın

da birleştirildi. 1937-1939 yıllarında Sov
yetler Birliği'nde yaşayan pek çok halk 
gibi Çeçenler de Stalin'in totaliter ida
resi sonucu yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldılar. ll. Dünya Savaşı sırasın
da 1943'teki Tahran toplantısından son
ra 500.000 kişiyi toplu olarak imha et
meyi planlayan Moskova hükümeti 1944'
te bundan vazgeçerek Çeçenler' i Orta 
Asya'ya ve Kazakistan'a sürgüne yolla
dı. Bu hareketin başlıca sebebi, Türki
ye'den Kars ve Ardahan'ı almaya kalkı
şan Stalin'in Kafkaslar'da herhangi bir 
mukavemetle karşılaşmak istememesiy
di. 1944 zorunlu göçüyle birlikte ayrıca 
Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti feshedilerek topraklarının bir 
kısmı Kuzey Osetya'ya. bir kısmı da Da
ğıstan'a verildi: böylece geride kalan in
sanlar arasında da etnik çatışmalar için 
zemin hazırlanmış oluyordu. On üç yıl 

sonra 9 Ocak 1957 tarihinde ise eski 
otonam idare, Çeçen- İnguş Özerk Sov
yet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında ye
niden kuruldu. 

1989 yılında Sovyetler Birliği'ne bağlı 
devletlerin hakimiyetlerine kavuşmaya 
başlamaları üzerine doğrudan Rusya Fe
derasyonu içinde yer alan Çeçenler'le İn
guşlar da faaliyete geçtiler. 27 Ekim 
1991 ·de Çeçenistan· da parlamento ve 
cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı ve ayla
rın % SS'ini Çeçen Halkının Millf Kongre
si Yönetim Kurulu lideri Cahar Dudayev 
aldı. Ardından 1 Kasım 1991'de Çeçen 
Cumhuriyeti'nin Rusya'dan bağımsızlığı 

ilan edildi. Fakat bunu kabul etmeyen 
Moskova hükümeti 7 Kasım'da olağan 
üstü hal uygulaması başlattı ve 8-9 Ka
sım 'da çıkan olayların arkasından ülke
ye ordu birlikleri gönderdi; ancak daha 
sonra bu birlikleri geri çekmek zorunda 
kaldı. Çeçen Cumhuriyeti'nin bağımsız

lık kararı. milletlerarası alanda henüz 
hiçbir ülke tarafından tanınmış değildir. 
İnguşlar ise 30 Kasım 1991 tarihinde 
yaptıkları halk oylaması sonunda İnguş 
Cumhuriyeti adıyla Rusya Federasyonu'n
da kalmayı tercih etmişlerdir. 

Kültür ve Edebiyat. Çeçen halkının ta
rihi, dili ve gelenekleri hakkında en de
ğerli kaynak Çeçen folklorudur. Milat
tan önceki yıllarda meydana geldiği sa
nılan Nart destanı sözlü halk edebiyatı
nın başlıca temsilcisidir. Özgünlüğüne 
rağmen dünya motifleriyle kaynaşmış 
olan Çeçen folkloruna. ünlü yazar Tolstoy 
ile P. K. Uslar ve L. P. Semenov gibi araş-

tırmacılar büyük değer vermişlerdir. İlk 
örnekleri Arap alfabesiyle yazıya geçiril
miş olan halk edebiyatında kahraman
lık şarkıları önemli bir yer tutar. Çeçe
nistan ve Dağıstan dahil Kuzey Kafkas
ya'da Arap dili özellikle Şeyh Şamil dö
neminde geniş ölçüde yaygınlık kazan
mıştı. Arapça ve Çeçence şiirler yazıldığı 
gibi bu dilde kaleme alınmış dini ve din 
dışı konuları içeren kitaplar da Arap al
fabesiyle yayımlanıyordu. önemli olayla
rı konu edinen "tyaptar" (defter) yaygın 
bir edebiyat türü idi. 

Sovyet idaresinde Çeçen edebiyatının 
gelişimi komünizmin dogmatik görüşle
ri çerçevesinde olmuş, Komünist Parti'
yi övmek. buna karşılık dini ve gelenek, 
görenekieri eleştirrnek Çeçen "devlet 
edebiyatı"nın ana teması haline gelmiş
tir. Bu edebiyatta insanı, beşeri değer
lerin yerini sınıf kavgalarının aldığı gö
rülür. 1924'te Arap alfabesi yasaklanarak 
yerine Latin alfabesi konulmuş, 1938'de 
de Kiril alfabesi getirilerek kitaplar Çe
çen ve Rus dillerinde yayımlanmıştır. An
cak uygulanan yasağa rağmen uzun sü
re Arap alfabesiyle yazılan kitaplar el 
altından dağıtılmıştır. Birçok şair ve ya
zar hayatını 1937-1939 yıllarındaki bas
kı rejimi sırasında trajik şekilde kaybet
ti; bir kısmı da hapishanelere kapatıldı 
veya Sibirya 'ya sürüldü. Ayrıca Çeçen
İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuri
yeti'nin feshedilip halkının Kazakistan'a 

Çeçen el sanatlan örnekleriyle Anadolu 'da IGöksun-Car
dakl yap ı lan Çeçen tarzı duvar keçesinden detay 

ÇEÇENiSTAN 

sürüldüğü 1944 yılından itibaren Çeçen 
edebiyatının bütünüyle ortadan kaldırıl
masına çalışıldı. Arapça ve Arap alfabe
siyle yazılmış Çeçence kitaplar 1944'te 
Grozniy'nin merkezindeki meydanda ya
kıldı. Günümüzde bu edebiyatın bazı 

ürünlerine sadece özel koleksiyonlarla 
Moskova ve Petersburg'daki şarkiyat 

enstitülerinde rastlanabilmektedir. Bü
yük Çeçen yazar ve düşünürü Muhamad
Salih Gadayev'in (ö 1972) bazı eserleri 
de ancak 1980'li yılların sonlarına doğ
ru yayımlanabilmiştir. 

Bugün ülkede çoğu Grozniy'de olmak 
üzere bir üniversite, iki yüksek okul, çe
şitli teknik ve sosyal araştırma enstitü
leriyle birçok kütüphane faaliyet göster
mektedir. 
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