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ka dar hu ku ken Kı rım Han lı ğı’na tâbi, ger-

çek te ise ser best ya şa yan Çer kez ler tah ta 

çı kan her ha na 300 kö le ver mek, her yıl 

kö le he di ye et mek ve se fer le re as ker gön-

der mek le mü kel lef ti. Kı rım lı lar’ın bas kı sı 

ve kö le akın la rı yü zün den Rus lar’a ya na-

şan Ka bar day Pren si Tem rük (Tem ru ko) 

Mos ko va’ya el çi ler yol la dı (1557, 1559) ve 

kı zı nı IV. İvan’la ev len dir di. Ba zı Ka bar day 

prens le riy le ant laş ma im za laya rak böl-

ge de nü fuz la rı nı art tı ran Rus lar 1563’te 

Kaf kas ya’da ilk ka le le ri olan Te rek’i kur du-

lar. Tem rük’ün Çer kez ler’i ken di yöneti mi 

al tın da bir leş tir me si ya se ti di ğer prens-

le rin mu ha le fe ti yü zün den ba şa rı lı ol-

ma dı. Kaf kas ya’ya yö ne lik Rus teh di di ni 

far ke den Os man lı lar 1569’da As tar han 

se fe ri ne çık tı lar. Se fe rin ba şa rı sız lık la 

so nuç lan ma sı na rağ men Rus lar 1574’te 

Te rek Ka le si’ ni yık tı lar. XVII. yüz yıl da Ev-

li ya Çe le bi ve Ta ver ni er şe hir le ri ol ma yan 

Çer kez ler’in köy ler de ya şa dı ğı nı, ta rım, 

hay van cı lık, ba lık çı lık, arı cı lık, el sa nat la-

rı ve kö le ti ca re tiy le uğ raş tık la rı nı, pa ra yı 

bil me dik le ri ni, ti ca re tin ta kas la ya pıl dı ğı nı 

be lir tir, gün lük ha yat la rı ve ge le nek le ri-

ne iliş kin bil gi ve rir ler. Ev li ya Çe le bi Azak, 

Ta man, Tem rük ve di ğer Os man lı ka le le ri 

hak kın da baş ka kay nak lar da bu lun ma yan 

ay rın tı lar kay de der. Ka ra de niz’in ka pa lı bir 

Os man lı de ni zi ol du ğu XVI-XVI II. yüz yıl-

lar da Çer kez is ke le le rin den ya pı lan de niz 

ta şı ma cı lı ğı ve ti ca ret hem İs tan bul’un ia-

şe si hem de Çer kez ler için çok önem liy di.

Os man lı Dev le ti ve Rus ya ara sın da im-

za la nan İs tan bul Ant laş ma sı ile (1700) 
Azak Ka le si Rus lar’a ve ril di. Çer kez ler’in 

sı nı rı Azak’ın on sa at gü ne yi ola rak be lir-

len di. Prut se fe ri (1711) ne ti ce sin de Azak’ı 

ge ri alan Os man lı lar, Ka bar day üze rin de 

hâki mi yet gi ri şim le ri ni art tır dı. Rus lar 

1720’de Te rek bo yun da beş Rus-Ka zak 

ka sa ba sı kur du. 1735-1739 Os man lı-Rus 

sa va şı so nun da im za la nan Bel grad Ant-

laş ma sı ile ba ğım sız olan Ka bar day’da Os-

man lı ve Rus ta raf ta rı prens ler ara sın da 

mü ca de le baş la dı. Ka rı şık lık tan ya rar la-

nan Rus lar, Os man lı Dev le ti ve prens le rin 

iti ra zı na rağ men 1763’te Moz dok Ka le-

si’ni yap tırdı. 1765-1767’de soy lu la ra kar şı 

Rus lar’ın da ka rış tı ğı köy lü is yan la rı çık tı. 

1768-1774 Os man lı-Rus sa va şı nın ar dın-

dan Kü çük Kay nar ca Ant laş ma sı ile ba-

ğım sız olan Kı rım Han lı ğı 1783’te Rus ya’ya 

il hak edildi. Ku ban neh ri Os man lı-Rus sı-

nı rı ola rak be lir len di. Rus lar’ın Azak’tan 

Moz dok’a ka dar uza nan müs tah kem bir 

hat teşkil et mek, Gür cis tan’ı hi ma ye al tı na 

almak ve Vla di kaf kas Ka le si’ni yap tır mak 

(1784) su re tiy le Kaf kas ya’da ko num la rı nı 

Ker ket ka vim le ri İs kit ler ve Yu nan ko lo-

ni le riy le kom şuy du lar. Bos for ve Sar mat 

kral lık la rı yö ne ti mi al tın da ya şa yan, Fars-

ça ve Türk çe ko nu şan boz kır halk la rıy la 

iliş ki le ri olan bu ka vim ler Yu nan ve Gür cü 

kay nak la rın da í, Cikh de ni len Zih-

ler’in için de eri di. Milâttan ön ce II. yüz yıl-

da Ro ma ida re si ne gi ren Ku zey Kaf kas ya 

milâttan son ra III-IV. yüz yıl lar da Hun lar’ın 

sal dı rı sı na uğ ra dı. Bu sal dı rı lar dan son-

ra kı yı şe hir le ri ve de niz ti ca re ti or ta dan 

kalk tı. V-IX. yüz yıl lar da Ha zar lar’ın hâki-

mi ye tin de ka lan ve Ha zar-Arap mü ca de-

le le ri ne sah ne olan Ku zey Kaf kas ya’nın kı yı 

ke sim le rin de Bi zans’ın mis yo ner lik, de niz-

ci lik ve ti ca ret fa ali yet le ri sür dü. VI II. yüz-

yıl da Ku ban çev re sin de gö rü len Ka sog lar, 

Zih ler’in si yasî var lı ğı na son ver di ler, Rus-

lar’ın kur du ğu Tmu ta ra kan Prens li ği’ni XI. 

yüz yıl da or ta dan kal dır dı lar. Çer kez ler’in 

et nik olu şu mu böy le ce X-XII. yüz yıl lar da 

ta mam lan dı. Mo ğol-Ta tar is tilâla rı XI II-

XIV. yüz yıl lar da Ku zey Kaf kas ya’nın et nik 

ya pı ha ri ta sı nı de ğiş tir di. Do ğu ya ve gü-

ne ye çe ki len Çer kez ler’in Ka bar day de ni-

len ko lu or ta ya çık tı. Ka bar day, Bes le ney 

ve Çem guy prens le ri nin ata sı olan Prens 

Yi nal (1427-1456) hal kın bü yük kıs mı nı yö-

ne ti mi al tın da bir leş tir di. Ka bar day prens-

le ri XVI II. yüz yı lın son la rı na ka dar Çe çen, 

İn guş, Ka ra çay-Mal kar ve Oset ler ile Kaf-

kas dağ la rı nın ku ze yin de ki Aba za lar’a da 

hâkim di ler.

Al tın Or da ve Bi zans’ın Ka ra de niz’de 

ti ca ret yap ma iz ni ver di ği Ce ne viz li ler, 

XI II-XIV. yüz yıl lar da Ka ra de niz’in ku zey 

ve do ğu kı yı la rın da Ke fe, Azak, Ta man, 

Tem rük, Ana pa ti ca ret ko lo ni le ri ni te sis 

ede rek Çer kez ler’le ti carî iliş ki ler kur du-

lar. Ko lo ni le re ta hıl, tuz lu ba lık, hav yar, 

bal, bal mu mu, yün, ke res te, de ri ve kürk 

gö tü ren Çer kez ler bun la ra kar şı lık ku maş, 

sa bun, tuz, ba ha rat ve kı lıç alı yor lar dı. En 

kârlı ti ca ret bü tün Do ğu Ak de niz’de sa tı-

lan kö le ler di. İs tan bul’un fet hin den son ra 

Ak de niz’le ir ti ba tı ke si len ko lo ni ler Fâtih 

Sul tan Meh med’in em riy le 1475’te Ge dik 

Ah med Pa şa, 1479’da Ka sım Pa şa ta rafın-

dan Os man lı ida re si ne alın dı. Ta man ile 

So çi ara sın da sa hil de ya şa yan, Os man lı 

kay nak la rı nın “Aşa ğı ra Çer kez le ri” adı nı 

ver di ği Çer kez ler Os man lı hâki mi ye ti ni 

ta nı dı. Kaf kas ya’nın Ka ra de niz kı yı la rı bu 

ta rih ten iti ba ren üç asır bo yun ca Os man lı 

hâki mi ye tin de kal dı. 1480’de Fâtih Sul tan 

Meh med’e el çi gön de re rek sa vaş lar da at lı 

as ker ver me kar şı lı ğın da Os man lı hi ma-

ye si ne gi ren Çer kez ler, II. Ba ye zid ta ra-

fın dan 1484’te Kı rım ha nı nın hiz me ti ne 

ve ril di ler (BA, HH, nr. 1022). XVI II. yüz yı la 

3/92; Meh med İz zet, Çay Risâle si, İs tan bul 1295; 
Ebül hayr Ah med, Çay Risâle si, Bu lak 1300; Ali 

Na zî mâ, Çay, İs tan bul 1309; Meh med Arif, Çay 
Hak kın da Mâlûmat, İs tan bul 1318; O. Ka kuzo, 
Çay na me (trc. Ali Sühâ De lil ba şı), İs tan bul 1944; 
Bur han Ka car, Yap rak tan Bar da ğa Çay, An ka ra 
1980; V. Khokh lac hov, Çay Ale mi (trc. N. Ha sa-
na li yev), Ba kü 1990; Asım Zih ni oğ lu, Bir Ye şi lin 
Pe şin de, An ka ra 1998; Ala din Go us he gir, “Sa fe vî-
ler den Gü nü mü ze İran’da Kah ve Kah ve hane ler”, 
Do ğu’da Kah ve ve Kah ve hane ler (ed. H. Des-
met-Gre go ire – F. Ge or ge on, trc. Mel tem Atik – 
Es ra Öz de ğer), İs tan bul 1999, s. 155-193; S. Rei-

mertz, Ça yın Kül tür Ta ri hi, An ka ra 1999; De niz 

Gür soy, Dem lik ten Sü zü len Kül tür: Çay, İs tan bul 
2005; Mus ta fa Du man, Çay Ki ta bı, İstan bul 2005; 
Ali Rı za Sak lı, Türk Ça yı nın Dü nü ve Bu gü nü, 
İs tan bul 2008; Ke ma let tin Ku zu cu, Bin Yı lın Ça yı: 
Os man lı’da Çay ve Çay ha ne Kül tü rü, İs tan bul 
2012; D. Bal land – M. Ba zin, “‡åy”, EIr., V, 103-
107; Hişâm Kat na, “eş-Şây”, el-Mevsû£atü’l-£Ara-
biy ye, Dı maşk 2005, XI, 541-544.

ÿKe ma let tin Ku zu cu

– —ÇERKEZLER

Kafkaslar’da yaþayan
halklardan biri.˜ ™

Ken di le ri ni Adi ge ola rak ad lan dı ran Çer-

kez ler 2010 yı lın da Rus ya Fe de ras yo nu’na 

bağ lı Adi gey (7800 km°, nü fu su: 107.048), 
Ka bar day-Bal kar (12.500 km°, 490.453), 
Ka ra çay-Çer kez (14.100 km°, 56.466) cum-

hu ri yet le riy le Rus ya, Tür ki ye, Su ri ye, Irak, 

Ür dün ve İs ra il’de ya şa mak tay dı. Es ki Yu-

nan kay nak la rı nın Zi goi (í), Or ta çağ 

İslâm ve Rus kay nak la rı nın Ke şek, Ka sog 

di ye ad lan dır dı ğı halk için ilk de fa 1245’te 

kul la nı lan Çer kes is mi bu ta rih ten iti ba ren 

yay gın laş mış tır. Çer kez ler Ab zeh, Bje duğ, 

Çem guy (Te mir goy / Ke mir goy), Ha tu kay, 

Şap sığ ve Ma hoş lar ile bu gü ne ulaş ma-

yan Nat hu hay, Ade mey, Ja ne, He ğak, He-

tuk, Acoy ve Çap sun lar’ın teş kil et ti ği Ba tı 

(K’ahe) ve Ka bar day lar ile Bes le ney ler’in 

teş kil et ti ği Do ğu (Şhağ) Çer kez le ri ol mak 

üze re iki grup tan mey da na ge lir. Ubıh lar 

gü nü müz de ar tık ölü bir dil sa yı lan ay rı bir 

dil le ri ol sa da Çer kez ler’in bir ko lu ka bul 

edi lir. Kaf kas-Rus sa vaş la rı (1763-1864) 
baş la ma dan ön ce Çer kez ler ba tı da Ka ra-

de niz kı yı la rın dan do ğu da Sun ja neh ri ne, 

ku zey de Azak de ni zin den gü ney de Kaf-

kas dağ la rı na ka dar uza nan 100.000 ki-

lo met re ka re den ge niş bir ala nı kap la yan 

ve Kaf kas ya’nın dört te bi ri ni teş kil eden 

top rak lar da ya şı yor lar dı.

Çe şit li kay nak lar da Pro to-Çer kez ler’in 

Ku zey Kaf kas ya’da ki var lı ğı nın milâttan 

ön ce 3000’le re ka dar uzan dı ğı be lir ti lir. 

Es ki çağ Yu nan kay nak la rın da milâttan 

ön ce VII. yüz yıl da ge çen Sind, Me ot ve 
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Sos yal ve Dinî Ya pı. Çer kez ler, İlk çağ’ dan 

XIX. yüz yı lın or ta la rı na ka dar ge le nek sel 

ve sı nıf lı bir top lum ya pı sı na sa hip ti ler. 

Yu nan lı lar, Ro ma lı lar, Türk ler, Mo ğol lar 

ve Ce ne viz li ler’den et ki le nen Ku zey Kaf-

kas ya’da ki feo dal ya pı XIV. yüz yıl da or ta ya 

çık tı. “Pşı” de ni len prens le rin yö net ti ği Ka-

bar day, Bes le ney, Bje duğ, Ja ne, Ade mey, 

Te mir goy, Ha tu kay ve Ma hoş lar feo dal; 

pşı la rı ol ma yan Ab zeh, Şap sığ ve Nat hu-

kay lar ya rı feo dal ya pı day dı. Top lum “pşı, 

vork / uz den / öz den” (soy lu), “fe kotl / 

tek ho qot le” (öz gür köy lü), “og / lo ga na-

pit” (üret tik le ri nin bir kıs mı na soy lu la rın 
el koy du ğu köy lü), “pşıtl” (kı sıt lı mül ki yet 
ve ai le hak kı olan kö le), “vu ne ut / unat le” 

(kö le ler) de ni len sı nıf la ra ay rıl dı. Pşı la rın 

soy lu eş le rin den olan ço cuk la rı (mir ze) 
ba ba la rıy la ay nı hak la ra sa hip ti, an ne le ri 

soy lu ol ma yan ço cuk la rı ise (tu me) dü şük 

sta tü dey di. Vork lar “tla kot le” (çok soy lu) 
ve “dez he nu go” (az soy lu) di ye iki grup tu. 

Pşı lar sa vaş, ba rış, yağ ma akı nı ya pıl ma-

sı na ka rar ve rir, “dzepş” (sa vaş çı şef) ve 

sa vaş çı la ra ku man da eder, hal ka emir ve-

rir, onları yar gı lar ve ce za lan dı rır dı. Gele-

nek sel hu kuk XIX. yüz yı la ka dar top lumda 

Nu mu ne Mek te bi ku rul du. İs tan bul’da 

Gu aze (reh ber)(reh ber),, Kaf kas ya’da  Kaf kas ya’da Adi ge Mak Adi ge Mak 

(Adi (Adi ge’ nin se si) ga ze te le ri ya yım lan dı.

Çar lı ğın dev ril me si üze ri ne Ara lık 1917’-

de teş kil edi len Te rek-Da ğıs tan ob last la rı 

hü kü me ti ne ka tı lan Çer kez ler, bu yö ne-

ti min da ğıl ma sın dan son ra di ğer Ku zey 

Kaf kas ya halk la rıy la bir lik te 11 Ma yıs 

1918’ de Ku zey Kaf kas ya Dağ lı la rı Bir li ği 

Cum hu ri ye ti’ni kur du lar. Ba tum’da imza-

la nan Dost luk ve Yar dım laş ma Ant laş ma sı 

ge re ği Ku zey Kaf kas ya’ya gi ren ve 6 Ekim 

1918’ de Der bend’i alan Os man lı or du su 

Mon dros Mü ta re ke si’nin ar dın dan Ka sım 

1918’de Kaf kas ya’dan çe kil di. 1920’de-

ki Sov yet ik ti da rın dan son ra Ku zey Kaf-

kas ya Sov yet Cum hu ri ye ti, 1921’de Dağ lı 

Cum hu ri ye ti adıy la Sov yet Rus ya’ya ka-

tı lan top rak lar 1922’de Ka ra çay-Çer kez, 

Ka bar day-Bal kar, Ku zey Oset, İn guş ve 

Çe çen özerk böl ge le ri ne ay rıl dı. 1936’da 

Adi gey, Ka bar day-Bal kar, Ka ra çay-Çer kez 

özerk cum hu ri yet le ri ku rul du. Bu cum hu-

ri yet ler Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri 

Bir li ği’nin da ğıl ma sı nın (1991) ar dın dan 

Rus ya Fe de ras yo nu’nu oluş tu ran fe de ral 

bi rim ler ha li ne gel di ler.

Kafkasya’da

Arap harfiyle

yayımlanan

ilk Çerkezce

gazete olan

Adige Mak’ın

52. sayısının

ilk sayfası

güç lendir me si üze ri ne So ğu cak mu ha fızı 

Ferah Ali Pa şa da Ana pa Ka le si’ni in şa et-

tir di, Ku ban boy la rı nı tah kim et ti. İmam 

Şeyh Mansûr’un Rus lar’a kar şı mü ca de-

le si ne des tek veren Çer kez ler 1787-1792 

ve 1806-1812 Os man lı-Rus sa vaş la rın da 

Os man lı lar’ın ya nın da yer al dı lar.

1828-1829 Os man lı-Rus sa va şı so nun-

da Edir ne Ant laş ma sı ile Kaf kas ya’da ki 

top rak la rı nı kay be den Os man lı Dev le ti, 

Çer kez ler üze rin de ki hak la rın dan Rus ya 

le hi ne vaz geç ti. Çer kez ler’in dış dün ya ile 

Ka ra de niz yo luy la olan iliş ki si ni kes me ye 

ça lı şan, 1838’de So çi ve Tu ap se li man la rı nı 

ele ge çi ren Rus lar ül ke nin iç ke sim le rin-

de ye ni ka le ler ve ka ra kol lar in şa et ti ler. 

1820’ler de Da ğıs tan ve Çe çe nis tan’da 

Rus lar’a kar şı Mü ri dizm ha re ke ti or ta ya 

çık tı. Çer kez ler’le it ti fak kur ma ya ça lı şan 

Şeyh Şâmil bek le di ği il gi yi gör me di. Kı rım 

Sa va şı sı ra sın da (1853-1856) mütte fik 

do nan ma sı nın yar dı mıy la Ta man ya rı ma-

da sı nın bir kıs mı nı ele ge çi ren, Şâmil’in 

tes lim ol ma sın dan (1859) son ra da Rus-

lar’la sa va şa de vam eden Çer kez ler 13 Ha-

zi ran 1861’de So çi’de yap tık la rı top lan tı-

nın ar dın dan, Os man lı Dev le ti, İn gil te re 

ve Fran sa’dan yar dım is te di ler. Rus lar 

1861-1864’te Ab zeh, Şap sığ ve Ubıh lar’ın 

top rak la rı nı iş gal et ti ler. Hal ka, bir ay için-

de Ku ban bo yun da gös te ri le cek ma hal le re 

yer leş me dik le ri ve ya Os man lı top rak la rı na 

göç et me dik le ri tak dir de sa vaş esi ri ola-

rak Rus ya’nın iç ke sim le ri ne sü rü le cek le ri 

bil di ril di.

Rus lar’ın 1857’den iti ba ren plan la dık la-

rı, Kaf kas ya Ko mis yo nu’nun ku rul ma sı ve 

ça rın ona yı ile 1861’de res men ka rar laş-

tır dık la rı Çer kez ler’in sür gü nü bir çok araş-

tır ma cı ya gö re mo dern ta ri hin ilk et nik 

te miz lik ha re ke ti dir. 1858-1878 yıl la rı ara-

sın da Os man lı top rak la rı na sü rü len ve göç 

eden le rin sa yı sı 1.200.000 ile 1.500.000 

ola rak ve ri lir. Os man lı Devle ti 16 Ocak 

1860’ta Muhâcirîn Ko mis yo nu’nu kur du. 

Fa ali ye ti 19 Mart 1875 ta ri hi ne ka dar sü-

ren bu ko mis yo na bağ lı Ana do lu, Ru me li, 

Su ri ye iskân ko mis yon la rı vardı. Çer kez-

ler İs tan bul, Ru me li, Ana do lu ve Su ri ye’ye 

yer leş ti ril di. Ber lin Antlaşma sı’ nın (1878) 
ar dın dan di ğer müs lümanlarla bir lik te Ru-

me li’yi ter ket mek zo run da kalan Çer kez-

ler Ana do lu, Su ri ye ve Irak’a gön de ril di. 

Kaf kas ya’dan göç ler 1910’lara ka dar de-

vam et ti. Çer kez aydın la rı ta ra fın dan İs-

tan bul’da Çer kez İt ti hat ve Teâvün Cemi-

ye ti, Çer kez Ka dın la rı Teâvün Ce miye ti, 

müs lü man kız ve er kek öğ ren ci le rin bir-

lik te ders gör dü ğü ilk okul olan Çer kez 
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oku tu lan ki tap la rı İs tan bul’dan gön de ri len 

kırk mek tep var dı. Din bil gin le ri sa ye sin de 

XVI II. yüz yıl da ve XIX. yüz yı lın baş la rın da 

Çer kez ler ara sın da Türk çe bi len le rin sa yı sı 

art tı. Halk ta hı lın % 10’unu, otuz bü yük-

baş hay va nın ya da kırk kü çük baş hay va-

nın bi ri ni, ba lın % 1’ini iba det, eği tim ve 

ce na ze hiz met le ri ne kar şı lık din gö rev li le-

ri ne ve ri yor du. Kuzey Kaf kas ya’ya Nak şi-

bendîlik 1780’ler de, Kå dirîlik 1850’ler de 

ulaş tı. An cak ta sav vuf ve ta ri kat lar feo-

dal ya pı da ki Çer kez ler ara sın da çok et ki li 

ol ma dı. Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri 

Bir li ği dö ne min de dinî iba det ve eği tim 

ya sak lan dı. Dinî ya pı lar yık tı rıl dı. 1990’lar-

dan son ra ye ni ca mi ler in şa edil di. Gü nü-

müz de kü çük bir grup Or to doks Ka bar day 

ve 2000-3000 Ka to lik Ka bar day dı şın da 

bü tün Çer kez ler Sünnî-Ha nefî müs lü man-

dır lar.

Or ta çağ’da gü zel lik, ce sa ret ve sa vaş çı 

ye te nek le riy le bi li nen Çer kez ler Abbâsî, 

Eyyûbî, Mem lük sa ray la rı ve or du la rın da 

önem li rol oy na dı lar. Şah I. Tah masb’dan 

iti ba ren Sa fevî sa ra yı ve or du sun da Gür-

cü ler ve Er me ni ler’le bir lik te et ki li ol du-

lar. Sul tan Ber kuk’tan (1382) dev le tin 

yı kıl ma sı na ka dar (1517) Mem lük sul tan-

la rı Burcî de ni len Çer kez ler’di. Mı sır’da 

Mem lük bey le ri nin si yasî, as kerî, ik ti sadî 

et kin lik le ri XIX. yüz yı la ka dar sür dü. İlk 

Çer kez ga ze te si İt ti had 1899’da Türk çe 

ola rak Ka hi re’de ya yım lan dı. XV. yüz yıl da 

Os man lı sa ra yı ve or du su na gir me ye baş-

la yan Çer kez ler, XVI II. yüz yıl dan Os man lı 

Dev le ti’nin so nu na ka dar Ha rem ve En-

de run’da ki en ka la ba lık un sur du. Os man lı 

ta ri hin de on bir pa di şah an ne si ve vâli de 

sul tan, se kiz sad ra zam, bir çok ve zir, as-

ker, bü rok rat ve sa ray gö rev li si Çer kez’di. 

Mı sır’da ve Kaf kas ya’da ki Os man lı ka le-

le rin de Çerâki se Bö lü ğü de ni len ta ma mı 

Çer kez ler’den olu şan bir lik ler var dı.

XVIII. yüzyılın

ilk yarısında

Çerkezler’in

Müslümanlığa

girişini

sağlayan

Kazanoko

Jabağ’ı

tasvir eden

yağlı boya

tablo

XV. yüz yıl da et ki si ni kay bet ti ve halk es ki 

inan cı na dön dü.

Çer kez ler’in İslâmlaş ma sı Ta tar lar’ın 

et ki siy le XI II. yüz yıl da baş la dı, Os man-

lı lar’ın böl ge ye ulaş tı ğı XV. yüz yı lın son 

çey re ğin den iti ba ren yay gın laş tı. XVII. 

yüz yı lın or ta la rın da Ka bar day lar müs lü-

man ol ma ya baş la dı lar. Böl ge de ca mi ve 

mes cid ler ya pıl dı. Geç miş te put pe rest 

ve hı ris ti yan la rın iba det et ti ği mâbed ler 

mes ci de çev ril di. İslâmi yet XVI II. yüz yı lın 

ilk ya rı sın da Ka za no ko Ja bağ, yüz yı lın son-

la rın da Fe rah Ali Pa şa, Ha cı İs hak Abuk ve 

Os man lı Dev le ti’nin gay ret le ri ne ti ce sin de 

Çer kez ler ara sın da ya yıl dı. Ka bar day’da 

soy lu la rın ve hal kın Müs lü man lı ğa geç-

me si ni sağ la yan Ka za no ko Ja bağ, İslâm’a 

uy gun ge le nek le ri “adat” ola rak hal kın 

sos yal ha ya tı na sok tu, ay kı rı olan la rı or-

ta dan kal dır dı, şer‘î mah ke me ler ku rul-

ma sı na ön cü lük et ti. An cak Çer kez ler’in 

İslâmlaş ma sın da en bü yük pay Fe rah Ali 

Pa şa’ya ait tir. Onun in şa et tir di ği Ana pa 

Ka le si, Çer kez ler ara sın da yü rü tü len dinî 

fa ali yet le rin mer ke zi ha li ne gel di. 1784’te 

Te mir goy ve Bje duğ top rak la rı na ca mi ler 

yap tı rıl dı. 1785’te Ana pa ka dı lı ğı ku rul du. 

XVI II. yüz yı lın so nun da ki ye rel âlim le rin 

en ün lü sü Türk çe, Arap ça, Fars ça bi len, 

Nak şi bendî ta ri ka tı na men sup olan Ha cı 

İs hak Abuk soy lu la rı İslâmi yet’e bağ la dı. 

Arap ça ve Türk çe bi len ta le be ler ye tiş-

tir di, şer‘î mah ke me ler kur du. Kur’ân-ı 

Kerîm’i Çer kez ce’ye çe vir me ye te şeb büs 

et ti. İslâmlaş ma’ ya des tek ve ren Bâbıâli 

ye rel ulemâyı di ni öğ ret me hiz met le ri ne 

kar şı lık ma aşa bağ la dı. İslâm’ı yay mak 

için din gö rev li le ri gön de ril di. XIX. yüz yı-

lın baş la rın da Ku ban öte sin de imam la rı 

İs tan bul’dan ta yin edil miş sek sen ca mi, 

öğ ren ci sa yı sı on-alt mış ara sın da de ği şen, 

ge çer li li ği ni ko ru du. Pşı ve vork lar dan olu-

şan mec lis te (ze uç) ya pı lan top lan tı la ra 

“hase”, alı nan ka rar la ra “hab ze” de ni yor-

du. Suç lu lar “khe-yas ha” adı ve ri len mah-

ke me de yar gı la nır, me denî hu ku ka iliş kin 

ko nu lar “tha ma te” de ni len ki şi ler ce dü-

zen le nir di. Kan da va sı ve er kek ço cu ğun 

ya ban cı ai le ler de ye tiş ti ril me si (ata lık) ge-

le ne ği var dı. Boy lar (tlevk), bü yük ai le le re 

(acikh) bö lün müş kır sal grup lar (psuk ho) 
ha lin de tek kat lı ev ler den (wu ne) olu şan 

köy ler de (hab le) ya şı yor du. Ev ler de ai le içi 

kut la ma ve tö ren le rin çev re sin de ya pıl dı-

ğı ocak kut sal sa yı lır dı. Pan to lon, kal pak 

(pa pah), ke mer ve çiz mey le bir lik te gi yi len 

Çer kez el bi se si bü tün Kaf kas halk la rın ca 

be nim sen miş ti.

Çer kez ler’in es ki di ni, tan rı la rı ve tö ren-

le ri hak kın da ki bil gi ler Nart ef sa ne le ri ve 

ge le nek ler le gü nü mü ze ulaş mış tır. Çer-

kez ler baş tan rı Tha ile yer, gök, de niz ve 

ır mak tan rı la rı na ina nı yor lar dı. Ta pı nak la rı 

ve ruh ban sı nı fı yok tu. Kut sal ağaç, or-

man ve dağ kült le ri inanç la rı nın bir par-

ça sıy dı. Dua lar ve kur ban tö ren le ri kut sal 

or man lar da kut sal ağaç la rın al tın da ya pı-

lır dı. Es ki inanç la rın iz le ri, Hı ris ti yan lı ğın 

ve İslâm’ın ya yıl ma sı na rağ men XIX. yüz-

yı la ka dar top lum ha ya tın da de vam et-

ti. Çer kez ler ara sın da Hı ris ti yan lık VI-XII. 

yüz yıl lar da Bi zans ve Rus mis yo ner le ri ta-

ra fın dan ya yıl dı. Do mi ni ken ra hip le ri XI II. 

yüz yıl da Çer kez ler’i Ka to lik yap ma ya ça lış-

tı lar. Baş pis ko pos Ga lo ni fon ti bus 1404’te 

Ka ra de niz kı yı sın da ya şa yan Çer kez ler’in 

Or to doks lu ğu be nim se di ği ni, ki li se le ri, 

ikon la rı, âyin le ri nin Grek ler’le ay nı ol du ğu-

nu, an cak es ki put pe rest inanç la rı nın can-

lı bi çim de ya şa dı ğı nı be lir tir. Hı ris ti yan lık 

Maykop

Merkez

Camii –

Adigey

Cumhuriyeti
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Ak su il çe si ne göç ede rek ça lış ma la rı nı 

bu ra da de vam et tir di. 17 Ha zi ran 2011 

ta ri hin de ve fat et ti. Is par ta’da ken di sinin 

yap tır dı ğı Di la ra Ca mii ve Kül li ye si’nin 

ya nın da ki Ak yol Me zar lı ğı’nda def ne dil-

di. Kü çük yaş ta Nur şin li Şeyh Mâşûk’tan 

ta sav vuf eği ti mi alan Çe tin genç lik dö ne-

min de Sey yid Ab dül hakîm el-Hü seynî’ye 

in ti sap et miş tir. Onun ve fa tın dan son ra 

1973’te in ti sap et ti ği Me di ne li Şeyh Ab-

dül hak’tan 1976’da hac mev si min de Nak-

şi bendî, Kådirî, Küb revî, Süh re verdî ve Çiş-

tiy ye ta ri kat la rı, 2000 yı lın da da yı sı ve ka-

yın ba ba sı Şeyh Mu ham med Ma‘sûm’dan 

Kådirî ir şad icâze ti al mış tır.

Eser le ri. İs ma il Çe tin’in ye di si Arap ça 

ol mak üze re Is par ta’da ken di ya yı ne vin de 

ba sı lan el li ci va rın da ese ri olup baş lı ca la-

rı şun lar dır: 1. Ehl-i Sün net’in Na za rı 

İ’ti kå dın Öl çü sü dür (1977). Er zu rumlu 

İb râ him Hak kı’nın 110 be yit lik iti kad 

man zu me si nin şer hi dir. 2. Mü’mi nin İs-

ti kå me ti Velînin Kerâme ti dir (1978). 
3. Ta sav vuf: İn san ve Va zi fe si (1980). 
4. Edeb le Va rış Lü tuf la Dö nüş (1982). 
5. Tek Ça re (1987). Ahlâkî ve ta sav vufî 

öğüt ler içe ren ha cim li bir eser dir. 6. İttibâ 

Ehl-i Sün ne te’ dir (1989). Eser de Me cû sî-

lik, Se ne viy ye, Berâhi me, Sâbiîlik, ya hu di 

fır ka la rı, Ehl-i sün net’ten ay rı lan fır ka lar 

ve inanç lar la Ehl-i sün net için deki hak 

mez hep ve fır ka lar ta nı tıl mış, son bölüm-

de Kasîde-i Emâlî Ter cü me si esas alı-

na rak Ehl-i sün net inan cı ve ta sav vuf la 

il gi li bil gi ler ve ril miş tir. 7. Öz leş me Yolu 

(1991). Şeyh Fet hul lah’ın Risâle’si nin 

Nak şi bendî ta ri ka tı nın âdâb ve erkânı nı 

anla tan bi rin ci mek tu bu nun ter cü me si dir. 

8. Tah kîm-i Sâdât Şerh-i Mişkât (I-III, 
1995). Bi rin ci cilt te Hatîb et-Tebrîzî’nin 

Miş kâ tü’l-me ½â bî¼ ad lı ese riy le il gi li bir 

mu kad di me ya zıl mış, ar dın dan Ab dül hak 

ed-Dih le vî’ nin bu eser üze ri ne yaz dı ğı ta‘ lî-

kå tın mu kad di me siy le Hatîb et-Tebrîzî’nin 

mu kad di me si ter cü me edil miş tir. Bu mu-

kad di me ler den son ra mü el lif Miş kâtü’l-

me½âbî¼’in ta ma mı nı ya yım la ma yı ta-

sar la mış sa da ölü mü do la yı sıy la sa de ce 

iman bö lü mü nü ta mam la ya bil miş tir. 9. 

Me sâ fü’l-£ulemâßi’l-etšiyâßi’l-aÅbâri’l-

aÅ yâr fi’t-tev¼îdi ve’t-te vek kü li ve’t-te-

ves sü li bi’l-en biyâßi ve’l-ev liyâßi’l-eb-

râr (1999). Ay nı ko nu da Te ves sül (1992) 
ad lı bir risâle si da ha var dır. 10. Ta sav vuf 

ve Tevhîdde Par lak İn ci ler (2000). ed-

Dür rü’n-naŠîd fi’t-ta½av vuf ve’t-tev¼îd 

ad lı ken di Arap ça ese ri nin çe vi ri si dir. 11. 

Ta’lîm-i As fiyâ’ (2002). Bu da ¥ik me-

tü’l-en biyâß bi-ta£lîmi’l-a½ fi yâß ad lı 

Arap ça ese ri nin ter cü me si dir. 12. Âyet 

Mol la Sü ley man’ın oğ lu Mol la Mah fuz, an-

ne si Ferrâ el-Be gavî’nin Me ½â bî ¼u’s-sün-

ne’si ne şerh ya zan Mol la Re şid’in kı zı Râbia 

Ha nım’dır. İs ma il ilk eği ti mi ni mem le ke tin-

de al dı. Da ha son ra Ha lep’e gi de rek Şey hül-

kurrâ Mol la Ab dür rez zâk Kür dî’ nin ya nın da 

dört yıl kı ra at ders le ri oku du ve icâzet al dı. 

On dört ya şın da iken Tür ki ye’ye dön dü ve 

med rese öğ re ni mi ne de vam et ti. Bu dö-

nem de Mol la Mah mud, Şeyh Er sad, Sey da 

Ha lil ve oğ lu Mol la Bed red din’den; Si irt’te 

Molla Tay yib, Şeyh Şe re fed din ve oğ lu Şeyh 

Mus ta fa’dan, Muş’ta Mol la Câfer’den ders 

al dı. Er zu rum’da al tı ay ka dar Sakıp Efen-

di’nin (Da nış man), ar dın dan Mol la Mu-

ham med Zi vingî’nin, Mol la Ab dül hakim’in 

ders le ri ne ka tıl dı. Pat nos’ta Mol la Yâ sin’-

den iki yıl bo yun ca çe şit li ki tap lar oku du, 

onun la bir lik te git ti ği Van’da bir yıl da ha 

ders le ri ne de vam edip ken di sin den umu mi 

icâzet al dı. 1960’ta tek rar Er zu rum’a müf-

tü Sâkıp Efen di’nin ya nı na git ti. Ra hat sız lı-

ğı yü zün den ders le ri ni sür dü re me yen ho-

ca sı nın tav si ye siy le Di ya net İş le ri Baş ka nı 

Ömer Na su hi Bil men’den kı sa bir sü re ba zı 

ki tap lar oku du. 27 Ma yıs 1960 İh ti lâ li’ nin 

ar dın dan Su ri ye’de Şâh-ı Haz ne’nin oğ lu 

Şeyh Alâed din’in, da ha son ra Ku zey Irak’ta 

Şeyh Mu ham med Ka sım’ın ders le ri ni iz le-

di. Bu ho ca sıy la Şir van’a dön dü ve on dan 

da icâzet al dı.

Bir dö nem Di yar ba kır’da ki tap çı lık ya-

pan İs ma il Çe tin imam lık ve mü der ris li ğe 

Di yar ba kır’ın Ka‘bî kö yün de baş la dı, ar dın-

dan şey hi Ab dül hakîm el-Hü seynî’nin em-

riy le çe şit li yer ler de bu gö re vi sür dür dü. 

1971’de Is par ta’nın Gön dür le (Har ma nö-

ren) kö yün de ve Ata bey il çe sin de imam lık 

yap tık tan son ra is ti fa edip Is par ta’ya yer-

leş ti. Bu ra da bir ya yı ne vi ku rup eser le ri ni 

ya yım la ma ya baş la dı. Bir ta raf tan da kur-

du ğu med re se de ders ve re rek otuz dör dü 

icâ zet alan yüz ler ce ta le be ye tiş tir di. 12 

Ey lül 1980 İh tilâli’nde bir sü re ta ki ba ta 

uğ ra dı, bu sı ra da ha pis ha ne de as tım ve 

bron şit has ta lı ğı na ya ka lan dı. 1996’da 

sağ lık so run la rı do la yı sıy la An tal ya’nın 

İsmail Çetin

Kaf kas dil le ri nin Adi ge-Ab haz gru bunda 

yer alan Çer kez ce (Adi geb ze) do ğu ve batı 

leh çe le ri ne ay rı lır. Ço ğu ün süz ol mak üze-

re el li dört se se sa hip, uzun bir geçmişe , 

zen gin ke li me ha zi ne si ne ve kül tü re daya-

nan, ifa de gü cü yö nün den iş lek bir dil 

olan, geç miş te fark lı al fa be ler le ya zı lan 

Çer kez ce, Sov yet dö ne mi nin ilk yıl la rın da 

ön ce Arap, ar dın dan La tin, 1936-1938’den 

son ra Ki ril al fa be siy le ya zıl dı. 1924-1938 

ara sın da Ba tı ve Do ğu Çer kez leh çe le ri 

üze ri ne iki ay rı ya zı ve ede bi yat di li oluş tu-

rul du. Çer kez ler’in milâttan ön ce 3000’le-

re da ya nan Nart des ta nı ile baş la yan söz lü 

ede bi yat ge le ne ği de çok ge liş miş tir.
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Son devir din âlimlerinden.˜ ™

27 Şu bat 1942’de Di yar ba kır’ın Haz ro ka-

za sın da doğ du. Böl ge de ilim eh li ola rak ta-

nın mış bir ai le ye men sup tur. Ba ba sı Kådî 

Beyzâvî’nin tef si ri üze ri ne hâşi ye si bu lu nan 




