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ÖZET 

Eser, demokratik bir cumhuriyetin oluşumu döneminde, Türki-

ye'de bir asır önce yaşanan olayları canlı olarak yansıtan diasporanın 

folklorunu analiz ediyor. Tarihsel gerçekler ve savaş katılımcılarının 

soyundan gelenlerin anılarına dayanarak, Türklerin atası, olağanüstü 

bir lider olan Atatürk'ün, tarihteki rolünü gösteren dramatik olayların 

panoraması canlandırılıyor. Onun hakkında halk şarkıları söylenir ve 

Muhacirlerin soyundan gelenler onun hakkında efsaneler anlatır. 

Tüm Türk dünyası ve daha fazlasının birçok nesline örnek olur. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Karaçay-Balkar diasporası, Folklor, 

Bağımsızlık.  
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ATATURK’S PERSONALITY IN THE FOLKLORE OF 

KARAÇAY-BALKAR DIASPORA 

ABSTRACT 

The paper analyzes the folklore of the diaspora, vividly reflecting 

the events of a century ago that took place in Turkey during the for-

mation of a democratic republic. The panorama of dramatic events is 

restored on the basis of historical facts and memories of descendants 

of participants in the war, showing the role of the individual in history, 

in this case of an outstanding leader, the father of the Turks - Ataturk. 

He is sung in folk songs and legends are told about him among the 

descendants of muhajirs, being an example for many generations of 

the entire Turkic world and not only. 

Keywords: Atatürk, Karachay-Balkar diaspora, Folklore, Inde-

pendence. 
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Karaçay-Balkar diasporası temsilcilerinin ulusal bilincinde Ata-

türk'ün kişiliği, yeni bir vatan, onun tarihi ve şöhreti ile ilişkilendirilir. 

Onun hakkında şarkılar yazılmış, efsaneler söylenmiştir. O, Türk hal-

kının bağımsızlık mücadelesi olan Ulusal Kurtuluş mücadelesinin 

merkezinde yer alır. Karaçay-Balkar muhacirleri, ülkedeki mevcut si-

yasi olaylar hakkında ve onun lideri hakkında kendi görüşlerine sa-

hiptirler. Onun kişiliğine, Çarlık zulmünden kaçan mültecilerin, yani 

kendilerinin, kaderleri prizmasından bakıyorlar. 

Türkiye'deki Karaçay-Balkar diasporası, 19. yüzyılın sonlarında 

oluştu ve 20. yüzyılın başında, yeni mesken tuttukları ülkede meydana 

gelen tüm olaylarda aktif rol aldı. 

Daha iyi bir yaşam arayışı içinde vatanlarını terk eden Karaçay-

Balkar muhacirlerini yeni edindikleri ülkede - Osmanlı Devleti'nde - 

yeni imtihanlar bekliyordu. 1911'de Osmanlı İmparatorluğu toprak-

larında başlayan ve 1922'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla 

sona eren savaş, Karaçay-Balkar muhacirleri dahil olmak üzere birçok 

can aldı. Eli silah tutabilen herkes savaşa girdi. Başhüyük, Kilis, Yaka-

pınar, Belpınar ve diğer köylerin yerlileri kendi askeri birliklerini ya-

rattılar ve Çanakkale, Balkan, Sarıkamış, Yemen ve Golan Tepele-

ri'nde savaştılar. Dernek temsilcilerinin iddialarına göre Başhüyük'ten 

100 kişi, Kilis'ten 64 kişi, Yakapınar'dan 84 kişi, Belpınar'dan 60 kişi 

ve Karaçay-Balkar muhacirlerinin diğer yerleşim yerlerinden insanlar 

şehit oldular. Karaçay-Balkar muhacirlerinin yaşadıkları en büyük 

köylerinden biri olan Yakapınar'dan gençler her gün cepheye gittiler, 

hatta günde 50-60 askerin cepheye gittikleri günler oldu. Çoğu evle-

rine geri dönemedi. Ölenler arasında Tauçu Mussa, Küygen Mussa, 

Koçhar Şamil, Cankoz Abbas - diasporanın öne çıkan isimlerindendir. 

Bir aileden 7 kişinin cepheye gittiği durumlar da olmuştur. Örneğin, 

Cankoz ailesinden 6 erkek kardeş cepheye gitmiş ve sadece bir tanesi 

evine geri dönebilmiştir. İslam, Tatau, Abbas, Hacıbekir ve Hacıömer 

savaş alanında çeşitli cephelerde şehit olmuşlardır. Ön cephe, diaspo-

ranın küçük yerleşim alanlarına yaklaştığında, yediden yetmişe herkes 
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ellerine silah almışlardı. Öyle ki, köyünden savaşmak için daha ergen-

lik yaşlarında ayrılan Yakapınarlı Abdulkerim (Arap Hüseyin), ancak 

savaşın tamamen sona ermesiyle evine geri dönebilmiştir. Savaş zama-

nına ait gazetelerde onun cesareti anlatılmıştır [Yakapınar Köyü'nün 

Tarihi Şehit ve Gazileri]. 

Türkiye'nin devletliğini koruyabildiği ana savaşlardan biri, nere-

deyse bir yıl süren (Mart 1915 - Şubat 1916) "Çanakkale Kurtuluş Sa-

vaşı" olarak görülür. İnsanlık tarihinde bilinen en büyük savaşlardan 

biriydi. Doğal olarak, bu savaşta Karaçay-Balkar diasporası temsilcileri 

de yer aldı. Çanakkale Savaşı, benzeri görülmemiş bir öneme sahip bir 

olay olarak tarih kitaplarına dahil edilmiştir, hakkında yüzlerce kitap 

yazılmış, filmler yapılmıştır. Karaçay-Balkar diasporasının folkloru, 

oğullarının bu savaşa katılımını da yansıtıyor: şarkılarında, şiirlerinde 

ve efsanelerinde anavatanlara olan sevgileri, hayatlarını pahasına sa-

vunmaya hazır olmaları dile getirilir ve elbette kahramanları yüceltilir. 

Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik on bir yıllık mücadelesi, sorun-

lara diplomatik bir çözümün artık mümkün olmaması ve Birinci 

Dünya Savaşı'nın yaklaşmasıyla, daha zor bir hal almıştı. Padişahın hü-

kümeti, Türk halkının anti-emperyalist hareketini engelleyemediği 

ortaya çıktığında, İtilaf güçleri bunun çözümü için Yunan ordusunu 

görevlendirdi. Ona, Anadolu'da “düzeni yeniden sağlaması” görevi 

verilmişti [Aralov İ. S. 1960: 73]. 

Bir dönem de askeri operasyonların Balkarlar ve Karaçay'ın kü-

çük yerleşim yerlerinde gerçekleştiği belirtilmelidir; Yunan askeri olu-

şumları, Karaçay-Balkar muhacirlerinin birkaç yerleşim yerinde ika-

met ettikleri Afyon vilayetine kadar ulaşmışlardı. Karaçay ve Balkar-

dan oluşan savaş katılımcılarının ve partizanların şehit olmalarına rağ-

men, diasporada onların yiğitlikleri hakkında birçok şarkı ve öyküler 

varlığını sürdürmüştü. Diasporada kaydedilen efsanelerin neredeyse 

tamamı (atalarının vatanında oluşan aile efsaneleri hariç) Türkiye'nin 

tarihi olaylarına bağlıdır. Ve efsanelerde öne çıkanlar ise Türkiye'nin 

bağımsızlığı için Batı ülkeleriyle mücadeleleri ve savaşları hakkındaki 

hikayelerdir. Bu konudaki şarkılardan farklı olarak, efsaneler belirli 
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insanların kaderini anlatıyor. Öyle ki, diasporadaki genç bir kızın hi-

kayesine göre, Gülsun Papan, dedesi Ali Papan'ı, "Atatürk'ü korurken 

kör olan" diye anarlardı. 

“Kilis köyünden Cesur Canduruk Efsanesi” adlı başka bir şarkıda, 

orduya gönderilmeden önce, Yörük göçebe kabilesinin saldırısı sıra-

sında köyünü savunmaktaki cesaretini gösteren Karaçay Canduruk 

hakkında bahsedilir. Cephede kendisini cesur bir Vatan koruyucusu 

olarak kanıtlamıştır Aynı şarkıda, Canduruk ile birlikte cepheye giden 

ve orada şehit olan babası hakkında bahsedilir. 

Ataları tarafından yazılan şarkı ve efsaneler, diasporayı bir araya 

getiren internet sayfalarında sıkça yayınlanır. Bu hikayelerden bi-

rinde, babasının savaşta şehit olmasına dayanamayan ve kısa bir ömür 

süren bebekten bahsedilir  

Diasporanın aktif temsilcilerinden biri olan Alparslan Yıldız Sılpa-

gar şöyle yazıyor: “Kalbimde iki tane Mustafa imgesi var: İlki, O, Ka-

raçay halkımı içtenlikle severdi. O, Müslümanların kurtarıcısı ve Pey-

gamber’in izinde gidendi. İkincisi ise, O, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Kurtarıcısı ve Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, onun Kara-

çaylar ile birçok ortak yönleri vardı: kadınlara saygı duyardı, cesur bir 

savaşçıydı, mütevazı ve güzel bir şekilde giyinirdi, asla boş konuşmazdı 

ve sözünün eriydi, halkını ve ülkesini seviyordu.  

Karaçay halkına çok önem verirdi ve bunun kanıtı da Kilis Kara-

çay köyünün kurulması hakkındaki belgedir.  

Atatürk’ün Yalova'da ve Çifteköy'de dilimizde söylediği şu kelime-

lerle gurur duyuyoruz: “'Karaçaylar' denilen bir halk var". İnanın ki, 

onlar en eski ve en temiz Türk dilini konuşuyorlar. (Karaçay adındaki 

halkı bulun. İnanın ki Onlar en eski ve en temiz Türk dilinde konu-

şuyorlar). 

Türkçenin temel sözlüğünün yeniden yapılandırılması komis-

yonu üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu açıklamadan 

sonra, muhacirlerin konuşmalarını canlı kaydetmek için Karaçay-Bal-

karlar’ın ikamet ettikleri yerleşim bölgelerini birkaç kez ziyaret ettiler. 
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Ayrıca, bu olayları iyi bilen Arif Başbuğ'a göre, “Meclis'in yaz tatilinde, 

Atatürk'ün isteği üzerine, Kilis vilayetinden Unuk Çavuş ve Yusuf 

Hoca davet edildi. Unuk eski şarkılar söylerdi, Yusuf ise bir tercü-

mandı. Sekreterlik personeli onları kaydederdi. Arapça ve Farsça dil-

lerini de bilen Yusuf, Eçkibashev (Korkmaz) soyadı, Unuk ise Bolurov 

soyadıyla bilinirdi”.[Bittirlani T. Ş., 2014: 12-13]. 

Her yıl 18 Mart diasporada, ülke genelinde olduğu gibi, şehitleri 

anma günüdür. Camilerde ve evlerde dua okunur ve Alparslan Sılpa-

gar'ın yazdığı gibi, “Akif Ersoy'un şehitlere adanmış şiirinden şu satır-

lar her birimizin kalbinde yankılanmaktadır.
1
 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE 

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;  

Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı; 

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;  

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 

Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,  

Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.  

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer 

O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer… 

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,  

Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.  

Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, 

Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.  

Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 

Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.  

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…  

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!  

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;  

Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?  

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?  

 

1
Akif Ersoy - Ünlü Türk şairi, "İstiklal" milli marşın yazarı. 
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Çünkü te’sis-i İlâhî o metin istihkâm. [Https://www.fa-

cebook.com/alparslancanbolat/posts/2500450786651942] .  

Türkiye'deki Karaçay-Balkarlı muhacirlerinin, daha ilk dönemle-

rinde ortaya çıkan yurtseverlik ruhları ve vatan sevgileri, daha sonra 

bir gelenek haline gelmiştir ve bunun hakkında yeni şarkılar yazılmış, 

yeni efsaneler anlatılmıştır. Onların asıl fikri ise, 'oğlumun ya da ken-

dimin ölmesi gerekse bile, Vatanım hep var olsun'. Şimdi, tüm Kara-

çay-Balkar muhacirlerinin güvende yaşamaları adına, günümüze ka-

dar uzanan birkaç nesiller için Vatan olarak bildikleri kutsal Türkiye 

topraklarını korurken şehit düşenlerin anısına yazılmış yeni şarkılar 

vardır. 

29 Ekim 1923 tarihinde, Kemal'in Cumhurbaşkanı olduğu Cum-

huriyet ilan edilmiştir 20 Nisan 1924 tarihinde, 1961 yılına kadar yü-

rürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Anayasası kabul edilmiştir. 

 

Karaçay-Balkar Muhacirlerinin milisleri. Başhüyük. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1256281457787338&set=a.583521871729970.1073741832.100002164883296&type=3
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Diasporanın folklor türlerinin çoğu halkın geleneksel folkloruna 

odaklıdır, ancak diasporanın efsaneleri, Türkiye'nin tarihî olaylarına 

bağlıdırlar (aile efsaneleri hariç). Efsanelerde öne çıkan hikayeler ise 

Çanakkale savaşıdır. Bu konudaki şarkılardan farklı olarak, efsaneler 

belirli insanların kaderlerini anlatıyor. Ataları tarafından yazılan şarkı 

ve efsaneler, diasporayı bir araya getiren internet sayfalarında sıkça 

yayınlanır. Bu hikayelerden birinde, babasının savaşta şehit olmasına 

dayanamayan ve kısa bir ömür süren bebekten bahsedilir Ülkenin ko-

ruyucuları arasında, kahramanlığıyla ülkenin geneline ün salmış olan 

Seyid Olbaş (Karaçay'ın Ağasar köyünde dünyaya gelmiştir, asıl adı 

Mahmut'tur) öne çıkarılır.  

Bilindiği gibi, liderleri Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmelerde 

bulunan İtilaf ülkelerine karşı Türkiye'nin zaferinde, Sovyet Rusya 

önemli bir rol oynamıştır ve böylece Türkiye, Türk toplumunun asla 

unutmayacağı büyük yardım almıştır. Bunu ulusal diasporalar da 

unutmadılar. 

Başında Atatürk'ün olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından 

sonra, 4 Ekim 1922 yılında Kislovodsk şehrinde, Mustafa Kemal Pa-

şa'nın zaferi vesilesiyle büyük bir gösteri düzenlendi. “Göstericiler, at-

lılar ve yayalar, gençler ve yaşlılar, Karaçaylar, Kabardinler, Çerkes-

ler, 

 Abazalar ve diğerleri Pyatnitskiy pazarında toplanmaya başladılar. 

Yaşasın Türk-Rus dostluğu! 

Silahı olanlar yayılım ateşi açtılar. Göstericiler, yerel makamlardan 

Sovyet hükümetine, Sovyet iktidarı da uygun gördüğü halde, 

TBMM'den çağrı geldiği anda, tüm gençler ve yaşlılar olarak tek bir 

vücut misali hiç tereddüt etmeden büyük bir zevk ve coşkuyla Türki-

ye'yi düşman ordularından kurtarmaya gitmeye hazır olduklarını bil-

dirmelerini istediler. Şimdilik ise, vatanları -Sovyet Rusya'nın- taraf-

sızlığına saygı duyarak gönüllü birimler kurmaktan sakınmaktalar. 

Göstericilerden birinin yaptığı konuşmalar çerçevesinde önerilen ka-

rar, toplananlar tarafından oy birliğiyle kabul edildi. [İslam Karaçaylı, 

1922: 218]. 
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Karaçay-Balkar folkloru, halkın yüzyıllar boyunca yaşamını yan-

sıtmış, eski değerleri korumuştur, destanlarında sonsuzluktan söz edi-

lir ve şarkılarda yakın geçmişin tarihi anlatılır. Anavatanlarından uzak 

kalan Karaçay-Balkar diasporasının manevi hayatı, halkın, temel ah-

laki ve etik görüşlerini, şiirsel tercihlerini, güzelliklerini ve kelimenin 

gücünü aynı şekilde muhafaza etmektedir. Ortak Türk mirası ile Türk 

kültürüne değinen ulusal estetik dünyaları, kaybolan bağları yeniden 

canlandırdı ve tarihsel koşulların neden olduğu etnik izolasyonunu bir 

nevi aştı. Diaspora, yeni mesken tuttukları ülkenin kültürel alanına 

entegre olmuş, bu Türkiye tarihinin dönüm noktası olan süreçte, ül-

kenin lideri, Türk dünyasının seçkin bir oğlu olan Mustafa Kemal Ata-

türk'ün şahsiyeti önemli bir rol oynamıştır.  

Diasporanın çağdaş etno-kültüründe, sözlü ve şiir sanatları aynı 

düzeyde gelişmektedir. Diasporadaki ünlü şairlerden biri, Atatürk 

hakkında Türkiye tarihinin en önemli döneminde, Türk halkının li-

derinin unutulmaz kahramanlıklarının önemini vurgulayan şiirler 

yazdı. 

Üsde başda cuka kürk  

Küpanırga kıt bürtük  

Curtun etib sırtga cük  

Çıkargandı Atatürk. 

 

Aldav Dünya ötürük 

Avruv tabat öltürrük 

Bavur tözmey ömürlük 

Türkge avur öksüzlük. 
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