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AHMET CAFEROĞLU VE ONUN
KARS VİLÂYETİ NOTLARI
Azerbaycanlı muhacir ve
Türkiye’nin ünlü dilbilimcisi Ahmet Caferoğlu, 1899’da
Gence’de doğdu. 1905’deki Ermeni-Müslüman davası döneminde ailesiyle Semerkant’a göç
eden Caferoğlu, ilkokulu orada
okuduktan sonra Azerbaycan’a
döndü. 1909-1916 yıllarında
Gence Gimnaziyasında tahsiline devam etti. Burayı bitirdikten sonra Kiev Yüksek Ticaret
Enstitüsü’nde okumaya başlasa
da dönemin siyasî çalkantıları
yüzünden tahsilini yarım bırakıp
1918’de
memleketi
Gence’ye döndü. Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti ilân edildiğinde (28 Mayıs 1918) Ahmet
Caferoğlu 19 yaşındaydı. Enver
Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa komutasındaki Kafkas
İslâm Ordusu’na küçük topçu zabiti olarak yazıldı.
15 Eylül’de Bakü’nün kurtuluş günü Bakü’ye giren
şanlı ordunun içinde o da vardı. 1919’da Bakü’de
açılan üniversitenin Tarih-Filoloji fakültesinde misafir öğrenci olarak katılan Caferoğlu, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin işgalinden sonra muhacir olarak
Türkiye’ye geldi.
Caferoğlu, 1920-1924 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okudu. İlâhiyat
Fakültesi Kütüphanesinde önce memur, daha sonra da Türkiyat Enstitüsü’nde asistan olarak görev
aldı. 1925 yılının sonlarına doğru Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bursla Almanya’ya
giderek dönemin ünlü Türkologları Vesterman,
Willi Bang-Kaup, Max Vasmer, Friedrich Giese,
Carl Brockelmann, Diels gibi ünlü Türkologlardan
dersler aldı. 1929’da Breslau Üniversitesinde Prof.
Friedrich Giese’nin danışmanlığında “Gence Diyalektinde 75 Azerbaycan bayatı-türküsü-Bir dil
araştırması” konulu teziyle doktorasını tamamladı.
Caferoğlu, Türkiye’ye döndüğünde İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili Tarihi Kürsüsünde doçent olarak çalışmaya başladı. 1938’de profesör, 1946 yılı itibariyle M. Fuad
Köprülü’nün üniversiteden ayrılması üzerine
emeklilik yaşına dek başkan olarak görev yaptı. 6

28

Dilgam AHMAD

Ocak 1975 tarihinde İstanbul’da
vefat etti.
Caferoğlu’nun sürekli yayın
yaptığı milliyetçi görüşlü matbu
organlarından biri de Çınaraltı
dergisiydi. Bu dergi, Şâir Orhan
Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç
tarafından yayınlanmaktaydı. Dergiye Bakü fatihi Nuri Paşa’nın malî
destek verdiği söylenmektedir.
İlk sayılarından başlayarak İsmail
Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işde birlik” sloganıyla yayım yapan derginin kısa aralıklarla 9 Ağustos 1941
- 9 Haziran 1948 tarihleri arasında
161 sayısı neşredilmiştir. Bu dergide Ahmet Caferoğlu’nun üç yazısı
yayımlanmıştır: Anadolu Seyahat
Notlarından: Kars Vilâyeti, S. 15,
1941; Yenidünya Mecmuasına Hatırlatma, S. 33, 1942; Afşar Aşireti, S. 36, 1942.
Caferoğlu’nun Anadolu Seyahat Notlarından:
Kars Vilâyeti adlı yazısında Kars’ın coğrafî konumundan, yerli ve gelme ahalisinden, aşiret ve kabilelerinden, onların gelenek ve görenekleri, ağız
farkları ve folklor örneklerinden bahsedilmektedir.
Kars ile bağlı dikkatten kenar kalmış bu yazıyı olduğu gibi takdim ediyoruz.
Kars Vilâyeti
İhtiva
ettikleri
birçok
etnik
unsurlar
bakımından, Anadolu vilâyetleri hakikî birer
âlemdirler. Türk kabile, aşiret ve boylarının kendilerine mahsus hayat ve halkiyat çeşitlerinin dar
bir saha içerisinde çarpışmaları vilâyet hayatı yaşayanlar için birer eğlence vesilesidir. Hâlbuki
birbirlerinin ağızlarını taklit, kabilevî hayat icabı
merasimlerin ve âyinlerin büyükler ve küçükler tarafından icrası, ekseriya geniş muhit için göze çarpmıyan birer hususiyet olarak mahallinde kalmağa
mahkûmdurlar. Bu yüzdendir ki, Anadolu’nun bu
kabil hayatı ve ağızları, Türk münevver kitlesinin
araştırma gayretini celbetmemiş, ancak, zamanla
bazı müsteşrikleri kendisine celbedebilmiştir. Aynı
akıbete, 3 Birincikânun (Aralık) 1920 tarihli Gümrü Muahedesi’yle ana vatanına ilelebet bağlanan
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ve etnik ve dialektoloji bakımından Türkiye
vilâyetlerinin en zengin ve çeşitlisi olan Kars
vilâyeti de uğramıştır. Burası şark hududumuzun
müntehası olması dolayısile bir taraftan hemhudut
bulunduğu Kafkas ve İran Azerbaycanları, diğer taraftan da Ermenistan’la Gürcistan’daki Türk boy ve
aşiretlerine hakikî yatak rolü vazifesini görmüştür.
Hele vilâyetin zengin yaylaları ve ovaları, öteden
beri bu sahaya yakın bulunan Türk göçebelerine ve
sürü besleyen aşiretlerine, ırkî birlik dolayısile, kolayca iltica edebilecek bir melce olmuştur. Nitekim
vilâyetin Cumhuriyetimize iltihakı üzerine, çevresinde barınan birçok Türk aşiretleri, tereddütsüz,
Türkiye’ye hicretle sahanın yeni sekenesini teşkil
eylemiştir. Bu yüzden Kars, vilâyetlerimizin en çeşitlisi ve tetkike değerlisidir.
Kars’ın asıl otokton (yerli) ahalisi hariç vilâyetin
sekenesinin en mühim kısmını Azerî Türkleri teşkil
etmektedirler. Bu çok büyük enerjiye malik Türk
kavmi, siyasî vaziyetler dolayısıyla, eskiden beri
Rusya, İran ve Türkiye devletleri arasında taksim
edilmiş ve bu yüzden sun’i bir coğrafî taksimata
uğradığından etraflıca tetkik edilememiştir. Rusya
ile İran’ın bu mevzua karşı gösterdikleri hassasiyet, ister istemez, her bir cihetten birbirine bağlı bulunan Anadolu Türkünü, kardeşi Azerî Türkünden
uzak bulundurmuştur. Irkî bağlılığın milletler
için ayrılmaz bir maşerî vicdan rehberi olduğu bir
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devirde, artık, kendi kardeşlerimizden, herhangi
bir bakımdan olursa olsun, tiksinmek, ancak bir
cinayet telakki edilebilir kanaatindeyim. Bundan
dolayıdır ki, münevver ve milliyetçi Türk gençliğine bugün düşen millî vazifelerden biri de, kendi öz kardeşlerinin ismetini kendi elinde tutmak
ve kıskançcasına onu bütün varlığı ile birbirine
tanıtmaktır. Bu teşviklerdir ki, beş yıldan beri, Üniversitemizin yüksek manevî ve malî himâyesiyle,
Anadolu’nun muhtelif vilâyetlerini araştırmaya
başladım. Bu beş yıllık mesaimin neticeleri Anadolu
Dialektolojisi Üzerine Malzeme adı ile iki cilt hâlinde
neşredilmiştir. Bu yılki seyahatim esnasında ise
Kars ve Erzurum vilâyetlerinden elde ettiğim çok
kıymetli malzemenin bir kısmı Üniversite, bir kısmı ise Dil Kurumu tarafından neşredilecektir. Bunlar haricinde not hâlinde derlediğim bazı seyahat
notlarımdan Çınaraltı’nın serinliğinde bahsetmeyi
lüzumlu buldum, belki bu da, bir iki meraklı Türk
gencinin dikkatini celbeder diye.
Birçok Türk aşiret ve boylarına yatak rolü oynayan bugünkü Kars vilâyetinin yerli sekenesi haricinde, muhtelif zamanlarda, buraya gelip yerleşen
boyların başlıcalarını şunlar teşkil etmektedir:
1.Terekeme yahut Karapapah kabilesi
2.Çarıhçı yahut Dünbüllü kabilesi
3.Afşarlar
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4.Karakoyunlular
5.Ayrımlar
6.Bayatlar (Bazı yerli telâffuza göre Fayat’lar)
7.Kacarlar
8.Mugan Türkleri
9. Türkmenler.
Bunlar haricinde 1920 yılında Kafkasya’nın
Bolşevikler tarafından istilâsı üzerine, birçok
Azerî kitleleri yeniden Kars vilâyetine ilticaya
mecbur kalmışlardır. Bunlar arasında da ağızca
bazı farklar göze çarptığından şöyle bir tasnife tutulabilirler:
1.Kazahlı ağzı
2.Gümrülü ağzı
3.Karabağlı ağzı
4.Erivanlı ağzı
5.Borçalı ağzı
6.Gence şıhlıları ağzı
7.Makulu ağzı
8.Nahçivanlı ağzı
Sonradan gelme ve muhacir olduklarından burada bunlar hakkında malûmat verilmeyecektir.
Asıl gayemiz Kars vilâyetinde yerleşen Türk boy
ve aşiretleri olduğundan, muhtasar bir şekilde
bunlar üzerinde duracağım:
1. Terekeme yahut Karapapah
Aynı bir Türk boyuna verilen çiftte addır. Ekseriyetle Terekeme adı göçebe, Karapapah ise aynı
boyun oturak kısmına verilmiştir. Takriben bundan yüz yıl önce, kısmen Borçalı’dan ve İran’dan
gelip Kars vilâyeti ile Ermenistan’ın Leninakan
(Gümrü), yani eski Aleksandropl’un, Akbaba nahiyesinde ve Gürcistan’ın Ahıska ve Ahalkalak kazalarında yerleşmişlerdir. Akbaba nahiyesindekilerin
sayısı, 1926 yılı Rus istatistiğine göre, 6311 kişiyi
bulmuştur. Gürcistan’dakiler ise, yerli Türk unsurları arasında tamamıyla eriyerek hakikî kabile
çehresini muhafaza edememiştir. Çoğu köçeri olan
Terekemeler arasında Mürüt adıyla tesmiye edilen
ayrı bir zümre vardır ki, kendilerine mahsus ayin
ve adetleri vardır. Yerli Kars ahalisi bu zümreye
çok menfi bir nazarla bakmaktadır.
Mürütlerin, dikkat nazarımızı en çok celbeden
hususiyetlerinden başlıcasını, dinî âyinleri teşkil etmektedir. Daha fazla Şaman âyinini andıran
dinî merasimlerinde erkeklerle kadınlar bir meclis
dâhilinde pervane dönüp çay içerler ve davul yerine kullandıkları bir teneke parçasını çalarak Mir
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Hamza Nigarî’nin ve daha başkalarının, mânalarını
bilmedikleri şiirlerini tegannî ederler. Yerli köylülerin telakkîsine göre bunlar, İslâm olmakla beraber,
Türk değillermiş, sakallarını katiyen tıraş etmezler.
Bazı yerlerde Sünnî olmayan Azerîlere Tat dahi
denilmektedir. Bunlara göre, Terekeme göçeri,
Tat’lar ise şehirlilerdir.
Bütün Kars vilâyeti dâhilindeki Terekeme
köylerinin sayısı, aşağı yukarı, 114 köyü bulmaktadır. Bunların bir kısmı eskiden beri Kars’ta yerleşmişlerdir; bir kısmı ise Akbaba nahiyesinden,
Borçalı’dan, Tiflis’ten, Ahalkalak’tan ve sair yerlerden gelmiştir.
Terekeme ağzı, karakter itibariyle, Azerbaycan’ın
yerli Gence ağzına çok yakındır. Ekseriyetle (b) leri
(v) ve (f) ye tebdil etmekle tefrik edilir. Varlığını ve
milli hususiyetlerini olduğu gibi muhafaza eden
bu Türk boyu ağzına ait oldukça büyük bir malzeme yığınına malikim. Şimdilik bunların ağızları
hakkında küçük bir fikir edinmek üzere, aralarında
pek büyük bir rağbet bulan Âşık Garip’ten bir parçasını naklediyorum. Nâkili Kiraz Maçavel’dir:
Gurvet1 elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi gerivin
Gelen olmaz geden olmaz yanına
Bir ağrıyanda başı gerivin.
Neğlet2 olsun gurvet elin adına
Yetmedim lezzetine dadına
Haçan3 goyum ğardaş4 düşende yadına5
Ahar6 gözderinnen7 gan yaşı gerivin.
Anam yohdu yaha8 yırta saç töke
Bacım yohtu ala gözden yaş töke
Gardaş yohtu gavrım9 üste daş dike
Bir çalıdı mezer daşı gerivin.
1. Gurbet; 2. Lânet; 3. Ne vakit; 4. Akraba; 5. Hatıra
gelince; 6.Akar; 7.Gözlerinden; 8.Yaka; 9.Kabrim
2. Çarıhlı yahut Dünbüllü aşireti
Kars vilâyetinde bu Türk aşireti, daha fazla,
Çarıhçı adile meşhurdur. Asılları itibariyle Hoy
Türklerinden olup başlıca aşağıdaki altı köyde
meskûndurlar:
1.Yukarı Çarıhçı
2.Aşağı Çarıhçı
3.Küllük
4.Çiti
5.Yukarı Erepgir
6.Aşağı Erepgir
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Umum nüfusları hakkında bir malûmatım
yoktur. Menşeleri ve hicretleri hakkında Dünbüllü Gudretullah İydirli’den aldığım malûmata göre:
Bunların en ileri gelen başcıları ve kütük babaları Ali Gızıllı Nağı Bey imiş. Vaktiyle o, Hoy’dan
Iğdır’a gelmiş. Ruslar buraya geldikten sonra, bunlarda oradan firar etmişler ve bu hadise üzerine
yerlerini Ermeniler işgal eylemiştir. Bir daha kendi
ata baba yurtlarını Ermenilerden geri alamadıkları
için, gelip Çarıhçı’da yerleşmeğe mecbur olmuşlardır. Bunlar buraya hicret ettikleri zaman Erivan,
İran’ın elinde imiş.
Aşiret reisleri ise Ahmet Han Dünbüllü olmuştur. Hakkâri kalesi ile Kars kalesini yaptıran da bu
zattır. Ağızları hakkında topladığım malzemeden,
örnek olmak üzere, küçük bir parçayı buraya naklediyorum:
Destan
Maransov1 samavar, zernişîn çaynik2,
İçim gız elinnen3 deyim bir de tök
Kutavva döşşeyhler yastıhlar tük4
Sarılıp yatmağın bir lezzeti var.
Bir otah tiyhdirip iyde kôlundan5
Üstüne töyhtürüp durma telinnen
Bir gözel söymüşem6 İydir elinnen
Teyh teyh7 öpüşmenin ne lezeti var.
Dizadan8 çıhanda Elican yolunda
Bir gızın adına Leylan dediler
Dindirdim ohuynan vurdu sineme
Memesin yarama derman dediler
Portağan9 memesi mermerdi döşü
Etlazdı yanağı incidi dişi
Şirin olur ağ buhofun10 öpüşü
Telinnen öppeyin11 ne lezeti var.
Bazarcan12 tütünü Ananof13 kâğız
Paprosu14 bükeydi bir növzeste gız
Bir men olum bir kız bir otah15 yalğuz
Sarılıp yatmağın bir lezeti var.
1.Semaverlerin imal edildiği şehrin adıdır;
2.Çaydan/demlik; 3.Elimden; 4.Tüy; 5.Funda;
6.Sevmişem; 7.Tek tek; 8.Köy adı; 9.Portakal;
10.Gerdan; 11.Öpmenin; 12.Tütün cinsi; 13.Fabrikatörün adı; 14.Sigara; 14.Oda
Not: gelecek sayıda Prof. Caferoğlu’nun Yenidünya Mecmuasına Hatırlatma başlıklı Azerbaycan Türkçesi üzerine yazdığı makaleyi vereceğiz.
(Editör).
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Caferoğlu’nun M. Fahrettin Kırzıoğlu’na yazdığı mektup.

17.9.1940
Hürmetli Kardeşim Fahreddin Beğ,
Uzun zamandan beri sizden bir haber alamıyorum.
Bil ki Doğuş mecmuasındaki faaliyetinize hayranım.
Bu yaz Kars’a kadar gelmek istedim. Fakat buna imkân
olmadı. Mâmafih bundan sonra ilk seyahatim Kars’a olacakdır. O vakit daha tafsilli görüşür konuşuruz.
Ben de boş durmuyorum. Vaziyetden istifade ederek
Azerbaycan adında bir eser çıkardım. Bu eser için çok
borca girdim. Dostlardan biri alâka ve himaye gösterdi.
Şimdi bu eseri satışa çıkardım. Anadolu’daki arkadaşlar
cidden yardım etdiler. Ve epeyce nüsha satmayı üzerlerine aldılar. Kars ve umumiyetle şark vilâyeti için satış
vasıtası olarak sizi intihab etdim. Bu mektubla beraber
posta ile 15 nüsha gönderdim. Fiyatı 125 kuruşdur.
Fakat siz orada 100 kuruşa dahi satabilirsiniz. Amasya
şimdiye kadar 40 nüsha satdı. Manisa 15 istedi. Ümid
ederim ki Kars bu hususda birinci olacakdır. Arzu etdiğiniz kadar da gönderebilirim. Lûtfen telgrafla bildiriniz. Bu eserden sonra sıra sizinkidir. Hâlâ topladığınız
defter gözümün karşısındadır. Yeni hurufat sistemiyle
neşredeceğim. Şayet ilâveler varsa yazup taahhüdlü
gönderiniz. Mektubunuza ve telgrafınıza intizaren gözlerinizden öperim. Size ayrıca bir eser hediye gönderiyorum.
Muhibbiniz
A. Caferoğlu
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