Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Karaçay Malkar Türkleri
KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERÝ

3500 yýllýk tarihleriyle Kafkaslar&rsquo;ýn en eski halklarýndan olan Karaçay-Malkar Türkleri, yüzyýllar boyu yaþadýklarý katliam
asimilasyon hareketlerine raðmen Müslüman kimliklerini bugüne kadar korumayý baþardýlar.

Kafkasya coðrafi olarak, Karadeniz sahilinden baþlayarakHazar Denizi'ne kadar uzanan yüksek sýradaðlarýn adýdýr. Ancak
araþtýrmacýlar Kafkasya olarak Kafkas sýradaðlarýnýn üzerinde ve kuzeyinde yer alan topraklarý kabul ederler. Bu topraklarda
Abhazlar, Adigeler, Kabartaylar, Çerkezler, Osetler, Çeçen-Ýnguþlar ve Daðýstanlýlar yaþamaktadýrlar. Karaçay-Malkar Türkleri
Kafkaslar'da yüzlerce yýldýr yaþayan Türk topluluklarýndan biridir.

Karaçay-Malkar bölgesi sadece Kafkaslar&rsquo;ýn deðil, dünyanýn en yüksek ve sarp daðlarýna sahip bölgelerinden biridir. Ka
Malkarlýlar, Kafkasya ile ilgilenenlerin dýþýnda çok az kimsenin adýný duyduðu Kafkaslar&rsquo;ýn sarp ve derin vadilerindeki
köylerde yaþayan küçük bir Türk topluluðudur. Tarih boyunca kendilerine Tavlu (daðlý) ismini alan Karaçay-Malkarlýlar, Sovyetle
Birliði döneminde ikiye ayrýlmýþlardýr. Karaçaylýlar, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti&rsquo;ne baðlanmýþtýr. Bugün iki ayrý
görünseler de, gerçekte ayný dil, tarih ve kültürü paylaþan tek bir halktýrlar. Karaçay-Malkar bölgesinden yükselen Elbruz Daðý b
kardeþ halký birbirinden ayýrýr. Elbruz Daðý&rsquo;nýn doðusundaki daðlýk arazi Malkar bölgesini oluþtururken, batýsýndaki d
Karaçay olarak anýlýr.

Dil
Karaçay-Malkarlýlar Daðýstan&rsquo;da yaþayan Kumuklarla birlikte Kafkasya&rsquo;nýn Türk kökenli halklarýný oluþtururlar.
iki halk da bugün Türk dilinin Kýpçak lehçesine giren dillerde konuþurlar. Ancak Karaçay-Malkar dili Türkçe&rsquo;nin tarihi
özelliklerini daha çok korumaktadýr.

Karaçay-Malkar Türkleri&rsquo;nin Tarihi

Tarihi geçmiþi çok eski devirlere dayanan bir bölgede yaþayan Karaçay-Malkarlýlar yüzyýllar boyunca Kafkasya&rsquo;yý hakim
altýnda tutan atlý göçebe Türk kavminin torunlarýdýr. Günümüzden 3500 yýl önce kuzey bozkýrlarýndan gelerek Kafkaslar&rsqu
Türk kökenli Kimmerler, Karaçay-Malkar Türkleri&rsquo;nin atalarýdýr. Çeþitli kavimlerin istila hareketlerinden korunmak için,
daðlarda kendilerini dýþ dünyadan tecrit eden Karaçay-Malkar Türkleri, 3500 yýl boyunca Türklüklerini muhafaza etmiþlerdir. 182
yýlýna kadar Rus idaresine tabi olmayan Karaçay-Malkar Türkleri, sayýsýz ayaklanma ile Ruslara karþý çýktýlar.

1864 yýlýnda Rusya&rsquo;nýn hakimiyeti ile birlikte, Kafkasya'da büyük bir göç yaþandý. Ruslarýn Kafkasya&rsquo;yý iþgali
sonunda, 1880'li yýllardan itibarenzaman zaman Karaçay-Malkar halkýnýn bir bölümü diðer Kafkas kabileleri ile birlikte
Türkiye&rsquo;ye göç etmek zorunda kaldý. Bugün bugöçmenlerin torunlarýndan yaklaþýk 25.000 Karaçay-Malkarlý Türkiye&rsq
2000 civarýnda Karaçay-Malkarlý ise Suriye&rsquo;de, bir kýsmý da ABD'de yaþamaktadýr.

Özgürlük Mücadelesi ve Sürgünler

1917 Bolþevik Ýhtilali sonrasýnda bütün Kafkasya'da ve bu arada Karaçay-Malkar'da da çok kýsa bir süre baðýmsýzlýk heyecan
Fakat bu heyecan Ruslar tarafýndan kanla bastýrýldý. 1920'deKaraçay-Malkar bölgesi "Sovyet" sistemine dahil oldu. Aðustos
1942'de Alman ordusu Karaçay Özerk Vilayeti&rsquo;ne girdi ve bölgeyi beþ ay kadar elinde tuttu. Karaçay-Malkarlýlar da 1943
yýlý sonlarýna kadar Sovyetler&rsquo;e karþý baðýmsýzlýk mücadelelerini sürdürdüler. Bu arada Kafkaslar'da Ruslara karþý çý
çok ayaklanmaya önderlik ettiler. Bu mücadeleler sýrasýnda nüfuslarýnýn büyük bir bölümünü kaybettiler.

Bölge, Ocak 1943'te Almanlardan kurtarýldý. 2 Kasým 1943 ve 8 Mart 1944'te güya Alman ordusuyla iþbirliði yaptýklarý
gerekçesiyle Karaçay-Malkar nüfusunun tamamý yurtlarýndan çýkarýlarak topyekün bir sürgüne ve soykýrýma maruz kaldýlar. B
sýrasýnda da toplam nüfuslarýnýn yarýsýný kaybettiler.
Orta Asya ve Sibirya&rsquo;daki sürgün yerlerinde 14 yýl kalan Karaçay-Malkar halký, 1957 yýlýnda itibarlarý iade edilince
Kafkasya&rsquo;daki eski yurtlarýna geri döndüler. Kafkasya&rsquo;ya geri dönen Karaçay-Malkarlýlar, burada Kabardey,
Besleney, Abaza ve Nogay halklarýyla birlikte Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi idaresi altýna alýndý. Malkarlýlar ise KabardeyBalkar Özerk Cumhuriyeti idaresi altýna alýndýlar.

SSCB&rsquo;nin Çöküþü ile Özerklik Kazandýlar

17. yüzyýlda bölgeye yapýlan Nogay Göçü ve Kýrým Tatarlarý'nýn gerçekleþtirdiði temaslar Karaçaylarýn Ýslam'ý tanýmalarýna
olmuþtur. Ancak baþka bir rivayete göre, Karaçay-Malkarlýlarýn Ýslam&rsquo;ý kabul etmelerinde 18. yüzyýlda yaþamýþ Ýshak
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isminde Kabartaylý bir hocanýn etkisi olmuþtur. Karaçay-Malkarlýlar Sünni (hanefi)dirler ve Kuzey Kafkasya Din Ýþleri'ne baðlýd
Sürgün edilmelerinden sonra kapatýlan camiler bugün hýzla açýlmakta ve sayýlarý her geçen gün artmaktadýr.
Karaçay-Malkar Türklerine verdiði destek ile tanýnan
Þehit Çeçen Lider
CAHAR DUDAYEV

"Türkleri çok seviyorum. Tarih boyuncakahramanlýklarýyla, cesaret ve atýlganlýklarýyla kendilerinikabul ettirmiþlerdir. Milli ve
manevi deðerlerine baðlýdýrlar. Dostluklarýna güvenilir, düþmanlýklarýndan korkulur. Tarih boyunca Ýslâm alemi Türklerden
faydalanmýþtýr. Türkler güçlü oldukça Ýslâm alemi rahat ve huzur içinde olmuþtur... Türkler Ýslâm'ýn koruyucu gücü olmuþlardý
söylemek istiyorum ki, Çeçenler tarih boyunca Türklere baðlý kalmýþlar ve tarihin hiçbir döneminde ihanet etmemiþlerdir. Bugün
Türk Milleti, maddi ve manevi deðerlerine baðlý olduðu sürece yücelecek ve yükselecektir. Ve dünya tarihinin akýþýna yön vere
Unutulmasýn ki, Türkiye hem Türk dünyasýnýn, hem de Ýslâm aleminin ümit ýþýðýdýr. Bu ýþýðýn sönmesi hem Ýslâm aleminin
dünyasýnýn karanlýða gömülmesi demektir."
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