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Kafkasya’nn Dastan bölgesinde yaamakta olan Kumuk Türklerinin tarihî ve etnik kökenleri
konusunda çeitli görüler ileri sürülmütür: Kumuklar arasndaki yaygn inan onlarn Kafkasya
Hunlarnn ve Hazarlarn torunlar ve mirasçs olduklardr. Ancak Kumuk tarihi ve dilini inceleyen
yabanc aratrmaclar farkl fikirler ileri sürmektedirler.
19. yüzyl balarnda Kafkasya’da aratrmalar yapan Macar dilbilimcisi J. Klaproth, Kumuklar
Hazarlarn torunlar olarak kabul etmekle birlikte, Vambery ve W. Barthold gibi bilim adamlar
Kumuklarn kökenini Dastan halklarndan Kazi-Kumuklar arasnda aramlardr. Kendilerine Lak
adn veren, komu halklar tarafndan Kazi-Kumuk (Gazi Kumuk) adyla tannan bu Dastan
halkndan baz gruplarn dalardan ovalara inerek burada yaamakta olan Türk boylarna karp
Türkletiklerini ve onlara Kumuk adn verdiklerini ileri süren bu bilim adamlarnn görülerine
karlk, Kumuk Türkçesi üzerine çalmalaryla tannm olan Bekir Çobanzâde, Kumuklarn Hazarlar
zamannda bu bölgeye yerletiklerine hükmetmenin mümkün olmayaca ve bunlarn Karaçay-Malkar
ve Krm Türklerinden ayrlm bir boy olduklar kanaatine varmaktadr. Onun bu görüüne katlan
ünlü Rus Türkolog A. Samoyloviç de Karaçay-Malkarllarn olduu gibi, Kumuklarn da Türklerden
önce bölgede yaayan Kafkasya yerlilerinin Türklemesi neticesinde teekkül eden kark bir kabile
olduu hakknda N.Y. Marr’n ileri sürdüü nazariyeyi kabul etmektedir.
Kumuklar arasnda antropolojik açdan iki farkl fizikî tip dikkati çekmektedir. Dastan’daki
Sulak Irma’nn kuzeyindeki düzlüklerde yaayan Kumuklar arasnda sarn ve mavi gözlülere daha
sk rastlanrken, güneydeki dalk bölgeye yakn olan Kumuklar arasnda esmer, siyah saçl ve koyu
renk gözlüler hâkimdir. D görünülerindeki farkllk Kumuklarn hayat tarzlarna ve dillerine de
yansmtr. Kumuk Türkçesinin üç farkl diyalekte ayrlmasnda bu farklln önemli rolü vardr.
Kumuklarn tarihleri hakknda kesin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte, yaadklar ülkenin
jeopolitik konumu sebebiyle 7. yüzyldan itibaren bölgeye hâkim olan Hazar imparatorluu snrlar
içine alnd, Kumuklarn da Kpçak ve Ouz boylar ile Dastan’da yaamakta olan yerli Kafkas
kavimlerinin bu sahadaki kaynamas neticesinde bir Türk boyu olarak teekkül ettikleri
anlalmaktadr. Kafkasya’nn Ruslar tarafndan istilasna kadar olan dönemde Kumuklar amhallk ya
da avhallk ad verilen bir idarî sisteme sahiptiler. Kumuk ülkesini amhal (avhal) ad verilen ve
Altn Ordu hanlarnn soyundan gelen beyler yönetirdi. 15-16. yüzyllara ait tarih kaynaklarnda bu
amhalln ad Tarkov olarak geçmektedir. 14-19. yüzyllar arasndaki çeitli dönemlerde Osmanl,
ran ve Rusya’nn himayesinde kalan amhallk feodal bir devlet olarak varln sürdürmütür. 16.
yüzylda Kumuk amhall Ruslara ve o dönemde Kafkasya’da çok güçlü olan Kabardey prenslerine
kar savaarak, onlarn dou Kafkaslara yaylmalarn önlemitir. Snrlar Derbent’ten Kabardey
ülkesine kadar uzanan Kumuk amhall 1813 ylnda Rusyann istilasna uramtr. 19. yüzyl
ortalarna doru Kumuklar millî idarelerini kaybetmiler, 1867 ylnda Rusya’nn Kafkasya’y
tamamen ele geçirmesiyle de Kumuk amhall ortadan kaldrlmtr.

Kumuk bölgesini Kafkasya’da Rusya’ya bal olarak kurulan Terskiy (Terek) ve Dastan
vilayetlerine balayan Rusya imparatorluuna kar, Kumuklar dier Kafkasya halklar ile birlikte
bamszlk mücadelesine girimilerdi. 19. yüzyl sonu ve 20. yüzyl balarndaki hareketlere
katlarak kendi millî devletlerini kurmak için savamaya devam eden Kumuklar, 1918 ylnda kurulan
Birleik Kafkasya Cumhuriyetinde de en önemli unsurlar arasnda yerlerini almlard. Bu devletin
hükümet bakanl, parlamento bakanl, dileri bakanl, içileri bakanl, maliye bakanl ve
savunma bakanl gibi önemli görevlerine Kumuklar getirilmiti. 1920 ylnda Boleviklerin
Rusya’da iktidar ele geçirerek Sovyetler Birliini kurmalarnn ardndan, Birleik Kafkasya
Cumhuriyeti datlm ve Kumuklar Sovyetler Birliine bal Dastan Özerk Cumhuriyeti’ne
balanmlard.
Dastan’n Hasavyurt, Babayurt, Kzlyurt, Karabudahkent, Kayakent, Kaytak kasaba ve
bölgelerinde yaamakta olan Kumuk Türklerinden baz etnik etnik gruplar da Çeçenistan’n Gudermes
ilçesi ile Kuzey Osetya’nn Mozdok ilçelerinde yaamaktadrlar. Kumuklar arasnda ehirleme oran
% 47 olup, büyük bir çounluu Mahaçkala, Buynaks, zberba, Kaspiysk, Kzlar gibi Dastan
ehirlerinde yerlemilerdir. Mahaçkala ayn zamanda Kumuklarn tarihî merkezidir.
Kumuk Türklerinde Sosyal Yap
Dastan’da Kumuk beylerine amhal ya da avhal ad verilirdi. amhallk soya balyd ve o
soydan gelmeyen kimse ekonomik ve siyasî açdan ne kadar güçlü olursa olsun amhal olamazd.
amhallar Cengiz Han soyundan gelirlerdi.
amhal’dan sonra Krmamhal (Krmavhal) adl ikinci derecede bir bey vard. Asl amhal
vakitsiz ölürse yerine o geçerdi. Kumuk beyleri Karakaytak ve Kazi Kumuk (Lak) beylerine kz verip,
onlardan kz alrlard. amhal ad verilen Kumuk beyleri ne kadar mal ve itibar sahibi olsalar da daha
alt tabakalara kz vermezler ama onlardan kz alrlard. Ancak bu kzlardan doanlara beylik hakk
verilmezdi ve onlara “çanka” denirdi.
Kumuklarda ‘bey’ unvan doutan kazanlrd ve bu statü bey unvan tayan kii ekonomik ve
siyasî gücünü kaybetse bile ondan alnamazd. Tabakalar arasnda sosyal hareketlilik olmadndan, alt
tabakalara mensup bir birey ekonomik ve siyasî açdan güçlenerek ‘bey’ unvanna sahip olamazd.
Dastan’da bey ve hanlarn altndaki halk tabakas üç gruba ayrlmt:
1- Özden
2- Raiat
3- Kul
Özdenler aa yukar nüfusun % 90’n tekil eden ve memleketin gerçek sahibi olan hür halk
tabakasyd. Bunlar beylerin topraklarn ileyen ve karlnda ürünün bir ksmn alan köylülerden
oluuyordu. Sala-Özden ad verilen tabaka ise tarm ve hayvanclk gibi ilerle uramazlar, beyin
yannda yer alarak onu muhafzlk görevinde bulunurlard.
Raiatlar Han tarafndan bir bey’in veya ruhban snfndan birinin emrine tahsis edilen ve bir
yerden bir yere gitme haklar olmayan köylülerdi.
Kullar savata esir edilenler ya da satn alnanlarla onlarn evlatlarnn tekil ettii tabakayd.
Bunlarn hepsi para veya ürün eklinde bir kira ödedikleri veya zorla çaltrldklar veya bir hizmetçi
olarak hizmet ettikleri feodal asilzadelere bamlydslar.

Dastan’da bey tabakasndan olanlardan yalnz fiilen i banda bulunanlarn imtiyazlar vard.
Özdenler ise memleket ilerinde oy sahibiydiler ve han-bey soyundan gelenlerin bunlara üstün bir
taraflar yoktu.  banda olanlarn dnda bütün beyler de halkla beraber halkn içinde yaarlard.
Özden olmak için vatanda domu ve yer deitirmemi olmak lazmd. Bu üç snftan baka
herhangi bir sebeple doduu yeri terk ederek baka bölgelere gidip yerleenlere ‘aparek’1 denirdi.
Aparek’ler yerletikleri bölgelerdeki özdenler kadar söz hakkna sahip olamazlard.

Agul %0.8
Tsahur %0.3
Tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde olduklar gözlemlenen Dastan halklar Sovyetler
Birliinin dalmasyla birlikte etnik çatma tehlikesinin içine girmitir. Etnik gruplar arasndaki
gerilim sebebi ise Sovyetler Birlii döneminde Moskova’nn Dastan’da uygulad yanl göç ve
toprak politikasdr.
8. yüzyldan itibaren slamiyetin güçlü bir biçimde kök sald Dastan’da günümüzde de
Nakibendi tarikat üyelerinin etkin olduklar görülmektedir.
Dastan’da Müslümanlarn oran yüzde 92, Hristiyanlar yüzde 5, Yahudiler ise yüzde 3’tür.
Müslüman nüfusun yüzde 97’si sünnî, yüzde 3’ü iidir. iiler Azerbaycan’dan göç ederek Derbend
ehrine yerleen Azeriler ile Lezgilerin küçük bir ksmn oluturan Miskince köyü ahalisinden
meydana gelmektedir.
Kafkasya’da Sovyet iktidarnn kurulmasyla birlikte Kumuk Türkleri de dier Kafkasya
halklar gibi Sovyet hükümetinin etnik politika ve uygulamalarna hedef olmutu. Sovyet halkn
ekillendirme ve “Sovyet nsan” yaratma amacyla yürütülen siyaset neticesinde Kumuklar da dier
Türk boylaryla birlikte 1928-1938 yllar arasnda iki kez alfabe deiikliine tâbi tutulmu, alfabe
reformuyla beraber yüzlerce yllk kültür ve tarihlerinden koparlmlard. Bunun neticesinde
Kumuklar arasnda planl bir biçimde gelimeye balayan halk eitimi belirli bir zaman için durdu.
Dastan halklar arasnda okur-yazarlk seviyesi en yüksek olan Kumuklar arasnda aydn kesim
ortadan kaldrlarak halkn eitim ve kültür seviyesi geriletildi.
Ekilebilir topraklarn azl ve siyasî gücün demografik büyüme ile birlikte etnik gruplar
arasnda eit paylalmamas Dastan’da etnik hareketlenmeyi kkrtmakta ve etnik gruplarn siyasî
özerklik talep etmelerine sebep olmaktadr.
Dastan’n güneyindeki dalk bölgede yaayan halklarn Sovyet döneminde ekonomik ve
sosyal sebeplerle Dastan’n kuzeyindeki verimli ovalara göç ettirilmesi ovalarda yaayan
Kumuklarla dalardan göç eden Avar, Darg, Lezgiler arasnda etnik problem ve çatmalarn ortaya
çkmasna sebep olmutur.
1957 ylnda Çeçen-ngularn sürgün yerlerinden Kafkasya’ya dönmeleriyle birlikte Çeçenngu Özerk Cumhuriyetinin yeniden kurulmasyla, Dastan’a verilen 6 bölge Çeçen -ngu’a iade
edildi. Bunun üzerine güney Dastan’dan Avarlarn bir ksm kuzeyde Kumuklarn yaad
Hasavyurt, Kzlyurt, Babayurt bölgelerine göç ettiler. Bu bölgeye ayn zamanda Darg köyleri de göç
etmiti. Sürgünden dönen Çeçenlerin bir ksm ile birlikte Lak, Avar ve Darglar da ovalk bölgedeki
eski Kumuk köylerine yerletiler. Böylece ovalar önceden tek etnik grup olan Kumuklar
barndrrken, kark etnik gruplarn bir arada yaad yerler halini ald. Etnik gruplar arasnda yayla,
su, otlak konularnda çkan anlamazlklar etnik çatmaya dönümeye balad.
1960’l yllarn sonunda Güney Dastan’daki Lezgi, Avar, Darg, Tabasaran gibi halklara
mensup da köylüleri Dastan ovalarnn ekolojik artlar göz ard edilerek Kumuk bölgesine
yerletirildiler. 1970’li yllarda da köylülerinin ovalarda yerleimi önceki yllara göre nispeten düük
ölçüde devam etti. Dastan’da iç göç sebebiyle dalar sszlarken ovalarda nüfus ar derecede artt
ve etnik gruplar arasnda etnik problem ve çatmalar ba göstermeye balad.
Sistemli bir ekilde devam ettirilen göç hareketleri neticesinde Dastann bakenti
Mahaçkala’da Avarlarn ve Darglarn çounlukta olmas cumhuriyetin politik ve ekonomik

yönetiminin de bu halklarn mensuplarnn ellerinde toplanmasna yol açmtr. Darg ve Avarlarn
Kumuk arazilerini igal etmeleri Kumuklarla Avarlar arasnda etnik çatma tehlikesine yol açmtr.
Bu olay ayn zamanda Avarlar ile Darglarn etno-politik birliinin olumasn salamtr. Laklar da
bu etno-politik birlie girmilerdir. Böylece Avar, Darg ve Laklarn toplumsal ekonomik çkarlarnn
birlemesi ve cumhuriyetin iktidar mekanizmasnn bu üç etnik grubun elinde toplanmas bu etnopolitik birliin Dastan’da egemen bir tabaka oluturmasn salamtr.
Bir zamanlar Kuzey Dastan ovalarnn ve Hazar denizi kylarnn hâkim etnik grubu olan
Kumuklar 1990’l yllarn balarnda kendi bölgelerinde % 22 orannda bir nüfusa sahip aznlk
durumuna dütüler. Sovyetler Birlii döneminde yöneticilerin dalk bölgelerden büyük ölçüde Avar,
Lak ve Darg nüfusunu Kumuk arazilerine yerletirmeleri Kuzey Dastan’n etnik kompozisyonunda
geri dönülmez bir karkla yol açm ve etnik çatmalara zemin hazrlamtr. Ekilebilir arazilerinin
yarsn kaybeden Kumuklar ehirlere göç etmek zorunda kalmlardr. Bugün Dastan’n ehirli
nüfusu içinde Kumuklar önemli oranlarda yer almaktadrlar. Kumuklar Dastan halklar arasnda
ehirleme oran en yüksek etnik gruplardan biridir. Buna ramen güçlü bir etnik kimlie sahiptirler.
Dastan’da mevcut olan bütün sosyal-siyasî kurumlar arasnda en önemlisi Kumuklarn
Tenglik örgütüdür. Bu hareket 19 Kasm 1989 tarihinde Kurucu Kongre tarafndan örgütlenmitir.
Tenglik örgütü Azerbaycan Halk Cephesi ile de iliki içindedir. Kumuk millî hareketinin örgütü
Tenglik’in balca politik amac Dastan’n Rusya içinde federal cumhuriyete çevrilmesi ve bu
federasyon içinde belli snrlar olan Kumuk Millî Devleti yaratlmasdr. Kumuklarn arazi
bütünlüünün elde edilmesi ve korunmas için Tenglik Dastan halklarn eit hukuklu federasyonu
biçiminde kurmay en geçerli çözüm yolu kabul etmektedir. Örgütün adnn Tenglik (Eitlik) olmas
da bu görüü yanstmaktadr.
Tenglik örgütü Kumuk halknn Ocak 1991 ve Mart 1992 tarihli Olaanüstü Kongreleri’nin
yaplmasna öncülük etti. lk kongrede Kumuk halknn kendi kaderini kendisinin belirlemesi hakknda
bir “Beyanname” kabul edildi. kinci kongrede ise Dastan ve Rusya içinde bir Kumuk Özerk Bölgesi
oluturma konusunda referandum yaplmasna karar verildi. Austos 1992’de Tenglik tarafndan
gerçekletirilen kamuoyu yoklamasnda Kumuk Türkleri Dastan ve Rusya içinde Kumuk Özerk
Bölgesi oluturulmasn ve Kumuk halknn millî egemenliinin ilan edilmesini desteklediler. Tenglik
Ekim 1992 tarihinde toplanan Dastan Halklarnn Kongresi’nin düzenleyicisi oldu ve bu kongrede
Dastan Halklar Kurultay oluturuldu.
1994 ylnda Tenglik örgütüne alternatif olarak Kumuk Millî Kongresi adl bir örgüt daha
kuruldu. Kumuk Millî Kongresi Tenglik örgütüne nazaran daha az radikal yapdayd ve Dastan
hükümeti tarafndan Tenglik örgütü içindeki radikalleri dengeleyici bir unsur olarak görülüyordu.
Dastan’daki komünist kökenli resmî iktidara muhalif olan Tenglik hareketi Dastan’da ve
Kafkasya’da önemli bir siyasî hareket halini almtr. Gerek Dastan yönetimi, gerekse Moskova
yönetimi Tenglik örgütünün faaliyetlerini engellemek için Kumuklar bölücü hareketleri
desteklemekte ve Kumuklar arasnda farkl tekilat ve partilerin güçlenmesini tevik etmektedir.
Kafkasya tarihinde ve kültüründe mühim rol oynam olan Kumuk Türkleri günümüzde de
Dastan toplumlar arasndaki önemli konumlarn korumaktadrlar.
KUMUK TÜRKÇES
Kumuk Türkçesi Karaçay-Malkar, Karaim ve Krm Türkçeleriyle birlikte Türk lehçelerinin
Kuzeybat-Kpçak grubuna dahildir. Kpçak grubuna dahil olmakla birlikte Kumukça’da Ouz
Türkçesinin özellikleri de önemli ölçüde görülmektedir.

Kumuk Türkçesi üç ana diyalekte ayrlmaktadr. Bunlar kuzey (Hasavyurt), orta (Buynaks) ve
güney (Haydak) diyalektleridir.
Hasavyurt diyalekti Hasavyurt ehri ile Aksay, Endirey, Kostek, amhalyangyurt, Babayurt,
Hamamatyurt, Botayurt gibi yerleim yerlerinde kullanlmaktadr.
Buynaks diyalekti eski ad Temirhan ura olan Boynak kentinde ve Kâfirkumuk, Halimbekavul,
Atlanavul, Nijniy Kazaniçe, Buglen, Nijniy Cengutay, Kapçgay, Erpeli gibi yerleim yerlerinde
konuulmaktadr.
Haydak diyalekti ise Derbend çevresinde Macalis, Kayakent, Yangkent, Balkent gibi yerleim
yerlerinde kullanlmaktadr. Kumuk yaz dili daha çok Hasavyurt diyalektine dayanmaktadr. Kumuk
Türkçesi Avar, Lezgi, Lak, Darg, Çeçen-ngu gibi Türk kökenli olmayan ve her biri farkl dillerde
konuan çeitli Kafkasya halklar arasnda ortak anlama dili olarak yüzyllar boyunca kullanlmtr.
1918 ylnda kurulan ve Karadenizden Hazar denizine kadar bütün Kafkasya halklarn içine alan
Birleik Kafkasya Cumhuriyeti’nin resmî dili olarak da Kumuk Türkçesi kabul edilmitir. Bu
cumhuriyetin Sovyetler tarafndan ortadan kaldrlmasnn ardndan Dastan bölgesinde kurulan
Dastan Özerk Cumhuriyeti’nin resmî dili olarak yine Kumuk Türkçesi kabul edilmitir.
Kumuk Türkçesi Kafkasya halklarndan Avar, Lezgi ve Çeçenlerin dillerini etkilemi, bu dillere
Kumuk Türkçesinden pek çok kelime girip yerlemitir. Bunlara örnek olarak aadaki kelimeleri
verebiliriz:
Avar Dilindeki Kumuk Türkçesi Kelimeler
ahterek ‘kavak’ (Avar) < akterek (Kumuk)
arhan ‘kement’ (Avar) < arkan (Kumuk)
ari ‘araba oku’ (Avar) < ar (Kumuk)
avlah ‘bozkr, step’ (Avar) < avlak ‘kr’ (Kumuk)
aygir ‘aygr’ (Avar) < aygr (Kumuk)
aytv ‘darb mesel, atasözü’ (Avar) < aytv (Kumuk)
baca ‘bacanak’ (Avar) < baca (Kumuk)
badirjan ‘domates’ (Avar) < badirjan (Kumuk)
bagr ‘bakr’ (Avar) < bagr (Kumuk)
balçik ‘balçk, çamur’ (Avar) < balçk (Kumuk)
baru ‘duvar’ (Avar) < baru (Kumuk)
babu ‘dizgin’ (Avar) < babav (Kumuk)
bayrak ‘bayrak’ (Avar) < bayrak (Kumuk)
bayramku ‘bayram’ (Avar) < bayram (Kumuk)
bejen ‘sepet’ (Avar) < bejen (Kumuk)
belgili ‘mehur’ (Avar) < belgili (Kumuk)

bijag ‘tahl demeti, ot yn’ (Avar) < bijak (Kumuk)
bike ‘prenses, bey kz’ (Avar) < biyke (Kumuk)
bolcal ‘vade, müddet’ (Avar) < bolcal (Kumuk)
buga ‘boa’ (Avar) < buga (Kumuk)
çahr ‘arap’ (Avar) < çagr (Kumuk)
çaptal ‘söüt’ (Avar) < çaptal (Kumuk)
çaruh ‘ayakkab’ (Avar) < çark (Kumuk)
çelek ‘fç, tekne’ (Avar) < çelek ‘kova’ (Kumuk)
çerlevuk ‘fndk’ (Avar) < çertlevük (Kumuk)
çoyen ‘dökme kazan’ (Avar) < çoyun (Kumuk)
çum ‘kzlck’ (Avar) < çum (Kumuk)
dazu ‘snr’ (Avar) < dazu (Kumuk)
egev ‘ee’ (Avar) < egev (Kumuk)
eltir ‘kuzu derisi’ (Avar) < eltir (Kumuk)
es ‘hafza’ (Avar) < es (Kumuk)
gama ‘gemi’ (Avar) < geme (Kumuk)
garaba ‘köle, cariye’ (Avar) < karava (Kumuk)
gegey ‘tekerlek parma’ (Avar) < gegey (Kumuk)
glh ‘huy, karakter’ (Avar) < klk (Kumuk)
giy ‘tezek’ (Avar) < ky (Kumuk)
giyinko ‘emek’ (Avar) < kyn (Kumuk)
gutha ‘güüm’ (Avar) < kutka (Kumuk)
guy ‘kuyu’ (Avar) < kuyu (Kumuk)
guyan ‘tavan’ (Avar) < koyan (Kumuk)
hala ‘kale’ (Avar) < kala (Kumuk)
halaç ‘çörek’ (Avar) < kalaç (Kumuk)
han ‘han’ (Avar) < han (Kumuk)
haravul ‘gözcü, muhafz’ (Avar) < karavul (Kumuk)
haz ‘kaz’ (Avar) < kaz (Kumuk)
hazan ‘kazan’ (Avar) < kazan (Kumuk)

hazih ‘kazk’ (Avar) < kazk (Kumuk)
humus ‘müzik âleti, saz’ (Avar) < homuz (Kumuk)
rgah ‘çengel, kanca’ (Avar) < rgak (Kumuk)
ilhi ‘at sürüsü’ (Avar) < ylk (Kumuk)
kamu ‘kam’ (Avar) < kamu (Kumuk)
katala ‘at sinei’ (Avar) < katala (Kumuk)
kirit ‘kilit’ (Avar) < kirit (Kumuk)
lapur ‘bir kucak dolusu kuru ot’ (Avar) < lapur (Kumuk)
oram ‘sokak’ (Avar) < oram (Kumuk)
paluh ‘balk’ (Avar) < balk (Kumuk)
silabçi ‘bakr leen’ (Avar) < slapç (Kumuk)
sohda ‘karacierden yaplan bir tür sucuk’ (Avar) < sokta (Kumuk)
sorav ‘soru’ (Avar) < sorav (Kumuk)
avur ‘salamura’ (Avar) < avur (Kumuk)
tal ‘söüt’ (Avar) < tal (Kumuk)
tala ‘düzlük, açklk’ (Avar) < tala (Kumuk)
tam ‘duvar’ (Avar) < tam (Kumuk)
tamança ‘tabanca’ (Avar) < tapança (Kumuk)
tarlav ‘bahçe’ (Avar) < tarlav (Kumuk)
tatavul ‘hendek’ (Avar) < tatavul (Kumuk)
tayi ‘tay’ (Avar) < tay (Kumuk)
tulpar ‘yiit, kahraman’ (Avar) < tulpar (Kumuk)
tulpar ‘at cinsi’ (Avar) < tulpar (Kumuk)
urçuh ‘i, kirman’ (Avar) < urçuk (Kumuk)
urluh ‘tohum’ (Avar) < urluk (Kumuk)
yabagi ‘yapa’ (Avar) < yabag (Kumuk)
yabugan ‘akdiken’ (Avar) < yabugan (Kumuk)
yalçi ‘rgat’ (Avar) < yalç (Kumuk)
yalgav ‘tava’ (Avar) < yalgav (Kumuk)
yalhan ‘levha, tahta’ (Avar) < yalkan (Kumuk)

yasah ‘haraç, vergi’ (Avar) < yasak (Kumuk)
yaav ‘hayat’ (Avar) < yaav (Kumuk)
yavluh ‘baörtüsü’ (Avar) < yavluk (Kumuk)
yengilab ‘hafif’ (Avar) < yengil (Kumuk)
yurgan ‘yorgan’ (Avar) < yuvurgan (Kumuk)
yurt ‘köy’ (Avar) < yurt (Kumuk)
yuruh ‘davran’ (Avar) < yoruk (Kumuk)

Lezgi Dilindeki Kumuk Türkçesi Kelimeler
aburlu ‘terbiyeli, edepli’ (Lezgi) < aburlu (Kumuk)
abursuz ‘terbiyesiz, edepsiz’ (Lezgi) < abursuz (Kumuk)
açuh ‘açk’ (Lezgi) < açk (Kumuk)
agkanat ‘tatarck’ (Lezgi) < akkanat (Kumuk)
ag-kargi ‘beddua’ (Lezgi) < karg (Kumuk)
agsakal ‘yal, lider’ (Lezgi) < aksakal (Kumuk)
ajalsuz ‘ölümsüz’ (Lezgi) < acalsz (Kumuk)
ajdagan ‘ejderha’ (Lezgi) < ajdaga (Kumuk)
ajug ‘hiddet, öfke’ (Lezgi) < açuv (Kumuk)
ajuglu ‘hiddetli, öfkeli’ (Lezgi) < açuvlu (Kumuk)
alaba ‘beyaz bal köpek’ (Lezgi) < alaba (Kumuk)
alaguzli ‘güzel kadn’ (Lezgi) < alagözlü (Kumuk)
alaa ‘beygir’ (Lezgi) < alaa (Kumuk)
ala-bula ‘karmakark’ (Lezgi) < ala-bula (Kumuk)
aldat- ‘aldatmak’ (Lezgi) < aldat- (Kumuk)
almas ‘elmas’ (Lezgi) < almas (Kumuk)
altun ‘altn’ (Lezgi) < altun ~ altn (Kumuk)
alver ‘ticaret’ (Lezgi) < alber (Kumuk)
alverçi ‘tüccar’ (Lezgi) < alberçi (Kumuk)
araçi ‘arac’ (Lezgi) < araç (Kumuk)
artuh ‘artk, fazla’ (Lezgi) < artk (Kumuk)

aslan ‘aslan’ (Lezgi) < aslan (Kumuk)
a ‘pilav’ (Lezgi) < a (Kumuk)
ata-buba ‘ecdad’ (Lezgi) < ata-baba (Kumuk)
azar ‘hastalk’ (Lezgi) < azar (Kumuk)
azarlu ‘hasta’ (Lezgi) < azarl (Kumuk)
baçi ‘lider, bakan’ (Lezgi) < baç (Kumuk)
baibuzuk ‘kaln kafal’ (Lezgi) < babuzuk (Kumuk)
baluh ‘balk’ (Lezgi) < balk (Kumuk)
bamak ‘ayakkab’ (Lezgi) < bamak (Kumuk)
bike ‘bey kz, prenses’ (Lezgi) < biyke (Kumuk)
bugaz ‘gebe, hamile’ (Lezgi) < buvaz (Kumuk)
bulah ‘pnar, kaynak’ (Lezgi) < bulak (Kumuk)
bulut ‘bulut’ (Lezgi) < bulut (Kumuk)
burj ‘vazife, görev, borç’ (Lezgi) < borç (Kumuk)
burjlu‘vazifeli, görevli, borçlu’ (Lezgi) < borçlu (Kumuk)
burma ‘kvrck’ (Lezgi) < burma (Kumuk)
buy ‘boy’ (Lezgi) < boy (Kumuk)
buyrug ‘emir, buyruk’ (Lezgi) < buyruk (Kumuk)
buz ‘boz, gri’ (Lezgi) < boz (Kumuk)
buzhana ‘buzluk’ (Lezgi) < buzhana (Kumuk)
dug ‘pirinç’ (Lezgi) < dügü (Kumuk)
gerek ‘gerek, lüzum’ (Lezgi) < gerek (Kumuk)
gereksuz ‘gereksiz, lüzumsuz’ (Lezgi) < gereksiz (Kumuk)
guj ‘güç, kuvvet’ (Lezgi) < güç (Kumuk)
gujlu ‘güçlü, kuvvetli’ (Lezgi) < güçlü (Kumuk)
gujsuz ‘güçsüz, kuvvetsiz’ (Lezgi) < güçsüz (Kumuk)
guzetçi ‘gözcü’ (Lezgi) < gözetçi (Kumuk)
guzgu ‘ayna’ (Lezgi) < güzgü (Kumuk)
iyesi ‘sahip’ (Lezgi) < iye (Kumuk)
iyesisuz ~ iyessuz ‘sahipsiz’ (Lezgi) < iyesiz (Kumuk)

kabah ‘kabak’ (Lezgi) < kabak (Kumuk)
kamçi ‘kamç’ (Lezgi) < kamçi (Kumuk)
kami ‘kam’ (Lezgi) < kami (Kumuk)
kan ‘kan’ (Lezgi) < kan (Kumuk)
kanlu ‘kanl’ (Lezgi) < kanl (Kumuk)
kapu ‘kap’ (Lezgi) < kapu (Kumuk)
kara ‘kara, siyah’ (Lezgi) < kara (Kumuk)
karavul ‘bekçi, gözcü’ (Lezgi) < karavul (Kumuk)
kargi ‘beddua’ (Lezgi) < karg (Kumuk)
kaka ‘aln beyaz at’ (Lezgi) < kaka (Kumuk)
kat ‘kat’ (Lezgi) < kat (Kumuk)
kaygulu ‘kaygl’ (Lezgi) < kaygl (Kumuk)
kaygusuz ‘kaygsz’ (Lezgi) < kaygsz (Kumuk)
kayi ‘kay’ (Lezgi) < kayi (Kumuk)
kaymah ‘kaymak’ (Lezgi) < kaymak (Kumuk)
kerki ‘çapa, kazma’ (Lezgi) < kerki (Kumuk)
klh ‘karakter’ (Lezgi) < klk (Kumuk)
kzlku ‘doan, ahin’ (Lezgi) < kzlku (Kumuk)
kul ‘köle’ (Lezgi) < kul (Kumuk)
kulay ‘rahat, uygun’ (Lezgi) < kolay (Kumuk)
kulaysuz ‘rahatsz’ (Lezgi) < kolaysz (Kumuk)
kullug ‘vazife, görev’ (Lezgi) < kulluk (Kumuk)
kullugçi ‘vazifeli, görevli’ (Lezgi) < kullukçu (Kumuk)
kum ‘kum’ (Lezgi) < hum (Kumuk)
kumluh ‘kumluk’ (Lezgi) < humluk (Kumuk)
ku ‘ku’ (Lezgi) < ku (Kumuk)
tuhum ‘soy’ (Lezgi) < tukum (Kumuk)
tumak ‘kesik, kuyruu kesik’ (Lezgi) < tumak (Kumuk)
tümen ‘on bin’ (Lezgi) < tümen (Kumuk)
tütün ‘duman, tütün’ (Lezgi) < tütün (Kumuk)

uba ‘köy’ (Lezgi) < oba (Kumuk)
ujag ‘ev, oda’ (Lezgi) < oçak (Kumuk)
ujuz ‘ucuz’ (Lezgi) < uçuz (Kumuk)
usal ‘kötü, fena’ (Lezgi) < osal (Kumuk)
utag ‘oda’ (Lezgi) < otav (Kumuk)
üzden ‘soylu, asil’ (Lezgi) < özden (Kumuk)

Kumuk Türkçesi’nin baz fonetik ve morfolojik özellikleri hakknda unlar söyleyebiliriz:
FONETK ÖZELLKLER
SES DEMELER
1-Eski Türkçedeki söz bandaki y- sesi Kumukça’da korunmutur
yigit “yiit, delikanl”, yangur “yamur”, yigirmi “yirmi”, yr “ark”, yasavul “kanun adam”,
yiber- “göndermek”, yuvuk “yakn”, ya “genç”, yanaa “yanyana”, yer “at eyeri”, yaav “hayat”,
yang “yeni”, yoluk- “rastlamak”, yolavçu “yolcu”, yana- “parlamak”, yazuv ~ “yaz”, yla“alamak”, yuva “sakin, sessiz”.
Kumukça örnekler:
Yaratgan bir Hudayga da yalbara...”Yaratan bir Tanr’ya da yalvararak...”
Yahsay biyler sizge yetsin yazg. “Yahsay beyleri size ulasn günah.”
Yol yagaga meni snm salsnlar. “Yol kenarna benim mezarm koysunlar.”
Yolda yolukgan yolda bolmas. “Yolda rastlayan yol arkada olmaz”
Yangurlar yavsa yer yanar. “Yamurlar yasa yer parlar.”
Yamanlar tuvsa dav balar. “Kötüler dosa kavga balar.”

2-Eski Türkçedeki kelime bandaki ön damak konsonant k- sesi Kumukça’da baz kelimelerde
g- sesine dönümütür. Bunda Kumukça’ya etkisi olan Ouzca’nn rolü olmutur.
gindik “göbek”, göz, “göz”, gii “kii”, gerti “gerçek”, güy- “yanmak”, gerek “gerek”, geme
“gemi”, ges- “kesmek”, get- “gitmek”, gölek “gömlek”, geltir- “getirmek”, gündüz “gündüz”, geng
“geni”, gögürçün “güvercin”, güzgü “ayna”.
Kumukça örnekler:
Gemede gemeçi bulan uruma. “Gemide gemici ile kavga etme.”
Gece yürügen erten süyünür. “Gece yürüyen sabah sevinir.”
Gün görmegen gün görse gündüz çrak yandrr. “Güne görmeyen güne görse gündüz mum
yakar.”
Gök gögürçün men bolup, uçup getsem ne etersen. “Mavi güvercin ben olup, uçup gitsem ne
yaparsn.”

Geng yüregim tar boldu. “Geni (ferah) yüreim darald.”
Gözel günler ylday bolup getgen song. “Güzel günler yl gibi gittikten sonra.”

3-Söz bandaki t- sesi Kumukça birkaç kelimede d- sesine deimitir.
dengiz “deniz”, donguz “domuz”.

4-Eski Türkçe baz kelimelerde söz içindeki -b- sesi Kumukça’da -m- sesine deimitir.
tömen “aa”, komuz “müzik âleti, akordeon, mzka”,
Altmuda komuz ürengen ahratta sogar. “Altmnda müzik âleti örenen ahirette çalar.”

5-Olumsuz geni zaman eki Kumukça’da -z sesi -s’ye dönüerek -mas/-mes eklini almtr.
aytmas “söylemez”, barmas “gitmez”, yetmes “yetimez, ulamaz”, tuvmas “domaz”.
Konak konakn süymes, üy iyesi ekisin da süymes. “Misafir misafiri sevmez, ev sahibi ikisini de
sevmez.”
Asgar Tav senden biyik tav bolmas. “Asgar da senden yüksek da olmaz.”
Klç kyn gesmes. “Klç zor kesmez.”

6-Eski Türkçe’de kelimelerin banda yer alan art damak konsonant k- sesi Kumukça’da hsesine deimitir.
ha- “kamak”, hap- “srmak”, homursha “karnca”, hurt “kurt, böcek”.

7-Eski Türkçe -ag/-agu ses grubu Kumukça’da -av ekline girmitir.
buzav “buza”, yolavçu “yolcu”, bugav “boyunduruk, kelepçe”, otav “oda”.
Ortak ögüzden yaman buzav yah. “Ortak öküzden kötü buza iyidir.”
Yolavçu yolda yah. “Yolcu yolda iyidir.”
Boynunda bugav bulan getti Sibirge. “Boynunda kelepçe ile gitti Sibirya’ya.”
Tonavçular çkd seni aldnga. “Yamaclar çkt senin önüne.”

8. Arapça-Farsça kökenli kelimelerde f>p ses deimesine rastlanr.
Fayda > payda, fener > panar
9. Baz kelimelerde y- > c- ses deimesi ne rastlanr
y- > cy- “toplamak”, yu- > cuv- “ykamak”

SES OLAYLARI

1-Kumukça baz kelimelerde Eski Türkçe’ye göre ikizlemeye rastlanr.
yetti < ET yeti, yiti, “yedi”, katt < ET katg, “sert, kat”, giççi < ET kiçig, “küçük”, açç < ET
açg, “ac”.
Katt yavun tez toktar. “Sert yamur çabuk diner.”
Açç dengizde batp... “Ac denizde batp...”
Giççi kz men de seni maktasam. “Küçük kz ben dinede seni övsem.”
açç
2-Eski Türkçe dez kelimelerin ilk hecesindeki dar-yuvarlak ünlünün Kumukça’da geniyuvarlak ünlüye döndüü görülür.
çongur “çukur”, kömü “gümü”, homursha “karnca”, kotur- “kudurmak”.
açç
3. Yuvarlak geni ünlüyle dinebalayan dez kelimelerin önünde v (w) sesi türemesine rastlanr:
oram > voram “sokak”, onda > vonda “orada”, ot > vot “ate”
açç

7- Kumukça’da -ganda/-gende gerundium ekinden baka -aganda/-egende eklinde bir
gerundium eki daha vardr.
Baraganda ekev bolup bardgz, “Giderken iki kii olup gittiniz,”
Gelegende yangz nege gelesen. “Gelirken yalnz niye geliyorsun.”

8-Çokluk eki Kumukça’da -lar/-ler eklindedir.
kzlar “kzlar”, terekler “aaçlar”.
Fakat Kumukça’da çoul bir kelimeye genetif, akuzatif, datif ekleri getirildiinde çokluk ekinin
sonundaki -r sesi düer.
tavlar “dalar”
datif
tavlaga “dalara”
genetif / akuzatif
tavlan “dalar, dalarn”
Kumukça örnekler:
Men baraman Sibir degen yerlege. “Ben gidiyorum Sibirya denilen yerlere.”
çibizden geleçiler yiberdi, “çimizden elçiler gönderdi,”
Tav tüplege ak kalalar salsn dep. “Da diplerine beyaz kaleler kursun diye.”
Ölgenlege darman tablmas. “Ölenlere ilaç bulunmaz.”
Atalardan osal tuvgan ulanlar, “Babalardan kötü doan oullar,”
Tüyelege minip çksa it habar. “Develere binip çksa köpek

sizin “sizi, sizin”
ahs zamirlerinin datif ekilleri:
KUMUK
maga “bana”
saga “sana”
ogar “ona”
bizge “bize”
sizge “size”
olarga “onlara”

Kumukça örnekler:
Alay günnü maga bermesin Tengri. “Öyle günü bana vermesin Tanr.”
Bizin Kumuklan habarn bilmeydi. “BiziTD .00iginerin e a-.00bz 0 TD .0011 Tw40 0 4izge

aret zamirlerinin datif ve lokatif ekilleri :
bugar “buna”
ogar “ona”
aret zamirlerinin çoul ekilleri öyledir:
bular “bunlar”
olar “onlar”

ETLK HAL
-day-dey
-tay/-tey < teg
Kumukça örnekler:
Gözel günler ylday bolup getken song...”Güzel günler yl gibi olup gittikten sonra...”
Kozuday kardalarm gelgende, “Kuzu gibi kardelerim geldiinde,”
Karçgaday eki gözüm karatdm, “Atmaca gibi iki gözümü bakttm,”
Karlgaçtay tilim sarnatdm. “Krlangç gibi dilimi barttm.”
Çayrday içibizni kaynatgan kayglar. “Sakz gibi içimizi kaynatan kayglar.”
Karlgaçn kanatday kalarng. “Krlangcn kanat gibi kalarn.”
Sen gelmeseng sendey biri gelecek. “Sen gelmesen senin gibi biri gelecek.”
Avuzung aruv oymaktay, “Azn güzel, yüksük gibi,”
Bugagng kardan aktay. “Gerdann kardan beyaz gibi.”

ENSTRUMENTAL EK
bulan < Eski Türkçe birle “ile”
Yangzlk bulan yarllk...”Yalnzlk ile fakirlik...”
Men gelgenmen sizin bulan kazavat klmaga. “Ben gelmiim sizin ile savamaya.”
Yahlar bulan yürü haman da. “yilerle yürü her zaman.”

Kumukça da Dastan’da konuulan Lezgice, Avarca, Lakça, Dargca, Tabasaranca gibi deiik
dillerin arasnda Türkçe’yi temsil etmektedir. Kumukça az da olsa dier Türk dilleri ile, özellikle
Azerice ve Nogayca ile irtibat hâlindedir. Kumukça’daki Ouz Türkçesi etkisinin bu dile Azerice’den
geçtii düünülebilir.
***
Dastan’daki önemli etnik gruplardan biri olan Kumuklar, 20. yüzyl balarna kadar
Kafkasya’nn yalnz siyasî ve kültürel hayatnda deil, sosyal ve dinî hayatnda da önemli rol
oynamlardr. Kumuk Türkçesi farkl dillerde konuan Kafkasya halklarnn ortak anlama ve

konuma dili (lingua franca) olarak yüzyllar boyunca kullanlm, 1918 ylnda kurulan ve Abhaz,

