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Çerkes Ethem ve isyanı tüm ya- 

şantımız boyunca bizi huzursuz 

edip Çerkes olmayan tanışlarımı- 

zın ilginç sorularına muhatap ki- 

lan bir konudur. Renüz tam anla- 

mi ile incelenip aydınlatılamayan 

bir dönem Kurtuluş Savaşı yılları. 

Biz bu çalışmada, 1919-1921 ysk 

« 

lari arasında kurtuluş savaşı içeri- 

sinde yer alan Ethem isyanı ve o 

dönemi inceleyen tarihçilerin yap- 

tığı saptamaları bir araya getirme- 

ye çalıştık. 

İtilaf devletleri son Osmanlı yö- 
netiminin kabul ettiği teslim şart- 

ları gereği Anadolu'ya asker çr- 

kartmış, Osmanlı ordusunun bir 

kısmını tasfiye edip silah ve cepha- 

neliklerin. kontrolünü ellerine al- 

mışlardır. İttihat ve Terakki Cemi- 

yeti çevresindeki tüm aydınlar bu 

dönemde yeni arayışlara ve çalış- 

malara yönelmişlerdi. Merkezi yö- 

netimlerin zayıfladığı her dönem- 

de olduğu gibi bu dönemde çeşitli 

akımlar ortaya çıkmış ve güçlen- 

meye başlamışlardır. Kurtuluş Sa- 

vaşında en etkin iki akım Kuvvay-i 

Milliye ve Bolşevizmdir. Osmanlı 

tebası durumunda bulunan tüm 

halklar bu mücadele içerisinde 

yerlerini almışlardı. Doğal olarak 

Çerkesler de bu dönemde mücade- 

lenin her iki yanında çok önemli 

görevler üstlenmişlerdir. Ethem 

Bey bu Çerkeslerden en çok sözü , 

edilenidir. 

1686'da Balıkesir, Emreköy'de 

doğan Ethem Şapsığ bir aileden 

gelmektedir. Ethem'in kurtuluş 

savaşına katılması Teşkilat-ı Mah- 

susadan ve gerilla olarak katıldığı 

Asya seferlerinden tanıdığı Rauf 

Bey'in daveti ile gerçekleşir. 

Yunan kuvvetlerine karşı Salih- 

l'de oluşturduğu (Millen Hattı) 
cephe ile Anadolu'da örgütlenme 

çalışmalarının rahat yürütülmesini 

sağlar. 

  

Bolu, Düzce, Adapazarı isyanla- 

rını bastırır ve çok güçlenen, hila- 

fet yanlısı bir Çerkes olan Anza- 

vur Ahmet komutasındaki birlikle- 

ri de yenilgiye uğratır Bu zafer 

birçok milletvekilinden sonrası 

“Kurtuluş Umudu”, "Millet Kah- 

ramanı” gibi sıfatları Ethem'e ya- 
Ai kıştıran telgraflar alır. Ali Fuad 

Paşa Çapanoğulları isyanı için, 

Ethem'i yardıma çağırır. Yozgat'a 

gitmeden önce Ankara'ya uğrayan 

Ethem Ankaralı'ların mebusların 

ve Mustafa Kemal'in yoğun ilgisi 

ile karşılanır. 

Ankara'da M. Kemal'in özel 

konuğu olan Ethem, Yozgat isya- 

nını bastırma görevini, Millet Mec- 

lisinin iyi çalışmadığını ve yetersiz 

kaldığını belirtmesine rağmen ka- 

bul eder. Yozgat ayaklanması kısa 

sürede bastırılır. Uzunyayla, Adi- 

Gelerine sığınan oÇapanoğulları, 

Uzunyaylalı Adiğelerin isteği s0- 

nucu affedilir.) Diğer suçlular ku- 

rulan Divan-ı Harp mahkemeleri 

sonucu cezalandırılır. Ethem Yoz- 

gat'ın yönetiminden sorumlu olan 

Ankara Valisi Yahya Bey'i Divan-ı 

Harp mahkemesinde yargılamak 

ister. Fakat Ankara yönetimi buna 

izin vermez. M. Kemal Söylev'de 

bu konu ile ilgili olarak şunları 

söyler: "Ethem Bey, Ankara ve hü- 

kümet üzerinde dahi nüfuz dene- 

melerinde bulunmuştur..." An- 

kara Valisinin yaptığı görevleri 

sayarak şöyle devam eder: "... işte 

böyle birini kendilerine, idam seh- 

pasına vermeye mecbur ederek en 

büyük nüfuzunu kazanmış olabile- 

ceğini düşünmüştü. Tabi Yahya 

Bey'i veremezdik ve vermedik." 

Yahya Bey görevinden alınır, fa- 

kat yola devam edemeyecek kadar 

hasta olduğu ileri sürülerek Yoz- 
gat'a gönderilmez. 

Eihem'in Yozgat'a hareketi ön- 

cesinde Millet Meclisi için söyledi- 

gi sözler ve Ankara Valisi, Yahya 

Bey'i yargılama İsteği Ankara Hü. 

kümeti ile ilk sürtüşmeleridir. Bu 

t ailen sonra anlaşmazlıklar gide. 

rek yoğunlaşacaktır. 

Ethem Bey anılarında Yozgat 

isyanı sonrası sık sık uğradığı An- 

kara'da "ülkü arkadaşları” buldu. 

gunu belirtiyor. Bu arkadaşlar 

kendisinin isteği üzerine istifa 

eden İçişleri Bakanı Nazım Bey ile 

ilk Ge iye Bakanı Hak ki Behiç 

; 

EZ ox 

şevik Yeşi lordu” derneği Kuvay-i 

Seyyare'yi derneğin silahlı gücü 
7 gr " 

olarak. benimsemişlerdi.” Yeşilor- 

du derneğinin Kuvvay-i Seyyare'yi 

bu şekilde benimsemesini Ethem 

de karşılıksız bırakmamıştır. Ani- 

larında Lenin'in “ulusların kader. 

lerini tayin hakkı” görüşü için 

“yüksek insani prensipler" diyerek 

şöyle devam eder: "... Moskova 
yoldaşları Türk ihtilal ileri geler:- 

leri arasında daha ziyade beni 

emin buluyorlardı ve bunu açıkça 

ortaya koyuyorlardı."İ Yeşilordu 
Derneğinin etkiledikleri sadece Et- 

hem değildi. Lord Kinros anıların- 

da Hakkı Behiç'in Maliye Bakanlı- 

gı sırasında Meclis'in kabul ettiği 

programın Marksist bir programın 

ana unsurlarını taşıdığını ve Mec- 

liste açıkça komünizm üzerine tar- 

tışmaların yapıldığını yazıyor.” 

Oysa M. Kemal ve yakın çalış- 

ma arkadaşları kurtuluş mücadele- 

sine başlarken gelecekteki yöne- 

tim biçimini belirlemişlerdi. Müca- 
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dele sırasında diğer akımlara ve 

“güçlere kendileri ile müttefik cep- 

he oluşturdukları sürece yaşama 

ir. Türk İstiklal 

Harbi Vİ. cilt miki Harbinde 

reisleri dahi, millet için Taydal 

duğu sür yer ve zamana göre 

idare edilmekte idi...” Ve Ethem 

bey için “idare edilme" dönemi 

Yeşilordu derneği ile bütünleşme 

sürecinin başlaması ile sona erdi. 

Yeşilordu Derneği üyeleri Mec- 

liste görevler alıp, tehlikeli olabile- 

cek boyutlarda güçlenmeye başla- 

yınca M. Kemal bu derneği kapat- 

ma kararı aldıracağını Hakkı Be- 

hiç Bey'e iletir. Fakat, Hakkı Be- 

hiç derneğin çok sayıdaki tarafta- 

rının, dernek olmasa da aynı yön- 

deki çalışmalara devam etme kara- 

inşa olduğunu M. Kemal'e söy- 

> Bu nedenle kapatılacak olan 

Yezilordu Derneği üyelerini kont- 

rol altında tutabilmek için resmi 

Komünist Parti M. Kemal tarafın- 

dan kurdurtulur. M. Kemal, Et- 

hem'in ve kendisinin partiye üye 

kabul edildiklerini mektupla Et- 

hem'e bildirir.9 Hakkı Behiç parti- 
nin genel sekreteri olur. Ethem'in 

desteği ile Arif Oruç tarafından 
Eskişehir'de çıkarılan bir çeşit İs- 

ami komünizm görünümü taşıyan 

Seyyare-i Yeni Dünya gazetesi Ko- 

münist Partinin yayın organı ola- 

cak denilerek Ankara'ya taşıtı- 

lr.” » 

Yeşilordu derneği ve "Seyya- 

re-i Yeni Dünya” gazetesi kontrol 

altına alındıktan sonra sıra Ethem 

ve kuvvetlerinin tasfiyesine gel- 

miştir. 

Atılacak ilk adım düzenli ordu 

“ve Ethem'in kuvvetleri arasındaki 

prestij farkını ortadan kaldırmak- 

tür. Gediz ve İnönü savaşları pres- 

tij düzenlemesi açısından gerekli 

firsati doğurur. Atatürk Söylev'de 

şunları yazıyor: "Baylar, dalgalı, 

düzensiz ve komutasız birtakım sa- 

vaşlardan sonra, bildiğiniz üzere, 

  

İs ye İ mmligir 
GE Ve ©sEnelkiur-      tarihi notları ara 

muharebeyi keserek İnönü 

ie.inden çekilmişlerdi"”! 
Yunan kuvvetlerinin toplam 8 su- 

bay, 49 er kayıp verdikleri, İnönü 

Meydan Muharebesi, benjer bi- 

çimde sonuçlanmasına rağmen bü- 

yük bir zafer olarak nitelenmiştir. 

.Kuvvay-i Seyyare'nin başarısız, 

düzenli ordu birliklerinin başarılı 

olarak nitelendiği aynı şekilde so- 

nuçlanan bu iki savaş sonrasında 

düzenli ordu ile Ethem kuvvetleri 

arasındaki prestij farkı ortadan 

kaldırılır. 

Ethem'in Ankara'ya son gelişi 

hastalığının artması nedeniyle ol- 

muştur. Aralık 1920'de Ankara'ya 

görüşmek için | İstanbul'dan gele- 

cek olan İzzet paşa heyeti, Bile- 
cik'te karşılanacaktır. M. Kemal 

heyeti oOBilecik'te o karşılayacak 

grupta Ethem'in de bulunacağını 

bildirdiğini ileri sürerek uygulanan 

yoğun bir tedavi sonucu Ethem'in 

de Bilecik heyetine katılmasını 

sağlar. M. Kemal Nutuk'ta, Eski- 

şehir'de verilen mola sırasında, İs- 

met Beyin karargahında Kazım 

Paşa (Karabekir), Celal Bayar ve 
Hakkı Behiç Bey'in yanında, Re- 

şit ve Ethem Beylerle konuşacak- 

larını, fakat Reşit Beyden Et- 

hem'in buluşmaya gelmeyeceğini, 

Kütahya'ya birliklerinin başına 

“döndüğünü öğrendikleri ini yazar." 

(Ethem beyle neden Ankara'da 

değil de, yolda verilen bir mola sı- 

rasında konuşmak istemesi de il- 

ginçtir). Ethem ise anılarında Es- 

kişehir istasyonunda Kuvvay-i i Sey- 

renin tertibat aldığını, sonradan bi
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nem'in son teması değil, İstanbul 

heyetinin Ankara'ya getirilmesin- 

den sonra Kılıç Ali, Vehbi Bolak, 

Eyüp Sabri, Celal Bayar ve Reşit 

Bey'den oluşan heyet Kütahya'ya 

Ethem'le görüşmeye gidiyor. Gö- 

rüşme sonunda 27 Aralık tarihin- 

de Ankara'ya heyet tarafından çe- 

kilen telgraf metini Harp Tarihi Ar- 

şivi No 4/4478, Dip. 46 G4, 

Kis, 2484, Do96F.39 kod numa- 

rasıyla belgeleniyor. “Güvenliği 

kurmak için komutanlık otoritesi- 

nin sarsıldığı bildirilen Albay Fah- 
rettin'in değiştirilmesi ve Albay 

Refet'in İçişleri Bakanlığına dön- 

mesine kadar Albay Kazım'ın Al 

bay Fahrettim'in yerine getirilmesi 

veyahut Albay Refet'in bir an ön- 

ce İçişleri Bakanlığı görevine dön- 

mesini 12. Kolorduya herhangi bir 

tarafsız okomutanın atanmasını 

memleketin esenliği için istemiş- 

lerdir. Sorunun ruhu bu son mad- 

dededir."'? Gönderilen heyetin, 

sorunun çözülebileceği yolundaki 

bu telgrafı için M. Kemal Nutuk' 

ta şöyle diyor: "Bunlardan çıkan 

anlam nedir baylar?... Oraya giden 

arkadaşlarımızın tümünün bu anla- 

mı kavrayamayacakları düşünüle- 

bilir miydi? Öyle ise, biraz önce 
beliritiğim gibi Kütahya'ya giden 

kurul tutuklanmıştı. Bu yazılan 

şeyler, kendilerine zorla yazdırtı- 

yordu. Bunun böyle olacağını 
kurul gitmeden önce biliyordum." 

  

  

 



      

  
Ve Kütahya'dan gelen telgraf üze- 

rine 27 Aralık günü İsmet İnönü' 
ye ve Refet Bele'ye şu telgrafı çe- 

kiyor. “Kütahya'daki kurulun ce- 

vabı, Kuvvay-i Seyyare işinin artık 

barış yoluyla ve siyasetle çözülme- 

sinin mümkün olamayacağını, İs- 

pat etmiş ve sorunun kuvvet 70- 

ruyla çözümlenmesi gereği ortaya 

çıkmıştır. Bunun son safhasını 

şimdiden Meclis'e bildirmeye ihti- 

yaç yokiur. Başarı ile sonuçlan- 

dırırsak, Meclis'in yaptıklarımızı 

onaylayacağı kuşkusuzdur. Haklı 

olduğumuzu ispat edecek yeteri 

kadar belge ve delillerimiz mevcut- 

tur..." Telgrafın devamı hareka- 

tın detaylarını içermektedir. Dü- 

zenli ordu birliklerinin kuvvetleri- 

ne karşı harekete geçtiğini öğre- 

nen Ethem, 29 Aralık'ta hüküme- 

te çalışmalarıyla ilgili ağır itham- 

lar içeren, ve İstanbul'dan gelip 

tutuklanan izzet Paşa heyetinin 

serbest bırakılarak İstanbul'da ba- 
niş görüşmeleri yapılmasını istedi- 

gini belirten bir telgraf çeker. Bu 

. Ç. Eihem'in Anıları, s. 69 

Z 
ev ve muhafızları Mustafa Kemal'le. 

telgrafın meclise sunulması sonra- 

sında yapılan görüşmelerde, Et- 

nem ve yandaşları ihanetle suçla- 

np, tutuklanmalarına karar verilir. 

Ethem 46590 kişiden oluşan birlik- 

lerinin önüne şu üç seçeneği ko- 

yar. 1- Düzenli orduya teslim ol- 

mak, 2- Yunan kuvvetlerine siğın- 

mak, 3- Her iki tarafa da teslim ol- 

madan dağa çıkmak. 8 Ocak 

1921'de Doktor Fazş, Emet'ie 

300 atlısı ile düzenli orduya teslim 

olur. 16 Ocak 1971'de Emet'te 

Yüzbaşı İsmail Hakkı Bolşevik ta- 

burunu terhis ettiğini bildirip, dü- 

zenli orduya teslim olur. Ocak 

1926'da idam edilir. Serezli Parti 

Pehlivan Yunan cephesi gerilerin- 

de gerillacılık faaliyetleri yürütür- 

ken bir baskında ölür. Ethem ise 

ağabeyleri Reşit ve Tevfik beyle- 

rin ardından 50 adamıyla birlik- 

te Şubat ayının son günlerinde 

Yunan tarafına geçer. Böylece Et- 

hem bey ihanet suçlamalarını ar- 

dında bırakarak mücadeleyi ter- 

. H. İzzettin Dinamo Kutsal İsyan, c. 7, s. 342 

. Lord Kinros, Atatürk, s. 379. 

J 
2 
3. Ç. Ethem in Anıları, s. 109. 

d 
5. Söylev, 8. 349, 

6. C. Şener, Ç. Ethem Olayı, s. 63 - Ç. Ethem Anıları, s. 108 

7. C. Şener, Ç. Ethem Olayı, s. 53 
8.C. Şener, Ç. Ethem Olayı, 5. 

9. Söylev, C.İİ. s. 367. 

73 - ç. Ethem Anıları, s. 108 

10. Türk İst. Harbi c. 2, Kısım 3, 8. 247. 

Il. Söylev, s. 385 

12. Y. Küçük, T. Üzerine Tezler, C. TI, s. 687 

13. T. İst. Harbi. Vİ. Cilt "İstiklal Harbinde Ayaklanmalar", s. 234 

ketmiş olur. Fakat anılarında yer 

alan şu sorular hâlâ yanıtsızdır: 

“Beni ihanetle itham edenlere so- 

ruyorum. Ben, ne zaman hangi ta- 

rihte ve mevzide, esasen müdafaa 

ettiğim cepheden bir adım dönmü- 

şümdür de bir tek kurşun attır- 

mışımdır. Bir tek kardeş kanı dök- 

türmüşümdür.” 

Ethem olayının gelişimini bu 

şekilde toparladıktan sonra üzerin- 

de özellikle durmak istediğimiz 

bir nokta bulunmakta. 

Ethem bey ve kamuoyuna 

malolmuş kimi Çerkes'ler (son 

günlerde de yeğen Kuban...!) çe- 
şitli grupların yayınlarına Çerkes- 

likleri ile konu olmaktadırlar. Çer- 

kes'lere seslenebilmek adına bu ki- 

şilerin Çerkes'liklerini malzeme 

olarak kullanmak yanlış bir tavır- 

dır. 

Bilinçli veya bilinçsiz izlenen 

bu yol ayrı bir inceleme ve araştır- 

ma konusunu oluşturmaktadır. 

Bizce izlenmesi gereken yol Et- 

hem bey gibi insanların bir kültür 

bütünlüğünün parçaları olduğunu 

görmek ve bu kültürün ne olduğu- 

nu incelemekten geçmektedir. 

:



  

Adige halklar 

n yalan (orta) D Do. 0 
yaşamaktadır. 

Gizir gib 

» birçok insa 

daki ülkelerde 

ikasya'da yaşayan halklardan 

irçoğunun doğdukları toprak- 

terkedip talihsiz İstanbul yo- 

ina çıktıkları zaman 198. yüzyi- 

ortalarına düşmektedir 

O zamanlarda İngiltere, » Rusya 

ve Türkiye sömürgeci siyasetlerini 

rütmekte ve rekabet içinde bu- 

'ınmaktaydılar. O Bu Oo ortamda 

.ahatsız edilen Adigeler bir aldat- 

iiacanın sonucu kendilerini ya- 

vancı topraklarda buldular. 

Kafkasya'da yaşayan halklar- 

dan daha çok Türkiye'ye göçen- 

ler Wibikh'lar, Adıgeler ve Abhaz- 

lar'dır. "Girmemiş olduğun vadide 

et boldur" misali, onlar Türkiye'de 

kendilerini büyük iyiliklerin bekle 

diğini zannetmişlerdi. Kendilerine 

ayrı yerler verilip yerleştirilecekle- 

rini ve kendi istedikleri gibi yaşa- 

tacaklarinı sanıyorlardı. Fakât on- 

lar hakkındaki kararı Türkiye ken- 

di isteği gibi vermişti. O zamanlar 

Osmanlı Devleti adıyla bilinen 

Türkiye'de birçok değişik halklar 

yaşamakta idi. Bu halkların arala- 

rndaki kavgaları ve kendi devlet- 

lerini kurmak için isyan etmelerini 

önlemek amacıyla usta savaşçı 

olarak bilinen Adigeler bu farklı 

toplumların aralarına yerleştirili- 

yorlardı. Fakat Türk yönetimi 

propaganda Oo yaparken onlara 

, büyük özgürlükler verdiğini söylü- 

yordu. Aynı zamanda Kafkasya'da 

kalmış olan halkları kendi tarafına 

çekip Rusya'ya karşı kullanmak 

Osmanlı'nın amacıydı. 

İni 

Kafkas halklarının aldatmacay- 

la ülkelerinden götürülmeleri Rus 

çarını da çok memnun etmektey- 

di. Onların terketmesiyle boşalan 

topraklara Kazak ordusunu yerleş- 

tiriyor, yeni yerleşim birimleri ku- 

ruyor, böylelikle ülkesinin sınırla- 

| 
| 

1914-1918 yılları arasında de- 

i. Dünya Savaşı, Adige» 

leri bu talik iz yola sürükleyen ül- 

n emperyalist siyasetlerinden 

doğdu. Savaş sonunda Osmanlı 

İmparatorluğu yakıldı, imparator- 

luk içinde yaşayan çeşitli uluslar 

kendi bağımsızlıklarını elde edip 

rı devletlerini kurdular 

© Kafkas muhacirleri bu oluşu- 

mun senhucunda farklı ülkelerde 

yaşar duruma geldiler. Şimdi on- 

lar, Türkiye, Ürdün, Suriye ve di- 
ger bazı ülkelerde yaşamaktadır- 

lar. Ülkemizden göç edenler hiç 
ummadıkları biçimde, kendilerini 

en kötü topraklarda, dünyanın en 

geri kalmış ülkelerinde buldular. 

Adıge azınlıkları yaşam biçimleri, 

kültürlerini geliştirme olanaklarını 

bulmak şurda dursun, kendi milli- 

yetlerini saklamak ve kendi dilleri- 

ni unutmak zorunda kaldılar. Ta- 

mamen yok olma olasılığının tela- 

-şi onları aldı. 

Bu özgürlüğü ancak 1908-1918 

yılları arasında yavaş yavaş bulma- 

ya başladılar. 1908 yılında Türki- 
ye'de burjuva devrimi oldu. O ta 

rihten sonra ülkede yaşayan çeşit- 
li ulusları kendi ulusal problemleri 

ile ilgilenme olanağını buldular. 

Türkiye'deki Adigeler 1908 yılın- 

da Çerkes yardımlaşma Derneğini 

kurdular. Onun faaliyetlerini yürü- 

ten ve yönlendiren "Guaze" gaze- 

tesidir. Bu gazete de, Adige toplu- 

munun amaçları, bundan sonra 

toplumun ve adetlerin nasıl geliş- 

mesi gerektiği ve benzeri konular 

üzerine yazılar yayınlamakta idi. 

Gazete Arap harfleri ile yazılmış 

Adigece çıkmakta idi. 

Dernek Adigelerin bilinçlenme- 

si için büyük işler yaptı. Bu amaç- 

la Adigece eğitim yapan birkaç 

okul kuruldu. Bu okulların bir ta- 

nesi İstanbul'da bulunmaktaydı. 

İMDAT KİP 

Adige kültürü gözle görülür oiçim- 

de ie gelişmeye başladı. 1920'de der- 
ek “Diyane”" bültenini çıkarmaya 

yasladı. 1914-1915 yıllarında Met 

Şunatıko "Kafkas Tarihi", “HAT. 

TİLER” Antik Yunanda Çerkesler 

kitaplarını yayınladı. 

Bu ki itaplar Türkçe yazılmıştı 

Adige tarihi üzerinde halkı aydın- 

latmada bu üç kitabın önemi bü- 

yüktür. 

Pşihalıko M.A. biri Arap harfle- 

ri, diğeri de Latin harfleriyle ol- 

mak üzere iki alfabe hazırladı. 

Arap harfleriyle hazırlanan alfa- 

beyle “Guaze" yayınlanmakta ,La- 

ün harfleriyle hazırlanan alfabey- 

g
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“ie de İstanbul'daki okulda eğitim 

verilmekte ve aynı zamanda "Di- 

yane" bülteni: çıkarılmaktaydı. 

Çerkes Dayanışma Derneğinin fa- 

aliyetleri 1923 yılında devrim 

olup Türkiye Cumhuriyeti kuru- 

luncaya kadar kesintisiz sürdü. 

Devrimden sonra iktidara geçen 

M.K. Atatürk aynı yıl içinde, ül- 

kede yaşayan tüm toplumların 

Türkçe'den başka bir dille eğitim 

göremeyeceklerine dair kanun çi- 

kardı. Çerkes Dayanışma Derne- 

inin faaliyetleri sona erdi. Fakat 

1940'dan sonra Türkiye'de Cum- 

huriyet Halk Partisi dışında par- 
tilerin kurulabilmesine izin veren 

kanun çıkarılınca Adigeler tekrar 

toplumsa! sorunlarıyla ilgilenmeye 

başladılar. 

1969 yılında Jebağı Baj'ın yaz- 

dığı "Çerkezya'da Sosyal Yaşan- 

tü ve Din" kitabı ile "Yamçı" ve 

"Kamçı" gazeteleri çıktı. Bu ya- 

yınların hepsi çoğunlukla; Adige- 

lerin kökeni, anayurdu terkediş 

nedenleri, Sovyetler Birliğinde ya- 

şayan Adigelerin yaşamlarındaki 

yeni değişiklikler gibi konulardan 

sözediyordu. 

Kafkasya'dan göçetmiş ve Tür- 

kiye'de yaşamakta olan halkların 

  

  

 



  

tarihlerini ve kültürlerini araştır- 

mada Kafkas Kültür Derneği bü- 

yük işler başardı. 1976-1977 yılla- 

rında bu derneğin girişimleri ile 

birkaç tane konferans düzenlendi. 

.Bu konferanslarda anlatılmış olan 

konuları toplayıp "Kafkasya Üze- 

rine Beş Konferans” adıyla bir ki- 

tap halinde yayınladılar. Kitap 
Kafkas Kültür Derneği Başkanı 

Bağ Yaşar'ın önsözü ile açılıyor. 

O kısaca Adigelerin Kafkasya'dan 

Türkiye'ye göçleri ve yaşam Di- 

çimleri üzerinde duruyor. Daha 

sonra konferansların konuları ve 

hazırlayıcıları hakkında bilgi veri- 

yor. 

“Çerkeslerin Dini ve Tanrı İna- 

nışları" adlı ilk konferansın hazır- 

layıcısı Adige tarihi üzerinde Öte- . 

den beri çalışmaları bulunan Gü- 

sar Vasfi'dir. 1957 yılından 1963 

yılına kadar devam eden "Bugünkü 

Kafkasya" dergisi onun tarafından 

çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yı- 

lında Negume Şora'nın “Adige 
Halkının Tarihi" kitabı yine onun 

tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 

Güsar Vasfi Çerkeslerin eski dinle- 

rini eski tarihlerden, rivayetlerden 

şimdiki oluşümlardan yararlan- 

mak suretiyle açıklamaya çalışı- 

yor. Bu amaçla, büyük bilim ada- 

mı çeşitli halkların isimlerinin ge- 

lişi üzerinde mukayeseler yapmak- 

tadır. 

Sözgelimi, Frigya Tanrıları — 

nın kraliçesi Diyane (bizi doğu- 
ranların anası anlamındaki) adının, 

Çerkesçe olan "di ane"den gelmek- 

te olduğunu öne sürüyor. Daha 

sonra, Güsar Vasfi Adigelerin Hi- 

ristiyan dinini kabul edişleri, onun 

yayıldığı yerler, daha sonra neden 

müslümanlıkla değiştirildiği gibi 

konular üzerinde duruyor. 

İkinci konferans Yıldız Şevket 

tarafından hazırlanmıştır. Adıge- 

cenin doğuşu, gelişmesi, şimdiki 

Adigece konuşan sayısı, onların 

yaşadıkları ülkeler hakkında bilgi 

veriyor. Konferansın ikinci bölü- 

mü Adige edebiyat dilinin oluşu- 

mu ve gelişimini anlatıyor. Ayrıca 

şu andaki edebiyatın durumu üze- 

rinde duruyor. Yıldız Şevket'e gö- 

re Çerkesçe'nin Kafkasya'nın eski 

halkları ve Malezya'da yaşayan 

halkların dilleriyle bağlantısı var- 

dir. Onun görüşüne göre Adigece- 

nin oluşumundan beri 2700-3200 

yıl arası bir zaman geçmiştir. 

Vısha İzzet'in araştırmasında 

gösterilene göre (Türkiye'de İ.K) 
750 Adige köyü bulunmaktadır. 

” 2. , 

Onun bu sözüne ilaveten Yıldız 

Şevket bu köylerde 150-200 bin 

insanın, bir o kadarının da şehir- 

lerde yaşamakta olduğunu söylü- 

yor. Suriye'de 30 bin, Lübnan'da 

6 bin ve İsrail'de 2500 Adigenin 

yaşamakta olduğunu kabul edi- 

yor. Yıldız Şevket'e göre Adige 

edebiyatının başlangıcı Yunan al- 

fabesi ile yazılmış olan yazılardır. 

Edebiyatın daha fazla geliştiği dö- 

nem, ona göre 19 ve 20. yüzyıllar, 

en fazla da Sosyalist Ekim devri- 

minden sonraki yıllardır. Bunun 

nedeni de Sovyetler Birliğinde ya- 

şayan halkların kendi yazıları ve 

kendi edebiyatlarını oluşturmuş 

olmalarıdır. 

Tuna Rahmi'nin hazırladığı 

üçüncü konferans Adigelerin ana- 

yurtlarını terkedip (Türkiye'ye 

göçmelerinin nedenleri üzerinde- 

dir. Bu nedenlerin çok çeşitli ol- 

duğunu söylüyor. Tuna Rahmi ve 
bunların üç tanesini önemlilikleri 

açısından ayırıyor. 

1) İlk neden iç nedenlerdir. 
Kabardey'de köleler azat edilip 

pşılar çalışan insanlarını kaybe- 

dince, kandırabildikleri köleleriyle 

beraber ülkeyi terkettiler. 

2) İkinci olarak ülke dışı fak- 
törler çok etkili olmuştur. Rusya 
olsun Türkiye olsun, bazen aldat- 

macalarla, kimi zaman da silah zo- 

ruyla Adigeleri rahatsız edip kendi 

AÇIKLAMA: Yazıdaki Yıldız Şevket, Hapi Cevdet Yıldız'dır. 

Vışha İzzet ise Çuşha İzzet Aydemir'dir. 

Oshamaho dergisinin 1985 yılı 3. sayısından çevrilmiştir. Nalçık 

ülkelerinin çıkarları için onlara 

yurtlarını terkettirdiler, oo « 

3) Diğer bir neden de dindir. 
Rus çarı Kafkasya'yı ele geçirin- 

ce dinlerini kaybedecekleri korku. 

suyla yurtlarını terkettiler. 

Dördüncü konferansı hazırla- 

yan Türkiye de tanınmış bir aydın 

olan Vışha İzzet'tir. O çalışmasını 

daha çok eski çağlardan beri Kaf- 

kasya'da yaşayan toplumların tari- 

hi üzerine yoğunlaşturmaktadır. 

Vışha İzzet toplumların kökeni 

hakkında Türk Bilim adamlarının 

yazdıkları şeylerin doğru olmadı- 
Sını açığa çıkarıyor. Onlara göre 

Türkiye'deki halkların hepsi bir 

(ulustan) gelmiştir ve kardeştir, 
daha ötesi Türk'türler. Sözgelimi, 

onların dediğine göre; Çerkes sö- 

zü Kırgız sözünden (Kırgız, kırgıs, 

kerkis, çerkis, çerkes) gelmekte- 

dir. Böylece Kırgızların da Çer. 

keslerin de köken olarak bir ve 

Türk olduklarını iddia ediyorlar- 

dı. Bunun doğru olmadığını, Çer- 

keslerin de Adigelerin de ulus ola- 

rak Türklerle bağlantılarının olma- 

dığını açıklamakta, küçük ulusla- 

rı kendi ulusal sorunlarıyla uğraş- 

maya çağırmaktaydı. 

Beşinci konferans, ana vatanla- 

rın; terketmemiş, bugün 5. Birli- 

gi'nde yaşamakta olan Adigeler 

üzerinedir. Alpaslan Orhan tarafın- 

dan hazırlanmıştır. Alpaslan Or- 

han yazısında Sovyetler Birliğinde 

rk ayrımının olmadığını, özgürlük 

açısından halkların eşit oldukları- 

nı, dillerinin okullarda okutulmak- 

ta olduğunu, tiyatrolarının oldu- 

Sunu ve kültürlerinin gelişmekte 

olduğunu anlatmaktadır. 

Söylemek gerekir ki, bu önemli 

çalışmalar halkın tarihini Kültürü- 

nü anlayıp geliştirmede büyük atı- 

tımlardır. 

iy 
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Ii KAFKASYANIN 

ÇEVRESİNDEKİ ÜÇ 

DEVLETİN GENEL 

DURUMU 

A. RUSYA 

IX. yy.da, Slavlarda başlıca fe- 

odal sınıfların oluşmasıyla, baş- 

kenti Kiev oları bir yukarı Ortaçağ 

devleti kuruldu. Prensliklerin te- 

melinde Polonlar (Polanes) ya da 
Ruslar (Rouss) aşireti bulunuyor- 
du. Doğu Slav aşiretlerinin çoğu 

IX. ve X. yy.larda bunların çevre- 

sinde toplandı. 

Kiev devletinin iktisadi ve siya- 

sal ilerlemesi, Xlil. yy.da, Moğol 

akını ile durdurulmuştur. Ülkede 
feodal bölünmenin artması, mer- 

kezi iktidarın parçalanması ile, 

fatihlerin görevi fazlasıyla yerine 

getirilmiş oldu. 

Moğollara bağlılıklarını göste- 

ren Moskova Prensliği, vergi topla- 

ma işini üstüne aldı. Topladığı ver- 
gilerin bir kısmını kendine ayırıp 

ekonomik ve politik bakımdan 

süçlendi. Moğol devletinin (Altı- 
nordu) yıkılmasıyla XV. yy.da, 
merkezi Moskova olan, Rus devle- 

ti kuruldu. Feodal bölünmeler kal- 

dırıldı. İİİ. İvan zamanında tam 

hakimiyetini sağlayan Moskova 

(Rusya) batıda istediğini elde ede- 
medi ve istilalarını yakındoğu ve 

Asya'ya çevirdi. XVİ. yy.n ortala- 

rında, Kırım saldırıları karşısında 

K. Kafkasyalılar Ruslarla anlaşma 

yapmak zorunda kaldılar. 1557'de 

Kırım saldırıları karşısında Kabar- 

tay-Rusya ittifakı kuruldu. Bazı 

prensler o Moskova'ya eğitilmek 

üzere gönderildi.! 1552'de Kazan, 

1556'da Astrahan (Ejderhan) yı- 
kıldı. 

Rusya'nın istilaları genel olarak 

I 
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a Katdağı 

3 şöyle oluyordu: İlk önce ticari 
ilişkiler kurulup, daha sonra askeri 

işgal gerçekleştiriliyordu. Bölgede 

koloniler kurulduktan sonra da o 

bölgede yaşayan halk asimile edili- 

yor, Ruslaştırılıyordu. Bu yöntem 

Volga havzası, Urallar, Kafkasya, 

Ukrayna, Ortaasya ve Baltık 

bölgelerinde uygulandı. 

B.OSMANLI İMPARATORLUĞU 

VE KIRIM HANLIĞI 

1299'da, Osmanlı beyliği şek- 

linde kurulan Osmanlı | mparator- 

luğu hızla büyümüş, 1453'te İstan- 

bul'u almış, 1929'da da Almanya' 

ya kadar ilerlemişti. Rus tehlike- 

si karşısında Kırım Hanlığı, 1475' 

te, Osmanlı İmparatorluğunun hi- 

mayesini istedi ve bu istek kabul. 

edildi. Osmanlı sadrazamı Sokullu 

1569'da Astrahan'ı almaya çalıştı, 

ama bu Osmanlıların Kırım'ı çevi- 

receği korkusuyla Kırım Hanları 

tarafından baltalandı. Uzak görüş- 

lü olmayan Kırım Hanları, Astra- 

han ve Kazan Hanlıklarına karşı 

Ruslarla birleştiler. Rus-Leh savaş- 

larında kah Rusları, kah Lehleri 

tuttular ve Rusya'nın Kırım'ı di- 

rek olarak tehdit ettiği zaman- 

larda bile Kafkasya'ya saldırılarda 

bulundular. Bu yüzden Adiğeler, 

Kırımlıların bu saldırıları karşısın- 

da Ruslarla ittifaka giriştiler. Bu 

ittifak XVİ. yy.a kadar devam et- 

ti. 1700 Karlofça anlaşmasıyla 

Azak kalesi Ruslara verildi. 

Osmanlıların emriyle Kırımlılar 

(bilhassa Devlet Girey ve Has Gi- 
rey zamanında) K. Kafkasya'da 
müslümanlığı yaymaya başladı- 

lar. Kafkasya'da Vİ. yy.da Bizans- 

lılar tarafından yayılan Hıristiyan- 

ik, 1717'den itibaren etkisini kay- 

betmeye başladı. Daha sonraları 

Kırım hanları Kafkasyalılarla iyi 

geçinmek istediler, fakat 1783'ie 

Rusya'nın o İşgaline ramadan 

kurtulamadılar. 1782 senesine ka- 

dar hiçbir Osmanlı askerinin ve 

memurunun (Şirvan Hana yardım 

n Kırım Hanı Devlet Girey za- ' 

manında Kırımdan Şirvan'a giden 

Kırım ördusu hariç) Kafkasyaya 
zirmemesine rağmen bu Ülke İli. 

Murat zamanında (1574-1593) iş- 
gal edilmiş kabul ediliyordu ve çe- 

şitli anlaşmalarla Rusya ya verili- 

yordu. İlk defa 1782'de Gürcü 
asıllı Ferruh Ali Paşa komutasın- 

da Osmanlı kuvvetleri Anapaya 

çıktı ama hiçbir zaman Kafkas- 

yalılara önemli bir yardım yapıl- 

madı.” 

C. GÜRCÜSTAN 

Vİl. yy.ın ortalarına kadar Gür- 

cüstan İran ve Bizans saldırılarıy- 

la yıpranmıştı. 647'de İslam ordu- 

ları güney ve doğu Kafkasya'yı iş- 

gal etti. Daha sonra Kral Bagrat 

Ni (975-1014), doğu ve batı Gür- 
cüstan'daki bütün prenslikleri bir 

merkez etrafında topladı. Fakat 

Xl. yy.da Selçuklular Gürcüs- 

tan'a girdi. (Bu yıllarda yaşayan 

Kraliçe Tamara (1184-1215) dev- 
rinde Gürcüstan altın devrini yaşa- 

dı.) XI. yy.da Cengiz ve Timur 
istilaları oldu. Bu istilalar sonucu 

Gürcüstan Karteli, İmreti, Kaheti 

parçalarına ayrıldı. Bundan sonra 

“da bu ülke Osmanlılarla İranlıların 

“savaş alanına döndü. Her ne kadar 

Osmanlılarla İranlılar Gürcü prens- 

lerinin hakimiyetlerine dokunmu- 

yorlarsa da dini baskı yapıyorlar- 

dı.? Bunun üzerine Gürcüler Kur- 

zeydeki dindaşlarından yardım is- 

temek zorunda kaldılar. 1587'de 

Gürcü Kralı Aleksandr Moskova'ya 

gitti ve silah uzmanları istedi. Ama 

Gürcüstan'a ancak artistler ve res- 

samlar gönderildi. 1589'da Os. 

manlılar Gürcüstan'ın büyük bir 

kısmını işgal ettiler. Gürcülerin 

yardım istekleri, Osmanlılarla iliş- 
kilerini bozmak istemeyen Ruslar 

tarafından oreddedildi. Bundan 

sonra Gürcüstanı işgale giden iki 

Rus ordusu 1594-1604'te K. Kaf. 

kasya'da imha edildi. 1658'de |. 

  

  

 



      

Telmuraz, 1668 ve 1687'de Arçil 

tarafından, iran ve Osmanlılara 

karşı Ruslardan yardım İstendi. 

Rusya'nın Gürcistan'a yardım 

yapmaktan amacı, merkezi Asya, 

Doğu Kafkasya ve İran'dan geç- 

mekte olan, Çin ipliğinin Avrupa' 

ya gönderildiği i ithal yolundaki ti- 

careti İranlıların elinden almaktı. 

Fakat güçleri olmadığından Güney 

Kafkasya'yı işgal edemiyorlardı. 

Osman li ve İran baskıları yüzün- 

den Gürcüler, meclis kararıyla Ha- 

ziran 1783'de Rusya'nın himayesi- 

ni istediler ve ; vee 'de Gürcüstan 

Rusya'ya ilhak edildi.” 

RUSLARLA İLK TEMASLAR 

VE ALTINORDU DEVLETİ 

li, emen
 

Kafkas-Rus İlişkileri X. yy.da 

başlamıştır. Kafkasya'ya saldıran 

Kiyef prensleri, Batı Kafkasya'da 

Adigelerle karşılaştılar ve çeşitli 

savaşlar oldu. Fakat Ruslar, XİHI. 

yy.da, Doğu Avrupa'yı işgal eden 

Moğolların yüzünden geçici bir sü- 

re için kuzeye çekilmek zorunda 

kaldılar. Kafkasya'ya ilk Moğol 

saldırıları 1222'de oldu ve bu sal- 

dırılar püskürtüldü. 1226'da Cen- 

giz'in orduları Güney Rusya'yı al- 

dı ve Avrupa'da Karpatlar'a kadar 

ilerleyip merkezi Volga nehri üze- 

'indeki Saray şehri olan Altınordu 

-devletini kurdu. Altınordu devleti 

Kazan, Astrahan, Kırım ve Rus 

hanlıklarından oluşuyordu. Mo- 

gollar 1277'de Kafkasya'ya saldı- 

rıya geçtiler, Terek vadisinde, 

Hazer kenarında ve Kafkas step- 

lerinde koloniler kurdular. Ti- 
mur'un saldırıları sonucu Altınor- 

du devleti 1481'de yıkıldı. 

il. KAFKAS-RUS: OSMANLI 

İLİŞKİLERİ 

Altınordu Devleti yıkılınca ye- 

rine küçük hanlıklar kuruldu. Fa- 

kat bunların en önemlileri olan 

Kazan 1552'de, Astrahan 1556'da 

Rusların işgaline uğradı. Böylece 

tekrar Kafkasya önlerine gelen 

Rusların saldırıları sonucu bazı 

Kafkas prensleri çardan “dostlu- 

gunu" istemek zorunda kaldılar. 

Buna rağmen, Ruslar tarafından den 
Tarki'de kurulan ticaret merkezi 

Kazak otlakları daraldı ve 
ayaklanmalar oldu. Ayaklanan Ka- 

Kuzey Kafkasyalılar için tehlikeli zaklar Kuban ve Terek'e yerleşti. 
olduğundan 1568'de işgal edildi. rildi. 1763'te Mozdok (Mezdeği. 
içan saldırıları sonucu Gürcüstan'a Sagır Orman) kalesi yapıldı ve 
yardıma giden Rus kuvvetleri 1777.1780 yıllarında Mozdoktan 
1594 ve 1604'de imha edildi. Bu- Azak kalesine kadar müstahkem ' 
nun üzerine İ. Petro'ya kadar 77 kalelerle çevrili bir hat £ oluşturul. 
yıl önemli birşey olmadı. Bu saf- . Mozdokda bir kilise yapıldı ve 
hada Kazaklar, Terek nehrinin ku- Âsetin (Kuşha , Ösetin) kabileleri 

a zey, Kuban nehrinin doğu sahille. 

rine ve Kuma kıyılarına müstah- 

kem köyler (stanitsa) meydana ge- 
iirecek şekilde yerleştirildi. i. Per- nı Osmanlılar kaybetti. Küçük 
o'dan sonra saldırılar sistemli bir Kaynarca anlaşmasıyla (o Kabar- 

şek ilde başladı. tay'ın Osmanlılar tarafından Rus- 

yaya "verilmesi" üzerine buradaki 

savaşlar yeniden başladı ve Kızıl. 

yar kazlar Ruslar tarafından İş- 
gal edildi. Bunun üzerine Osmanlı 

e 

arasında hiris siyanıı ıği ; aym 

misyonerler gönderildi 

1769-1774 Osmanlı. Rus savaşi- 

Güneye inmek isteyen Rus or- 

duları, 1707 ve 1711'de Dağıstan' 

da yenilgiye uğratıldı. Bu yıllarda 

İran'da karışıklıklar çıktı. Bunu 

fırsat bilen Petro, 1722'de Hazer lardan yardım istendi. 1782'de 
kıyılarından Güney Kafkasya'ya - *Gürcü asıllı Ferruh Ali Paşa komur- 

ilerledi, Derbent, Bakü ve çevresi- tasındaki Osmanlılar Anapaya çık- 
ni işgal etti. Petro'nun Dağıstan'a tılar ve bu kaleyi takviye, Soğucak 
girme teşebbüsü başarısızlıkla so- ve İsemez (Novorasiski) kalelerini 

nuçlandı ve Ruslar Hazer kıyıları- de inşaya başladılar. Ferruh Ali 
nı terk etmeye mecbur kaldılar. Paşa, Anapa kalesine hocalar 
Ruslara yardıma giden Gürcü or- getirtti ve henüz müslüman olma- 

dusu Lezgiler tarafından püskürtül- yan Çerkesler arasında-Rusların 
dü. Bunun üzerine Ruslar bazı böl- Mozdok Kalesiyle Asetinler arasır- 

gelerden çekildiler ve İranlılarla da hıristiyanlığı yaymasına karşı- 

anlaşma yaptılar. Osmanlılar da lık. müslümanlığı yaymaya başla- 
Gürcüstan'ı işgal ettiler ve 1724'te dı. Sevilen bir kimse olduğu için 

Ruslarla "nüfuz omıntıkalarını" başarılı oldu. Ferruh Ali Paşanın 

paylaşan bir anlaşma imzaladılar. yerine geçen Seyyit Ahmet Paşa 

K. Kafkasyalıların saldırıları ve ise bazı Çerkes beylerini öldürtüü. 
Nadir Şah'ın tehditleri üzerine Bunun üzerine Osmanlılar Kalele- 

Ruslar 1735'te işgal ettikleri yer- rinden çıkamayacak şekilde kuşa- 
lerden çıkmak zorunda kaldılar. aldilar ve Osmanlıların K. Kafkas- 

ya ile ilişkileri ticari alanda kaldı. 

1783'de Ruslar oViadikafkas 

Kırımlılar, dostları olan Şirvan 

Hanıyla aralarındaki yolu -Der- 

(Kafkaslara hakim ol) kalesini 
yaptılar ve "Daryal Yolu"nu yaz- 

bent Yolu- açmak için önce Rus- 

lara sonra Çeçenlere saldırdılar 

ama başarılı olamadılar. Çariçe kış kapanmayacak şekilde açtılar. 

olan 11. Katerina, Orta Kafkasya' — Aynı yıl Kırım ve Derbent Ruslar 

ya saldırmaya başladı ve buradaki tarafından işgal edildi ve Kartli, 
halkı dağlara çekilmeye mecbur Kakheti gibi doğu Gürcü kralları 

etti. Bu arada Ruslar Kabartay Rusya'nın himayesi altına girdi. 

prensleriyle Kuzey Kafkasya'yı 1782 ve daha sonraki yıllarda 
ikiye bölmek için ittifak kurdular Dağıstanlılar, Gürcüstan'a girdiler, 

ve Kartli ile İmereti krallıkların- Rus ve Gürcü ordularını her yer- 

daki nüfuzlarını artırdılar. Ayrıca de yendiler ve Tiflis örlerine gel- 

XVHİL yyan ilk yarısında Kazak- diler. Ama dağlıların kendi başla- 

lar kendi istekleriyle Rus hima- rına hareket etmesini istemeyen ve 

yesine girmişlerdi. Rus fethini, ve- ağır davranan Osmanlılar dağlı 

rimli topraklara Rus göçmenleri- relslerin aralarını bozdu. Bunun 

nin yerleştirilmesi izledi. Bu yüz- üzerine dağlılar geri dönmek 20



runda kaldılar. 

Batı Kafkasya'da ise Rus 

saldırMarı sonucu Adigeler Ku. 

ban'ın güneyine çekildi ve Ukray- 

na'da her an ihtilal yapabilecek 

durumda olan Zaporoj Kazakları 

bu bölgelere yerleştirildi. 1787. 

S1 Osmanlı-Rus savaşında Osman- 
lılar Soğucak ve Anapa kalelerine 

kuvvet gönderdiler. Battal Paşa 

Kafkasya'da Ruslar'a yenildi ve 

Ocak 1792 Yaş anlaşmasıyla bu 

iki kale Ruslar'a verildi. 1795'te . 

İranlıların Tiflis'e girmesi üzerine, 

Gürcüstan'a yardıma giden Rus or- 

dusu dağlara girmek istediği için 

Dağıstanlılar tarafından bozguna 

uğratıldı. Fakat Ruslar Astrahar' 

da İranlıları yendikten sonra Er- 

meni pla*osunu ve Transkafkasya' 

nın en önemli ticaret merkezi olan 

Ganja'yı işgal ettiler. 1799'da Gür- 

cülerle Ruslar. arasında bir anlaş- 
ma yapıldı ve 1801'de Gürcüstan 

Rusya'ya ilhak edildi.” 

Rusya'nın batıdaki durumunun 

karışık olmasını9 fırsat bilen bü- 

tün K. Kafkasyalılar-Gürcüstan sa- 

vaşlarında yıprandığı için Dağıs- 

tanlılar hariç- Ruslara karşı genel 

taarruza geçtiler. 1807'de bir veba 

salgını üzerine Kafkas ordusu bü- 

yük kayıplar verdi. Bunun üzerine 

Ruslar karşı saldırıya geçtiler ve 

Çeçenleri Terek'in güneyine attı- 

lar. Ruslar batıda kendilerine yar- 

dım ederlerse Kafkasya'nın bağım- 

sızlığını tanıyacaklarını belirttiler 
ve bir mühlet verdiler. Ruslar ce- 

vabı beklerilerken Kubanlılar saldı- 

rıya geçtiler. Böylece Rusların bu 

saldırıları da boşa çıkarılmış oldu. 

Bu sırada Kuban'da da bir ihti- 

lal oldu. Birçok asilzade Ruslara 

iltica etti ve kabileler arasında 

mücadeleler başladı. Fakat herşe- 

ye rağmen Rus müstahkem mevki- 

ilerine yapılan saldırılar kesilme- 

di. Ruslar batıyla uğraştıklarından 

bu karışıklıklardan yararlanamadı- 

lar. Abhazya hükümdarı olan ve 

sonradan hıristiyanlığı kabul eden 

Safer Bey -ki Abhaz değildir. Ku- 

ban'daki gibi bir ihtilalden korka- 

rax 1810'da Ruslardan yardım is- 

tedi ve Abhazya işgal edildi. Bu- 
nun üzerine büyük bir halk kitlesi 
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Kuban'a göç eiti. 1816'da Ruslar 

dağlara daha çok sokuldular, bazı 

dağlı reislerini rütbe, nişan ve para 

ile elde ettiler. 

Napolyon'u yenen, İran saldırı- 

larını kıran, Osmanlılarla anlaşma 

yapan Ruslar 1822'de genel bir 

saldırıya geçtiler. Sünje Kale 

/Grozny), İndrey civarı işgal edi)- 
di. Buna rağmen Abhaz ve Vubıh 

kuvvetleri Sohum hariç Abhazya' 

yı Ruslardan temizledi. Savaş, Ka- 

bartay'ın Ruslar tarafından işga- 

liyle sona erdi. 1826'da, !. Alek- 

sandrın ölümü üzerine Rusya'nın 

karıştığını sanan İranlılar, Güney 

Kafkasya'ya saldırdılar. Fakat bir- 

çok savaşta yenildiler ve 1828'de 

Azerbaycan Ruslar tarafından İş- 

gal edildi. Aynı yıl yapılan Türk- 

mensoy (anlaşmasıyla. İranlılar, 

Transkafkasya siyasetinde rol oy- 

nayan bir devlet olma özelliklerini 

kaybettiler. Gene bu anlaşmayla 

Dağıstanlıların dış dünya ile ilişki- 
leri kesildi ve ele geçirdikleri bo- 
gazlar sayesinde Ruslar, Anadolu 

üzerinden Akdeniz'e, İran üzerin- 

den Hint Okyanus'una ve Hazer 
Denizi üzerinden Asya'ya gidebi- 

lecek bir üs kazandılar. 

Ruslar 1828'de Osmanlıları ye- 

nip 1829'da Edirne anlaşmasıyla 

fiilen hiçbir kıymeti olmasa da- 

Kafkasya'yı ve Anapa, Poti, Ahıs- 

ka gibi kaleleri Osmanlılardan al- 

dı.” Bu durumu Kafkasyalılar pro- 

testo ettiler, 1829'da Rusların İs- 

tanbul önlerine gelmeleri, İran ve 
Osmanlı İmparatorluğunun doğu- 

sunda büyük başarılar kazanmaları 

ve 1833'de Rus donanmasının is- 

yan eden Mısırlı Mehmet Ali Pa- 

şa'ya karşı İl. Sultan Mahmut'u 

desteklemesi İngiltere'de huzur. 

suzluklar yarattı. Ponsonby İngil- 

tere'nin Çerkeslere yardım etmesi- 

ni istedi. 1826'da Dağıstan'da 

bunlara karşı (müridler tarafından 
yapılan) hareket gelişirken 1830' 
da da Abhazya'da Ruslara ve Rus- 

» ları çağıran Şirvaşidze idaresine 

karşı bir ihtilal başladı. Cephane 

azaldığı için Osmanlılardan cepha- 

ne almak için yardım istendi fakat 

kabul edilmedi. Abhazyada Rusla- 

rın ilerlemesi durduruldu. Kuzey- 

de ise, Abin ile Tsemez'i alıp, Ku- 

zey-batı Kafkasya'yı, Kafkasya” 
dan koparmak isteyen Rus kuvvet- 

leri o Hacı OHuzbek Oo (Guzbek) 
tarafından büyük yenilgilere uğra- 

ıldı. (1834) et
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A, KAFKASYANIN 

ULUSLARARASI BİR ÖNEM: 

KAZANMASI 

XIX. yy.ın başlarına kadar yal- 

niz Osmanlıları ve İrarlıları ilgi- 

lendiren Kafkas-Rus mücadeleleri, 

bundan sonra uluslararası bir 

önem kazandı ve bu zamandan 

sonra Kafkasya'da ıslahat hareket- 

leri başladı. XIX. yy.ın başlarında 

İyice genişlemiş ve diğer sömürge- 

ci ülkelerle rekabeti artmış olan 

Rusya'nın sıcak denizlere inmek 

için Kafkasya ile olan ilişkileri di- 

ger emperyalist ülkeleri de yakın- 

dan ilgilendirmeye başlamıştı. Dr- 

şarıdaki üç büyük olay Kafkasya' 

yı yakından ilgilendiriyordu. Bu 

olaylar şunlardı: 

a. Napolyon'un istilaları: Misir; 

ve Avrupa'nın büyük bir kısmını 

işgal eden Napolyon'un istilaları 

Kafkasyalıların aleyhineydi.3 Çün- 

kü Avrupa'da kendisinden başka 

"büyük" devlet görmek istemeyen 

İngiltere, Fransa'nın karşısında, 

Rusya'nın yanında, dolayısıyla da 

Kafkasyalıların karşısında yer alı- 

yordu. Ne zaman ki Fransa yenil- 

di, o zaman İngiltere Kafkasyalı- 

ların yanında yer alır “gibi” ol- 

du. Osmanlıların 1828-29 savaşın- 

da yenilmeleri, 1829 Edirne ve 
1833 Hünkar iskelesi anlaşmaları, 

Ruslar'ın doğudaki tehlikelerini 

büyütüyordu. Bu yüzden İngiltere 

1834'den itibaren Kafkasya ile il- 

gilenmeye başladı. 

b. Lehistan'ın Taksimi, 1830 

İsyanı: 1795'te Lehistanın büyük 

devletler tarafından paylaşılıp en 

büyük parçanın Rusya'ya 

verilmsi işgal altında yaşayan Leh- 

ilerde Rusya'ya karşı düşmanlık 

uyandırdı. Rusya'ya karşı düş- 

manlık; bu ortak durum Lehjliler- 

le Kafkasyalıları birbirine yaklaş- 

tırdı. 1830 Leh ayaklanmasından 
sonra birçok Lehli Rus ordusunda 

  

  

 



  

Kafkas cephesine gönderildi. Kaf- 

kasyalıların Ruslara karşı mücade- 

lesinde başarı kazandığı takdirde 

Lehistan tekrar bağımsız olaca- 

ğını tahmin eden Lehliler, Rus or- 

dusundan kaçıp Kafkasyalıların 

yanında çarpışarak ve Avrupa'da 

Kafkasya lehine propaganda yapa- 

rak Kafkasyalılar için çalışıyorlar- 

dı, Kafkas mücadelesinin Avrupa' 

da tanıtılmasında, Lehlilerin Kaf- 

kasyalılardan daha çok emekleri 

geçmiştir. 

e. Gürcüstan'ın İlhakı: İranlı 

ların ve Osmanlıların Kafkasyaya 

yardım edeceğine, Güney Kafkas- 

yayı İstila için firsat kollamaları 

ve saldırılarda bulunmaları üzeri- 

ne Gürcüstan 1801'de, Şirvan 

Hanlığı da 1826'da Rusya'ya il- 

hak edilmişti. Bu, K. Kafkasya'yı 

güneyden kuşatmaya neden oldu- 

gu gibi, Osmanlıların da güvenli- 

gini tehdit ediyordu. Bu yüzden, 

hiçbir ciddi yardımda bulunma- 

makla beraber, Osmanlılar, Kaf- 

kasya için çalışanlara müsaade ve 

hatta yardım ediyorlardı. Lehlile- 

rin Kafkasya için çalışmaları, İn- 
giltere'nin siyasetinin Kafkasya 

lehine dönmesi ve Osmanlıların 

Kafkasya için çalışanlara müsaade 

ve yardım eden tavrı. İşte bundan 
sonraki olaylar böyle bir siyasi at- 

mosfer içinde geçti. 

B. DIŞTA KAFKASYA İÇİN 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Biraz önce belirtilen nedenler- 

den ötürü İngiltere'nin dikkati 
1834 yılından itibaren Kafkasya' 
ya çevrilmişti. 1834 sonbaharında 

David Urguhart (Deyvid Urkhart) 
Kafkasyaya gönderildi. Urghart, 

İngiltere'ye döner dönmez Lehli 

yurtseverlerle birlikte. Kafkasya 

için çalışmalar yaptı. Bu çalışma- 

ların sonucu İngiltere, 1829 Edir- 

ne anlaşmasıyla Osmanlı İmpara- 

torluğunun Kafkasyayı Rusyaya 

veremeyeceğini, böyle bir şeyin 

hakikat olmadığını belirtti. O dev- 

rin İngiltere dışişleri bakanı Pal- 

mertson Kafkasyanın bağımsızlı- 

ğını İstiyordu ama İngiltere'nin 

Rusya ile çatışmasını istemediği 

için kesin netice verecek şeyler 

yapmıyordu.” Lehli yurtseverler, 

İngiltere ve Osmanlı İmparatorlu- 

Bu ile Rusya arasında bir savaş çı- 

kartimak için çeşitli çalışmalar 

yaptılar. (Kafkasya'ya cephane 
yüklü gemiler gönderdiler, vs.) Fa- 
kat bu çalışmaları başarısızlıkla 

sonuçlandı. Ayrıca Rus hizmetin- 

deki Lehlilerden Kafkasya'da kıta- 

lar oluşturmak istediler. Kırım sa- 

vaşından sonra "Labinski Müfreze- 

si” adı verilen bir kuvvet oluştur 

ruldu. Fakat bu müfreze 1859'da 

dağıldı ve 1860'da da müfrezeyi 

oluşturanlar İstanbul'a gitti, Böy. 

lelikle bu çaba da başarısızlıkla 

sonuçlandı. Urguhart 1837'de üç 

İngiliz ajanını K Kafkasya'ya gönder- 

di. Fakat Fransa'nın tekrar kuy- 

vetlenmesi üzerine Rusya ile anla- 

şabilmek için İngiltere bu adamla- 

rını geri çekti. Lehli yurtsever- 

lerin önderi Adam Çartereski, 

Kafkasya'ya adamlarını gönderdi. 

Fakat bunlar yeterince başarılı 
olamadılar ve Kafkasya ile bir bir- 

lik oluşturulamadı. (Adam Çarto- 
reski, 1861'de Adiğelerin isteğiyle 

Adiğeyin Avrupa temsilcisi oldu.) 

Cc. KAFKASYA'DA 

REFORMLAR VE 

SAVAŞLARIN SONU 

1822'de Kabartayın Rusların 

eline geçmesiyle birlikte coğrafi 

birlik bozuldu. Bu yüzden reform- 

lar, Kuzey Kafkasya'da birbirin- 

den ayrı, iki bölgede farklı şekil- 

lerde oldu. 

1) Doğu Kafkasya'da reformlar 
ve savaşların sonu: XIX. yy.ın baş- 

larında Ruslar Doğu Kafkasya'ya, 

bilhassa Dağıstan'a hanlar sayesin- > 

de nüfuz etmişlerdi. © Ayrıca Da- 

gıstan'da Tatarların bir kolu olan 

arazi sahibi bir sınıf mevcuttu. (Ve 
bu sınıf da Hanlarla beraber Rus 

çarıyla işbirliği halindeydiler ve 

Müridizm'e karşı çıkmışlardı.) 
Hanların ve Rusların baskısıyla 

mücadeleye katılamayan halk Mü- 

ridizm ile uyanmaya başladı ve bu 

hareket en fazla Çeçenistan'da 

Şeyh Mansur'un!” Gazavat (Mu- 
kaddes Harp) çağrısıyla başlayan 

.ve çeşitli 

ve 1826'dan sonra Gazi Muham- 

met, Hamzat ve Şamil tarafından 

kuvvetlendirilen, herkesin eşit ol- 

duğunu belirten bir tür dini ve as- 

keri bir sistemi kurdu. Gazi Mu. 

hammed "Bütün müslümanların 

vi ve kıymetleri müsavidir (eşit- 
, Allah'tan başka kimseye kul 

ii amak lazımdır" diyordu. Mü- 

ridler düşünceler! itibariyle Adige- 

lerden (Batı Kafkasyalılardan) ta- 

mamen farksızdılar. Siyasi bağım- 

sizlik temin etimek, gerek halkın, 

gerek toprakların çar tarafından 

sömürülmesini engellemek amacıy- 

la hareket ediyorlardı. Şamil'in ra- 

dikalist davranışları sonucu Dağıs- 

tan'daki birçok toprak ağası ve 

bey Ruslar'ın himayesine sığındı. 

Dağıstanda doğan ve eşitlik pren- 

siplerini taşıyan bu hareket Çeçe- 

nistan'da büyük bir kuvvet topla- 

Şamil'in bu hareketi, İstan- 

“bul'da kendi siyasi propagandala- 

rına cevap olarak kabul edildi. 

Ruslar, Müridizmi ilk kuran ve 

Çeçenistanda büyük bir'ün kazan- 

maya başlayan Şeyh Mansuru ya- 

kalamak içinAldi köyüne ilerledi- 

Jer ama büyük bir yenilgiye uğra- 

dılar. Bu zafer halkı ona daha çok 

yaklaştırdı. Şeyh Mansur Kızılyar 

(Kızlar) ve Grigoryapali'yi kuşattı 
baskınlar düzenledi. 

Mansurun bu hareketleri Ruslar- 

la barış halinde olduğundan Os- 

manlılarca engellenmeye çalışıldı. 

Hanlar ise her zamanki gibi Man- 

sur'a karşıydılar. Mansur Tatar- 

top'da Ruslara yenildi ve Adige- 

lerin arasına çekildi. Savaşlarına 

Adigelerle beraber devam etti. 

1787 Osmanlı-Rus savaşında Bat- 

tal Paşa Kafkasya'da bozguna uğ- 

"tadı. 1791'de Anapa Rusların eli- 

ne geçti ve burada bulunan Şeyh 

Mansur esir edildi. (Mansur 1794' 
te Rusya'da öldü) Yerine Gazi Mu- 
hammet (Gazi Molla) geçti ve Do- 
gu Kafkasya'daki direnci büyük 

ölçüde kıran Avar Hanlığı üzerine 

Şubat 1830'da yürüdü. Fakat 

Hanlığın merkezi olan Hunzak 

(Hunzah)'ı alamadı ve geri çekil- 
mek zorunda kaldı. Gazi Muham- 

met, bundan sonra birçok kazak 

köyüne, Kızılyar'a baskın yaptı. 
La



Vladikafkas'ı çevirdi. Gazavat'ı 

hemen bastırmak için harekete 

geçen Ruslar Gimri köyüne saldır. 

dılar ve Gazi Muhammet'i öldürdü- 

ler, Yerine Hamzat geçti ve ilk iş 

olarak Dağıstanlılar için en büyük 

tehlike olan Avar Hanlığını orta- 

dan kaldırdı. Ama Ruslardan yar- 

dım gören karşıtları tarafından 18 

Eylül 1834'de öldürüldü. Yerine 

Şamil imam seçildi. Şamil Ruslar. 

la savaşmadan önce hanların otori- 

telerini ortadan kaldırmayı düşü- 

nüyordu. 1835'te Aşilte köyünde 

bir kongre toplandı ve Ruslara 

karşı nasıl bir tavır alınacağı Ssap- 

tandı. Kaytak ve Tabassaran böl- 

gelerine akınlar yapıldı. Bunlardan 

amaç bu bölgelerdeki hanların ida- 

relerini yıkmak ve Ruslara boyun 

eğen bu halkları kendi taraflarına 

çekmekti ve bunda da başarılı 

olundu. Bunun üzerine Ruslar Ma- 

yıs 1839'da Şamil'in karargahı 

olan Ahulgoh'a saldırıya geçtiler 

ve 29 Ağustos'ta burayı işgal etti- 

ler, ama Şamil'i yakafayamadılar. 

Şamil herşeyini kaybetmiş bir şe- 

kilde Çeçenistan'a gitti. Çeçenleri 

etrafında (o toplamaya 

1840'da genel ayaklanmalar oldu 

ve İşgal altındaki bölgelerden 

28000 Çeçen ailesi dağlara çekil- 

di. 1840-1843'de Ruslar çeşitli 

yenilgilere ve kayıplara uğradılar. 

1845'te Dargo'ya saldıran Ruslar 

büyük bir bozguna uğradı. Dargo 

zaferi üzerine Dağıstanlılar da 

ayaklandı ve Ruslar'a karşı İsyan- 

lar oldu. Böylelikle Dağıstan'da 

Şamilin otoritesi altına girdi. Bu- 

nun üzerine Şamil batıyla birleş- 

mek için Kabartay bölgesine gir- 

di ve Nalçık bölgesine kadar gel- 

di. Fakat Rusların ananevi dostları 

olan ve müridlerin Dağıstan'da 

beylere ne yaptığını bilen dere- 

beyleri tarafından yönetilen halk 

kayıtsız bir tavır takındı. Bu yüz- 

den Şamil bazı Kabartay ve Ase- 

tinlerle birleşerek geri dönmek ze- 

runda kaldı. Batıyla bu şekilde 

birleşemeyen Şamil, batıya naip- 

ler gönderdi. Bunlardan en önem- 

isi Mehmet (Muhammet) Emin'di. 
1853-55 Kırım savaşında Kafkas- 

ya'nın Ruslardan tamamen temiz- 

8. 

başladı. . 

lenmesini isteyen Şamil büyük bir 

harekete girişmedi. Sadece Gür- 

cüstan'a bir baskın yaptı. 1836" 

da Paris Sulh Antlaşması Kafkas- 

va'dan bahsedilmeden imzalandı. 

Ruslar 1852'den beri ormanları 

tahrip ederek saldırıya geçmişler, 

böylece birçok yer çorak kalmı 

it Ormanların yek olmasıyla Ç 

çenler en büyük üstünlüklerini 

kaybettiler. Kuzeyden, güneyden 

ve doğudan saldırıya geçen Ruslar 

Nisan 1859'da Vedeno'yu işgal et- 

üler. Böylece Doğu Kafkasya'nın 

direnci kırılmış oluyordu. Bu ye- 

Şe 

Ze ia 

nilgi Şamil'in otoritesini iyice 

azalttı ve Şamil 6 Eylül 1859'da 

Gunip'te teslim oldu. Şamil'in tes- 

lim olmasıyla Doğu Kafkasya'nın 

işgali tamamlandı. * 

ii) Batı Kafkasya'da ıslahat ha- 
reketleri ve savaşların sonu: Bura- 

da ilk önce milli birliğin sağlan- 

ması için çalışmalar yapıldı ve 

12 eyaletten. i) Şapsığ-Nathoç 
ii) Abzah, ili) Kemirguvey, iv) Ba- 
rakay Oov) Oo Kabartay-Besleney 
vi) o Hatukuvey, vi) (Bjeduğ 
vili) Mahoş ix) Başılbey x) Teber- 
di xi) Abhazya, xii) Vubıh.Cih- 
oluşan bir devlet kuruldu. Her 

eyaletin özel idareleri ve bu idare- 

lerden oluşan 300 kişilik bir "Mil 

li Misak Meclisi" (Ulusal And Mec- 
lisi, Çıla Therio Xase) vardı ve bu 
meclisin başkanı yoktu. Belli bir 

toplantı yeri olmayan bu meclisin 

kararlarına herkes uymak zorun- 

daydı. 1839'da Şapsığ bölgesinde 

toplanan meclis, Hazer Denizi ile 

Karadeniz arasındaki bölgenin "bir 

vatan" ve bu vatanda “bir mil- 

let"in yaşadığı, Rusların milli düş- 

man olduğu, sonuna kadar savaşı- 

lacağı gibi kararlar alındı. Nite- 

kim, Rusların barış ve Tsemez- 

Anapa yol güzergahından Çerkes- 

lerin çekilmesi istekleri kabul edi!- 

medi. Misakı Milli Meclisi Ruslara 

bir heyet gönderdi ve Karadeniz 

ile Hazer Denizi arasının tahliyesi- 

ni istedi. Fakat Ruslar, Kafkasya' 

nın Osmanlılar tarafından kendile- 

rine verildiğini bahane ederek bu- 

nu reddettiler. Bunun üzerine bir 

beyanname yayınlandı. Bu beyan- 

namede Rusya'nın bir gün batıya 

da saldıracağı, Kafkasya'nın Rus- 

ya'nın bir parçası olmadığı, Os- 

manlıların hiçbir zaman sahip ol- 

madıkları Kafkasya'yı Rusya'ya 

veremeyeceği, sonuna kadar sava- 
ş 

şılacağı kesin bir şekilde bildiri. i 

di ve Osmanlı imparatorluğu ile 

Rusya protesto edildi. Bunun Dİ 

üzerine Ruslar kabileleri bölmek © 

için bazı kabilelere barış teklif 

ettiler ama bütün Kafkasya bo- 

şaltılmadıkça barışın olamayacağı 

bildirilerek bunlar reddedildi. 

Batı Kafkasya'da, Ruslar, Ana- 

pa, İsemez, Kağra, Bicunda, So- 

hum, Poti gibi kaleleri işgal et- 

mişlerdi. Fakat bu kalaler tama- 

men kuşatıimış olduğundan bir- 

birleriyle ilişkileri yoktu. Bu 

kaleleri birleştirip, Batı Kafkasya' 

yı Karadeniz'den de kuşatmak İs- 

teyen Ruslar, 1830'da saldırılara 

geçtiler. Bu kuvvetlerin büyük kıs- 

mı püskürtüldü. Yalnız Tsemez'i 

takviyeye giden kuvvet durduru- 

lamadı ve Ruslar Tsemez'e girdi. 

Rusların müstahkem hat oluş- 

turma çabaları üzerine savaşlar 

tekrar başladı. Subş civarına çı- 

kartma yapan Ruslar, içerilere gi- 

remedilerse de kıyıda tutunmayı 

başardılar. 1839 yılında Şaşi kale- 

sine baskın yapıldı. Kale içine gi- 

rildiyse de Kafkasyalılar geri çekil- 

mek zorunda kaldılar. Aynı yıl Ja- 

matya ile Anapa arasında savaş 

oldu fakat sonuç elde edilemedi. 

Ruslar, Kaleşhovue'den Tuapse 

veya Tsemez'e emniyetli bir yol 

açmak ve böylece Kuzey-Batı Kaf- 

kasya'da tam bir hakimiyet sağla- 

mak, Mili Misak hükümetine ağır 

bir darbe indirmek istiyorlardı. Bu 

yüzden 1840'da, Kaleşhovue, 

Şhapsi, Hafitsay ve Pşat savaşları 
oldu ve Ruslar ilerleyemedi. 

Ruslar, Abından başlayarak So- 

çiye kadar, Abin, Anapa, Şhapsin, 

Vaye, Tsemez, Şasi, Tuapse, Maz- 

ga, Nikolayevski ve Doma Kalele- 

rini yapmışlardı. Bu kaleler Kaf- 

kasya'nın güvenliğini tehdit ettiği 

için işgal edilmeleri gerekliliği or- 

taya çıktı. Şubat 1840'dan itiba- 

ren başlayan Saldinlar sonucu 

Anapa ve İsemez hariç bütün ka- 

  

 



  

      

İeler geri alındı.” Sivastopol'dan 

bu kalelere yardım için gönderilen 

Ruslar ancak Gürcüstan'a çıkabi!- 

diler. Bu yenilgiler üzerine 80.000 

Rus askeri Kafkasya'ya gönderildi. 

Bu en çok Osmanlıların işine yara- 

dı, Çünkü Osmanlılar için Sivasto- 
pol'da bulunan Ruslar Kafkasyaya 

gönderilmişti. Abhazya Rus işgali 

altında olduğundan Berzek Hacı 

komutasındaki kuvvetler Abhaz- 

ya'va girdi. Yardım alan Ruslar 

karşı saldırılara geçtilerse de Soçi' 

nin kuzeyine çıkmayı başaramadı- 

lar. 

Kafkasyalıların büyük başarıları 

Avrupa'nın dikkatini üzerine çek- 

ilyse de yardım yapılmasını sağla- 

yamadı. Doğuda Dargo yenilgisi 

ve batıda birçok kalenin Kafkas. 

yakların eline geçmesi üzerine 

Ruslar, kaybettikleri yerleri ve 

prestijlerini tekrar kazanmak için 

büyük hazırlıklara başlamışlardı. 

Kafkasya'da ise, K. Kafkasya'nın 

bütünleşmesi gerektiğini anlayan 

Şamil, bu bütünleşmeyi sağlamak 

için batıya Hacı Mehmet, Süley- 

man ve Mehmet (Muhammed) 
Emin gibi naiplerini gönderdi. Bu 

naipler Misakı Milli Meclisinde Do- 

gu Kafkasya'yı temsil ettiler. 

Bunlardan en önemlisi Mehmet 

Emin 1847'de Pçeha nehri kıyısın- 
da topladığı halka, İslamiyeti ka- 

bul etmelerini, beylerin ellerindeki 

fazla hakkın geri alınmasını, beyli- 

Sin kaldırılmasını ve ancak bu bi- 

çimde Ruslara karşı koyulabilece- 

ğini söyledi. Kendisini Batı Kaf- 

kasya hükümet reisi olarak tanıt- 

mak ve doğudaki sistemi burada 

aynen uygulamak istedi. Ama bu, 

halkın ve beylerin tepkisine yol 

açtı. Muhammet Emin ancak do- 

gudaki kabilelerden (Abzah vs.) 
destek bulabildi. Bir iç savaş çık- 

ma ihtimali üzerine tavrını değiş- 

tirdi. Fakat Rus saldırıları başla- 

dığı zaman, kabileleri Muhammed 

Emin'in çevresinde birleşmeye 

başladılar. Onun hareketleri ileri- 

ciydi, aristokratların (beylerin) du- 

rumlarını sarsıyordu. Beylerin ve 

onları destekleyen Osmanlıların 

karşı tavırlarına rağmen 1848'de 

Adagumda yapılan büyük milli 

toplantıda reisliği kabul edildi.'* 
Muhammed Emin, Kafkasya'da 

bir sanayi hareketi -kendi ihtiyaç. 
larını kendi kendilerine sağlamak 
için. oluşturmak istemişti. Bu 

yüzden, özellikle silah konusunda 

aramış, Rus esirlerine iyi 

davranmıştı. Bu sayede Kafkasya' 
ya gelen bir Polonyalı top imalat- 

hanesi açtı. 

Munammed Emin, demokrasi 

esasına dayanan idare ve ordu teş- 

kilatı kurdu. Batı Kafkasya'yı 100 

idari parçaya ayırdı ve düzenli bir 

ordu kurdus Bu ordu sadece 1849 

da Ruslara 101 baskın yaptı. Naip, 

dünyanın ilgisini Kafkasya'nın üze- 

rine çekmek ve yardım sağlamak 

için çalışmalarda bulundu, İstan- 

bul'a temsilciler gönderdi. 

Muhammet Emin'in bu reform 

hareketlerini engellemek isteyen 

Ruslar, saldırıya geçtiler ve onu 
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Unbi (Umpa) dağlarında mağlup | 
ettiler. Yenilgi bazı kabileleri geçi- 

ci bir süre için Muhammed Emin' 

den ayırdı. Bu sırada çıkan Kırim 

“Savaşı (1853-1855) Kafkasyalılar 
için son ümitti, Muhammet Emin 

Avrupa ülkelerle görüşüyordu. 

Avrupalılara "Rus generalleri ka- 

dar Osmanlı paşalarının da" isten- 
mediğini, Kafkasya'nın, İran-Os- 

manlı-Rusya devletleri arasında 

“Tampon" bir ülke olmasını, bu- 

nun Rusya'nın büyük bir yenilgi- 

siyle olabileceğini belirtü. Fakat 

müttefikler farklı düşünüyorlardı. 

Örneğin, Osmanlılar, Kafkasya'nın 
kendilerinin, İngilizler, kendi he- 

gemonyaları altında "bağımsız" ve 

Fransızlar da Rusya'nın olmasını 

istiyorlardı. Savaşta bütün mütte- 

fikler birbirlerini aldatmaya çalış- 

ular. İngilizler Şamil'in Rusya'ya 

“saldırmasını istediler fakat Şamil, 
önce Hazer Denizinden Karade- 

niz'e bütün Kafkasyanın Ruslar- 

dan temizlenmesini istediğinden 

Gürcüstan'a küçük akınlarla yetin- 

di. 

Osmanlılar Anapaya Zanyiko: 

vue Sefer (Safer) Beyi,'” Suk- 
hum'a da Behçet Paşayı, gönderdi- 

ler. Amaçları, Kafkas kabileleri 

müslümanlık hissi etrafında birleş- 

tirip, Ruslara karşı kullanmaktı. 

Anapaya gelen Sefer Bey, bu çev- 
redeki o kabileleri o Muhammet 
Eminden ayırmaya çalıştı ve bun- 
da da bir dereceye kadar başarılı 
oldu. Naip tarafından sürülen Na- 

tuhay beylerini geri getirtti. Sefer 

beyin Kafkasya'ya gönderilmesi, 

Kafkasya'ya yardımın değil, işga- 

lin düşünüldüğünü gösteriyordu. 

Nitekim savaşta Osmanlılar, Kaf. 

kasyayı "Osmanlı mülkü" gibi gös- 

ermeye çalıştılar ve mürtefikler 

ajanları aracılığıyla bu asılsız ha- 

berleri yaydılar. Bütün bunlar, 

Kafkasyada Omüttefiklere karşı 

olumsuz düşünceler doğuruyordu 

Savaşta her iki taraf bir üstünlük 

sağlayamadı. İngiltere, Rusya'nın 

Mindistan'a inmesini engellemek 

için tampon “afkasya'yı istiyor- 

du. Bu Fransızların işine gelmedi- 

ağ
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- Binden, Şubat 1856 Paris barış 

anlaşması, Kafkasya'dan bahseğdil- 
meden imzalandı. Bu, Kafkasya' 

nım Rusyaya bırakılması demekti. 

Kırım savaşı sırasında Kafkasyaya 

Rus saldırıları durmuştu. Fakat 

Sefer Beyin Kafkasya'da birliği ve 

ahlakı zayıflatması, bu savaşın za- 

rarlarını faydasından çok yaptı. 

1857'de M. Emin, dış ülkelerden, 

özellikle İngiltere'den yardım al- 

mak için İstanbul'a gitti. Fakat 
Rusyanın isteğiyle tutuklandı ve 

Şam'a sürüldü. Oradan kurtu- 

lup tekrar Kafkasyaya döndü. 

1857'nin sonlarına doğru, İngil- 

tere ve Fransa'nın baskısıyla Os- 

manlılar Batı Kafkasyayı boşalttı- 

lar ve Sefer Bey kendi başına kal- 

dı. İ 

Savaştan sonra Kafkasya'nın 

tehlikeli durumunu ortadan kal- 

dırmak isteyen Ruslar saldırılara 

başladılar ve 1859'da Doğu Kaf- 

kasya'nın direnci kırıldı, Bunun 

üzerine M, Emin Ruslarla uygun 

şartlar altında barış yapılmasını 

istedi. Fakat bu öneri milli kong- 

re tarafından şiddetle reddedildi. 

Mehmet Emin teslim oldu ve İs- 
tanbul'a gitti. Doğu Kafkasya'da- 

ki direncin kırılması üzerine Rus- 

lar, Batı Kafkasyalılara iki yol tek- 

lif ediyorlardı. Ya Stavropol böl- 

gesiyle Sal Stepine, veya Osmanlı 

topraklarına göç etmek. Aynı za-



manda Rus ajanları, Kuzeye göç 

edeceklerin hıristiyanlaştırılacak- 

larını, 25 yil askere alınacaklarını 

söylüyorlardı. Bununla Rus hükü- 

meti, Batı Kafkasyalıları bilhassa 

Osmanlı topraklarına göç ettirmek 

istiyordu. 

1860'da Sefer Bey öldü ve yeri- 

ne oğlu Zanyikovue İbrahim (Ka- 
ra Batır) geçti ve birlik hareket- 
lerine başladı. Yardım istemek 
için İstanbul'a İbrahim adında bir 

elçi gönderdi. Şapsığ, Vubıh ve 

Abhazlarıtemsil eden -çünkü yal- 

niz bu kabileler işgale uğramamış- 

1860'dan sonra tekrar savaşlar 

başladı ve 1861'de müjiklerin azat 

edilmesinden dolayı göç dalgaları 

Kafkasya'ya yöneltildi. Binlerce. 

Kazak ve Rus Kafkasya'ya yerleş- 

tirildi. 

Urguhart ve Leh yurtseverleri, 

Kafkasya için miting ve propagan- 

da yaptılar. Fakat Kafkasya'ya 

yardım yapılmasını sağlayamadı- 

lar. Bu sırada Kafkasya'da biraz 

Bjeduğ bölgesiyle, Şapsığ, Vubıh 

ve Abhaz bölgeleri işgal edilme- 

mişti. İşgal edilen yerlerdeki Kaf- 

kasyalılar bu bölgelere gelmişler, 

nüfus yoğunluğu artmış, bu yüz- 

den de yiyecek sıkıntısı ve salgın. 
hastalıklar başgöstermişti. Bütün 

bu çaresizlikler içinde Kafkasyalı- 
lar intihar savaşları yapmaya karar 

verdiler. Son savaşlara Kafkas- 

yalılar, kadın, erkek, çocuk, her- 

şeyleriyle katıldılar. Hodz vadisin- 

de ve Ahçip köyündeki savaşlar- 

da Kafkasyalılar yenildiler. *9 

D) SÜRGÜN 

Bu kanlı yenilgiler üzerine 

Ağustos 1864'de çarın kardeşi 

Grandük Mişel, yayınladığı fer- 

manla bir ay içinde Kafkasya'nın 

boşaltılmasını, aksi halde kalan 

herkesin harp esiri olarak Rusya' 
nın muhtelif mıntıkalarına sürüle- 

ceklerini bildirdi. Bunun üzerine 
vatandan Osmanlı topraklarına 

sürgün başladı. Sürülenler Bulgaris- 

tan, Dobrica, Sırbistan, Arnavut- 

luk, Suriye, Irak ve hatta Ürdün'e, 
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edilen 

2.000.000 arasında tahmin edil. 

genel olarak, durumu karışık olan 

yerlere yerleştirildi. Fakat Rusya 

kendisine sınır olan ve daha son- 

ra kendisinin olabilecek yerlerde 

Kafkasyalıları istemiyordu. Bu 

yüzden 1876 İstanbul Konferan- 

sında “Rumelide Çerkez göçmen- 

lerin iskan edilmemesi” kararlaştı- 

rildi” ve enaz 175000 Kafkasyalı 

ikinci sürgüne uğradı. Sürgünden 

sonra Kafkasyalılar Osmanlı İmpa- 

ratorluğu için “canla, başla” çalış- 

tılar. Örneğin, Osmanlıların (bil 
hassa Kafkas ordusundaki) süvari- 

lerinin büyük bit kısmı Kafkasya- 

İwdı ve savaşlarda sayısız yararis 

lıklar gösteriyorlardı.“ Kafkasya- 

lıların bu kadar çalışmasına rağ- 

men, ne kadarının sürüldüğü kesin 

olarak söylenememektedir. Sürgün 

Kafkasyalılar (o 500.000- 

mektedir.? Fakat resmi kayıtlara 

göre 1272 ile 1280 yılları (1855- 
1863) arasında 311.330 ve 1864 

yılında Eylül ayına kadar 283.000 

küsur göçmen Varna ve muhtelif 
Karadeniz limanlarına geldi.” Ay- 

ni resmi belgenin (Takvim-i Veka- 
yi) 1281 tarihli sayısında kış mev- 
siminden yaz ortalarına kadar top-. 

lam 295.068 kişinin geldiğini yaz- 

maktadır. Oo Böylecre en az 

900.000'e yakın göçmen 1855- 

1864 yıllarında Osmanlı İmpara- 

torluğuna gelmiştir. Bu yıllardan 

önce ve sonra gelen, yollarda ölen 

ve sayıma girmeyenlerle, sürgün 

edilen Kuzey Kafkasyalıların sayt- 

sının bir milyonu aştığı anlaşılı- 

yor. Osmanlı Devleti ise göçmen- 

lere hemen hiç yardım etmemiş, 

gıdasızlıktan, iklim değişikliğin- 

den ve salgın hastalıklardan bin- 

lerce Kafkasyalı ölmüştür.2'' Öy- 
leki Trabzon Rus konsolosunun 

raporunda Batumda, günde 7, 

Trabzon'da 180-250, Samsun'da 

200 kişinin öldüğünü bildirmiş- 

tr.>2 Çerkes köyleri 20-30 yıl 
sonra "Çerkes mezarları" haline 

gelmiştir.?3 Ekonomisi tarıma da- 

yalı olan Rusya ise Kafkasya, Uk- 

rayna, Ortaasya, Urallar gibi böl- 

geleri sömürerek kalkınmasını sağ- 

ladı ve bu bölgelerin geri kalması- 

na neden oldu.” 

IV. SÜRGÜNDEN SONRA, 
KAFKAS-RUS, OSMANLI 
İLİŞKİLERİ 

Sürgünden sonra Kafkasya'da, 

Ruslar, kolonizasyon işlerini her 

sömürgeci ülke gibi, "medenileş- 

tirme” olarak gösterdiler. Muhace- 

retteki Kafkasyalılar ise yurda dö- 

nüş İsteklerini kaybetmediler ve 

Osmanlı padişahlarıyla bir Osman- 

İı Rus savaşında Kafkasya'da isyan 

çıkartmak için anlaştılar. Bu fır- 
sat 1677-1876 Osmanlı Rus sava- 

şında çıktı. Osmanlılar Abhazya' 

da bir şaşırtma harekatına girdiler 

ve kıyıya 3-4000 Kafkasyalıyı çe- 

karttılar. O sırada Kafkasyalılar 

bir Kurultay toplayarak Abdur- 

rahman Efendiyi başkan seçtiler. 

İmamların önderliğinde 9 Mayıs'ta 
Dağıstan ve Çeçenistan'da, 12 Ma- 

yıs'ta da Kuban'da isyan çıktı. i 

Kafkasyalılar 20 yıl önce gömdük- 
leri tüfeklerini çıkarttılar. Durum 

Ruslar açısından ciddileşmişti.. Fa- 

kat her zamanki gibi Osmanlılar- 

dan gerekli yardım gelmediği için 

isyanlar bastırıldı. İsyandan sonra 

Adigelerin bir kısmı ile Abhazların 

büyük bir çoğunluğu Osmanlı top- 

raklarına sürüldü. 

Bundan sonra 1905'e kadar 

"“medenileştirme" Oo hareketlerine 

karşı çıkan küçük ayaklanmalar 

dışında önemli birşey olmadı. Bu 

sıralarda dünya siyasetinde önemli 

değişiklikler oluyordu. XIX. yy.ın 
sonlarına doğru Osmanlıların üze- 

rindeki İngiliz etkisi azalmıştı. Bu- 

nun üzerine Osmanlıların yeni ha- 

misi gelişmekte olan Almanya ol- 

du. 1888'de Deutsche (Doçe) 
Bank Osmanlı İmparatorluğuna 

girdi ve Anadolu Demiryollarının 

yapımını eline geçirdi. Osmanlı or- 

dusunun teşkilatlandırılması Al- 

man subaylarına verilmeye başlan- . 

dı. Bunun üzerine 1907'de Rus-İn- 

giliz anlaşması yapıldı. 1909'da ik- 

tidara geçen Enver, Talat ve Ce- 
mal Paşalar Almanlar'ın hemen 

her istediklerini yaptılar ve Pansla- 

vizm'e karşı Panturanizm'i çıkar- 

dilar. (Panturana Dağıstan da giri- 

yordu.) 
Bu sıralarda Kafkasya'da, 1905 

  

 



  

    

Rus-lapon savaşında Rusya'nın 
yenilmesi fırsat bilinerek bir isyan 

daha çıkarıldı ama bu da bastırı!- 

dı. 1913'de egemenler halka air. 

geniş arazilere el koydular. Bunun 

üzerine onbini aşkın Adige “Üzeli- 

ko" ırmağı mevkiinde feodallerle 

ve onları destekleyen çar ordusuy- 

a çarpıştı, Ayaklanmanın önde 

gelenleri Sibirya'ya sürüldü. Bu yıl- 

larda, devlet tarafından “asi, 

hırsız, haydut” diye adlandırılan, 

halkın Abrek dediği kimseler Çar- 

lk otoritesine karşı koyuyorlardı. 

Bunlar resmi yerleri ve zengin- 

leri soyup, elde ettiklerini halka 

dağıtıyorlardı. 

i Dünya savaşında Osmanlı 

yöneticileri "romantik" hayalleri- 

ni gerçekleştirmek üzere (Turan 

için) IV. Orduyu kurdular, fakat 
Kafkas cephesinde çeşitli yenil- 

gilere uğramaktan kurtulamadı- 

lar. Şubat 1917'de başlayan dev- 

“im üzerine Rus ordusu çözülme- 

ye başladı. Devrim üzerine 3 Ma- 

yıs 1917'de Terekkale (Vladikaf- 
kas) de halk kurultayı toplandı 
ve bir icra organı (Birleşmiş Şima- 

li Kafkasya ve Dağıstan Dağlıları 

Birliği Merkez Komitesi) kuruldu. 

18 Eylül 1917/'deki ikinci toplan- 

tda kurultay "Kuzey Kafkasya 

Milli Müessesan Meclisi” adını al- 

dı ve Kuzey Kafkasyalıların siyasi 

bir birlik teşkil ettiğine karar ve- 

rildi. Kuzey Kafkasya merkez ko- 

mitesi, 20 Kasım 1917'de Rusya' 

dan ayrıldığını ve bağımsız bir 

devlet olduğunu ilan etti. Resmi 

1- Kral Temuryukue'nin çocukları Sultan (Mikhail) ve Maryan (Mariya) eğitilmek üzere gönderilenlerdendi. (Şora 

müesseselere, bankalara, okullara, 

vs, milli bir şekil verildi. Bundan 

memnun olmayan Kazaklar ve 

Ruslarla çeşitli çatışmalar oldu. 

Güney Kafkasya'da ise Gürcü, Er- 

meni ve Azeriierden oluşan Trans- 

kafkas federasyonu kuruldu. Bu 

federasyonun savunması (milli 

kuvvetleri) yok gibiydi 

Brest-iitovsk anlaşmasıyla Ba- 

tum, Ardahan ve Kars'ı Sovyet- 

lerden alan Osmanlılar saldırıya 

geçtiler. Bunun üzerine 22 Nisan' 

da Transkafkas Federatif Cumhu- 

riveti bağımsız! ığını ilan etti. Al- 

munlar ve İngilizler Bakü'nün Os- 

manlılar tarafından işgal edilmesi- 

ni istemiyorlardı. (Çünkü kendile- 
Dakü'yü işgal etmek istiyorlar- 

dı. Ö) Bu yüzden Almanlar, kendi 

isteğiyle, Gürcüstan'ı “himaye” et- 

tiler ve asker gönderdiler. Osman- 

ların OErmenistanı İşgali İngiliz 

hareketini engelleyeceği için bu 

hareket Almanlar tarafından teş- 

vik edildi. Kuzey Kafkasyalılar ise 

İstanbul'a yardım istemek için bir 
heyet gönderdiler ve 11 Mayis. 

1918'de bir nota ile, bütün devlet- 

lere Kuzey Kafkasyanın bağım- 

sızlığını ilan ettiler. Bunu 26 Ma- 

yıs'ta Gürcüstan, 28 Mayıs'ta da 

Azerbaycan ve Ermenistan'ın ba- 

gımsızlıklarını belirtmeleri takip 

etti. Kuzey Kafkas Cumhuriyeti, 

bu üç devlete çeşitli kereler kon- 

federasyon teklif ettiyse de kabul 

edilmedi. 8 Haziran 1918'de Kaf- 

kas devletleri ve Osmanlılar arasın- 

da iyi dostluk ve iyi komşuluk an- 

B. Noghumuka, Çerkes Tarihi İstanbul, 1974, ss. 132-133). 

laşması yapıldı. Fakat bu sirada 

Osmanlı ordusu Kafkasya'ya gir- 

di. İsmail Berkok, Mithat Paşl ve 
Muzaffer beyler K. Kafkas yerli 

kuvvetlerini organizeye başladılar. 

Gürcüstan üzerinden 

yen Osmanlılar, Azerbaycan üze- 

rinden ilerlediler ve 15 Eylül'de 

Bakü'yü işgal ettiler, Sov 

Almanların savaşı kaybetmeleri 

üzerine Osmanlılarla di 

Brest-l itovsk anlaşmasını e İeshet- 

derine ve Osmanlıların Kafkas- 

yadan çıkmaları gerektiğini bil- 

. Fakat 6 Ekim'de Derben 

Ekim'de şehre Kuz zey 

dirdiler 

alındı ve 13 ! 

Kafkasya Cumhuriyeti bayrağı çe- 

kildi. Fakat Osmanlılar savaşı kay- 

bettiler ve Mondoros anılaşmasıv- 

“la Kafkasya'dan çıkmak zorunda 

kaldılar. Bunun üzerine 17 Kasım' 

da İngilizler Bakü'yü işgal ettiler. * 

İngilizlerin (odesteğindeki oODeni- 

kin'in beyaz orduları Adıge, Kara- 

çay, Kabartay ve Oser bölgelerini 

işgal ettiler. Denikin'in işgal ettiği 

yerlerde 1919'da İnguşlar, 1920' 

de Dağıstanlılar isyan ettiler. Fa- 

kat bu isyanlar bastırıldı. Sovyet- 

ler bu savaşlarda Kafkasyalıları 

destekledi. Mart 1920'de Beyaz 
orduların mukavemetleri kırıdı ve 

Kızılordu bütün Kafkasya'yı işgal 

etil. 

1917'de Çarık Rusyasının, 

1923 (24)'de de Osmanlı İmpara- 
torluğunun yıkılmasıyla, Kafkas- 

yanın bu devletlerle ilişkileri sona 

erdi. 

9. Osmanlılar, Kuzey-batı Kafkasyalıların aristokrat sınıfıyla yakın ilişkiler içindeydi. Saraydaki birçok paşalar, 

sultanlar, Kafkasyalılar ile evlenmişti. Osmanlılar bu kişileri ve bunların akrabalarıyla Kafkasyalılara yardım ede- 

ceklerini yayıyorlardı. Bu yüzden Kafkasyalılar boş yere Osmanlıların yardımını beklediler. 

3- Acara Gürcüleri Osmanlılar tarafından Müslümanlaştırılmıştı. Acaralılar Osmanlılara o kadar çok yardım ediyor- 

lardı ki, bunların Osmanlıların emrine verdikleri kuvvetleri, düzenli Osmanlı ordusundan daha güçlüydü. 

d- Gürcüstanın parçaları olan, İmreti 1810, Guria 1829, Mingrelia 1857, Svaneti 1858 ve Abhazya 1864'de Rusya 

va ilhak edildi. 

olmuştur. 

6- XIX. yy. ilk yıllarında batı, Fransız ihtilalinden doğan fikirlerle ve Napolyonla uğraşıyordu. Bundan etkilenen 

4: 1801'de Abhazya dahil bütün Gürcüstan “resmen” Rusya'ya ilhak edildi. Abhazyanın fiili ilhakı 186 ten sonra 

Rusya, kendisine bulaşabilecek isyanları bastırma konusunda Avrupa'ya yardım ediyordu. 

7- Kafkasya'nın Osmanlılar tarafından Rusyaya "verilmesi" üzerine Kafkasyalılar Ruslara bir heyet gönderdiler ve



  

Osmanlıların hiçbir zaman sahip olmadıkları toprakları Rusya'ya veremeyeceğini bildirdiler. "Açık havada yapı- 

lan bu görüşme esnasında garip bir hadise olmuştur. Bir huş yakındaki bir ağaca konmuştur. Murahhaslardan bdi- 

vi kuşu genersle göstererek şöyle demiştir: “Bakınız generali, ben de bu kuşu size veriyorum. Türkiye'nin bu da- 

biboda bahsetmekte olduğunuz hattı hareketin bundan fazla kıymeti yoktur. Türkiye hiçbir zaman kendisine aif 

oloumuş olan bir memleketi size hediye edemez. General. siz de Çerkezistan'a gelerek böyle bir ferağ muamelesi 

vanonal istevemezsiniz. " (Wessan-Girav Cubeviı, Kafkas Rus Mücadelesi, istanbul, 1967, 5s. 04-55). 

3 ra. , Ni e 3 

“İm giltere'nin Eransa yar karşı olmasının nedeni, Napolyon'un Avrupa pazarlarını İngiltere'ye kapatması ve daha 

sonra Mısır'ı alıp, İnşiiteresHindistan yolunu kesmesiydi. Rusya ise o sıralarda İngiltere'nin Güney » 
v o ; 7; 

mwruolerine (Hindistan, vs ) uzaktı. Bu yüzden Rusya'nın yanında yer aldılar. Fransa yenilince de tekrar Rusya 

n 

Asa va'daki sö- 

Ni 

min karşısına geçtiler. 

9. Boru risinun palidkası: “Deramlı dostlarımız ve devamlı düşmanlarımız yoktur; Devamlı çıkarlarımız vardır. 

19 Değistan'deki bu hanlık lar “rap istilasından kalmışlardı ve her biri doğu despotizminin birer örneğiydiler. Dağ- 

larda ve Cuçeniştan da ise halk demokratik bir şekilde yaşıyordu ve bütün otorite “ihtiyar meclisleri"ne gitti.   di 

Bünleri birleşecek bir ' sap” henüz çıkmamıştı. 1 Şeyh Mansur. Şabats isimli fakir bir adamın çocuğuydu 

çobunlik yapmıştı, Guzaval'ı bir ibadet kabul ediyordu. 

" 

Şamil esir edilince Timurhanşura (Temurhanşura)ya götürüldü. "... halk ve kabileler temsilcileri Şamil'in ellerine 

sarılarak son direktifi istiyorlar ve: "— Sen gittikten sonra biz ne yapalım? Kalkıp hicret mi edelim?" diye soru- 

yorlar. Şamil'in bu başsız ve yetim kalan perişan insanlara verdiği cevap şudur: 

“Hasır, yerlerinizde imanla kaim olarak kalınız. Yalnız vatanın bir gün hürriyetine ve istiklaline kavuşacağına 

dair olum itikadınızı kaybetmeyin." (Tarık Mümtaz Göztepe, İmam Şamil, Sebil Yayınevi, 4. Boski. İstanbul. 

197 & 425-426). 

12- Bu savaşlar konusunda K. Marks şöyle diyordu: “Kahraman Adiğeler Rusları hezimetlere uğrattılar. Ey dünya, 

ey insanlık: özgür yaşamak isteyen insanların nelere muktedir olduklarını onlardan öğreniniz" (Kafkasya K.D., 

H. Aşemez. "Adığey (Çerkesya)'in Kısa Tarihi”, Özel Sayı (39-429), Aralık 1973, Ankara, 5. 72, ve diğer kitaplar, 

AH. Mizal, vb.) 

ha
a 

m
 ; 

13- Din adamları M. Emini destekliyorlardı. 

14 Sefer Bey, Kafkas asıllı olmasına rağmen : 25 yıl Zagreb'de kalmış, Kafkasya ile alakası olmayan birisiydi. 

15- Bir Adige türküsü Hodz avulunda dökülen kanın diz boyuna çıktığını söyler. 

15- İ. Halil Sedes, 1877-73 Osmanlı-Rus ve Romen Savaşı, 1. Cilt, İstanbul, 1935, 5. 29. 

17- 1876 İstanbul Konferansında alınan kararlardan biri şöyleydi: "İslam ahaliye ve hele (abç) Çerkezlere verilmiş 

olan silahların toplatılması..." yage. 8. 30, ayrıca Suvari kuvvetleri için bkz. W.E.D. Allen e Paul Muratoff Kafkas 

Harekatı, 1323-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara, 1966. 

15- Österrelehisehe Monatschrift Fürden Orient, Wien 1877, No. 6, 5. 113/114, de 500-600 bin, C.R. Von Sax, 
Geschichte des Machtuerfalles der Turkei, Wien 1908, s. 372, de 500000 ve bunları aktaran Ahmet C. Eren, ile 

Al K. Meram'da 600000, İsmail Berkok, Tarihte Xafkasya, İstanbul, 1958, s. 528'de 1.000.000. Ahmet Hazer 

Hizal, Kuzey Kafkasya, Orkun Yayınevi, Ankara 1961, s. 49'da 1,5 milyon, Wassan-Giray Cabağı, Kajfkas-Rus 

Mücadelesi, İstanbul, 1967. s. 73'de 780 binden fazla, Kadircan Kaflı, Türkiye'ye Göçler, İstanbul 1966. s. 30'da 

1.616.000, X.E.D. Allen ve Paul Muratoff, yage'de 600.000'den fazla, R. Conguest, The Soviet Deportation or 

Natinnalittes, London, 1960, s. 8'de 600.000 (Çerkes) K. Kafkasyalıların göç ettiklerini yazarlar. 

19- Tabtim-i Vekayi, Defa 760, sene 1281, (Rebiüevvel'den aktaran Prof. Dr. Ahmet C. Eren, Türkiye'de Göç ve 

Göçmen Meseleleri, İstanbul 1966, ayrıca Ali Kemal Weram, Rus Türk İlişkileri Tarihi, İstanbul, 1969, s. 452. 

20- Tükvim-i Vekayinin vaş sayısı Kafkasyalıların perişanlıklarını yazar. Ayrıca Kadircan Kajlı, yese, s. 20'de göç- 

menlerin üçte birinın öldüğünü (hastalıktan, şıdasızlıktan, us.) Mehmet Ketey ise (Çeçen-İnguş ililletinin imha- 

sının 8, Yıldönümü Münasebetiyle Verilen Konferanslar, K.K.T.K. Derneği yayınları, İstanbul 1959, $. 7) 

1.530.000 göçmenin yarısının “mahvolduğunu”" yazar. 

İsmail Berkok, Terihte Kafkasya, İstanbul, 1958, s. 399 ve A, Hazer Hızal, Kuzey Kafkasya, Ankara, 19861, s. 49 
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22. Kadircan Kaflı, Şimali Kafkasya, İstanhul, 1942, 

23- Rusya'nın ekonomisi tarıma dayanıyordu ve ihracatları, tarım ürünleri ve kürk gibi hayvansal ürünlerdi. Yüzyullar- 

dır Rusya ormanlarında avcılık yaptıkları için kürk hayvanları azalmıştı ve tarım ürünleri halkın ihtiyaçları büyük 

ölçüde hısılarak ihraç edilebiliyordu. Bu yüzden ormanlık olan ve tarıma elverişli komşu ülkeler isval edilip s6- 

mürülerek Rusya'nın kalkınması sağlandı. Böylece sömürülen ülkelerin de geri kalmasına <ebep olundu. 

Rabü'nün o zamanki önemi büyük ölçüde petrollerinden dolayı idi. 1901'de dünyada üretilen petrolün varısı Ba- 

“e gretilmi ci, 

  
 



  

  
  

  

  

    

Umudu, ayrık otlarının arasından bir buğday başağını koparır 

sibi çekip ayıralım çaresizlikten. Ağıtlar, eli-kolu bağlanmış in 

sanların çığlığıdır; yeni yepyeni bir türkü söyleyelim. 

(Kafdası 13-14, 5-3 
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Bu yazı K. Kafkasya tarihinin 

1900'lü yıllarına ilişkin bir yeni- 

den okuma çalışmasının ürünüdür. 

Çalışmanın yapılmasının nedeni 

tarihimizin bu döneminin objektif 

olarak değerlendirilmeyip, dönemi 

yaşayanlar tarafından yazılmış ol- 

masıdır. İlginçtir ki Kafkas tarihi- 

nin 1900'lü yılları o yılları yaşa- 

yanlar tarafından yazılmış veya 

sonradan yazanlara kaynaklık et- 

miştir. Sonuçta tarih dönemi ya- 

şayanların yaşamlarını savunma- 

sına dönüşmüştür. Bu yargıya ula- 

şarak 1918 Cumhuriyetinin araştı- 

rılmasına neden olan Musa Kun- 

duk ve Kılıç GireyisK. Kafkasyalı 

ların halk kahramanları olarak su- 

nulabilmesidir. o Yıllarca Çarlık 
Rusyası'na karşı savaşan bir halka, 

çarlığın subayları halk kahramanı 

olarak nasıl sunulabilir, bu sunu- 

şun mantığı nedir? İşte 11 Mayıs 

Cumhuriyetinin değerlendirmesi- 

ne ulaşan muhaceretteki tarih ya- 
zınını yeniden okuma süreci, bu 

sorulara yanıt aranarak başla- 

mıştır. Sonuçta, yıllarca dernekle- 

rimizde anma günleri düzenlenen 

11 Mayıs'ın, onun kahramanları- 

nın iyice değerlendirilmesinin ge- 

reği ortaya çıkmıştır. 

Kendi tarihini yazanların yaz- 

dıkları doğru değildir. Fakat bu 

yazılanlar çalışmaya kaynak/bel- 

ge olmuşlardır. Yeniden okuma 

sırasında şu noktalar göz önüne 

alınmıştır. 

a) Kendi tarihini yazanlara ya- 
nıt verebilecek olanlar Anavatanda 

kaidıklarından yazılar tek yanlıdır. 

b) Birçok gerçek 11 Mayıs'ta 

bir arada olanların kendi çelişkile- 

rinden yakalanabilecektir. 

c) Muhaceretteki çalışmaları- 

run İncelenmesi geriy? dönük de- 

gerlendirmeleri sağlıklı kılabile- 

cektir. 

Kuzey Kafkasyalıların yazdığı 

tarihin yeniden okunması dışında, 

Kafkasyalı olmayan tarihçilerin 

çalışmalarından da yararlanılmış- 

tır. Çalışma sürecinde birkaç ait 

başlıkta yoğunlaşılmıştır. 
a) Yeniden okuma ve çelişkile- 

rin yakalanması, 

b) Belgelerin toplanması, 

c) 11 Mayıs'a damgasını vuran- 

ların yaşamlarının derlenmesi, 

d) Anıların derlenmesi, 

e) Kuzey Kafkasya'daki ve dün- 
yadaki gelişmelerin tarihsel sira- 

lanması ve bunların karşılaştırıl- 

ması, 

f) Yazarların 11 Mayıs değer- 
lendirmeleri , 

g) 11 Mayıs'a adı geçenlerin 

sonraki mücadeleleri, vb. 

Çalışma böyle bir alanda yapıl- 

mış olmasına karşın sunuşu farklı 

olacaktır. Çünkü amacımız döne- 

me ilişkin olguları belirli bir çer- 

çevede sunmaktan öte, bu olgula- 

ra dayanarak genellemelere ulaşa- 

bilmek ve ulaşılan genellemeleri 

aktarabilmektir. Sunuş a) Devlet 

b) Atlanan bir dönem, 1864- 
1917 c) 1918 Cumhuriyeti d)Kay- 
naklardan oluşacaktır. 

DEVLET ÜZERİNE 

K.K.K. Derneği'nin Gençlik 

Kolu tarafından çıkarılan Nartla- 

nn Sesi Bülteni 1975 yılında, 

9. sayısında 11 Mayıs'ın 57, yıl- 

dönümünü kutlarken günün öne- 

mini “Bu Büyük gün bizi millet 

olarak görmek istemeyenlere en 

büyük darbe, devlet olabileceğimi- 

Zin inancını belgeleyen en açık de- 

ildir" diyerek belirtiyordu. Kisaca 

11 Mayss'ta Kuzey Kafhasvalıların 

da devlet olabilecekleri kansilanı- 

yordu. 

Bu devlet kavramı vaskı bir 

araştırma çalışmanın konusu Ola- 

bilecek bir siyasi görüşten eikilen- 

miş/aktarılmıştı. Belli bir eziklikle 

devler fetişleştiriliyordu. Fetişleş- 

tirilen devlet bugüne kadar K. Kaf 

kasyaiılar tarafından yapılan çalış- 

maların büyük bir kısmına da dam- 

gasını vurdu. Böylece “İT Mayıs 

Cumhuriyeti” oOÖzel bir önem 

kazandı. Bu nedenle 11 Mayıs 

Cumhuriyetini ele almadan önce 

ve sağlıklı bir değerlendirme yapı- 

bilmek için devlet kavramını açık- 

lamak gerekmektedir. 

Genelde çalışmanın bütününde, 

özelde devler kavramın: geliştirir- 

ken sorunu temel tarihsel gelişimi 

içinde ele almak, yöntem olarak 

benimsenmiştir. Çünkü somut ola- 

rak devletin ne olduğunun tarih 

içinde ortaya çıkışının, çıkış ko- 

şullarının ve gelişiminin incelene- 

rek kavranabileceği düşünülmüş- 

tür. Devletin tarihsel gelişimi ince- 

lendiğinde onun olmadığı bir dö- 

nemle karşılaşılır. Görülüyor ki il- 

kel toplumda bizim şu an bildiği- 

miz ve içinde yaşadığımız devlet 

yoktur. İnsanlar tamamen doğal 

çevreye bağlı yaşamaktadırlar. İlK 

insan toplulukları kan bağına bas- 

lı gens lerden (klanlardani, onların 

birlikleri tirübülerden (kabileler- 

den) oluşmaktadır. İnsanlar doğa 

ile mücadele ederken, doğanın 

kendilerine sunduğu bitkisel be- 

sinlerle ve avcılık yaparak yaşaya- 

bilmektedirler, o İnsanlar, o süreç 

içinde yaşamları için serekli”



besinleri toplarken ya da avcilik 

yaparken, kullandıkları araçları 

geliştirirler. İlkel toplum gelişimi 

içinde, toplayıcılıktan, kendi üret- 

ği raçların da gelişimiyle, tarım- 

sal üretime geçer ve avcılık gelişir. 

Üretim araçlarının bu gelişimi 

sadece çobanlıkla uğraşan iribüle- 

rin (kabilelerin) oluşmasına, ilk 
büyük toplumsal iş bölümüne yol 

açar. Toplumsal iş bölümü, üretim 

araçlarının gelişmesini üretiminart 

masını ve üretim araçları üzerinde- 

ki toplumsal mülkiyetin yerine 

özel mülkiyetin geçmesini sağlar. 

Üretimdeki bu artış artık tutsak- 
ların öldürülmediği, köle olarak 

çalıştırıldığı ve ari-emeğine, arir- 

ürününe el konulduğu, toplumun 

üretim araçlarına sahip köleciler 

ve üretim araçlarından yoksun kö- 

lelerden oluştuğu, ilkel toplumu 

dağıtan, köleci üretim tarzını orta- 

ya çıkarır. Böylece tarihte ilk kez 

.sınıflar ortaya çikar ve toplum si 

nıfsızken sınıflı olur. 

Köleci toplumdaki toplumsal 

ilişkilerin ilkel toplumdaki top- 

lumsal ilişkilere benzemesi, ilkel 

toplumdaki toplumsal ilişkilerin 

sürmesi, artık olanak dışıdır. Top- 

ium ilkel toplumdaki gibi, bilgili, 

saygın ihtiyarlar (tamateler) rara- 
fından yönetilemez. Çünkü, hiçbir 

ahlaksal kural kölelere ürünlerini 

köle sahiplerine vermelerini haklı 

görmez. Çünkü hiçbir ihtiyar 

(tahamate), kölelerin ürünlerinin 

üretime oOkatılmayan kölecilerle 

naylaşılmasını emredemez: Köleci 

toplumda köleci paylaşımı sağla- 

yacak yeni bir otorite gerekir ve 
devlet ortaya çıkar. 

Moore devleti şöyle tanımlar: 

"Devlet kitlelerin gücünü silahlı ve 

örgütlü bir azınlığın gücüne bağım- 

ho kılan kurumdur." Sömüren ve 

sömürülen sınıfların mücadelesi 

içinde doğan, sömüren sınıfların, 

“zor" aracı olarak işlev gören dev- 

let, süreç içinde iyice yetkinleşir. 

Devletin işlevleri artar. Devlet sö- 

müren sınıfların kırbacı görünü- 

münden çıkıp, toplumun uzlaştı- 

ricısı, hakemi görünümünü alır. 

Çünkü toplum içinde sömüren ve 

sömürülen sınıflardaki mücadelele- 

rin sürekliliği sağlıklı bir üretimi 

engelleyecektir. Toplum içindeki 

kavgayı durduracak bir güce ihti- 

Devlet bu görevi de üsilenir. 

Devlet, ei üzerinde, sınıf 

mücadelesini frenleyen bir hakem 

görünümündedir. Fakat, devlet uz- 

laşmaz sınıf çelişkilerinin ortaya 

çıkığı | yerde vezamanda ortaya 

çıktığına göre, uzlaşmaz sınıfların 

üzlaştırıcıs hakemi de olamaz ve 

'bir sınıfa dayanmak zorunda” ka- 

“Bir sınıfa dayanmak zorunda 

olan "devlet İse, toplum uzlaş- 

maz sınıflara bölündüğünde sömü- 

ren sına dayanmadan edemez, 

çünkü kendisi de sömürünün ürü- 

nüdür. Varlığı sömürüye bağlıdır. 

Polisiyle, askeriyle, r-emuruyla 

üretici değildir, .üretilenden pay 

alır. Kölecinin köleleri yönetmesi 

için bir kırbaç almaktan çıkan, 

toplumun üzerinde görünen devle- 

tin sömüren sınıflara dayanması- 

ni zorunlu kılan işte bu asalaklı.« 

ğıdır ve devlet sömürüyü sağladığı 

sürece işlevi kölecinin kKirbacı ol- 

duğu oranda, sömüren sınıfların 

aracıdır. Devletin ezilen, sömürü- 

len sınıflara dayanması kendi ken- 

dini inkarıdır; devler olarak devle- 

tin de ortadan kalkmasıdır. 

devlet; Kısaca özetlersek 

kitlelerin gücünü, sömüren sınıfla- 

rın çıkarları doğrultusunda çalı- 

şan silahlı ve örgütlü bir azınlığın 

zücüne bağımlı kılan kurumdur. 

Devlet böyle tanımlandığında 11. 

Mayıs Cumhuriyetinin Kuzey Kaf- 

kasyalılar tarafından kurulan ilk 

devler olmadığı anlaşılmaktadır. 

Çünkü 1918'e kadar K. Kafkasya- 

lılar birçok köleci ve feodal dev- 

leiler kurmuşlardır. Kapitalizm 

öncesi (Köleci/Feodal) ilişkilerin 

etkilerinin hala sürdüğü günümüz- 

de devletin bu tanımının ve köle- 

ci/feodal devlet gücünün K. Kaf. 

kasyalılarca çok daha kolay anla- 

şılır olması gerekmektedir. 11 Ma- 

yıs'ın öbür devletlerden farkının 

ise cumhuriyet olduğu vurgulana- - 

bilir. Kuzey Kafkasyalıları 1864' 

den 1917 yılına kadar feodal dev- 

let (o örgütlenmesinden, cumhu- 

riyete getiren nedenler de ancak 

bu süreç incelendiğinde anlaşılabi- 

lir olsa gerek. 

Yeri gelmişken bir o 
noktanın 

daha vurgulanması önem kazan- 

makta; Devletin başka devletleric 

ilişkisi ve mücadelesi. Bu müca- 

dele özellikle kapitalistleşme süre- 

cinde, milliyetçi duyguları da kul 

lanarak, devletin sınıf yapısını giz- 

leyebilmektedir. Ya 

dele sürecinde Dbirisşen talepler 

da bu müca- 

daha sonra devlete sırtlar isi, 

ake 

temin edebilmektedir 

di e ge tirebi mektedir 11 Mayıs 

Cumhuriyeti incelenirken bU nmok- 

tanın da gözden uzak durulmaması 

gerekir, Devlet kavramına bu yak- 

laşım, döneme ilişkin gerçekçi 

bilgiler almak isteyen herkes tara- 

fından kullanılmaktadır. Örnekle- 
mek gerekirse Kazım Karabekir 
bile 1920'lerde K. Kafkasya'ya gi- 

den Aziz ve İsmail Hakkı beylerin, 

raporlarını okuduktan sonra, ben- 

zer yaklaşımla şu soruları sorabil- 

mekte; "Ancak mezkur raporda, 

Bolşeviklerin otahriri ovaadlerine 

rağmen' bu istiklali tanımadıkları 

bildirilmektedir. Bu hususun te- 

lakki ve tezekküründe en mühim 

gördüğüm madde bu isuklalin biz- 

zat şimdi Kafkas milleri tarafiın- 

dan vechi telakkisidir. Dağıstan 

zabitan ile asilzadelerinin ve Da- 

gıstan'da bulunan Türk zabitan ve 

memurinin Dağıstan isüklalini tar- 

z: telakkileri halkın telakkisinden 

farklı olabilir. Ekseriyeti çar hü- 

kümetinin yetiştirmesi olan asilza- 

delerle milliyet hissi pek kuvvetli 

olan Türk zabitanının murat ettik- 

leri istiklal, tabian ile emperyalist 

bir istiklale daha meyaldir. 

Bugün Kuzey Kafkasya'da ida- 

re hemen tamamen yerli müslü- 

man halk elinde ise, millet bu tarz 

idareyi istiklaline mugayir görmez. 

Halbuki bu şekil idarenin kendi- 

lerine vazife ve mevki vermedi- 

gini gören asilzade sınıfı vaziyet- 

ten muğber olarak bu hali, Dağıs- 

tan'ın istiklali Bolşevikler tara- 

fından tanınmadığı suretinde his 

ve telakki edebilir. (1961; 89, 90) 

  

 



  
  

Görüldüğü gibi Kazım Karabe- 

kir sınıf farklılıklarını 1920'lerde 

görebilmekte ve çoğunluğu Çarlık 

Rusyasi tarafından yetiştirilen Ku- 

zey Kafkasyalı soylular/askerler ve 

Osmanlı Devleti görevlileriyle Ku- 

zey Kafkasya halkı arasında Özgür- 

lük/istiklal anlayışında bile farklı- 

lıklar alabileceğini tespit edebi!- 

mektedir. 

TARİHİMİZDE ANILMAYAN 

BİR DÖNEM 1864-1917 

Kuzey Kafkasya tarihi üzerine 

yazilan eserlerde bir dönem hiç 

anlatılmaz. Rusya'ya karşı yapılan 

savaşların kaybedildiği 1863 yılı 

ile Sovyet devriminin olduğu 

1917 yılına kadar geçen süre san- 

ki unutulmuş veya unutturulmak 

istenmiştir. Muhacerette bu görevi 

yerine getirebilecek olanlar 1918 

Cumhuriyetinden sonra Sovyetler- 

den kaçanlar, bu dönemle ilgili 

bilgi vermediklerine göre sınırlı 

kaynaklarla biz incelemeye çalışa- 

lim. 

1960'lar Rusya'da kapitalizmin 

hızla geliştiği dönemdir. “Kapita- 

lizmin yapısında bulunan eşitsiz 

gelişme ile üretimin bazı dalları 

diğerlerini geçer ve “eski iktisadi 

ilişkiler alanını aşmaya çalışır"... 

"çok hızlı büyüyen büyük fabrika- 

lar, artık pazarın eski boyutlarıyla 

yetinememektedirler. Daha uzak- 

ta, Novo-Rossiya'ya, güney-doğu 

İransvolga bölgesine, Kuzey Kaf- 

kasya'ya sonra da Sibirya'ya vb. 

yerleşen yeni nüfus arasında bir 

pazar aramaya başlarlar. “Bu süreç 

siyasi olarak fethedilen yerlerin ik- 

tisadi olarak da fethini zorunlu kı- 

lar. Böylece Kafkasya ve özellikle 

Kuzey Kafkasya yoğun bir biçim- 

de kolonileştirilir. (1975b; 512. 
513). 

Yeri gelmişken koloni kavramı- 

nı açalım. "Bu kavramın temel 

özellikleri şunlardır. 1) işgal edil- 
memiş, baş, yerleşeceklerin kolay- 

ca erişebileceği toprakların varlığı, 

2) dünya çapında kurulmuş bir iş 

bölümünün, bir dünya pazarının 

varlığı; koloniler bu sayede geniş 

tarımsal üretimde uzmanlaşırlar, 

. karşılığında da “başka koşullar al- 

tında kendileri üretmek zorunda 

kalacak ları” mamul sınai mallar 

alırlar." (1975b; 512) Tanımından 

da anlaşılabileceği üzere koloni te- 

rimi Kuzey Kafkasya için uygun- 

dur. Çünkü "kolenizasyonunun 

serbestçe gelişimini sağlamak üze- 

re "Kuzey Kafkasyalsıların büyük 

bir kısmı 1860'li: yıllarda Osmanlı 

imparatorluğu'na göçe zorlanmış 

Kuzey Kafkasya'nın büyük bir 

kısmı kolonizasyona açık hale geti- 

rilmiştir. o Ardından yüzbinlerce 

Kazak tarım* işçisi olarak çalıştı- 

rılmak üzere bu topraklara gönde- 

rildi. “1878'den 1905'e dek Ku- 

banın nüfusu 628.000'den 

2.248.200'e çıktı. 1697'deki nü- 

fus sayımına göre Kuban'daki kır- 

sal nüfusun 90 31.6'sı bu bölge dı- 

şında doğmuştu." (1987; 9) Kaf- 

kasyadaki kentli nüfus "ise" 1863' 

te 350.000 iken 1897'de 

900.000'e Okadar yükselmiştir. 

(Toplam nüfus, 1851-1897 arasın- 
da 96 95 artmıştır. (1975b, 514). 

Kafkasya'ya yerleşen bu nüfus 

kolonileşmenin ana nedenini de 

gerçekleştirdi. K. Kafkasya Rus- 

ya'nın tarım ve hammadde alanı 

olurken sanayi de geri kaldı" Ola- 

ganüstü doğal kaynaklarına rağ- 

men devrim-öncesi dönemde K. 

Kafkasya'da (Tarım ürünlerinin ilk 
/basit/işlenmelerinden elde edilen 

ürünler hariç) sadece iki sanai sek- 
törü gelişti, yağ/petrol/oil) ve çi- 
mento; ... ve bu sektörler bölge- 

nin genel tarımsal kalıbını büyük 
ölçüde değiştirmedi, hatta göç- 

men akımına çok küçük bir sinai 

çeşni katabildi” (1987; 11) 
K. Kafkasya kolonileştirilerek 

Rus kapitalizminin etki alanına 

çekildi ve. 19. yy.ın sonlarında 

güçlü bir kırsal ve kentsel burjuva 

sınıfı gelişti, (1988) ve böylece 
"Reform sonrası dönemin başla- 

rında pek seyrek nüfusu olan, ya 

da dünya ekonomisinin dışında, 

hatta tarihin dışında yaşayan dağ- 

ların oturduğu bir ülke, petrol 

sanayicilerinin şarap tüccarlarının, 

büyük buğday ve tütün ekicileri- 

vin ülkesi haline" geldi ve "Bay 

Kupon, mağrur dağlıyı, acımasız- 

ca, güzel ulusal giysilerinden soyaâ- 

rak, ona, Avrupalı bir uşağın res- 

mi kıyafetini giydirdi” (1975b, 
513). Özetlemek gerekirse 1864. 
1917 dönemi, Kuzey Kafkasyalıla- 

rın kapitalisi ilişkilerle, “barışçıl 

insanlar" haline getirildiği dönem- 

di. Artık 1864 mücadele geleneği 

yerini Rus kapitalizmine eklem- 

ie nme çabalarına bırakmıştı. İşte 

nedenle 1864-1917 döneminin 

sosyo-ekonomik araştırması, 1918 

devletinin irdelenmesinde önemli 

olmaktadır. 1864-1917'de K. Kaf. 

kasya'da kapitalist ilişkilerin geliş- 

mesinden şu sonuçlar çıkarılabilir. 

a) Kafkasya'nın sınıfsal yapı 

mında değişiklikler olmuştur ve 

çıkarları Rus hakim sınıflarıyla ça- 

tışan sınıflar (burjuva sınıflar) or- 

taya çıkmıştır. 

b) Ekonomik çıkarları Rus ha- 
kim sınıflarıyla çatışan K. Kafkas- 

yalılar, kapitalizm öncesi sınıfsal 

ayrıcalıklarını, K. Kafkasya'yı si- 

yasi olarak Rusya'ya ba$iayarık, 

kolonizasyona karşı mücadele ye- 

rine, sömürgeciliği desıeklemekte 

<ullanmışlardır. 

c) Rusya'da yetişen aydınların 

bir kısmı, askerler/hakimler/devlet 

memurları, Rus devletine eklemle- 

nerek düzenin K. Kafkasya'da ika- 

mesini sağlarken, küçük bir kısmı 

da, Avrupa'daki ve Rusya'daki 

halk hareketlerinden etkilenerek 

ve bilgilenerek, 1864 öncesi Ku- 

zey Kafkasya halklarının mücadele 

azmini geliştirmeye çalışmışlardır. 

d) Özellikle Dağıstan ve Çeçe- 
nistan bölgelerinde, Şeyh Şamil * 

geleneğini odevam ettiren din. 

adamlarının bir kısmı, çarlığa kar- 

şi mücadeleye katılırken diğer kıs- » 

mı da onunla işbirliği yaparak 

<endi çıkarlarını geliştirmeye Ça- 

lışmıştır. 

1918 CUMHURİYETİ 

Kuzey Kafkasyalılar'ın kendi 

dinamikleriyle oluşmayan, 11 Ma- 

yıs Cumhuriyetine kadar geçen ta- 

rihsel sürece başlangıç için uyyun 

tarih Şubat 1917 olmalıdır. 1914 

de başlayan Birinci Dünya Savaşı- 

J



nın sonlarına doğru Çarlık Rusya- 

sında devrimci hareketler İyice ge- 

işti. Şubat 1917'de çarlık yıkıldı 

ve Burjuva Demokratik Devrimi 

zerçekleştirildi. Geçici Hükümet 

Rusya'da iktidarı ele geçirdi ve 

ezilen uluslara anadilin konuşul- 

ması ve dinsel özgürlükler gibi ta- 

vizler verdi (1931, 28) Çarlık Rus- 
yasındaki bu iktidar değişiminden 

ve tavizlerden cesaretlenilerek Yla- 

dikavkoz'da 8 Mart 1917'de "Bir- 

leşik Kafkas Dağlıları Birliği Geçi- 

ci idaresi” oluşturularak 1-7 Mayıs 

1917'de "Birinci Genel Kuzey 

Kafkasya (OKongresi" o toplandı. 

Kongrede "Birleşmiş Kuzey Kaf- 
e 

kasya ve Dağıstan Dağlıları Birliğ 

merkez komitesi "seçildi. Bu ilk 
kongreler ve komitelerin amacı 

Rusya'daki burjuva devriminden 

yararlanarak K. Kafkasya hakim 

sınıflarının taleplerini dile getir- 

mek ve ayrıcalıklar elde etmektir.” 

Kongre, Kuzey Kafkasya'nın ayrı 

ünite sıfatıyla gireceği Rusya'nın 

federal cumhuriyet esasları üzerin- 

de yeniden kurulmasını ve Rus ha- 
zinesinin kendine maiettiği Kuzey 

Kafkasya topraklarının iadesini ta- 

lep ediyordu. (1973.8) 
16 Eylül 1917'de "Kuzey Kaf- 

kasya Ulusal Kuruluş Meclisi" 

adıyla Andi'de ikinci toplantı dü- 

zenlendi. Bu toplantıda da merkez 

yürütme komitesi seçildi. Bu top- 

lantılarda Çeçenistan'dan Abdül- 

mecid Çermoyev, "Kabarday'dan 

selokoto, Kotse, Osetya'da A. Ça- 

iikati, İnguşistan'dân V.G. Cabağı, 

Çeçenistan'dan Şeyh Uzun Hacı, 

Dağıstan'dan Prens Nuh-Bek Tar- 

kavski İmam Nacmudin Gotsinski, 

Akuşalı Şeyh Ali Hacı, General 

Mikail Halilov gibi ünlü kişiler bu- 

lunüyordu. (1980, 70). 

8 Kasım 1917'de Ekim devrimi 

gerçekleşti ve ikridar sovyetlerin 

eline seçti. Bu iktidar değişiminin 

etkileri Kuzey Kafkasya'ya da 

yansıdır. 

20 Kasım 1917'de merkez yü- 

rütme komitesi adını “Geçici Hü- 

kümet'e çevirdi ve ? Aralık 1917' 

de de Kuzey Kafkasya'da muhtari- 

yet ilan edildi (1967b; 84)" 21 
Aralık 1917 tarihinde Kuzey Kaf- 

Ni 

kasya Hükümeti müstakbel Rusya' 

dan ayrılmak için yeni bir adım 

daha atarak yeni Rus amayasası- 

nn hazırlanmasında katılmayaca- 

ğını, Rusya'dan ayrılmış müstakil 

bir devler olduğunu, Rusya'nın 

Kuzey Kafkasya İşlerine hiç bir 

şekilde müdahale edemeyeceğini 

ilan eti.” (1967b; 85) Böylece K. 
Kafkasya'nın hakim sınıfları Rus- 

ya'da iktidarın burjuvaziden Sov- 

yetler'e geçmesiyle ayrılma karar- 

larını da vermiş oldular. Ocak 

1918'de K. Kafkasya'nın ezilen $i- 

nıfları biraraya 'zeldi ve iMozdak 

şehrinde “Terek Eyaletinin |. Böl- 

ge Kongresi" toplandı. İkinci 

kongre Şubat ayında Piyatigorsk 

şehrinde toplanarak “Terek Halk 

Konseyi'ni ve onun icra organı 

olarak" Terek Halk Komiserleri 

Heyeti'ni seçti. (1973; 9) Aynı 
günlerce geçici hükümetin merkezi 

Viadikafkas Bolşevikler tarafından 

ele geçirildi. 

Viadikafkas'ın işgali üzerine, 

Mart 1918'de,' geçici Hükümetin 

devamı olduğunu belirterek Te- 

mir-han-şura'da yeni bir dağlı ge- 

çici Hükümeti (Birleşik Dağlılar 
Birliği Merkez Komitesi) kuruldu. 
(1931; 31) Geçici Hükümet zor . 
durumdaydı. Dağılan hükümet 

temsilcileri dış destek aramak is- 

tediler ve Kafkasya yerel hükümet- 

leriyle Osmanl-Alman temsilcileri 
arasında 14 Mart 8 Nisan 1918 ta- 

rihleri arasında Trabzon'da yapı- 

lan Konferansa katıldılar. Bu kon- 

feranstan bir sonuç alamayarak 
İstanbul'a geçtiler. Sovyetler 8 

. Mayıs 1918'de çok ağır koşullar- 

la Brest-Litavsk sulh anlaşmasını 

imzaladı. 11 Mayıs'ta da ittihat- 

çılarla anlaşan Dağlılar hükümeti 

temsilcileri Kuzey Kafkasya Cumr- 

huriyeti adıyla bağımsız devlet 

kurduklarını aç:kladılar. Temsilci- 

ler 12 Mayıs'ta da “Yüce Osman- 

o devletinden hemen askeri ve si- 

yasal yardım” istediler. (1979; 58. 

59) Bunun üzerine "Terek Bölgesi 
Sovyeti temsilcileri Sovyet üyesi 

olan Çeçen, Xabardin, Osetin, İn- 

guş ve Kazak halkları adına Kuzey 

Kafkasya halklarının hiç bir za- 

man hiç kimseye böyle bir yetki 

vermediğini” açıkladı. 

Bu açıklama Sovyet Rusya 
Dışişleri Halk Komiserliği tarafın- 
dan Osmanlı Elçisi Galip Kamil 

Bey'e bir notayla verildi. (1979; 

60-63) Fakat Osmanlı Devleti K. 
Kafkasya heyeti ile karşılıklı yar- . 

dım anlaşması imzalayarak Nuri 

Paşa Okomutasindaki oOordusunu 

Kafkasya'ya gönderdi. 

6 Ekim 1915'de Derbent Os- 

manlılar tarafından alınan ve K. 

Kafkasya ordu komutanlığına ata- 

nan Yusuf İzzet Paşa, Abdülmecit 

Çermoy ve Nuri Paşa Derbent'e 

geldi. 1G Ekim'de büyük bir tören- 

İe Hükümet konağına K. Kafkasya 

Cumhuriyeri o bayrağı o çekildi. 

(1961; 75) Fakat bir kere daha dış 

dinamik 11 Mayıs Cumhuriyetinin 

sürecini belirledi. Osmani. devleti 

1. Dünya savaşından yenik çıka- 

rak 30 Ekim 1918'de Mondros 

mütarekesini imzaladı ve 17 Ka- 

sim'da Osmanlı Ordusunun ilk ka- 

filesi Kafkasya'dan geri döndü 

,1967a; 200). 

Gücünü Kuzey Kafkasya halkı 

yerine Osmanlı Ordusundan alan 

Abdülmecit Çermoyev Derikin'le 

savaşmayı göze alamadı ve 15 Ara- 

lık'ta istifa etti. Yerine Derikin'le 

daha iyi ilişkiler kurabilecek olan 

Pişimaho Kosok hükümeti kurul. 

du. 28 Aralık'ta Osmanlı ordusu 

tamamen çekildi. Bolşevikler Çar- 

ik Rusyasını yeniden diriltmek 

için uğraşan Denikin'e karşı birlik- 

te savaşmak üzere K. Kafkasya 

Cumhuriyetini tanıdıklarını du- 

yurdular. Fakat P. Koşok'un da 

Denikin'e karşı savaşmaya niyeti 

yoktu. Wassan-Girey Cabağı (Ma- 
liye Bakanı) hükümeti "Denikin'e 
karşı pasif durum ve zaaf"la suç- 

layarak Albay Nuh Tarkovski ve 

Raşit Kaplan'la birlikte hükümet- 

zen istifa etti. Bu istifalardan son- 

ra 20Mart 1919'da hükümet de is- 

tifa etmek zorunda kaldı. 

Ardından ikinciPişimaho Kosok 

hükümeti kuruldu. P. Kosok'un 

Denikin'e karşı Pasif kaldığı bu 

dönemde, Mayıs 1919'da Dağıs- 

tarh Mahaç Dahadayev ile Ububiy 
Buynakshinin önderliğinde "Sos. 

yalist Grup" kuruldu. 12 Haziran' 

gr 

   



  

dada, P, Posok istifa etti ve yerine 

Mikail Halil geçti. Mikail Halil de 

Denikin'e karşı mücadele yerine, 
onun adına Dağıstan genel valisi 

oldu. Böylece 11 Mayıs K. Kafkas- 

ya Cumhuriyeti kuruluşuna uygun 

biçimde son buldu. Osmanlı işbir- 

likçisi Çermoyevle başlayan Cumr- 

huriyet tarihi Çarlık Generali De- 

nikin'in işbirlikçisi Halilov ile 

noktalandı. Fakat Denikin'le sa- 

vaşmayı göze alanlar da vardı. 

Cumhuriyetin işbirlikçi olmayan 

kanadı Gürcistan "Kuzey Kafkas- 

ya Meclisi ni oluşturdu. Ekim 

1919'da Kuzey Kafkasya Meclisi 

ve Sosyalist grup üyeleri "Kuzey 

Kafkasya Savunma Konseyi" adı 

altında toplandılar. 

Bu konsey Denikin yenilinceye 

kadar savaşı sürdürdü. Beyoz ordu- 

lar İK. Kafkasya'dan atıldıktan, 

Denikin yenildikten sonra 17 Şu- 

bat 1920'de savunma konseyi baş- 

kanı Sultan Sait Kazbekov bir bil- 

diri yayınladı; "Dağlı halkların ba- 

Gımsızlık ve hürriyetini savunan 

bir organ olarak savunma konseyi, 

düşmandan artık temizlenmiş yer- 

lerde yüksek iktidarı eline almak- 

ta, geriye kalan toprakların kurtu- 

luşu ve devlet kuruluşu meselele- 

rini nihai çözüme bağlamak üzere 

Kuzey Kafkasya emekçi dağlı 

siımevi Ankara, 1966. 

BAYTUGAN - B (1973): "Kuzey Kafkasya" 

1978, 

halklarının genel halk kongresini 

toplamayı hedef edilmektedir." 

(1973; 12.13). 

Bu kısa tarihsel süreci şöyle 

özetleyebiliriz: o 1864'ten sonra 

Çarlık Rusyası'nda ve kolonilerin- 

de gelişen kapitalizm tarafından 

şekillenen K. Kafkasya hakim s- 

nıflarının Şubat 1917 burjuva de- 

mokratik devrimi sonucunda Rus- 

ya ile federal bir devlet örgütlen- 

mesi içinde ayrıcalıklar elde et 

mek üzere birleşmek İstedikleri 

görülür. Ekim 1917'de Sovyet dev- 

rimi ile Rusya'da iktidara gelen si- 

nıflarla birleşmeleri ise olanak di- 

şıdır. Bu durumda Kafkasya'da 

egemenlik mücadelesi veren Ös- 

manlı İmparatorluğu Almanya ve 

İngiltere'den birine yanaşmak en 

uygun çözüm olacaktır ve Osmanlı 

devletinin desteğine güvenilir. Os- 

manlı devletinde İttihat ve Terakki 

partisinin "Turan" hayallerinin 

son bulmasıyla, K. Kafkasya ha- 

kim sınıflarının "kendi devletlerini 

kurma" özlemleri de unutulur ve 

“devlet” Çarlık Rusyası'nın dirilt- 

meye çalışan beyaz orduların Ge- 

nerali Denikin'e, teslim edilir. İşte 

Kuzey Kafkasya'nın hakim sınıfla- 

rının, İşbirlikçilerinin "İstiklal te- 

lakkisi” budur. Ulaşılan sonucun 

bir soyutlama olduğunu vurgula- 

yalım. Bu soyutlamada tüm so- 

yutlamalarda olduğu gibi bütün ol- 

guları ve pratiği kucaklayamaz, 11 

Wayıs cumhuriyetinde bu soyutla- 

mayla değerlendirilemeyecek kişi- 

ler de vardır. Uzun Hacı ve Wessan 

Girey Cabağı bunlara örnek ola- 

rak verilebilir. 
Wessan-Girey Cabağı Kosok hü. 

kümeri Denikin'e karşı mücadele 

etmeyince hükümetten istifa et 

miş, Uzun Hacı da daha sonra Ku- 

zey Kafkasya Savunma Konseyi 

ile birlikte Denikin'e karşı sayaş- 

mıştır. Üzün Haci, Çeçen ve İn- 

guş bölgelerinde imamlığı ilan edi- 

len, fakat Mikail Halil ile birlikte 

Denikin'in hizmetine giren Nec- 

metin Gotsinski hakkında şunları 

söyler", Benim arzum onu imam 

yapmaktı, ama © İvan oldu." 

(1966; 474). 

Çalışmayı ulaştığımız yargı ile 

noktalayalım: 

Kuzey Kafkasyalıların özgürlük 

mücadelesi 11 Mayıs'la bayraklaş- 

tırlamaz. Çünkü bu Kuzey-Doğu 

Kafkasya'da Şamil önderliğindeki 

halkın, Kuzey-Batı Kafkasya'da da 

sonuna kadar direnen Adige 

köylerinin mücadelesine saygısız- 

ik olur. Özgürlük mücadelesinde 
taviz vermeden sonuna Xadar sa- 

vaşanlara saygıyla. 
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Ceviri 

B. Kh. OÖrtabaev'in bu makalesi 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın 

başlarında Kuzey Kafkasya halklarının sosyo-ekonomik ilişkileri üzerine 

Sovyet tarihçilerinin ve iktisatçılarının çalışmalarının genel bir değerlen- 

dirmesi. Yazar konuyu “sosyo-ekonomik ilişkilerin doğası ve özü” bağla- 

mında elealmakta, bu nedenle de tartışmanın odak noktasını bu dönemde 

Kuzey Kafkasya halklarının sosyo-ekonomik yapılarındaki egemen üretim 

tarzının belirlenmesi sorunu oluşturmaktadır. Örtabaev genel olarak Kuzey 

Kafkasya halklarında Devrim-öncesi dönemde kapitalist üretim ilişkilerinin 

egemen konuma geldiğini savunmakta ve kapitalizm-öncesi ilişkilerin ege- 

men olduğunu savunan araştırmacıları eleştirmekte, bu araştırmacıların ve- 

ileri ve tarihsel gerçekleri yeterince değerlendiremediklerini iddia etmek- 

Bu tartışmanın belirli bir tarihsel dönemi aydınlatması dışında Kuzey 

Kafkasya ile çok fazla pratik bağı yok. Fakat kanımızca makalenin asıl 
önemi iki ayrı özelliğinden kaynaklanıyor. İlk olarak, pek çok insanın dü- 

şündüğünün aksine, Sovyetler Birliği'nin tek sesli olmadığını bu makale 

çok açık göstermekte, Belirli bir konuda farklı görüşler çeşitli yayın organ- 

larında dile getirilebiliyor. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nde yayımlanmış 

bir yazıyı sadece orada yayımlandı diye tamamen “doğru” veya "yanlış" 

kabul etmek doğru değil. İkinci olarak da, üretim tarzlarının eklemlenmesi, 

içsel ve dışsal koşullar arasındaki karşılıklı etkileşim, sömürge ve bağımlı 

- uluslarda kapitalizmin gelişimi gibi konularda uygulanabilecek bazı yön- 

temsel sonuçları bu makaleden çıkarmak olası. 

Makalenin konusu tarihten çok tarihçiler olduğu için belirli tarihsel 

olayların okur tarafından bilindiği varsayılmış. Bu nedenle makalede söz- 

konusu edilen tarihsel olaylar üzerine kısa bir hatırlatmada bulunmaya ge- 

rek var. 

Bilindiği gibi 19. yy.da Rusya'da feodalizm son gelişim aşamasına ulaş- 

ti. Kapitalizmin gelişimi ve (bununla bağlantılı olarak) köylü ayaklanmaları 

feodal yapıda önemli değişiklikleri zorluyordu. Rusya'nın Kirım Savaşı'n- 

da yenik düşmesi (1853-1956) ve gittikçe gelişen köylü hareketleri sonucu 

Çarlık 1861 Tarım Reformu'nu çıkarmak zorunda kaldı. 

1861 Reformu'nda köylüler "özgür köylü yurttaşlar" olarak kabul edildi 

ve köylülerin feodallere olan kişisel bağımlılıkları hukuki düzeyde kaldırıl- 

dı. Böylece Reform sonucu feodal malikanelere bağımlı 22.5 milyon köylü 

"özgürleşti". Köylülere, bedelini ödemek koşuluyla, belirli miktarda toprak 

verilmesi kabul edildi. 1861 Reformu'nun konumuz açısından önemli bir 

başka yönü de bu reform sonucu “özgür"leşen köylülerin feodal bağımlılı- 

ğının kalkması ve merkezi bölgelerdeki mevcut aşırı nüfus baskısı (toprak 

etmezliği) sonucu "dış bölgelere" (yani sömürge ülkelere) doğru yığınsal 

olarak göç etmeleridir. 

Reform sonucu Rusya'nın kırsal kesimlerinde kapitalizmin gelişimi ve 

Köylülüğün farklılaşması süreçleri hızlandı ve bu süreçlerin sonucu yeni bir 

toplumsal sınıf oluştu: kulaklar (kırsal burjuvazi). Pazar için üretim yapan 
ve ücretli-emek kullanan zengin köylülük olan kulaklar toprağın kiralanma- 

si ve satınalınması gibi yöntemlerle diğer köylülerin, feodal beylerin ve dev- 

letin topraklarını ele geçirmeye başladılar. Bu arada, özellikle feodalizmin 

güçlü olduğu (merkezi) bölgelerde feodal malikanelerin tedrici olarak kapi- 

talist çiftliklere dönüşümü de gözleniyordu. Sonuç olarak 20. yy.da Çarlık 

Rusyası'nın kırsal kesiminde egemeliğini kabul ettirmiş bir kulak sınıfı 

mevcuttu. 1905-1907 Devrimleri sonrası uygulanan Stolypin tarım reform- 

ları kulakların egemenliklerinin hem kabulü, hem de pekiştirilmesiydi. 

Çarlık Rusyası'nda bu değişiklikler olurken Kuzey Kafkasya'nın konu- 

mu neydi? Kuzey Kafkasya'nın siyasal olarak işgali Reform yıllarında ta- 
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mamlandı. (1859'da Çeçen-İnguş'ta Şeyh Şamil'in esir edilmesi ve 1864 

de Adigey'deki direnişin kırılması.) Açıktır ki Kuzey Kafkasya sadece Çar- 

lığın “sıcak denizlere inme emelleri" için değil, hızla gelişen Rus kapitaliz- 

mine bir pazar olması, hammadde ve tarımsal ürünlerinin merkeze akıtıldı- 

ğı ve merkezde üretilen (sınai) ürünlerin satılabildiği klasik bir sömürge ha- 

line getirilmek için işgal edilmişti. Bu nedenle siyasal “fetih"i ekonomik 

“fetih” İzledi. Ekönomik “fetih” sürecinde Kuzey Kafkasya halklarının s05- 

yo-ekonomik ilişkilerinin değişimi (içsel koşullar) sömürgeleştirme süreci 

sonucu oluşan belirli dışsal koşullarla karşılıklı etkileşim içinde gerçekleş- 

tü. Bu süreçte “fetih'in etkilerini iki grupta toplayabiliriz. 

1 Çarlığın feodal-askeri baskı ve sömürüsü (tarımsal ürünlerin talanı, or- 

manların, yerleşim bölgelerinin imhası, nüfusun yerleşim bölgelerine kısıt- 

lamalar getirilmesi, vb.) sonucu Kuzey Kafkasya halklarının sosyo-ekono- 

mik gelişimleri belirli bir derecede engellendi. 

2) Birinci eğilimin karşıtı ve daha güçlüsü olarak ülke Rusya'da oluşan 

kapi talist pazara çekilmek ve bunu sağlamak için (en azından) meta üreti- 

minin, yani kendi tüketimi için değil, pazar için üretim yapan bir ekono- 

mik yapının gelişimi doğrultusunda ekonomik ve politik olarak zorlandı. 

Bu eğilim 1870'lerde Rostov-Vladikafkas demiryolunun tamamlanması, 

1860'larda Orta-Kafkasya'da madenciliğin gelişimi, 1893'te ilk petrol ku- 

yusunun açılmasıyla Çeçen-İnguş'ta bu sanayinin gelişimi gibi süreçlerin 

etkisiyle daha da güçlendi. 

Bu iki önemli dış koşulun Kuzey Kafkasya halklarına etkisi doğal ola- 

rak bu halkların sosyo-ekonomik ilişkileri aracılığıyla gerçekleşmiştir. Bu- 

rada en önemli içsel koşul Kuzey Kafkasya halklarının sosyo-ekonomik ge- 

lişim düzeyleridir. Bu makalede de belirtildiği gibi 19. yy'in ikinci yarısın- 

da Kuzey Kafkasya halklarının sosyo-ekonomik konumlarının belirlenmesi 

bu nedenle çok önemlidir. Örneğin ilk önce Fadeev tarafından geliştirilen 

feodalizmin bu dönemde Kuzey Kafkasya halkları arasında zayıf olduğu ve 

bu nedenle kapitalizmin bu bölgelerde hızlı geliştiği tezi. Yerel feodal bey- 

lerin sosyo-ekonomik olarak güçsüz olmalarına 1861 Reformları sonucu 

köylülerin hukuki olarak da bağımsızlaştırılmaları eklenince feodalizmin 

hızla çöktüğünü, Kuzey Kafkasya'nın merkezi Rus pazarına bağlandığını, 

ilk önceleri basit meta üretiminin (pazar için üretimin), daha sonraları da 

kapitalist meta üretiminin (pazar için kapitalist ilişkiler altında üretimin) 

ve kapitalist ilişkilerin hızla geliştiğini söyleyebiliriz. 

Ortabaev'in bu makalede belirttiği kitabında Lenin, Kuzey Kafkasya 

halkları arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin evrim sürecinin temel itici gü- 

cü olarak ülkenin merkezi Rus pazarına bağlanmasını göstermektedir; yani 

sömürgeleşiirme süreci sonunda bir yanda hammadde ve tarımsal ürünlerin 

üretiminin artışı, bu dallarda uzmanlaşmanın gelişimi, öte yandan da mer- 

kezden "sınai" ürünlerin ithal edilmesi, bu ürünlerle rekabet edemeyen asır- 

lik yerli “eksanatı" sanayilerinin çöküşü.* 

Pazar için üretimin gelişiminin sonucu olarak "dağlı feodal beylerin elle- 

rindeki toprakların hızla azalışı, kırsal komünün yıkılışı, köylülüğün çökü- 

şü, toprak-kira ilişkilerinin evrimi, tarımın uzmanlaşması, ücretli-emeğin 

daha yoğun ve çok kullanılması, kırsal kesimde sınıfsal farklılaşma, kırsal 

burjuvazinin konumunun sağlamlaşması" gibi süreçleri 19. yy.ın sonlarına 

doğru belirgin'bir biçimde gözleyebiliriz. 

Yukarıda özetlediğimiz süreçlerin genel gelişim doğrultusu üzerinde he- 

men hemen görüş birliği mevcut. Fakat, "bu süreçlerin gelişimi bu dönem- 

de ne düzeyde idi?", “ataerkil, feodal ilişkilerin yaygınlığı ve etkinliği üze- 

rine neler söylenebilir?", “feodalizmin çözülüşü hangi süreçleri izledi?", 

“sosyo-ekonomik gelişimde içsel ve dışsal koşulların etkileşimi nasıl ok 

du?", "bu dönemin sonlarında kapitalist ilişkiler egemen hale geldi mi?" 

gibi soruların cevapları kesinleşmiş değil. Bu sorular üzerine yapılan tar- 

tışmalar işte bu makalenin konusu. 

(*) Wİ. Lenin, The Development of Capitalism in Russia, Progress Publishers, 197, ss. 599-600,
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19. yy.ın sorları ve 20. yy.ın başlarında Kuzey Kafkasya'nın dağlı halk- 

larının sosyo-ekonomik ilişkileri sorununa duyular ilgi Sovyet tarihçiliğin- 

de Sovyet iktidarının ilk yıllarından beri mevcuttu. İki önemli koşul bu 

ilgiyi belirledi. İlk olarak, araştırmacılar (ki bunların mutlak çoğunluğu 

profesyonel tarihçi ve ekonomici değildi) son derece karmaşık toplumsal 

ilişkiler sistemini incelerken Marksist-Leninist yöntemi uygulamaya çalış- 

ular. İkinci olarak da, dağlı halkların sosyo-ekonomik gelişim düzeyler” 

üzerine feodal ve burjuva tarihçiliği tarafından önerilen evrimden kendile- 

rini kararlı bir şekilde uzakta tutan bu araştırmacılar, Ekim Devrimi'nin 

sloganlarının bu bölgede benimsenmesi için /gerekli/ olumlu koşulları ay- 

dınlattılar. 20'lerde ve 30'larda bu sorunlarla uğraşmak kolay bir amaç de- 

gildi. 

Kapitalizmin yatay /coğrafi/ gelişmesi sorununun analizinde Lenin, Rus 

kapitalizminin ekonomik "fetih"i amaçladığı Rus-olmayan bölgelerin eko- 

nomik evrimlerine yaklaşımda bazı temel yöntemsel ilkeler geliştirdi. 

Lenin dışsal bölgeler ile merkez arasındaki (Rusya'yı diğer kapitalist ulus- 

lara göre daha avantajlı bir konuma getiren) kopmaz bağa araştırmacıların 

dikkatini çekti. Kapitalizmin görece kolay /yatay-coğrafi/ yayılması sanayi 

kapitalizmi ile serfliğe dayanan toplumsal düzenin kalıntıları arasındaki çe- 

lişkilerin çözümünü geçici olarak erteledi.* Lenin'in yazdığı gibi "Eğer Rus 

kapitalizmi, reform sonrası dönemin en başlarında (1860'larda) işgal etmiş 

olduğu bölgelerin ötesine yayılmış olsaydı, geniş-ölçekli kapitalist sanayi 

ile kırsal yaşamın eski kurumları (köylülerin toprağa bağlı olmaları, vb.) 

arasındaki bu çelişki eski kurumların hızla tamamen yokolmasına yol aça- 

cak ve tarımsal kapitalizm için yolları açacaktı..."? Lenin'in açıkça göster- 

diği gibi, Rus-olmayan bu bölgeler, Rus kapitalizminin son derece hızlı bir 

şekilde yayılmasını sağlayarak ve bu şekilde derinliğe gelişiminin görece 

zayıflığını telafi ederek /Rus kapitalizmine/ geçici bir süre sağladılar. . 

Böylece Lenin, Kuzey Kafkasya dahil Rus-olmayan bölgelerin sosyo- 

«ekonomik gelişimlerinde Rus kapitalizminin belirleyici bir rol oynadığını 

belirten gelişimlerinde Rus kapitalizminin belirleyici bir rol oynadığını be- 

lirten son derece önemli bir yöntemsel sonucu göstermiştir. Lenin merke- 

zin ve merkezi çevreleyen bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimlerindeki dia- 

lektik karşılıklı-etkileşim ve karşılıklı-bağımlılığa dikkati çekmişti ve bu, 

yöntemsel olarak, 19. yy.ın sonları ve 20. yy.ın başlarında merkezi Rusya 

tarihinin incelenmesinde çok önemliydi. Lenin'in işaret ettiği Rus kapita- 

lizminin Kuzey Kafkasya'ya girişine hizmet eden süreçlerin (artan bir şe- 

kilde nakdi ürünlerin ekimi; Moskova'dan gelen ithal ürünlerle rekabet ede- 

meyen yüzlerce yıllık eski "el sanatları sanayileri"nin yokoluşu; yerel özel- 
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ilklerin, dağlı halkın eski ataerkil yeterliliğinin kayboluşu ve Kuzey Kaf- 

kasya'nın, imalatçılar, petrol ve hububat üreticileri, merkezden metalar 

alan tüccarlar ülkesi haline dönüşümü; dağlı halkın tarımdan kentlere yayıl- 

ması; vb. süreçler) incelenmeksizin burada ele aldığımız derinliğine incele- 

me, tarihsel açıklama ve sorunun çözümü mümkün değildir. Aynı zamanda, 

reform sonrası dönemde çevre bölgelerin ve merkezi Rusya'nın ekonomik 

evriminin derin analizine dayanan Lenin, kapitalizmin gelişimine özgü eko- 

nomik ve toplumsal ilişkilerin analizinde /kullanılacak/ yöntemsel yakla- 

şım için bilimsel bir sistem geliştirdi: köylülerin tarımsal ücretli-emekçiler 

haline dönüştükleri, toprakta emek-rant düzeninden emeğin parasal-kapi- 

talist sözleşme ile kiralanmasına doğru (yavaş, “Prusya yolu” ile) gelişimi; 

(emek-rant sisteminin daha yaygın olduğu) daha az “kapitalist” bölgeler- 

den (ücretli-emeğin yaygın olduğu) daha çok "kapitalist" bölgelere "tarım- 

sal kalkış" ve bu (ve daha önceki) bölgelerden de "tarımsal-olmayan kal- 

kış" ve bir bütün olarak "iç emek pazarının oluşumu, “tarımsal ve tarım- 

sal olmayan ücretli-emeğin birleşmesi”, ve son oldrak da kırsal nüfusun 

aleyhine sanayi nüfusunun artışı; en “uygun” ürünlerin ekimi için bazı böl- 

gelerin tedrici uzmanlaşması ve tarımsal meta üretiminin gelişimi; kapita- 

lizm-öncesi oluşumlara özgü en basit biçimlerden, makinelerin kullanıldığı 

geniş-ölçekli sanayiye doğru kapitalizmin aşama aşama gelişimi, vb. 

Dağlı halkların özgül yaşam biçimleri üzerine bilgi sahibi olan Lenin, 

Sovyet döneminde Parti politikasının yürütülmesi ve kararların alınmasında 

bu halkların evrimlerindeki ayırdedici özelliklere özel bir dikkatin göste- 

rilmesinin gerekliliği üzerine Parti ve Sovyet işçilerini çeşitli kereler ikaz 

etmiştir. 

Bu sorunun /19. yy.ın sonları ve 20. yy.ın başlarında Kuzey Kafkasya 

halklarının sosyo-ekonomik konumlarının/ incelenmesinde akademisyen- 

lerin karşılaştığı önemli bir sorun, Devrim öncesindeki kaynakların 

yetersiz olmasıydı. Bu çalışmaların dayanmak zorunda olduğu belgeler ve 

dokümanlar son derece yanlıydı. Bu belgeler onyıllar boyunca toplanmış 

ve sömürgeci politakının görece başarıyla yürütülmesine hizmei edecek şe- 

kilde bir yanlılık gösteriyordu. Pek çok araştırmacının bakış açısına göre 

Kuzey Kafkasya halkları hala ataerkil ve klan ilişkilerinin egemenliği altın- 

da yaşıyorlardı. M.M.Kovalevskii ve V.F. Miller gibi ciddi araştırmacılar 

bile bu yanlış görüşü tamamen aşamadılar. 

Rusya KP(B) 10. Kongresi'nde ulusal sorun üzerine, Kuzey Kafkasya 

dahil çeşitli halkların “göçebe ekonomisi ve klan düzeninde ataerkil yaşa- 

mı" korurken "Sovyet gelişiminin akımına" çekildikleri yolunda kabul edi- 

len önergenin,” bunu Kuzey Kafkasya halklarının gelişim tarihlerine uygu- 

lamaya çalışan bazı araştırmacılar tarafından son derece düz bir şekilde 

anlaşılması bu durumu daha da karıştırdı. Fakat Sovyet döneminde tüm 

kaynaklardan bilgiler toplandı ve bu sorun üzerine belge ve dokümanların 

birikimi, eleştirel obir şekilde derlenmesi ve ilk Rus Şubat 

burjuva-demokratik ve Sosyalist Ekim Devrimi ile ilgili belgelerin basılma- 

sına başlandı.” Bununla birlikte, 19. yy.ın sonları ve 20. yy.ın başlarındaki 

sosyo-ekonomik tarih üzerine belgelerin ilk sistematik derlemesi Osetya Ta- 

rihi Üzerine Belgeler 1861-1904 2. Dünya Savaşı'na kadar yayımlanmadı 

(Dzaudzhikou, 1942). Aynı zamanda diğer dağlı halkların tarihleri üzerine 

benzer derlemelerin yayımlanması da mümkün olmadı. Araştırmacılar Bü- 

yük Anayurd Savaşı'ndan sonra çalışmalarına devam ettiler. 1905-1907 

Devrimi'nde Kuzey Osetya isimli derleme yayımlandı (Ordzhonikidze, 

1955). 1956'da Kuzey Kafkasya'nın önemli tarihçilerinden olan B.V. 

Skitskii, Osetlerin ve Terek nehri havzasındaki diğer halkların tarihlerinde- 

ki önemli sorunlar üzerine dikkatlice seçilmiş belge ve dokümanları içeren 

Osetya Tarihi Üzerine Belgeler Derlemesi (Antik Dağlardan 1917'ye) 

isimli eserin birinci bölümünü bastı. 

E.O. Krikunova, Kabardey-Balkar ÖSSC Merkezi Devlet Arşivi'nde bel- 
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se ve dokümanların toplanmasında. önemli ve verimli çalışmalar yaptı. 

.959'da Balkarya Tarihi Üzerine Dokümanlar, 40'lar-90'lar'ın birinci kıs- 

un yayımlandı; 19. yy'ın sonu ve 20. yy'ın başını içeren ikinci kısım 

762'de yayımlandı. 1980'de Terek'de 1905-1907 Devrimi isimli derleme- 

in birinci cildi Ordzhonikidze'de yayımlandı; bu bütün bir bölge üzerine do- 

<ümanların kapsamlı bir şekilde basımı, ülkemiz halklarının tarihlerindeki 

bir dönüm noktası üzerine, çok yönlü ve çelişkili bir süreç olarak "bölgenin 

“İşiminin bir görünümünün resmi"ni çizmek“ yolunda bir çalışmaydı. 

Bu bölgeler üzerine Lenin'in bütün makaleleri konuşmaları ve diğer bel- 

şelerin sistematik bir derlemesi olan Don ve Kuzey Kafkasya Üzerine 

Lenin isimli kitap” kaynakların incelenmesi dahil tarih biliminin gelişimin- 

ie oldukça önemlidir.” 

Bununla beraber yürütülen kaynak araştırması yeterli olmaktan uzaktır 

ve ilk burjuva-demokratik devrimleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişkiler 

surunu üzerine, Kuzey Kafkasya'da Sovyet iktidarı i için mücadele konusun- 

da belgesel derleme dizileri bulunmasına rağmen bu sorunlar Jsasyo-ekono- 

mik ilişkiler sorunu/ yeterince incelenmemiştir.” 

Kanımızca 19. yy.ın sonları ve 20. yy.ın başlarında Kuzey Kafkasya'nın 

dağlı halklarındaki sosyo-ekonomik ilişkilerle ilgilenen Sovyet tarihçiliğin- 

de çeşitli dönemler ayıri edilebilir. İlk dönem 20'lerden 50'lerin başlarına 

kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem, az sayıdaki çalışma, kaynakların az- 

lığı, olayların ve gerçeklerin kapsamlı analizinin veya genel ve güçlü sonuç- 

ların eksikliği ile karakterize edilmiştir ve sosyo-ekonomik ilişkilerin doğa- 

sı ve Özü üzerine devrim-öncesi tarihçilerinin bakış açılarıyla bazı bağlar 

gösterir. İkinci dönem 50'ler ve 70'leri kapsar. Bu dönemde Kuzey Kafkas- 

ya üzerine tarihsel çalışmalarda, tarihçilerin ve ekonomicilerin mesleki dü- 

zeylerinin bileşiminde ve gelişiminde niceliksel ve niteliksel değişimler ol- 

muştur. SBKP 20. Kongre kararları bu dönemde önemli bir rol oynamıştır. 

Bu dönem, bu makalede ele aldığımız sorunun incelenmesinde en verim- 

li dönemdir. Kuzey Kafkasyalıların sosyo-ekonomik gelişimlerinin kapsam- 

lı bir şekilde incelendiği pek çok eser basılmıştır. Farklı tiplerdeki ekono- 

milerin incelenmesinden sonra pek çok yazar, herbirinde özgül bir 

ekonomi tipinin egemen olduğu toplumsal ilişkilerin doğası ve özü üzerine 

çeşitli sonuçlar elde etmişlerdir. Bu çalışmaların bazılarının belirli bir an- 

lamda betimleyici (tasviri) kalmasına rağmen bu çalışmaların temel öne- 

mi ve değeri, sanayi, tücaret ve tarımın gelişim tarihi üzerine, kırsal bölge- 

lerde sınıflaşma ile ilgili sorunlar üzerine ve genel olarak kapitalizmin geli- 

şimi üzerine çok miktarda belge toplamalarıdır. 1970'lerde, özellikle 

75'den sonra, bu sorun üzerine özgül tarihsel çalışmaların sayısında keskin 

bir düşüş oldu ve kapsamlı genelleştirmelere ulaşıldığı ve sonuçların, olay- 

ların daha Hitelikli yorumlandığı geçiş süreci başladı; bu çalışmaların bazı- 

ları, sosyalist iktidarın kurulması ve Kuzey Kafkasya'da ilk sosyalist dönü- 

şümler gibi sorunlar dahil pek çok diğer önemli sorunları da aydınlattı. 

SSCB Bilimler Akademisi Tarih Bölümü ve Kuzey Kafkasya Yüksek Öğre- 

nim Araştırma Merkezi'nin direktifleriyle Don ve Kuzey Kafkasya halkları 

ile ilgili tarihsel çalışmaların tarihi üzerine tüm SSCB genelinde üç bilimsel 

toplantı yapıldı (Grozni'de 1975, 1978 ve 1982 tarihlerinde); bu kongreler 

“son derece yararlı oldu. Makaleler, raporlar ve katılanların sözlü demeçleri 

sosyo-ekonomik ilişkiler sorunlarının daha somut bir şekilde ele alınması 

ve her özgül ekonomik yapının konumunun saptanması yolunda 

uzmanların isteklerini içeriyordu; bölgeler düzeyinde (Don, Kuzey Kafkas- 

ya, Terek, Kuban, vb.) kapsamlı çalışmaların zorunluluğuna işaret edildi. 

Bu sorun üzerine yazın iki ana gruba ayrılır. Birincisi, bütün Kuzey Kaf- 

kasya bölgesi halklarının (veya Terek ve Kuban halkları ayrı olarak) sosyo- 

ekonomik gelişim süreciyle ilgilidir. Daha çok wser bulunan ikinci grup, so- 

mut belgeler temelinde bir Kuzey Kafkasya halkı ile filgili incelemelerden 

oluşur). 
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1970'lerde Terek ve Kuban bölgeleri halkları üzerine G.K. Martiro- 

silan'ın çalışmaları ve M.İ. Tusikoy, A. Bal'shin, Kh. Oshaev, U. Aliev gibi 
araştırmacıların bir dizi tarihsel-etnografik ekonomik çalışmaları yayımlan- 

dı. Tarihin özelliklerini ve temel taşlarını yeniden-yorumlayan bu yazarlar 

Çar yönetiminin politikalarını teşhir ettiler ve çalışmalarını G. Vertepova, 

E. Maksimov, N. Tul'chinskii, N.O, Ivanenke gibi devrim öncesi dönemi- 

nin kamur-işleri yazarlarının eserlerine karşı koymaya çalıştılar. Fakat, ne 

yazık ki, Devrim öncesi dağlı halkların sosyo-ekonomik yapıları üzerine ya 

ataerkil (G.K. Martirosian) veya ataerkil-klan (M.İ. Tusikov, A. Bal'shin, 

Kh. Oshaev ve U. Aliev)”* şeklinde karar kılan 20'ler yazını, Devrim-önce- 

si kamur-işleri yazarlarının konumuna benzer bir tavır almış görünmektedir. 

Genel olarak /bu yazarlar tarafından/ kapitalist ilişkilerin gelişimi ele alın- 

mamıştır. 

1928'de 5.I. Mesiats, V.P. Pozhidaev ve V.P. Khristianovich'in çalışma- 

ları Kabardeyin Ekonomisi ve Doğal Tarihi Üzerine Çalışmalar genel başlı- 

ğı altında yayımlandı.'! Yazarların amacı sosyo-ekonomik ilişkilerin doğa- 

sını ayrıntılarıyla açıklamak olmamasına rağmen Kabardey'de tarımın geli- 

şimi, kırsal Obshchina'da* Toprak sahipliğinin özellikleri, köylülüğün sahip 

oldukları toprakların yeterliliği, çiftlik sistemi gibi konuların son derece 

dikkatli analizini yaptılar. 5.1. Meslats aşağıdaki görüşü ifade ederek yeterli 

toprak miktarı İçin bir norm belirledi: Devrimden önce Kabardeylerin ço- 

gunluğu hayvancılıkla uğraştığı için (gerçekte bu doğru değildir) mevcut 

norm onlar için yeterli olmayabilirdi!? ve bu nedenle Kabardeylerin bazı 

toprakları üzerine komşularının "iddiaları"nı haksız çıkardı.!? V.P. Pozhi- 

daev ve V.P. Khristianovich bu öneriyi kabul etmediler ve Kabardeylerin 

diğer Kuzey Kafkasyalı halklardan daha fazla toprağa sahip olduklarını ve 

böylece kapitalist ilişkilerin gelişimi için daha uygun koşullara sahip ol- 

duklarını gösterdiler. 3 

I. Borisenko, N.G. Ürkin, N.E. Tanchevskii ve S. Boikov'in çalışmaların- 

da Kuzey Kafkasyanın dağlı halklarının sosyo-ekonomik koşulları ile il- 

gili sorunlara şiriş bölümlerinde kısa ve özetle değinilmiştir;!İ asıl önem 

Kuzey Kafkasya'da sovyet iktidarının kurulması için mücadele koşullarını 

etkileyen içsel ekonomik koşullara ayrılmıştır. Yazarlar dağlı halkların 

sosyo-ekonomik gelişim düzeylerinin farklı olduğunu gözlemişlerdir. Özel- 

likle Boikov ve İanchevskii analizlerini yanlış olarak bir etnik grubun diğe- 

rine karşıtlığına dayandırdı. Örneğin lanchevskii, Osetler hariç bütün Ku- 

zey Kafkasya halkları arasında Devrimin "klan düzenindeki geri yaşama 

karşı geliştiğine"!9 inanıyordu. N.S. Boikov Çeçenistan'da ataerkil-klan 

düzeninin egemen olduğunu, Kabardey'de feodal sistemin çözülmeye baş- 

ladığını ve Osetya'nın kapitalist gelişim yoluna girdiğini iddia ediyordu.” 

30'ların ikinci yarısından 40'ların ortalarına kadar bu konuda pek az eser 

yazıldı. Ayrıca bu eserler yerel konular üzerineydi ve soruna sadece yüzey- 

sel değiniyorlardı. 1940'ların sonları ve 30'lerin başlarında K. Kh. Dzoka- 

ev'in monografi, A.K. Dzhanaev, S.D. Kulov, V.P. Krikunov ve A.F. 

Muzheva'nın makaleleri ve D. Grigrov'un tezi göründü; bu eserler dağlı 

halkların sosyo-ekonomik gelişimlerinin somut, bilimsel analizine ayrılmış 

ilk çalışmalardı'İ ve karıştırılan toprak ilişkilerinin doğası, tarım ve sana- 

yinin gelişimi, toprak kiracılığının büyümesi, tarımda uzmanlaşma, köylü- 

lüğün sınıfsal ayrışması ve genelde (özellikle gerici Stolypin dönemi ve |. 

Dünya Savaşı yılları) kapitalist ilişkilerin gelişimi konularında ilk aydınlatı- 

cı çalışmalardı. Bununla beraber bu yazarlar dağlı ekonomisinde kapitalist 

ilişkilerin /gelişim/ yolu üzerine somut sonuçlar çizmediler. Tersine, bazı 

yazarlar tutarsızlıkla, kullanılan verilere rağmen serflik kalıntılarına aşırı 

bir önem verdiler, Örneğin K.K. Dzokaev Kuzey Osetya'da feodallerin sa- 

hip oldukları toprakların hemen hemen tamamının parasal temele dayalı 

(*) Obshchina: Köy komün. -ç.n. 
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olarak kiralandığı gibi genel olarak kabul edilmiş bir gerçeği kabul etmedi 

ve tersine emek-rant sistemini egemen /sistem/ olarak kabul etti, ? Kitabı- 

nın başlığından anlaşıldığına göre kapitalist ilişkilerin gelişimi ile ilgili ol- 

ması gerektiği halde D. Grigorov'un çalışması bu konuda kabul edilemeye- 

cek kadar az şey söylemektedir. Yazar "Kuzey Osetya'nın Çarlık Rusya- 

sı'nda geri kalmış bir Rus-olmayan bölge olduğunu göstermeyi" amacı ola- 

rak görmüştür. “ /Fakat yazarın/ "Köylülerin aldar toprak beylerine ba- 

gımlılığı Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'ne kadar devam etmiştir" görüşünü 

kimse kabul edemez.” A.K. Djanev'de benzer şeyleri ileri sürmektedir.” 

i.F. Müzhev'e gelince, o da çeşitli biçimlerde kapitalist ilişkilerin gelişimi 

sorunundan kaçınmaktadır. 

Daha önce söylediğimi. gibi, bu sorun üzerine sistematik çalışmalar 

5Ö'lerin ikinci varısında başladı ve 60'lar ve 70'lerde devam etti. A.M. 

Antimev, V.I. Bolbykin, İLE. Gindir, S.M. Dubrevskii, 1.D. Koval'chenko, 

P.N. Pershina, A.I. Sidorov, P.G. Ryndziunskii, K.N.: Tarnovskii, S.I. 

Trapeznikov'un çalışmalarının, Eski Çağlardan Günümüze SSCB Tarihi' 

nin beşinci ve altıncı ciltlerinin P.i. Liashchenko tarafından SSCB'nin 

Ekonomik Tarihi'nin ikinci cildinin ve Rusya geneline ait benzer sorun- 

lar üzerine diğer çalışmaların yayımlanması bu/rada incelediğimiz konuda- 

ki/ çalışmaların doğasına ve derinliğine önemli etkilerde bulundu. Lenin'in 

ilkelerine dayanan bu çalışmalar, Kuzey Kafkasya dahil Rus-olmayan böl- 

gelerin sosyo-ekonomik tarihlerinin az-çok genel bir resmini çizmekte ve 

bu soruna ilişkin araştırmaların niteliksel gelişiminde önemli bir rol oyna- 

yan bazı önemli tartışmaların (özellikle 20. yy'ın başlarında Rusya'daki 

tarımsal sistem ve Rus emperyalizminin özelliklerine dayanan sorunlar üze- 

rine tartuuşmaların) yönünü ve sonuçlarını yansıtmaktadır. 

50'lerden 70'lere uzanar bu dönemin ikinci yarısı 1967 yılı dönüm nok- 

tası alınmak üzere iki döneme ayrılabilir. Bu yıl, yani Büyük Ekim Sosyalist 

Devrimi'nin 50. yılında, eski çağlardan 1917'ye, Kuzey Kafkasya'nın 

Özerk Cumhuriyetleri ve bölgelerinin tarihleri üzer.ne genel çalışmaların 

yayımı tamamlanmıştır.?? Mevcut belgeler, devrim-öncesi ve Sovyet tarih- 

çilerinin başarıları, Marksist-Leninist yöntem temelinde kollektif olarak 

yazılmış bu temel çalışmalarda sistematize edilmiştir. Kuzey Kafkasya'nın 

dağlı halklarındaki sosyo-ekonomik süreçleri (feodal toprakların el değiş- 

.irmesi, köylülüğün farklılaşması, meta üretiminin gelişimi, ücretli-emeğin 

istihdamı, vb.) aydınlatmak için yoğun kaynak belgeler kullanıldı. /Bura- 

da/ bütün bu süreçlerin dağlı halkların ekonomilerine Rus kapitalizminin 

zirişiyle ilişkin olduğu vurgulanmalıdır. Fakat ne yazık ki söylenen sonuç- 

lar her zaman verilere uymuyordu; tersine, sosyo-ekonomik ilişkilerin ata- 

erkil-feodal olduğu yolundaki iddiaları destekleyecek tanıtlar arama doğ- 

rultusunda bir eğilim vardı. Örneğin, Ekim Devrimi öncesinde Kuzey Oset- 

ya'nın dağlık bölgelerinde "feodal sömürü yöntemlerinin hala güçlü oldu- 

ğu", Çeçen-İnguş'ta "yerel kapalılığı ve köylülüğün geri kalmışlığını kır- 

maya, emek-hizmeti ve kişisel bağımlılığın değişik biçimlerini yok etmeye 

tarımdaki kapitalisi ilişkilerin henüz gücünün yetmediği" ileri sürülmüş- 

tür. Pek çok durumda ayrı önemi devlet ve kulak çiftliğine atfetmek yö- 

nünde hissedilir bir eğilim?” ve, ek olarak, açık çelişkiler vardır.” 

Bu kitaplar yayımlandığından beri Sovyet bilimi Kuzey Kafkasya halk- 

larının tarihlerinin incelenmesine ileri adımlar attı ve bütün dönemler için 

yeni belge ve verilerle daha da zenginleşti. Bilimdeki en yeni başarıların 

dikkate alınarak yukarıda belirttiğimiz kollektif monografların yeniden 

gözden geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu sorun İstorila SSSR 

(SSCB Tarihi) dergisinde 1974'lerde bile belirtilmişti (bkz. No. |, ss. 232. 

238). 
A.V. Fadeev'in makaleleri, 50'lerin ikinci yarısında ortaya çıkan eserler 

arasında çok önemlidir. Fadeev zengin kaynak belgeler kullanarak Kuzey 

Kafkasya'da kapitalizmin oluşumu ve gelişiminin özelliklerini net bir şekil- 
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de açıkladı ve bu süreçte Rus kapitalizminin etkisi ile içsel sosyo-ekono- 

mik koşullar arasındaki ilişkiyi kurmaya çalıştı. Fadeev'in bu sonuçlarının 

yöntemsel önemi vardır. Kapitalist gelişimin Kafkasya'nın step bölgelerin- 

de, merkezi Rusya'daki ile aynı düzeyde olduğunu ve bu konunun dağlı 

halkların sosyo-ekonomik yaşamları üzerine önemli bir etkide bulunduğu- 

nu göstermiştir. Fadeev'e göre, Kuzey Kafkasya'da kapitalizmin hızlı geli- 

şiminin en önemli nedenlerinden biri “tarımsal sisteminde feodal geleneğin 

zayıflığı"dır. “ Bu varsayım, Terek ve Kuban bölgelerinin Rus-olmayan ke- 

“simlerindeki ovalık bölgelerde kapitalist gelişimin incelenmesine de tama- 

men uygulanabilir. Fadeev'in makalesinde yazdığı, sınıf farklılaşması, ta- 

rımsal üretimin meta niteliği, çiftliklerde ücretli-emeğin kullanılması ve 

Kuzey Kafkasya'daki bölgelerin hem kendi aralarındaki hem de merkezi 

Rusya ile olan ekonomik ilişkilerinin güçlenmesi dağlı halkların ovalardaki 

yerleşimlerinin hemen hepsinin özelliğidir. * 

Fadeev, "kapitalist ilişkiler dağlı aullarına (köylerine) sızmış, fakat ata- 
erkilfeodal yaşamın yıkılışını ilerletirken zorlukla karşılaşmıştır” der- 

ken tamamen haklıdır. Bununla beraber, 20. yy.ın başlarında toprak mülki- 

yetindeki değişimler sonucu dağlı feodal beylerin ellerindeki topraklarının 

önemli bir kısmını kaybettikleri ve bazılarının da tamamen topraksız kal- 

dıkları belirtilmelidir. Toprakbeyleri üriimde herha.gi bir önemli rol oy- 

nayamaz oldular ve kırsal burjuvazinin temsilcisi olan kulak dağlı halkla- 

rın ovalık yerleşimlerinde temel şahsiyet oldu. Hala ellerinde bir miktar 

toprak bulunan toprak beyleri yarı-feodal sömürü biçimlerini terk ederek 

ve topraklarının tamamını veya bir kısmını parasal anlaşmalar temelinde ki- 

ralayarak tedrici olarak Kapitalist ilişkilere uymaya başladılar. Kiralar her 

yıl önemli ölçüde arttığı için toprak beyleri, genellikle, her yıl yeni fiyat- 

lardan yeniledikleri yıllık sözleşmeler yapıyorlardı. 

Kanımızca gelenekler ve adet ve şeriat kuralları daha önemlidir ve ince- 

lenmeleri daha zordur. Feodal ilişkilere ataerkil bir örtü sağlayarak belirli 

bir dönem dağlı feodal beylerin çıkarlarına etkin bir şekilde hizmet eden 

bu adetlerin esnekliğini biliyoruz. Bu adetler kapitalist ilişkilerin etkisi ile 

daha büyük dönüşümler yeçirdiler. 

Görece izole olmuşluğu ve ulaşılamazlığına rağmen ovalarda oluşan s0s- 

yo-ekonomik süreçlerin Kuzey Kafkasya'nın dağlık bölgelerine bazı etki- 

lerde bulunmuş olma ihtimalini reddedemeyiz. Fakatbuna rağmen bu bölge- 

lerde durum daha farklıdır. Bununla beraber önemli bir özellik belirtilmeli- 

dir: dış etkiler ancak uygun toprakta etkili olur. Dağlık bölgelerde (birkaç 

yerdeki (ootlakların ve bazı çayırların dışında) oldukça-gelişmiş 

sosyo-ekonomik ilişkilerin oluşmasına temel olabilecek en az miktarda bi- 

“le kullanılabilecek toprak yoktu. Pek çok devrim-öncesi araştırmacının dü- 

şüncesine göre toprak kıtlığı dağlık bölge insanlarını yokluk sınırına çek- 

miş ve sosyo-ekonomik ilişkilerin durgunluğuna neden olmuştu. Dağlı 

halkların çiftlikleri yüzyıllar boyunca o kadar küçük ve zayıftı ki /bu top- 

raklara/ parsel bile denemezdi. Fakat Marks'ın yazdığı gibi parsel mülkiye- 

ti "doğası gereği, emeğin toplumsal üretici güçlerinin gelişimini, emeğin 

toplumsal biçimlerini, toplumsal sermayenin yoğunlaşmasını, geniş-öl- 

çekli hayvancılığı ve bilimin ileri bir şekilde uygulanmasını dışlar." 

Sonuç olarak kapitalist sosyo-ekonomik ilişkiler dağlık bölgede geliş- 

memiştir. Fakat bu, ilişkilerin feodal kaldığı anlamına gelir mi? Pek çok 

araştırmacının (güvenilir kaynaklara atıfta bulunmaksızın) 20. yy.a geçiş- 

te Kuzey Kafkasya'nın dağlık bölgelerindeki ilişkileri serflik tarafından be- 

lirlenmiş kabul etmesine rağmen, ne mevcut belgeler, ne diğer doküman- 

lar, ne de alan araştırmaları bu ilişkilerin feodal özellikte olduğu Xonusun- 

da herhangi bir kanıt sağlamamaktadır. Genellikle bu çalışmalarda bengen- 

“da, ortak, khaddzon, laskdzaran gibi (koşullu olarak sömürü sayılabilecek) 

özgün ekonomik ilişki biçimlerinin sürekliliğine atıfta bulunulmaktadır. 

Fakat herşeyden önce bu sömürü biçimleri feodalizm-öncesi ilişkilerin ürü- 

Pekçok devrim-öncesi araştır- 

macının düşüncesine göre top- 
rak kıtlığı dağlık bölge insanları- 
nıyokluk sınırına çekmiş ve s0Ss- 
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nüdür, ve ikinci olarak, 19. yy.ın sonları ve 20. yy.ın başlarında bu biçim- 

ler dağlı toprak beylerinden çok yoksul köylüler tarafından çok daha başa- 

rli ve yoğun olarak kullanılmıştır. “ Kuzey Kafkasya'nın dağlık böigele- 

rindeki insanların sosyo-ekonomik ilişkilerinin gerçek içeriğini aydınlat- 

mak Sovyet tarihçilerinin ve ekonomistlerin açık ve acil bir görevidir. Bu- 

nunla beraber, en yeni araştırma yöntemleri uygulanmaksızın ve varolan 

gerçeklerin ve olguların özgünlüklerini dikkate alacak temel ölçütler geliş- 

türilmeksizin bu amacı gerçekleştirmek çok zordur. 

1962'de T. Kh. Kumykov Kuzey Kafkasya'nın Geniş-Rus Pazarına 

Girişi başlıklı ve dağlı köylülerin topraksızlığı, ekonominin değişik yapısı, 

madencilik ve petrol sanayilerinin gelişimi, vergi sistemi, kentlerin gelişimi 

vb. konuları betimleyen monografini yayımladı. Yazar haklı olarak reform- 

sonrası dönemde Kabardey, Balkar, Çeçen ve Kuzey Kafkasya'nın diğer 

halklarının ekonomik yaşamlarının temel içeriğinin, esas olarak Terek 

halkları ekonomilerinin “bütün-Rusya ekonomik gelişim şistemine" çekildi- 

İÖ gerçeği tarafından belirlendiğini belirtmektedir. 

Fakat yazar bu sorunla sadece Kabardey ve bazı durumlarda da Balkar 

ile ilgili belgeler temelinde ilgilenmekte ve diğer Kuzey Kafkasya halkları 

üzerine hemen hemen hiç veri kullanmamaktadır. Kumykov "Kabardey, 

Balkar ve hatta Nalçik bölgesindeki Rus nüfusunun ekonomisinin evrimi, 

minyatür olarak, reform-sonrası dönemde Terek halklarının tarımsal eko- 

nomilerinin temel özelliklerini yansıtmaktadır" “ demesine rağmen, tüm 

bölge için kaynaklar kullanılmaksızın (hammadde kaynağı ve merkezinin 

ürünlerinin satımı için bir pazar olarak hizmet veren bir eklenti durumuna 

gelmiş) Kuzey Kafkasya'ya Rus kapitalizminin girişini incelemek hemen 

hemen olanaksızdır. 

Biz, yazarın, “dağlı halkların ovalık yerleşimlerindeki ekonominin Rus 

köylerinin ve Rus kırsal kesiminin ekonomilerinden çok az farklı olduğu" 

ve dağlı ekonomilerinin çok gelişmiş olduğu (öyle ki, dağlılar Kazaklardan 

daha çok kişi başına -per capita- buğdaya sahiptiler) yolundaki önermele- 

riyle hemfikir değiliz. ” Bu teze daha sonra tekrar dönerek T. Kh. Kumy- 

kov dağlıların kırsal kesimi ile Rus kırsal kesiminin sosyo-ekonomik geli- 

şim düzeyleri arasında farklılık görenleri ve son derece eşitsiz toprak dağılı- 

mına, kendi yaşam tarzları ve nüfus içindeki toplumsal ilişkileri ile dağ kö- 

yünün özgün özelliklerine önem verenleri sürekli olarak eleştirmektedir. * 

Bununla beraber diğer dağlı halklardan farklı olarak Kabardeyler'in görece 

daha fazla toprağa sahip oldukları ve toprak-açlığı duymadıkları (yani Ka- 
zak stanitsa'sının -köyünün- ve Rus köylerinin sakinleri ile aynı miktarda 

toprağa sahip oldukları) yolundaki önermesini herkes açıkça kabul ede- 

bilir. Bazı nedenlerle Kumykov hububatların meta /olarak/ üretiminde orta 

köylülüğe baskın bir önem vermiştir: ? 

Bu öneri üzerine tartışmanın faydalarına değinmeksizin, köy ailelerinin 

incelenmesinden yanlış olarak çıkarılmış sonuca dönelim: "Dağlı köylülü- 

gün ekonomisinde köylü ailelerin özgün biçimi, ataerkil çiftçilik, ev sana- 

yileri ve toprak sahipleri için yapılan barsçina* çalışmasından oluşurdu" ” 

Kumykov'un "20. yüzyılın başlarında (veya 1917'de bile) dağlı halk arasın- 

da ataerkil-feodal ilişkilerin devam ettiğini iddia etmek için"* hiç bir delil 

bulamamakta haklı olmasına rağmen, Kuzey Kafkasya'nın Rus pazarına 

çekiliş sürecinin incelenmesinde bir araştırmacının kendisini yalnız bu s0- 

nuç ile sınırlaması yeterli değildir. 

Rus kapitalizminin sızışı ve Kuzey Kafkasya'nın reform-sonrası Rusyası' Rus kapitalizminin sızışı ve Ku- 

nın ekonomik etkisi altına gelişi F.P. Troino'nun tez çalışmasında incelen- zey Kafkasya'nın reform-sonra- 

miştir. F.P. Troino dağlı halkları sosyo-ekonomik gelişimlerinin yönü ve sı Rusya sının ekonomik Sikİsi 
doğası ile ilgili çeşitli önemli sorunları araştırmıştır. Fadeev'i izleyerek ya- alina gelişi E.R. Iroino nun cez 

wi LL , çalışmasında incelenmiştir. 
zar reformların “malikane toprak sahipliği ve feodal ekonomi yaygın ola- 
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(*) Barscina: Corvee, feodal malikane toprakları. -ç.n. 
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rak gelişmediği için serflik kalıntılarının zayıf olduğu /bu bölgelerde/, ül- 

kenin diğer yörelerinden daha derin değişikliklere"? neden olduğu doğru 

bir şekilde gözlemektedir. İroino, Fadeev'in feodal geleneklerin zayıf ol- 

duğu yolundaki tezini kabul ederek ve geliştirerek, dağlı feodal beylerin 

topraklarının eldeğiştirmesi sürecinin yoğunlaşmasını vurgulamakta, bütün 

dağlı halklar arasında "19. yy'ın ikinci yarısında feodal-ataerkil düzenden 

kapitalist düzene geçiş olduğunu" söylemekte ve farklı halkların ve bölge- 

lerin sosyo-ekonomik gelişim düzeylerine değişik yaklaşımlar uygulamaya 

çalışmaktadır.”? Bununla beraber Troino "feodal-ataerkil baskı biçimleri- 

nin egemen kaldığını" varsaymakta, fakat bütün dağlı halklarda “dağlı 

halkların devrimci kurtuluş mücadelesine katılımları için nesnel koşulların 

yaratıldığı"nı söylemektedir.” Yazar bir başka çalışmasında bu tezi (ku- 

zey /Kafkasya/ halklarının ekonomilerinde hangi ilişkilerin belirleyici ol- 

duğunu söylememesine rağmen) tekrarlamamıştır. Burada yazarın dağlı 

halkların devrimci harekete kaulımlarının nesnel yasalar tarafından belir- 

lenmiş bir gelişim olduğu yolundaki sonucu daha mantıklı görülmekte- 

dir © V, Fadeev, T.Kh. Kumykov ve F.P. Troino'nun çalışmalarında 

önemli ortak bir yöntemsel özellik vardır: Kuzey Kafkasya halklarının ül- 

kelerinin kapitalizm tarafından ekonomik “fetih" sürecinin tanınması. “ 

Lenin'in ilkelerini izleyerek bu yazarlar bu sürecin temel yanlarını ve ayır- 

dedici özelliklerini incelemeye çalışmışlardır. Bu sürecin oldukça güçsüz 

diğer yanları da, bir yanda feodai kalıntıların ve ataerkil-klan adetlerinin 

korunması, öte yandan da /bu bölgelere/ kapitalizmin girişine karşı Çarlık 

yönetimi tarafından (ilk başta nüfusun askeri-feodal yöntemlerle sömürül- 

mesi gibi) bazı suni engellerin oluşturulmasıdır. 

Çarlık yönetiminin politikalarının bir sonucu olarak imalat sanayinde ve 

özellikle ağır sanayide büyük fabrikaların bulunmaması, Rus burjuvazisinin 

Kuzey Kafkasya'yı bir hammadde kaynağı ve kendi ürünleri için bir pazar 

haline (yani tipik bir kapitalist sömürge haline) dönüştürme doğrultusunda- 
ki doğal eğiliminin bir göstergesiydi. Bütün araştırmacılar bu sorunu, eko- 

nomik "fetih"in tamamlanmamışlığı olarak, ve sömürge koşullarını Kuzey 

Kafkasya'da sosyo-ekonomik ve siyasal süreçlerin gelişimine karşı bir te- 

mel olarak kabul etmektedirler. /Sorunuj/ bir parça anlamak için, ekono- 

mik "fetih"in değerlendirilmesindeki bu oybirliğinin tarihçilerin ve ekono- 

mistlerin sorunu daha somut bir şekilde ortaya koymalarını ve daha kap- 

samlı ve ayrıntılı bir şekilde incelemelerini engellediğini söyleyebiliriz. 

IM. Muzhev, bütün Kuzey Kafkasya bölgesinin sosyo-ekonomik gelişi- 

mini "19. yy.ın Sonları ve 20. yy'ın Başlarında Kuzey Kafkasya'da Kapi- 

talizmin Gelişimi" ve "Emperyalizm Çağında Kuzey Kafkasya'nın Dağlı 

Halkı" isimli eserlerinde incelemiştir.” Bu eserlerin birincisi genel gerçek- 

leri içermektedir; incelenen olgunun derin bir analizi yoktur ve sonuçları 

/yeterince/ şekillenmemiştir. Gerçekten Fadeev daha fazlasını göstermiş- 

tir. "Emperyalizm" Çağında Kuzey Kafkasya'nın Dağlı Halkı" isimli sosyo- 

ekonomik çalışmasında ise ilginç yeni belgeler vardır. Yazar bu belgeleri 

incelemeye ve yorumlamaya çalışmakta, bu bölgeye kapitalist ilişkilerin gi- 

rişi ve gelişimini göz önüne alarak Kuzey Kafkasya'nın dağlı haikının sos- 

yo-ekonomik durumunun genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışmak- 

tadır. Bununla birlikte yazarın, 19. yy.ın sonları ve 20. yy'ın başlarında 

"Dağlı halkın ekonomisi kapitalist üretimin başlangıç birimlerinin değişik 

düzeylerindeydi"”? şeklindeki sonucunu kabul etmek oldukça zordur. 

Geçen yüzyılın sonları ve bu yüzyılın başlarında Kuzey Kafkasya'nın 
değişik halklarının sosyo-ekonomik gelişimleri üzerine tarihsel ekonomik 

yazının özelliği (sonuçlar ve genellemeler her zaman doğru olmasa bile) ge- 

Çarlık yönetiminin politikaları- 

nın bir sonucu olarak imalat sa- 

nayinde ve özellikle ağır sanayi- 
de büyük fabrikaları bulunma- 
ması, Rus burjuvazisinin Kuzey 

Kafkasya'yı bir hammadde kay- 

nağı ve pazar haline dönüştür- 

me doğrultusundaki doğal eğili- 
minin bir göstergesiydi. 
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rekli düzeyde incelenmiş ve analiz edilmiş istatistiksel verilerin ve diğer do- 
- ) 

kümanların çokluğudur. 

Yukarıda bahsettiğimiz çalışmaların hepsi, dağlı feodal beylerin ellerin- 

deki toprakların azalışı, kırsal komünün yıkılışı, köylülüğün çözülüşü, top- 

rak-kira ilişkilerinin evrimi, tarımın uzmanlaşması, ücretli-emeğin gittikçe 

daha yoğun ve çok kullanılması, kırsal kesimde sınıfsal farklılaşma, kırsal 

burjuvazinin konumunun sağlamlaşması, pazar için yapılan -çiftçilik ve 

hayvancılığın gelişimi gibi karmaşık süreçlerin bütünsel analizini yapmışlar- 

dır.” Bu bölgede sosyo-ekonomik gelişimin genel yönünün kapitalizme 

doğru olduğuna şüphe yoktur. Bu, gerçekte, araştırmacıların kendileri ta- 

rafından vurgulanmaktadır. Örneğin V.P. Nevskaia Karaçaylar'ın "feodal 

ve hatta yarı-feodal kalıntıların çokluğuna rağmen kapitalist ilişkilerin zor- 

lu ve acili gelişim yoluna"” girdiklerini iddia etmektedir. M. Kh. Atska- 

nov “Kabardey ve Balkar'da kapitalist ilişkilerin ğnemli ölçüde gelişmişli- 

gine" işaret etmekte ve "köylülerin kişisel bağımlılığının kaldırılmasının fe- 

odal üretim tarzının temellerini kökten sarsan bir eylem" olduğunu ve 

“toprak ilişkilerinin (kapitalist ilişkilerin ve üretici güçlerin hızla gelişmesi- 

ne olanak sağladığı için) açıkça kapitalist karakterde olduğu"nu iddia edi- 

yordu.”? G, Kh. Mambetov'un görüşüne göre “ataerkil-feodal ilişkiler kapi- 

talizmin etkisiyle yıkıldı... ve Kabardey ve Balkar Rus ve Dünya ekonomi- 

lerinin akımına çekildi”.”* Bu süreç ile birlikte bütün halkın toplumsal ya- 

şamında genel, derin değişiklikler meydana geldi. Hatta bazı yazarlar /elde 

ettikleri/ sonuçlarda yanlış abartmalar yapmakta, kendilerini serbest his- 

setmekiedirler. Örneğin N.L. Kolosov Çeçen-İnguş'ta "kapitalizmin gelişi- 

minin ortalama düzeyine tedrici olarak gelindiğini" iddia etmektedir.“ Ya- 

zar şöyle yazmaktadır: "Çeçen-İnguş sadece Rusya * toplumsal devrimin 

öznel ön-gereksinimlerinin oluşmasını değil, fakat aynı zamanda tekelci ka- 

pitalizmin rahminde toplumsal devrimin maddi ön-koşullarının olgunlaş- 

masını da göstermektedir.“ 

Araştırmacıların çoğu tarımın gelişiminin analizi temelinde kapitalist 

ilişkilerin düzeyini değerlendirmektedirler. Bununla beraber kapitalist iliş- 

kilerin gelişimini (dağlık bölgenin belirli kesimlerinde süregeldiği) hayvan- 

cılık ekonomisi ile birlikte inceleyen bazı yazarlar da vardır. Balkar kırsal 

kesiminin farklılaşması sürecini anlatan E.0. Krikunova hayvancılığın Rus 

pazarının ihtiyaçlarına uymaya çalıştığını gözlemiştir: hayvancılık “Balkar 

ekonomisinin uzmanlaşmasını artırdı ve bütün diğer çiftçilik faaliyetleri, 

pazara diğerlerinden daha çok bağlanan bu temel faaliyetin (hayvancılığın) 

egemenliği altında uyumlandılar."”7 N. Ch. Kuchmezova'da bu görüşü pay- 

laşmaktadır. . 

Tarihçiler ve ekonomistler kapitalizmin gelişim koşullarına uyum göste- 

ren yukarıda belirttiğimiz sömürü biçimlerini (ortak, begenda, vd.) incele- 

diler. Dağlı halkın hayvancılık ekonomisinde en yaygın sömürü biçimlerin-. 

den biri, yani ortak, E.N. Studenetskii tarafından incelenmiştir. Yazar ka- 

pitalist ilişkilerin hızla gelişimi ve köylülüğün farklılaşmasında değişik or- 

tak tiplerinin kullanım nedenini görmektedir. Ortak yardımıyla “rahat bir 

yaşam sirme" umudu ortak'ın yaygınlığının bir nedeniydi. E.N, Stude- 

netskala ortak'ın herkes (feodal beyler, kırsal burjuvazi, orta köylülük ve 

hatta yoksul köylülükj tarafından kullanıldığını göstermiştir. M. Ch. Kuch- 

mezova, G. Kh. Mambetov ve diğer yazarlar tarımda egemen sömürü biçimi 

olanbegenda'nın dönüşümüne dikkati çektiler. "/Toprağın/ satınalınması 

için begenda, taubii ve yoksullaşmış köylülerin topraklarının kulakların el- 

lerinde toplanmasının yollarından biri" olarak görüldü. Yeni ilişki koşulla- 

rında begenda, özellikle toprak için, sıradan kredi şekline dönüştü” ve 

1861 Reformu'ndan sonra "kapitalist tefecilik özelliğine" sahip oldu. 

Fakat pek çok araştırmacı kapitalist ilişkilerin analizinden (belirli bir 

sistemin egemen olduğu biçiminde) genel bir sonuç çıkarmadı. Bazıları, ör- 
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neğin E.P. Kireev, tanımlanmamış bir "kapitalizm-öncesi üretim ilişkileri" 

nin baskın olduğunu savundular. “> Gerçekte, E.P. Kireev dahil, Çeçen-İn- 

guş tarihçiler Rusya'da serfliğin kaldırılışından önce Çeçen-İnguş'ta feodal 

ilişkilerin gelişiminin tamamlanmadığını ve ancak ön aşamalarında oldu- 

Sunu reddetmiyorlardı. /Feodal ilişkilerin gelişimi tamamlanmadığı için/ 

taip'in çözülüşü ve mülkiyetin (feodal) farklılaşması süreci sonucu olarak 
servet elde eden aileler, nesnel koşulların sonucu, feodalleşemediler ve re- 

form sonrası dönemde kapitalizmin yoğun bir şekilde Çeçen-İnguş'a giri- 

şinin etkisi altında kulak oldular.* M. Mamakaev'in aşağıdaki olguları vur- 

gulaması doğrudur: “Feodal gelişim aşamasını tamamlamış olan Çeçenis- 
nistan Rus kapitalizminin etki alanına çekildi... kapitalizmin gelişimi taip 

düzenine son öldürücü darbeyi indirdi. ... 19. yy.ın sonlarında Çeçenistan 

da güçlü bir kırsal ve kentsel burjuva tabakası gelişti."9” Diğer yazarlar, 

örneğin M. Kh. Atkhanov, "kapitalist sistemin süreçlerinin önemli ölçüde 

ilerlemiş olmasına karşın kapitalisi sistemin abartılması"na”” karşı /dikkat- 

li olunmasını/ öğütlemektedir. Pek çek Kabardey-BalKar tarihçileri ve eko- 

nomisileri, kanıt olmaksızın, Ekim Devrimi öncesinde dağlı halklarda feo- 

dal. ilişkilerin egemen olduğunu iddia etmektedirler.“ A.A. Belousov ve 

T.A. Zhakomikhov "Kabardeyler ve Balkarlar, kapitalist gelişim aşamasın- 

dan geçmeksizin, feodal ür.tim tarzından sosyalist üretim tarzına bir dönü- 

şüm geçirdiler" şeklinde bir tez ileri sürmektedirler. Bu tez daha sonra 

Kh. M. Berbekov tarafından geliştirildi. Berbekov Kabardeyler ve Balkarlar 

örneğinde "belirli uluslararası ve yerel koşullarda geri kalmış halklar kapi- 

talizmden geçmeden sosyalizme ilerleyebilirler" “ Jbiçimindeki tezi/ kanıt- 

lamaya çalışmıştır. 1860'larda Kabardey ve Balkarlarda, soyluluğun top- 

rak mülkiyetini ve sosyo-ekonomik gelişim yolunu önemli ölçüde belirle- 

yen serfliğin resmen kaldırılışını ve Rus kapitalizminin artan bir hızla 

/Bu bölgelere/ girişini göz önünde bulundurursak, feodal ilişkilerin egemen- 

liği ve bu halkların feodalizmden sosyalizme geçtikleri şeklindeki benzer 

iddiaların geçersiz olduğu görülür. Kapitalist ilişkilerin, somut koşulların 

bir işlevi olarak, ne kadar hızlı veya yavaş geliştikleri ve Ekim Devrimi 

öncesinde ulaşmış oldukları gelişim düzeyleri başka sorulardır. M.M. Tso- 

raev'in bir makalesinde, 20. yy.ın başlarında /Kabardey-Balkar'da/ malika- 

ne sisteminin yıkıldığı ve Kabardey ve Balkar feodal beylerinin konumları- 

nın önemli ölçüde zayıfladığı yolunda inandırıcı kanıtlar verilmiştir. Yazar, 

Ekim Devrimi öncesinde feodal malikanelerin azalışının Kabirdey'de Rus- 

ya'dan çok daha hızlı geliştiği sonucuna ulaşmaktadır. Bu sürecin sonucu 

olarak toprak beylerinin ellerindeki toprakları Kabardey'de “4 79.8'i, Bal- 

kar'da 99 91.8'i satılmış ve toprak beylerinin sahip oldukları malikane- 

lerin 90 71.4'ü tamamen yıkılmıştır. Köylüler, özellikle varlıklı olanları, ya- 

ni kulaklar, toprak-beylerinin topraklarının temel müşterileriydi. S 

Oset tarihçileri ve ekonomistleri -D.A. Dzagurov, 5.D. Kulov, B.A. 

Tsutsiev, G,V. Kazbekhov, B.M. Kaitukev, V.D. Kuchiev, M.A. Khabaev, 

vd.- Kuzey Osetya ekonomisinde kapitalist sistemin egemen rolü üzerine 

az-çok aynı görüşe sahiptirler. D.A. Dzagurov ve 5.D. Kulov'un çalışmaları 

hariç (bu çalışmalarda başka sorunlarla ilgilenilmiş ve sosyo-ekonomik 

gelişim sorunları sadece giriş bölümlerinde kısaca incelenmiştir; bütün bu 

yazarlar (bazen olabilecekleri kadar inandırıcı ve güçlü olmamasına karşın) 
bu bölgede kapitalist ilişkilerin gelişiminin bütün yönlerini ve Rus kapita- 

lizminin girişinin koşullarını ve özelliklerini göstermişlerdir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi 1970'lerde, özellikle 75'lerden sonra, özel- 

likle tek tek ulusların tarihi üzerine bu sorunla ilgili çalışmaların sayısında 
. Mi 4 7ş WE , 
önemli bir azalma olmuştur.” Öte yandan, Terek ve Kuban bölgeleri veya 

(*) İngilizce metinde "servet elde eden aileler" yerine "servetlerini kaybe- 

den aileler” yazılmaktadır. Fakat konunun gelişiminden, İngilizce çevi- 

ride bir hata olubileceşi düşüncesi ile, metindeki haliyle Tirkçe'ye çev- 

rilmiştir. -ç.n. 
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bütün Kuzey Kafkasya ile ilgili olarak yayınların sayısında 50'ler ve 60'lar- 

la karşılaştırıldığında, görece bir artış vardır.”9 

Bu durum kapsamlı çalışmaların etkinliğini artıracak olumlu bir eğilim 

olarak görülmelidir. Günümüzde hemen hemen hiç bir akademisyen Jincele- 

diğimiz dönemde/ feodal ilişkilerin egemen olduğunu iddia etmemektedir. 

Fakat pek çok araştırmacı, gösterilen gerçeklere ve kanıtlara rağmen, ka- 

pitalisi yapıların belirleyici olduğu sonucundan kaçınmaya devam etmek- 

tedir. Örneğin B.M. Djimov'un Kuban'ın dağlık kesiminde sosyo-ekonomik 

ilişkilerin kapitalist ilişkilerden başka bir şey olmadığı konusunda şüpheye 

yer bırakmamasına rağmen Djimov'un "incelenen dönemde kapitalist tipin 

biçimleri egemen değildi"! şeklindeki sonucu tamamen ilginçtir. Aynı şe- 

kilde V.N. Ratushniak özel ve komünal toprak sahipliğini incelemiştir ve 

gerçekte okurlarını, hem Kazak hem de Kazak-olmayan köylüler arasında 

toprak sahipliği ve toprak mülkiyetinin (land tenure) doğası ve özünün ke- 

sinlikle kapitalist olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. 7” Fakat, buna rağmen, 

yazar ilk önce "dağlarda komünal mülkiyetin klan ve aile mülkiyeti 

biçimlerini koruduğunu” 1913'de iddia eden devrim-öncesi kamu-işleri ya- 

zarı B.N. Garodetskii ile aynı görüşü paylaşmakta ve daha sonra kendisini 

"dağ aul'unda sosyo-ekonomik farklılaşmanın ve aul'un kapitalist yolda 

gelişiminin engellenmesinin"? olanaksız olduğu yolundaki önernesiyle sı- 

nırlayarak kapitalist ilişkilerin egemenliğini reddetmektedir. 

V.P. Nevskala'nın Emperyalizm Çağında Karaçay-Çerkes'te Tarım 

Sorunu isimli monografi tarımsal ilişkilerin uzun yıllar incelenmesinin ürü- 

nüdür. Bu çalışma 70'lerde bu konu üzerinde "kapitalizm öncesi toprak 

ranu" ile birlikte Karaçay ve Çerkes'te feodal mülkiyetin egemen kaldığı- 

nı" öne süren başlıca çalışmalardan sadece biridir. Keskin sınıf farklılaş- 

masını, komünal toprakların önemli bir kısmını ele geçiren kır burjuvazisi- 

nin kırların tek hakimi olduğunu ve bölgede kısa dönemli /toprak/ kiralan- 

masının egemen hale geldiğini gösteren bol miktardaki verinin Nevskala'nın 

kendisi tarafından sunulmasına karşın /feodal mülkiyetin ve kapitalizm-ön- 

cesi toprak rantının egemen kaldığı/ öne sürülmüştür. (20. yy.ın başlarında 

sadece Karaçay aul'larında yaklaşık 95-100.000 desiatin* toprağın kiralan- 
ması için yılda 791,000 ruble ödenmiştir.) “Toprak kiracılığı ve kendilerini 

günü-birlik kiralayan bazı yoksul köylüler olmazsa, belki birkaç bii ailesi 

hariç, hiçbir aile varlıklarını sürdüremezdi. Diğer bütün kategoriler yaşam- 

larını kiralanmış topraklar üzerine kurdular." 

1970'lerde Kabardey-Balkar araştırmacıların bu sorun üzerine incele- 

melerinde bazı değişiklikler görünmeye başlandı. Örneğin daha önceleri 

begenda üzerine çalışmalar yapmış olan M. Ch. Kuchmezova "toplumsal 

konumdan bağımsız toprak sahipliğinin gelişimini hızlandıran kapitalist 

ilişkilerin etkisi altında adetsel hukukun kurumlarının dönüşüm geçirdik. 

leri"7“ yolunda önemli bir sonuca ulaşmıştır. 

R. Kh. Gugoy ve U.A. Üligov'un monografilerinin ilk bölümleri Terek 

halklarının sosyo-ekonomik gelişim özelliklerinin az-çok tam bir görüntüsü- 

nü vermektedir. R. Kh. Gugov tarım ve hayvancılığın "Devrim'den önce ka- 

vitalist meta Jüretimi/ doğrultusunda olduğunu... 19. yy'ın sonları ve 20. 

yy'ın başlarında Terek bölgesindeki köylü çiftliklerinin çok büyük bir ço- 

gunluğunun pazar ile sıkı bağları olduğunu" gözlemektedir. ” Gugov Ka- 

bardey-Balkar'da bu sorunu kendisinden önce incelemiş /yazarların/ so- 

nuçlarını kabul etmemekte ve “kırsal kesime kapitalist ilişkilerin girişinin 

sadece toprak mülkiyeti biçimlerinin değil, aynı zamanda Terek'deki bü- 

tün sosyo-ekonomik yapının ve toplumsal ilişkilerin değişiminde belirle- 

yici etken olduğu"nu vurgulamaktadır.“ U.A. Uligov'da bu görüşü tama- 

men paylaşmaktadır.”? 

V.P. Krikunov'un 1860'lar-1890'larda Don ve Kuzey Kafkasya'da 

(*) 1 desiatin, yaklaşık 1.09 hektara eşittir. -ç.n. 
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sosyo-ekonomik Gelişimin Anahatları başlıklı monografi ve N.I, Gritsenko' 

nun Büyük Ekim Sosyalist Devrimi Arifesinde Dağlı Aul'u ve Kazak Stanit- 

sa's; isimli eseri bu konunun incelenmesine önemli bir katkıda bulunmuş- 

lardır. Her iki çalışma da Rus nüfusu üzerine yoğunlaşmıştır, daha az belge 

bulunmasına k pişi n dağlı halk da, bölgenin genel yaşamının ve ekonomisi- 

nin bütün alanlarına kapitalist ilişkilerin giriş sürecinin genel görüntüsünün 

bir parçası olarak anlatılmışlardır. Ekim Devrimi öncesinde dağlı halklar 

arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin doğası ve özü üzerine sonuçlar çıkar- 

mamalarına karşın bu çalışmalar, genelde, bu konu üzerine kapsamlı ince- 

melerin başarılı örnekleridir. 

Toparlarsak, bu konu üzerine yapılmış çalışmaların çoğunun ayırdedici 

özelliği, kapitalizmin gelişimini gösteren bol miktarda kanıta dayalı analiz- 

ler ile dağlı kırsal kesiminde ataerkil-feodal ilişkilerin egemen olduğu biçi- 

mindeki sonuçlar arasındaki aykırılıktır. Yazarlar bu sonuçlarını verilere 

dayandırmamakta, sonuçlarını genellikle dağlı halkların gerikalmışlığı var- 

sayımından çıkarmakta ve böylece devrim-öncesi tarihçiliğine prim ver- 

mektedirler. Bu aykırılığı gidermek için dağlı kırsal kesiminde oluşan s05- 

Yörekonomik değişiklikler üzerine ataerkil-feodai kalıntıların etkisinin ger- 

çek özü ve boyutlarının kapsamlı bir incelemesi ve aydınlaniması açıkça 

gereklidir: karşılaştırmalı yöntem yaygın olarak kullanılarak dağlı halkla- 

rın ekonomisinin çok-yapılı sisteminde bu kalıntıların yerinin nesnel olarak 

belirlenmesi zorunludur. Toprağın işlenmesinin bazı özgül biçimleri ve ka- 

pitalist ilişkilerin gelişim koşullarına uyum gösteren adat ve şeriat kuralları 

da ayrıntılı incelemeye ve kapsamlı analize ihtiyaç duymaktadır. Sadece 

böyle bir yaklaşım ile Büyük Sosyalist Ekim Devrimi öncesi Kuzey Kafkas- 

ya'nın dağlı halkları arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin özünün ve karak- 

terinin belirlenmesi mümkün olacaktır. Şüphesiz bu belirleme kendi başına 

bir amaç değildir, fakat nesnel bir inceleme için, Kuzey Kafkasya'da Sov- 

yet tarihçiliğinin sorunlarının aydınlatılması ve çözümü için anahtar rolü 

oynayacaktır. /Burada bahsettiğimiz sorunları şöyle sıralayabiliriz:/ ilerici 

dağlı aydınların toplumsal ve siyasal görüş sistemlerinin doğasının ve özü- 

nün evrimi ve bu görüşlerin doğal olarak, liberal-burjuva devrimci-demok- 

ratik ve Marksist görüşler bağlamında mevcut sosyo-ekonomik koşullardan 

çıkarılması; 20. yy'ın başlarındaki devrimci ve diğer toplumsal siyasal hare- 

ketlerin ve 1917'de oluşan liberal-burjuva milliyetçi örgütlenmelerin ("Ker- 

en", "Karahalk", "Milli Meclisler", vb.) doğası ve özlerinin evrimi; (eko- 

nomik "fetih" süreci ve bölgenin bir sömürgeye dönüştürülmesi dahil) iç- 

sel ve dışsal koşullar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve son olarak bu te- 

melde, Kuzey Kafkasya'nın dağlı halkları arasında önce sosyalist devrimin 

zaferi, daha sonra da 20'lerde ve 30'larda oluşan sosyalist dönüşümlerin 

önkoşullarının genel bir değerlendirmesi. 

Bununla beraber son olarak belirttiğimiz konu araştırmacıların Kuzey 

Kafkasya'nın dağlı halkları arasında sosyalist devrimin dolaysız öncülleri- 

nin araştırılmasına yoğunlaşmaları gerektiği anlamına gelmemektedir. Aka- 

demisyen İ.İ, Mints'in gözlediği gibi "bölgesel ve uluslararası özellikler, 

devrimin yönüne nasıl etkide bulunduklarını görmek için, Bolşevik Partisi" 

nin karşılaştığı zorlukları görmek için dikkatlice ve ayrıntılı olarak incelen- 

melidir, sadece her bir tekil gubernianin$ veya cumhuriyetin sosyalist dev- 

rime hazır olup olmadığı sorunu etrafında zaman harcamak için değil... 

Rus emperyalizminin sosyalist devrime geçiş için gerekli koşulları olgun- 

laştırdığı ve bütün ülkede sosyalist devrimin öznel ve nesnel koşullarının 
yaratıldığı akılda tutulmalıdır.” 

ağlı aği 

apit 

İçsel ve dışsal koşullar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, sosyalist dev- 

rim mücadelesi ve zaferi koşulları, Kuzey Kafkasya'nın dağlı halkları ara- 

sında ilk sosyalist dönüşümlerin ayırdedici özellikleri ve bu dönüşümü çev- 

(*) Gubernia: Çeşitli illeri kapsayan bir coğrafi bölge. -ç.n. 
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releyen zorlukların kökenleri, Sovyet tarihinin pek çok temel sorunların- 

dan biridir. 
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ze, e. 8) şeklinde bir zayıf iddianın olduğunu belirimemiz gerekiyor. Bu tez, 19. yy'ın sonları ve 20. yy'ın başla- 
rında (dağlı halklar dahil) Kuzey Kafkasya halklarının sosyo-ekonomik gelişim sorunları üzerine bu kitapta top- 

lanmış Lenin'in belgeleri ve demeçleri (özellikle Rusya'da Kapitalizmin Gelişimi çalışması; tarafından teyit edil- 

memektedir; tersine, Lenin dikkatini ataerkil düzenin yıkılışı ve bu bölgeye kapitalizmin artan bir şekilde girişi 

ve gelişimi üzerine yoğunlaştırmıştır (bkz. Lenin, PSS, Cilt. 3, ss. 594-595). 
. Bkz. Za ulast' Sovetov v Kabarde i Balkarii. Dokumeniy i materialy. Nalcik, 1957; Bor'ba za Sovetskuiu ulast'u 

Checheno-İngushetil. Sb. dokumentou i materialou, Gronzi, 1958. 
G.K. Martirosian, Fabrichno-zavodskaia promyshlennosi' na Tereke, Vladikafkas, 1924, s. 72; aynı yazar, 

Sotsial'no-ekonomicheskis osnovy revolutiutsionnykh duizhenii na Tereke, Vladikafkas, 1925, s. 3; A.L. 

Tusikou, İngushetiia, Vladikafkas, 1926, s. 20; A.Bal'shin, "Sotsial'no-ekonomicheskoe sostoianie Nagornoi 

Chechii", O tekh, kogo nazyuali abrekami, Grozni, 1927, s. 112; Kh. Oshaev, Ocherk nachala revoluitsionnogo 

duvizheniia v Chechie, Grozni, 1927, s. 16; U. Aliev, Adygela (Adygeiskaia avtomnaia oblast'). Istoriko-etnolo- 
gicheskii i ekonomicheskii ocherk, Rostov, 1927, ss. 71-73; aynı yazar, Karachai (Karachaiskcia avtomncia 

oblast'). İstoriko-ethnologicheskii ocherk, Rostov, 1927, ss. 88-104, 143, 147. 

Bkz. S.I. Mesiats, "Naselenie i zemlepoi'zovanie", Trudy po estesvennoistoricheskomu i ekonomicheskomu 
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Cilt I11), ve V.P. Khristianovich, "Sel'skokhoziaistevennye raiony Kabardy" (aynı eser). 

Meslats, ss. 77-78. 

Aynı eser, ss, 83-88, 

Pozhidaev, ss. 71, 102; Khristianovich, ss. 148-149, 

Bkz. N.L. lanchevskii, Grazhdanskala bor'ba na Severnom Kavkaze, Cilt. 1, Rostov, 1927; N. Borisenko, 

Sovetskie respubliki na Severnom Kavkaze v 1918 g. Cilt. 2, Rostov, 1930; M.G. Burkin, Oktiabr'skaia revoluiut- 

süag v gorskikh blastiakh Severnogo Kavkaza, Rostov, 1933; S. Boikou, "Sotsial'no-ekonomiceskie predposyiki 
Oktiabr'skoi revoliutsii na Severnom Kaukaze", Oktiabr'na Severnom Kaukaze derlemesinde, Rostov, 1934. 

Tanchevskii, s. 62. 
Boikov, 8. 41. 

Bkz. K. Kh. Dzohkaev, “Ekonomicheskoe razvitie osetinskogo krest'ianstua, part. 1”, İzvestiia Severo-Osetinsko- 
go NU (SONTI), Dzauazhikau, Cilt. 10, 1947; A.K. Khazhanaev, "Severo-Osetiia u period stolypinskoi reaktsii", 
chenye zapiski Severo-Osetinskogo Ped. in-ta (SOGPI) (Cilt. 18, Dzaudzhikau, 1949); S.D. Kulov, "Severnaia 

Osetiia nakanyne i v period pervoi morovoi imperialisticheskoi voiny" (aynı eser); D. Grigorov, "Osetü mezhdu 

dvumia Murzhuazno-demokraticheskimi revoluiutsiiami (1905-1907 gg.)"; Tez çalışması, Moskova, 19ö1; L.F. 
Muzhev, "Sotsial'no-ekonomicheskoi razvitie Kabardy vo utoroi polovine XIX v. (1868-1900 gg.)", Uchenye 

zapiski Kabardinskogo II (KBNTI) (Vol. 7, Nalcik, 1952); V.P. Krikunou, "K istorli sotsial'no-ekonomicheskogo 
razvitila Kabardy v period pervoi mirovoi voiny", (aynı eser, Cilt. 8, 1953). 
zokaev, s5. 9-10. 

. Grigorov,s. 2. 

. Aynı eser, s. 20, 

2. Dzhanaev, s. 134, 

. Bkz. İstoriia Kabardy, Moskova, 1957; Ocherki istorii Adygei, Cilt. 1, Maykop, 1957; Istoriia Severo-Osetinskoi 
ASSR, Cilt 1, Moskova, 1967; Ocherki istorii Checheno-Ingushskoi ASSR, Cilt. 1, Grozni, 1967; Ocherki 
Historü Karachaevo-Cherkesü, Cilt. 1, Stavropol', 1967. 

Jd. İstorüa Severo-Osetinskoi ASSR, Cilt 1, s. 305. 

5. Ocherki istorü Checheno-Ingushskoi ASSR, Cilt. 1, 6. 210. 

. Ocherki istorii Karachaevo-Cherkesü, Cilt. 1, s. 365. 

. Istoriia Kabardino-Balkarskoi ASSR'den birbirini dışlayan ifadelere bir örnek verelim: "Köylüler ve küçük üreti- 
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Bu bağlamda, cumhuriyetlerinin tarihiri üzerine genel çalışmaları derleyen Kuzey Osetya Araştırma Enstitüsü 

(SONİT) ve Çeçen-İnguş Tarih, Dil ve Edebiyat Araştırma Enstitüsü (KCANTIlIci)'nün inisiyatiflerini kutlamak 
gerek. , 
Bkz. Fadeev, "Vovlechenie Severnogo Kavkaza v ekonomicheskuiu sistimu poreformennoi Rossii (k probleme 

rezvitila kapitalizme ushir')”, Istorila SSSR, 1959, No. 6; ayrı yazar, “Formirovanie zemledel'cheskogo kapitaliz- 
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. Aymı eser, 5. 186. 

. Bez. Aynı eser, ss. 125-126. 
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. EF. Troino, "Volechenie gorskikh narodou Severnogo Kavkaza u sistemu russkogo kapitalizma", İz istorii Karac- 
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istor.), Cherkessk, 1970, s. 1783. 

Bununla beraber "ekonomik fetih" teriminin yazarlar tarafından seyrek olarak kullanıldığı, bunun yerine "Rus 

kapitalizminin girişi” veya "dağlı halkların merkezi Rusyo ekonomik sistemine çekilişi” ifadelerinin tercih edil- 
diği gözlenmektedir. 

Bkz. Sb. statei po istorii Kabardy i Balkarii, uyp. 6, Stavropol, 1957. 
Fadeev, Vouülechenie..., s. 43. 
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KBNLI, Cilt. Nalcik, 1957; aynı yazar, "Sotsial'no-ekonomicheskie predposylki Velikoi Oktiabr'skoi sotsialis- 
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ze, 1960; E.O. Krikunova, "Nekotorye voprosy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia Balkarii v poreformennyi 
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Kabardimo-Balkarü, vyp. 9, Nalçik, 1961; B.M. Kaitukov, Razuitie isvetnoi metallurgii v Severnoi Osetiüi, Ordz- 
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nune Velikogo Oktiabria (1905-1917 gg.) Grozni, 1968; V.D. Kuchiev, "sovety Terskoi oblasti v period podgo- 

touki i provedeniia Velikoi Oktiabr'skoi sotsialisticheskoi revoliutsii”, Tez çalışması, Bölüm I, Odzhonikidze, 
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Nart Destanları Kuzey Kaf- 

kasya otokton boylarından olan 

Adigeler'in diğer boylarla birlik- 

te müşterek destanlarıdır. Adige 

deyimi içerisine Kaberdey-Bal- 

kar Özerk Cumhuriyeti sınırları 

içinde yaşayan Çerkesler ve Adi- 

ge Özerk Bölgesinde yaşayan 
Adıge boyları girer. Adige halkr- 

nın ataları olan ve antik dünyaca 

çok iyi tanınan Meot-Sind-Zikh- 

Kerket-Psess gibi Proto Çerkes 

Boyları M.Ö. V. yy.da Sind Kral- 
ğını kurmuşlardır. Bu devlet 

bugünkü Sovyet Sosyalist Cumr- 

huriyetler Birliği toprakları üze- 

rinde kurulmuş olan ilk devlet- 

tr.” 

Daha bu devlet ortaya çıkma- 

dan önce Grekler Karadeniz kıyr- 

larında ticaret kolonilerini oluş- 

turmaya başlamışlardır. Grek- 

ler'in bu ticaret merkezleri daha 

sonra Antik Yunanistan'daki 

oluşumu aynen göstererek antik- 

site devletlerine dönüşmüşlerdir. 

Pantikapey (bugünkü Kerç), Her- 

monacca (bugünkü Taman), Pha- 

nagoria (Taman yarımadasındaki 

Senoggo köyü yakınlarında) bu 

antik-site devletlerinin başlıcala: 

rıdır. 

Daha sonra geriye doğru gidil- 

diğinde M.Ö. HI. binin sonlarına 

rastlayan, Kuban Mezar Anıtla- 

rı'ndan ve Maykop Kurganları'n- 

dan anlaşılacağı üzere bir hayli 

gelişmiş bir Proto-Çerkes uygar- 

lığına rastlanmaktadır. M.Ö. İl. 

binin sonlarına gelindiğinde Ku- 

zey Kafkasya'da demir üretimine 

ve yüksek düzeyde bir keramik 

üretimine rastlanmaktadır. Ağıl 

ve yayla tipi hayvancılığın içinde 

koyun ve at yetiştiriciliği Özel 

hir yer tutmaktadır. Bugün artık 

Kuzey Kafkasya'da M.Ö. 1. binin 

ortalarında pulluk kullanıldığı, 

buğday-arpa-darı üretiminin ol- 

duğu bilinmektedir. 

Adıge Halk 

  

Bu uygarlığın gelişmesi Hun- 

lar'ın Bosphor Krallığı'na yaptık- 

ları akınlar, yağmalar ve katliam- 

lar sonucu duraklamıştır. OG çağ- 

larda Sind-MWeot boylarının yer- 

leşme merkezi olan Don ağzı, 

Azak Denizi kıyıları ile Aşağı 

Kuban Bölgeleri arasında yerleş- 

miş olan köy ve kentler yakılıp 

yıkılmış, halkın önemli bir bölü- 

mü tutsak edilerek götürülmüş- 

tür. Adige Halkı'nın ataları bu ta- 

lan edilen yerlerden ayrılmak zo- 

runda kalınca, Kuban'ın sol kıyı- 

si ile Karadeniz'in Kafkasya kıyı- 

larına yerleşmeye başlamışlardır. 

Güney Batı'da akraba toplu- 

luklar olan Abhaz'ların ataları 

ile, güney doğuda Alanlar'la, Kur- 

zey'de Kuban'ın üst taraflarında 

oturan Uturgur'lar, Bolgarlar'la 

sınır komşusu olmuşlar ve bu Si- 

nırlar içerisinde Got saldırılarını 

göğüsleyebilmişlerdir. Bu Proto- 

Çerkes boyları Zikh boyu çevre- 

sinde birleşerek güçlü bir birlik 

oluşturmuşlardır. (M.S. IV. yy) 

X. yy. başlarından itibaren Adi- 

geler Labe Irmağından Karade- 

niz kıyılarına dek olan alanı işgal 

etmekteler ve genelde "Kosog" 

olarak adlandırılmaktadırlar. Rus 

- Vakanüvisleri Xi. yy. ortalarına 
dek "Kosog" ismini kullanmışlar- 

dır. 

Adige boylarının etnik kon- 

sültasyonları (pekişmeleri), olu- 
şumları süreci içerisinde epik 

kültürleri de gelişme göstermiş- 

tir. Bu süreç içerisinde Adige 

Halk Öyküleri, Nart Destanları 
biçimini almıştır. Destanlar'ın 

oluşmasından önce sanatsal dü- 

şürnce biçiminin oluştuğunu söy- 

lemek hiç de yanlış bir sav ol- 

maz. Puta tapıcılık inancını ko- 

ruyan ve bu inancı onore eden 

öykü ve şarkılardan günümüze 

dek korunabilen emek ve iş şar- 

lar. da bu özelliği taşır.” 

Çok sayıda dinsel ve oyunsal 

şarkılarla yakarışlar değişik puta 

tapıcılık dinlerine adanmışlardır. 

Örneğin; Şible (Gök gürültüsü ve 

/estanları 

Yıldırım Tanrısı) onuruna düzen- 

lenen dinsel törene eşlik eden 

şarkı bunların en belirgin özelli- 

gidir. Bu şarkının birkaç dizesini 

alıyoruz; 

Yelle, yellel Toplumumuzu 

çarpma, 

Yelle, yellel Yaşamımızı koru 

Yelle, yelilei Nektar 

(armutsuyu) içmeyi nasip 
eyle!” 

Bu tür eski yapıtlarda İr- 

sanoğlunun doğanın üstün güçle- 

rine karşı duyduğu korku sezil- 

mektedir. Bu şarkılarda ritm 

çok önemlidir. Ancak, melodi ve 

içerik de avnı oranda önem taşr- 

maktadır. Tarihsel bir değeri 

olan koyun kırpma şarkısında 

çoban makasının çıkardığı sesler 

şarkının ritmini vermektedir. 

“Koyun kırpma, keçe dövme, 

harman" gibi iş şarkıları ile 

Huaho'larla çok geniş bir ala- 

na yayılmış olan dinsel tören ve 

ayin şarkıları, şiirler, bitki ve 

hayvan dünyasının çeşitli tanrıla- 

rı için söylenen yakarı ve şarkı- 

lar, ayrıca aile törenleri şarkıla- 

rı halk destanlarında yer almış- 

tr. 

Adige Halkı'nın puta tapıcılık 

dönemi çok tanrılı bir dönemi 

içermektedir. Bu tanrıların başlı- 

caları Tlepş (demirciler, ateş ve 
demir sanatı tanrısı), Amış (Hay- 
yanları koruyan tanrı), Thağelec 
(bereket, bolluk ve ürün tanrısı), 
Mezitha (orman ve avcılar tanrı- 

sı), Psıthaguaşe (denizciler, de- 
nizaltı dünyası ve balıkçılar tan- 

rıcası)dır. Bu tanrıların hemen 

hepsi halkın düşüncesinde eme- 

ğin bir simgesidir. Üretim kay- 
naklarının koruyucularıdır. 

Bu tanrıların her birine bir 
huaho adanmıştır. Bu huaho' 

lar günümüze aslını koruyarak 

ulaşmıştır. Orman ve Avcilar 

Tanrısı (Mezitha) onuruna söy- 

lenen Huaho'da sanatsal bir zor- 

lamayı da sezmekteyiz; 

 



Senin adını arıyoruz 

Me-zi-tha... 

Bıyıkların kızıl alev, 

Yakarılarımızda senin için. 

Kızıl içki (kan) akıtıyoruz, 

Cömertçe, bolca... 

Bu ancak sana yaraşır 

Al bir keçi kurban edili 

senin için... 

Genç ve doğurmamış bir 

kadın 

önünde diz çökmüş... 

Akefli... 

Sen ki her şeyi bilen! 

Güçlü meşe uçlarını yere 

eğen! 

Giysin ap-ak, Kar misali 

Dağ keçisi derisinden, 

Yatağına bir dev sığar, 

Gövden som gümüşle kaplı, 

boynuzlarına som gümüşten 

kılıflar giydirilmiş... 

Okun, sağlam kızılcık ağacı 

özündendir. 

Yayin, ak ceviz ağacındandır. 

Başını sallayanda, ormanlar 

uğuldar... 

Eyvah! 

O anda vahşi hayvanlar 

inlerinde titrerler! 

Bütün yakarılarımız 

Mezıtha içindir...” 

Aynı biçimde bereket tanrısı 

Thağelec'in adın abirkac huaho 

söylenmiştir. Yoksullukla boğu- 

şan, yoksulluktan korkmayan 

bir emekçi gibi tanımlanmıştır. 

Tanrı Thağelec. 

Puta tapıcılık döneminin kimi 

tanrıları güç bir gelişim yolu ka- 

tederek çağ çağ Adige Narı Des- 

tanlarının kahramanları olmuş- 

lardır. o Özellikle bu durumu 
Tlepş otipinden izleyebiliriz. 

lepş puta tapıcılık yakarışların- 

da "Ateş Tanrısı" olarak tanım- 

lanmıştır. Son çağlarda ise ateş 

tanrısı karakteri giderek belirgin- 

liğini yitirmiştir. Tlepş'in kişiliği 

çiftçilere saban, çapa, kazma, 

orak ve işçilere metal araçlar 

sağlayan bir anlam ve çizgiye dö- 

nüşmüştür. Bu çizgi Tlepş'in des- 

tanlar içindeki gelişiminin ikinci 

aşamasıdır. o Üçüncü aşamada 
Tlepş, demircilik sanatının koru- 

yucusu olarak görünür. O artık 
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Nartlar'ın demircisi, belli bir ya- 
şam biçiminin sözcüsüdür. Gide. 

rek destanlarda zanaatkâr bir ti- 

pe, İnsana özgü korku ve tutkü- 

ları olan bir kişiliğe bürünür. İn- 
sanlar için söylenen onun için 

de söz konusudur artık. Örneğin 

Setenay Guaşe ile ilişkisi hakkın- 

da çıkartılan dedikodular, nere. 

de ise çağdaş insana söylenebilen 

dedikodulara benzemiştir. Adige 

halkı giderek kendinden saydığı 

bu tipe aruk huaho'lar sunma- 

maktadır. Tlepş iş aracı üreticisi 

olarak, demirinsortaya çıkmasıy- 

ia demircilerin piri, demirciliğin 

koruyucusu durumuna gelmiştir. 

Bu dönüşüm Adige Folklörünün 

en ilginç dönüşüm biçimlerinden 

biridir. 

Proto-Çerkes Halkı ve bu hal- 

kın bir boyu olan Proto-Âdige- 

ler; suya ateşe, bitkilere, giz do- 

lu ormanlara, kayalara, gök gü- 

rültüsüne ve yıldırıma tapmışlar- 

dır. Adigeler'im eski tapınma bi- 

çimleri “Thale'u" tanrıya yalva- 

rış, belirli bir tanrı onuruna kur- 

ban kesme törenleri ve huaho 

okuma biçiminde bir ayini kap- 

sardı. Her türlü yakarış ve ağıta 

müzikal (o recitativeler'le (o veya 

huaholar'la ve bir dizi anlamı ol- 

mayan sözlerle eşlik ederlerdi. 

Yakarış ve ağıtlarla veba, çiçek, 

humma ve benzeri hastalıklardan 

korunmayı, yeni doğan 

bebekleri kem gözlerden sakla- 

mayı amaçlarlardı. Kuraklık yıl- 

larında Thağelec'e yapılan ya- 

karışlarla "Hantso Guaşe" şarkısı 
ile yağmur getirmeye uğraşırlar- 

dı. Bu şarkının diğer Kafkas 

boylarında değişik varyantlarla, 

değişik sözlerle bugün bile yaşa- 

dığını çoğu kişi bilmektedir. Ör- 
neğin Abazince söylenen (Dzi- 

wara) şarkısının bugün Uzunyay- 
la'nın Abazin köylerinde, Hantsa 

Guaşe şarkısının Kaberdey var- 

yanının da Kaberdey köylerinde 

bilindiği görülmektedir. Kaybolan 

hayvanların kurtlar tarafından par- 

çalanmaması için özel sihirli söz- 

ler, "hapeşcıpkhe" kurt ağzı bağ- 

lamaya çalışırlardı. Bugün bu gele- 

nekler ve yağmur duaları islami 

inançla birleştirilmiş olup, kimi 

Aravça dualar okunarak hâlâ uy-. 
gulanmaktadır. 

Başka bir dramatize edilmiş t6- 

ren ise "Çapşakue"dir. Yaralının 

veya hastanın uyuması halinde ca- 

nının onu terkedeceğine inanılırdı. 

Bu törenle ilgili olarak F. Torneau 

şöyle der; “Çerkesler ölümü, ağır 

yaralının veya hastanın yanından 

kovmak için odada bulunan de- 

gerli eşyaları çıkartırlar, odanın 

girişinde her gelenin birkaç kez 

çarpacağı bir biçimde saban de- 

mirleri oyerleştirilir, ziyaretçiler 

topluca gelip hastanın yanına gir- 

diklerinde hep birlikte yüksek ses- 

le gürültü yaparlardı. Genç kızlar 

da tören elbiselerini giyip gruba 

katılırlar, çeşitli danslar ve şarkı- 

larla hastanın uyumaması sağlanır- 

dı.9 Bugün bu gelenek daha insan- 

cıl, daha sevecen bir değişime uğ- 

“rayarak uygulanagelmektedir. Bi- 

lindiği gibi geceleri hastaların sr- 

kıntıları daha çok artar. Hele kı- 

rık çıkık içinde yatan bir hasta- 

nın sıkıntı ile kırk kemiklerini 

oynatmamasının, uyuyup olum- 

suz ve zararlı bir hareket yapma- 

sının önlenmesi düşünüldüğünde, 

hastanın yanında düzenlenen eğ- 

lencelerin önemi ve anlamı daha 

iyi anlaşılmaktadır. 

Eski Adige ayinleri ve sembolik 

törenleri arasında dramatize edil- 

miş bir temsil olan “Ajağafe" keçi 

dansinin önemli bir yeri vardı. 

Hayvancılık ve tarım takvimine 

bağlı Adige ürün ve hasat bayram- 

ları bu totemizm tasavvufuna da- 

yanan Ajeğafe oyunları ile süsle- 

nirdi. 

Şarkı ve huaho'ların başka bir 

bölümü ise düğün ve evlenme tö- 

renleri ile ilgilidir. Bu huaho'ların 

genellikle gelinler üzerine söylen- 

diği görülmektedir. 

Eski folklora genelde animizm 

ve sihir-büyü bağlıdır. Dünyadaki 

bütün eski folklor değerleri aynı- 

dır. Bu nedenle hayvan tipleri, ca- 

navar kahramanlar çok ilginç ve 

çok boldur. Huaho ve şarkılar her 

zaman yapısal bir gelişme, düzenli 

bir kompozisyon göstermezler. 

Ozanca bir işleme de yoktur. İn- 

 



    

  

san ve hayvan karşılaştırmaları dı- 

şında bu şiirlerde ozanca bir üslu- 

ba rastlanmaz. Ayrıca bu şiirlerde 

insan unsuru henüz pasiftir. Gücü- 
nün farkında değildir. Daha başka 

bir deyimle olaylarda insanoğlu 

henüz bir eylemin içinde değildir. 

Nartlar'la ilgili Adige Destanları 

belli bir düzen ve ozanca bir üslu- 

ba bağlanırken mitoloji ve masal 

süjelerine ayrılırlar. Bu suje ve mo- 

tifler destanlarda yeni kahraman- 

ık biçimleri kazanırlar. Kahra- 

manlk eylemleri insanın emri altı- 

na girerler. 

M.G. 1. binin başlarında Sind- 
Meot boylarının sosyo-ekonomik 

yaşamında ilginç değişimler ol- 

muştur. Artık yeni bir çağa gelin- 

miştir. Demir kılıç, demir saban, 

demir balta çağıdır bu çağ. Ek- 

mek üretimi yalnız gereksinme 

için değil, bundan böyle satmak 

için de yapıimaktadır. Yayla besi- 

ciliği, yılkı atçılığı ve hoyuncu- 

lukta yeni boyutlara ulaşılmıştır. 

Demircilik ve keramik sanatı belli 

özellikler gösteren ekoller haline 

gelmiştir. Zanaat gelişmiş, ticaret 

yeni sahalara yayılmıştır. Bu arada 

Sind-Meot boylarında Oo etnik 

konsültasyon (pekişme) oluşmuş- 

tur. Bu yeni çağ halk şiirinde ve 

sanatta yeni bir anlatım biçimi 

zorlamıştır. Nart Destanları'nın 

giderek daha derli toplu bir biçim- 

de söylenmesi için ileriye yönelik 

ilk atılımları getirmiştir. 

Bir toplumsal yaşam biçimin- 

den diğerine geçilirken bu geçitin 

halk sanatının gelişmesinde önem- 

li bir rol oynadığı bilinen bir ger- . 

çektir. Nart Destanları'nın doğuşu 

böyle bir geçiş dönemine rastla- 

maktadır. Destanlar halkın 

anonim yapıtıdır. A. Maxim Gor- 

ki'nin de belirttiği gibi ilkçağların 

sözlü (oedebiyatında emekçilerin 

deneyimleri, düşünce sistemlerinin 

canlandırılması üslupları kollektif 

gücün uyarısıdır./ Nart Destanları - 

da toplumsal gücün uyarısı biçi- 

minde oluşmuştur. Öte yandan bu 
destanlar, halkın kahramanlığıdır. 

Toplum ilkel kabile yapısı kabu- 

ğunu değiştirirken Nartlar'la ilgili 

olarak anlatılanlar evrensel düşün- 

ce ve görüşleri de yansıtmıştır. 

Destanlarda halk kendi amacını ve 

idealini yansıtırken, kendini de be. 

timlemiştir. Sanatsal yansımadaki 

bulguların, Nart Destanları'nın çe- 

şitli aşamalarının yansıması oldu- 

Su konusunda hemen tüm destan 

araştırmacıları birleşmektedir. 
V.İ. Abaev, L.P. Semenova, ELİ. 
Kurpanov, Prof. Yinalipa Şalwa, 

Hadağatle Asker, Meremkul Vla- 

dimir, Şortan Askerby, vd. araş- 

tırmacıların ısrarla belirttikleri bir 

özellik vardır. "Nart Destanları” 

nın anlatımlarının temeli net bir 

biçimde kendi çağının özünü yan- 

sıtmaktadır.* 

Nartlar'la ilgili anlatımlarda 

anaerkil o(matriarkal) (o temelden 
başlayarak, feodalizmin ortaya 

çıkmasına dek geçen dönemden 

kalma izleri ve akraba ilişkilerinin 

anlatılması gibi çeşitli toplumsal 

biçimler işlenmektedir. Özellikle 
ataerkil (Okabile (organizasyonu, 

kendisinden sonraki köleci toplum 

elementleri ile ve hatta feodalite 

ile katmerleşmiş olarak açıkça 

canlandırılmıştır. Kabile sistemin- 

den feodalizmin ortaya çıkmasına 

dek geçen dönem destanlarda 

açıkça izlenebilir. Destanlarda ne 

denli anaerkil yaşam izleri görülü- 

yorsa da anlatılanların çoğu ataer- 

kil (patriarkal) aşama ile ilgilidir. 
İlkel toplum sisteminin asker ya 
da savaş demokrasisi adını verebi- 

leceğimiz ayrışma dönemi net bir 

biçimde destan teksilerinden izle- 

nebilmektedir. 

Adige Halk Destanları artık 

sözlü anlatım çağlarını çok geri- 

lerde bırakmıştır. Bugün artık hiç- 

bir halk anonim destan üreteme- 

mektedir. Üretilen bütün halk des- 

tanları yazılı edebiyata katılmıştır. 

Adige Halk Destanları da Hadağat- 

le Asker, Şortan Askerby, Kar- 

dengwc Zeramuk gibi yetenekli ve 

özverili (o araştırmacıların (opaha 

biçilmez çalışmaları ile yazılı Ku- 

zey Kafkasya edebiyatının temeli 

olacak biçimde arşivlere ve Kitap- 

lıklara maledilerek yokolmaktan 

kurtarılmıştır. Bu konuda Kara- 

çay-Çerkesli araştırmacı Merem- 

kul Vladimir'in bir tanımlamasını 

aktarmadan geçemeyeceğim. Me- 

remkul Vladimir şöyle demekte- 

dir; “İnsanoğlunun ısınma, aydın. 
lanma için Sosrıkua'ya borçlu ol. 

duğu ateş varyantı, binlerce yılın 

ötesinden Abazin Halk Destanları 

içindeki Sosrıkua'nın kişiliğini ay 

dinlatmakıa ve tarihin karanlıkla- 

rından günümüze getirmektedir.” 

Ben bu tanımlamayı daha da ge- 

nişleterek şöyle diyorum: Nart 

Destanları, binlerce yılın kaiman- 

ları ve karanlıkları ardında kalan 

Kuzey Kafkasya sözlü edebiyatını, 

sanatını, folklörünü, geleneğini, kı- 

sacası, oOKüzey Kafkasyalılar'ın 

kökler! (oObinlerce yıla Uzanan 

yaşam felsefesini aydınlatarak 

-Sosrıkua'nın insanlığa ateş sun- 

ması gibi- evrensel kültüre ve çağ- 

daş insana sunmaktadır. 

NARTLARIN ORAĞI BULUŞU 

Nart halkı eskilerde, çok eski- 

lerde hasadı elle yaparlardı. Başak- 

ları tek tek kopartarak toplarlar- 

dı. Bu iş uzun sürdüğünden yete- 

rince hasat yapamadan kış bastırır 

ve her kış açlık tehlikesi ile karşı- 

laşırlardı. Canlarına tak deyince 

bu sorunu çözmek için Khase'yi 

(Kurultay-Halk Meciisi) toplantıya 
çağırdılar. Her gelen ayrı bir fikir 

atar ortaya. Ancak hiçbir öneri 

olumlu karşılanmaz. O zaman yaş- 

lı Wezirmes şöyle der: 

— “Ey Nartlar! Sıkışınca, başı- 

mız derde girince kime danışırız, 

unuttunuz mu?" 

— "Seteney Guaşe'yi unutma- 

dık..." diye bağrışırlar. Wezirmes; 

— "Oshaide gidip sorunu neden 

Seteney Guaşe'ye anlatmıyoruz? 

Neden aksl danışmıyoruz? Ev bu- 

namış koca Nartlar... Neden hâlâ 

durup durursunuz?" 

Kurultaydan bir temsil grubu 

seçilir. Bu yaşlı grup Seteney'in 

evine gelir. Olup bitenden haber- 

dar olan Seteney onları saygı ile 

karşılar. Altlarına minderler verir. 

Baş köşeye oturtur. Hatırlarını s0- 

rar. Kapının yanında saygı ile di- 

kilir. Nart Şavey; 

— "Otur Seteney, bunca erke- 
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gin akıl danışmak için ziyaret et- 

tği kadın herşeyden önce saygti- 

değerdir. Otur, otur da derdimizi 

dinle hele..." der. Hafifçe bir ke- 

nara ilişen Seteney sorar; 

“Ey Nart Halkının uluları..., 

bunca gün görmüş, bunca yaşamış 

siz erkeklerin çözemediği bir soru- 

nunu ben kadın başımla nasıl çö- 

zebilirim...? Nedir derdiniz...? 

— “Ey, ey Seteney Guaşe, ba- 

rışta danışmanımız, savaşta yol 

gösterenimiz, bilirsin, her yıl ha- 

satta o kışı geçirebilecek kadar ba- 

şak toplayamıyoruz. Aç kalan se- 

nin kapına koşar. Sende de olmaz- 

sa o zaman halimiz yamandır. Bu 

zillete bir son vermek gerek. Dü- 

şündük, taşındık bir umar bulama- 

dık, sana geldik..." der Nart Aşe- 

mez... 

Seteney önüne bakarak düşünür 

bir süre, sonra başını kaldırarak 

oturan erkekleri süzer tek tek. Ya- 

vaş yavaş konuşmaya başlar; 

— “Ey gün görmüş, onurlu ya- 

şam sürmüş Nart Uluları! Bu çok 

kolay çözümlenecek bir sorundur. 

Ay doğduğunda; gün ışığını kov- 

duğunda koşun tarlalara, gece bi- 

tip gün ışığı yeryüzüne yeniden 

dökülene dek başak toplayın. 

Gündüz ve gece topladığınız birle- 

şince iki kat başak toplamış olur- 

sunuz." 

— “Vuey Anesın! Bu kadarcık 

bir şeyi düşünemedik." diyen 

Nartlar toparlanır giderler. Her yö- 
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reye haber salarlar. Yeni yürüyen 

en küçük Nart çocuğundan beli 

bükülmüş üçyüz yılık yaşlılara 

dek kadın-erkek tümi'Nartlar tarla- 

lara koşar. Toplanıp önce üç ayak- 

İ: sofraları kurarlar. Yenilip içilir. 

Yaşlılar Huaho' söylerler. Bjeiler 

Seteney'in onuruna kalkar, 

Pşıne'ler çalınır. Oynayıp gülerek 

ay ışığında başak toplamaya 

koyulurlar. Bu çalışma da uzun 

sürmez. Dağların ardından yükse- 

len bir kol hilalin ucundan tutup 

aşağılara çekiverir. Umudu kırıl- 

mış Nartlar “yarın akşama" diyip 

dağılırlar. Gündüzleri ölesiye çalı- 

şırlar. Ancak her gece aynı olay 

yinelenmekte, çalınan hilâl yüzün- 

den hasat yarı yarıya düşmekte- 

dir. Narilar yine Seteney'e gider- 

ler; 

“Ey Seteney! Gösterdiğin 

yolu denedik. Yararı olmadı. Hi- 

lâli dağın, ardına biri çekiyor. Ka- 

ranlığa gömülüp kayboluyor, ça- 

lişamıyoruz. Nart Halkı bu yıl da 

aç kalacak. Aman Seteney aman!" 

diye sızlanırlar. 

- Seteney oğlunu yanına çağı- 
rip olayı dinlemesini öğütler. Son- 

ra da Nart yaşlılarına dönerek; 

— "Bunun da kolayı var. Bü- 

yüklerim, kardeşlerim! Oğlum 

Sosrıkua'nın atı Tiğuijey'i bilirsi- 

niz. Uçup gider. Atına atlasın, çı- 

kıp dağa baksın. Hilali kim çalı- 

yor görsün. Ancak siz Nart uluları, 

O'nun yanına katılın. Olaki bir ha- 

adlı yapıtına aktarılan bölümden alınmıştır. 

9. Meremkul Vladimir, Abazinsky Narodny Epos, Çerkessk, 1975 (Önsöz) 
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ta yapar. Gençtir, atılgandır..." 

Nart Sosrıkua ve yaşlı Wezir- 

mes atlarına binip ay doğunca Öş- 

hamafe'nin doruğuna ulaşırlar.” 

Deklerler bir süre. Derken dağların ' 

arkasından uzun ve siyah bir kol, 

belirir. Uzanıp hilalin ucundan ya- 

kalayıp çeker, Öfkelenen Sosrıkua 

hemen yayını gerer, Nari Vezir 

mes O'nun koluna yapışır; 

— “Annen Seteney haklı imiş, 

acele etme. Hele ne yapar bu 

adam, anlayalım." der ve sorar 

hilali çalan yabancıya. 

“Kimsin sen? Neden hilali 

çalıp bizi karanlıkta birakırsın?" 

— "Pşı Yabğaşha'yım. Hilali 

çalmazsam halkım aç kalır." diye 

yanıt verir siyahlara bürünmüş ya- 

bancı. 

— "Hilal mi yer senin halkın, 

açlıkla hilalin ilişkisi ne?" 

— "Bakın, böyle yaparız biz" 

diyen Yabğaşha hilalin bir ucun- 

dan tutarak tutam tutam ekin der- 

lemeye başlar. Sosrıkua ve Wezır- 

mes atlarını sürüp giderler. Gör- 

düklerini (oOSeteney Guaşe ve 

Tlepş'e anlatırlar. Tlepş dökümha- 

nesine kapanır, Nartların hepsine 

yetecek kadar çelikten hilaller ya- 

par. Uçlarına da birer ağaç sap ta- 

kar. Nart halkına dağıtır. Çokça 

hasat yapan Nartlar bundan böyle 

açlıktan kurtulmuş olurlar. Böyle 

anlatılır destanlarda orağın bulu- 

NUŞU.... 

. Eski Çağlardan Ekim Devrimine Kadar Kaberdey-Balkar Özerk Cumhuriyetinin Tarihi, Cilt I, M. 1967. 

W.İ. Markovin, Bronz Çağında Kuzey Kafkasya Boylarının Kültürü (M.O. II. Bin), (SSCB'de arkeoloji araştırmaları 

. Şortan Askerby, Nartlar Hakkındaki Öyküler, Kafkas Halkları'nın Destanları, Rusça, M. 1969. 

. Adige Oriotejkher, Nalçik, 1963. 
. Kaberdey Folklorü, (Rusça), M.-L. 1936 

F. Torneau, Kafkas Subayı'nın Anıları, Russki Vestnik, Mi. 1864 (Şortan Askerby'nin Keberdeyce yazılı kitabin- 

erby'nin Kaberdeyce metninden yararlanılmıştır.) 

   



      

    

Şimdilerde destan 

okurken çoğu zaman çocukluğum 

ve O yıllardaki çevrem canlanıverir 

belleğimde, Uzun kış geceleri des- 

tan ve masal anlatılan sıcak odalar- 

da, ocak başiarında, ağzından tatlı 

nağmeler gibi tekerlemeler ve mui- 

sal dizeleri dökülen Nesibe Teyze 

nin (Annemin Dayızadesi) yumu 

şak sesini dinleyerek uykuya da- 

larken öte yandan yaklaşmakta 

olan ilk yazın sıcak, sevecen huva- 

sını özlerdim. 

Karlar yavaş yavaş erir, Suya 

doymuş tarlalardan buğular yük- 

selir, doğa yeşil giysisini giyerken 

yaşam odalardan çıkar kırlara, tar: 

lalara, yaylalara yönelirdi. Bu ara- 

da anlatılan destan ve masal seans- 

larına ara verilirdi. Bundan böyle 

bütün köy çocukları doğum yap- 

ması yaklaşan koyunlarla, körpe 

kuzu ve buzağıların peşinde dola- 

şarak günlerimizi geçirirdik. Yeşil 

kırlarda oraya buraya serpiştiril- 

miş gibi görünen öbek öbek beyaz 

kuzu gruplarının görünümüne do- 

yum olmazdı. Her gün yeni doğan 

birkaç kuzu bu gruba katılırdı. 

Giderek her çocuğun önüne katip 

dolaştırdığı oOkuzular oçoğalırdı. 

İkindi vakti köye dönen koyunla- 

rın yavrularını arayan meleme ses- 

leri ve onları yanıtlayan körpe ku- 

zu sesleri köy sokaklarını çınlatır- 

dı. 

Çocukların kuzu çobanlığı Ma- 

yıs'a dek sürerdi. Mayıs ortaların- 

da kuzu çobanları belirlenir, on- 

larla ücret pazarlığı yapılır ve ço- 

cuklar istemeye istemeye kuzuları 

gerçek çobanlara devrederdi. 

Sürülerde kuzu doğumu bitin- 

ce, bu genç sürüler belirli bir gün- 

de bir avluda toplanırdı. Artık 5 

ra kuzulara "en" vurmaya gelirdi. 

Bileyi taşlarında ve masatlarda iyi- 

ce bilenen bıçaklar çıkarılırdı or- 

taya. Yakalanan kuzular tek tek 

“en” vuracakların önüne getirildi, 

Her ailenin belirgin özelliği olan 

bir “en'i olurdu. Kiminin kulak 

önleri oyularak, kiminin kulak uç- 

ları kesilerek veya çentik atılarak 

belirlenen bu en'leri yörede herkes 

bilirdi. Kaçarak başka bir sürüye 

karışan veya tek başına kalan hay- 
vanların kulaklarındaki bu işaret- 

iere bakılarak hangi ailenin sürü- 

sünden olduğu saptanır ve sahiki- 

ne teslim edilirdi. En'in böyle bir 

pratik yararı Vardır. 

En vurulan her kuzu acı aci me- 

ler, kulaklarını çırparak çevreye 

kan damlacıkları saçar, sürünün 

toplandığı köşeye doğru koşardı. 

Bu işkenceye benzer işin çabuk 

bitmesi için gözlerimi kapatıp ço- 

cuk yüreğimin verdiği bir acı saf- 

lıkla Tanrıya yakarırdım. Böylece 

minicik kuzuların daha az acı du- 

yacaklarına inanırdım. 

En vurma günlerinde bu işin 

önemi ve anlamını belirten, yalnız 

bugüne özgü geleneksel yemekler 

yapılırdı. Jemukue veya Koöyjakhe 

gibi peynir malzemesi ağırlıklı bu 

yemeklerin yanında börek türü yi- 

yecekler veya Çerkes Helvası ha- 

zırlanırdı. . En Ovurma işini 

  
erkeklere Haç'eş'te tamamlayan 

(konuk odası) sofralar kurulurdu. 

Kimi zamanda mutfak tarafında 

ayrı bir sofrada yaşlı harımlar 

ağırlanırdı. Böyle her en vurma gü- 

nünde mutfaktaki sofrada anne- 

min konukları arasında bulunan, 

Zöhre Nineden bu törensel veme- 

Gin anlamı ile ilgili çok güzel bir 

konuşma dinlemiştm. Bize süt, 

yoğurt, yağ, peynir, et ve yün &ibi 

insanoğlu için vazgeçilmez nimet- 

ler veren koyunun kutsallığından 

sözetmişti. Nine. Bu törensel gü- 

nün ve birlikte yenen yemeğin, 

koyun Sibi yararlı bir hayvanı bize 

armağan ettiği için Tanrı'ya şük- 

ran sunma anlamına geldiğini, o 

kendine özgü hızlı konuşma biçi- 

miyle anlatmıştı. Şimdi o günlere 

dönüp baktığımda, Zöhre 

Nine'nin bugünkü anlamda sözünü 

etüsği Tanrı kavramının, çok eski 

çağlardaki Bereket Tanrısı Thage- 

lec motifi ile yer değiştirdiğini, 

Tanrıya şükran sunma aracı says 

an bu töremel yemeğin ve ye 

meklerde söylenen huaho'ların bu- 

sün yemek duası haline geldiğini, 

oysa binlerce yıl geriye gidildiğin- 

de ise bu huaho'ların Tann Tha- 
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gelec'e sunulduğunu, en vurma işi 

sonunda düzenlenen törensel ye- 

meklerin bu destansal çağlardan 

biçim günümüze 

uzandığını daha bilimsel bir 

biçimde değerlendirebilmekteyim. 

Zöhre Nine köyümüzün büyük- 

lerindendi. Upuzun boyu, kırışmış 

yüzü, kınalı ak saçları ile O'nu hep 

Kızılderili kabile şeflerine benze- 

tiirdim. Gençliğinde Potuklu (Yis- 

meylkıt) köyünden köyümüzde 
oturan Lağum ailesine gelin gel- 

miş, Bekijler'in kızı idi. Genç yaş- 

ia eşini yitirmiş, çocuklarını 

yetiştirmiş, onları evlendirmiş, ge- 

linieri ve torunları ile mutlu bir ai- 

lenin büyüğü olmuştu. Gençliğin- 

de çektiği acılar ve sıkıntılar yü- 

zünde yüzlerce çizgi bırakmıştı. 

Bu uzun yaşamış, gün görmüş, 

acılar çekmiş, savaş yıllarının yok- 

luğu ile boğuşmuş nineye herkes 

"Nane Du / Büyük Anne" derdi. 
Çocukluğumda ondan çok kor- 

kardım. Sokakta ya da harman ye- 

rinde çocuklarla oynarken, ya da 

çocukça bir yaramazlık peşinde 

iken hep O'nu karşımızda bulur- 

duk. Dimdik duruşu ile yaklaşır 

bastonunu savurarak yanıbaşımız- 

da bitiverince çil yavrusu gibi da- 

gilip gizlenecek delik arardık. 

Kendinden daha küçük yaştaki ka- 

dınların, gelinlerin, genç kızların 

hatta erkeklerin bir olumsuz dav- 

ranışlarını görünce hiç çekinme- 

den yüzlerine karşı onları eleştirir, 

öğütler verirdi. 

O yıllarda Uzunyayla köylerin- 

de görülen kenileşme özentisi, 

kentsoylu gibi giyiniş ve davra- 

değiştirerek 

mışları moda salgını gibi değerlen- - 

dirirdi. Bu yapay davranışlar uğru- 

na kimi güzel geleneklerimizi, top- 

lumumuza has davranışları küçüm- 

seyen ve uygulamayan kişileri acı- 

masızca hırpalardı. O'nu çoğu Za- 

man bir gelini veya bir genç kızı 

paylarken görürdüm; 

— "Dert bulasıca! Kendi töre- 

lerini bırakıp nerelere yolculuk? 

Bu züppece tavırlar niye? Kendi- 

nize geliniz!" veya çocuklara ken- 

di dillerini öğretmeyen annelere 

çıkışırdı; 

— “O beceremediğin dille kırıp 
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dökeceğine, çocuğuna kendi dilini 

öğretsenel O zorladığın konuşma- 

yı çocuk okul çağında zaten öğ- 

renecek. Ama o zaman iş İşten 

geçer, kendi dilini, töresini bilme- 

yen yoz bir çocuk hiç bir yerde 

tutunamaz." 

Kimi zaman çeşmeye giden ka- 

dınları görmeyen veya görmemez- 

iikten gelen erkeklere çıkışırdı: 
— "Beliniz kırık mı? Doğrula- 

miyor musunuz? Öyle cami duvarı 

dibine yan gelip yatmışsınız. 

Ayıp, ayıpi Bu su taşıyanlar ka- 

dındır. Onlar sizin analarınız, karı- 

larınız ya da kızlarınız olabilir. 

Ancak, onlara kadın oldukları için 

saygı göstermezseniz, bu güzel 

alışkanlığı yitirirseniz, başkaların- 

dan ne farkımız kalır!?..." 

Destan çağından bu yana bin- 

lerce yılın süzgecinden süzülüp ge- 

len, kimi islami etkilerle biçim de- 

giştirerek günümüze ulaşan bazı 

töreler ve toplumsal davranışlarla 

ilgili kaynak yokluğundan yakını- 

nz hep. Bu kaynaklar Zöhre Nine 

gibi yaşlılardı. Ancak bu kuşak 

şimdilerde tükenmiştir. Bildikleri 

her şeyi de götürerek bu dünyayı 

terketmişlerdir. Onlardan çok az 

da olsa bazı bilgiler kalmıştır. 

Tüm Adige-Abhaz kökenli top- 

lumlarda bilinen ve uygulana gelen 

bir yağmur duasi töreni vardır. Bu 

gelenek köyümüzde yakın yıllara 

dek yaşatılmıştır. Havaların kurak 

gittiği ozamanlar köyün genç 

kızları ve delikanlıları toplanıp bir 

küreği giysilerle süslerler ve köyün 

içinde yürüyüşe çıkarlardı. Aba- 

zince'de "Dziwara" denen bu kü- 

rekten yapılmış kuklaya Kaber-: 

deyce'de “"Hantsa Guaşe-Kürek 

Sultan" denir. Kuklanın kollarına 

iki genç kız girip onu taşırdı. Di- 

ğer kizlar ve delikanlılar "Dziwa- 

ra" şarkısını söyleyerek evlerin ka- 

pılarını tek tek çalarak dolaşırlar- 

dı. Açılan kapı veya pencerelerden 

grubun üzerine kovalarla su dökü- 

lür, arkasından da delikanlıların ta- 

şıdığı kaplara un, şeker, yağ, yu- 

murta gibi şeyler konurdu. Bu ge- 

zi bütün evlere uğranılarak tamam- 

landıktan sonra ya uygun bir evde 

ya da ırmak kıyısında ateşler yakı- 

lir, kazlar toplanan bu malzemeler 

ile börekler, çörekler, tatlılar veya 

benzeri oOyiyecekler ohazırlarlar, 

neş'e içinde birlikte yenilirdi. Ye- 

mekten sonra yine “Dziwara" şar- 

kısı söylenerek ırmak kıyısına gidi- 

lir orada herkes birbirini suya at 

mak için bir çabaya girerdi. Ne 

kadar çok kişi ıslanırsa o kadar 

çok yağmur yağacağına inanılırdı. 

Etnolosların Kuzey Kafkasya' 

da yaptıkları araştırmalarda; in- 

sanların suya atılmasında Bereket 

Tanrısı Thağelec'e insanoğlunun 

adak olarak sunulmasının yatuğı- 

nı, belki de tarihi tam olarak sap- 

tanamayan bir çağda yağmur için 

tanrıya adak olarak insan kurban 

edildiği, daha sonraki çağlarda bu 

geleneğin sembolik bir görünüm 

kazandığı saptanmıştır. Çerkes 

toplumunun henüz feodal düzen 

çağına geçmediği bir dönemde 

doğan bu geleneğin feodalizmie 

birlikte biraz değiştiği, suya atma 

motifinde, öncelikle o bölgenin fe- 

odal beylerinin kızları olan genç 

guaşe'lerin suya atılmava başlan- 

dığı, bu davranışla da yağmur uğ- 

runa toplumun en çok saygı du- 

yulan kişilerinin bile Thağelec'e 

adak olarak sunulabileceği, böyle- 

ce yağmurun insan yaşamı İçin ne 

denli önemli bir olay olduğunun 
daha bir vurgulanarak Thağelec'e 

duyurulması amacının önem ka- 

zandığı araştırmacılarca açıklan- 

maktadır. 

Çocukluk yıllarımda, böyle bir 

"Dziwara”" töreninde Zöhre Nine' 

nin gençlere yaptığı bir uyarıyı 

anımsıyorum. Kürek kuklayı taşı- 

yan gençler "Dziwara" şarkısını 

tam olarak bilmiyordu. Şarkının 

ilk dizeleri söyleniyor, arkasından 

herkes mırıldanıyordu. Grup Zöh- 

re Nine'nin evi ile köy mescidinin 

arasındaki geçite ulaşınca birden- 

bire grubun önüne çıkan Nine bas- 

tonunu havaya kaldırarak herkesi 

durdurmuştu. 

— "Çocuklarım, yavrularım! 

Bir şey yapacaksanız, tam bilgi 

edinip öyle başlayın. Bu her işte 

böyledir. Nedir bu anlamsız mırıl- 

danmalar? Bu şarkı böyle söylen- 

mez!" dedikten sonra Abazince' 
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“Dzivara, dzivara! 

Dzamırk'ık'a Odzivara!" diye 

başlayan şarkının tamamını 

birkaç hez tekrarlayarak gençlere 

öğretmişti. Bugün anımsayabildi- 

gim kadarıyla şarkıyı Türkçe'ye 

şöyle çevirebiliyorum; 

AÇIKLAMALAR 

“Dzivara, dzivara 

Dzamırk'ık'a dzivara 

Han kızı susamış, 

Biraz yağmur 

Biraz su 

Ağılları, evlerin çatılarından 

Yağmur oluklarından 

Gürül gürül su aksın 

Ulu Tanrı! 
Çokça yağmur, çokça su 
Sul Su! Sul" 
rn 
Köyünü, halkını, toplumun tö- 

relerini bu denli seven, koruyan 
1 , ; * 

.. bu Dilge ve ulu kadını, köyümün 
Büyük Annesi'ni (Nane Du) say. 
giyla anıyorum, 

i. Tanrılara adanan veya düğünlerde söylenen süslü anlatımlı (Retorik) konuşmalar veya yakarılar. 
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anlamını almıştır. 

Pşime: Adigece'de mızıka 

Mu
 

O
 

Anlatan Hadjawuad Umar. 

. Elbruz Dağı'nın Adigece ismi. (Kutsal Dağ) 

1971 Ağustos'unda 91 yaşında iken, Pınarbası'nn bağlı 

Adigece'de boynuz anlamınadır. İçine içki koyularak içilir. Ancak, zamanla birinin onuruna kaldırılan içki 

Methiye (Mudarey) köyünde anlatmış ve Yismey! Özdemir tarafından derlenmiştir. 

  

Bir Gönüllü Sürgünün Yaşamından Kesitler 

  

Deniz kıyısında, kumsalın üze- 

rinde çevresini saran delikanlılara 

olta bağlamasını öğretiyordu. 

— "Misinayı böyle tutacaksın... 

Ha, işte öyle. Sonra, misinanın 

boşta kalan ucunu oltaya böyle 

dolayacaksın. Oltanın ağız tara- 

fında kalan ilmeğin içinden, sardı- 

Sın misinenin ucunu geçireceksin. 

İlmeğin ucuna geçirdiğin misinayı 

dişlerinle sıkıca tutacaksın, Diğer 

ucundan çektin mi oldu sana pala- 

mutatması..." 

Uzun boylu, zayıf yüzlüydü 

Kaptan. Saçları kırarmıştı. Görü- 

nümü insana güven veriyordu. Ba- 

lık tutmaya merak saran kıyı deli- 

kanlılarına olta bağlamasını 

öğretiyordu. 

— “Ben de bağlamasını biliyo- 

rum ya unutmuşum..." dedim. 

— Ohooo, çok çeşitli bağlanır 

olta. Palamuta mı çıkacaksın, be- 

dene kırk-kırkbeş olta bağlamak 

gerekir. Çapara yapacaksan on-on- 

beş olta yeterli..." 

Kaptan, bir taraftan işini ya- 

parken, diğer taraftan da çevresin- 

deki delikanlıların olta bağlayışla- 

rını denetliyordu. 

— "Olmadı, olmadı" diye 

uyardı (O delikanlılardan o birini. 

“Tüy, oltaya o şekilde bağlanmaz. 

Oltayı tüyün içine iyice gizlemek * 

gerekir. Sonra, en iyi tüy, Kaz tü- 

yü. Parlak olduğu için balık, kaz 

tüyünü birden Kapar. Balık oltaya 

vurdu mu, birden oltayı çekme- 

mek gerekir. En azından iki-üç 

balık takılmalı oltaya. Sonra mo- 

tora gaz vereceksin. Oltaya takılan 

balıklar sürüklenirken sürü onla- 

rın arkasından gelecek, kaçan ye- 

mi yakalamak için oltaya saracak. 

Böylece de bir çekişte otuz-otuz- 

beş balık çekeceksin." 

Kaptan bunları salt anlatmakla 

kalmıyor, aynı zamanda anlattık- 

larmı da yaşıyordu. İşini ciddiye 

alan, öğretmek istediklerinin tü- 

münü öğrencilerinin belleğine iyi- 

ce yerleştirmeye çalışan bir öğret- 

men gibiydi. Ben misinayı, oltayı 

bırakmış, Kaptanı dinliyordum. 

"Ne kadar sevecen bir insan”, di- 

yordum kendi kendime. Burada 

oturanların tümü biraz sonra kal- 

kacak, çingene palamutu tutmaya 

gideceklerdi. "Onlar benden fazla 

tutarlarsa...” diye bir kıskançlığı 

yoktu. Hatta, çevresini saran deli- 

kanlıların kendisinden fazla balık 

tutmalarını isteyen bir hali var- 

dı. 

Herkes işini bitirdi. Motorlar 

yardımlaşılarak denize indirildi. 

Bir-iki kişi Kaptan'a gelmesini 

söylediler. Fakat Kaptan, denize 

çıkmak için hiç de iştahlı görün- 

müyordu. Daha doğrusu iştahlı 

görünmek istemiyordu. Kıyıdaki 

motorları “rastgele"lerle uğurla- 

dıktan sonra birer çay söyledik. 

Çaylarımızı yudumlarken de Je- 

niz, balık üzerine söyleşimizi sür- 

dürdük: Bu mevsimde çingene pa- 

lamutu çok lezzetli olurmuş. Şim- 

di oltaya geliyorlarmış ama on-on- 
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beş giin sonra ağa takılmaya baş- 

layacaklarmış. İlah çingene pa- 

lamuiunun lezzeti... Balık henüz 

yağlı değilmiş... 

Kaptan durmadan konuşuyor- 

du ya, biraz önceki coşkusu kal- 

mamışu. Sesi gittikçe donuklaşı- 

yordu. Gözlerini denizden ayıra- 

mıyordu. Sevecen hali de kalma- 

mıştı, Ufuktaki tekneklerin devi- 

nimlerinden anlamlar çıkarıyor, 

oturduğu yerden komutlar veri- 

yordu. İçini bir kıskançlık, bir 

özenç sarmışlı. 

Yanımıza karayağız bir deli- 

kanlı geldi, selam verdi, oturdu. 

Elinde bir mazot bidonu vardı. 

— "Geç kaldın”, dedi Kaptan, 

gözlerini ufuktaki motorlardan 

ayırmadan. "Herkes teknesini pa- 

lamutla doldurdu." 

— "Ben de çıkacağım”, dedi de- 

“likanlı sakin bir sesle. 

— “Acele et öyle ise!..." Kaptan 

yerinden fırladı. "Haydi, yardımla- 

şarak tekneyi denize indirelim" 

dedi. 

Kaptan, karayağız delikanlının 

teknesinin yanına gitti. Kızakları 

dizdi. "Haydi yallah!” deyince biz 
tekneyi itmeye başladık. Arkada 

kalan kızakları ben Öne yetiştiri- 

yordum. Teknenin burnu denize 

girince! 

— "Haydi kaptan, sen de giti" 

diye hep bir ağızdan bağırdık. 

Kaptan ikiletmedi. Denize çıkmak 

için ayağına gelen son fırsatı ka- 

çırmak istemedi. Kaptan'ın içi içi- 

ne sığmıyordu. Dümene oturdu, 

gaza bastı. 

Üç saat kadar bekledik Kap- 
tan'ı, Yine söyleşimiz balık üzeri- 

neydi. Hava iyice kararmıştı. 

— “Çapa yapıyorlar” dedi Kap- 

tanın kardeşi. Ben, denizin üze- 

rindeki parıltılardan başka şey gö- 

remedim. 

— "Ya balık çok iyi av bol, ya 

da hiçbir şey tutamadılar, oyalanı- 

yorlar" dedi Dede. 

Kaptan'ın kardeşi ağzını şapır- 

dattı, içini çekti: 

— "Çingene palamutunun yah- 

nisini yapsaydık... Bir de ufak ra- 

kı...” 

En sonunda kaptan döndü. Yi- 
ne yardımlaşarak tekneyi çektik. 

Kaptan palamutları saydı. Tam 

oiuzdokuz taneydi. oBoylarına 

göre ikiye ayırdı. Karayağız deli- 

kanlı da boylarına göre ayrılan 
balıkları iki eşit parçaya böldük- 

ten sonra büyüklerle küçükleri ka- 

“rıştırdı. İstediğini seç, demek is-. 

tercesine Kaptan'a baktı. Kaptan, 

balıklara el sürmeden, "Beş tanesi- 

ni al" dedi, delikanlıya. Delikanlı 

itiraz etmedi. 

Dini bir törendelermiş gibi ola- 

bildiğince az konuşmaya Özen 

gösteriyorlardı. 

Ben, Kaptan ile karayağız deli- 

kanlının yüz ifadelerine bakar- 

ken dalmışım. "Tanrım, gönüllü 

sürgünlüğümüzde bize'neler öğret 

medin ki!” diyordum kendi ken- 

dime. Kıyı Şapsığ'larının ne yaman 

denizciler olduklarını henüz bilmi- 

yordum. 

Bir ara Kaptan'ın kardeşinin 

mırıltılı sesini duydum: 

— "Üçte iki motor sahibinin, 
biri de birlikte çıkanın..." diyor, 

gözlerini motor sahibinin balıkla- 

rından ayıramıyordu. 

Kurullar çok önceden konmuş- 
tu. 

  

  

KRONOLOJİ ÜZERİNE 

Kafdağı'nın Tarihe ayırdığımız bu sayısında, K. Kafkasya tarihinin önemli 

günlerini tarihsel kronoloji içerisinde sunmak istedik. Fakat yaptığımız çalış- 

mayı (birçok önemli günü hatırlayamama kaygısıyla) yeterli bulmadık. Bu ça- 

lışmayı okurlarımız, tarihi ilgi alanı seçmiş hemşehrilerimizle hazırlamayı uy- 

sun gördük. Gelecek sayılarda düzenli, daha tam bir kronoloji hazırlayabilmek 

için katkılarınızı bekliyoruz. 

Bu çalışma kronolojik bir tarih oluşturmaktan çok, tarih çalışmalarına kay- 

nak oluşturmak amacını taşıyacaktır. Bu anlamda bildiğiniz Kafkas Tarihine 

ilişkin: tarihsel olay. olgu, vesika ve belgelerle tarihsel kişiliklerin yanısıra ta- 

rissel çalışma ve yayınları yer. zaman, kaynak, bibliyografik bilgilerle dergimi- 

ze göndermenizi önemle istiyoruz. Saygılarımızla. |   
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j erin üzerinden yarım 

yüzyıl bile daha geçmemiş. Bi grup Çerkes aydını bir 
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yon, yok oluş gibi temel konularda tarihsel doğru tespit- 

ler yaptıklarını görüyoruz. 
Guaze gazetesi sayı iki, sayfa bir-iki'de "HİCRET Mİ 

HEZİMET Mi?" başlığıyla yayınlanan yazının çevirisini 
aynen sunuyoruz. 

öyle bir haberdir ki, kanaat veri- 
yor. Doğru olduğuna inanıyoruz. 

Geçmişteki bazı nedenlere ve ör- 

neklere dayanarak genel kuralın 

Şam'dan mektupla bildirildiği- 

ne göre: Kafkasya'nın Terek eyale- 

ti Khaberdeylerinden (Janekho 
Pako) adlı kimse bu yıl Hicaz'dan 
dönüşte Şam'a uğrayıp Vali ile 

görüşmüş... Çerkezistan'dan 2000 

hane ile Osmanlı ülkesine göç et- 

mek üzere boş arazi istemiş... Ke- 

rek'te ya da Horan'da istediği ka- 

dar yer verileceği sözünü aldıktan 

sonra çekmiş gitmiş! ! 

Gerçi bir haberdir, fakat bizce 

10 

tersine, yalan olma olasılığı da 

yoktur. 

Bu görüşmeyi Pako'nun mu, 

Valinin mi arzu ettiği noktasını 

araştıracak değiliz. Yalnız araştır- 

ma gereği duyduğumuz nokta, 

Çerkeslerin dışarıdan görünüşü ile 

göçe benzeyen, gerçekte hezimet- 

tutmak ve seslerini Guyurmak amacıyla dernekler kur- Au 

muş, yayın çıkarmışlar b 

işte bunlardan bazıları: Çerkes ittihat ve Tevaun Ce- 

miyeti -1908-İstanbul ( Çerkes Birleşme ve Yardımlaşma 

Derneği), İstanbul'da Kafkasyalılar Arasında Neşr-i Mas- pi 
rif Cemiyeti, 1914-İstanbul (İstanbul'da Kafkasyalılar 

Arasında Eğitimi Yayma Derneği), Çerkes Kadınları Te- Yi Ge ag vb, 

vaun Cemiyeti, 1918 - istanbul (Çerkes Kadınları Yar- e İle OLA Biyel Gg 
dımlaşma Derneği), Kafkas Teali Cemiyeti, 1920 - istan- KW e leyes İp e Mana ağa 

- bul (Kafkas Yükselme Derneği), Guaze (İstanbul'da ya- X AZMİ eğe yasa A 
Ni . 3! A ŞA ŞA 5 ki 3 dalaiz hol 

yımlanan haftalık gazete), Diyane, Marje (Suriye). Bir e SARİ aka N ” e 
a, e 2. 9 a ve gazla eli 

de Çerkesce eğitim yapan bir okul açılmış, Çerkes Ör- pa gile sail yga Eba Se 

nek Okulu. > SYA 5643 TU Aİ gi 

Adını andığımız tüm bu dernek ve yayınlar ve bunla- 325 Sia lil eli OYA şi di 
: EE; öle İn e paz ge ola gi rın dışında kalan birçok çalışmayı ele alıp, bugüne yan- 3 vine» Wi 

. . . . . .. v ner e» gAlalay La) 
sımalarını, işlevlerini, tarihsel yapıları içerisinde değer- se İkala emel AS en 

lendirmek zorunluluğunu korumakta ve ayrı bir çalışma A İM 63305) Üyö elk Se 
konusunu oluşturmaktadır. “e BAS ve öleli lie gz, 

pi o a # e a Su ei Sali 2 aa ei kazın 

Biz yayın tarihimizden bir sayfa aralamak istedik. Yıl - a İm ln ler Genç 
1911 İstanbul'da Öuaze gazetesi çıkıyor. Günümüzd ye (gi ra stanbul'da Guaze gazetesi çıkıyor. Günümüzden Ye. İM eme Li pe 

77 yıl önce sürgünün 47. yılında aydınlarımız o'günün e | ya geek all e Şaş 

koşullarında sorunlarımızı nasıl dile getirmişler, nasıl çö- ada veda 
.. .. a ; ” şb ol Bileme ei VA . i züm yolları önermişler. üz Ee dee deri çiş 

Yak. . * pay Di EY de 2 
Bugün birçok katılmadığımız yönlerine rağmen hâlâ ; iç ee > ç > y gi Se ki ali Sp Yal 0 Aa 

canlılığını ve güncelliğini koruyan, daha da derin yaralar iŞ . özledi aliyi gal 

haline gelen sorunlara parmak bastıkları, iskân, asimilas- &. İZE Sl eüan ük SİN sali     
Guaze - Yıl: Sayek 1,sf. 1 

ten başka birşey olmayan bu hare- 

ket ve göçleri doğru mu değil mi? 

noktasıdır. 

Hiç kuşkuya ve tereddüde yer 
yok ki, doğru değildir. Çünkü bir 

bireyin veya toplumun bir yerden 

başka bir yere gitmesi için terke- 

deceği yer sağlık, yaşam koşulları, 

güvenlik ve asayiş gibi konularda 

kendine iyi gelmeyecek ve gerçek- 

ten kötü diyebilecek bir durumda 

bulunmalı, gideceği yer ise onun 
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tersi olmalı ki göç akla uygun sa- 

yılabilsin. Aslında göç dedikleri 

bu hareket yerel baskıların ürünü 

olmadığı gibi siyasal düşmanlıklar, 

toprak verimsizliği büyük iklim sı- 

kıntıları, taşkın derecede nüfus ar- 

tişı gibi teorik nedenlerden de ileri ' 

i gelmiş değildir. Bunu böyle bil- 

mek için yüce Tanrının resimledi- 

gi ve örneksiz biçimde yarattığı 

olağanüstü güzellikleriyle havası- 

nın ve suyunun olağanüstü iyilikle- 

riyle iklimdeki yumuşaklıkla top- 

rağının kendine özgü meşhur ve- 

rimliliğiyle uçsuz bucaksız orman- 

ları ve madenleriyle geniş ovaları 

ve yaylaklarıyla ticarete elverişli 

kıyıarı ve ırmaklarıyla tüm yeryü- 

zünün benzersiz nadide bir ülkesini 

tahayyül ediniz, işte Kafkasya 

odur. 

Çerkeslerin tunç çağından beri 

6000 yıla yakın bir zamandır üze- 

rinde yerleşik oldukları tarihsel 

kanıtlarla sabit olan güzel Kafkas- 

ya iklimindeki yaşamları kadar 

dünyada hiçbir toplum henüz ha- 

yat ve refah görmemiştir. 

Çerkesler Kafkasya'da yoksul 

değildiler. Çerkeslik orada sınırsız 

kayıtsız mutlak bir özgürlük için- 

de yaşamıştır. Çerkeslerin Kafkas- 

ya'daki hayatı, sade yaşamın. en 

şaheseriydi. O öyle bir hayatti ki 
en gelişmiş diyeceğimiz ulusların 

ve toplumların bugünkü yaşam bi- 

çimlerinin Çerkesistan ve Çerkes 

hayatına oranla pek rahatsız edi. 

ci gelmemesi olanaksızdır. 

Dediğim bu sade yaşamı onlara 

“dağ centilmenleri" sıfatını layık 

gören İngiliz araştırmacısı kadar 

içlerinde yakından görmeli ki Kaf- 

kasya'daki yaşamın gerçek niteliği 

anlaşılmış olabilsin. 

Dünyada bugünkü uygarlık ya- 

şamı eğer değişe değişe gelişe ge- 

lişe en son bir noktada bir merte- 

bede duraklayacaksa onun en son 

karar kılacağı şeklin ancak Çer- 

kesistan hayatına benzer birşey 

olacağı şüphesiz gibidir. 

Bu sözlerimle şunu demek isti- 
yorum ki, Çerkeslerin göç tutku- 

larıyla terkettikleri yöre ve ülke 

fena bir yurt olmak şöyle dursun, 

örneğini veya yakın benzerini bul- 

mak olanaksız olan bir yurttur. 

Çerkesler gerçi müslümandiırlar, 

Fakat Osmanlı ülkesi dışındaki un- 

surlar arasında müslüman olan yal- 

niz bunlar değildir. Birçok müslü- 

man unsur arasında Osmanlı top- 

rağına en çok sevgi ve İlgi duyan- 

lar Çerkeslerdir. Osmanlı Osmanlı 
olalı ne Afgan'dan, ne Türkistan" 
dan, ne Hindu-Çin'den toplum ha- 

iinde göçmen gelmemiştir. Çer- 

keslerin ise o dünya cennetini bi- 

rakip da Türkiye'ye gruplar veya 

kişiler olarak gelmelerinin 49 yıl- 

dan beri hâlâ arkası kesilmemiştir. 

Bunun sebebi nedir? Göç duygu 

ve düşüncesi bunların zihinlerine 

ilk önce ne taraftan, ne yolda aşı- 

lanmış ve yerleştirilmiştir. 

Derinlemesine incelenecek 

olursa Ferah Ali Paşa'nın memur 

olarak Çerkesistan'a gitmesinin 

içinde herşey gözüküyor. 

Hezimetin gerçek başlangıcı iş- 

'te odur. 

Demiştim ki göç dedikleri 

hareketin makub olabilmesi için 

ikinci yurdun daha iyi ve yeğlenir 

olması gerekir. Oysaki Anadolu kı- 

yılarında uğranılan yoksunluk ve 

ihtiyaçların çokluğu ve çeşitliliği 

kendilerini  karşılamazdan önce 

sonlarının kötülüğünü anlamışlar- 

dı. Bu musibetler 50 yıldan beri 

hâlâ onların peşini bırakmadı. 

Osmanlı oHükümeti bunların 
göç etmesinden belki birçok çt- 

karlar beklemişti, çünkü 

3.000.000 nüfuslu asker bir mille- 

tin bir kütle olarak kolayca katılı- 

vermesi herhangi bir devlet için 

büyük yararlar sağlayacağı kestiri- 

lebilir. Özellikle onlar aynı din ve 
mezhepten olurlarsa... Fakat dev- 

lete burda büyük yararlar sağlayan 

halkın, bunca büyük yararlar sağ- 

lamış olmasına karşılık Osmanlı 

devleti de onların yaşam düzeyle- 

rini yükseltme gereğini biraz olsun 

düşünmeli değil miydi? 

Korkunç bir hezimetle kor- 

kunç bir çözülme ve yokoluşla 

dünyanın biricik cennet yerini, 

bayram gibi yaşamını bırakıp gü- 

neye doğru yürüdüler. Öyle bir yü- 
rüyüş, öyle bir kalabalık ki, şaşıla- 

sı bir olay. 

Rusya Hükümetinin göçmenler 

komisyonunun resmi kayıtlarının 

gösterdiği rakamlara göre 17280 
göçünde yalnız Kuban eyaletinde. 

ki Şapsığ'ların 258.000, A bakh' 
ların da 250.090 nüfusu gelmiştir, 
Şüphesiz ki birçokları da komis. 

yonun kayıt ve bilgileri dışında 

kalmıştır. Biz bu iki kabileden 

başka Abaza, Bijeduğ Hatıkhuey, 
Besleney, Khabardey, Ç'emguy, 
Nethuaj, Wubikh kabileleri göç. 

menlerini de ona ekleyelim, Artık 

toplamını siz tahmin edin. 1280 

hezimetinden, geçen hicri yılın so- 

nuna değin göçenlerin toplamı 

1.750.000 kişiye varmıştır. Bunu 

son araştırmalar gösteriyor. 

Kafkasya'da Ermeni, 

Çeçen, Asetin, vb. çeşitli unsurlar 

içinde o zaman geneli nüfusu 

3.000.000'a ulaşan yalnız Adıge- 

lerdi. Güneyden yürütülen propa- 

gandanın doğurduğu bu hezimet 

öncelikle Kafkasya'daki unsurlar 

arasında çoğunluğunu kaybettir- 
di. Sağlıklı düşünüp değerlendire- 

bilen herkesin kolayca kavrayıp 

hak verebileceği öyle bir kayıptı 

ki kaybettikleri, hakların ve yarar- 

ların en değersizi belki bu olarak 

gösterilebilir. Bu kayıplara karşılık 

o zamanki görevli ve sorumlular 

umulan ve beklenen yararları sağ- 

lamak için (hiç değilse) onların 
sak yaşamlarını koruma gereğini 

düşünüp de o noktadan hareketle 

yaradılış ve mizaçlarına uyacak 

bir veya birkaç yerleşim yeri gös- 

terseydi... Çünkü öyle olması gere- 

kirdi. Hükümet bunu da yapmadı. 

Gürcü, 

, O zamanki Hükümetin bu anlaş- 

mazlığı ve umursamazlığı Kafkas- 

ya nimetinin değerini bilememe 

nankörlüğünde bulunan Çerkesle- 

rimiz için tam hakettikleri bir ce- 

za oldu. Yorgun-argın rasgeldikleri 

gelişigüzel yerlerde düşüp kalmaya 

mecbur oldular. Böylece Osmanlı 

ülkesinin her yanına perişan bir 

halde serildiler. 

Raslantıya bakınız ki hiçbir 

Çerkes köyü mizaçlarına göre yer- 

leşmiş sayılacak bir yerde kurul- 

mamıştır. Yerleştirmenin bu türlü- 

sü gelecek nesillerin tükenip yok 

olmalarını getirdi. 

Bir milyon yediyüz elli bin nü- 

fusun bu kadar yıldan beri artması 

doğa yasalarının gereklerinden 

—A



iken sözkonusu yasalar bunda 

hükmünü yürütemedi. Tersine bu 

çokluk 49 yıldan beri hiçbir ço- 

galma ve artış göstermeyerek, 49 

i yıllık artışı da yok olmuş ve asıl # 

3 

sayısı da, muhtemeldir ki, tek bir 

milyona bile düşmüştür. 

49 yılık bir zamanın bunlar- 

da bu tahribatı yapması da göste- 

rir ki şimdi var olduğunu sandığt- 

mız bir milyonun bir o kadar 7a- 

man geçmeden tükenmesinin bir 
olup bitti gibi olacağı şüphesizdir. 

Hezimet olayı bir unsurun ka- 

nını boşa harcaması, kendi hayatı- 

nı hiçe sayması ile eşanlamda ol- 
du gitti: Manevi sorumluluğu varsa 

bunun kime ait olması gerekeceği- 

nin belirlenmesinde de artık yarar 

kalmadı. 

Yalnız şurası sabit bir nokta gi- 

bi kaldı ki, uygar insanlar gözün- 

de en değerli şey yaşamdır. Bu ke- 

sin gerçeğe karşın Çerkeslerin gü- 

neye doğru göçlerini kolaylaştır. 

ma ve özendirme politikası müslü- 

man bir toplumu mahvolacağı bir 

semte doğru iletmiş bir tutum ve 

davranıştır. Bunun böyle oldu- 

ğuna Çerkeslerin kuzeydeki ve gü- 

neydeki şimdiki durum ve yaşa- 

yışlarından daha açık bir kanıt ge- 

rekmez. 

Ne acınacak bir hal, ne karanlık 

bir istikbaldir ki soyunun tüken- 

mesinden korkulan en: vahşi bhay- 

- vanların, en yırtıcı ve iğrenç sürün. 

genlerin soylarının sürdürülmesine 

çalışıldığı bu son uygarlık çağın- 

da Çerkes unsuru, bu kocaman 

dünyada artık soyunu koruyabile. 

ceğinden bile kaygılıdır. 

Bu yazıp söylediklerimizden 

amacımız, Çerkeslerin İslam hali. 

feliği makamına ve Osmanlı Hükü- 

metine bağlılıklarını kırmak değil, 

salt onların varlıklarını sürdürebi!- 

melerini sağlamaktır. O bağlılık o 

kadar kuvvetlidir ki kırılmaz, kırı- 

lamaz. 

(9) GUAZE Gazetesi, Yıl: 1, Sayı: 3, 10 Nisan Efrenci 191 1, Pazartesi tarihli nüshasının 1-2. sayfalarından 

HUWAJ F. tarafından günümüz Türkçesiyle sadeleştirilerek yayına hazırlanmıştır. 

    
  

  

  

        
      
  

  

  

     



  

Katdağından Masallar 

  

  
Yüksekçe bir tepenin yamacında bir köy yaşıyormuş. Köylü- 

lerin yaşam koşulları çok zormuş. Bir dilim ekmek yiyebilmele- 

ri için dur durak bilmeden çalışıyorlarmış. Köyü erkenden kar 

bastırır, baharsa çok geç gelirmiş. Geceleri uzun, gündüzleriyse 

kısaymış. Köy, çığ altında kalır, evleri yıkar, araç-gereçlerini kı- 

rar, hatta küçük çocukların boğulduğu olurmuş. 

Köylüler, her şeye karşın, çok yiğitmişler. En zorlu anlarında 

bile yılgınlık nedir bilmezlermiş. Tarım ve hayvancılıkla geçinir- 

ler, biribirlerine yardım etmekten hoşlanırlarmış. 
Gün batıp gece karanlığı köyün üzerine çöktüğünde türkü söy- 

leyenlerin sesi her yerden yankılanırmış. En çok da, çok eski za- 

manlardan, dedelerinin dedeleri zamanından kalma türküleri 

söylerlermiş. 
Gerçi herkes güzel türkü söylüyormuş ama köy çobanının iki 

oğlu kadar güzel türkü söyleyebilen yokmuş. İki kardeş birlikte 

türkü söylemeye başladıklarında tüm köylü çevrelerine toplanır, 

sabaha dek onları dinlerlermiş. Türkü dinlerlerken de dünyanın 

zorluklarını unuturlar, yaşamın güzelleştiğini, kötülüklerin yok 

olduğunu sanırlarmış. 

Kış o yıl fazlasıyla şiddetli geçmiş. İnsanların da, hayvanların 

da durumları pek iç açıcı değilmiş. İnsanlar, gün gelip bu 

güçlüklerin biteceğinden umutlarını kesmişler. Yaşlı çoban böy- 

İesine zorlu bir günde yatağa düşmüş. Çoban, bahara ulaşamaya- 

cağını biliyormuş. İki oğlunu yanına çağırmış, vasiyetini söyle- 

miş: "Benim size bırakabileceğim mülküm yok. Yaşamınızı yar- 

dımlaşarak sürdürün. Alınteriniz ile-kazanamadığınız birşeye eli- 

nizi sürmeyin. Köylülerinizi sevin. Yaşamı biçiminizi salt varlıklı 

| olabilmek üzerine kurmayın. Bu tür varlık, insana mutluluk 

, getirmez." 

i Günü yetmiş, baba ölmüş. 

| Bitmeyecek sanılan kış bitmiş, bahar gelmiş. İki kardeş baba- 

larının vasiyetlerine uymuşlar, yaşama birlikte göğüs germeye 

başlamışlar. Büyük kardeş avcılık yapıyor, küçük de evde kalr- 
yormuş. Akşamları, daha önceleri olduğu gibi, iki kardeş birlik- 

te türkü söylüyorlarmış. 

Küçük kardeş bir gün, ağabeyinin gelmesini beklerken, yemek 

yapmayı düşünmüş. Odun getirmek için dağa giderken şöyle dü- 

şünmeye başlamış: "Varlıklı olmak ne iyi; odun geiirmezsin, de- 
girmende beklemezsin. Varlıklı olabileceğimi bilseydim, isteni- 

  

 



Jen herşeyimi verirdim.” Böyle < öşünciklen sonra başını kaldır- 

mış, takılarıyla göz kamaştıran bir yaşlının karşısında dikilmek- 

ie olduğunu görmüş. “Beni mi çağırdın? Biraz önce imrendiğin 

benim. Sen bana kalbini ver, ben de sana mülkümü vereyim", de- 

miş yaşlı kadın. 

Küçük kardeş kendi kendine: “Ben kalbi ne yapayım?" de- 
K Teğ miş. Kalbini yaşlı kadının servetiyle değişmiş. O günden sonra 

da yaşlı ço odanı kü ie oğlu fazlasıyla varlıklı olmaya başlamış. 

rine pe küçük evi beğenmez olmuş. 

in 

Dir yıl katlık olmuş Köylüler bir avuç yiyecek bulamazlar- 

ken, onun ani olup taşıyor, mallarının sayısını bilmiyor- 

muş. Çobanın Küçük oğlu çok varlıklıymış, ama her zaman üz- 

günmüş, gün seçtikçe de zayıilıyormuş. Köylüler de çoktan 

beridir iki kardeşin birlikte türkü söylediğini duymuyorlarmış. 

Bir yıl, köyde bir felaket olmuş: Köyün bir mahallesi çığ 

altında kalmış, Evleri yıkılmış, eşyaları kırılmış. Yüzlerce insan 

- evsiz-barksız sokakta kalınış. Yiyecekleri ve giyecekleri yokmuş. 

Böyle olunca ağabeyi, köylülere yardım etmesi için kardeşinin 

yanına gilmiş. Makat kardeşi oralı bile olmamış. 

Köylüler yardımlaşmışlar, felaketi yenmişler. Fakat, felaket 

bir başına gelmez, denir. Bu olayın üzerinden çok geçmeden kö- 

ye düşman girmiş. Topraklarını korumak için tün köylü elele 

vermişler. Çobanın küçük oğlu bu insanların arasında da görün- 

memiş. İnsanlar onunla konuşmamaya başlamış. Kimin yanına 
yaklaşsa kaçıyor, konuşmak istemiyormuş. Köylüler düşmanla- 

rını köylerinden kovmuşlar. Böyle bir olay kutlanmaz olur mu! 

Ayakkabi giyebilen köyde kim varsa bir araya gelmiş, eğlenme- 

ye başlamışlar. Fakat çobanın küçük oğlunu aralarına katma- 

mışlar. Çobanın küçük oğlu babasının, “Yaşam biçiminizi salt 

varlıklı olabilmek üzerine kurmayın. Bu tür varlık, insana mutlu: 

luk getirmez" diye vasiyet ettiğini anımsamış. Bir zaman mülk 

ile kalbini değiştiği kadını aramaya karar vermiş. 
Küçük kardeş o gün-bugün, gece-gündüz demeden kalbini de- 

.. 

giştiği yaşlı kadını dağlarda arıyormuş. 

Yazan: Besleney Belle 

  

  

  

 



  

Genel Kurul Haberleri 
Kafdağı 
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İSTANBUL. İstanbul K 
tür Derneği Olağan Genel Kurul 
toplantısını 1 Mayıs 1988 günü 

Bağlarbaşı'ndaki binasında üye ta- 

banının geniş katılımıyla yaptı. 

Genel Kurul'da üç ayri İiste 

1989 çalışma yılı için yönetime 

aday oldu, Her üç listeyi temsilen 

konuşan birer aday; önümüzdeki 

çalışma yılında yapacakları çaliş- 

maları ve kültür politikalarını Ge- 

nel Kurul'a sundular. Samimi ve 

hoşgörülü bir havada devam eden 

Genel Kurul'da verilen önergeler 

üzerine tüzük değişikliği yapıldı. 

Yapılan tüzük değişikliğiyle 

i- Her yıl Nisan ayında yapılan 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği 

Genel Kurulu çalışma yılını olum- 

suz bir dönemde yarıda kestiği 

için üye katılımının tam ittifakıyla 

her yıl Eylül ayında yapılmasına 

ve tüzüğe geçirilmesine karar ve- 

rildi. 

2- Üye giriş (başvuru) aidatları- 
nın bir defaya mahsus olmak üzere 

5000 TL'ne çıkarılmasına, en dü- 

şük üye aidatının da 500 TL olma- 

sına karar alındı. 

Genel Kurul'a bir çalışma prog- 

ramı taslağı ve kültür politikalarını 

bir bildiri ile sunarak katılan Şem- 

settin Çevik listesi en fazla oyu 

alarak, yönetime seçildi. . 

Yönetime seçilen grup Genel 

Kurul'a sundukları bildiride özetle 

kültür politikalarını ve çalışma il- 

kelerini şöyle dile getiriyorlardı; 

“.. Üyesi bulunduğumuz Kafkas 
Kültür Dernekleri, muhaceretteki 

halkımızın yok olma kaygısıyla bir 

araya geldikleri kültürel kurumlar- 

dır. ... "Doğru ilke ve metotların 

egemen olması demek; Kafkasyalı- 

ların kültürel sorunlarına nihai çö- 

zümü getirebilmek demektir." ... 

"dernek lokali eğlence ağırlıklı ol- 

mamalı eğitim ön plana çıkarılma- 

lıdır." ... "Dernek bir kültürel ku- 

e
 

rumdur, eğlence ve turizm kulübü 

değildir." ... “Dernek yönetimine 

aday olmak demek 7 tane ismin 

aday olması demek değildir. Hatta 

burada yaşanan yanlış Dir yargı, 

başkanın adıyla anılan bir listenin 

aday olması demek değildir. Bir 

kültür politikasının aday olması- 

dir."... “Bizce bu kurum, kültürel 

kökenlerinin Kafkasya'dan kay- 

naklandığını bütün faaliyetlerinde 

öngörere” hareket etmelidir." 

Üye tabanının katılımının sağ- 
landığı bir toplantıyla program 

taslaklarına son şeklini verecekle- 

rini vurgulayan yeni yönetimin ça- 

.ışma anlayışlarına ve kültür politi- 
kalarına katıldığımızı belirterek, 

"yokoluşa karşı yapılan 'bayrak 
yarışında' ipi bir an önce göğüsle- 

mek dileğimizle, çalışmalarda bir- 

likteliğin sağlanması gerekliliğini" 

vurgulayarak, yeni yönetime çalış- 

malarında başarılar diliyoruz. 

YÖNETİM KURULU 
(Asil Üyeler) 

Şemsettin Çevik 

Murat Akkaya 

Cavit Bageoğlu 

Saffet Öztürk 
Refik Özdemir 

Bahattin Koç 

İbrahim Keskin 

YEDEK ÜYELER 

Hayrullah Kuşhan 

Zehra Gümüş 

Kadir Özkurt 
Mahmut Sezgin 

Alper Kobaş 

İZMİR- İzmir Folklor Araştırma 
ve Geliştirme Olağan Genel Kurul 
Toplantısını yaptı. Üğelere ve der- 
gimiz aracılığıyla tüm hemşehrile- 
rimize gönderilen duyuru yazısını 

aynen yayınlıyoruz. 

Sayın Üyemiz, Hemşehrimiz, 
Derneğimiz o Olağan (oGenel 

Kurul Toplantısı 26 Mar 1988 

Cumartesi günü yapılarak, bundan 

sonraki bir yıllık faaliyet dönemi 

için görev dağılımı aşağıdaki şe- 

kilde gerçekleşmiştir. 

Önümüzdeki günlerde, görev 
alan arkadaşlarımızla birlikte tüm 

üyelerimizin ve hemşehrilerimizin 

koordineli bir şekilde çalışacakla- 

rına inanıyoruz. 

Genel Kurul esnasında derneği- 

mizin isminin de bundan sonra 

"İZMİR KAFKAS FOLKLOR VE 
SANAT DERNEĞİ" olarak değiş- 

tirilmesine karar verilmiş ve gerek- 

li yerlere izin için başvuruda bulu- 

nulmuştur. 

Derneğimiz, yeni faaliyet döne- 

minin ilk programı olarak 29 Ma- 

yıs 1988 Pazar günü "KIR GEZİ. 
Sİ" düzenlenmesine karar vermiş- 
tir. Bu gezi hakkında ve bundan 

sonraki programlar hakkında daha 

geniş bilgi adreslere yazı ile bildi- 

rilecektir. 

Bilgilerinize sunar, yardımları- 

nızı ve katılımlarınızı bekleriz. 

Saygılarımızla. 

YÖNETİM KURULU ASİL 
ÜYELER 

Mustafa KUŞKAN (Başkan) | 
Gupse AYDEMİR (Genel Sekre- 

ter) 
Derya ÖZTÜRK (Muhasip) 

Tayyar ÖNDER (Üye) 

Atilla ARIK (Üye) 

YÖNETİM KURULU 

YEDEK ÜYELER 

Sema ÖZTÜRK 

Niyazi KAPLAN 

Birol COŞKUN. 

Hasan ÖZKAN 
Figen YAZICI 

İzmir Kafkas Folklor ve Sanat 
Derneğine birlikte olduğumuzu 

bildirir, çalışmalarında başarılar 

dileriz.



  

“Kitap nesnelerin en yetkinidir.” 

Stephan Mallarme 

Kafdağı Nısan 1987 tarihli 

üçüncü sayısında "Dernekleri- 

miz ve Kitap Gereksinimi 

Üzerine" başlıklı bir yazı ya- 

yınlamıştı. Yazının sonunda 

da "Gerek Kuzey Kafkasya 

kültürünü gerekse üyelerimi- 

Zin ilgisini çekecek yönleriyle 

evrensel kültüre ilişkin yayın- 

ları taramak, bilgi toplamak 

veya yayınlarından haberdar 

olunan bu tür yapıtları der- 

nek yöneticilerine bildirmek 

tüm üyelerimizin görevi olma- 

lıdır." denmişti. 

Aynı yazıda; "Kafdağı ara- 

cılığı ile okuyuculara, üyeleri- 

mize dernek kitaplığına kat- 

kıda bulunmaları için" seslen- 

meye çalışılmıştı. Aradan bir 

yıl geçti. Bu arada 24-31 

Mart tarihleri arasında 24. 

Kütüphane Haftası da çeşitli 

etkinliklerle kutlandı. Dernek 

ve hemşehri çevremizde ise 

bu önemli olaya ilişkin tek 

sevindirici girişimi genç kar- 

deşlerimizde gördük. Gençle- 

rimizin çıkardıkları duvar ga- 

zetesi "SETENEY"in pano- 

sunda köy çocuklarına yöne- 
lik bir kitap kampanyası aç- 

tıkları ve üyelerden kitap yar- 

dımı bekledikleri belirtiliyor- 

du. Aynı duyarlılığı Dernek 

yönetiminden, Yayın, Araş- 

tırma ve Derleme Kollarından 

ve de üyelerimizden bekle- 

mekteyiz. 
Kuzey Kafkasya Kültür 

Derneğinin 1970'li yıllarda 

kurulan küçücük kitaplığına 

bugüne dek tek kitap eklen- 

, | 

A, 

mediği, tam tersine kitaplık 

aflarındaki eksilmelerin art- 

tığını üzülerek izlemekteyiz. 

ai
 

Dir yıl önce yazılanları tek- 

rarlamakta yine de yarar gör- 

mekteyiz. oÇağımızı diğer 

çağlardan ayıran en belirgin 

özellik, sanatı yaşama yaklaş- 

tırması, yaşam ile birleştirme 

çabasının yoğunluğudur. 

Dünyanın her yerinde olmasa 

bile çoğu uygar ülkelerde sa- 

nat artık yaşamla içiçedir. 

Yirminci yy.ın son çeyreğin- 

de soyluların ve burjuvazinin 

sanat ve edebiyat ortamı ya- 

ratan salonları ve bu salonlar- 

da soluklanan sanatçı tipi ar- 

tık yoktur. Gerçekten çağ- 

daş olan yazar, ressam, beste- 

ci çoğu ülkede halkla bir ara- 

da, halkla eleledir. Çağdaş 

sanatçı ürününü halkının daha 

insanca yaşaması için araç 

olarak kullanmakta, halkın 

hizmetine sunmaktadır. Sa- 

nat giderek tüm dünyada seç- 

kinlerin tatmin aracı olmak- 

tan kurtulmakta, halkın gün- 

lük yaşamında, halkın yanın- 

da görev almaktadır. Sanat 

bu işlevini en etkin araç olan 

basın-yayın organları ile "ki- 

tap" sayesinde yapabilmekte- 

dir. 

Geçen yüzyılın ünlü ozanı 

Alexandır Puşkin "Halkın dü- 

şüncesine maledilebilen akıl- 

cılıktan daha güzel bir zengin- 

fik düşünülemez. Bunun silahı 

ise kitaptır. Bu silahı üreten 

tipografların, baskı makinele- 

rinin gücüne karşı gelebilecek 

hiç bir militarisi güç yoktur." 

demektedir bir yazısında. 

Gerçekten de Kitap akılcılı- 

i, bilginin, giderek ulusal 

ve evrensel kültürün hem 

kaynağıdır, hem özetidir. Kı- 

sacası kitap çağdaş ve uygar 

insanın ekmek Kadar, su ka- 

dar gereksinim duyduğu bir 

nesnedir. Kitabın görevi bu- 

nunla da bitmemektedir. 

Toplumun zevkini, duygusu- 

nu, sanatsal üretimini, istekle- 

ini derleyerek Oo gelecek 

kuşaklara aktaran kitaptır. 

Daha başka bir deyişle: "Hal- 

kın yaşam izdüşümü olan sa- 

natı" biçimlendirerek yine 

halka sunan araç kitaptır. 

Halkın sanatını saklayıp 

koruyan, onu gelecek kuşak- 

lara aktaran kitabın bu işlevi 

ve önemi gözönünde tutula- 

rak, üyelerinin kültürel yapısı- 
nı yükseltmek, tüzüğünde be- 

lirtildiği gibi, "ulusal ve ev- 
rensel kültürle beslenen” ay- 

dim, uygar, yurtsever, toplu- 

muna daha yararlı bireyler 

haline getirmek amacında 

olan Ankara Kuzey Kafkasya 

Kültür Derneği öncelikle ki- 

taplığını zenginleştirmek, 

üyelerinin, özellikle genç üye- 

lerinin başvurularını karşıla- 

yacak bir düzeye getirmek 

zorundadır. Kitap okuma 

alışkanlığını ve kitap sevgisini 

yerleştirmeden, -altını çize- 

rek yinelemek zorundayız- 

dernek tüzüğünde belirtilen 

amaca ulaşılamayacağı açık- 

ür. 
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Okuyucularımızın, üyeleri- 

mizin ve hemşehrilerimizin 

kitap yardımları ile genç ku- 

şakların ve üyelerin. yararla- 

nabileceği, daha zengin bir 

kitaplık kurmak çalışmaların 

en anlamlısı ve en güzeli ola- 

caktır. Saygıdeğer üyelerimizi 

ve o hemşehrilerimizi kitap 

  

  

  

 



  

  

  

    

      

  

kampanyasına katılmaya ça- 

Sırıyoruz. 

Okuyan, araştıran, derle- 

yen aydın bir kuşak yetiş- 
ürmek için girişilecek çalış- 
maların hızlandırılması umu- 

Anayurlan Oo Haberler 

17-22 Nisan tarihleri arasında Kabardey Balkar'dan Dir 

tanbul'daki Adıgeler tarafından yakın ilgiyle karşılanan 

tik bölgelerini gezdi. 

dunu sürdürmekteyiz. 

Kaifdağı 

grup Adıge Türkiye'yi ziyaret ettiler. İs- 
grup daha sonra Türkiye'nin çeşitli turis- 

1-6 Mayıs tarihleri arasında Dağıstan'dan bir turist grubu Türkiye'yi ziyaret edecek. 

18-23 Mayıs tarihleri arasında Çeçen İnguş'tan bir turisi grubu Türkiye'yi ziyaret edecek. 

22-27 Mayıs tarihleri arasında Ösetya'dan bir turist grubu Türkiye'yi ziyaret edecek. 

Karamürsel'den Ganoko Kemalettin Anayurttan haberler veriyor. 

Adığey Radyosu Maykop 1988 yılında her çarşamba günü saat 2.00-21.30 arası muhaceretteki 

Cerkeslere yönelik programa başladı. 

* Hadağeti'e Asker'in daha önce yayınlamış olduğu NARTLAR kitapları (8 cilt) Rusça olarak ya- 
yınlandı. 

PROMETHEUS ve ODİSSEUS Adığece olarak yayınlandı. 

22-23 Haziran'da Efes Antik Tiyatrosu'nda Gürcüstan Oda Orkestrası gösteride bulunacaktır. 

| Okuyucudan 

Kafdağına, 

Değerli yöneticiler derğimizin 

son sayısını aldım. Mutlu ve umut- 

lu oldum. Yeni sayılarınızı sabir- 

sızlıkla bekliyorum. 

21 Şubat 1988 tarihli Günay- 
dın Gazetesinde okuduğum yazıya 

değinmeme müsaade edersiniz sa- 

'nırım. Yazıda Doğru Yol Partisi 

Genel Başkanı Mehmet GÜLHAN 

aynen şöyle diyor:"Lazca, Abaza- 

ca, Çerkesçe konuşuluyor da ne- 

den Kürtçe konuşulmasın? Bunlar 

konuşuluyor diye aramızda hiç 

bir ayrılık yok ki. Bu topraklarda 

üoğup büyüyen, bu topraklara 

bağlı olan insanlardan ayrıcalık ge- 

leceğini düşünmemek lazım. Nasıl 

rahat konuşuyorlarsa, öyle konuş- 
sunlar.” 

Bu konuda fazla birşey söyle- 
mek yersiz. Lakin bazı şeyler söy- 
lemeden geçemeyeceğim. Sayın 
Mehmet GÜLHAN'ın önce Abaza- 
canın da Çerkesçe olduğunu ve şu 
anda genç Çerkes neslinin 99 80'i. 
nin Çerkesçeyi hiç bilmediğini, 
kalan 9 20 içerisinde birçoğunun 
yarım yamalak bir dil kültürüne sa- 
hip olduğunu bilmesi gerektiği ka- 
nısındayım. Nedenlerinin cevabını 
kendisine bırakırken bir şey hatır- 
latmak istiyorum. Bugün Türkiye" 
de yaşayan Kürtlerin birçoğu za- 
len Türkçe bilmiyor kil... Yine de 
Mehmet GÜLHAN'ın son sözleri- 
ne (ayrıcalıkla ilgili olan kısmına) 

j 

katıldığım belirtmek isterim. 

Dergimizin yeni sayılarında da 

bir ve iki aylık olarak çıkacağını 

belirtimişsiniz. İki aylık bir za- 

man diğer aboneleri bilmem ama 

bana çok uzun bir süre gibi geli- 

yor. Bu 'kadar uzun bir süre bekle- 

meyi pek kanıksayamıyorum. 

Çünkü özlemlerimiz o kadar çok 

ki ancak okumaya başlayınca ya- 

tışıyoruz. Yine de karar vermeyi 

size birakarak satırlarıma son veri- 

yorum. 

Çalışmalarınızda başarılar, ya- 

. şamınızda mutluluklar, özlemleri- 

nizin gerçekleşmesini dilerim. 

Kurtuluş TEKİN
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i1d Pazar 27 Birin. 
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HAYFA' DA TUTULANB 
ÇERKES 

Bu hainlerin ceplerinden de çok 

mühim vesikalar çıktı. 

Er
i A) 

Avenesi, Amman'da yakalanan 

Çerkes Etim'i kurtarmak İste. 

diler, fakat muvaffak olamadılar, 

Bir Yunan gazetesi de Etem'in 

Nisde oturan eski halifeden para 

aldığını haber veriyor 

Berut 26 (Özel) 

* Mihail Gorbaçov 

PERESTROİKA, Ülkemiz ve 
Dünya İçin Yeni Düşünce 

Güneş Yayınları, İstanbul 988, 

sayfa 116 

Her ulusal kültür, kaybedilme- 

mesi gereken bir hazinedir. Fakat, 

her ulusal kültürün sahip olduğu 

değerli her şeye gösterilen sağlıklı 

ilgi, objektif ortak ilgi ve yakınlaş- 

ma sürecinin yolunu kesme giri- 

şimlerine dnüşmemelidir. 

Aynı zamanda, bir ulusun tem- 

silcilerinin oObaşka bir ulusun 

temsilcilerine karşı gösterdikleri 

tavrın saygısızlık biçimini alması 

da tehlikelidir. Bir sürü değişik 

ulusun yaşadığı bir bölge olan Ku- 

zey Kafkasya'da birçok yıl 

kaldım. Orada, her kasaba, yerle- 

şim birimi ve dağ köyünde ayrı bir 

ulustan insanlar oturur. Kuzey 

Kafkasya'nın tarihinde karanlık 

sayfalar vardır, fakat Sovyet hükü- 

metinin yönetiminde durum radi- 

kal bir biçimde değişmiştir. İdeal 

olduğunu söyleyemem ama, bu 

çok uluslu bölgede oturan her et- 

nik grup arasında saygılı bir davra- 

Sa 
| 

nış, İşbirliği, yakınlaşma ve bera- 

berlik vardır. Kendi deneyimlerim- 

den b yiyor Ki, e larda aşa- 

tluğa büyük b | 

Stavropol ioprağının bir kesimi 

olan aa kes ÖZ erk bölge- 
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Rum'ların ve bi ulu 

sup olanların oturduğunu v ve bun- 

içinde yaşadıklarını 

olmasının ne- 

i, bütün 

ların ahenk 

hatırlıyorum. Böyle 

deni, yaşamlarının temelin 

sorunlarının çözümüne, eşi itlik ve 

nakkaniyetle yaklaşılmasının oluş- 

turması, Bu prensiplerden uzakla- 

şıldığı zaman, ödenen bedel daima 

yüksek olmuştur. Bu küçük özerk 

bölgede bütün etnik grupların kül- 

türleri korunuyor ve geliştiriliyor. 

Geleneklerine dikkat gösteriliyor 

ve edebiyat eserleri kendi dillerin- 

de yayınlanıyor. Bu, onları birbi- 

rinden ayıracak yerde daha da ya- 
kınlaştırıyor. Uluslar arasında eşit- 

likten söz etmek yeterli değil. Bü- 

tün etnik grupların anlamlı bir ya- 

şam tarzına sahip olmalarının sağ- 

lanması da şart. 

eğ
 

* Mili Gazete, 13 Mart 1988 

KAFKASYA PROBLEMİ ve 

AZERİ MÜSLÜMANLAR 

Dış. Haberler Servisi (Araştırma) 

Azerbaycan Türkleri 9. yüz- 

yılda İslam ile müşerref olmuş- 

lardır. Maveray-i Kafkasya üzerin- 

de cami, medrese, kervansaray in- 

şa ederek İslam'ı Çerkezler'e, Da- 

Şıstanlılara, Kırımlılar'a tebliğ yo- 

lunu açmışlardır. Baku, Aksurun, 

Gence, Kudret şehirlerini İslami 

çehre kavuşturan imaretle dolu- 

dur. İslamiyetin Kafkas aşiret ve 

etnik bölünmeleri aşan mesajı yüz- 

lerce yıl etkisini gösterdi. Vaktin- 

de deniz yoluyla Trabzon'a, ora- 

dan Kafkas eteklerine gelerek İs- 
lam'ın daveti karşısında eski gücü- 

nü koruyamadı. Muhtelif din ve 

mezheplere mensup kavimlerin 

kain bulunduğu Kafkasya'da 16. 

yüzyıla kadar sulh ve asayiş hü- 

küm sürdü. . 

m i en 
Ti Go yan aşkım sürdürdüğü te- 

e ve lp. 
dafii harbi Kafkasya Müslaman- 

BalkanıKarım a ve e Kafkasya cephe- 

Mam imam Şa- 

mil Abdi dülmecid'i halife biliyor, 

nl dan Yardım almadan (zira 
Osmanlı Kırım'da savaşmaktadır) 

üçyüz bin kişilik Rus ordusuna 

karşı direniyordu. 

* Cumhuriyet Dergi, Sayı 111, 

10 Nisan 1988 

"Sinema Günleri'ndeki 

Sesler" belgeselinin öyküsü 

Hafzası yorgun Kafkas Kabilesi 

“Son 

Tevfik Esenç dışımda artık anadille- 

rini konuşmayan, hatıraları ve ha- 

fızaları yorgun Ubıhların yaşadığı 
Manvas'ın Hacıosman köyünde, 

"Son Sesler” filmi, sekiz kişilik bir 

ekip tarafından 27 günde hazırlan- 

dı. 

Bir Kafkas kabilesi olan Ubih- 

lar Anadolu'ya geldiklerinde sayı- 

ları otuz binmiş. Güney Marmara' 

daki birkaç köyde konuşulan 

Ubıhçayı, araşırmacı-Kafkasolog 

George Dumezil'e göre, 1958 yı- 

lında sadece 25 kişi konuşabili- 

yormuş; fakat bugün bu 25 kişi- 

nin büyük çoğunluğu artık yaşa- 

miyor. Tevfik Esenç, dünyada 

Ubıhçayı en çok hatırlayabilen, 

anadilini zamana karşı koruyan ve 

bir dil bütünlüğü içinde Übihça 

günlük dil ciarak kullanabilen son 

kişi.. 

81 yaşındaki Tevfik Esenç, 

dileriz daha uzun yıllar yaşar; ama 

öldüğünde, Ubihça dilini konuşan 

kalmayacak; Ubıhça artık araştır- 

ma kitaplarında, makalelerde, aka- 

  

  

      
 



  

  

  
  

,demik çalışmalarda yaşayacak 
yalnızca... 
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Ama hayatta bazı sar» miyorlar. 

insanları irkiltecek ses- 

e yaşandığı gerçeği var. On. 

g 

  

garip bir bilgelikle bize anlatmak 

istediği buydu: “Siz ne yapmak 

e 

anlatsanız, bu dipsiz | bir kuyu. 

dur. Ama biz bu kuyunun içine 

ağilip, bakabilir, içine taş atabi- 

lir, gider taşın yankılarından bir- 

takım manalar çıkarabilirdik. Ve 

bu hakkı bizden kimse alamazdı, 

alamaz." 

* Cumhuriyet Gazetesi, 

8 Nisan 1988, sayfa 6. 

CIA'LI HENZE 

TÜRKİSTAN (o SEMİNERİNDE 
KONUŞTU 

İstanbul Haber Servisi- Sov- 

yetler Birliği ve Çin Halk Cumr- 

huriyeti'nde yaşayan Türklerin s0- 

runlarının tartışıldığı "1. Millet 

lerarası Doğu Türkistan Kültür ve 

Tarih Semineri"nde konuşan CIA 

Ankara eski İstasyon Şefi Paul 

Henze, Çin'in Doğu Türkistan'a 

girmesine İngilizlerle Rusların yar- 
dım ettiğini söyledi. 

GÖZLEM 

UĞUR MUMCU 

RABITA VE CIA 

Doğu Türkistan Vakfı tarafın- 

dan düzenlenen "1. Milletlerarası 

Türkistan Kültür ve Tarih Semine- 

ri" İstanbul'da başladı. 

Konuşmacılar arasında bir de 

tanıdık ad var: 

Paul Henze. 

Henze, yıllarca Ankara'da "CIA 

istasyon Şefi" olarak çalışmıştır. 

Adıyla sanıyla bir "CİA görevlisi" 

dir Henze... 

CIA görevlisi Henze, konferan- 
sa "Society For Central Asians 

Studies" adi; bir kuruluş adına ka- 

tiliyor 

Paul OHenze, "Radio Free 

Europe" adlı yayın kuruluşunda 

da çalışmış. Başkan Carter döne- 

Zbigniew Brzezinski'nin 

“Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi” 

olarak gö rev yapmış... 

ıze'nin aynı konularda "Or- 

nik Üniversitesi, Asya- 

Grubu" 

yayıarından çıkmış çeşitli ince- 

Man ın Ruslar ve Müslüman- 

lar Hakkında Yazdıklarından Seç- 

meler... 

— Kafkaslar'da Ateş ve Kılıç, 

9. Yüzyılda Kuzey Kafkasya Dağ 

Köylerinin Direnişi... 

Aynı üniversiteye bağlı araştır- 

ma grubu yayınlarında incelemele- 
ri vayımlanan Prof. Alexandre 

Benningsen de İstanbul'daki top- 

lantının konuşmacıları arasında 

yer aliyor. 
kik 

Madalyonun bir yüzü böyledir, 

ya öteki yüzü? 

Madalyonun öteki yüzünde 

“çokuluslu siyaset" ve “çokuluslu 

stratejiler" görünmektedir. 

Bu siyaset, Sovyetler Birliği'n- 

deki Müslüman azınlığın yavaş ya- 

vaş çoğunluğa dönüşmesi karşı- 

sında ABD'nin izlediği yeni strate- 

jilerden kaynaklanıyor. 

ABD açıkça,s"Sovyetler'i yıksa 

yıksa bu azınlıklar yıkar" görüşü 

ile yeni taktikler ve stratejiler izli- 

yor. 

Paul Henze'nin CIA'dan aldığı 

yeni ve uzun erimli görevi, herhal- 

de budur. 

BASINDAN 

TEMPO, Yıl 1, Sayı 19, 

10-16 Nisan 1988, Sayfa 24-25 

Nergis BOZKURT 

ÇERKES ETHEM'İN 
KAÇIRDIĞI ÇOCUK 
ANILARINI TEMPO'YA 
ANLATTI 

Çocuk kaçırma olaylarının bir- 
çok örneği var tarihte... İntikam 

için, fidye için, ulusal veya ideolo- 

jik davalar uğruna kaçırılan ço- 

cukların haddi hesabı yek, 

İttihatçı İzmir Valisi Rahmi 

Bey'in oğlu Alpaslan da 8 yaşın-' 

da bir çocukken, tarihimizde ne 

olduğuna tam karar verilememiş 

kişilerden biri olan Çerkes Ethem 

tarafından kaçırılmış... O dönem- 

de henüz Ege dağlarında dolaşan 

bir asker kaçağı olan Çerkes Et- 

hem, arkadaşlarıyla birlikte küçük 

Âlpaslan'ı tam 23 gün dolaştırmış 

dağ, taş... 

Sonunda 533 bin Reşat altını tu- 

tarındaki fidye ellerine ulaşınca 
Çerkes Ethem çetesi koyuvermiş 

<üçük Alpaslan'ı... Bugün 78 ya- 

şında olan Alpaslan Aslan, Buca' 

daki iki katlı köşkünde en: nadide 

hatıra olarak saklıyor Çerkes. Et 

hem'in kendisine armağan ettiği 

kemer ile kamayı... 

* TEMPO, Yl 1 Sayı, 

1988 Sayfa 44-45, Nergiz 

Bozkurt 

Sovyet Liderinin Akrabaları 

Kayseri'de Yaşıyor 

Bizim de Gorbaçov'umuz Var* 

(*) Aynı haber 21 Mart 1988 ta- 

rihli Tercüman Gazetesi'nde de 

verilmiştir. 

Gorbaçov ailesi Rusya'dan Tür- 

kiye'ye göç ettiğinde yıl 1909'du. 

Sovyet İhtilali'nin habercisi iç kı- 
pırdanmalar daha yeni başlamıştı. 

Aslen Dağıstanlı olan, Çerkezce 

konuşan Gorbaçoy'lar, bir grup 

Çerkezle birlikte Kayseri'nin Pr- 

narbaşı ilçesine geldiler, oradan da 

Pınarbaşı'nın en ücra, en soğuk, 

kar yüzünden kış aylarının tama- 

mında dışa kapalı olan Uzunpınar 

köyüne geçtiler. 

O tarihlerde 10-11 yaşlarında 

olan bir oğulları vardı Gorbaçov 

ailesinin... Adı Hatsu'ydu. Türki- 
ye'ye yerleştikten sonra Haisu' 

nun adı "Ramazan" oldu, ama 

1969 yılında öldüğü güne kadar 

hep "Hatsu" diye bilindi, öyle ça- 

gırıldı. Soyadı Kanunu çıktıktan



sonra Gorbaçov'lar topluca “Ak. 

kaya" soyadını aldılar, ama hep 

“Gorbaçov” kaldılar. 

Ramazan Akkaya... Hatsu Gor- 

baçov... Ailenin neredeyse “"ala- 

met-i farika”sı haline gelen alında- 

ki kırmızı doğum lekesi... 

“Rastlantı” sayılması güç bu 

ipuçlarından yola çıkarak iz sür- 

meye başladı Tempo muhabirle- 

ri... 

TEMPO. Gorbaçov'la akraba 

olabileceğinizi nereden çıkardı- 

nız? 

KEMAL AKKAYA GORBA. 

ÇOV- İlk defa televizyonda Sov- 

'yetler Birliği'nin başına Mihail 

Gorbaçov diye birinin geçtiğini 

duydum. "Acaba akraba mı?" diye 

düşündüm. Sonra televizyonda res- 

mini gördüm. Hiç tereddütüm kal- 

madı. Kafasında sülalemizin dam- 

gası vardı. Çocukları çağırdım ya- 

nmma... Gösterdim. Hepimiz çok 

heyecanlandık, gözlerimiz dolu 

dolu oldu. 

  

Dernek Haberleri 

MALTEPE GECESİ 

Geleneksel Kültür ve Eğlence 

Gecesi 1 Nisan'da yoğun izleyici 

katılımıyla Şato-Yazar Düğün sa- 

lonunda gerçekleştirildi. Dernek 

tiyatro grubu toplumumuzun ge- 

nellikle Kırsal kesimdeki önemli 

bir sorunu Vase'yi gündeme geti- 

ren bir oyunla programa katıldı- 

lar. Yapılan açık artırmada Semra 

Bilgici'nin yaptığı bir tablo satıla- 

rak derneğimize gelir sağlandı. 
Düzenlenen pandomim yarış- 

ması da aramızdaki birçok yete- 

nekli arkadaşın yanısıra, Şığalığo 

Mecit'in sunduğu dilini konuşa- 

mayan bir Adiye'yi anlatışı izlen-. 

meye değerdi. Gençlerimizin coş- 

kuyla katıldığı Adığe düğünü ile 

program sona erdi. Önerileriniz ve 

desteğinizle yeni Maltepe gecele- 

rinde hep beraber olalım. 

© SEMİNERLER 

— 6 Nisan 1988 tarihinde Bülent 
Jane Ankara Sanat Kurumunda 

"Kuzey Kafkasya Halk Dansla- 

r" üzerine bir seminer verdi. 

— Cevdet Hapi'nin 9 Nisan 1988 

tarihinde "Adiğe Dili ve Edebi- 

yatı" konulu semineri dernek 

lokalimizde gerçekleştirildi. 

— 16 Nisan 1968 tarihinde ise 

Samsun Kafkas Kültür Derneği 

Başkanı Sefer Berzeg "Muhace- 

retten Belgeler"i kapsayan se-' 

minerini dernek İokalimizde 
sundu. 

MİNİKLER EKİBİ 

- Önümüzdeki günlerde derneği- 
miz anlamlı bir gecenin organizas- 

yonunu gerçekleştirmeye çalışı- 
yor. Anlamlı çünkü, derneklerimi- 

zin günümüze kadar düzenlediği 
faaliyetler arasında, ilk kez tama- 

men çocuklardan oluşan tiyatro 

ekip ve müzik grubuyla karşımı- 

za çıkacaklar. Bu nedenle minik- 

ler yoğun bir tempoyla çalışmala- 

rını sürdürüyorlar. Miniklere, çalış- 

urıcılarına ve velilerine teşekkür 

ediyor, uğraşılarında başarılar dili- 

yoruz. 

KERMES 

4-5 Haziran tarihinde açılması 

düşünülen Kermes çalışmaları bü- 
yük bir hızla devam etmekte. Eski 

Dernek binamızı, kültür sitesine 

dönüştürebilme uğraşısına kadın- 

larımız da el emekleriyle katılıyor- 

lar. Kermes komisyonu Ankara içi 

ve gerekse Ankara dışından gönde- 

rilecek eşyaların en geç 20 Ma- 

yıs'a kadar ellerine ulaşmasını isti- 

yor ve tüm Kuzey Kafkasyalı ka- 

dınlardan katılım bekliyor. Ker- 

mes çalışanlarına gönülden başarı- 

lar diliyoruz. 

SİVAS K.K. DERNEĞİ 
FOLKLOR EKİBİ GÖSTERİSİ 

Sivas Kafkas Kültür Derneği 

İ halkoyunları ekibi, kısa bir çalış- 

ma döneminden sonra 2 Nisan 

1988 tarihinde Tokat'ın Turhal 

ilçesinde gösteriye çıktı. Yaklaşık 

1400 kişinin katıldığı gecede, ses 

düzeninin yetersizliği ve tüm ola- 

naksızlıklara karşın, izleyicilerin 

“ coşkulu ilgisi ekip çalışanlarının 

ilk gösteri heyecanını biraz olsun 

hafifletip en güzel oyunlarını ser- 

gilemelerine yardımcı oldu. Çalış- 
tırıcılığını Uğur Apış'ın yüklr.ndi- 

gi Sivas Kafkas Kültür oo neği 

ekibini ve gecenin organızesıi ger-- 

çekleştirenleri başarılarından do- 

layı kutlar, gösterilerinin devamını 

dileriz. 
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H
e
s
a
p
 

No: 
304-40-2302 

-Döviz 
B
a
n
k
a
 

H
e
s
a
p
 

No: 
30-103-856 

 
 

 
 

 
 

'KUZEY 
K
A
F
K
A
S
Y
A
 
K
Ü
L
T
Ü
R
 
DERNEĞİ 

Sağlık 
Mahallesi 

Cemal 
Gürsel 

Caddesi 
No: 

12/8 
Tel 

: 
1332550 

Sıhhiye 
A
N
K
A
R
A
 

 
 

K
U
Z
E
Y
 
K
A
F
K
A
S
 
K
Ü
L
T
Ü
R
 
M
E
R
K
E
Z
İ
 

A
n
k
a
r
a
 

Kuzey 
K
a
f
k
a
s
y
a
 

Kültür 
Derneği'nin 

“politika 
ve 

amaçlarına 
uygun 

olarak 
planladığı 

ve 

hemşerilerimize 
s
u
n
d
u
ğ
u
 

etkinlikler 
g
ü
n
d
e
n
 

güne 

artış 
g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
 

ve 
ilgi 

çekmektedir. 
Yıllardır 

öz- 

lemini 
ve 

gereksinimini 
d
u
y
d
u
ğ
u
m
u
z
 

K
U
Z
E
Y
 

K
A
F
K
A
S
 

K
Ü
L
T
Ü
R
 

M
E
R
K
E
Z
İ
 

binası 
için 

ge- 
rekli 

çalışmalara 
başlanmış, 

M
e
c
n
u
n
 
S
o
k
a
k
 

No: 
64 

Ş
e
n
y
u
v
a
 
adresindeki 

eski 
yeri 

için 
proje 

hazırlana- 

rak 
imşaat 

ruhsatı 
alınmıştır. 

İnşa 
edilmesi 

tasarlanan 
K
U
Z
E
Y
 

K
A
F
K
A
S
 

K
Ü
L
T
Ü
R
 
M
E
R
K
E
Z
İ
 

Binası 
üye 

ve 
hemşerilerimi- 

zin 
kendi 

öz 
varlıkları 

olacak, 
kültürünü 

y
a
ş
a
t
m
a
 

ve 
geliştirme 

a
m
a
c
ı
n
a
 

yönelik 
etkinlikleri 

için 
or- 

tam 
sağlayacak 

biçimde 
projelendirilmiştir. 

T
ü
m
.
 

hemşehrilerimizin 
malı 

olacak 
bu 

binamızın 
yapıl- 

ması 
k
u
ş
k
u
s
u
z
 

hepimizin 
maddi 

y
ö
n
d
e
n
 

katkıda 

bulunmamızı 
gerektirmektedir. 

BİR 
K
Ü
R
E
K
 
H
A
R
Ç
 

- 
BİR 

T
U
Ğ
L
A
D
A
 

SİZ- 
D
E
N
 

sioganı 
ile 

p
r
o
g
r
a
m
ı
 

ilerde 
sunulacak 

çeşitli 

sosyal 
ve 

kültürel 
etkinliklerle 

birlikte 
yardım 

k
a
m
 

p
a
n
y
a
s
ı
n
a
 

(başlıyoruz. 
Bu 

k
a
m
p
a
n
y
a
d
a
 

t
ü
m
 
h
e
m
-
 

şehrilerimizin 
istekle 

görev 
alacağına 

ve 
katkıda 

bu- 

lunacağına 
inanıyoruz 

ve 
bekliyoruz. 

Y
Ö
N
E
T
İ
M
 
K
U
R
U
L
U
 

 
       

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 


