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“Sanat adı verilen birşey yoktur aslında, yalnızca sanatçılar vardır; yani 

bir zamanlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına becerebildiğince bi- 

zon resmi çiziktiren, bugün ise boya satın alıp reklam afişleri yapan ve 

yüzyıllardan beri daha birçok başka şeyler üreten insanlar. Tüm bu etkin- 

likleri sanat diye tanımlamakta hiçbir sakınca yok." 

Yukarıya aldığımız bu tümce- 

ler ünlü sanat tarihçisi Ernesi H. 
Gombrich'in Bedrettin Cömert ta- 

rafından Türkçeye çevrilen ünlü 

yapıtı "Sanatın Öyküsü” adlı kita- 
bının girişinde şöylenmektedir. 

Gombrich; "Dilin nasıl doğduğu- 

nu bilmediğimiz gibi sanatın da 

nasıl doğduğunu bilmiyoruz. Eğer 

tapınak ve ev yapımı, resim ve 

heykel yaratımı veya dokuma gi- 
bi etkinlikleri sanat sayarsak dür- 
yada sanatçının bulunmadığı tek 

bir toplum yoktur"! demektedir. 
Eğer sanar denildiğinde; mü- 

zelerde, sergilerde, hayranlıkla iz- 

lediğimiz yontuları, tabloları, soy- 

lu ve burjuva çevrelerinin salonla- 

rının o süslemelerinde kullanılan 

seçkin yapıtları, desenleri, oyma- 

ları anlamak gerekirse "sanat" söz- 

cüğünün bu özel anlamının pek ya- 

kın bir çağda ortaya çıktığını, bu 

hayranlıkla izlediğimiz yapıları 

yaratanların bu sözcüğü akılların- 

dan bile geçirmediklerini de ka- 

bullenmek gerekir. Ancak, günü- 

“müzden geriye dönüp baktığımız- 
da, hangi çağda yapılmış olursa 

olsun -harıgi amaçla ortaya çıkar- 

tılmış olduğunu araştırmadan- bi- 

ze estetik duygular, hazlar ve 

zevkler veren her tür yapıt ve et- 

kinliklerde bir "sanat" endişesi ve 

çabası bulunduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. Bu anlamıda Gom- 

brich'in de dediği gibi "Tüm bu et- 

kinlikleri sanat diye tanımlamak- 

ta hiçbir sakınca” bulunmadığını 

kabul etmek gibi bir sonuca varı- 

Tiz. 

Bu denli karmaşık bir olguyu 

tanımlamak da ayrıca zor olsa ge- 

rek. Bu zorluğa karşın sanatı ta- 

Ernest HK. Gombrich 

nımlamak, onu değişik boyutları 

ile okuyucuya, özellikle genç ku- 

şaklara anlatmak zorunluluğu var- 

dır. 

"Bir duygunun, bir tasarının 

ya da güzelliğin tanınmasında kul- 

lanılan yöntemler sonucunda olu- 

şan üstün yaratıcılık” biçiminde 

tanımlamaya (o çalıştığımız o “sa- 

nat"ın, başka bir boyutta tanımı 

şöyle yapılabilir; "İnsanlar için ge- 

rekli olan maddi şeylerden biri- 

nin yapımına dayanan ve el böce- 

risi, el yetkinliği isteyen iş..." 

Ya da; "Birşeyi güzeli yapmak için 

uygulanan kuralların tümü..." Bu 

tanımlamaları çoğaltabiliriz. Örne- 

gin; “Bir meslekte uyulması gere- 
ken kuralların tümü...", ya da; "bir 

şey yapmada gösterilen ustalık, 

beceri...” Bu son iki tanımlama 

güzel sanatlar anlamında kullanı- 

lan “sanat” sözcüğünü değil de da- 

ha çok sınırlı ve daha basit anlam- 

da "zanaa1"ı tanımlamaktadır. Bu 

dar anlamda sanat daha çok nes- 

nel ve teknolajiktir. 

Güney Fransa'da ve İspanya' 

da Lascaux ve Altamira mağarala- 

rına yaklaşık XV. bin yıl önce çi- 

zilen bizon resimleri "Yüz elli adet 
yüzyıl sonra" tüm canlılığı ile bu 
mağaralarda durmaktadır. "Bunlar 

imgelerin etkisine ilişkin' evrensel 

inancın en eski örnekleridir"? baş- 

ka bir deyişle, ilkel insanın okları 

ve baltaları ile yakaladığı avlarının 

resmini yapmakla gerçek hayvan- 

ların da kendi gücüne boyun eğe- 

ceklerine inancından doğmuştur. 

Bu inancın yanında insanoğlunun 

resim yapma, güzellik yaratma gibi 

zevkleri yansıtma amacının o çağ- 

larda da var olduğunu, bu zevkli 

ve gizemli uğraşının insanoğlu ile 

birlikte çağları aşarak günümüze 

ulaştığını yadsıyamayız. Av hay- 

vanlarını yakalamak için güçlen- 

mek gibi pratik bir amacın yanı si- 

ra güzellik yaratma, resim yapma 

hazzının düşünülmediği kabul edi- 

iemez. Çünkü bu mağara resimle- 

rini çizen insanlar gereğinden çok 
kendilerini zorlamışlardır. Yaptık- 

ları bizon resimlerini güzelleştir- 

mek için toprak boyalar kullarn- 

mışlar, olanca güçlerini harcamış- 

lar, böylelikle av amacının öte- 
sinde bir sanat yapıtı yaratmışlar- 

dır. Mağara adamının torunları gi- 

derek toplumsal yaşama yönelir- 

ken dinsel açıdan da örgütlenmiş- 

lerdir. Bu örgütlenmenin sonucu 

dinsel inançlar doğmaya başlamış- 

LG 
Yıldırımın düşmesi, yangın, 

sel, deprem gibi karşı koyamadığı 

doğa felaketlerini yumuşatabil|- 

mek, etkilerini azaltmak için bu 

olayları tanrılarla imgelemiş, bu 
tanrıların varlığını yanında duy- 

mak ve kendilerinden yana olma- 

larını sağlamak için onları resim 

ve heykellerle tasvir etmeye çalış- 

mıştır. İnsanoğlu binlerce yıl ken- 
di yarattığı bu heykellere tapmış- 

tır. Daha sanatın henüz yeni doğ- 

makta olduğu bu çağlarda bile ne 

denli güçlü toplumsal bir işlevi ol- 
duğu bu tanrı heykeli ve tasvir ör- 

neklerinden de anlaşılmaktadır. 

Eski çağlar insanı için sanat 

bir anlamda ölümün getirdiği acı- 

- ları azaltan, ölümsüzlük düşüncesi- 

ni canlı tutan bir çaredir. Eski Mı- 

sır sanatında ölenin görüntüsü (re- 
sim, heykel veya mumya olarak) 

yeryüzünde kaldığı sürece ölen ya-



şatılmış sayılırdı. Bu inanç Misir 

sanatının temeli olmuştur. Kuzey 

Kafkasya Halk Sanatında ve mito- 

lojisinde Bereket Tanrısı Thağalec, 

Orman Tanrısı Mezitha, Denizaltı 

Tanrısı Psıtha Guaşe, Yıldırım 

Tanrısı Şıble'ye yakışır biçimde 

belki tanrı heykel ve tasvirleri ya- 

pılmamıştır. Ancak, bu tanrılara 

sunulan Huahua (retorik. konuş- 
malar, dualar, sunular)larda bu im- 

gesel tanrı olguları tasvir edilmeye, 

hem de sanatsal bir zorlama ile an- 

latılmaya çalışılmıştır. Korku ne- 

deniyle veya yardım sağlama umu- 

duyla tanrıya sunulan bu duala- 

rın, beklenilen işlevi için bu denli 

süslü anlatılmasına belki hiç de ge- 

rek yoktur, ancak insanoğlunun 

estetik eğilimi ve çabası burada da 

açıkça kendisini göstermektedir. 

İnsanın sosyolojik evrimi ve 
buna bağlı olarak da dinsel evrimi 

oluşurken onu çek tanrılı dinler- 

den tek tanrılı semavi dinlere ge- 

çişte sanat ve estetik anlayışında 

değişiklikler görmekteyiz. Örne- 
gin, Musevilik insana tanrının gö- 

rülmez olduğunu ve tasvirinin ya- 

pılamayacağını öğretmiştir. Hıris- 

tiyanlar ise İsa'yı Tanrı'nın oğlu 

saymışlar, İsa'ya inanmışlar, s0- 
nuçta onu annesi Bakire Meryem 

ile birlikte tasvir eime biçimini 

seçmişlerdir. Hazreti İsa ve Mer- 

yem tasvirleri, heykelleri sanat 

zevkinin ve estetiğinin doruğuna 

ulaşmıştır. Ancak bu tasvir ve 

heykeller ilk çağlardaki heykel- 

ler gibi bir put işlevi yüklenme- 

mişlerdir. Daha başka bir deyişle 

bu sanat yapıtlarına tapılmamıştır, 

sadece dinin gizemlerini anlatan 

, görüntüleri ile, inanışları pekişti- 

rip sağlamlaştırmaya hizmet et- 

mişlerdir. İslamda ise bu tür uğ- 

raşlar Tanrıya eş tutmak anlamına 

gelebileceği korkusuyla resim ve 

heykel yasaklanmıştır. İslamda sa- 

nat daha çok desen, bezeme, min- 
yatür, stilize yaprak, ağaç, çiçek 

veya geometrik motiflerden olu- 

şan taş ve ağaç oymacılığı ile hat 

sanatı açısından gelişmiştir. 
Aynı tarihsel gelişim çizgisini 

Kuzey Kafkasya Halk Sanatlarında 

da görmekteyiz. Doğa olaylarının 

simgeleri olan çok tanrılı din dü- 
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şüncesi ve animizm'in egemen ol- 

duğu çağlarda ortaya çıkan Ku- 

zey Kafkasya desenlerinde koç, 
geyik, dağ keçisi, yabanöküzü baş- 

ları ve boynuzları, ağaç, çiçek, 

yaprak biçimleri stilize edilerek 

Kuzey Kafkasya desenlerinin ana 

unsurları oluşturulmuş ve günümü- 

ze dek uygulana gelmiştir. Ancak 

İslamiyetin Kuzey Kafkasya'da 

yayılmasından sonra desenlerin 

arasına islamiyeti anımsatan hilal, 

yıldız, mihrab çizgileri ve minare 

alemleri arabesk bir doku içinde 

karışmaya başlamıştır. Her iki tür 

desen iç içe ve yan yana günümüze 

dek ulaşmıştır. Bugün bir Abaza 

veya Kabardey sırma işlemesinde, 

bir Balkar testisinde, Dağıstan'ın 

simgesi haline gelen Kubaçi gümüş 

işçiliğinde, Dağıstan ibrik ve gü- 

gümlerinde, kılıç ve kama kabza- 

larında, keçe ve halı desenlerinde 

stilize hayvan ve doğa motifleri, 

islami motiflerle yan yana yaşa- 

maktadır. 
Sanat yapıtlarını ortaya ko- 

yan insanlar, hem kendi çağdaşla- 

rına, hem de sonraki kuşaklara bil- 

gi aktararak sanatı bir öğretim ve- 

ya eğitim aracı olarak da kullan- 

mışlardır. Sanatın eğitim açısın- 

dan da toplumsal bir işlevinin bu- 

lunduğunu görmekteyiz. Örneğin 
Roman ve Gotik kiliselerinin bün- 

yesinde bulunan heykellerle fresk- 

ler salt yapıları güzelleştirmek için 

kullanılmamıştır. Ortaçağda oku- 

ma Bilmeyen halka Tanrıyı, İsa ve 
Meryem'i, diğer hıristiyan azizleri 

ile hıristiyan ilkelerini öğretmek 
Meryem'i, diğer hıristiyan azizleri 
ile hıristiyan ilkelerini öğretmek 

için araç olarak kullanılmıştır. 

Kısacası, sanat, toplumsal ya- 

şamın başlangıcından bu güne 

dek, toplumun gereksinimlerini 

karşılamaktadır. Ancak, bu uzun 

tarihsel çizgide sanat, değişik eğri- 
ler, zikzaklar, düz çizgiler çizerek 

günümüze ulaşmıştır.. Bu nedenle 

tüm çağları kapsayan ve objektif 

ölçüleri de taşıyan bir sanat ta- 

nımlaması yapılamamaktadır. 

XIX. yüzyıl Fransız yazarlarından 

Victor Cousin'in "Cours de Philo- 

sophie-Feisefe Dersleri" adlı yapı- 

tında kullandığı, daha sonraları 

ozan Teophile Gautier ve Baud- 

İaire'in ününü yaydığı, giderek bir 

edebiyat ekolünün öğretisini özet- 

leyen "Sanat için sanat-İ.'artpour 

L'art” anlayışını açıklayan tarz? 

tanımlama uzun süre kendisini ka- 

bul ettirmiştir. Bu sanat anlayışı- 

nın temsilcileri olan yazarların 

sözleri ile bu eğilimin daha kolay 

açıklanabileceği kanısındayım. 

Fransız ozanı Teophile Gautier-ki 

aynı zamanda Parnasizm edebiyat 

cereyanının öncülerinden- “Ahlak 

ve yararlılıkla uğraşmayan, saf gü- 

zelliğin peşinde koşan, sanatın 

kendine has bir amacı olmalıdır."” 

demektedir. "Şiirin değeri dayan- 

dığı düşünce ve işiediği konular- 

dan değil, dizelerin kıt'aların yet- 

kinliğinden, kafiyelerin, ahengin 

kuvvet ve zenginliğindendir. Sanat 

yapıtı yalnız duyumları yaratmalı, 

onun ruhuyla uğraşma tasasına . 

kapılmamalıdır".” 

Sanatın izlediği yol gün gel- 

miş "Sanat sanat içindir" düşünce- 

sine tepki gösterenlerin egemenlik 

alanına girmiştir. "Sanat toplum 

içindir -L'art pour le peuple" eko- 

lü giderek halkın yanında olma, 

halkın yaşamını kolaylaştırma, 

halkın üretimini olumlu yönde et- 

kileme düşüncesine ağırlık vermiş- 

tir. Sanatın doğru, iyi, yararlı gibi 

etki , ve amaçlardan sıyrılmadan, 

halkın toplumsal kültürel ve eko- 

nomik yapısını şekillendirecek 

öğeleri taşıması gerekeceği düşün- 

cesi çağımız sanatını bir hayli et- 

kilemiştir. Bu görüşün ışığı altında 

sanatın çağdaş tanımı "Sanat hal- 

kın yaşam izdüşümüdür" biçimini 

almıştır? Günümüzde toplumsal 

işlevler yüklenen sanat çalışan, 

üreten halkın yanında, halkla iç 

içe, emeğin ve alınterinin yol ar- 

kadaşıdır. Kuzey Kafkasya'nın 

çağdaş ve popüler halk şarkıcısı 

Thabısım Umar'a şarkıların: yazıp 

söylerken ulaşmak istediği ana 

amacın ne olduğu sorulduğunda 

verdiği yanıt şudur: 

"— Tarlada, bağda, bahçede 

çalışan çiftçinin, fabrikada, şanti- 

yede, maden ocağında üretim ya- 
pan işçinin, dağda ovada dolaşan 
çobanın, kısacası emekçi halkımın 

işine katkıda bulunmak, onların 

  

  

  

  

 



sıkıntılarına ortak olmak, yaptık- 

ları işi zevkli ve neşeli bir hale ge- 

tirerek kolaylaştırmaktır amacım. 

Böylece ülkemdeki üretime katkı- 

da bulunabileceğime inanıyorum." 

Bu açıklamadan "Toplum için sa- 

nat” düşüncesi en çarpıcı şekilde 

çıkarılabilmektedir. Thabısım 

Umar'ın bu yönelişinde geleneksel 

Kuzey Kafkasya Haik sanatının ki- 

mi özellikleri de çağdaş bir bi- 

çimde saptanabilmektedir. Zira 

Kuzey Kafkasyalılar yüzyıllardan 

bu yana kimi zor işleri yaparken 

işin güçlüğünü emek şarkıları ile 

hafifletmek, zevkli hale getirmek 
için, keçe dövme, orak, koyun 

kırpma, hatta B'aste yoğurma şar- 

kıları üretmişlerdir. Bu şarkılar 

söylenmeye başladığı yüzyıllardan 

günümüze özgün biçimleri ile ulaş- 

mıştır. 

Sanatın geçirdiği evrelerin bu 
kısa açıklamalarından sonra güzel 

sanatların türlerinden sözetmekte 

yarar olduğu kanısındayım. Klasik 

anlamda güzel sanatlar etkiledikle- 

ri organlara göre, kimi zaman kul- 

“landıkları malzemeye göre, hatta 

izledikleri amaçlara göre sınıflan- 

dırılırlar. Müzik ve şiir kulağa, 

heykel, resim, bezeme, mimari, 

fresk, röliyef ve hat sanatı göze hi- 

tap eder. Sesli ve plastik sanatlar 

başlığı altında da bir sınıflama ya- 

pılabilir. Burada plastik sözcüğün- 

den amaç, yapıtta kullanılan mal- 

zemenin, örneğin boyanın, mer- 

“merin, bronzun, her biçime gire- 

. bilmiş olmasıdır. Ptastik sözcüğü 

Grek dilinden gelmektedir. Grek- 

çede "Plastes” ya da "plasticos" 

demektir.” 

Yukarıdaki Obölümlerde de 

açıklandığı üzere sanat, toplumsal 

bir ürün olunca, her ulusun kendi- 

ne özgü bir sanatı olabilir mi soru- 

su ile karşılaşılmaktadır. Bir kuru- 

mun toplumsal nitelik kazanması 

o kurumun diğer toplumsal kKu- 

rumların etkisi altına girerek baş- 

langıçtaki arı özelliğini kaybetme- 

si sonucunu getirir. Çağımızda 

hiçbir toplumun diğer toplumla- 

rın etkilerinden kurtulması, etki- 

lenmemesi söz konusu değildir. 

Bu nedenle, bir toplumun sanatı 

kendi tarihi içerisinde, ne kadar 

kaynağa, başlangıca gidilirse o 

denli saf olarak karşımıza çıkar, 

ne kadar başka uygarlıklarla ilişki 

kurmuşsa o kadar kendi ulusal do- 

kusundan uzaklaşır. Toplumun 
soylu kesiminin fantazyaları, kah- 

ramanların masalları, savaş, işgal 

göç gibi olaylar sanatın oluşumu- 

nu etkiler. Sanatın tarzını belir- 

ler. Bu olaylar genellikle bir top- 

lumdan diğer toplumlara kimi bi- 

çim değişikliklerine uğrayarak ge- 

çer. 
Toplumların geçirdiği eko- 

nomik yaşam tarzları da sanatın 

biçim, tür oluşumunu ve gelişme- 

sini etkilemektedir. Batı Avrupa 

ülkelerinde sömürgecilik ve deniz 

aşırı ticaretin geliştiği dönemler- 
de güzel sanatların nitelik ve tür 

açısından değişerek geliştiğini iz- 

ieyebilmekteyiz. Ayrıca ücaret 

ilişkileri sonucu her toplum karşı- . 

sındaki toplumun sanat, estetik ve 

zevk anlayışı ile yaşamlarındaki 

orijinal ve çekici yönleri kendi 

yaşamına aktararak sanat anlayışı- 

nı zevkini değiştirmektedir. 

Bu etkileşimin ulusal sanat 

dokusunu, ulusal sanatın saf halini 

öldürüyor şeklinde ilkel ve şoven- 

“ce korkulara kapılmak, sanatın du- 

raklaması, monotonlaşması, ilkel 

halde kalması, çağdaş toplumsal 
sanat ve uygarlıklarla yarışamama- 

“sı sonucunu getirebilir. Bu ise o 

toplumun yaşam öğelerinden biri- 

sini yitirmesi demektir. Bu itibarla 

toplumsal sanat, konularını, mo- 

tiflerini, kendi ulusal yaşamından, 

tarihinden, geleneklerinden almalı, 

bu özü değiştirmeden, yozlaştır- 
madan, iç yapı. açısından çağdaş 

usul ve yöntemler kullanmalı, ulu- 
sal dokuyu bu çağdaş çalkantıla- 

rın içinde yüzdürerek salim li- 

manlara ulaştırmalıdır. Bu yön- 

tem bir yerde ulusal zevk ve este- 
tiğin yoğrularak geliştirilerek, ev- 
rensel zevk ve estetik dünyası için- 
de yerini almasını sağlamaktır. Sa- 
nırım ulusal sanatın evrenselleşme- 

si de böyle olmalıdır. 

i- Ernest H. Gombrich: Sanatın öyküsü Çev. Bedrettin Cömert, 1976, İstanbul 

2- —a.ge 

3- Victor Cousin: Cours de Philosophie-ilk basım-1828, Paris. 

4- Teophile Gautier: Mademoiselle de Maupin, 1828 Paris. 

5- a.g.e. (Bu yapıtın ön yazısı) 

6- Bu tanımlama ünlü ressam Balaban tarafından ortaya atılmıştır. 

7- CemilSena; Estetik, Sanat ve Güzelliğin Felsefesi, İstanbul, 1972.
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münden sonra ünlü kompozitör Wumar Thabısım tarafından beste- 

lenmiştir. Adığey'de bestelenen şarkıların büyük bir kısmının 

sözlerinde onun imzasını görmekteyiz. Adığey şarkıcıları ve konm- 

pozitörleri (kendi ifadelerine göre) ne zaman eser sıkıntısı çekerler- 

se Ona başvurduklarını belirtmişlerdi. 
Jane Kırmız, 1919 yılında Adığey'de (Afıps köyünde) doğdu. 

İlk ve orta öğreniminden sonra Edebiyat Enstitüsünü bitirdi. İkinci 

Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı savaştı ve üstün başarıları nede- 

niyle ödüllendirildi. Savaştan sonra 1956 yılına kadar Adığece ya- 

yınlanan "Sosyalist Adığey" gazetesinde çalıştı. 1956-1973 yılları 

arasında "Adığey Radyo ve Televizyonu"nun Başkanlığını yaptı. 

1973 yılında da "Adığey Yazarları Derneği Sekreterliği"ne getiril 

di. Aynı zamanda Adığey Halk Vekilleri Meclisi ve SSCB Yazarlar 

Birliği üyesi olan Kırmız, 1983 yılında dinlenmek için gittiği 

“Psıfabe"de yaşamını noktaladı. 
. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kahramanlık destanı ya- 

ratan Andrıhoy Hüseyn için bir destan yazan Jane Kırmız'ın diğer 

eserlerinden bazıları şunlardır: Şiirler (1945), Bizim Günler (1951). 

Senin Gözlerin (1967), Adığelerde Adet Böyledir (1974), Şapsığ 

Köyünde Olanlar (1977) vs. 
Ölümünden sonra, anısına (Adığeyde) toplantılar düzenlenen 

bu büyük yazar ve şairi saygıyla aniyoruz. 

jane Kırmıze Adıgeyli 
çabanlara şiir okurken 

  

am 
  

    

  

  
     



  

Abazin (Abaza) halkından söz 

açılınca Abhaz (Apsıwua) halkıak- 
Ja gelir hemen. Her iki halk grubu- 

nun kökeninin yakınlığı konusun- 
da yıllardır sürüp gelen bir tartış- 
ma vardır. Her iki halk, Kuzey 
Kafkasya'nın otokton halkların- 

dan olup binlerce yıldan bu yana 

diğer Kafkas boyları ile yan yana, 

iç içe kültür alışverişinde buluna- 
rak yaşayagelmiştir." 

Abazinler ( (Aşıwua-Aşkarı- 
wua) ve Abhazlar ise (Apsıwua, 
Basğ, Sanığ, veya Psıl? adları ile 
de anılan aynı atalardan gelme 

olup zamanla farklı şive ve ko- 
numlar kazanmışlardır. Bu günkü 
Abhazya da herhangi bir yaşlıya 
"Atalarınız nerelidir?" diye sorul- 
duğunda, “Apısnı (Abhazya'dır) 
diye yanıt verir. Bu yanıt Abazin 

halkının ataları olan Zigh'leri de 

kapsar. Bu durumda bir soru ge- 
lir aklımıza, "O halde Abazinler 

daha önce merede yaşardı...?" 
Psıl'lar Abhazya'nın daha üst 

taraflarında, kuzeyde yaşarlardı. 
Onlara yakın olan dağlık bölgede 
de Misimyan denen kabileler otu- 

rurdu. Psılların güney-batısında, 
Karadeniz kıyılarında ise Basğ'lar 
otururdu. Bu halkın yurdu Bzıb ır- 
mağına kadar uzanan yerlerdi. Bu 
bölgenin daha güneyinde de Psou 

suyuna kadar olan yerler Sanığ'la- 
rın yurdu idi. Zigh'ler ise bu top- 
luluğun Obatısında (o yerleşmişti. 
Saydığımız bu gruplar yaşam biçi- 
mi ve dil bakımından birbirlerine 

-çok yakın idiler. Bilinen çağlar- 
dan bu yana Misimyanlar'ın yur- 
dundan dağların kuzey yönüne, 
Kuban ve Terek havzalarına gelen 

yollar açıktı. Bu yollar, Sançar, 
Marhu ve Kulhor dağ geçitlerin- 
den Kuzey'e bağlanırdı. 

Yukarda saydığımız gruplar 

Abhaz ve Abazin halklarının ortak 
atalarndır. Bunlardan bugünkü 
Abazinler'e en yakın olanlarının 
Zigh'ler olduğu artık bilinmekte- 
dir. Zigh'ler' Sanığ'larla yan ya- 
na yaşamışlardır. Tarihi araştırma- 
lar ve destan incelemelerinden an- 
laşıldığına göre, bilinen ilk Abazin 
toprakları Abhazya'nın Kuzey do- 
gusundan başlayan ve Tuapse'de 
Karadeniz'e ulaşan bölgedir. Bu- 

günkü Abazinlerin bir bölümünün 

bu ilk abazin yerleşim bölgesinden 
ayrılarak, bugün Karaçay-Çerkes 
Özerk Bölgesi sınırları içerisinde 
bulunan Teberda vadisine gelişle- 
rini anlatan öyküler, yukardaki 

açıklamayı çağımıza dek getir- 
mektedir. Bugünkü Abazin halkı- 
nın bir bölümü olan Aşkamwua' 
larla Aşıwualar'ın büyük bir gru- 
bunun Abhazya'nın Kuzey Batı- 
sından ayrılarak bugünkü Karaçay 
Çerkes Özerk bölgesine gelişi bu 
öykülerde açıkça anlatılmaktadır. 
L. Lavrov'un yazılarından anlaşıl- 
dığına göre, Abazinler; Adler, Tu- 

apse, Lazarev Ooo bölgelerinde 
yaşardı. Abazin köyleri Soçi'nin 
Kuzey Batısına kadar olan bölge- 

lerde dağınık biçimde yerleşmiş- 
lerdi. Bu bölgelerdeki yer isimleri 
Abazinler'in, tarihin geçmiş çağla- 

rında da bu bölgede yaşadığını ka- 
nıtlamaktadır. 

L.N. Lavrov'a göre Aşkarıwua 
halkı Adler ile Gagra arasında ya- 
şardı. Bunların kuzey-batısında ise 
T'ap'anta (Aşıwua'ların başka bir 
ismi) halkı otururdu. Birinci yüz- 
yılın ikinci yarısında Karadeniz kı- 
yılarında feodal toplum biçimi 
oluşmaya başladı. Bu çağlarda 
Abhazya'da Krallık yönetimini ve 
Abhaz Kraliyet hanedanlarını gö- 
rüyoruz. Psıl ve Sanığ kabileleri- 
nin de Abhaz Krallığına bağlan- 
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dıkları anlaşılmaktadır. 

Konu üzerinde araştırma ya- 

pan bilim adamlarının açıklamala- 
rına göre, önce Apsıwua (Abhaz) 
toplumu oluşmaya Saşlamıştır. 
Daha sonra bu topluluktan aynlan 
gruplar Abazin Halkı'nı oluştur- 
muşlardır:? Z.V. Ançabadze adlı 

araştırmacı “Abasö veya Bazığ is- 
mi Abhazlardan olan bir halk gru- 
>bunun ismidir. Bunlar Abazinler' 

dir. Şimdi büyük bir kısmı Kuzey- . 

de yaşamaktadır. Bu halk Aşıwıa 
(T'ap'anta) ve Aşkarıwua kolların- 
dan oluşmaktadır” der. 

İL. Lavrov ise bir başka görüş 
savunur, Lavrov'a göre Abazinler 
Abhazya'da yaşamamışlardır. Ka- 
radeniz kıyılarında Abhazya'nın 
Kuzeyinde yaşamışlardır. Lavrov 
şöyle yazmaktadır: "Abazin dili- 

nin Abhazca'ya benzerliği, yüzyıl- 
lar boyunca Abazin halkının atala- 
rı ile Abhazların komşu olmuasın- 
dan kaynaklanmaktadır. 

"Kuzey-Batı Kafkas Boyları- 

nın Ortaya Çıkışı" üzerine L. Lav- 
rov'un araştırmalarında şu sözlere 

de rastlanır; "Abazinler, Karadeniz 

kıyılarında yaşayan, Abhazlar'la 

komşu olan ve fakat onlarla kay- 
naşmayan boylardandır". Abazin- 
ler XIV ve XV. yüzyıllarda dağla- 
rın kuzey yüzüne göç ederek yer- 
leşmişlerdir. Dilleri ile ilgili 
araştırma yapan bilginlerin yazıla- 

rına bir göz atmada yarar vardır: 

S.H. Böajba'nın yapıtı "Abhaz di- 
linin Bzıb Diyalekti"nde Abhaz ve 

Abazinlerin dil kurgusu bakımın- 
dan aynı, fakat konuşma açısın- 
dan farklılık gösteren boylar ola- 

rak yan yana yaşadıkları vurgulan- 

maktadır. Aradan geçen yüzyülar 
tarklılıkları artırmıştır. Şimdi bile 
her iki dilde benzerlikler çoktur. 

, Gramer açısından ve sözcükler ba- 
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kımından benzeşim büyüktür. Bu 

benzeşime en uzak kalan T'ap'an- 
ta (Aşıwua) diyalekti ile konuşan- 
lar bile Abhazlar'la anlaşabilir. 

Bu iki boyun dil benzerliği 
üzerine Gürcü araştırmacı Ketevya- 

na Lomatidze şöyle der; “Aşıwua 

konuşma biçimi, Aşkanwua ve 
AÂpsıwua2 konuşma biçimlerinin 

gramatik gelişme üslubunu koru- 

muştur. Aşkanwua konuşma biçi- 

.mi ise apsıwua ve Aşıwua biçimle- 

rinin her ikisine yakındır. ikisinin 
arasında bir yeri vardır. "Abazin 

halkının dili ve tarihi üzerine ça- 

lişan A. Genko'nun yapıtı "Aba- 
zin Dili"nde Abazin sözcüğü ile il- 
gili şöyle bir bölüm vardır: "Kuzey 

Kafkasya'nın diğer Çerkes boyla- 
rından olan Adıgeler, güney batı 

komşuları olan, Karadeniz kıyıla- 
rına kadar uzanan boylara (Aba- 
ze) derlerdi. "Bu iki dil üzerine 

araştırma yapanlar, E. Lavrov'un 

"Dillerin benzeşimi bu iki toplu- 

mun komşu olmalarından kaynak- 
lanmaktadır" savını yanlış bir de- 
gerlendirme sayarlar. Z.V. Ança- 
badze'nin şu sözleri de L.Lav- 
rov'un savma uymamaktadır: “Dil 

birliğinin halkın kültür benzeşi- 
minden doğduğu kabul edilemez, , 
çünkü dil kültürün temelidir. So- 
'run dillerin benzeşimi değil, gra- 
mer benzeşimidir. Köken olarak 
sözcük benzeşimidir. Abazinlerin 
ve Abhazların dillerinde gramer ve 
sözcük birliği vardır. Bu benzerlik 
komşuluktan ve kültür yakınlığın- 
dan doğmaz." Lavrov dışındaki di- 
ger araştırmacıların görüşleri de 

bu görüşe uymaktadır. 

Abazinlerin atalarının karade- 

niz kıyılarında, Soçi, Tuapse, La- 

zarev yörelerinde, Abhazya ile 

komşu olarak yaşadıkları doğru- 
dur. Ancak bunlar, bu çağlardan 
önce Abazin ve Abhaz boylarının 

dil, kültür, yerleşim, bölgesi ola- 

rak, aynı halk olmadıkları sonucu 

çıkmaz" savı yaygındır. 

Açıklamalardan da anlaşıla- 
.cağı üzere Abazinler'in tarihini ay- 
dınlığa çıkarmakta Z.V. Ançabad- 
ze'nin görüşünü gerçeğe daha ya- 

kın kabul etmekteyiz. Ancak, 

Abazinlerin toplum olarak kendir- 

lerine has bir düzen kurarak Ab- 
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hazlar'dan ayrıldıkları görüşüne de 

tam olarak katılmak mümkün de- 

Bildir. XV. ve XYVİ. yüzyıllarda, 

Abazinlerin kalabalık gruplar ha- 
linde kuzeye göçmeleri sırasında 

Abhaz dilinden ayn olarak, Aba- 

zin dili oluşmuş durumda idi. Bu 

olgu Ançabadze'nin savım az da 

olsa zayıflatmaktadır. Ançabadze- 

nin savı zayıflatan bir durum daha 

söz konusu olmaktadır. Bugün 
Adıgey ve Abhazya'da, bu bölge 
halkları içerisinde, diyalekt farklı- 

lığını yitirmemiş Abazin grupları 

ve köyleri vardır. Abazin halkının 
bir bölümünün dil özelliğini koru- 
yarak yine Abhazlar arasında ya- 

şaması Ançabadze'nin savının ter- 
sine bir durum ortaya çıkartmak- 

tadır. Bugün bile Abazin grupları 
Abhazya'nın O Ahıçıps, 
Psanman, köylerinde ve Adıgey'in 

Kuaş-Hable, Ulsk, Ulap 

köylerinde yaşamaktadırlar. Bu 

durum ise Abazinlerin Kuzeye göç 

etmesinden önceki yüzyıllarda da 

yar olduklannı kanıtlamaktadır. 

Bilimsel araştırmalara kaynak 
olan arşivlerde, bu savı doğrula- 
yan bir belge daha vardır. 20 Tem- 

muz 1864 tarihinde Varp yöresin- 

de bulunan bir Rus birliğinin ko- 
mutanı, üstlerine yazdığı bir mek- 
tupta şu satırlara yer vermiştir: 

"Psıhu halkından olan 105 aile- 
nin Huy vadisine yerleşmek için 
izin istediklerini size duyurmayı 
görev sayarım" sözü adı geçen 

ailelerin o zaman bu yöreye yer- 

leştiğini göstermektedir. Nitekim 
bugün Karaçay Çerkes Özerk Böl- 
gesi sınırları içerisinde. bulunan 
Aşkarıwua kökenli Huy Du (Bü- 
yük Huyj) köyünde bu ailelere rast- 
lanmaktadır. Bu köy? Yinciğ Ir- 
mağı vadisi içinde kurulmuş bu- 
lunmaktadır. Arşivlerde bir başka 
belge daha vardır: Bu belgede ise 

şöyle denmektedir: “Tuapse de 
Abzekh'lerle birlikte, Abazinlerin 

Barakey kolu Çarlık Yönetimi ya- 
salanna uyacaklarına ilişkin ye- 
minde bulundular"” 1826-1832 
yılına kadar, Kafkas Dağları'nda 
yaşayan boylardan söz eden et- 

nografik ve istatistik belgelerde X. 
yüzyılda bile Abazinlerin Adıge ve 

Abhaz boyları arasında yaşadıkları 

Psıxhu, 

anlaşılmaktadır. Bu belgelerden 
birinde şöyle denmektedir: "Apıs- 
nı'da (Abhazya'da) Abhaz ve Aba- 

zin adlarında iki toplum yaşamak- 

tadır. Bu topluluklar kendilerini 

Abhaz ve Abazin olarak isimlen- 

dirmektedirler." 
Bu açıklamalardan sonra Aba- 

zinlerin toplum olarak ortaya çı- 
kışlarını inceleyelim. Bu çıkış 

600'lü yıllardan önce olmaktadır. 
Çünkü bu yüzyıllarda Abhazya'da 

ve diğer Karadeniz kıyısı topluluk- 
İarında feodal oluşum henüz baş- 

lamamıştır. Bilindiği gibi toplumr- 
ların doğuşu ve oluşumu sınıfsal 

toplumun oluşumuna bağlıdır. 

Kuzey Batı Kafkasya'da toplumla- 
rın ortaya çıkışı, feodalizm ile 

başlamıştır. Zira bu bölgede yaşa- 
yanlar arasında eski köy-cemaatie- 

rinin oluşumu giderek feodal dö- 
neme ulaşmıştır. 

Vİ. yüzyl içerisinde feodal 

dönem öncesi yaşamının özellik- 

lerine de rastlanmaktadır. Vİ. yüz- 

yılın sonu ve VEL yüzyılda Kuzey- 
Batı (Kafkasya'da yaşayanlar 

(Zigh'lerle birlikte) arasında feo- 
dal yapı oluşmaya başlamıştır. 
Daha sonralan Vİ, VEM. ve IX. 

yüzyıllarda Abhazlar toplum ola- 

rak oluşumlarını tamamlamışlar- 
dır. 

VI. Yüzyılda Kuzey Abaza- 
lar'ı (Abazinler) arasında Ghamı- 

bısta (Vork) yani soylu sözcüğü ve 
bu sözcükle nitelenen sınıf ortaya 
çıkmıştır. Bu soylu ailelerin en bü- 

yük zenginliği hayvan sürüleri idi. 
Karadeniz kıyılarındaki dar şerit- 
lerde ise kalabalık hayvan sürüle- 

rini doyuracak otlaklar yoktu, Ab- 

haz, Gürcü ve Abazin soylularının 

sürülerine yetecek otlak buluna- 
mayınca daha kuzeye göçetme Z0- 

runluluğu doğmuştur. Böylece 
Abazinler'in Kuzeye göçüşü başla- 
mıştır. Bu göç sırasında kimi Ab- 

haz soyluları da Abazinlerle birlik- 

te Kuzeye göç etmişlerdir. Bugün 

bu aileler Abazinleşmiş bir şekil- 

de Abazin toplumu arasında yaşa- 
maktadırlar. OÖrneğin oKhirips 
(Marşan) ve Daguna (Argun) soy- 

lar bugün Uzunyayla ve Sivas yö. 
relerinde Abazin köylerinde otur- 

- maktadırlar. 

  

  

  

 



Abazinlerin Kuzeye göçleri- 

nin nedeni ve göçün nasıl yapıl- 

dığı bugüne dek tam olarak ay- 

dınlığa kavuşturulamamıştır. Çar- 

luk dönemi araştırmacıları, Aba- 
zinlerin kuzeye toptan göç etme- 

diklerini, peyder pey göç ettikle- 

rini söylemektedirler. Bu konuda 

da bugüne dek sağlam bir görüş 

birliği doğmamıştır. J. Guldenş- 
tayn, S. Boronevsky, &. Lule, 

Abazinler'in XVI. yüzyılda kuze- 

ye geldikleri savını ortaya atmış- 

İardır. Bu savın yanlışlığı bilinen 
bir olay ve belgelerle kanıtlan- 

maktadır. Yegebokua (gebokua) 
Dudar adlı Abazin Prensi'nin 1555 

yılında Kabardey elçileri ile birlik- 

te bugünkü Karaçay Çerkes yöre- 

sinin temsilcisi olarak Moskova'da 

Çar İvan Grozny nezdinde görev- 
lendirildiği ve uzun süre Mosko- 
va'da kaldığı saptanmıştır. 

XVI yüzyılda Abazinlerin 

Kuzeye, bugünkü Karaçay-Çerkes 

ve Adıgey özerk bölgelerine yayıl- 

dıklarını belirten Ekaterini Kuşe- 
va "Kuzey Kafkasyalılar'la Rusya 
İliskileri" adlı yapıtında 1570 yı- 
lında yazılan bir belgeden söz et- 

mektedir. Bu yazıda "Büyük Ka- 

bardey Prensi Temrikua, Abazin- 

ler ve Besleneylerin yardımına gel- 

di" cümlesi yer almaktadır. O hal- 
de XVTL. yüzyıl tezinin doğru ol- 
madığı açıkça ortaya konmakta- 

dır. Diğer bir grup yazar Abazin- 
lerin Kuzeye göçünü daha eski 

çağlara götütürler: N.F. Yakov- 
lev'e göre XI. yüzyılda Abazinle- 

rin kuzeye göçü başlamıştır. A.N. 

Genko'ya göre ise Aşıwua'lar Xl 
ve XHI. yüzyıllarda, Aşkarıwua'lar 
ise XIV. yüzyılda Kuzey'e gelip 

yerleşmişlerdir. 
Arşiv belgelerine göre, 1239- 

“ 1240 yıllarında Moğollar, Gürcis- 
tan üzerinden Kafkasya'ya saldır- 
mışlardır. Saldırının ağulığı karşı- 
sında sıkışan kıyı halkları Moğol- 
ların ulaşamayacağı sarp dağ vadi- 
lerine çekildiler. XIV. yüzyılda da 
Timur orduları kuzeyden, stepler- 
den gelerek Kafkasya'ya saldırmış- 

lardır. Saldırganların çekilmesin- 

den sonra kuzeyde çok geniş yay- 

aklar ve otlaklar boş kalmıştır. 
Toprağı az olan deniz kıyısı hal- 

kının boşaltılmış geniş topraklara 

doğru uzanması olağandır. Aba- 
- zinler'in Aşıwua kolunun XIV. 

yüzyıl sonu ile XV. yüzyılda pey- 

derpey bugünkü Karaçay Çerkes 

Özerk Bölgesine yerleşmiş olduk- 
larını açıkça söyleyebiliriz. Aşka- 

rıwua kolu ise XV. yüzyılın ikinci 

yarısı ile XVI. yüzyılın ilk çeyre- 

, ine kadar olan zaman dilimi içe- 

risinde peyderpey kuzeye gelip 

yerleşmiştir. Daha sonraki dönem- 

de de bu göçler sürmüştür. Örne- 

gin Barakey kabileleri 1830'larda 

kuzeye gelmiştir. Dağı aşan Aba- 

zinler önce Teberda, Kubina, Yin- 
ciğ irmakları kıyılarına Gum ve 
Malka vadilerine oyerleşmişler, 
daha sonr bu günkü Adıgey ve 
Kabardey yörelerine kadar dağıl- 

mışlardır. Bu dönemde Abazinler | 
artık Aşıwua ve Aşkarıwua diya- 
iektleri ile konuşan, iki bölümlü 
bir toplum olarak oluşumlarını ta- 
mamlamışlardır. Aşıwualar bu dö- 
nemde altı alt kola ayrılmakta idi- 

ler. Bu nedenle Tatar ve Osmanlı- 
lar Aşıwualar için "Altı Kesek 
Abaza" deyimini kullanmışlardır. 
Nitekim bugün bile Uzunyayla'da 

bulunan Aşıwua köyü (Lokıt veya 

Lokaje) Altıkesek ismini taşımak- 
tadır. Bu kollar şunlardır: 

I- Loo'lar ve Loo'lara bağlı 
olan ailelerin oluşturduğu grup, 

2- Bibard Grubu 

3- Darıkua grubu 

4- Kılıç grubu 

5- Jantemir Grubu” 
6- K'açua grubu 

Abazinlerin Aşkanwua grubu 
kuzeye geldiğinde şu kollardan 
oluşmakta idi: 

i- T'am Grubu 

2- Bağ Grubu 
3- Mısılbiy Grubu 

4- Kızılbiy Grubu | 
5- Başılbiy Grubu 
6- Barakey Grubu 

7- Şegerey Grubu İ 
Dağınık bir biçimde kuzeye 

yerleşen bu' gruplardan Barakey- 

ler'in çoğunluğu, Kızılbiy, Mssil- 

biy ve Şegereylerin önemli bir bö- 
lümü Siydı-Yismel ve Gebokua 

(Yegebokua) ailelerine bağlı ola- 

rak Osmanlı topraklanna göç et- 
mişlerdir? oOGeride kalan aileler 

grup grup birleşerek bugünkü Huş 

Da, Hur Çıkum, Çagarya (Şege- 

rey), Abaza Hable, Gum Lokat, 

Kubina Lolut, Yinciğ Lokıt, Bi- 

bardkıt (albırğan), Psıjkıt (Darr- 

kuakıt) Karapagua, Marakıt gibi 

köyleri kurmuşlardır. Geri kalan 

bir bölüm ise Adıgey ve Kabartay 

bölgeleri ile Pyatigorsk kentine ka- 

dar dağılarak yerleşmişlerdir. 
Abazinler 1864 büyük göçüne 

kadar yurtlarında yukarıda belirt- 

tiğimiz gruplar halinde yaşamış- 

lardır. Daha çok at, sağır ve ko- 

yun yetişürmekte idiler. Tarımla 

uğraşanlar ise buğday, arpa, mi 

sır gibi tahıllar ile meyve yetişti- 
riyorlardı. Yetiştirdikleri ürünler 

ile el sanatı üretimlerini kendileri- 
nin imal edemedikleri mallar kar- 
şılığı olarak satarlardı. O devirden 
kalan istatistiklerden anlaşılacağı 
üzere Kuzey Kafkasya'da kalaba- 

lık yerleşme merkezleri çoğalınca, 

bu tür ticaret daha da genişledi. 
1849 nisanının 23'ünde, o zaman- 

ki adı ile Battalpaşinska (Çer- 
kessk) kenti pazarında Abazin- 
lerin 1000 post, 800 yamçı, 578 

Çerkes Erkek elbisesi, 400 çift 
yün çorap ve eldiven, 300 büyük 

baş hayvan, 4500 at sattıkları an- 

jaşılmaktadır. Karşılığında 19044 
som (altın para) almışlardır. Aynı 
gün satın aldıkları mal listesi de 
şöyledir: 15 bin metre sırma sim, 
çok sayıda yatak ve masa örtüsü, 

semaver, 320 sandık,” 280 ayna... 

Aynı şekilde Pyatigorsk, Georgi- 

evsk, Stavropol ve diğer kentlerde 
de pazarlar kurulur ve buralarda 
da Abazinler alışveriş ederlerdi. 

Büyük göçten sonra Anayurt- 

tan ayrılan Abazin grupları Türki- 

ye, Mısır, Ürdün, Suriye gibi ülke- 
lere yerleşmişlerdir. Türkiye'de 
yaşayan Abazinler Uzunyayla böl- 

gesinde, dört köy Pınarbaşına, 

dört köy ise Şarkışla'ya bağlı ola- 
rak, Sivas'ın Yıldızeli ve Merkez il- 

çeye bağlı köylerde, Artova, To- 

kat, Havza yörelerinde, Tufanbey- 

li, Yozgat-Sorgun, Çorum-Alaca, 

Eskişehir köylerinde ve bir miktar 

da Ahlat-Adilcevaz yörelerinde 
yerleşmişlerdir. Ankara, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Sivas, Eskişehir, 
Adana, Mersin gibi kentlere yerle- 
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şen Abazin aileleri de vardır. 
Ekim devriminden sonra baş- 

layan yaşam biçiminin değişmesi 
ve kentleşme sonucu bugün Ana- 
yurtta Kalan Abazinler Karaçe- 

yevsk, Çerkesk, Yerkenşahar, Te- 

berda, Yersokan Nalçik, Pyati- 

gorsk ve Maykep gibi kentlerde de 

diğer Çerkes grupları ile bir arada 
yaşamaktadırlar. 

Bugün Karaçay-Çerkes Özerk 
Bölgesindeki Abazin köyleri şum- 
lardır: Psıj (Darkuakıt), Karapa- 

gua, Albırgan (Bibardkat), Yinçiğ- 

çıkum (Yinçiğlokıt), Abazakıt, 
T'ap'anta, Abaza Hable, Male- 

Abazinska, Huy Çıkun, Huy Du, 
Kılıçkıt (Psauk'e Dakhe) Çagarya 
(Şegerey), Gumlokıt, Kuaydan, 
Kubinalokıt, Marakıt. 

Abazinler Kuzey Doğuya 
doğru yayılarak bugünkü Karaçay 

Çerkes Özerk Bölgesine göçetme- 
ye başlayınca diğer Çerkes grupla- 
rı ile daha da yakınlaştılar, hatta 
bazı bölgelerde kaynaştılar. Deniz 
kıyısından göç başlamadan önceki 

çağlarda bile Abazaca ile diğer 
Çerkes dilleri arasında benzerlik 
ve akrabalık vardı. Hatta karakter, 

davranış ve yaşam olarak iki halk 
grubu benzeşirdi. Her iki toplu- 
luğun konuştuğu dillerin aynı 
kökten oluşu benzeşme ve 
kaynaşmayı güçlendirmiştir. Aba- 
zinlerin Kabardey-Abzekh-Şapsığ- 
Bjeduğ gibi Adıge boyları arasına 
karışarak yerleşmesi sonucu bu 
yakınlık daha da artmıştır. Abazin 

dili ile Adıgece birbirlerinden söz- 

cükler, deyimler alarak, birbirleri- 

ni zenginleştirerek çağımıza ulaş- 

mışür. Abazince Abhazca ile aynı 

kökten olmasına karşın gelişen 

- Abazin Edebiyatı dokusunu ve ta- 

. dını Adıge Edebiyatına yakın bir 

biçimde oluşturmuştur. Adıge- 

ler'in yaşayışı, gelenekleri, giyimi, 

sözlü edebiyatları, kısacası Folklo- 

rü Abazinler'inki ile ayrılmayacak 

derecede kaynaşmıştır. Özellikle 
de folklorik değerleri tek bir bir- 
lik içerisinde erimiş ve bütünleş- 

miştir. Bugün bile bu iki halk gru- 

bu, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 

olarak yaşamaktadırlar. Kafkasya' 

daki durum aynen Türkiye'de ya- 

şanmıştır. Hatta Uzunyayla köyle- 
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rinde yaşayan her Abazin ailenin 

“ bir Kabardey, Hatıkoy veya Ab- 
zekh ailesi ile kan bağı vardır. Bu 
bağlar o denli güçlüdür ki, Uzun- 
yaylalılar Adıge olsun, Abazin 

olsun "Adıge" sözcüğünü kendile- 
rine genel ad olarak seçmiş ve 

- Çerkes sözcüğünün karşılığı olarak 
benimsemiştir. 

Âdıgeler ve -Abazinler, yüzyıl- 
lardan bu yana bir arada, iç içe, 

iyi ve kötü günleri, acıları, sevinç- 

leri paylaşmakta, birlikte ağlayıp, 
birlikte gülmektedirler. 

Yukarıda da açıkladığımız gi- 
bi folklorün her iki grup için ben- 

zeşmesi sözlü edebiyat birliğini 
doğurmuştur. Destanlar, masallar, 
atasözleri, deyimler, bilmeceler 

hep aynıdır. Ancak bütün bu ben- 
zerliklere karşın, ayrıntılara inile- 
rek yapılacak bir incelemeden her 
iki grubun sözlü edebiyatında kimi 

farklılıklar görmemek olası değil- 
dir. Abazin Masal ve destanların- 
da Adıgece söylenmiş destanlara 

göre daha katı, daha yalın bir rea- 

lizm göze çarpar. Abazin sözlü 
edebiyatında epik özellik ağır ba- 
sar. Örneğin, Abazin sözlü edebi- 
yatının ilk akla gelen parçaların- 
dan "Kına Yipha Minat Lıwarad, 
(Kına kızı Minat'ın Şarkısı), mujik 
YıWarad (Mujik'in Şarkısı) Dziwa- 
ra Şarkısı (Yağmur Duası) ve di- 
ger bilmece, atasözü, destan, te- 

kerleme gibi metinlerde bu epik 
özelliği hemen izleyebiliriz.9 Adı- 
ge sözlü edebiyatında ve özellikle 

Kabardey tekstlerinde tam anlamı 

ile retorik sanatı diyebileceğimiz 
süslü Huahua geleneği ve süsle- 
me zodaması göze çarpar. Özel- 
likle Kabardey Halk Destanların- 

da, duygusal ağırlıklı, süslü ve bi- 

çimsel anlatımlar dikkati çeker. 

Abazin sözlü edebiyatındaki 

bu katı gerçekçilik özelliğli yazılı 
edebiyata geçişte üretilen yapıtlar- 

da kendini belli eder. Bu özellik 
Abazin edebiyatının biçimsel do- 

guşunda büyük anlam taşımakta- 
dır. Abazin dilinin eğitim ve ede- 
biyat dili haline gelmesinde, ilk 

Abazin yazılı edebiyat yapıtlarının 

yayınlanmasında tek başına muci- 

zeler yaratan Abazin Kültür ve 

Edebiyat dünyasının mimarı, bü- 

yük eğitimci-Tobil Talustan bu ka- 
te gerçekçiliği yapıtlarına aynen 

aktarmıştır. İlk yapıtlarından olan 
"Zuli"yi 1927 yılında yayınlamış- 

“tar, Kitabın bölümleri, “Zuli, Zari- 

la, işçi ve Çiftçi, Marje, Okul 
Vared"dır. Bilindiği gibi genç ede- 
biyatlar genelde "Dram" janrında 

doğar. Zuli yapıtında da bu gele- 

nek sürdürülmüştür. Bu kitap Aba- 
zin edebiyatının temelini attığı gi- 

bi Karaçay Çerkes edebiyatının 

diğer dillerle yazılan ilk yapıtları- 

nı da etkilemiş ve de yönlendir- 
mişür. Zira Talustan, Karaçay 
Çerkes sınırları içerisinde yaşayan 

tüm Çerkeslere seslenebilme ama- 
cında idi, onun için de piyeslerini 

önce Adıgece yazmış, daha sonra 

— Abazinceye çevirmiştir. 
Fransız edebiyatının temel 

taşlarından sayılan Malerbe için 
kendi çağından sonra gelen yazar- 

lar şiirsel bir anlatımla "Enfin, 
Malerbe vin” (Nihayet Malerbe 
geldi) demişlerdi. Bu tümceyi Ta- 
lustan için de çok rahat bir biçim- 
de söyleyebiliriz. Abazin kültürü- 
nün, dilinin ve sanatının büyük us- 

tası Tobil Talustanla birlikte Aba- 
zin Edebiyatı, toprağı çatlatmış 
ve ilk filizlerini gün ışığına çıkart- 
mıştır. 

Tobil Talustan 1879 yılında, 

bugün Karaçay-Çerkes özerr böl- 
gesi sınırları içinde bulunan Bi- 
bardkıt (Yeni adı ile Albırğan) 

köyünde doğmuştur. İlk öğreni- 
mini Arap harfleri ile yapmış, 

. Kur'anı hatmetmiştir. 1914 yılım- 
da Albırgan medresesine okutman 
olarak atanmıştır. Din eğitimi dı- 
şında bu medreseyi ayrıca laik bir 

eğitim kurumu, halkın eğitildiği 
bir kültür yuvası haline getirmek 

için çalışmıştır. Eğitimi aynca bir 
üretim aracı olarak kullanmak, 

orada yaşamın gereksinimlerini 

halka öğretmek, Tarih, Tabiat Bil- 

gisi, Coğrafya, Matematik ve Ede- 

biyat dersleri vermek için çalış- 

mıştır. 

Kendisine Puşkin, Lermon- 
tov, Negume Şora, Kaş'e Adilceri 

gibi klasiklerin çalışma yöntemle- 

rini örnek almıştır. Arap harflerin- 
den adapte ederek Kabardeyce ve 
Abazince için alfabeler hazırlamış- 
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tır, Ancak bu çalışmaları günümü- 

ze ulaşamamıştır. Bu çalışmaları 

Çarlık yönetimince kuşku ile kar- 
şüanmış ve sık sik yurdundan 
uzaklaştırılarak sürgüne gönderil- 

miştir. Çalışmalarını 1915 yılında 

Teberda kentinde toplanan Eğitim 

Kurultayına bir bildiri halinde su- 

nunca büyük bir tepki ile karşılaş- 

mıştır. Kurultayda çoğunluğu 
oluşturan din adamlarının saldırı- 
sına uğramış, İinç edilmekten ken- 
disini zor kurtarmıştır. Sürgünden 

gizlice kaçıp yurduna döndükten 

sonra kırlarda ormanlarda gizlene- 

rek çalışmalarını sürdürmüştür. 

Ormanların kuytu köşelerinde 

toplayabildiği gençleri okutmaya 
devam etmiştir. 

Çarlık yönetiminin yıkılışın- 
odan sonra köyüne döherek mo- 

dern ve çağdaş anlamda: bir okul 
kurmuş ve çalışmalarını orada sür- 

dürmüştür. Talustan gibi .Abazin 

ve Adıge gruplarının hepsine bir- 
den yararlı olmaya çalışan kişile- 
re az rastlanır. Abhaz yazan Gul- 

ya, Oset ozanı Kosta, çağdaşı olan 

Tsagua Nuri ve Şocentsıuk Ali 
yalnız kendi dillerinde ürün ver- 

dikleri halde, Tobil Adıge-Abazin 

gruplarını ayırmadan hepsinin eği- 
tim ve ulusal kültürünün gelişimi 

için çalışmıştır. Bugün Kabardey 

ve Çerkes bölgelerinde kullanılan 
Abazin ve Kabardey alfabelerinin 

bugünkü düzeye ulaşmasında bü- 
yük emeği vardır. 

İlk okuma kitapları, şiirler, 
şarkılar, destan derlemeleri, bilim- 

sel araştırma ile ilgili kitapları'nın 
hazırlanmasında önderlik etmiştir. 

Rus klasiklerinin halkının diline | 

kazandırılmasında büyük katkıları 

vardır. 1927 yılında "Anadil", 

1929-1930 yıllarında "Yeni Ya- 

şam", “2. Sınıf Okuma Kitabı", 
1932 yılında "Yeni Yol Okuma 
Kitabı”, 1933'te "Köy Okulları 

İçin Alfabe", 1933-1936 yılları 
arasında "Yetişkinler İçin Alfabe 
ve Okuma Kitabı" onun ilk ürün- 

leridir. Okul Kitapları dışında yu- 
karıda sözünü ettiğimiz “Zuli ve 
Zarila" piyesleri Abazin yazılı ede- 
biyatının ilk örnekleridir. Bu ya- 
pıtta özellikle, 1920'lerden önce, 
eğitim görmemiş, kişiliği oluşma- 
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mış, ekonomik bağımlılığı olan, 
erkeğin elinde nerede ise ticaret 
metal haline gelen, başlık kuru- 

munun tufsağı olmuş, katı ve çağ 
gerisinde kalmış geleneklerin bas- 

kısı altında olan Çerkes kadınının 

acıklı durumu vurgulanmıştır. Ay- 

nı yapıtın Zarila bölümünde ise, 
eğitim görmüş, haklatının ve ödev- 
lerinin bilincinde olan, başlık veri- 

lerek alınmamış, sevgi ve saygıya 

dayanan bir evlilik yapmış, kocasi 
ve ailesi tarafından saygınlığı ka- 
bul edilmiş, mutlu bir Çerkes 
kadınının toplumdaki yeri ve top- 

luma sunduğu" hizmetler anlatıl- 
mıştır. Biraz önce sözünü ettiği- 

miz gerçekçi anlatım bu yapıtta 
açıkça izlenebilmektedir. Talus- 

tan'ın çağdaşı olan Şocentsıuk 
Ali'nin Kabardey edebiyatının ilk 
ürünlerinden sayılan yapıtlarında 

gerçekçiliğin yanı sıra sözlü Adıge 
edebiyatının özelliği olarak kabul 
ettiğimiz süslü anlatımı dantel gibi 
işlenmiş olarak görmekteyiz. Bu 

anlatımın en güzel örneği ise Ali' 
nin (Poem) romanı Kambotre-Lat- 
sere (Kambot ile Latse)dir. 

Abazin edebiyatındaki yalın 
ve gerçekçi üslup Talustan sonrası 
ürünlerde de süregelmiştir. Tobil 

İsmail aynı biçim ve geleneği 
“Azamat, Dağların Karanlığı, Dağ- 
lardaki Şafak, Dağlardaki Aydın- 
lık”, adlı romanlarında sürdürmüş- 

tür. Jır Hamid ve Tseykua Basar- 

biy aynı janrda ürünler veren ya- 

zarlardır. Ancak Jır Hamid bu bi- 

çim ve öze bağlı kalmakla beraber 
Adıge öykülerinde olduğu gibi 

Abazin Hikaye ve romanlarında da 

süslü anlatımın ilk müjdecisi ol- 
muştur. Bu süslü anlatımda, belki 
de Jır Hamid'in Kabardey dilini 

yazı dili olarak ve çok iyi bir bi- 

çimde kullanmasının da etkileri 
vardır. Bu insan sevgisi ile yoğrul- 
muş yazar, Talustan'tan sonra 
Abazin edebiyatının ikinci temel 

taşıdır. Talustan'ın işini bıraktığı 
yerden o sürdürmüştür. Jır Hamid 
1912 yılında OKaraçay-Çerkes 

özerk bölgesi sınırları içerisinde 

bulunan Huıj Du (Büyük Huyj) kö- 
yünde doğmuştur. Talustan'ın ön- 
ce öğrencisi, sonra iş arkadaşı ol- 

- muş, onun çalışma ve edebiyat ge- 

leneğini sürdürmüştür. Başlıca ya- 

pıtları “Özgürlüğü Olmayan Ka- 
dınlar, Oğlunun Kahramanlığını 
Anaya Göstermediler, Küt Burun- 

lu Prens, Mutlu Karşılaşma, Doğ- 

ru Yoldan, Yeni Deniz, Toprağı- 

mın Halkı, Ateşten Diken" ve 

öldüğü 1972 yılında yayınlanan 

"Güneşin Uyandırdıkları” başlıca 
yapıtlarndır. Bunların dışında "Ç. 
Khapşı”, “Alaşarı”, "Oşhama- 

hue", "Novi Mir", "Literatumaya 

Moskoyskaya" gibi gazete ve der- 
gilerde de Abazince, Kabardeyce 

ve Rusça olarak yüzlerce makale, 

öykü ve araştırmaları yayınlanmış- 
tr. 

Abazin edebiyatının ikinci 

kuşak yazarlarından Thaytsfuh 

Bemirza Jr Hamid'in 60 ıncı do- 

gum yılı anısına basılan “Amara 
Yanarçıkhakuaz” (Güneşin Uyan- 
dırdıkları) adl yapıta yazmış ol- 
duğu ön yazıda bu büyük yazarı 

bakın nasıl tanımlamakta;? 

"Kitabın satırları ile, harfleri 

ile halkına bilgi, kültür, uygarca 
ve insanca yaşam mesajı götüre- 
bileceğine inanan ve varlığını bu 
yolda adayanlardandır, büyük ya- 
zarımız Jır Hamid, Huy Du köyü 

kırlarında düzgün pulluk çizgileri 
ile halkın üretim savaşına önderlik 
eden bu büyük insan, kalemi ile de 
halkın yaşamına doğru ve kestir- 
me yollar çizmiştir." 

Jır Hamid'in uyarıcı, yol gös- 
terici sıcak sesinin, sevecen elinin 

uzanmadığı kimse kalmamıştır. 
Kafkasya'dan uzakta, başka kent- 
lerde ve ülkelerde eğitimini sürdü- 
ren Kuzey Kafkasyalı gençlerin 
vatan özlemini, anadilleri ile ko- 
nuşma özlemini gideriek, kendi 

öz kültürlerine bağlı kalmaları, 
ona yabancılaşmamalarını sağla- 
mak için çıkartılan her gazete sa- 
yısı, her kitapçık Jır Hamidin el- 
leri ile postalanırmış bu gençlere... 
1971 yılının Kasım ayında bana 
yazmış olduğu bir mektubunda 
bakınız neler söylüyor: "Halkımız 
sayısal açıdan azdır, küçük bir 
toplumdur. Bu nedefile kendi öz 
kültürüne bağı oldukça güçlü ola- 

bilir. Uzak kentlerde eğitim ya- 
pan, Kafkasya dışında başka ülke- 

lerde, özellikle Ortadoğu Ülkele. 

  

  

  

 



rinde yaşayan delikanlılarmız, 

kızlarımız, vatanı özledikçe bu kür- 

çük kitaplarımızla, gazetemizle 

konuşsunlar, yayınlarımız kesinti- 

siz ulaşmalı onlara, en büyük ama- 

cım budur... Sevgili küçük karde- 

şim, yüzünü henüz görmediğim de- 
gerli Özdemir, o eski, köhne Aba- 

zin dünyasını aydınlığa çıkaran 
pencereyi açan Büyük Thamade- 

miz Tobil Talustan'ı okuduğunu 
yazıyorsun... Çok sevindim. Üma- 

.rım Talustan'ın Sosrikua misali ge- 

tirdiği aydınlığın ışıkları ile yıka- 

nırsın, beslenirsin..." Yine Thayt- 

stukh Bemurza onun ölümü üzerine 

bakın neler söylüyor: "Hamid ya- 

şamunızdan çekilmedi, yüreğini, 
aklını, parça parça halka bölüştür- 

düğü için kalbi durdu. Kanı kur- 

rudu. Abazin halkı sonsuzluğa dek 

onun ismini anacak, kitaplarını 

okuyacak yapıtlarından gurur du- 

yacaktır." 

Abazin Edebiyatının ikinci 

kuşak yazarlarının yapıtlarını tek 

tek tanıtmak, derginin tek sayısı” 

na sığdırmak pek zordur. İleride- 
ki sayılarımızda bu yazarları de- 

tayı bir biçimde tanıtmaya çalı- 

şacağız. Şimdilik isimleri ile ta- 

nıtmakla yetineceğiz. Jır Hamid, 

Tseykua Basarbiy, Tobil İsmail gi- 
bi Talustan'ın ilk öğrencilerinden 
sonra, aynı edebiyat geleneğini 
sürdüren ve büyük romanlar veren 

Cıguatan Kali, Ozan ve Yazar 

Thaytsukh Oo Bemirza, Agırba 

Cemalettin, Brat Kuşuk, Tanbiy 

Ali, Lagüç Cemalettin, Çıkutu 

Mikael, Tlabıça Mira, Dağujey 

Muhammet, Şhay Katya, Ağaça 

- Muhammed, Meremkul Alimir- 

za, Pışmahue Abubelir, Şarmat 

Maharbiy ve şu anda adlarını sa- 

yamadığım sanatçılar Abazin dili- 

ni işleyerek sayısız şiir, tiyatro 

yapıtı, roman öykü ve benzeri ede- 

biyat yapıtları vermişlerdir. 

Bu arada Tığu Vladimir, Ad- 

, zınba Nazir, Tobil Melbahue Nuri- 
ye, Kılıç Rauf, Yekba Nazir, Me- 

remkul Vladimir gibi gramer, söz- 

lük çalışmaları, destan derlemele- . 

ri, Pedagojik yapıtlar yayınlayan 

yeni kuşak yazarlar da Abazin 

edebiyatının daha da gelişmesi ve 

kökleşmesi için sağlıklı adımlarla 
kendilerinden önce gelen sanat 

adamlarının yolunda ilerlemekte- 

dirler. 

#. Bu yazının hazırlanmasında, DOROGOY SÇASTYA (Sbornik Proyzvedeny Abazinsky Avtoror-Çer- 

kessk 1975) adlı derleme yapıttan büyük ölçüde yararlanılmıştır. 
1I- Abazin ismi, Abhazlar dışında Aşıwua Aşkarıwua halk grupları için kullanılmıştır. 

“2- Bugün bile Uzunyayla'daki Abazin köylerinde birbirleri için Psılbarıpş adı kullanılmaktadır. ' 

3- Ünlü Yazar Jır Hamid'in doğduğu köy, Aşkarıwua diyalekti ile konuşulur. 

4- Bu koldan ayrılıp Türkiye'ye gelen bir grubun kurduğu Eskişehir yöresinde Kovalca köyü vardır. 

5- Bu gruba Kabardeyleşmiş biçimde halen Türkiye'deki Kabardey köylerinde raslanmaktadır. (Örneğin, 

Yesen, Juğ soyları gibi). ). 

6- Bu grupların Türkiye'de kurduğu köyler şunlardır; 

a- Kazançık-Borandere-Potuklu (Başılbey) (Yelukhey) (Yismeyiktii) 

Bu üç köy-Pınarbaşı ilçesine bağlıdır. 

b- Karacaören (Gebekuey, bu köyün bir bölümü Başılbey kökenlidir) 

Demirboğa (Başılbey), Tarkulere (Başılbey) ve Mızılbey) 

Bu üç köy Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlıdır. 

Yeniyapan (Sid Kut), Başköy halkı, Başılbey, Barakey, Mızılbey, Kızılbey karışımıdır. 

e- Sivas-Yıldızeli yöresi, Halkaçayır, Cizözü, Çırçır köyleri Aşkarıwua'dır. 

d- Tokat-Artuva-Erbaa yöresi; Balamir, Alpudere, Fındıcuk. 

Bu köyler Aşkarıwua'dır. 

e- Yuzyurt-Alaca-Çorum yöresi Osmaniye (Lokıt) Aşıvua'dır. 

Gökören (Bzaguakıt) Aşkarıwua'dır. 

f- Tufanbeyli yöresi Aşıwua köyleri. 

7- Bugün bile bu sandıklardan Uzunyayla köylerinde bulunmaktadır (At derisi kaplı) 

8- Tığu Vladimir; Abaza Ziterutura Aşakugıkara - Çerkessk 1966 

9- Hamid Jirov; Razbyjennie Solitsem - Çerkessk - 1972. 
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, “Tarihin başlangıcında, insan- 

lığın çok kapalı küçük toplumlara 

bölünmüş olması yüzünden her 

grubun dili, temelinde, bağımsız 

bir gelişme izliyor ve bir grubun 

dili, öteki grubun dilinden ayrı 

oluyordu. 

Adıgeler Kafkasya'nın otok- 

ton halkı. İçinde bulundukları do- 

ga koşullarına uygun olarak dille- 

rini ve törelerini oluşturmuşlar. 

Doğayı yakından gözleyerek ya- 

şam içinde doğru ve yanlışı birbi- 
rinden ayırt etmişler. Karanlık 

çağlarda yaşamış insanın ortak 

özelliği olan niteliğini ve niceliğini 

bilmediği doğa olaylarından koru- 

ma yollarını aramışlar. Doğayı 

egemenliklerine alabilmek için sa- 

vaşım vermişler. Demiri bulmuş- 

lar, sulamayı öğrenmişler. Doğa 

olaylarına birlikte karşı koymuş- 

lar... Ve kendilerine özgü bir ya- 

şam biçimi oluşturmuşlar. 

Adıgelerin yaşama bakışları, 

sosyal ve doğa olaylarını değerlen- 

dirme biçimleri "dilin” etkili bir 
şekilde kullanılmasını zorunlu ha- 

le getirmişti. Başka toplumlar 

gibi, doğanın "gizil” güçler tarafın- 

dan yönetildiğine inanan insanı- 

mız bir işe başlamazdan önce bu 

"gizil" güçlere güzel ve etkili sözler 

söyleme gereğini duymuş, "gizil" 

güçü etkili sözlerle yumuşatabilir- 

se amacına ulaşabileceğine inan- 

mıştı. Doğumdan ölüme dek kar- 

şılaşmış olduğu her türlü sosyal 

olayın niteliğine uygun söz söyle- 

me becerisini geliştirmişti: Topra- 

gı süreceğinde, hasat devşireceğin- 

de, doğum ve ölümde, hastalıklar- 

da,. savaşlarda, şölenlerde, düğün 
ve eğlencelerde, konuğu geldiğin- 

de, söyleşilerde... olaya uygun söz 

söylemişti. “İnsanların yaşamaları 

gerekiyordu, belirlenmiş kurallari- 

nın, kesinleşmiş törelerinin olma- 
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si, "iyi"yi veya "kötü'yü, "benze- 

nilmesi” veya benzenilmemesi” ge- 

rekenlerin farkına vararak insanlar 

yaşam içinde eğitilmeliydiler”.? 

Adigelerin yüzyıllardan beri 

oluştura geldikleri sözlü yazını 

dört ana bölümde inceleyebiliriz: 
A- Söylenceler, B- Masallar, 

€— Huahueler, D- Türküler, 

A- “Nartlara ilişkin olarak 

Adigelerin türkülerinde, melodile- 

rinde, söylencelerinde anlattıkları 

Adige yiğitlik öykülerine Nart 

eposu adı verilir. Nart eposu, çok 

eski zamanlardan, milattan öncesi 

zamanlardan beri insanlar tarafın- 

dan söylenmeye başlamış, yüzyıl- 

lar boyunca eklemeler yapılarak 

zenginleştirilmiş, muazzam Adıge 

eposu-epopesi oluşturulmuştur.” 

"Adıge eposu, tüm insanlarımızın 

çocukluk türküleri, masalları, akıl- 

hılıkları, düşünceleri, fetanetleridir. 

O, Adıgelerin tarih içinde almış 

oldukları oOyolun söylencesidir. 

Epos, eski Adıgelerin masalı, hu- 

yu, dünyaya bakışları, bereketli- 

likleri, sosyal yaşamları, insanlık- 

ları, sanat tarihleridir. K. Marks'ın 

söylediği gibi, eposu yaşam do- 

Burmuş, yaşamı anlatmıştır." 

"F. Engels'in yazdığına göre, 

avcılık ile hayvancılıga tarım ek- 

lendi, sonra yün eğrildi, satıldı, 

demirden avadanlıklar yapıldı, tes- 

ti pişirildi, ırmak ve deniz taşıma- 

cılığından yararlanıldı, çeşitli ava- 

danlıklar yapılarak ticaretin başla- 

masıyla da sanat ve bilim başla- 

dı."ö 

Nart söylencelerinin söyleniş 

biçimlerinde sanatsal kaygı göre. 

miyoruz. Zaten söylencenin amaci 

da insanlara estetik bir zevk ver- 

mek değil, günlük yaşamları için- 

“de neyin doğru, neyin yanlış ol- 
duğunu göstermek, uymak zorun- 

da oldukları kuralları, iyiyi, güzeli 

       “e 
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“söz içinde dondurarak" insanala- 

ra göstermek için söylenmişti. 

Nart söylençelerini, insanın 

üretmiş olduğu en eski söylence- 

lerden kabul ediyoruz. Nart söy- 

lencelerinde anlatılan insanın ve 

tanrının bir arada yaşaması, insan- 

larda tanrı kavramının henüz 

klasik anlamda oluşmadığını gös- 

teriyor. Anlatılan kimi tanrıların 

insanlara yardım etmeleri, yol gös- 

termeleri, yaşamı güzelleştirmek 

ve kolaylaştırmak için “örnek” 
olmaları geliştirdikleri "darıyı” in- 

sanlara armağan etmeleri (Tha- 

ğeleç Tekstinde olduğu gibi), de- 
miri- göstermeleri, oavadanlıklar 

yapmaları (Lepş Tekstlerinde ol- 

duğu gibi) Nart söylencelerinin 

- yaşı konusunda bize ipuçları ver- 

mektedir. Ayrıca Nart söylencele- 

rinin üretim araçlarının bulunuşu 
konusundaki akılcı yaklaşımlarını, 
anlatımlarını insanlığın kültürünün 

gelişim tarihi sayıyoruz. Anaerkil- 

liğin tarihi gelişim içindeki izlerini 

(Seteney Guaşe tekstleri), baba er- 
killiğin insanların arasına girişini 

(Setenay Guaşe ve Savsırıko tekst- 
lerinde olduğu gibi) Nart söylen- 
celeri -bize belirgin birşekilde an- 

latmaktadır. 

Adıge söylencelerini bir bütün 

olarak ele aldığımızda, "söylence- 

lerin eskilerinin ve yenilerinin” (H. 
Asker) olduklarını bir bakışta an- 

layabiliyoruz. "Nart Söylenceleri” . . 

adını verdiğimiz tarihin karanlık 

çağlarını anlatan söylencelerin 

temlerinde sınıfsal bir yapılanma 

göremiyoruz. Söylence, tanrılarla 

ve doğa olaylarıyla savaşımı, de- 

miri, darıyı, koyun ve atı, genel 

olarak o zamanlarda olması gere- 

ken günlük yaşamı anlatıyor. Kö. 

tülük yapmak isteyen tanrılarla ve 
insanlarla savaşan, her zaman iyi. 

nin ve doğrunun yanında yerini 
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alan Nart Savsırıko ile, Nartların 

yıllar yıh domuz çobanlığını ya- 
pan Nart Gorgon arasında sınıfsal 

bir farklılık yok. Nartlar ikisine de 

aynı saygıyı ve sevgiyi gösteriyor- 

lar. Yalnız, Lepş, Amış Thaguleç, 

Savsırıko, Setenay Guaşe, Nart 
Gorgon... gibi mitlerin değişik me- 

sajlar (o ilettikleri (o kanısındayız. 

Örneğin Lepş'ın ilgi alanı demir, 
becerisi demir konusunda. Amış 

hayvanlara yönelmiş, Thağelec 

bitkilere. Nart Gorgon domuz ço- 

banlığı yapıyor. Domuzlarını sayış 

şekli geniş anlamda matematiği 

çağrıştrıyor. Nart kahramanları 

belirli zamanlarda "Alecler'in evin- 

de" toplanıyorlar, kararlar alıyor- 

lar. Bu da kurumlaşmayı gösteri- 

yor. Bunlardan daha da ilginç ola- 

nı söylencelerde yer alan, "Bu ko- 

ca dünya henüz balçık halindey- 

ken..."deyişi. Peki, karanlık çağ- 

larda yaşayan insanın, dünyanın 

oluşumu konusundaki bu görüşü 

şaşırtıcı değil mi? 

Söylence, tarih değil. Ancak 

tarihe tanıklık etmesi yönünden 

halklar için büyük önem taşıyor. 

Sonra, Adıge halk söylenceleri ta- 

rihe sıkı-sıkıya bağlı. Türkü ve söy- 

lencelerin oluşturulmasında izle- 

nen yöntem, türkü ve söylencenin 

tarihten kopmamasına neden olu- 

yor. Bu konuda, çok yaygın olan 

Andemirkan, oBeslen (Papdze, 

Hath'ın oğlu Koç'as söylencelerini 

ve türkülerini örnek gösterebiliriz. 

Söylence ve türkülerde anlatılan 

olaylara bakarak Andemirkan'ın,. 
Beslen Papdze'nin, Hath'ın oğlu 

Koç'as'ın hangi zaman dilimleri 

içinde yaşamış olduklarını, o za- 

manın sosyal ve ekonomik koşul- 

larını; toplumun tasa ve kıvancını 

tam olarak belirleyebiliriz. Ande- 

mirkan o söylencesini inceleyen 

Şorten Akserby, "Andemirkan'ın 

1589 yılından biraz önce yaşamış 

olduğunu — sanıyoruz" diyor. 

“Söylenceler yazısı olmayan halk- 

lara, tarihini bilmeyenlere kendi- 

lerini tanımaları yönünden yön 

gösteriyor. Bunun için söylemişti 

sanırım M. Gorki de: "Bir halkın 

söylencelerini bilmezsen, o halkın 

emekçilerinin geçmişlerini de bile- 

mezsin" diye, / 

"Adıge söylenceleri"$ adlı ya- 

pıtın 30. sayfasında yer alan 

“Tatitlerin Türküsü” adlı koşuğu 

okuduğumuzda Şorten Askerbiy' 

nin, tarihini bilmeyen halklar için 

söylencenin ne denli önemli oldu- 

Şu görüşündeki haklılığını, söylen- 

cenin halka tarihini öğrenmekte 

nasıl yön gösterdiğini daha somut 

olarak görebiliyoruz: 

"Dedelerimiz Hatitlerin 

Eski kavim olduğunu 

Söylenceler anlatır. 

Denizin öte yakasında 

Hatit padişahlığının 

Ünlendiği söylenir. 
Hatitlerin sınırları 

Uzanırmış Mısır'a dek. 

Padişah olan Ramses de 

Hatitlere savaş açmış. 

Kanatlanmış yürekleri 

Hatit savaşçılarının, 

Omuzları bir hizada 

Vücutları dik olarak 

Dikilmişler kutanlara! 
Sarsılırmış altta toprak 

Dağ-taş engel bilmezlermiş... 

Gelişkinmiş her yönüyle 

“Hatitlerin bilgileri. 

Mısır'ın padişahı 
Firavun Ramses 

Hatitlere gelerek 

Barış antlaşması yapmışlar 

Birbirine akraba olmuşlar”? 

1) Savaş arabası 

2). O zamanlarda Hatitlerin ünlü 

Adıge ozanı Pantavr'ın koşuk- 

larını henüz bulamadık. ("Ğu- 

aze" No: 48,s. 8.) 

Adıge genç yazının temelinde 

Nart eposunu aramak gerekir. Ç'e- 

raşe Tembot'un roman ve öyküle- 

rindeki kimi kahramanlarla, Ç'ışe- 

ko Alim'in, Meşbaşe ishak'ın ro- 

man kahramanları Nart mitleriyle 

birçok yönlerden benzeşmekte. 
Adıge yazın tarihçileri, koşuk ve 

düz yazıda Nart eposunun Adıge 

genç yazınını etkilediğini yadsımı- 

yorlar. Nart söylencelerinin koşuk 

ve dize oluşumu, söyleyiş yön- 

temleri, sözcüklerin dize içinde 

kazandıkları boyutlar, imgelemleri 

ile Adıge genç yazınının ozanları 

arasında "Çeguak'ueler" köprü gö- 

revini yapmışlar. Zengin anlatım 

olanaklarının mirasından yararla- 

nan Adıge genç yazını, çok kısa 

diyebileceğimiz bir süre içinde bu-. 

günkü saygın yerine oturmuş. 

Ç'eraşe Tembot'un, genç Sovyet 

yazınının en ilginç örneği olarak 

gösterilmesi, edebiyata getirmiş 

olduğu yenilikleriyle SSSCB'nin 

ülke ödülüne layık görülmesi, Adı- 

ge genç yazınının yerini göster- 

mektedir. 

B- Masal, her toplumda oldu- 

gu gibi, Adıgelerin de vaz geçeme- 

diği sözlü yazın türlerinden biri. 

Masal sözcüğünü duyduğumuz za- 

man genellikle çocukluk yıllarımı- 

zı anımsarız. Oysa Adıigelerin bü- 

yüğü-küçüğü masal anlatır ve ma- 

sal dinlemeyi: çok sever. Haç'eş- 

lerde günlük yaşamın zorlukları, 

toplumsal olaylar anlatıldıktan 

sonra mutlaka masala da yer veri- 

lirmiş. 
Söylencelerin tam tersine ma- 

sallarda sınıflı toplum imlerini 

görebiliyoruz. Masallardaki olay 

dizgeleri karışık. Ezen ve ezilen in- 

san motiflerine masallarda sıkça 

rastlanmakta. Daha doğrusu ma- 

sallardaki ana motiv ezen ve ezi- 

lenler üzerine kurulmuş. Anlatım 

koşuk olmaktan çıkmış, düz anla- 

tim şekline dönüşmüş. Masal imle- 

ri bir gruba, bir topluma Karşı sa- 

vaşım içinde olduklarını vurgulu- 

yor. 

Adıge söylenceleriyle masal- 

larındaki ideeyi bir bakışta ayırt 

edebiliyoruz. o Sınıflı o toplumun 

emekçi ideesini masallarda görebi- 

liyoruz. Adıgeler günlük yaşamla- 

rındaki olayları, tasa ve kıvançla- 

rını, özlemlerini masal formu için- 

de anlatmışlar. Günlük yaşamla- 
rında acımasız doğa ile gün boyu 

savaşım vermelerinin yanısıra pşi- 

vorklerin baskısı altında ezilen in- 

sanımız geceleri, haç'eşlerde top- 

landıklarında tasa ve kıvançlarını, 

özlemlerini doğrudan dile getire- 

mediği için masala sığınmış, an- 

lattığı masallarla, masallardaki im- 

gelemleriyle utkuya kavuşabilece- 

gi, özgür olabileceği zamanı düşle- 

MİŞ. 

Söylence, masal, türkü ve hua- 

hua Adigenin günlük yaşamının 
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bir parçası haline gelmiş. Adıgenin 

içinde yaşadığı doğa koşullarını, 

kitlesel olarak başka halklarla iliş- 

ki kurmasını engelliyordu. Böyle 

olunca da dünyada olup-bitenden 

habersizdi. Sözlü yazınla düşünü 

alabildiğine zenginleştirmiş, canlı 

doğa betimlemeleri yapmış, imge- 

lerle anlatım olanaklarını zorla- 

mış, yaşamı, yaşamın zorluklarını 

anlatmış. Masal kahramanlarını 

halkın içinden, özellikle de ezilen- 

lerden çıkarmış, utku kazandır- 

mış, sonra da kahramanı halkın 

içine karıştırmış. Masallarımız, 

günlük yaşamlarında güç yetireme- 

dikleri kimselerden dolaylı yoldan 

. olsa da öcünü almak için insanla- 

rımızın silahı haline gelmiştir. 

Hath'ın oğlu Koç'as söylencesi ve 

bazı masalların haç'eşlerde anlatıl- 

ması feodal beyler tarafından ya- 

saklandığı zamanlar da olmuştur. 

Masalların halkları sürekli biledik- 

leri de bir gerçektir. Zaten masal, 

insanların doğrudan anlatamadık- 

ları özlemlerini dolaylı yollardan 

anlatma aracı olarak ortaya çık- 

mıştır. Kanımca, genelde masalla- 

rın böyle geliştiklerini söylemesek 

bile, özelde, masal mitlerinin bize 

iletmek istedikleri mesaj budur. 

C- Toplantılarda, düğünlerde, 

yemeklerde, konuklukta, topluma 

hitaben yapılan ve temenni niteli- 

ğinde olan konuşmalara "huahue” 

adını veriyoruz. "Huahuelerin ilk 

önceleri tanrılar için söylendikleri- 

ni sanıyoruz. Huahüelerin özüne 

inildiğinde "dua" özüne sahip ol- 

duklarını-görüyoruz. 

"Huahue"lerin gerçekçi olma- 

sı, söyleyiş güzelliğine sahip olma- 

sı, kaba, boş sözlerden uzak olma- 

sı gerekir. Çoğunlukla koşuk ola- 

rak söylenen "huahue"lerin za- 

manla koşuk olmayanlarına da 

rastlanmaktadır. Adıgeler arasında 

“huahue" söyleyemeyen tek insan 

yok. Ancak herkes her yerde "hu- 

ahue" söyleyemez. Yaratıcı gücü 

olan, söyleyiş biçimlerini, halkın 

tasa ve kıvancını bilen, belirli bir 

estetik zevki sözleriyle yansıtabi- 

len “ceguak'ue" (halk ozanı)'ler 
önemli günlerde "huahue" söyler- 

lerdi. Yerine ve zamanına göre ak 

sakallar da "huahue" söylemekte- 
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ki yeteneklerini gösterirlerdi. "Hu- 

ahue"nım uzun olmaması, dinle- 

yenleri bıktırmaması gerekirdi. Be- 

geniden uzak, zevksiz söylenen 

“huahue"ler için "Tanrıyı sağır 
ediyor, insanı da bıktırıyor"? de- 

nirdi. 

Yaşam biçimine önem veren 

insanımızın aynı zamanda "dile” 

de ne denli büyük önem verdiğini 

görüyoruz. Salt "dilin" gelişmesin- 

de değil, davranış biçimlerinde 

-insanlar arasında olması gereken 

saygı-sevgi, yardımlaşma, yaşamı 

birlikte güzelleştirme- de "hua- 

hue'nin etkisini somut bir şekilde 

görebiliyoruz. "Gizil" güce söyle- 

nen sözlerin gerçeğe dönüşeceği- 

ne İnanan İnsanımız, “huahue”ler- 

de dile getirilen temennilerin ger- 

çeğe dönüşmesi için canla-başla 

çalışıyordu. 

Nart söylenceleriyle “huahue" 

lerin büyük bir yakınlık içinde ol- 

dukları göze çarpıyor, Nartların 

söylemiş oldukları "huahue"lerle 

daha sonraları söylenmiş . olan 

“huahue"ler arasında fazla bir 

farklılık yok. Masallarda ise masa- 

la özgü “huahue'lerin olmadığı da 

bir gerçek. İslamiyetin kabulün- 
den sonra da “huahue'lerin nite- 

likleri değişmemiş. Yalnız bitiş 

bölümlerine "tha" yerine "Allah" 

denmesi adet haline gelmiş. 

D- Adıge halk türkülerinin 

oluşmasında izlenen yöntem, tür- 

külerin her zaman ciddiye alınma- 
larında, sevilmelerinde etken ol- 

muştur. Nart söylencelerinin me- 

lodileriyle daha sonraları söylenen 

türküler oldukları gibi korunarak 

zamanımıza dek gelebilmişlerdir. 

Türkülerin ve söylencelerin korun- 

malarındaki en büyük etkenin; 

a- Adıgelerin türküye olan tutku- 

ları, ne zaman niçin söylenmiş ol- 

duğunu bilmeleri, türküyü ezber- 

lemeleri, her zaman yinelemeleri, 

b- "Söylence ve türküye yalan kat- 

mak haksızlık olur, doğru deği!", 

düşüncesinin yaygın olmasıdır sa- 

nırım. "Türkü, gerçeğe dayanırsa 

uzun yaşamlı olur, insanlar tara- 

fından kabul görür"? diyar Gua- 

şenağue Semegu. Savaş ve toplu- 

mu ilgilendiren herhangi bir konu 

için türkü yapılacağında müzisyen- 

ler bir araya getirilir, olayın için- 

de bulunanların veya olayı çok iyi. 

bilenlerin tanıklıklarına başvuru- 

lurdu. Bazı rivayetlerde müzisyen- 
lerin ve ozanların savaş alanını 

çok iyi görebileceği bir tepeye 

yerleştirildikleri, savaşanların yi- 

gitliklerine göre türkülerinde yer 

aldıkları yolundadır. Birinin veril. 

mesinde veya övülmesinde aşırıya 

kaçıldığında tanıklar müdahale 

ederler, sözün yumuşatılmasını ve- 

ya osertleştirilmesini o isterlerdi. 

Böylesine önemli konulara müzis- 

yenin ve ozanın duygu ve düşünce- 

si güftenin oluşumunda pek önem 

taşımazdı. “Türkü gerçekçidir" di. 

yor Guaşenağue Semegu ve ekli- 

yor, "bunun için de türkü yap- 

mayı önemli bir iş sayarlardı. Tür- 

külerde övülenler üne kavuşur, ye- 

rilenler de yaşamları boyunca kö- 

tülükleriyle anılırlardı.'' Günlük 

yaşamı da "ceguak'ueler” denet- 

lerlerdi. "Ceguak'ue"lerin koşuk- 

ları ve besteleri de doğruyu yan- 

sıtmak, ofayları abartısız, herkese 

layık olan hakkını vererek övgü ve 

yergide bulunmak zorundaydılar. 

“Ceguak'ue"lerin toplum içinde 

dokunulmazlıkları vardı. Onlar ya- 

şamı ciddiye alırlar, töreye saygı 

duyarlardı. Toplum içinde üstlen- 

dikleri işlevlerinin bilincine var- 

dıkları için bunu gelişi-güzel kul- 

lanmazlardı. Çoğu zaman feodal 

Beyler bile "Ceguak'ue"lerden çe- 

kindikleri için insanların araların- 

da bulundukları zamanlarda sözle- 

rine, davranışlarına dikkat etmek 

zorunluluğunu duyarlardı. ("Ce- 
guak'ue"lerin bu işlevlerinin sür- 

git aynı olduğunu kabul etmek 
safdillik olur. Zamanla "çeguak' 

ue"ler arasında egemen güçlerin 

saflarında yer alanlar da oldu.) H. 
Asker, söylence ve türkülerin kay- 

bolmadan zamanımıza dek gelme- 

lerinin nedenini şöyle anlatıyor: 

"Bu gün, başarılı insanların adları- 

nın yıllar geçtikten sonra da unu- 

tulmamaları için ilk önce kitaplara 

yazıldığı, sonra onların adına anıt- 

ların dikildiği, tunçtan heykelleri- 

nin yapıldığı gibi eski devirler 

içinde ciddiyeti olan, canını esir- 
gemeden savaşan, kahramanlık ya- 
panların tanıtı olârak, asırlar için- 

  

  

 



de unutulmamaları için adları tür- 

külerde donduruluyordu. Kağıt es- 

- İlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum. 

- Adıge Huahueleri, Nalçık, 1985, s. 13. 
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11- a gk. 

12- Nartlar agk.s 21,p. 8 a 

kir, taş parçalanır, tunç kırılıp 

yok olur, fakat kaybolmayacak 

olan insanların söylediği türküler, 
söylencelerinde o “dondurdukları" 
karakterlerdi."*? 

Narilar. Hadeğal'e Asker, Maykop, 1968,c.1,s6.25p.1. 

Nartlar. Hadeğal'e Asker, Maykop, 1968,c.1,s.13,p.1. 

- Nartlar. Hadeğal'e Asker, Maykop, 1968,c.1,5.13-14,p.7. 

- Nartlar. Hadeğal'e Asker, Maykop, 1968,c.1,s..25,p.2. 

- Adıge Söylenceleri, Şorten Askerbi, Nalçık, 1970,c.11,s. 17. 

- Adıge Söylenceleri, Şorten Askerbi, Nalçık, 1970,c. 11,5. 4. 

- Adıge Söylenceleri, Şorten Askerbi, Nalçık, 1970,c.11,s. 80. 

Guaşenağue Semegu. Maykop radyosu programı 15.11.1978. 

Adıgeler'de Sözlü Yazın Geleneğinin abidesi olan "Nartlar"dan Nart Şarabı adlı Küçük bir 
bölümü örnek olarak sunuyoruz. i 

  

Tanrılar her yıl Oşhamefe'nın doruğunda top- 

lanır. Psetha'nın şarap içme törenine katılırlar- 

mış. Bu törene yer yüzünde yaşayan en yiğit insanın 

da çağırılması yüzyıllardır süregelen bir töreymiş. 

Nartlar, tanrıların şarap içme törenine çağırdıkları 

insana saygı duyarlarmış. 

Tanrılar-Mezıtha, Amış, Thağeleç, Sosrej, Lepş- 

Meclisine başkanlık eden Psetha ayağa kalkmış: 

— "Bu yıl insanlar adına kimi çağıralım? İçki 
kadehimizi kime verelim?" diye tanrılara sormuş. 

© Sosrej: 
— "Nart thamatesi Nesran'a verelim”, demiş. 

— "Ben onu uygun bulmuyorum", diye itiraz 

etmiş Mezitha. "Nart ülkesi, Kanç'ın oğlu 

Şevey'den daha avcı bir insan görmedi. Tanrı içkisi 

ona layıktır", 

Amış, Mezitha'nın görüşüne karşı çıkmış: 

— "Ben de içkimizi içmesi için Şevey'i onayla- ' 

mıyorum. Yıllar yılı Nartlara domuz çobanlığı ya- 

pan Gorgon'un ne denli yiğit olduğunu hepimiz bi- 

liyoruz", demiş. 

—"Hımış'ı unutuyorsunuz”, demiş Thağeleç. 

"Ekin ekmek ve biçmekte onunla yarışabilecek tek 

Nart tanımıyorum. Ben, Hımış'ı öneriyorum". 

— “Adını söylediğiniz kimseleri unutturacak bir 

Nart doğdu Nart ülkesinde” demiş Lepş, ayağa kal- 

karken, “Ucu yedi kat yerin dibine gömülü olan ör- 
sümü çekti de daha derine gömdü. Henüz çok genç 

“ama güçlü". 

— "Kimden söz ediyorsun?", diye sormuş tan- 

rılar. 

— "Savsırıko'dan", demiş Lepş. "Tanrı şarabı 

içmek ona yaraşır". 

, Tanrılar, şarap içme törenine Savsırıko'nun 

çağrılmasına karar vermişler. Lepş'ı gönderip Savsı- 

rıko'yı getirtmişler. 

Psetha ayağa kalkmış. Şarap kadehini eline al- 

mış ve şunları söylemiş: 

— "Biz tanrılar yılda bir kez Oşhamafe'nin do- 

ruğunda bir araya gelir, şarap içme töreni yaparız. 

Yer yüzünde yaşayanlardan da bir temsilci getir- 

tir, içkimizden bir kadeh içiririz. Çağırdığımız tem- 

silciyi yer yüzünde yaşayanların en yiğidi olarak ka- 

bul ederiz. Bu içki, biz tanrılara özgü bir içkidir. Siz 

yeryüzünde yaşayanların böyle bir içkileri yok. AJ, 

iç!", demiş Psetha, şarap kadehini Savsırıko'ya uzat- 
mış. 

Savsırıko şarap kadehini almış, bir dikişte iç- 

miş. Şarabın tadı hoşuna gitmiş. Gözleri parlamaya | 

başlamış. 

— "Bunun için getirimiştik seni, gidebilirsin!" 

demiş Mezıtha. 

— "Git, git de içkimizin ne denli sert olduğunu 

yeryüzünde yaşayanlara anlat!" demiş Thağeleç. 

Savsırıko, söylenenleri duymamazlıktan gelmiş, 

yerinden kımıldamamış. İçkinin tadı ağzını sulan- 

dırmış, esriklenmiş. 

— "Oluru varsa bir kadeh daha içeyim", diye ri- 

ca etmiş Savsırıko, 

— "Yeryüzünde yaşayanlara bir kadehten daha 

çok içki vermemiz törelerimize uymaz", demiş 

Psetha, 

Savsırıko'yı seven Lepş hemen söze karışmış: 

— "Bir kadeh daha verelim. Hiç olmazsa tanrı 
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içkisinin ne denli sert olduğunu yeryüzünde yaşa- 

yanlara daha iyi anlatabilir", demiş. 

Amış da Lepş'i onaylamış: 

— "Bir kadeh daha içsin". 
— “Olur. Siz istiyorsanız bir kadeh daha içsin. 

Fakat, yüzyıllardır sürdüregeldiğimiz töremizi yıktı- 

nız. Unutmayın, biz insana içkimizden tek kadeh ve- 

rirdik”, demiş Psetha. 

— "Töre, uygun olanı yapmaktır", demiş 

Meznha. Ayağa kalkmış, şarap kadehini almış ve 

tanrıların şarap fıçısının yanına gitmiş. 

” Savsırıko, şarap kadehini doldurmakta olan 

Mezitha'nın yanına yaklaşmış: 

— "Bu ne? Dibi görünmüyor, görünüşü bir şeye 

benzemiyor?" demiş. 

— 'Bu, biz tanrıların içki fıçısıdır”,.diye ya- 

nıtlamış Meznha. 

"— Ne kadar da ilginç!" 

— "Asıl ilginç olan, fıçının dibinde duran içki 
tohumu. İçki ondan oluyor. Sertliği, üzümü yetişti- 

ren gücümden kaynaklanıyor". 

Bunları duyan Savsırıko şarap fıçısını kapmış: 

— "Sizin içtiğiniz içki, insanlara da içki olsun!”, 

demiş, tanrıların şarap fıçısını Oşhamafe'den aşağı 

fırlatmış. 

Yeryüzüne düşen tanrıların şarap fiçisi parça- 
lanmış, içindeki tohumu yeryüzüne saçılmış. 

Şarap tohumu toprakla buluşur buluşmaz çim- 

lenmiş, büyümeş ve meyve vermiş. Nartlar, üzümü 

toplamışlar, Setenay Guaşe'ye götürmüşler. 

Savsırıko'da Setenay Guaşe'nin yanındaymış. 

— "Bu, tanrıların içkisidir", demiş Savsırıko. 

Setenay, üzümü bir fıçıya doldurmuş, üzerine de 

göz taşı koymuş. , 

Aradan henüz bir yıl bile geçmeden üzüm suyu, 

göz taşını fıçının ağzına dek kaldırmış. Fıçının için- 

deki içkiden tadan Nartların gözleri parlamaya baş- 

lamış. Böylece Nartlar, şarap yapmasını öğrenmiş- 

ler. Her yıl, şarap adına, şarap içme töreni düzenle- 

meye başlamışlar. 

I- Psetha: Tanrıların tanrısı, 2- Mezitha: Ormanlar tanrısı. 3- Amış: Hayvanlar tanrısı. 4- Thağeleç: Bereket tanrı- 

sı. 5- Thağeleç: Bereket tanrısı. 5- Sosrej: Gelecekten haber veren tanrı. 6- Lepş: Demirciler tanrısı. 7- Oşhamafe 

(Uğurludağ): Elbruz. 

* Hadegatle Asker'in "Nartlar" derlemesinden 

   

  

   

  başsağlığı diliyoruz. 
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YENEMIKO MEVLÜT 
  

  

Son zamanlarda, birbirine ya- 

kın dillerin yazın tarihlerini birlik. 

te incelemek adet haline geldi. 

Böyle bir yaklaşım Sovyet halkla- 

rının önünde duran yazın sorunla- 

rını kolaylaştırıyor, almış olduk- 

ları yolu gözler önüne seriyor. 

Bugün ayrı muhtariyetlere, 

ada sahip olan Kabardey, Çerkesk 

ve Adıgey'de yaşayanlar, biraz- 

cık geriye dönerek bakacak olur- 

sak, aynı etnik grup içinde birlik- 

te yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Ka- 

bardey ve Çerkes! konuşma ve 

yazı dilleri aynı. Adıgey'de yaşa- 

yanlar onlardan birazcık farklı ko- 

nuşuyor ve yazıyor olsalar da ta- 

rih, mitoloji ve kültürleri bakımın- 

dan aynı köke bağlılar. Bu nedern- 

le de Kabardey, Çerkesk ve Adı 

gey yazınları için "ADİGE YAZI. 

NI" deyimini kullanmak yerinde 

olur. Zaten son 9-10 yıldan bu ya- 

'na bu üç yazını birlikte inceleyen 
yazılar da yazıldı. 

Bilimden uzak olarak asırlar 

boyu yol almış olan halkların bu- 

gün alabildiğine gelişmiş yazınları 

var, onların yazarları, ozanları ül- 

kemizde ünlenmişler. Aytmatof 

Cengiz, Hamzatof Resul, Kuliyef 

Kaysın, Kugultinof David, Ç'era- 

şe Tembot, Ç'ışeko Alim gibi ya- 

zarların ürünleri sadece ülkemiz- 

de değil, başka ülkelerde de oku- 

nuyorlar. Adıge yazınının kavuş- 

tuğu güç, her yerde biliniyor. 

19. yy'da Rusca yazan Adr 

gelerin yaratıcılıkları, Adıgelerin 

yazındaki estetik zevklerine tanık- 

lık ediyor. Ç'aş Adelceri, Negume 

Şore, Kırım Ceri, Ahmediko Kozi- 

beç, Bersen Vumar gibi yazarların 

ürünlerinde, Adıgelerin geçen yy. 

. daki sanat kaygılarını açıkça göre- 

biliyoruz. 

Adıge halkının içinden yeti- 

şen önderler Adıge abece'sini yap- 

mışlar, insanlarımıza okuma-yaz- 

ma öğretmek için çaba göster- 

mişlerdi, fakat Rus Çarı'nın poli- 

tikası dağlıların okuma-yazma öğ- 

renmelerine karşı olduğu için soy- 

lu amaçlarını gerçekleştirememi ş- 

lerdi. 

Büyük Ekim Devriminden 

sonra Negume Şore'nin düşleri 
gerçeğe dönüştü: Adıgeler bilime 

sarıldı, dünyanın ulu kültürüne yak- 

laşım sağlayabilecek güce ulaştı- 

lar. 1924'te Arap abece'si, 1928' 

de Latin abece'si, 1936'da da Rus 

abecesi ile alfabeler hazırlandı. 

Adıge Alfabesi'nin Rus abece'si 

ile yapılması basımda kolaylıklar 

getirdi. 20'li yıllarda yazının teme- 

lini atan genç yazarlar büyük so- 

rumluluklar üstlendi. Köklü bir 

geçmişi olan Rus, Gürcü, Ermeni, 

Ukrayna gibi yazınların önlerinde 

duran en önemli görev yeni reji- 

min yerleşmesi için savaşım ver- 
mekti. Adıge yazını, diğer genç 

yazınlar gibi, yeni yaşam biçimini. 

anlatmakla birlikte yazının ince- 

liklerini öğrenmesi, sözlü anlatım 

“olanaklarından yararlanması gere- 

kiyordu. 

© — Öncü yazarların "kalıcı" olma- 
yan çok yapıt vermeleri, 20'li yıl- 

larda Adıge yazınının önünde du- 

ran sorunlardan değil de, köprü 

kültür görevini üstlenmesi gereken 

geçmiş kültürü küçümsemelerin- 

den kaynaklanıyordu. 19. yy'da 

Rusca: yazan Adıge yazınerlerinin 

ürünlerinden yıllarca söz edilme- 

mişti. 

Özgürlüklerine kavuşan küçük 
, halkların ekonomileri, bilimi, tek- 

niği, çabucak boy attı. Bununla 

birlikte o halkların ekin ve yazın- 

ları da bereketli bir şekilde filiz- 

lendi. 

Genç yazınlar, büyük yazınla- 

rın yıllar boyu almış oldukları yo- 

lu kısa bir süre içinde aldılar. Kül- 

tür devrimiyle ayaklarına basan 

genç yazınlardandı Adıge yazını 

da. Herşeyden önce çok insana 

okuma-yazma öğretmek gereki- 

yordu. 

Yazının gelişebilmesi için ay- 

dın sanatçıların yetişmesi çok 

önemli. Bu konuda 1927 yılında 

Rostov'da Gorki Bilim Sanat Ens- 

tütüsünün yaptığı toplantı ile Yu- 

karı Kafkas Halkları izin 1928 yı- 
lında açılan Bilimsel Faaliyetlere 

Hazırlama Yüksek Okulu'nun ça- 

lışmaları Önemli işler başardı. 

1924 yılında Nalçık'da kurulan ti- 

yatro, sahne oyunları hazırladı, 

aynı şeyler Çerkesk'te, Maykop'ta 

© da yapıldı. 

Kültür Devriminin getirdiği ' 

olanaklardan biri de halk basimev- 

lerinin okurulmasıydı. ONalçık'da 

Maykop'da, Çerkesk'de kurulan 

basımevlerinin yanısıra 1925'te 

Rostov'da Yukarı Kafkas Halkları 

basımevi kuruldu. 1924'te Mosko- 
va'da kurulan Merkez Yayınevi çe- 

şitli halkların dilleriyle yazılmış 
pek'çok kitap yayımladı. Sözünü 

ettiğimiz yayınevlerinin yayım- 

ladıkları kitapların tirajı her yıl 

arttı, eksilmedi. 

Adige diliyle yayımlanan gün- 

lük gazetelerin filizlenmeye başla- 

mış olan genç yazınlar için büyük 

“önemi vardı. Yazınerlerinin ürünle- 

rini önce gazetede yayımlamaları, 

yazar ve okuyucu arasındaki ileti- 

şimi sağlıyordu. İlk yazınerleri ga- 

zete aracılığıyla birbirlerine yol 

gösteriyorlar, yeni kültürün oluş- 

masında yazının olanaklarını araş- 
tırıyorlardı. 

30'lu yıllarda tüm Sovyet ya- 

zınına sosyal realist metot yol gös- 

terdi. Tüm Adıge yazını idee yö- 

nünden sosyal realist metodu be- 

nimsemiş olsa da, bu metodun sa- 

nata uygun olarak "işlenmesi" çok 

zaman aldı. 
Üç ayrı Adıge yazınını incele- 
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diğimizde öne çıkan yazın türleri- 

nin aynı olmadığını görüyoruz. 

Kabardey yazınında koşuk, 60'lı 

yıllara dek hüküm sürdü, koşuğun 

arkasında düzyazının bulunduğu- 

nu açıkça görebiliyoruz, Çerkesk 

yazınında düzyazı türleri 30'lu yıl- 

larda da, (Çerkesk ozanları ilk ya- 

pıtlarını 1939 yılında yayımlamış- 

lardı) sonraki yıllarda da "harman 
zamanı" olmuştu. 

Kabardey, Çerkesk, Adıgey 

yazınerlerinin yazınlarını kurmak 

için yararlandıkları mitoloji, yaşa- 

ma bakışları, kültür devriminden 

anladıkları, deneyimlerinden ya- 

rarlandıkları yazının aynı olması- 

na karşın, ayrı yazın türlerinin öne 

çıkması çok ilginç. Acaba, ayrı 

yazın türlerinin öne çıkmaşında 

etken olan neden ne idi? 

Zavır, Kabardey yazınında 

koşuğun öne çıkmasını üç nedene 

bağlıyor: Birincisi; türkülerin ko- 

layca ders vermesi, ikincisi; düzya- 

zı ile dramatik yazıların kıyasla- 

nabilecek örneklerinin olmaması, 

üçüncüsü; gelişkin, çok okuyucu- 

nun olmaması. 

Genç yazınlar için söylence- 

nin tartışma götürmez önemi var, 

düzyazı ve dramın oluşması ise us- 

ta yazınerine ve sağlam yazın dili- 

nin oluşmasına bağlı. Fakat, ya- 

zarın öne sürdüğü nedenler pek 

inandırıcı gelmiyor. Niçin? der- 

sen, hangi yazın türünün okuyucu 

için önemli olduğunu anlamak 

güç. Koşuk mu, düzyazı mı? Bu- 

gün bile bu sorunun yanıtını sağ- 

lıkh bir şekilde veremeyiz. Sonra, 

yazın, okuyucunun anlayışının ge- 

lişmesine uygun olarak yapılmı- 

yor. V.İ. Lenin'in bu konuda 

“okurun biraz ilerisinde" olma- 

ması nedeniyle D. Berner'i eleştir- 

mesini örnek verebiliriz. Bundan 

başka bir soru daha akla geliyor: 

Kabardey yazınında koşuğun öne 

çıkması Zavır'ın öne sürdüğü ne- 

denlere dayanıyorsa, Adıgey yazı- 

nında niçin düzyazı öne çıktı? 

Kustan D., Adıgey yazınında 

düzyazının öne çıkmasının nedeni- 

ni Rus yazınının etkili soluğu ile 

söylencelerin söyleniş yöntemleri- 

ne bağlıyor ve "Adıge söylencele- 

rinin sahip olduğu sağlam yön- 
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Ozan, yazar ve yazarlar birliği başkanı Şocentisuk Adem 

itemler, Adıgey genç yazınında 

düzyazının öne çıkmasına etken 

oldu", diyor. 

Doğru, Büyük Ekim Devri- 

minden sonra ortaya çıkan genç 

yazınlar, Rus yazınından ders aldı, 

fakat. yazınlar için büyük dayanak 

olduysa da onun taşıdığı anlam 

tüm yazınlar için aynı olmadı. 

Adıgey yazınında düzyazının 

ön sırayı almasında Ç'eraşe Tem- 

bot'un büyük etkisini görüyoruz. 

Adıgey yazınının temelini Ç'era- 

şa Tembet attı. Onun yazdıkları 

çabuk anlaşıldı. Zaten Ç'eraşe'nin 

öykü ve romanları Adıgey yazını- 

nın ulaşmış olduğu düzeyi gösteri- 

yor. 

Hangi yazın türü olursa olsun, 

yazar ve ozanların gücü, yeteneği, 

sahip oldukları önem genç yazın- 

larda açıkça görülüyor. Büyük sa- 

natçı, İtinayla yaşamı öğrenmiş, 
dünyanın estetik deneyimlerinden 

yararlanır, yaratıcı gücüyle halkı- 

nın yazınını ileri götürür. Bu dü- 

şünceyle gelişti Ş. Ali, Ç'. Tem- 
bot, Ç". Alim, K. Betal gibi yazar- 

lar. 

Çerkesk düzyazını ve tiyatro- 
su 20-30'lu yıllarda dikkat çekme- 

ye başlamıştı. O zamanlar Abuk 

Halid, Dişeç' Muhammed, Temir 

Salih, Tobıl Talustan, Vohute Ab- 

dulıh, Gueşoko Husin gibi yazar- 

lar, yazının temelini atmaya başla- 

mışlardı. Tobıl Talustan, Abaza 

idi. İlk alfabe olan “İlkokuma"yı 
Tobıl Talustan yapmış, Adıgeler 

ile Abazaların eğitiminde önemli 

yararlılıkları olmuştu. Tobıl Talus- 

tan sanat değeri tartışma götürme- 

Teune Haçim 

  

  

 



Şorten Askerbi 

yen çok yapıt verdi. Onun yapıtla- 

rını hem Adıgey, hem de Çerkesk 

yazının ilk yapıtları arasında ince- 

leyebiliriz. Tobıl'ın asıl yaratıcılı- 

gını tiyatro alanında görüyoruz. 

Adigece yazdığı "Zuli" ve "Zarı. 

lo" adlı tiyatro yapıtları öyküle- 

rinin önemlileri arasında. 

30'lu yıllarda Çerkesk yazını 

"İncıc kıyısında". (Abuk Halid, 
1938) "Şafak" (Dışeç' Muhamed 
1934), romanlarına kavuştu. Amr 
rıko L.'nin "Genç emekçi" (1935. 
Temir Salih'in "Nasibi Güzel Ha. 

nım" (1936) öyküleri düzyazınır 
gür bir şekilde akmaya başladığı. 

nın kanıtı. Bu yapıtlar, Çerkesk 

insanının devrimi gerçekleştirmek 
için nasıl öldüklerini, devrimin ya- 

pılışında üstlenmiş oldukları gö- 

revleri anlatiyor. 

Çerkesk koşuğu savaştan son- 

ra öne çıkmaya başladı. Henüz 

ayağa kalkmaya başladığı sırada 

savaşın patlak vermesi gelişimini 

etkilemişti. Savaş sonrası yılların- 

dan başlayarak şu beş-altı yıl ön- 

cesine kadar epik şiir öne çıktı. 

Vohute Abdulıh'ın “Huje'nin De- 

resi", "Safranıko'nın İni", "Me- 

rem'in Doğduğu Gün", “Hath Oğ- 

lu Muhamed" adlı yapıtları lirik 
koşuğun en güzel örneklerinden. 

Vohute bu yapıtlarında, özgürlüğe 

kavuşan Adıge kadını, temini işli- 

yor. Çerkesk öyküsünün önde ge- 

len örneklerinden olan "Asiyet'in 

Taşı" adlı yapıtı da aynı konuyu 

işliyor. 

Gueşoko Husin, elilili yıllarda 

Çerkesk yazınına katıldı. Üç cik 
olan "Baba ve Oğlu" onun en ünlü 

yapıtlarından. 
Çerkesk yazınında Hanfen 

Alim ile lirizm belirginleşmeye 

başladı. 

© Sonraki yıllarda Çerkesk yazı- 

nında genç ozanların soluklarını 

duyuyoruz. Abit'e H., Nehuş M. 
Şave E., Dığuj K. bu genç ozan- 

lardan. 

Adıgeyde, koşuktan önce ge- 

.lir düzyazı. Son zamanlarda Adr- 

gey koşuğu da gelişti, Koşuğun 

gelişmesinde usta ozan Meşbaşe 

Iishak'ın etkisini oyadsıyamayız. 

Meşbaşe (İshak'ın oMaykop'ta, 

Krosnadar'da, Moskova'da on ya- 

pıtı yayımlandı. Moskova'da Rus 

Nalo Ahmeihan 

  

  
Thabısım Wumar 

ça olarak yayımlanan “Benim Yu- 

varlak Dünyam" adlı yapıtını Adı- 

gey koşuğunun ilk adımı saymalı. 

İshak'ın yaratıcılığını Adıgey ko- 
şuğunun ulaştığı yetkinlik sayma- 
lı. Meşbaşe'nin koşuklarının temi 

soylu duygu ve sorunlar: Savaş ve 

barış vatan, sevi... Onun koşuk- 

larında derin düşünce ve bitmek 

bilmeyen umut var. 

Kabardey yazınında, Adigey 

yazınının tersine, bir zamanlar 

düzyazı da görünmeye başlamıştı, 

ama bugün Kabardey düzyazını 

tüm ülkelerde tanınıyor. Ç'ışeko 

Alim, Şorten Askerbiy, Teune Ha- 

çim, Şocens'uk Adem gibi yazar- 
lar Kabardey düzyazınını geliştir- 

di. Kabardey düzyazınında yeni 

türler de oluştu. Belgesel roman 

(Ç'ışeko Alim'in romanları), lirik 
öykü (Şodendzık Adem'in "Sofi- 
yat'ın baharı"), tarihi roman (Şor- 
ten Askerbi'nin "Dağlılar”ı) psiko- 
lojik roman (Nale Ahmethan'ın, 
Mezıha Boris"in yapıtları bu türle- 

rin başlıcaları. 

Adıge yazını, çok halklı Soy- 

yet yazınının bir parçası. Onların 

yücelmesinin örneği oluyor, elli 

yıl içinde utandırmayacak bir du- 

ruma gelen Adıge yazını da. 

Bak'y Hançeri 

1972, Sayı: 5 

Oşhamafe 
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Birinsandaha ver,çok şükür, 

evde; 

Nefes var 
Ayak sesi var; 

Çok şükür, çok şükür. 

ORHAN VELİ 

Kafdağı'nın tarih konulu sayi- 

sının uzun bir eleştirisi C. Hapi ta- 

rafından yapıldı. Eğer eleştiri 

“yanlışları bulup çıkarma ve dü- 

zeltme” yöntemiyse, bu yöntem 

kullanılarak 'tarih' ve özellikle 'ta- 

tihimiz'le ilgili bilgilerimizi geliş- 
trmemiz çok yararlı olacak. Kaf- 

dağı'nda yazılanları okumaktan 

öte inceleyerek eleştiren Hapi'ye 

katkıları nedeniyle teşekkür et- 

mek gerek. Fakat bununla da ka- 
lınmayarak, katılmadığımız eleş- 

tirileri yanıtlayarak başlayacağı- 

mız “polemik” tarihi deştiğimiz 

oranda yararı artırabilecektir. Bu 

polemiğe tüm ilgilenenlerin tartış- 

ma çerçevesinde katılmasına sevi- 

neceğiz. 

"Kişi yanılabilir, hata işleye- 

bilir. Bunu göze almadan ilerleme 

olmaz. Ancak bilimsel ve kültürel 

uğraş titizlik ister. (...) yazı yaz- 
mak, özellikle tarihsel ve kültürel 

konularda yazı yazmak bir bilgi 

birikimini de gerektirir. Kişinin 

belli bir deneyimi ve dünya görüşü 

de olmalıdır. (...) Beri yandan Kaf- 
kas tarihi ve kültürü konularında 

yazı yazmak'ise, bir kat daha fazla 

titizliği gerektirir. Çünkü, hem 

kaynak azlığı söz konusudur ve 

hem de yazılanların sağlıklı olup 

olmadığını belirleme sorunu var- 

dır. Yani iş belli bir uzmanlığı ge- 

rektirir. Örneğin, el üstünde tuttu- 
gumuz General İ. Berkok'un "Ta- 

rihte Kafkasya"sı bile, neredeyse 

yanıltıcı hatalarla doludur. Belli 

bir deneyimi ve uzmanlığı olma- 

yan kişiler bu yapıtlardan gelişi- 

güzel yararlanabilmektedir. Bu da 

zararlı ve yanıltıcı sonuçlara yol 

açabilmektedir," 

Yukarıda aktardığımız dü- 
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şüncelerine aynen katıldığımız 

C. Hapi, yazısı içinde ayrım yap- 

mamakla birlikte üç düzeyde eleş- 

tiri getirmekte; 1) Titizlik, 2) Ta- 
rihsel olgularda yapılan yanlışlık- 

lar, 3) Bilgi birikimi eksikliği ve 
dünya görüşünden kaynaklanan 

hatalar. Eleştiri "titiz" olmamak- 

tan gelen yanlışlıkla başlıyor. "Ta- 

rihin İzleri" çevirisinde "Maloazi- 

ya"nın çeviri hatası örnekleniyor. 

Bu hatırlatma ilk çevirisi dergi- 

mizde yayınlanan İ. Kip için iyi 

bir uyarı. Fakat dergimize yazan 

veya yazmayı düşünenleri de kor- 

kutmamalı. Çünkü titizlik gere- 

kenden fazla olduğunda yararlı o)- 

maktan çıkar. 'Kılı kırk yarmak' 

üretimi engeller. C. Hapi dahi titiz 

olmayı vurgularken hata yapabilir. 

Örneklemek gerekirse "Kafdağı' 

hın 13-14. sayısından gelişigüzel 

izlemeye çalışalım" derken 15- 

16. sayılar izlenmektedir. 
C. Hapi'nin ikinci eleştiri dü- 

zeyi tarihsel olgulardır. Bu düzey- 

de, tarihsel önermeler için temel 

olan, olgulardaki yanlışlıklar eleş- 

tirilmektedir. Olguların oluş za- 

manları (tarihleri), yerleri, tarihi 
kişilerin adları, vb. konulardaki- 
bilgilenme hataları düzeltilmekte- 

dir. Ancak C. Hapi'nin de böyle 

bir eleştiri getirirken önemli. bir 

noktayı yazılarında dikkate alma- 

dığını görüyoruz. "Bilimsel dürüst- 

lük açısından, kullanılan kaynakla- 

rın en açık biçimde verilmesi için, 

metin içinde "dipnotu" sonunda 

da "bibliyografya" kullanılır."? C. 

Hapi'nin ise yazılarında -kendisi- 

nin de hatalarını belirttiği- İ. Ber- 

kok gibi genellikle ne "dipnotu" 

ne de "bibliyografya" kullanmadı- 

ğını görüyoruz. Böylece gerek İ. 

Berkok'un gerek C. Hapi'nin yazı- 

larında hangi kaynaklardan yola 

çıktıkları Karanlıkta kalmakta ve 

yazıları sorgulama olanağı ortadan 

kalkmaktadır. Oysa araştırmacı 

her zaman okuduklarını şüphe ile 

karşılar. Bu şüphe dogmatizme 

karşı duran bir şüphedir. Âraştır- 

macı, meşgul olduğu sorun ile if- 

gii olarak, kendisinden önce 

yapılmış olan araştırmaları da yar- 

gılamak ve bir sonuca ulaştırmak 

durumundadır. Bu durumda araş- 

tırmacının ”İ. Berkok böyle yaz- 

dı" veya "C. Hapi böyle düşünü- 

yor" şeklinde bir düşünceden ha- 

reket ederek İ. Berkok'un veya 

C. Hapi'nin yazılarının içeriğini 

"doğru" OoOolarak Oobenimsemesi 

bilimselliğe sığmaz. 

Düşüncelerimizi C. Hapi'nin 
Kafdağı'nda yayınlanan yazılarını 

dikkate alarak örnekleyebiliriz: 

Kafdağı'nın 13/14. sayısında 

(s. 32) C. Hapi ilk olarak Güney 
Marmara yörelerinde yapılan Çer- 

kes sürgünü olayını ele almıştır. Bu 

konuda Y. Bağ ve H. Şaguj'un ya- 

nılgıya düştüğünü iddia ederek 

kendi görüşünü kaynak gösterme- 

den açıklamıştır. Aynı şekilde 11 

Mayıs 1918 K.K. Cumhuriyeti ko-. 

nusundaki düşüncelerini de (Kaf- 
dafı 13/14 s. 34-35, Kafdağı 17/ 

18 s. 11-12) genelde kaynak gös- 

termeden açıklamıştır. Kafdağı' 

nın 17/18. sayısında yayınlanan 

oniki sayfalık yazısında ise (5. 32- 
47) hemen hemen hiç kaynak gös- 
terme gereğini duymamıştır. Ör- 
nekleri çoğaltmak mümkündür. 

Ayrıca C. Hapi'nin yazılarında 

gözlemlediğimiz diğer bir özelliğe 

dikkat ekmek istiyoruz. 

C. Hapi'nin yazılarında öve- 
rek belirttiği az sayıda kaynağın 

büyük çoğunluğunun sahibi yine 
C. Hapi olmaktadır. Yukarıda söz 
ettiğimiz C. Hapi'nin üç yazısında 
da genellikle; Ana Britannica'nın 
C. Hapi tarafından hazırlanan 

"Çerkesler" maddesi, "Kafkasya 
Üzerine Beş Konferans"kitabının 

C. Hapi tarafından sunulan "Adige 
Dili ve Edebiyatı" bölümü, B. Kal- 

mık'ın C. Hapi tarafından çevrilen 

  

  

 



ve açıklayıcı notlar eklenen "Ka- 

bartay-Balkar'da Devrim .Mücade- 

lesi" ve Adıgey'den konuk gelen 
Kerim Tleseruk'un söyleşiyi hazır- 

layan ve yazıya geçiren C. Hapi ta- 

rafından aktarılan görüşleri kay- 

nak olarak kullanılmıştır. 

C. Hapi ile tartışmak istedi- 

gimiz esas düzey titizlik ve olgu 

düzeyi değil, (bu düzeyler önemli 
olmakla birlikte yanlışlıkları ça- 

buk düzeltilebilecektir) bilgi biri- 
kimi eksikliği ve dünya görüşün- 

den kaynaklanan hatalar olarak 

eleşürilen, önermeler ve sonuçlar 

düzeyidir. 

"11 Mayıs 'Cumhuriyeti'"İ 

başlıklı yazı "Ekim Devrimi sıra- 

sında Kuzey Kafkasya'daki olay- 

larla ilgili olarak, ... sayfa 18-19'da 

sunulan bilgilerde yanlışlıklar var- 

dır."* denerek eleştirilmeye başla- 

nıyor. Eleştiriler değerlendirilince 

"bilgilerde yanlışlıklar" olmadığı, 

C. Hapi ile değerlendirme farklı- 

lıkları olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Değerlendirmedeki (o farklılıkların 

temel nedeni ise tarihi incelerken 

kullanılan "Sınıflar mücadelesi" 

perspektifindeki ayrımlar oluştur- 

maktadır. (Bizim "Devlet" kavra- 
.mına yaklaşımımızı ve 1900'lerde 

Kuzey Kafkasya'daki toplumsal sı- 

nıflar"a ilişkin değerlendirmemizi 

burada tekrarlamadan Kafdağı'nın 

15/16. sayısındaki yazının tekrar 

okunmasını önereceğiz.) C. Hapi' 
nin yaklaşımıyla tarih çok rahat 

kavranıyor. C. Hapi 1918'leri sa- 

vaşan iki karşı cepheyle özetli- 
yor; Çermoyev çevresinde topla- 

nan Rus Beyaz Ordusu ve Kızıl 

Ordu. Oysa sınıf mücadelesinin, 

özellikle ulusal hareketler de söz 

konusu olduğunda daha karmaşık 

bir yapının olması gerekmez mi? 

C. Hapi'nin “eleştirel bir göz- 

le" incelenmesini önerdiği B. Kal- 

mık'ın kitabıyla çelişen iki eleşti- 

risini de aktarmak istiyoruz; Hapi, 

“Gücünü Osmanlılardan alan Çer- 

moyev, Denikin'le savaşmayı göze 

alamadı ve 15 Aralık 1918'de is- 

tifa ederek yerini P. Kosok hükü- 

metine bıraktı" görüşümüzü "Dağ- 

h hükümetinin denikin'le alıp 

veremediği de yoktu"” diyerek 

yanlış buluyor. Oysa B. Kalmık'ın 

Kitabına koyduğü 'Açıklayıcı Not- 

lar'da farklı yazıyor; "Kuzey Kaf- 

kas Dağlı hükümeti için ya sonuna 

dek Denikin'le çarpışmak ya da 

Denikin'e teslim olmak biçiminde 

iki şık bulunuyordu. Bu bunalım 

karşısında Çermoyev kabinesi isti- 

fa etti, 19 Aralık 1918'de Pşıma- 

ho Kosok hükümeti kuruldu." 

C. Hapi "Kafkasya Savunma 

Konseyi" ile ilgili yazdıklarımızı 

da "Denikin'le işbirliği eden Men- 
şevik Gürcistan'ın da Denikin'e 

karşı öyle çalışmalar" yapılamazdı 

diyerek eleştirmektedir. Polemik 

genişlerse Menşevikler'le ilgili gö- 

rüşlerimizi de aktaracağız. Şimdi- 

lik B. Kalmık'ın da Menşevik Gür- 

cistan'da tutuklanma tehlikesine 
karşın çalışmalar yaptığını hatırla- 

i 

talım. "Görevimiz silah ve cepha- 

ne bulup İnguşistan'a getirmekti. 
Silah bulduk. Fakat geç kalmıştık: 

Devrimciler bozguna uğratılmıştı. 

Çok sayıda yoldaş Gürcistan'a ge- 
çip oradaki Gürcü örgütünde çalış- 

maya başladı. Sürekli gizli çalışı- 

yorduk ve sik sık Gürcü Menşevik- 

lerinin ya da birlik iktidarlarının 

tutuklamalarına uğruyorduk.” 

Yazımızı C. Hapi'den -içeriği- 

ne katıldığımız- bir alıntı ile biti- 

relim. "Kafkas kültür ve konuları- 

na ilişkin yeni ve gerçekçi değer- 

lendirmelere gereksinim vardır. 

Buna, geçmişin çalışmalarını ye- 

niden gözden geçirmek, çağdaş ve 

doğru bilgi akışına katılabilmek 

bakımından gereklilik vardır. Aksi 

takdirde yanlış sonuçlara sürük- 

lenme sonuçları doğabilecektir."S 
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Çeçen edebiyatının tarihi ve 

gelişimi, Sovyet devrimi ve tari- 

hiyle içiçedir. i 

Sovyet sisteminintam olarak 

oturduğu 1926 yılının Mart ayr 

na kadar Çeçen-İnguş halkı yerle- 

şik yaygın bir alfabeye sahip de- 

gildi. 1921 yılında yapılan 19. 

kongrede, partinin geri kalmış 

halklara kendi ana dillerinde eği- 

tim yapabilmeleri, kültür ve edebi- 

yatlarını geliştirmeleri konusunda 

öncelikle yardım yapılması kara- 

rından sonra, Çeçen-İnguşlar ve 

diğer küçük halklar, kendi yazi 

dillerini, yayınevlerini, tiyatrola- 

rını, dönemin aydınları öncülüğün- 

de kurmaya, geliştirmeye başladı- 

lar. 

Aynı yıl İnguşlar latin alfabe- 

sini temel alarak kendi alfabeleri- 
ni oluşturdular. Çeçenler'in oluş- 

turulmuş iki alfabesi (P.K. Uslar, 
T. Eldarhanov) kril alfabesini te- 
mel almış ama okullarda ve halk 

arasında yaygın olarak kullanılma-- 

ya başlamamıştı. Çeçenler arasın- 

da din adamlarının önemli bir yeri 

olması nedeniyle önce Arap alfa- 

besi temel alınarak bir alfabe daha 

oluşturuldu. Daha sonra 1925 yı- 

lında Rostov'da dağlı kültürüyle i!- 

gili bir konferansta Çeçen temsil- 

cileri, Halid Oşayev, ve M.S. Sal- 
murzayev'in hazırladığı Latin alfa- 

besini temel alan Çeçen Alfabesini 

kabul ettiler. Bu alfabede bir süre 

- sonra pratik kullanımdaki sakınca- 

ları nedeniyle değiştirilerek bugün 

kullanılan kril alfabesi yerini aldı. 

1923 yılında yayınlanmaya 

başlayan ilk Çeçence gâzete "Ser- 

lo" etrafında bir araya gelen Çe- 

çen edebiyatının öncüleri olan dö- 

nemin genç yazarları: Arbi Duda- 

yev, Ahmad Najayev, Said Badu- 

yev, Mohmad Mamakayev, 30'lu 

yıllarda yazmaya başlayan Şam- 

suddin Ayshanov, Nurdin Muza- 

yev, Arbi Mamakayev sadece Çe- 

çenlere seslenmeyi amaçlayan, bu 

arada Çeçen edebiyatini yaratan 

sanatçılar olarak ortaya çıktılar. 
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Çeçen şiirinde ilk adımları 

Arbi Dudayev ve Ahmad Nalayev 

atmışlardır. Said Baduyev ve Moh- 

mad Mamakayev Çeçen gençliği- 

ne edebiyatia kendilerine yaratıcı- 

hk konusunda büyük güven duy- 

malarını sağlamışlardır. Dönemin 

tüm Öncü yazar ve şairleri veni sİs- 

temin ve yaşam biçiminin halk ta- 

rafından anlaşılması ve benimsen- 

mesi için sürekli kolektif üretim 

tarzını, halkların dostluğunu, eme- 

gin kutsallığını, çağdaşlaşmayı ve 

barışı anlatmışlardır. Bunu, Naja- 
yev'in "Kutsal Ekim”, "Çeçen 
Cumhuriyetinin Onuncu Yılı”, 

"Bilimin Derinliği", Mohmad Sal- 

murzayev'in; "Mantıklı Hamid", 

"Hocanın Zulmü", Said Padur- 

yev'in; "Açlık", "Kızıl Kapı", 

“Beşto" gibi şiir ve öykülerinden 
anlıyoruz. 

Çeçen Edebiyatının temelini 

atan yazar olarak anılan Said Ba- 
duyev dönemin Çeçen yazarları 

arasında en bilinçli ve klasik Rus 

edebiyatını en iyi bilenlerdendi. 

1928 yıllarında Mohmad Mama- 

kayev de şiirde önemli çıkışlar 

yaptı. "“Zelimhan", "Komiser", 

"Aslanbek Şeripov", "Kan Emen 
Dağlar" gibi poemleriyle Çeçen 

şiirinde yerini aldı. © 

1920'li yıllarda oyun yazarı 

olarak Said Baduyev ve İsa El- 

darhanov, “Atalarımızın Töresi”, 

Mohmad Yandarov, “Makajoy'un 

İmamı”, Danilbek Şeripov, "Al- 
bek Hacı” isimli piyesleriyle Çe- 

çen edebiyatında ilk örneklerini 

verdiler. Bu oyunlar aynı yıllarda 

tiyatrolarda, köy kültür dernekle- 

rinde sahnelenmeye başladı. 

Yeni yaşam biçiminin yerleş- 

mesi, benimsenmesi, tüm Sovyet 

halkları edebiyatında olduğu gibi 

.Çeçen edebiyatında da tema, öz, 

ve biçimde köklü değişiklikler ya- 

rattı, Dönemin şairi Arbi Duda- 

yvev'de bu değişimleri gözleye- 
bliyoruz. "Çağrı" ve "Yeni Dün- 

ya" isimli şiirlerindeki kahraman- 
lar, kendilerini hiç sakınmadan ye- 

REFİK ÖZDEMİR 

ni yaşamı emeğiyle kuran özverili 

insanlardır. Yine bu yıllarda bire- 

yin yaşamdaki rolünü Ayshanov; 

“Tembellik-Acizlik”, “Mücadele”, 

"“Okuyacağız" öyküleriyle çarpıcı 

bir şekilde vurgulamıştır. 

1930'lu yıllar, Çeçen edebi- 

yatının gelişiminde önemli bir dö- 

nemi kapsar. Sovyetlerde olduğu 

gibi Çeçenya'da da hızlı sosyo- 

ekonomik ilerlemeler olmuş, ko- 

lektivizm tam anlamıyla oturmuş, 

önceki beş yıllık planda hedefle. 

.şnen petrol üretimi iki buçuk yılda 

tamamlanmıştır. Bu verimli çalış- 

manın ödülü olarak, Çeçenya 

emek madalyası almış, dolayısıyla 

halkın yaşam seviyesi yükselmiş- 

tr, 

Çeçenya'daki bu gelişmeler 

kültürel ilerlemelere de yansımış-: 

tır, Binlerce genç enstütülerde, fa- 

kültelerde eğitimden geçmiş, kül- 

türel etkinlikler köylere kadar 
ulaşmıştır. Edebiyata ilgi gözle gö- 

rülür bir şekilde artmış, bu dö- 
nemde yeni isimler, gazete ve der- 

gilerde şiir, makale, roman, öykü, 

hikaye, derleme türleriyle görül- 

meye başlanmıştır. 

Bu yıllarda Said Baduyev'in 

fanatik bağnazlara karşı eleştirel 

bir tepki olarak yazdığı "Petamat" 

isimli roman, sosyal problemleri 

çarpıcı ve açık bir biçimde okura 

sunmuştur. Yazar, Çeçen edebiya- 

tında ilk kez sanatsal bir anlatımla 

Çeçen kadınını ve toplumdaki ye- 

rini ince bir ustalıkla irdelemiştir. 

Roman; Baduyev'in anlatımdaki 

güçlüğünün, dildeki akıcılığının ve 

gerçekçiliğinin bir kanıtıdır. Ro- 

manda olaylar 19. yüzyılın ilk 

çeyreğinde geçer. Tarihsel gerçek- 

leri yansıtmaktan geri kalmayan 

Baduyev, aynı zamanda Çeçenle- 

rin Çarlığa karşı verdikleri müca- 

deleyi de sağlıklı bir şekilde vur- 

gulamıştır. Baduyev ayrıca bu yıl- 

larda deneme türünde "Traktörcü 

Hujit", "Yeni Toplum”, “Öğret- 
menimiz Maksim Gorki" gibi ede. 

bi ürünler de vermiştir. 

  

  

 



İlk Sevyet Yazarları Kongre- 
sine, Çeçen yazarlarından Said Ba- 

duyev, oOŞamsuddin o Ayshanov, 

Nurdin Muzayev, İdris Bazerkin'le 

katılan Mohmad Mamakayev not 

defterine  kongreyle ilgili şöyle 

yazmıştır: "Gorki; bizden, ulusal 

yazarlardan bahsederken şöyle de- 

di: Ulusal edebiyatın gücü, o ulu- 

sun büyüklüğüyle ilgili değildir, 

küçük uluslar da insanlığa sayısız 

deha vermiştir. Dünya kardeşliği- 

nin önemini, kendi ulusunun tari- 

hini ve bugününü özümsemeyenler 

yazar olamaz.” 

Mohmad Mamakayev 30'lu 

yıllarda (Ooyazdığı (o poemlerinde 
halkını çok yönlü anlatabildi. Da- 

ha önce "Kan Emen Dağlar" isim- 
li poeminde dağlıların Çarlığa kar- 

şı verdiği savaşları çarpıcı bir şe- 

kilde vurgulayan Şair, 1934 yılın- 

da yazdığı "Anamla Söyleşi” isim- 

li poeminde zorlu geçen çocukluk 

yıllarını, dönemin Çeçenya'sını, 

halkın yaşamını işledi. Bu poeme, 

çok yönlü anlatım-monolog diye- 

biliriz. Şair yedi. yaşında yetim 

kaldığı zaman kendisine el uza- 

tan, Aslanbekov Çocuk Yurdu'na 

verilmesini sağlayıp eğitimiyle il- 

gilenen Komiser'e sevgisini dile ge- 

tirmektedir. 

Başımı okşadı sıcak elleri, 

Baba şefkatiyle yüzüme baktı, 

"Çocuk yurduna kaydedin" dedi, 

Mavi kalemiyle notunu yazdı. 

(Anamla Söyleşi) 

40'lı yıllarda, İkinci Dünya 
Savaşının ayak sesleri duyulurken 

vatan savunması temasını sıkça İş- 

leyen, Zayndi Bakrayev, Emi Ha- 
midov, Şirvani, Kalayev, Mohmad 

Sulayev, Bilal Saidov, Edilov Has- 

mohmad gibi genç isimlerle karşı- 

laşıyoruz. Savaş yıllarında yazdığı 

bir şiirde Edilov, vatan toprağına 

şöyle seslenmektedir: 

Yiğit ve yaratıcı 

Kıldın beni, 

Cephelerde seni 

Savunuyorum. 

Sıcak kurşunlar 

Taradı bedenimi, 

Bağrına geliyorum 

Kabul et toprak! 

Kaygılı gözlerim 

“Batıya bakıyor, 
Yüreğim, bedenim 

Ölüyor, toprak. 

Taşıma yazılırsa 

Şükranın yeter, 

Barış için ölenlere 

Saygı duy toprak! 

(Saygı Duy Toprak) 
Edilov'un "Kafkas Kartalı”, 

“Savaşçı Sana", "Toprak Zerresi" 

şiirleri yine savaş döneminde va- 

tan Savunması ve kahramanlık te- 

malarını işlemiştir. 

Arbi'Mamakayev, Devrim ön- 

cesinde Çeçenya'daki sosyal yaşa- 

mı yansıtan "Alsagh ve Selehat" 

isimli poeminden sonra, “Terek 

Yamaçlarında" isimli şiir kitabını 

yayımladı. Savaş yıllarında yazdı . 

“Şotoy ğı “Her Şey Vatan İçin”, 
lulara", “Şerefli Birliklere Selam", 

“Ekim (OYaşıtlarının (o Türküsü", 

“Herşey Savaşa" şiirlerinde özgür- 

lük ve vatan onurunu koruma te- 

malarını işledi. Vatanın onurunu 

korumak için tek vücut olarak 

karşı koyan halkı anlatırken, her 

bireyin, halkının temsilcisi olduğu 

bilinciyle, cephede düşmana karşı 

savaşması gerektiğini coşkusal bir 

dille vurguladı. 

50'li yıllarda, 20. kongre son- 

rasındaki Çeçen şiiri öz, biçim ve 

içerik olarak çok yönlü bir geliş- 

me göstermiştir. Çeçen yazarları 

bu yıllarda özgün yapıtlar vermiş, 

felsefi, folklorik tarzda da yazmış- 

lardır. 

Tarihsel miras, ulusal bilinç, 

çağdaş duyarlılık arasında şaşırtı- 

ci bir senteze ulaşan Mohmad Ma- 

makayev, Çeçen toprağının özel- 

liklerini yalın ve çarpıcı bir biçim- 

de dile getirmiştir. 

Soğukta titredik, sarındık 

giysilere, 

Sıcağı bulmak için sokulduk 

ateşlere, 

Anamızın elleri ısıttı bizi. 

Yaşamanın tadına varamadık 

dünyada, 

Bir soğukluk bırakmadı, buz 

kesti içimizi, 

Vatan toprağının sıcağı 

© olmayınca. 

(Toprağın Sıcaklığı) 

Alınteri dökmüşse, savaşıp 

korumuşsa, 

Veya karışmış ise bir 

damlacık al kanı, 

Dünyada var olan herşeyden 

daha fazla, 

Çeçen kutsallaştırır, suyunu, 

toprağını. 

(Dörtlük) 

Yine bu yıllarda Mamakayev, 

"Geri Gelirim”, “Argun'da Sabah”, 

“Taşlar da Anlatır" isimli şiir ki- 

taplarında halkını, vatanını ve en- 

ternasyonalist dşiincelerini dile ge- 
tirmiştir. Mohmad Mamakayev, 

tok sesi, çarpıcı İmgeleri, yaratıcı 

geleneğiyle genç şairlerin öncüsü 

olmuştur, Mamakayev'in şiiri; ulu- 

sal duygu ve düşünüş biçiminin, 

bireysel, ruhsal, zincirsel coşkula- 

rıyla, sorgulayıcı, İmgeleyici an- 

latımıyla halkın sahiplendiği bir 
şiirdir. 

Çeçen halkının tarihini, şiir- 

sel anlatımıyla "Çeçenya Hakkın- 

da Anlatı" isimli poemiyle Nurdin 

Muzayev kitaplaştırdı. Bu kita- 

bında Çeçen halkının Çarlık Rus- 

yası'na karşı verdiği savaşı, tüm 

Çerkes halkının sürgününü, devrim 

yıllarını anlattı. 

İlk şiir kitabı "Sevgili Cum- 
huriyetim"i 40'lı yıllarda yayım- 

layan Raisa Ahmatova, bu yıllar- 

da da Çeçen kadınlarını ve sorun- 

larını konu edinen lirik şiirler yaz- 

dı. Aşk, yalnızlık, vatan sevgisi, 

halkların kardeşliğini şiirlerinde 

özgün bir dille anlatan Ahmatova, 

bir şiirinde vatan sevgisini şöyle 

dile getirmektedir: 

Soğuk tipi dondur beni, 

Sarıl bütün vücuduma, 

Titreterek her yerimi, 

Çalış beni yıldırmaya. 

Herşeyimi vermek için 

Sevgili vatanıma, 
Eğer hazır değilsem, 

Öldür beni acıma. 
(Akşamın Işınları) 

Ahmatova'nın şiiri, Çeçen şii- 
rine yen ibir ses, renk kattı. 

Dönemin genç yazarlarından 

Şeyhi Arsanukayev, Ahmad Daka- 

yev, Mohmad Dikayev, Hüseyn 
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Satuyev, Alvadi Şeyhiev, Musbek. 

Kibiyev, Azi Kusayev'in isimleri 

gazetelerde, dergilerde, antolojiler- 

de, göze çarpmaya başladı. Bu 

genç yazarların ilk kitapları bu dö- 

nemde basıldı. 

Çeçence edebiyat dergisi Ar- 

gun'da; Arsanukayev'in "Barış 

Güçlüdür", "Sovyet İnsanı”, "Kaf- 

kas", “Anadili”, Dikayev'in "Sız.- 

layan Yerler” isimli şiirleri genç 

okurlar tarafından coşkuyla kar- 

şılandı. Dikayev bir şiirinde kay- 

gılarını şöyle dile getirmişti: 

Sonbaharda sarararak 

Dökülen yapraklara, 

Kederlenip bakiyorum 

Düştükleri toprağa. 

Korkuyorum, bazıları 

Tutunacak dal bulmadan, 

Yaprak gibi dökülerek, 

Koparlarsa halkımızdan. 

(Korkuyorum) 

Arsanukayev ve Şeyhiyev, 

"Çeçen Halkına", "Yaşam Deni- 

zinde", "Ayaklanan Yüreğimde" 

halkın duygularına kulak verdiler. 

Genç şairlerden Şahid Reşidov, 

Said Gatsayev, arı, akıcı dilleriy- 

le, lirik şiirleriyle genç okurların 

dilinden düşmediler. 

Yine; aşk, vatan, doğa, genç- 

lik ve sosyal sorunları şiirleriyle 

dile getiren şair Mohmad Sulayev, 

halkının sınırlar ötesine taşan ta- 

rihsel ve hala kanayan toplumsal 

yaralarının çözümünü anavatana 

dönüşte görerek şiirlerinde işledi. 

Vatanım çağırıyor usanmasız, 

Karnım tok başka seslere. 

Durursam, duracak kalbim 

amansız, 

Gidiyorum varmam gereken yere. 

Suçluyorsun beni, duyamıyorum; 

İsteme gücümün yetmediğini!.. 
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Mutlu bilse bile, insan.kendini 

Değildir, özlüyorsa memlekitini! 

(Aydınlık Akşam) 

Sınırlar ötesine sürülen halkı- 

na aynı çağrıyı Hasmohmad Edi- 

lov'un şiirlerinde de görüyoruz: 

Dönecek diye çocukları 
Bekliyor Kafkasya, 

Açmış engin kucağını, 

Hazır. 

Eşsiz dağlarının 

Beyaz dorukları gibi, 

Yatakların en güzelini 

Sermiş çocuklarına. 

Çağırıyor atalarının 

Soluduğu havalara, 

Yaşamaya çağırıyor 

Dedelerinin toprağına, 

Çiçeklerin açtığı 

Sevimli yamaçlara. 

(Mutluluğum) 

Çeçen yazarlarının 20. kong- 

reden sonra Rusçaya çevrilen ya- 

pıtları olan; Said Arsanov'un 

"Dostluk Ne Zaman Bilinir", Moh- 

mad Mamakayev'in, "Devrim Mü- 

ridi", “Zelimhan", Halid Oşayev'in 

“Alevli Yıllar", Mohmad Sula- 

yev'in, "Tovsolt Dağdan Gidiyor", 

Nurdin Muzayev'in, "Argun'un Kr- 

yısında", Mohmad Musayev'in, 

"Mutluluk Kaynağı", Abuzar Ay- 

demirov'un, "Barışın Adıyla" isim- 
li romanları, öykü ve anlatılarının 

tümü, Çeçenleri, Çeçen tarihini, 

folklorunu konu ediniyordu. 
"Barışın Adıyla" isimli roma- 

nında Aydemirov, 1940'lı yıllar- 

dan 1905'e kadar Çeçenlerin ve 

Kuzey Kafkasyalı halkların Çarlık 

Rusyasına karşı verdikleri mücade- 

leyi anlatıyordu. Arsanov "Dost- 

iuk Ne Zaman Bilinir” romanında 

19. ve 20. yüzyıl başlarında Çe- 

çenya'daki değişimi, devrim yılla- 

rında kan davası nedeniyle Rusya 

içlerine göçen bir Çeçen ailesinin 

başından geçenleri konu edinerek, 

dönemin Rusya ve Çeçenya'sını 

sosyal, tarihsel yönleriyle, folklo- 

rik imgelerle, güçlü bir edebi dille 

anlatmıştır. Çeçen edebiyatında 

önemli bir yeri olan Mohmad Ma- 

makayev, “Devrim Müridi" isimli 

romanında, Çeçen halk kahramanı. 

Aslanbek Şeripov'un yaşamını ve - 

mücadelesini anlatmıştır. 

Günümüz Çeçen edebiyatına 

baktığımızda Roman dalında Abu- 

zar Aydamirov "Uzun Geceler" 

isimli tarihsel romanıyla, Çeçen- 

Çerkes halkının sürgününü, "Şa. 

mil'in Gezileri" isimli tarihsel an- 

latısıyla İmam Şamil'in bilinme- 

yen yönlerini, Çarlık Rusyasına 

- karşı yapılan savaştaki Çeçen-İn- 
guş halkının yerini açık bir şekil- 
de vurgulamış, "Halk Yazarı" ün- 

vanını almıştır. Şiir dalında genç 

şairlerden, Apti Bisultanov, Zelim- 
han Yandarbiyev, öykü dalında 

“genç yazarlardan Musa Ahmatov 

çağdaş Çeçenedebiyatının doruk- 

larına harçlarını koymuşlardır. 

Çeçen yazarları, bugüne de-- 

gin kalemlerini anadillerinde kul- 

lanmışlar, roman, şiir, öykü, de- 

neme, eleştiri, tiyatro oyunlarıyla 

kendilerine özgü; tarihsel, gelenek- 

sel, sanatsal, dokusal yönleriyle 

ürünlerini vermişler ve vermekte- 
dirler. 

İnsanlara barış ve mutluluğu 

dileyen, özgürlüğe koşulsuz bağlı 

“kalan, efsanevi Kafkas dağlarının 

bu küçük ulusunun yazarlarına; 

halklarının geçmişte yaşadığı, acı, 

sürgün ve yıkımlar, bugünkü kaza- 

nımlar sonsuz esin kaynağı olmuş- 

tur. 
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Kuzey Kafkasya ve Transkafkasya 
(Gürcüstan, Ermenistan ve Azer- 
baycan| kentlerindeki, Moskova 
ve Leningrad'daki müzelerin, 19." 
yyın sonları ve 20.yy'ın başla- 
rında Kafkasya'daki 
ların imal ettiği silah ve gümüş 
işeme ile ilgili . bölümlerinde 
Dağıstanlıların ürünleri çoğunluk- 
tadır. Bu bir tesadüf müdür, 

yoksa Kafkasya'daki zenaatların 
tarihinde oluşmuş belirli bir 

sürecin yansıması mıdır? Bu s0- 
ruya kesin bir yanıt ancak Dağıs- 
tanlı ustaların yaşamındaki son 
derece ilginç bir olgu, göçmen 
işçilik olgusu incelenerek verile- 
bilir. 

Dağıstanlılar her zaman 
yapımcılığı ve gümüş işlemeciliği 
ile ünlü olmuşlardır. Fakat uzun 
bir dönem boyunca Dağıstan'da 
sadece bir merkezin, Kubachi 

köyünün ürünleri bu bölgenin dı- 
şında tanınıyordu. Diğer bütün 
merkezlerdeki zenaatkarlar (en 
büyükleri bile) sadece kendi yerel 
pazarları için çalışıyordu. Kaf- 
kasya Savaşları'nın o bitiminden 

sonra 1860 Reformları'nı izleyen 
dönemde Dağıstanlı zenaatkarların 
kendi bölgelerinin dışında çalı- 
şabilmeleri mümkün oldu. (Urün- 
lerine) pazar aramak için Dağıs- 
tanlı ustalar yurtlarından ayrıla- 
rak Kuzey Kafkasya, Transkafkas- 
ya, Güney Rusya ve Hazer-ötesi 
Bölgesi'ndeki (OblastJ kasabalara 
ve topluluklara gittiler. 

Bu makalede göçmen işçi olarak 

zenaatkar- yerleştikleri 

silah 

silah imalatı ve gümüş işle- 
meciliğinde çalışan Dağıstan- 
lıların sayısı, Dağıstan'ın hangi 
bölgesinden geldikleri, nereye 
gittikleri ve zenaatkar olarak 

yaşamları çalışıl- 
mıştır. 

saptanmaya 

Bu sorulara yanıt elde edebile- 
ceğimiz çeşitli kaynaklar mev- 
cuttur. En başta, Tiflis, Bakü, 

Erivan ve Leningrad'daki arşiv- 
lerde çeşitli belgeler bulunmak- 
tadır. Ölçüm Kontrol Bürosu 
dosyaları, . gümüş ustalarının 
isimleri, Oürünleri, oödedikleri 
vergi ve ölçüm kurallarının çiğ- 
nenmesiyle ilgili bilgiler içer- 
mektedir. Bakü kontrol bürosu 
dosyalarında zenaatkarların ham- 
madde kaynakları ve pazarları, 
gelirleri, atölyelerindeki ekipman 
ve imal ettikleri ürünler ile ilgili 
bilgileri kapsayan anketler var- 
dır. Aynı arşivler, ulusal ve 
uluslararası sergilerin odüzen- 
lenmesi, sergilere katılanların 
isimleri, sergiledikleri ürünler ve 
kazandıkları ödüller ile 

ayrıntılı veriye sahiptir. 
ilgili 

Maliye Bakanlığı'nın  arşivle- 
rinde ticari ve üretici firmaların 
kasabalarda ve diğer yerleşim 
merkezlerinde yaptıkları kont- 
rolların raporları bulunmaktadır. 
Bu raporlarda, zenaatkarlar, kö- 
kenleri, atölyelerindeki ekipman 
(cinsi), büyüklüğü ve sayısı, ze- 
naatkarların geliri ile ilgili bil- 
giler mevcuttur. Zenaatkarların 

bölgelerdeki 

kökenini belirten çeşitli kay- 
naklar, Tiflis Zenaat Bürosu'nun 

dosyalarında da bulunabilir. (1) 

İkinci veri kaynağı, fsergiye| 
katılanların isimlerini, yerleşim 
yerlerini ve sergiledikleri ürün- 
leri belirten yayınlanmış sergi 
(fuar) kataloglarından oluşmak- 
tadır. Çeşitli topluluklarda çalı- 
şan usta zenaatkarlar üzerine 
sözlü bilgi de alan çalışmaları 
ile derlenerek bu çalışmada 
kullanılmıştır. 

Gümüş işlemeciliği ve silah 
yapımı, Kaytago-Tabasaran ve 
Kazi-kumuk (*) Yöreleri'nde 
Jokrug) çok yaygın bir meslekti. 
Göçmen zenaatkarların çoğunluğu 
bu bölgelerden çıkmıştır. Az 
sayıda göçmen zenaatkar Gunip 
Yöresi'nden de gelmişti. 

Kaytago-Tabasaran Yöresi'nde üç 
ana meltal-işleme merkezi vardı. 
Amuzgi ve Kharbuk'daki zenaat- 
karlar Kubachi için yarı-bitmiş 
ürün imal ediyorlardı ve göç 
sürecine katılmadılar. En büyük . 
merkez olan Kubachi'de zenaat- 
karların bir kısmı çalışmaya 
devam ederken diğerleri göç yo- 
İunu tuttu. 

*  Kazi-kumuk: Lak Yöresi'nin 
Rusça'daki ismi. o Kuzey-doğu 
Kafkasya'nın Oyerel o(otokton) 
halkı olan Laklar (Kazi-kumuk- 
lar), bir Altay/Kıpçak halkı olan 
Kumuklar ile karıştırılmamalı- 
dır. -ç.n. 
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Kubachi zenaatkarları 1860'lardan 
sonra göç etmeye başladılar. Bu 
zenaatkarların ürünleri oldukca 
çeşitliydi. Kimisi ateşli silahlar 
üretiyordu (namlu hariç; namlular 
Kharbuk'dan geliyor, Kubachili 
ustalar diğer parçaları -çakmak, 
gez, arpacık ve kundak- o imal 

ediyordu). Diğerleri soğuk silah- 
ların yapımını tamamlıyordu: A- 
muzgiden hazır kamalar salın 
alınıp kabza ve kınlar yapılıyor- 
du, Üçüncü grup ise silahlari süs- 
lüyor, altın ve gümüş ürünler 

imal ediyordu. Kubachililer özel- 
likle namlu ve tüfek çakmakları, 
kama ağzı, kabza, kılıç, 
kını ve hançer süslemesi işinde 
kullandıkları, demir, boynuz ve 
kemik üzerine altın ve gümüş 
kaplamacılığıyla ün kazanmıştı. 
Ayrıca OKubachili ozenaatkarlar 
kemer, kadınlar için broş, yüzük, 
bilezik, vb. yapımında kuyumcu 
olarak da çalışıyordu. 20.yy'ın 
başlarında geleneksel ürünlere ek 
olarak Avrupa tipi işler de ya- 
pılmaya başlandı: yaka ve kol 
düğmeleri, puro ve sigara ağızlık- 
ları, broşlar, para keseleri, vb. 

Silah imalatçısı ve kuyumcuların 
zenaatkarlar içerisindeki oranı ve 
ne kadarının Kubachi'de kaldığı, 
ne kadarının da çalışmak için 
dışarıya gittiğini bulmaya çalış- 
tığımızda aşağıdaki (o sonuçlara 
ulaşırız. 

1882'de D.N.Anuchin'in verdiği 
sayılar şöyledir: Kubachi'de top- 
lam 504 ev vardı. 200 evin sahibi 
köyde çalışırken geri kalanlar ya 
köy dışında çalışıyordu veya 
tüccardı. Demek ki yaklaşık 300 
kişi köyden ayrı çalışıyordu. (2) 
Anuchin zenaatkarların ne kada- 
rının hangi işlerde çalıştığını 
belirtmemiştir. 1898'de bu toplu: 
lukta (köyde) 26 gümüş ve bir 
altın ustası ve gümüyaltın ti- 
eareti yapan bır tüccar vardı. (3) 
Sonuçta, ya kuyumcuların sayısı 
azdı, ya da kuyumcuların çoğun- 

luğu köyden ayrı çalışıyordu. 

İkinci varsayımın doğru olduğunu 

kabul ederek köyden ayrı çalış- 
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kılıç 

an işçilerin sayısını yaklaşık 
olarak saptamaya çalışabiliriz. 
Kaytago-Tabasaran Yöresi'ndeki 
gümüş ustalarının sayısıyla ilgili 
aşağıdaki veriler mevcuttur. 

1902 470 
1909 — 300 
1905 — 185 
1910 o 238 (4) 

Böylelikle 1902-1910 döneminde 
gümüş işlemeciliğiyle uğraşan- 
ların sayısının 185-470 arasında 
dalgalandığı : anlaşılmaktadır. 
Zenaalkarların küçük bir kesimi 
Kharbuk'ta ve yörenin diğer 
yerleşim kesimlerinde (en fazla 
30*'kişi) çalışırken (5) 27'si de 
Kubachi'de kalmış ve geri ka- 
lanlar köyden ayrılmıştır. 

Kubachililerin ne zaman dışarıda 
çalışmaya (Oobaşladıkları (o kesin 
olarak bilinmemektedir. Büyük 
bir olasılıkla Kafkasya Savaşla- 
rmnın bitiminden hemen sonra 
başlamış olabilir. e P.Petukhov 
(bu konuda) şöyle demektedir; 
“Her yıl Kubachililer Kafkasya'- 
nın değişik yerlerine para ka- 
zanmak için çok sayıda gitmekte 
ve bazen köylerinden tamamen 
ayrılıp Ouzaklardaki aşiretlere, 

kalaycı, gümüşcü ve silah ima- 
latcısı Oolarak yerleşmektedir. 
Kubachili bir insanı Nukha'da, 

Tiflis'de, Kızlar'da, Stavropol'da 

ve bazen Astrakhan ve Kırım'da 
(bile) bulmak mümkündür". (6) 

Silah imalatçılarının ve gümüş 
işlemecilerinin yüksek oranda 
ayrıldığı bir başka bölge de 
Kazi-kumuk Yöresi'ydi. (7) Lak- 
ların zenaatkar olarak dış-gö- 
çüne ilişkin ilk kaynak N.I.- 
Voronov'da bulunur. Voronov 
Kazi-kumuk'u 1867 sonbaharında 
gezdikten sonra şöyle yazmak- 
tadır: "Kazi-kumukların ürünleri 
çoktan Tiflis'e ulaşmıştır. Bu 
ürünlere metalden ve kemikten 
yapılmış olağanüstü güzel silah- 
lar ve kılıçlar da dahildir. Kazi- 
kumuk (o yöresinden o kalaycılar 
Kafkasya'nın ve Rusya'nın deği- 
şik yerlerinde görülebilir". (8) 

Kazi-kumuk Yöresi'nde ücretli 
göçmen-emek her zaman yaygın- 
dı fakat uzun bir süre göç eden- 
lerin sadece küçük bir kesiminin 
zenaatlarla uğraştığı görülmek- 
tedir. Vorontov 1867'de Kazi- 
kumuk Yöresi'nde zenaat ve ti- 
caret ile uğraşanların genellikle 
nüfusun atılgan kesimi olduğunu, 
diğer köylerde oturan insanların 
“genellikle sadece Hazer'in aşağı 
kesimlerine, Derbent ve Kuba'ya 
taş kırıcısı olarak gittikleri"ni 
belirtmektedir. (9) Kafkasya'daki 
değişik Oo bölgeler (o arasındaki 
ekonomik bağların gelişimi, göç- 
men emeğin artışını kolaylaş- 
ardı. Kafkasya'nın değişik ke- 
simlerindeki ekonomik ihtiyaçları 
başarılı bir şekilde değerlen- 
diren ve faaliyetlerini (bu ih- 
tiyaçlara) uyarlayanlar ilk önce 
Kumuk, sonraları da diğer toplu- 
luklardan insanlardı. 1880'lerde 
genellikle Lakların (sadece Ku- 
muk'daki insanlar değil) evlerin- 
den çalışmak için ayrıldıkların- 
da zenaatkar olarak çalıştıkları 
kaydedilmiştir. Şüphesiz Lak- 
ların uğraştığı zenaatlar -bakır 
eşya dövme ve kalaylama, ku- 
yumculuk ve silah imalatcılığı- 
Laklar arasında büyük bir olası- 
lıkla daha önceleri de gelişmiş- 
ü, fakat bu zenaatlar ancak 

göçmen işçiliğe bağlı olarak 
yaygınlaşmıştır. Sadece göçmen 
işçiler (o sayıldığında oOKumuk'ta 
248, Unchukatl'da 53 ve Chur- 

takh'da 47 gümüşcü görülmek- 
tedir. (10) Bakü Ölçüm Kontrol 
Bürosu'na 1998'de ulaşan bil- 
gilere göre Kazi-kumuk, Antiku- 
lin, Vitskhin ve Mugor naib- 
lerindeki herkes "altın ve gümüş 
işlemeciliğinde oçalışmakta ve 
Kafkas bölgesi, Transkafkasya, 
Hazer-ötesi Bölgesi ve Rusya'nın 
güney illerindeki kasabalarda 

(bir kesimi atölye ve dükkanlara 

sahipken, çoğunluk ücret karşı- 
lığı işçi olarak çalışarak) çeşitli 
ürünler imal etmektedir. (Bunlar) 
kendi köylerinde üretim ve satış 
yapmazlar. Aşırı sıcağa dayana- 
madıklarından ve köylerindeki 
işlerini düzenlemek için evlerine 

 



yaz döneminde 2-3 aylığına (ha- 
ziran, temmuz ve ağustos) dön- 
mektedirler." (11) 

1902'de Dağıstan Bölgesi İstatistik 
Komitesi sekreteri Hi Kozubski 
şöyle yazmaktadır: "Kazi-kumuk 
Yöresi'nde kuyumculuk zenaati 
özellikle OKumuk'ta gelişmiştir. 
Buradan gümüş ustaları bütün 
Kafkasya'ya yayılır ve yazın 
köylerine dönerler." (12) Şimdi 
de, ne kadar lak zenaatkarın 

göçmen işçi olarak çalıştığını 
saptayalım. 

19.yy'ın sonlarında Kazi-kumuk 
Yöresi'ndeki gümüş ustalarının 
sayısı şöyleydi: 

1886 (| 608 
1899 o 569 
1901 o 423 
1903 o 753 
1905 o 786 
1909 o 709 
1910 749: 
1914 777 
1915 o 534 (13) 

19.yy'ın sonlarında Lak toplu- 
luklarında sürekli olarak çalışan 
zenaatkarların (osayısı (o azdı. 
1898'de, 9 toplulukta birer tane 
ve Kumuk'ta üç zenaatkar vardı. 
(14) Lak zenaatkarlar "kentli ze- 
naatkarların çoğunluğunun Yahu- 
diler ve kasaba-dışından, özellik- 
le Kazi-kumuk Yöresi'nden dağlı- 
ların oluşturduğu Dağıstan kasa- 
balarına" (15) ve Kafkasya'nın 
tamamına yayılmıştı. 

Arşiv verileri, imzalı eserler ve 
alan çalışmaları temelinde, bu 
makalenin yazarı Kazi-kumuk 
Yöresi'nden 313 gümüş ustasının 
ismini tesbit etmiştir. (16) Bun- 

“ların 285'i büyük bir olasılıkla 
göçmen işçiydi. Listedeki 262 
isim Kazi-kumuk'tan zenaatkar- 
lara aittir. Bunların 25'inin 
topluluğun içinde çalıştığını ve 
237'sinin Kafkasya ve Transkaf- 
kasya'daki değişik kasaba ve 
yerleşim bölgelerine geçimlerini 
sağlamak için gittiklerini sap- 
tamış bulunuyorum. 

Dağıstanlı ozenaatkarların gö- 
rüldüğü ilk kent, Kafkasya'nın 
başkenti Tiflis idi. Kaynak- 
larımıza göre 1842-1917 döne- 
minde 124 müslüman zenaatkar 
burada çalışmıştır. (İsimlerine 
bakılırsa bunların ikisi Azer- 
baycan veya İramlıdır; geri 
kalan 122 kişi büyük bir olası- 
lıkla O Dağıstanlıydı. Dağıstanlı 
zenaatkarlar OTiflise gelmeye 
1869'ların sonlarında başladılar. 
Daha önceleri Tiflisteki ous- 
taların (kaydedildiği) belgelerde 
müslüman ismi olân sadece dört 
zenaatkar görülmektedir. 1863- 
1868 de ek olarak yedi kişi 
daha gelmiştir (bunların ikisinin 
ismine "Kazi-kumukhskii" keli- 
mesi eklenmişti). N.I. Voronov'un 
da 1860'ların sonunda Kazi-ku- 
muk ürünlerinin çoktan Tiflis'e 
ulaşmış olduğunu gözlemlediğini 
hatırlayalım. 1868-78'de 10, ve 
1878-1917 de 100 yeni zenaatkar 
daha gelmiştir. Bunların etnik 
kökenlerine göre ayrımı şöyle- 
dir: 103 Lak, 3 Kubachili ve 
kökeni saptanamayan 16 Dağıs- 
tanlı. Lakların 93'ü Kazi-ku- 
muk'tan (17), biri Nitsovkr, 3'ü 
Ducha, ve biri Unchukatl köyle- 
rindendi. Kazi-kumuk Yöresi'n- 
den dört kişinin köyü konu- 
sunda ise veri yoktur. Kubachi- 
lilerin sayısının az olması - 
sadece üç kişi- şaşırtıcıdır, 
çünkü bütün kaynaklar Kubachi- 
lilerin Kafkasya'nın büyük kent- 
lerine (oyerleştiğini o göstermek- 
tedir. Bu konu henüz aydın- 
latılamamıştır: 

# # » 

Gümüş işlemecilerinin dışında, 
ek olarak 10 Dağıstanlı silah ve 
kama imalatçıları, kılıç ustaları 
ve diğer zenaatkarlar da kay- 
naklarda belirtilmiştir. Bunların 
8'i Kumuk'tandır. 

Dağıstanlı zenaatkarlar Gürcüs- 
tan'ın diğer kasabalarında da 
çalıştılar. Ne yazik ki elimiz- 
deki veriler sadece kısa bir 
dönemi (1900-1915) kapsamak- 
tadır. Bu yıllarda Gürcüstan'ın 
değişik kasabalarındaki Dağıs- 
tanlı Ozenaatkarların odağılımı 

şöyleydi: Kutaysi 26, Batum 26, 
Sukhumi 10, Gori 6, Poti 6, 
Telavi 6, Lagodekhi 2, Signakh 
6, Öchemchira i, ve Akhalisikhe 

6. 

Dağıstanlı zenaatkarlar Azer- 

baycan kasaba ve köylerine de 
gittiler. Gürcüstan'dakilere göre 
Azerbaycan'daki (o Dağıstanlıları 
saptamanın daha Zor olduğunu 
belirtelim. Buradaki Dağıstanlı 
zenaatkarları sadece kökenleri 
açıkca belirtildiği veya özgül 
Dağıstan ismi taşıdıkları zaman 
saptayabiliyoruz. Genellikle isim- . 
ler herhangi bir etnik farklılık 
göstermemekiedir. N 

Bakü'de Dağıstanlıların görülüşü 
1880'lere, Bakü'nün önemli bir 

sınai merkez oluşuna uzanır. Bu 
kente hem Rusya'dan, hem de 
çevre bölgelerden göç edilmiş 
ve kent uluslararası bir nitelik 
kazanmıştı. Bu durum altın ve 
gümüş eşyalara olan talepte de 
değişikliklere yol açtı. Avrupa- 
tipi mücevherler kuyumcularda 
satılırken, "yerli" süs eşyaları, 
yerel altın ve gümüş ustalarına 
sipariş ediliyor/satın alınıyordu. 
Transkafkasya'nın yakın bölgele- 
rinden yoğun göçler sonucu 
etnik eşyalara ve (bu eşyaları 
imal eden) zenaatkarlara talep 
arttı. Bu durum Azerbaycan'ın 
diğer kasabalarından (Shusha, 
Shemakha, vb.) ve aynı zamanda 
Dağıstan'dan Oo zenaatkarların 
Bakü'ye gelmelerine neden oldu. 

Dağıstanlı zenaatkarların isim- 
lerinin (obelgelerde o görünmeye 
başlaması 1870'li yılların baş- 
larında olur. Kaynaklarımıza göre 
(18) 1877-1917 yılları arasına 
rastlayan 40 yıl içerisinde Bakü'- 
de 307 zenaatkar olduğu anlaşıl- 
maktadır. Bunların 50'sini Dağıs- 
tanlı kabul edebiliriz. Bu elli 
kişinin dağılımı da şöyleydi. 

17'si Khurkha ve (S.M.Khaida- 
kova göre) 13'ü Kazi-kumuk 
(köyünden) olmak üzere 25 kişi 
Kazi-kumuk Yöresi'ndendi. Kay- 
naklarda üç kişi Kubachili olarak 
kaydedilmiştir. Geri kalan 22 
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kişinin ismi Dağıstanlı veya o 
yörede kullanılan isimlerdendi. 
Bununla birlikte bu 22 kişinin 
hepsini Dağıstanlı kabul etme 
eğilimindeyiz; çünkü bunların bir 
kısmı Dağıstanlılar arasında son 
derece yaygın olan gümüşcülükle 

uğraşıyordu . (Azerbaycanlılar a- 
rasında yaygın olan zenaat altın 
işlemeciliğiydi.)> Buna ek olarak 
bu zenaatkarlar belirli sokaklarda 
yaşıyorlardı; bu, Dağıstanlıların 

birbirlerine yakın oturma eğilim- 
lerine de uygun düşmektedir. 

Bu kentte de çok az Kubachili 
(sadece üç kişi) bulunmuştur. Bir 
olasılıkla kökeni saptanamayan 22 
Dağıstanlının bir kesimi Kubachili 
olabilir. 

1898'de Bakü Yöresinde (19) 
toplam 1036 altın işlemecisi, gü- 
müş işlemecisi ve kuyumcu 
vard. o Gümüş o işlemeciliğiyle 
uğraşanların (131'i OKazi-kumuk 
Yöresi'ndendi. Bakü kontrolörü 
olan V.K.Zgelenitski bunların uğra- 
şılarını şöyle tasvir etmiştir: 
"En becerikli ofzenaatkarların| 
büyük bir kesimi o-131 kişi- 
Güney Dağıstan ve özellikle Kazi- 
kumuk'tan (o gelmiştir; (bunlar 
kendilerine özgü değişik yerel 
silahlar ve kılıç, kama, tabanca 

ve tüfek için değerli metallerden 
kakmalar, oldukca saf altın ve 
gümüşten değişik tipte yerel 

, kemerler imal etmektedir. Lezgi 
yapısı bir tüfek ve tabancanın, 
alın ve gümüş kakmasıyla son 
derece artistik bir görünümü 
vardır. Lezgilerin ürünleri temiz 
oyma ve taklid edilemeyen 
gümüş alaşımlı savat (niello) 
süsleri ile kolaylikla ayırdedile- 
bilir." (20) 

Dağıstanlı zenaatkarlar Azer- 
baycan'ın diğer kentlerinde de 
çalışmışlardı. 1870'lerden sonra 
Kuba'da 13 gümüş ve 14 silah 
imalatcısı, oElizavetpole'da 15 
kişi, Geokchay'da 3 Kumuk ve 4 
“Dağıstan dağlısı", Kiurdamir'de 
bir "Dağıstan dağlısı", 3 Kuba- 
chili, 2 Kumuk ve muhtemelen 
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Dağıstanlı olan 4 zenaatkar 
vardı. Apsheron Yarımadası'ndaki 
Balakhany'de 11 Lak ve Dağıs- 
tanlı olması muhtemel 6 kişi, 
Sabunchi'de de 2 Dağıstanlı 
yaşıyordu. 

Oldukca kalabalık bir grup zena- 
akar da Zakataly Yöresi'nde 
para kazanmak için yurtlarından 
ayrıldı. O Bu bölgede çalışan 
ustaların hemen hemen tamamı 
Kumuk ve Gunip Yöresi doğum- 
luydu. 1900-1915 yılları arasında 
9 Dağıstanlı Zakataly'de çalış- 
mıştır. Belokany'de 6'si Gunip 
Yöresi'ndeki Khurup'tan, 4'ü Ku- 
muk'tan ve biri "Dağıstan dağ- 
ısı” id kişi, Aliabadda 4'ü 
Kumuk olmak üzere 8 Dağlı 
vardı. Katekh'de 2'si Kumuk ve 
biri Gunip'ten 3; Kakhi, Kovach- 
keli ve Matsekhi'de de birer 
tane Dağıstanlı vardı. 

Dağıstanlılar Kars Yöresi'nde de 
çalıştı: Kars'ta 4, Ardahan'da 2 
ve Oltu'da 4 kişi. 

Ermenistan'da çalışan Dağıstan- 
lıların sayısı azdı. Bu bölgede 
Tiflis ve Bakü gibi hızla gelişen 
kentler yoktu ve yerel zenaat- 
karlar buradaki nüfusun altın ve 
gümüş eşya gereksinimini tama- 
men karşılıyordu. Örneğin Eri- 
vanda sadece bir Dağıstanlı 
çalışmıştır. e Dağıstanlılar aynı 
zamanda Oo Transkafkasya'nın 
Shusha ve Shemakha gibi gümüş 
işlemeciliğiyle ünlü eski zenaat 
merkezlerinde de görülmemişler- 
dir. 

Kuzeyf-batı) Kafkasya, Dağıstan- 
lıların mevsimlik geçim için git- 
tikleri bir başka yöndü. Ne 
yazık ki Kuzey Kafkasya kent 
ve kasabalarına ait arşivler çok 
eksiktir. Ölçüm kontrol memur- 
ları tüm zenaatkarları değil, 
sadece kuralları çiğneyip ceza 
alan zenaatkarların isimlerini 
kayıtlara (o geçirmişlerdir. . Bu 
bilgiler (oo atölye (o mülfetüşleri 
tarafından St.Petersburg'a gön- 
derilen raporlarda bulunmaktadır. 

(21) Yerel kontrol bürosu ve 
Terek kontrol bürosunun dos- 
yaları Ordzhonikidze kentindeki 
arşivlerde bulunamamıştır. 

1886-1915 yılları arasında 16'sı 
Kumuk'tan toplam 33 Dağıstanlı 
Vladikafkas'ta, 1900-1915 yılları 
arasında Yu Kumuk'tan toplam 
13 Dağıstanlı Grozni'de çalış- 
mıştır. oOEkaterinodar'da tipik 
Dağıstan ismi taşıyan 9 zenaat- 
kar vardı, Yine bu yıllarda 
Maykop, Armavir, Novocher- 
kassk, Piatigorsk ve Kislovad- 
sk'da iki veya üçer kişi çalı- 
şirken Stavropol, Batalpashinsk 
ve Sochi'de fsadecel birer kişi 
bulunuyordu. 

Adiğey, oKabardey-Balkar (o ve 
Karaçay-Çerkes köylerinde bu 
konuyla ilgili verileri toplayan 
yazar, 20.yyın başlarında bu 
bölgelerde çalışan gümüş ve 
silah imalatçılarının çoğunluğa 
yakın bir kısmının Kazi-kumuk 
Yöresi'nden geldiğini bulmuştur. 
Etnik grupları sorulduğunda 
gümüş ustaları değişmez bir 
şekilde "Kumuk" cevabını ver- 
mekte ve sonraki araştırmalar 

bu ustaların Kumuk topluluğuna 
dahil olduklarını göstermektedir. 

Batı Kafkasya'daki topluluklarda 
genellikle bir veya (baba/oğul, 
kardeş gibi yakın akraba olan) 
iki zenaatkar birlikte çalışıyordu. 
Zaman geçtikce bu zenaatkarların 
bir kesimi evlenme ve mülk sahibi 
olma yoluyla bu topluluklara 
yerleşmişlerdir... Aynı Oo süreç 
kentlerde de yaşanmıştır. Zena- 
atkarın maddi durumu geliştikce 
bir ev ve atölye satın alınıp 
zenaatkarın ailesi de kasabaya 
getirilmekteydi. Gençler köylerden 
kasabalara, akraba veya kendi 
köylerinden bir (ustadan) zenaatı 
öğrenmek için geliyor ve genel- 
likle kasabaya tamamem yer- 
leşiyorlardı. Bu süreç hem Ku- 
bachililer (22) hem de Laklar 
arasında tipik bir süreç haline 
gelmişti. 

Kısaca, elimizdeki (kaynaklara 
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göre 19.yyın ikinci yarısı ve 
20.yy'ın başlarında Dağıstan'dan 
Kafkasya'nın köy ve kasabalarına 
yayılmış altın ve gümüş işleme- 
ciliğiyle uğraşan 500 Dağıstan- 
lının ismini sayabiliriz. Bunların 
elimizde kayıtları bulunmayan bir 
kesimi de Güney Rusya ve Hazer- 
ötesi (o Bölgesi'ndeki (Okentlerde 
çalışmışlardır. 

Dökümanlar ve belgeler yurtla- 
rından ayrı olan Dağıstanlıların 
yaşamları ve eserleri ile ilgili bir 
düşünce edinmemizi sağlamak- 
tadır. E.i.Kozubskii Kazi-kumuk 
zenaatkarları için şöyle demek- 
tedir: "Sonbaharda çalışmak için 
yola düşen zenaatkarlar ilkbahar- 
da evlerine dönerler. Bu arada 
son derece çök çalışıp az har- 
cayarak oldukca çok para birik- 
tirebilirler." (23) Bakü'lü gümüş- 
cülerin üretimini incelediğimizde 
en çok üretimin yılda 15-25 
kg.lık üretim ile Dağıstanlılar 
tarafından Oo gerçekleştirildiğini 
görürüz. Ermeni gümüşcülerin 
ortalama yıllık üretimi 1l kg. 

iken Dağıstanlıların yıllık üretimi 
16 kgdı. Bunlara ek olarak 
Dağıstanlıların işleri (savat ile 
derin oymacılık) çok daha emek- 
yoğundu. o Transkafkasya'nın 
büyük kentlerindeki yerel ze- 
naatkarlar yılda 300-400 ruble 
kazanırken bu miktar Dağıstan- 
lılar için 400-600 ruble idi. 
Kozubskii bazı iyi mevsimlik 

zenaatkarların Oo 9-10 aylık 
dönemde 1000 ruble kadar, hatta 
daha fazla kazandıklarını belirt- 
miştir. (25) 

Dağıstanlı ustaların köylerinden 
kendilerine eğitilmek için gön- 
derilmiş bir-iki, bazen de üç- 
dört çırakları olurdu. Mevsim so- 
nunda usta, çırakları kendi elleri 
ile evlerine kadar götürürdü. 

Dağıstanlılar mümkün olduğunca 
birbirlerine yakın oturmaya ve 
atölye açmaya çalışırlardı. Bu 
atölyelerin adreslerini kaydeden 
Maliye Bakanlığı bültenlerinden 
edinilen bilgilere göre Dağıs- 
tanlılar Bakü'de Tİsitsianovskaya 

  

p 

Şekil 1. 
Kılıç kabzaları ve kın başları 
1. Çerkes (Adiğej süslemesi 
2. Dağıstan süslemesi 
3-7. Dağıstanlı zenaatkarların 

. eserleri 
(3-6, Adiğe; 7, Transkafkasya 

stilinde.)     

  

  

  
  

caddesi ve Bankovskii sokağında 
ve Tiflis'te Serebriannyi yolunda 
oturmuşlardı. Yine Maliye Ba- 
kanlığı memurlarının tariflerine 
göre bir gümüş işleme atölyesi, 
genellikle caddeye açılan bir 
kapısı olan tek odadan oluşuyor- 
du. Atölyenin gümüş ustasının 
evinde olduğu bazı durumlarda ise 
atölyenin bir başka kapısı da 
evin içerisine (açılıyordu. 

ların sergilendiği vitrinleri de 
vardı. Atölyenin aletleri arasında 
fırın (“mangal”), örs ("kiara"), 
hadde ve çeşitli (o ufak-tefek 
aletler bulunurdu. Eğer ustânın 
iki-üç yardımcısı varsa iki fırın 
ve iki örs olurdu. 

D.-M.S.Gobiev o dönemde yaşa- 
mış bazı şahıslardan aldığı bil- 

Bu giler ışığında daha değişik bir 

atölyelerin, satışa sunulan mal- atölye tasviri yapmaktadır. Bur. 
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göre atölyenin biri caddeye, 
diğeri de binanın iç kısmına 
açılan iki kapısı vardır. Bu ikinci 
kapının açıldığı yerde ustaların, 

çırakların ve kalfaların oturduğu 
obir oda vardı. Bu odanın da 

bahçeye açılan bir ikinci kapısı 
olurdu. Burada, tentenin altında 

demirci ocağı bulunur ve bütün 
ağır işler burada yapılırdı. (26) 

Dağıstanlı zenaatkarların üretim 
çeşitlerini, ustaların Bakü Ölçüm 
Kontrol Ofisi için doldurdukları 
formlardan biliyoruz: (o üretilen 
eserler tüfek, tabanca, kılıç ve 
kama için kakmalar, göğüs üs- 
tünde çapraz kullanılan hazerler, 

kadın ve erkek kemerleri ve 
diğer kadın süs eşyaları gibi 
Dağıstanlılar için olağan ürünleri 
kapsıyordu. 

Yerel Transkafkasyalılar genel- 
likle kadın kemer ve mücevheri 
yaparken Dağıstanlılar silahlar 
için süs ve kakmalar yaparlardı. 
Bunun tek istisnası silah işle- 
meciliğinin uzun. bir zamandan 
beri (ogelenekselleşmiş olduğu 
Tiflisti. Gerçekten de, 20.yy'ın 
başlarında, 'İifliste üretilenler 

hariç, |bu bölgede) üretilen 
bütün silahlar Dağıstanlı us- 
taların ürünleriydi. Kemerler ise 
hem yerel ustalar, hem de 
Dağıstanlılar (o tarafından oimal 
edilmişti. 

Kadın süslerinde (özellikle altın 
olanlarda) yerel Transkafkasyalı 
ustaların ürünleri yaygındı. Bu 
durum batı ve orta Kafkasya'da 
farklıydı, Bu bölgelerde Dağıs- 
ualların büyük-ölçekli üretimi 
yerel o zenaatkarların Oo hemen 
aemen tümünü pazardan silmişti. 
Müvelerde ve bu yöredeki insan- 
ur tarafından saklanan 20.yy'ın 

'ularında oyapılmış silahlar, 
kadın ve erkek kemerleri, kadın 

için gümüş tokalar, 
v.b., Oo genelikle (o Dağıstanlılar 
tarulından Oo imal Oo edilmiştir. 
Dağıstanlılar sadece kendilerinin 
olağan ürünlerini imal etmemiş, 
aynı zamanda yerel nüfusun 
isteklerine de adapte olmuşlardı. 

İİ ame 
UiOİŞCİĞLİ 
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Bu hem süsleme teknikleri, hem 

de eserlerin biçimleri için geçer- 
lidir. Örneğin batı ve Orta 
Kafkasyalılar Oo Dağıstanlıların 
kullandığı o süvari o kılıcını 
(slashing saber) değil , normal 
kılıcı (sword) tercih ediyorlardı. 
Bu bölgelerde çalışan Dağıstan- 
lilar da genellikle kılıç (sword) 
imal etmişlerdir. Örneğin © 
dönemlerden kalan ve üzerlerin- 
de Kuzey Kafkasya ölçüm kont- 
rol mühürleri bulunan kılıçlar 
Dağıstan tekniği ile yapılmış ve 
Dağıstan süsleme biçimleri ile 
dekore edilmiştir Diğer bir 
örnek; Adiğeyliler, Kabardeyler 
ve Osetler ince ağızlı, küçük, 

kibar kamaları tercih ederken, 

Dağıstanlılar büyük, iri silahlara 
düşkündüler. Dağıstanlılar kendi 
bölgelerinde ikinci çeşit silah- 
ları imal ederken, Kuzey Kaf- 
kasya'da, kendilerinin daha önce 
alışmış (ooldukları (oo örnekleri 
bırakıp, daha hafif ve kibar 
ürünler imal ediyorlardı. 

Batı 
kemerleri Dağıstanlılarınkinden 
büyük ölçüde farklıydı. Dağıs- 
tanlı zenaatkarlar her iki biçi- 
min ortasında karar kılmışlardı. 
Bu ustalar kemerlerin yörede gö- 
rülen biçimini kopya eimişler, 
fakat kemerleri yerel düz savat 
(smooth niello) tekniği ile değil, 
(kendi sanatlarının teknik özel- 
ligi olan) derin oymalar, telkarı 
(fGligree) ve yaldızlarila süsle- 
mişlerdir. Aynı zamanda Dağıs- 

tan'da hiç görülmeyen süsler de 
kullanılmıştır. Örneğin Adiğe 
kadın elbisesinde gümüş toka 
bir (o zorunluluktu. (O Dağıstanlı 
zenaaikarlar bu üretim alan- 
larına tamamen hakim olmuşlar- 
dı. (Yerel Adiğe zenaatkarlar 
tarafından imal edilen bu tip 
eşyalar (günümüzde) çok az 
bulunmakta ve genellikle daha 
eski dönemlerden kalmadır. Bkz. 
Şekil 2.) 

Dağıstanlı süsleme tekniklerinde 

  

    

  

Şekil 2. 
  

Kadın kemer ve broş detayları 

Kafkasya'ya Özgü kadın -



de çeşitli değişmeler olmuştur. 
Tiflis veya Vladikafkas'ın resmi 
ayar mühürünü taşıyan pek çok 
eserin saf Dağıstan teknik ve 
süslemeleri ile işlendiği doğru- 
dur, fakat bütün bunların yanın- 
da yine Dağıstanlı zenaatkar- 
ların yerel isteklere ouygun 
teknik ve süslemeleri kullanarak 
ürettiği çok sayıda eser de 
mevcuttur. Örneğin Kubachilile- 
rin "Gürcü", "Ermeni", "Çerkes", 
"Çeçen", "“Öset" ve benzeri süs- 
İemeleri (Ooyapabildikleri o bilin- 
mektedir. (27) Lak zenaatkarlar 
da Çerkes ve diğer stilleri kul- 
lanıyordu. Fakat Dağısianlılar ye- 

rel süslemeleri aynen kopya 
etmemişlerdi. Örneğin çok popü- 
ler olan Çerkes süslemelerini 
yaparken, bu biçimin bütün özgün 
özelliklerini (O-boynuz (şeklinde 
bükümler, uzun oval şekiller, 
daireler, virgül şeklinde büküm- 
ler- o kullanmışlar, fakat ovalin 
ortasına "tutti" ve "markharay" 
denilen tipik Dağıstanlı süs 
kalıplarını Oo yerleştirmişlerdi. 
Bunlar, genelde temel olarak 
birbirleriyle (o çelişmeyen Oo fakat 
yeni bir biçim oluşturan iki 
süsleme tekniğinin bir bileşimiy- 
di. Bu olgu 1860'lardan itibaren 
Dağıstanlıların ürünlerinde kolay- 
lıkla izlenebilir. 

Yurtlarının dışında çalışan f(göç- 
men) ODağıstanlılar (arasında, 
Dağıstan'da hemen hiç bulun- 
mayan teknik araçlar kullanılmaya 
başlandı. Böylece 20.yy'ın başla- 
rında Kuzey Kafkasya'da çalışan 
Dağıstanlılar yaygın olarak büyük 
boncuk-tipi Oo süsler (o (beading) 
kullanıyordu. (Bu dönemde) ta- 
mamen bu yöntemle donatılmış 
kemer, kama ve kadın süs eşya- 
ları görülmektedir. Bu tip süsleme 
Batı Kafkasya'da yaygın bir moda 
olmasına rağmen Dağıstan'da ya- 
pılan ürünlerde hiç kullanılmı- 
yordu. Kuzey Kafkasya'da çalışan 
Laklar, derin oyma, boncuk-tipi 
süsleme (beading) ve yaldızlama 
tekniklerini kullanarak eserlerini 
(özellikle de kamaları) süslemek 
için bütün olası yöntemleri kul- 
landılar: savat, boncuk-tipi süs- Şekil 3. Kama detayları 

leme ve telkarı (bu teknikler ile 
dallar, uzun saplar, rozetler ve 
takma süs öğeleri yapılıyordu). Bu 
yöntem sürekli bir kalıbı oymak- 
tan hem daha kolay ve hızlıydı, 

hem de esere daha güzel bir 
görünüm kazandırıyordu. (Bkz. 
Şekil 3.) Dağıstan'da çalışan 
Kubachililer ve Laklar çok seyrek 
olarak düz savat kullanıyorlardı. 
Öte yandan Batı Kafkasya'da ve 
Tiflis'te bu yönlicmi kullanmaya 
çok daha fazla eğilimliydiler. 
Düz savat ile dekore edilmiş 
fakat Dağıştanlı “markharay" ve 
tut” kalıpları taşıyan Tiflis 
ölçüm kontrol mühürü taşıyan 
kamalar (Oo bulunmaktadır. (o Bu 
durumda (ODağıstanlılar (kendi 
süsleme biçimlerini ve yerel 
imalat tekniklerini kullanmışlar- 
dır. Fakat çok daha yaygın 
olarak Dağıstanlılar yerel süs- 
leme biçimlerini, daha karmaşık 
ve etkileyici olan fkendiJ derin 
oymacılık teknikleri ile kul- 

lanıyorlardı. 

Dağıstanlı oOgöçmen ustaların 

Kafkasya, tüm-Rusya ve ulus- 
lararası sergilere aktif olarak 

katılımları, onların büyük mes- 
leki becerilerinin bir gösler- 
gesidir. o (Dağıstanlılar) (Okendi 
eserlerini, yaşadıkları ve çalış- 
tikları kentlerin isimleri ile 
sergilemişlerdir. e Dağıstanlıların 
ürünlerini Oo sergiledikleri (Ok 
büyük sergi 1889'da Tiflisteki 
"Kafkasya Endüstriyel ve Tarım- 
sal Ürünler Sergisi" olmuşlur. 
Tsi Dağıstanlı 34 zenaatkar 
silah ve gümüş çalışmalarını 
Tiflis kenti adına sergilerken, 
&ü Dağıstanlı 5 kişi de Vladi- 
kafkas'ı temsil ediyordu. Sergi- 
iledikleri eserler arasında 250 
rubleye kadar fiat biçilen altın 
kakma ile süslenmiş mors dişli 
kılıçlar, 70-100 ruble değerinde 

“gümüş kamalar, oyma ve savat 
ile süslenmiş 20-75 rublelik 
kamalar, 100 rublelik fişeklikler, 

35 rublelik Gürcü ve Dağıstan 
kemerleri, pipolar, bastonlar ve 
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benzeri küçük eşyalar bulunu- 
yordu. Yukarıda belirtilen eser- 
lerin o Hatlarının o yüksekliği, 
sadece üretimde kullanılan paha- 
İi malzemelerden değil, aynı za- 
manda ürünlerin büyük sanaisal 

değerinden de kaynaklanıyordu. 

Dağıstanlı zenaatkarların katıl- 
dıkları diğer sergiler, sırasıyla, 
1900'de Paris Dünya Fuarı, 
1900'de Tiflis'te Yüzüncü Kafkas 
Fuarı, 1907'de St.Petersburg'da 
Tüm-Rusya Eİ Sanatları Sergisi, 
1903-1904'de aynı kentte 7. U- 
luslararası Metal ve Taş Ürün- 
ler ve Bİ Sanatları Sergisi'dir. 

Bakü kontrol memuru V.K.Zg- 
lenitskii, gümüş ve diğer gerekli 
malzemeleri satın alabilmeleri 
için para yardımında bulunarak 
Kafkasyalı (o zenaatkarların bu 
sergilere katılmalarında önemli 
bir rol oynamıştır. Paris Dünya 
Fuarı'na 33 gümüş işlemecisi ve 
silah yapımcısının ürünleri seçil- 
mişti. Tiflis'ten hepsi Dağıstanlı 

olan 3 kişi vardı: eserlerini 1889 
sergisinde de sergileyen Şakşi 
Hacıoğlu, Oo Abdülreşit o Abdül- 
hamitoğlu ve Cebrail İbrahimoğlu. 
Bakü'den 5'i Dağıstanlı olan 18 
zenaatkar: o Muhammed Resul 
Mamaoğlu Candarov, Seyfullah 
Karavalioğlu, Osman Musaoğlu 
Candarov, Musa Muhammedoğlu 
ve Muhammed Hacıoğlu. Balak- 
hany kasabası da Dağıstanlı 
zenaatkar Cebrail Mustafaoğlu'nun 
eserleri ile temsil edilmişti. 

1901-1903 yıllarındaki sergilerde 
bu zenaatkarlara ek olarak baş- 
ka |(Dağıstanlılar) da katıldı: 

- Abdül Aliev, Abdülkadir Tutunov, 

Şeban Alicv, Kostin Tsakhayoğlu 

Baratov, Hüsseyin-Ali Akhundov, 
Khalil İbrahim Upaoğlu ve Asad- 
lulla Akhundov. Bunların eserleri 
arasında az miktarda silah vardı. 
Ayrıca (o bastonlar, (o kamçılar, 
pipolar, şemsiye sapları, mine 

kaplı sigara kutuları, vazo şek- 
linde süslü sürahiler, kozmetik 

- eşyalar ve çeşitli kadın takıları 
sergilenen ürünler arasındadır. 
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Şekil 4. Kamalar, 
Lak zenaatkarların Kuzey Kaf- 
kasya'daki tipik ürünleri, 

Bakü'de yaşayan ozenaatkarlar 
dışındaki Dağıstanlıların bu ser- 
gilerde Oo kazandıkları (Oo ödüller 
hakkında ayrıntılı bilgimiz yok. 
Bildiklerimiz arasında Osman 
Musaoğlu Candarov çeşitli ma- 
dalyalar kazanmıştır: 1900 Paris 
Dünya Fuarı'nda altın madalya, 
1901'de ve 1903'de Sti.Peters- 
burg'daki Kafkasya Sergisi'nde iki 
gümüş madalya ve 1903'de yine 
Si.Petersburg'daki Osergide bir 
bronz madalya. Ayrıca aralarında 
Abdül Aliev, Şaban AÂliev ve 
Abdülkadir Tutunov'un bulunduğu 
5 Dağıstanlı da 1903'deki Si.Pe- 
tersburg sergisinde şeref diplo- 
ması almaya hak kazandılar. 

Ş 2 

Elimizdeki yazılı kaynakların ve 
eserlerin ışığı altında başka 

“yerlerde o çalışan (o Dağıstanlı 
göçmen gümüş ve silah ustaları- 
nın Sayılarını ve çalıştıkları 
yerleri (o saptamamız Oomümkün 
olmuştur. o Dağıstan'dan büyük 
göçler (o kapitalist (o ilişkilerin 
gelişimine bağlı olarak nüfusun 
tarımdan ayrılma sürecinin bir 
göstergesiydi. Bu olguya V.I.Lenin 
tarafından yapılan yorum konu- 
muza tamamen uygulanabilir. 
“Tarımdışı amaçlar için yapılan 
atılım ileri bir olgudur. Bu, 
Tanrı'nın (o terkettiği, o tarihin 
unuttuğu gerikalmış yörelerden 
insanları ayırır ve çağdaş top- 
lumdaki yaşamın girdabına çeker. 
Okur-yazarlık- oranını ve bilinçli- 
liği yükseltir, çağdaş alışkanlık 
ve ihtiyaçları geliştirir. Kentlere 

. akım, köylerde çok güçlü olan 
kast yapısından, kişisel bağım- 
lılık ilişkilerinden ve ataerkil 
uçurumdan köylüleri kurtararak 
onların uygar (civil) kişiliğini 
geliştirir." (28) i 

NOTLAR 

|) Bu belgeler aşağıdaki 
arşivlerde bulunmaktadır: Gür- 

cüstan SSC Merkezi Devlet Tarih 

Arşivi (TGLA GruzSSR); bölüm 
249 - Tiflis Yöresi Ölçüm 

 



Kontrol Bürosu; bölüm 254- 

Tiflis Maliye Bürosu; bölüm 199 
- Tiflis Zenaat Ajansı. Azer- 

baycan SSC Merkezi Devlet 
Tarih Arşivi (TGIA AzersSR): 

bölüm 518 - Bakü Ölçüm Konirol 
Kurumu; bölüm 43 ve 389 - Bakü 
Maliye Bürosu. Ermenistan S5C 
Merkezi Devlet Tarih Arşivi 
(IGIA ArmSSR): bölüm 1i7- 
Erivan Kenti Yönetimi. Merkezi 
Devlet Tarih Arşivi (TGİA): 

bölüm 23 ve 37 - Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, St.Petersburg. 

2)D.N.Anuchin, Otchet o 
poezdke v Dagestan letom 1882 
g., St.Petersburg, 1884, 5.69. 

3YTGLA AzerSSR, bölüm 

518, dosya 90, ss.52, 54. 

4YTGIA GruzSSR, bfölüm| 

13, kflasörj 135, dlosyaj 24, 5.42; 
b.903, 5.59, 60; b.1222, ss.37, 38. 

© 5) TGIA AzerSSR, b.518, 
d.90, ss.27, 29. 

6)Petukhov, Oo "Ocherki 

Kaitago-Tabasaranskogo okruga", 

Kavkaz (gazetesi), 1867, no.16. 
7YLak göçmen işçileriyle 

ilgili sorunlar OD.-M.S.Gabiev 

tarafından incelenmiştir. Bkz. 
"Metalloobrabotka u lakov", Uch. 

“ zap. NI iazyka i literatury Dag. 
filiala AN SSR, cilt.4, Makhach- 

kala, 1958; "Lakskoe iuvelirnoe 

iskussivo XIX-XX wv." Trudy 

NI khudozhesstvennoi promysh- 

lennosti, Sayı 7, Moskova, 1973. 

8)N.L. Voronov, "İz puteshe- 

stvilja po Dagestanu", Sbornik 

svedenil o kavkazskikh gorisakh 

(SSOKG), Sayı 3, Tiflis, 1870, 

5.36. 
M Aynı eser. 
10)Dagestanskaija (o oblast”. 

Svod  statisticheskikh dannykh, 

izvlechennykh Ooo posemeinykh 

spiskov naseleniia Zakavkaz'ia, 

Tiflis, 1890, 5.158. 

İLHTGIA AzerSSR, b.518, 
d.90, ss.35-37, 39, 

E.G.Astvatsaturyan 

İZYE.L. Kozubskii, “Ocherk 
kustarnoi (o promyshlennosti ov 
Dagestanskoi ooblasti”, oOTrudy 

pervogo s'ezda deiatelei po 
kustarnoi promyshlennosii Kav- 
kaza, Tiflis, 1902, s.72. 

13)Bu o tablo Oo aşağıdaki 
kaynaklardan Oo derlenmiştir: 
Dagesianskaia OOoblas”. o Svod 
statisticheskikh dannykh, izvlec- 
hennykh oposemeinykh spiskov 
naseleniila Zakavkaz'ia, Tiflis, 

1890, s.158; Pamiatnaia knizhka 

i adreskalendar Dagestanskoi 
oblasti na' 1901 g., Temir-Han- 
Şura, İ9Gİ, rapor no./; Dages- 
tanskii sbornik, sayi 1, Temir- 
Han-Şura, 1902, rapor no.7; 

Dagestanskii sbornik, “sayi 2, 
Temir-Han-Şura, 1903, rapor 
no.7; TGLA GruzSSR, b.13, k.15, 
d.124, s.42; d.903, ss.59, 60; 
d.1222, ss.37, 38; d.1507, ss.28, 
29; d.1567, ss.dd, 45. 

14)V.K.Zelenitskii, "Kustar- 
no€ proizvodstvo ...", Trudy 
pervopo s'ezda deiatelei po 
kustarnoi promyshlennosti Kav- 
kaza, Tiflis, 1902, s.190. 

19)Pamiatnaia Oo knizhka 
Dagestanskoi oblasti, Temir-Han- 
Şura, 1895, 5.67. 

16)Bu bilgileri içeren arşiv 
belgeleri TGIA GruzSSR, b.249, 

d.10 ve TGIA, b.23 ve b.37'de 

bulunabilir. 
17)Bu sayı, yazar tarafın- 

dan derlenmiş Kafkasya'daki 
gümüş ve silah ustalarının 
ismini içeren bir listeden elde 
edilmiştir. o Arşivler ve diğer 
yazılı belgeler 24 Kazi-kumuklu 
ve 38 "Kazi-kumuk'ta yerleşik" 
ustanın ismini vermektedir; D.- 
M.S. Gabiev'in hazırladığı İis- 
teden 4 kişi daha tesbit edil- 
miştir. SSCB Bilimler Akademesi 
Dilbilim Enstitüsü kidemli araş- . 
rma görevlilerinden S.M.Khai- 
dakov, Tiflis'teki zenaatkarların 

"19.ywın Sonları ve 20.yy'ın Başlarında Kuzey Kafkasya ve 

Transkafkasya Kentlerinde Dağıstanlı Gümüş ve Silah Ustaları" 

2”sini (OKazi-kumuklu Olarak 
tanımlamıştır. Bu vesile ile ona, 
yardımları içini şükranlarımı 
sunarım. ii, 

18) Bu veriler TGİA Azerb- 
SSR, 43, 389 ve 518. bölümler- 

dedir. 
19) TGIA AzerSsSR, b.518, 

d.109, 5.36. 
20) V.K.Zelenitskii, 

5.198. 

21) TGIA, b.23. 
22) E.M.Shilling, Kubachintsy 

i ikh kul'tura, Moskova ve Lenin- 

grad, 1949, 5.16. 
23) ELKozubskü, "Dage- 

stanskaja oblast” v 1891 g.', Kav- 
kazskii kalendar na 1893 &g, 
Tiflis, 1892, 8.155. 

24) Bu verileri TGIA Azer- 
SSR, 43, 389 ve 518. bölümlerden 

derledik. 
25) E.L.Kozubskii, (o "Ocherk 

kustarnoi Oo promyshlennosü (ov 
Dagestanskoi oblasti", 5.72. 

a.g.€., 

© 26) D.-M.S.Gabiev, "Meta- 
İloobrabotka u lakov", yazarın 
doktora tezi özetinden, Tiflis, 

1957, s.44. 
21) E.M.Shilling, a.g.e., s.İl. 
28) V.LLenin, Polin. 

soch., cilt 3, ss.067, 577. 

Bu makale, "Daghestani Masters 
of Silversmithing and Armoring in 
the Cities of the Northern Cau- 
casus and Transcaucasia in the 

Late Ninetcenth and Early Twen- 
tieth - Centuries", Soviet Anthro-, 

pology and Archeology, 1979, 
Cilt.28, No.l, Oo ss.84-104.'den 

çevrilmiştir. 
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1905-1907 DEMOKRATİK 
BURJUVA DEVRİMİNDEN 
1917BÜYÜK SOSYALİST 
DEVRİMİNE KADAR OSET 
EDEBİIYATIL-BASIN VE YAYINI 

1905-1907 ilik demekratik bur- 

juva devrimi tüm Sovyet halkları- 

nı derin uykusundan uyandırmış, 

hareket Kafkas dağlarının en ücra 

köşelerine kadar dayanmıştı. 

Osetya'da fakir toprak işçileri- 

nin mücadele saflarına katılıp sö- 

mürüye karşı örgütlenmeye başla- 

masi uzun sürmedi. 

Oset aydınları halkı aydınlatma 
uğraşı veriyor, Oset dilini ve ede- 

biyatını gelişürmeye çalışıyorlar- 

dı. Osetya'nın aydın okumuş ka- 

dın ve kızları da bu harekete katıl- 

makta gecikmediler. 

Bu dönemin güçlü kalemlerin- 

den GEDİYATI SOMAK, BAYA- 
Ti ÇERMEN ve URUYMEKTİ 

HOŞZAV'ı sayabiliriz. 

Devrimci kıpırdanış beraberin- 

de politik düşünce ve okur-yazar 

oranında hızlı bir artış getiriyor. 

du. > . 

Zamanla ağızdan ağıza yapılan 

propaganda yetmez oldu ve dergi 

gazete gibi araçlara gereksinim du. 
yuldu. 

Bu döneme kadar Kafkaslılar 

okuyup yazmaktan mahrum deği|- 

dir. Fakat kendi dillerine özgü bir 

alfabeleri yoktur. 

1905-1907 yılları arasında bil. 
diri şeklinde ilk Oset yazışması 

başlar. Bu küçük bildiriler Oset 

basın ve yayınının ilk temel taşla- 

rını oluşturdular diyebiliriz. 

Oset diliyle 1870'li yıllardan 

itibaren çeşitli yayınlarla halka gi- 

dilmek istendiği ve bu yolla müca- 
dele edildiği bilinmektedir. Fakat 

başarılı olunmamıştır. Bu dönem- 

de mücadele eden yazarları şöyle 

sıralayabiliriz: oArdaşenu (O ALİ- 

zu 
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> 
, HAN, Şoğiti DRİŞ, MİHAİL KPİ- 

ANİ ve başkaları. 

1905-1907 yıllarında çıkarılan 

bildirileri gazete ve dergiler izle- 

meye başlar. Oset kültür ve edebi- 

yat tarihinin temeli bu dönemde 

atılmıştır. 

İlk Oset gazetesi 23 Temmuz 
1906 yılında çıkarılır. İsmi İRON 

GAZET (Osei Gazetesi) veya İron 
gazetesidir. Gazete OÖsetya'nın 

başkenti ( Orjonikidze'de sadece 

500 tirajla haftada iki kez çıkar- 

tılıyordu. Fakat uzun ömürlü ol- 

madı. Yönetime aykırı yazılar yaz- 

dığı için kapatıldı. Bir yılda sade- 

ce 9 defa yayınlanabildi. Halk iyi- 

den iyiye sömürüldüğünün farkın- - 

daydı, göz açtırılmıyordu. Büyük 
bir hoşnutsuzluk almış yürümüş- 

tü. Toplum ileriye değil geriye gö. 

türülüyordu. Gazete bu tip şika- 

yetleri dile getiriyor, hatta bu yö- 

netimin devam edemeyeceğini ya- 

zıyordu. 

Gazete bunların yanında çeşitli 

edebi eserlere yer veriyor hikaye 

ve şiirler yayınlıyordu. Dönemin 

yazarlarından GEDİYATI SO. 

MAK'ın yazılarına ve KOSTA'nın 

şiirlerine geniş yer veriyordu. Bü- 

MUAMMER TEKİN 

parak halkin yaşantısını gözler 

önüne seriyordu. 

Costa'nın henüz yayınlanma: 

mış şiirlerinden bazıları bu gazete- 

de yayınlanır. Bilhassa en tanın- 

mış şiiri DODOY ilk kez bu gaze- 

tede yayınlanmıştır. 

Gazete 75. ve son sayısını 31 

Aralık 1907'de yayınlar ve kapa: 

nır. Kosta'nın yanında Gediyatj 

Şeka ve Gediyatı Somok'in şiirle- 

ri yayımlanır. Yabancı dillerden 

çevrilen bazı şiirler Oset diliyle ta- 

nıtılır. 

Gazetenin özellikle 14. sayısın- 

da sert bir dil kullanıldığı gözle | 

nir. Fakir toprak işçilerinin müca- 

deleden dönmeyecekleri, yönetim- 

den memnun olmadıkları, gerekir. 

se yönetimi zor kullanarak kaba 

kuvvetle değiştirebilecekleri vur- 

gulanır. Oset halkı adına konuşa- 
rak, halkı sert kayalara benzetir, 

Fazla üzerlerine gidilirse çok şey- 

ler yapabileceklerini yazar. Gazete 

köylere ulaşamadığı için köyler- 

den başkente akın akın gazete al- 
maya gelen halkın tutumu o dö- 

nemde ilginçtir. 

1907'de bugünkü başkent Orjo- 

nikidze'de (0 günlerde Orjonikid- 
ze'nin başkentlik sıfatı yoktu, adı 

da Zevcigev idi) AKIL (Jond) is- 
miyle ilk Oset mecmuası çıkarılır. 

Bu mecmua çıktığında halkın kül- 

türel yönden ilerlemesini kendisi. 

yük”Oset şair ve düşünürü HETE-. “© 
GATI KOSTA'nın şiirleri ilk defa 

bu gazetede yayınlanmıştır. 

Gazete Kosta'nın şu şiirini ya- 

yınlamıştır:  KATAY, EĞŞİNİ 
LEG, RAGON NERTON LEGAV 

JARIN KUJONİN. 

İkinci kez 8 Mart 1907'de eski 
ismiyle bugünkü Tiflis'te YENİ 
YAŞANTI (NOG SARD) adıyla 
çıkarılır. İlk gazeteyle karşılaştırı!- 

dığında önceki kadar politik olma- 

dığı görülür. Genellikle kültürel 

konular işleniyor, okullardan oku- 

maktan bahsediyordu. Yine de za. 

man zaman politik konulara el atı- 

yordu. Moskova'da yayınlanan 

Pravda Gazetesinden çeviriler ya- 
  

Kosta Hetagorov 

 



“ne gaye edinmiş, politik konulara 
el atmamıştır. Mecmua, hikaye, 

makale, ve şiirlere geniş yer veri- 

yordu. Kosta'nın şiirleri bu mec- 

muada dâ yayınlanır. Bunun ya- 

nında GEDİYATI ŞEKA'nın ma- 
kaleleri, KOÇIŞATI ROZE'nin 

komedisi; GEDİ LEG (Yalancı 
Adam) gibi yazılar çıkar. Birçok 
şiirler yayınlanır. 

1909'da (Zevcigev) Orjonikid. 

ze'de (Orjonikidze'nin Zevcigev is- 
minden sonraki ismi Viladikafkas' 

tm. Daha sonra Orjonikidze ol- 

muştur, Orjonikidze ünlü bir dev- 

let adamının ismidir) Haber (HA- 
BAR) adıyla üçüncü Oset gazetesi 
çıkarılır. Diğer Oset gazetelerinin 
aksine bu gazete Öset dili haricin- 

de Rusca yazılar da yayınlıyordu. 

Diğer gazetelere nazaran az pö- 

litikü. Kültürel konuları işliyordu. 

Edebiyatla yakından ilgileniyordu. 

Çeviriler yapıyor, şiirler yayınlı 

yordu. TOLSTOY'un yazılarını 

yayınlıyor, başka Rus yazarlardan 

da çeviriler yapıyordu. MAKSİM 

GORKİ'nin "Kartalın Türküsü" ad- 
- İh eseri önce Rusca sonra MAMİTİ 
STEPHAN'ın çevirisiyle Asetince 

yayınlanır. Gazete Temmuz 1909' 

da kapandı. 

1910 yılında KALAÇTA (bu- 
günkü Tiflis) ikinci Oset mecmuası 
EFŞİR (Başak) çıkarılır. Efşır'ın 
redaktörü KOÇOYTI ARŞEN'di. . 

Mecmua her konuda yazılar yazı- 

yordu. Hikaye, makale, şiir ve 
günlük haberlere kadar yayın yapı. 

liyordu. Feodal yaşantıyı eleştiri. 

yor, rüşvet ve başlık paras; 

hakkında yazılar yazıyordu. İki- 

yüzlülere, dalkavukçuluk yapanla- 

ra verip veriştiriyordu. Kadın hak- 

larına ilişkin geniş yazılar yazı- 

yordu. 

Profesyonelce yönetilen mec- 

muanın Oset edebiyatına büyük 

yararlılıkları olmuştur. Politik ko- 

nulara el atmamasına rağmen sa- 

dece 13 sayı çıkabilmiştir. 

1912'de Petersburg'da BRİTİ- 

ATI ELBİZDİKO'nun redaktörlü- 
günü yaptığı (HURİ TIN) Güneş 
Işığı adıyla başka bir mecmua 

çikarılır. Mecmua kültürel konula- 

ra değinmekle birlikte tam bir po- 

litika mecmuasıdır. İşçi haklarını 

savunuyor, yönetimi ağır bir dille 

eleştüriyordu. Mecmua Lene Irma- 
ğına atılan işçilerin intikamına 
ilişkin yazarken aynı zamanda 

Öset dili ve edebiyatı hakkında da 

güzel yazılar yayınlıyordu. Ne ya- 

zik ki uzun ömürlü olamadı ve sa- 

dece üç sayı çıkarabildi. 

1911-1916 yılları arasında kili- 

se desteğinde aralıklarla çıkartılan 

HIRİSTİYAN YAŞANTI (ÇİRİŞ- 

TON SARD) adlı mecmua yayın- 
landı, fakat ilgi görmedi. 

Öset gazete ve mecmualarının 

kısa ömürlü oluşunun önemli iki 

nedeninden biri yönetimin yasak- 

laması, bir diğeri ise ekonomik - 

güçsüzlüktür. Yayınları devam et- 

t#rmekte parasızlık yüzünden bü- 

yük zorluklar çekilmiştir. Bu dö- 

nemlerde halkın aydınlatılması ve 

kültürel açıdan bir hayli: mesafe- 

ler alınmış, ilerisi için kültür yatı- 

rımı yapılmıştır. Oset diliyle uğ- 

raşanların bazıları hapsedilmiş ve- 

- ya sürgüne gönderilmiştir. 

1905-1917 Sovyet devrimine 

kadar olan dönemde Oset yazar- 

larının birçoğu aktif bir şekilde 

yerlerini alırlar. Dönemin yazarla- 

rından TUĞANTI. BATIRBİY'in 
yazıları ve çevirileri ilgiyle oku- 

onur, Fransız devrim şarkısı MAR- 

SELİZE bu dönemde Oset diline 

çevrilmiştir. 
da ölen ünlü Oset şairi 

Kosta'nın şiirleri bu dönemde hal- 

ka tanıtılmış, Oset dili ve edebiya- 

tının temel taşları bu dönemde 

atılmıştır. 

SEGOLTI GEORGİ'nin topla- 
dığı birçok şiir OSETİNSKİ MO- 
TİF adı altında 1907'de Orjoni- 

kidze'de basılmıştır. 

1907'de ilk Oset kadın yazar 

ROZE tarafından yazılan "Yalan- 

cı Adam" (Gedi Leg) isimli kome- 
di türü piyesi ilginçtir. Yazar ese- 

rinde yalancı, dalavereci birinin fa- 

kir, gariban, saf biriyle nasıl dalga 

geçtiğini, kirli emellerine nasıl alet 

ettiğini tüm ayrıntılarıyla işler. 

Roze pek çok makalesinde. de | 

genç kızlara, kadınlara seslenerek 

başlık parasına karşı çıkmalarını, 
kendilerini sattırmamalarını öğüt- 

ler. 

Yine bu döneme ait birçok dra- 

maya rastlamak mümkün. Bunlar- 

dan BRİTİYATI ELBİZDİKO'nun 

"İki Bacı" (Duvve Hoy), KOSOY- 
Tİ ARŞEN'in "Sevka ve Firka"' ve 

başka pek çok eser sayılabilir. 

Ünlü yazarlardan GEDİYATI 
SOMAK politikayla yakından ilgi- 

lendiği için 1908'de tutuklanıp 

hapsedilir. 2 yıl cezaevinde kal- 
dıktan sonra 1910 yılında Sibirya' 

ya ömürboyu sürgüne gönderilir. 

Dönemin diğer yazar çizerle- 

rinden şunları sayabiliriz: 

ĞOROTI DAVUT, TOKATI 

ALİHAN, OKUBALTI ALİK- 
SANDR, TUĞANTI BATIRBİY, 
MALİTI GEORGİ, TLATTI GOĞ. 

O günlerde tüm dünyada oldu- 

gu gibi Öset Edebiyatında metodu 

Kritik Realizmdi. i 

OÖset edebiyatı gücünü bir yan- 

dan kendi içinden alirken, diğer 

yandan da Rus edebiyatını taklit 

etmiş, çeşitli dünya edebiyatların- 

dan etkilenmiştir. 1917 devrimin- 

den sonra ilk Oset edebiyatçıla- 

rından şu isimleri sayabiliriz; GU- 

LUTI AKNDREY, MALİTI GE. 
ORGİ, NİGER, BAĞERATI Ş0.- 
JIR. . , ” ” 

1920-1930 YILLARINDA OSET 
EDEBİYATI 

1920'lerden sonra Oset Edebi- 
yatı hızla gelişmeye, rahatlamaya 

başlar. O tarihlerde bazi çevreler 

sosyalizmi kabullenemiyor, kapi- 

talist sisteme dönebilmek için bü- 

tün güçleriyle mücadele ediyorlar- 

di. Osetya'da sosyalizm yavaş ya- 

vaş yerleşip güçlenmeye başlayın- 

ca kapitalistler burada barınama- 

yacaklarını anlayıp Gürcistan'a 

geçtiler. "Yeni Yaşantı" isimli ga- 

zeteleriyle burada bir müddet da- 

ha mücadele verdikten sonra ülke- 

yi terkettiler. Gazete de böylece 

kapanmış oldu. 

Devrim öncesi ve devrimi ta- | 

kip eden ilk dönemlerde birçok - 

yazar çizer gerçek kimliklerini or- 

taya koyamamışlardı. Fakat “kısa 

bir süre sonra edebiyat tarihine ye- 

ni yeni isimler katılmaya başladı. 

Bunlardan BIRAKTI GİNO, SAT- 
TİYATİ ALİKSANDR, BAĞERA- 
TI ŞOJİR, GULATIŞ OSIRIKO' 
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yu sayabiliriz. 

Gürcistan'dan sonra ülkeyi terk 

edenlerden ise şu isimleri sayabili- 

riz: OKUBALTI ALİKSANDR, 
TLATTI ĞOĞ, BAYATI GAPPO, 
SELİKKATI AHMET. 

GEDİYATI SOMAK devrim- 

den sonra Sibirya'daki sürgünden 

dönerek edebiyat alanındaki çalış- 

malarına başlar. 

.1920'lerden sonra Osetya'nın 

ilk gazetesi KERMEN'dir. Gazete 

politik ve kültürel alanlarda yöne- 

timin lehine yazılar yazar. Redak- 

iörü BARAĞTI GİNO idi. Gazete 
birçok dillerden çeviri yayınlar da 

yapıyordu. Başlıca yazarları: BU- 

TATI GAZİBEK, SOMAK, GULE 
TI ANDEY ve BECHATI ÇER- 

MEN'dir. 

Gazetede her tür şiir yayınla 

nıyordu. Birçoğu edebi değer taşı 

madığı halde basılıyordu. Çünkü 

halk şiirinden yana fakir oldukla” 

rını bilen gazete yöneticileri edebi- 

yatın gelişmesi uğruna gelen 

hiçbir şiiri geri çevirmiyorlardı. 

Hemen ardından da eğitici amaçlı 

eleştirilerini yapıyorlardı. 

Mart - 1923'te "Doğruluk" 

(Raştzinat) adıyla yeni bir gazete 
çıkarıldı. (Raştzinad bugün de faa- 
liyetini sürdürmektedir). Gazete 
bugün de.olduğu gibi sık sık edebi- 

yat sayfaları açıp, edebiyatın ge- 

lişmesine yardımcı oldu. 1928- 

1931 yılları arasında da ayda bir 

İLERİ isimli bir ilave çıkarmıştır. 
İleri'de SOMAK, NİGER, GU. 
LUTTI ANDREY, GĞAMBERDİ. 
YATI MISOST, BOTİTİ BARON. 

GAYTIĞTI GEOR, MAMŞIRAT: 
DEBE, ZEŞTİ KUZEG, MANAY 

TI SERGEY gibi yazarların şiirleri 

sık sık yayınlanırdı. İleri, GEDİ- 
YATI SOMAK'ın 1931'deki ölü- 

mündden sonra bir daha yayınlan- 

maz. 

Ocak 1924 Güney Osetya'da 

HURJERİN adlı yeni bir gazete 

çıkarılır. Kısa bir süre sonra ismi 

MOMÜNİST olarak değiştirilir. 

Günümüzdeki (oo ismi o SOVYET 
OSETYASI'dır. Bu gazete de Oset 
Edebiyatıyla yakından ilgilenmiş- 

tir. 
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1925'te PİONER SÖZÜ adıyla, 

1926'da GENÇLİK GAZETESİ 

(Nogzavtı Gazet) adıyla başka ga- 

zeteler de çıkarılır. 1929'da çıka- 

rlan ve yayın hayatı günümüzde 

de sürdürülen FİDİVEG adlı edebi- 
yat ve magazin gazetesi edebiyat 

alanında önemli adımlar atmıştır. 

Periyodik bir şekilde çıkarılan 

bu gazete ve mecmualardan başka 

çeşitli almanaklar yayınlanır. Bun- 

ların en önemlisi MALUŞEG'dir. 

Kosta'nın Rusca yazdığı ZEBİ- 

DIRZUAN adlı eseri burada OÖset 

diline çevrilerek yayınlanır. Bu- 

nun yanında GEDİYATI ŞEKA' 

nın (AJAY), BRİTİYATI ELBI)- 

DIKO'nun draması İKİ BACI 

(DUVVE HOY), KOSOYTI AR- 

ŞEN'in AVCILAR (SIVANEN- 

TE), SOMAK, ANDREY, MALİTI 
GEORGİ, HETEGATI DAVİT, 
EBATI ŞAMİL, TOKATI ALİ- 

HAN gibi yazarların eserleriyle 

Rusca'dan çeviriler almanaklar ya- 

yınlanır, 

MALUŞEG Almanağına işle- 

nen temalar politikaya karıştırıl- 

madan cesur bir şekilde aktarıl- 

mıştır. Birçok eserde görüldüğü gi- 

bi burada rejime yağcılık yapılma- 

mış, Osetlere ait anılar sadece 

Osetlere maledilmiş, birer hazine 

gibi tanıtılmıştır. 

1925 yılında Moskova'da çalı- 

şan ve öğrenim gören Oset aydın- 

ları JİV adıyla bir edebiyat grubu 

oluşturdular. Grup KOŞIRATI 
ŞERMET, BUTATI GAZIBEK,. 
GULATI ŞOZIRIKO gibi aydın- 

lar öncülüğünde Almanak çıkar- 

maya karar verir. Biri 1925, di- 

eri 1927'de JİV adıyla iki kitap 

yayınlarlar. Bu tarihlerden itiba- 

ren Oset diliyle Oset yazarların 

eserleri bireysel olarak yavaş ya- 

vaş çıkmaya başlar. Yazar çizer 

grubuna yeni isimler katılmaya 

başlar. 

Yirmili yıllarda Oset edebiya- 

tında gözle görülür bir gelişme 

kaydedilir. O günkü eserler rejim- 

den, siyasetten pek bahsetmezler. 

Genellikie tarihe ilişkin olaylar, 

hikaye, masal ve duygusal konular 

işlenir. 

19390.1940 YILLARINDA 

OSET EDEBİYATI 

1930'lardan itibaren Oset ede. 

biyatı yeni bir boyut kazanır. Dı- 

şa açılım başlar. Yazarlar kendi 

kabuklarından çıkarak tüm Sovyet 

halklarının yaşantılarıyla ilgilen- 

meye başlarlar. Bu arada epik 

eserler hızla çoğalmaya başlar. Şi- 

ir, hikaye ve roman türünde önem- 

li adımlar atılır. Bunlardan BOZİ- 

TI BARON'un romanı (ŞAŞT 
REĞİŞ) Kırık Omuz, KOSOYTI 

ARŞEN'in masal türünde (CA- 

NASPİ), MAMŞIRATI DEBE'nin 

romanı (VEJJAV OPERASI) Ağır 

Operasyon, FERNİON KOSTA' 

nın (VADI VINER) Koşunun 

Yankısı ve bazı hikaye, masal tür- 

leri en ünlüleridir. 

Yazarlar günlük yaşantının ya- 

nında insan karakteriyle yakından 

ilgilenmeye başlarlar. 1930 ve 

1932'lerde otuza yakın kitap bası- 

ır. Bunlardan bazıları: FERNİON 
KOSTA'nın (JEY) ÇIĞ, KAM- 

BERDİYATI MIŞOŞT'ın (SİN) 

SEVİNÇ, HUTİNATI SIPPU'nın 
(SİDT) DAVET, GAYTIĞTI GE- 

ON'ın (ŞİDF TOĞME) SAVAŞA 
DAVET, MAMŞIRATI DEBE'nin 

(FISSAG KAĞSEFTE) İLK 

ADIMLAR, EPĞİTİ TETERİ'nin 

(FISGE DUG) KAYNAYAN 

BÖLGE, GEJJATI SOSLAN'ın 

(FAT) OK, PLİTI HARİTON'un 

(SEĞERTE) KIVILCIMLAR, BO- 

SİTI BARON'un (TOĞI VİLEN- 

TE), GOROTI GAJIBEG'in (EN- 

DON JELLANG) ÇELİK YANKI, 

PLİTI GRİŞ'in (BAJIRCIN AJ- 

TE) KANATLI YILLAR'dır. 

Oset edebiyatı bu yıllara kadar 

bu derece hızlı bir gelişme kaydet- 

memiştir. Edebiyat alanında dün- 

ya çapında bir gelişmeydi bu. Bu 

tarihlerde edebiyatın gelişmesine 

önemli katkıları olan birçok gaze- 

 



  

te ve dersi çıkarıldı. Bunlardan ba- 

zıları: 1927 "Fidiveğ", 1930 Ede- 

biyat Almanağı "bugün", 1931. 

1933 “Edebiyat Günlüğü" dergisi 

(Literatureyi oOGajuaton), 1931. 

1932 Edebiyat Gazetesi "Bolşe- 

vikon Aivad", 1933-1934 Alma. 
nak "Nog Talate", 1935-1941 Çe- 

cuk Dergisi “Pioner” ve 1934'te 

çıkan halen de devam eden "Mağ 

Dug" (Bizim Yurdumuz)dur. 

Otuzlu yıllarda yabancı dil- 

lerden çeviriler artmaya başladı. . 

Kosoyti Arşen'in (Niger) çevirisi 

“Küp Misaviri (Durın Vajeg), A. 

Puskin'in Pliti Gris'in (Çigante) 

"Çingeneler" ve (Erğu Bareg) "At- 
li Bakır", Ayrıca Gorki'nin ve 

Tolstoy'un pek çok eserleri bu yıl- 

larda Oset diline çevrilmiştir. Oset 

diline çevrilen dünya klasiklerin- 

den Oset edebiyatına önemli kat- 

kıları olmuştur. 
Yazarlar bu dönemde halkın 

yaşantısını en ince detaylarına ka-. 

o dar işlemeye başladılar. Kosoytı 

Arşen insan psikolojisiyle ilgili ya- 
zılar yazdı. Kapitalizmden sosya- 

lizme geçerken değişen rejimle 

- birlikte, değişen insan psikolojisi 
en ince detaylarıyla incelendi. 

Osetya'da profesyonel bir ti- 

yatronun eksikliği hissedilmeye 

başlanmıştı. o Güney Osetya'da 

1932 yılında ilk profesyonel tiyat- 
ro açıldı. 1935'te de Kuzey Oset- 

- ya'da devlet tiyatrosu kuruldu.” 

Bunlardan önce çeşitli piyes ve 

dramalar oynandıysa da seslerini 

köylerden dışarı duyuramadılar. 

Profesyonel tiyatronun kurulma- 

sıyla tiyatro eserleri de hızla ço- 

galmaya başladı. Önceleri yabancı 
eserler çevrilerek oynanırken za- 
manla Oset yazarları güçlü oyun- 

lar, dramalar çıkarmaya başladı- 

lar. Bunlardan bazıları; Kuşatı 

Dimitri'nin "Jeğh" (Yer, toprak), 

Bositı Baron ve Plitı Griş'in dra- 

ması "Sard Me" (Yaşantıya, öm- 
re), Cimit:ı Georgi'nin "Çınzeğ- 
şefh" (Düğün) adlı komedisi ve 
ayrıca "Nog Çınz" (Yeni Gelin) 
adlı komedisi, Mamşıratı Debe'nin 

"Nomıl Vuşi Sot" (Namlı Kadının 
Çocukları), Zanaytı İvan ve Epğiti 

Teteri'nin draması "Koste”, 

Tiyatronun açılması yazarları 

bu konuda teşvik ederken edebi- 

yata ayrı bir güç kazandırdı. 

1941-1945 İKİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI YILLARINDA OSET 
EDEBİYATI 

22 Haziran 1941'de Alman- 

lar'ın Rusya'ya saldırması Osetleri 

önemli ölçüde etkiler. Savaşın 

önemli bir kısmının OÖsetya'da ce- 

reyan etmesi eli silah tutan her- 

kesi içine çeker. Bu yıllarda yazıl- 

mış şiirlerin, şarkıların hemen he- 

men hepsi savaşın izlerini taşır. 

Savaş kahramanlarından PLİTİ 

İŞŞE, EĞŞARATI ENVER, 
ŞELBİTİ VERE ve birçokları için 
şarkılar yapılmıştır. (Sovyetlerin 
gelmiş geçmiş en büyük generalle- 

rinden biri olan PLİTİ İŞŞE (İ.A. 
PLİEVA) 2. dünya savaşında genç 
bir süvari subayıydı ve büyük Yya- 

rarlılıklar gösterdi. Oset asıllı bü 

general iki defa mareşal olmuş- 
tur.) 

İkinci dünya savaşına kalemi- 
nin yanı sıra eline silah alan yazar . 

çizerler de katılmış ve çoğunluğu 

geri dönmemiştir. Kalemlerini de 

silahları gibi ustaca kullanan ya- 

zarların bazıları; GAYTIĞTI GE- 
DA, ZADTİYATI TOTİRBEG, 
SEGERATI MAKSİM, PLİTİ 
GRİŞ, GAGLOYTI 
KOÇIŞATI MAHARBEG, BAŞİ- 

TELER'den iki kardeş CAĞĞOT 
ve CANBOLAT ve başkaları. 

Bu dönemin şairleri çoğunluk- 

la epik türünde şiirler vermiş, hal- 

kın duygularını kamçılamaya ça- 

lışmışlardır. Yine bu dönemde fa- 

şistleri lanetleyen, kin ve nefret: 

dolu şiirlere rastlıyoruz. Bu şiir- 

lerden bir kaçının başlıklarına göz 
atmak bize şiirler hakkında fikir 

verir kanısındayım; "Melet Faşiz- 
men” (Faşizme Ölüm) BOSİTİ 
BARON, "Ijnag Kuzen Deren- 

pond" (Düşman Mahvedilecektir) 
.GAYTIĞTI GEOR), "Fevelagıj Vi- 

zışdem" (Galip Geleceğiz) ELE- 
- GOTİ MURAT, "Erra Kuzen Me- 

let" (Deli Köpeğe Ölüm) ARDA. 
ŞENTİ HACIBATIR, "Şidt" (Da- 

NİKALA, 

vet) SEGERATI MAKSİM, "İjneg. 
Ersevzen Şaşt” (Düşman Kırıla- 
caktır) ÇULUTI ANDREY, "fa. 
şistiı Jerdete Işkenem Kerdente" 
(Faşistlerin OKalplerini Doğraya- 
lim) EPHİTİ TETERİ, "Rayguren 

Beşte" (Doğduğumuz Yurt) SIRI. 
KATI MİHAİL, "Ratzışdem Zu- 
ap" (Cevap Veririz) ŞAVLOGT| 
MUHTAR, "Hesag Galı Şıka Şet- 
tag" (Azgın Öküzün Boynuzu Kırı. 
lir) AŞATI REVAZ, 

Şiirler başlıklarından da anla- 

şıldığı gibi kin ve cesaret dolu. İş- 
te GAYTIĞTI GEOR'un birkaç 
misrası; 

Ben altın ülkenin insanıyım 
Ben bu ültenin askeriyim!. 
Yurdumun gücünü, halkımın 

cesaretini 
Kalbime sımsıkı yerleştirdim. 

Bak kollarıma, göğsüme de bak 

Baştanbaşa çelik gibiyim, 
Şımarık faşistin boyrurdan 

kellesini 
Koparırım ben cesaretle. 

Savaş dönemi şiirleri, daha ön- 

ce yazılmış şiirlerle kıyaslandığın- 

da savaş dönemi şiirlerinin daha 

barış sever, daha dostane düşünce- 

ler arayışı içinde olduğu farkedi- 

liyor. Daha önceleri ülkede varo- 

lan çok farklı düşünce şekillerini 

göremiyoruz artık. Halkın düşün- 

düğü tek şey savaşın, acı günlerin 
bir an önce bitmesi. 

Dönemin şairlerinde vatanse- 
verlik havasını farketmemek müm- 

kün değil. İşte GAYTIĞATI GE- 
OR'un “ADEMEN" (Millete) adlı 
şiirinden dört mısra: 

Yurdum için çalışıyorum, 

| yorulmadan 

Güç ve. cesaretten yoksun 

değilim 

Ölümü ben talihten sayarım 

- O da sadece ulusum için. 

Şiirlerde milliyetçi bir ruhla 

kahramanlık temalarının işlendiği- 

ni görüyoruz. Bir yandan da hal- 

kın moralini yükseltme çabası var.' 

Askerlerin iyi savaştığı, moratleri- 

nin yerinde olduğu, er-geç başara- 

cağı övgü dolu sözlerle halka yan- 

sıtılıyor. 

Tankların gelmesini önlemek 
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için hendek açma işinde çalışan 

bazı yazarlar kalemlerini de aynı 

ustalıkla kullanıyorlar. Bu yazar- 

lardan bazıları Niger, Bositi Baron, 

Enhitı Teteri, Britiyatı Şozoroko, 

Sositi Pezo, Şavloğtı Muğtari'dir. 

Bositı Barın o günlerde şunları ya- 

zıyordu; Faşistlere karşı canla 

başla savaşan askerleri coşturmak, 

onların ulusal ruhunu alevlendir- 

mek ve bu insanlari psikolojik 

yönden güçlendirmek için edebi- 

yat açısından yeterliyiz. "Bositi 

Baron ayrıca edebiyat ile resim sa- 

natının mukayesesini yapıyor, iki- 

sinin de aynı ağırlıkta, aynı güçte 

olduğunu (oyazıyordu. Olayları 

duygu ve düşüncelerini yeterli bir 

o edebiyat diliyle işleyebiliyordu. 

Savaşta. edebiyat daha belirgin 

bir şekil alır, sesler daha gür, da- 

ha cesur çıkmaya başlar. Lirizm 

sertleşip gerilerken, epik yazı ön 

plana çıkar, yeni boyutlar kaza- 

nır. 

İlk şairlerden sayılan Guluti 
Andre'de bu değişikleri bariz bir 

şekilde görebiliyoruz. Savaşın ilk 
yıllarında Rusça yazdığı MOYA 

Çeviri 

PEŞNAYA adlı şiirinde ve daha 

sonra Oset diliyle yazdığı "Geba- 

tırı Melet" (Kahramanın Ölümü) 
ve “ijnag Şaşt Vuzen" (Düşman 
Kırılacaktır) gibi şiirlerinde bu 
değişiklik göze çarpıyor. 

Ünlü şairlerden sayılan Guluti 
Andre'de bu değişiklikleri bariz 

bir şekilde görebiliyoruz. Savaşın 

ilk yıllarında Rusça yazdığı MO. 

YA PEŞNAYA adlı şiirinde ve da- 

ha sonra Öset diliyle yazdığı "Ge- 

batırı Melet" (Kahramanın Ölümü) 
ve "İnag Şaşt Yüzen” (Düşman 

Kırılacaktır) gibi şiirlerinde bu de- 
gişiklik göze çarpıyor. 

Ünlü şairlerden Niger'i aynı 
yolda o görüyoruz. - Şiirlerinde 

savaşı tüm vahşetiyle gözler önüne 

serer, Bazı şiirleri: Ay Kan Gölün- 

de Yıkanıyor, Davet, Bak Şu İşe, 

Savaş, ... gibi. 

Bazı şairlerin pek edebi değeri 

olmayan, halk şarkıları, ağıt nite- 

likli yazılar ve kişisel kahramanlık - 

ları tanıtan yazılara rastlıyoruz. 

Bazen aşırı abartılan bu yazılarda 

halkla bütünleşme çabası, beğeni|- 

me gayretleri vardır. Örneğin Bİ- 

  

Adigeler'in de, Balkanlar'ın da 

geçmişinde, sosyal yaşamlarında 
yeminin büyük anlamı vardı. 18. 
yy. başlarına kadar hırsızlık, soy- 

gun, kavga, yaralama, yangın gibi 

olaylara sık sık rastlahmakta idi. 
Bu gibi durumlarda sorunun kama 
veya tüfekle anında çözümlenmesi 

sözkonusu olabiliyordu. , Ancak 

19. yy.ın ikinci yarısından itibaren 
Rus Hukuku Kuzey Kafkasya'daki 
halklar arasında yayılmaya başla- 

dı. Kama ve tüfekle sorunlarını çö- 

zenler azalmaya, anlaşmazlıkların 

mahkeme önüne getirmeye başla- 
dılar, 

Fakat başta söylediğimiz gibi 

“olayı tespit etmede yeminin büyük 

önemi vardı. O çok eski çağlardan 

beri Adıgeler ve Balkarlar arasında 

uygulana gelen bir adettir. Halkla- 

' rımızın sosyal yaşamları değişip, 

feodal sistem oturduktan, pşi'ler 

ve work'ler egemenliği alıp çiftçi- 

leri köleleştirdikten sonra bu adet- 

te de diğerleri gibi büyük değişik- 

likler oldu. Sınıf o toplumun 

normlarına uyum sağladı. 18. 

yyın sonuna kadar Kaberdeyler 

ve Balkarlar arasında mahkemelik 
işler dahil alınan bütün kararlar 

pşı ve work olanların elinde idi. 

Han Geriy'in anlattığına göre pşı 
ve worklar'ın mahkeme için seç- 

BG isminde bir halk kahramanının 

hayatı şiirlere konu olurken aşırı 

abartılır. Buna benzer abartılmış 

başka olaylara rastlamak mümkün- 

dür. 

Yine bazı halk kahramanları 

gerçekçi bir dille tanıtılırlar. Örne- 
gin Milziğti Hacımurze'nin yaptığı 

gerçek kahramanlıklar gibi. 

EPĞİTİ TETERİ güç ve kud- 
retlerini Meşe ağacına benzeterek 

"Sı Min Zırtta Tulz Belaş” (Ne 
Söylüyordu Bana Meşe Ağacı) adlı 
ünlü şiirini yazar. Şiirde toplumu 

güç ve kudretin, sağlamlığın sem- 

bolü olan meşe ağacına benzetir, 

O meşe öyle darbeler almış, hal- 

kın gözyaşı ve kanlarıyla öyle is- 

lanmıştır ki, hiç kurumamış, yeni 

yaşam için hızla filizlenmiştir. 

Serukatı Aliksandr toplumun o 

günkü kinini en iyi yansıtan şiirler- 

den biri olan “Ademi Meşt” (Hal- 
kın Kini) adlı şiirini yazar, 

Halkın kini günşten daha kor 

Dünyadan daha ağır 

Mermer taşından daha sert 

Sakin denizden daha derindir. 

İMDAT KİP 

tikleri kişiler worklar'ın arasından- 
dı. "Mahkeme olarak seçilenlere, 

olaylara bakarken doğru tespit 

edeceklerine, doğru hüküm vere- 

ceklerine, kendi çıkarlarını gözet- 

meyeceklerine dair yemin ettiri- 

liyordu. Bu nedenle de bu mahke- 

melere yemin mahkemeleri deni- 

yordu." 

Ancak mahkemeler her ne 

kadar yemin etmiş olurlarsa olsun- 

lar, çıkarlarını gözettikleri kimse- 

ler pşiler ve worklar'dı. Dürüstlük, 

işi eksiksiz yapmak, gelenekten 

ayrılmamak gibi şeyler onlar için 

fazla önemli olmuyordu. Çünkü 

koyulan tüm kurallar güçlü olan- 

 



  

dan yana idi. Bu durumu Ulusal 

Tarihimizde önemli bir yeri olan 

Kazanokue Jabağı ile ilgili söylen- 

tiler açıkça ortaya koymaktadır. 

17-18. yy'larda müslümanlık ve 

şeriat halklarımız arasındaki gele- 

neklere (khabzelere), birçok deği- 
şiklikler katmıştır. Mahkemelik iş- 

lerinin bir çoğunun geleneklere 

göre değil de şeriata uygun yapılır 

hale gelmesi bunun kanıtıdır. 19. 

yy'da Ulusal Hukuk geleneklerimi- 

ze Rus Hukuk kurallarından bir 

çok şey girdi. 1822 yılında Kafkas 

Ordusu Komutanı General Yerme- 

İlov'un Nalçik'te kurduğu "Geçici 

Kaberdey Mahkemesinin çalışma 

tüzüğünüri 9. maddesi çok ilginç- 

tir. Burada iç sorunların tümünde 

eski Adige geleneklerine göre ba- 

kılması gerektiği, ancak, mümkün 

olduğu kadar kararın Rus hukuku- 

na yaklaştırılmasının da mahke- 

menin görevi olduğu belirtilmek- 

teydi. 

Maksim Kovalevski'nin çalış- 

malarında da Çarlık memurlarının 

dağlı geleneklerini gözönüne alma 

zorunluluklarının olduğu belirtil- 

mektedir. Çünkü Çar'ın yönetici- 

leri dağlı geleneklerini kaale alma- 

dıkları zamanlar ayaklanmaların 

olduğu sık sık görülmekteydi. 

Bundan dolayı mahkemelik işi 

olanlar şikayetlerini sözlü olarak 

dile getirseler de, mahkemeden 

önce herhangi bir araştırma yapıl- 

masa da oluyordu. H.F. Grabovs 

ki'nin yazdığına göre köy mahke- 

melerinin Kaberdey mahkemele- 

rinden ayrıldığı nokta da sadece 

baktıkları işin niteliği açısındandı. 

Onlar da Adige gelenekleri ile ça- 

lışmaktaydı. 

Adigeler'in de Balkarlar'ın da 

yaşamlarında, ilişkilerinde. yemi- 

nin büyük anlamı vardı. Olayların 

çoğu incelenirken, davalarına ba- 

kılırken kişinin sözlerinin doğru- 

luğu yaptığı yeminle kanıtlanıyor- 

du. 1784 yılında Kafkasya'da gö- 

revli olarak bulunan General P.S. 

Potemkin'in Oo yazdığına . göre 

Kaberdeyler "Kur'an'ın üzerine el 

basarak söyledikleri sözü, ettikleri 

yemini mutlaka yerine getirirler, 

onu hiçbir zaman yalanlamazlardı. 

“Sen tanrıyı yalanlayansın”" ya 

da "yalancısın" diye bir Adige'ye 

hitap etmek onu çok büyük bir 

nakaretle İekelemek, küçük düşür- 

mekle eş tutulmakta, bundan bü- 

yük kavgalar cinayetler çıkabil- 

mekteydi. Sözünde durmayan ya 

da yalan yere yemin eden kimse- 

ye toplum içinde hiç bir değer ve- 

rilmezdi. Bu tiplere güvenmezler, 

şahit olarak göstermezler, göster- 

seler bile yemin şahidi olarak ka- 

bul edilmezierdi. 

Wahkeme, sözlü ve yazılı olarak 

kendilerine * ulaşan o şikayetlere 

bakmak Oo zorundaydı. o Ancak 

bunlar güçlü temellere, kanıtlara 

dayanmalıydı. Gelenek olduğu 

üzere, bir insanı herkesin duyduğu 

ve gördüğü bir ortamda yalan yere 

mahkeme önüne götürmek hakaret 

sayılmakta ve cevaplandırılması 

gerekmekteydi. Bir insanı kanıtsız 

olarak sadece kuşku ile mahkeme 

karşısına götürmek düşmanlık, ci- 

nayet gibi kötü sonuçlar doğura- 

bilmekteydi. Dolayısıyla mahke- 
menin karşısına çıkabilmek için 

işi iyi düşünmüş olmak, yeterli ka- 

nıt ve şahide sahip olmak gerek- 
mekteydi. 

Arşivlerdeki yazılara bakıldı- 

gında 19. yy'ın ikinci yarısında 

mahkemelerin baktıkları işler, ci- 

nayet, yaralama, başlık, hırsızlık 

ve en fazla da kayıp mal davala- 

rıydı. 

O zamanlar Osetya, İnguş ve 
Kabardey'de hırsızlık oOyapmak 

ayıp sayılmamakta, daha ötesi yi- 

gitlik olarak kabul edilmekteydi. 

Aynı köyden olanlar birbirlerinin 

mallarını çalmazlardı. Kaberdey'in - 

içinde de birbirinin malını çalan 

azdı. Ancak, 19. yy'ın ikinci yarı- 

sında hırsızlar hiç ayrım yapmak- 

sızın her köyün malını çalmaya 

başladılar. Pşiler ve workler'in 

soyguna (Zek'o) gidip hayvan çal- 
maları gelenek iken sonraları bu 

gelenek başkalarına da geçti. Bu 

dönemlerde insanlar, Balkar, Kara- 

çay, Çeçen-İnguş ve Asetin bölge- 

erini gezmek suretiyle kaybolan 

nallarını ararlardı. Bunların kimi- 
:eri hırsıza ulaşır, kimileri soruş- 

turarak gezer, kimileri de bu yö- 

relerdeki tanıdık ve dostlarını bu- 

lup onlardan yardım isterlerdi. 

N.F. Grabevski Adige misafirha- 

« nelerinin (Haç'eş) kapılarında bir- 
çok kabile arması bulunmasının 

nedeni olarak bunu göstermekte- 

dir. Hayvanı (malı) kaybolan ve 
. onu aramaya çıkan kimseler misa- 

firhanede konaklamakta, duru- 

mu açıklamakta ve armasını mi- 

safirhanenin kapısına kazıdıktan 

sonra bir başka yere gitmektey- 

di. Ev sahibi de bu armayı üzerin- 

de taşıyan bir hayvanla karşılaş- 

tığı zaman çalıntı mal olduğunu 

anlamakta ve sahibine haber ver- 

mekteydi. 

Sözünü ettiğimiz dönemde Nal- 

çik'teki Dağlı Mahkemesi'ne şika- 

yetler yazılı olarak yapıldıktan 

sonra, dayalı ve davacının şahitleri 

mahkeme tarafından çağrılmakta 

idi. Sanık suçunu kabul etmediği 

takdirde önce, sağ elinin iki par- 

mağı ile Kur'an'a bastırılarak doğ- 

ru söyleyeceğine dair yemin et- 

tirilmekte daha sonra ifadesi alın- 

maktaydı. 

Davacının şahitleri, doğru bili- 

nen, daha önce hiç yalan yere ye- 

min şahitliği yapmamış, hiçbir 

şey çalmamış, kimsenin malını ye- 
memiş, davalıyla düşmanlığı ve 

davacıyla akrabalığı olmayan in- 

sanlardan olmak zorundaydılar. 

Davalı şahitleri kuşku ve benzeri 

gerekçelerle davayı kabul etme- 

mekte özgürdü. Hırsızların bu gele- 

neği kullanarak mahkemeyi uzat- 

tıkları, daha sonra işi mahkeme- 

siz çözdükleri durumlar olabi!- 

mekteydi. 

Malı veya hayvanı çalınan bir 

kimsenin hiçbir tanığı olmaksızın 

sadece kuşku ile mahkemeye baş- 

vurduğu durumlara sık sık rastlan- 
maktaydı. Bu durumlarda çoğun- 

'ukla kuşku duyulan kimsenin ye- 

nin etmesiyle yetinmeye razı olu- 

yorlardı. Bu yemin herkesin gözü 

önünde, mahkeme üyeleri, kadı ve- 

ya köy imamı tarafından alınmak- 

taydı. Ancak, yemin edenin suç- 

suzluğuna inanılması, kabul edil- 

mesi için onu daha önceden hiç 

yalan yemini yapmamış, mahke- 

me önüne çıkmamış ve adının kö- 
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tüye çıkmamış olması gerekliydi. 

Mahkemenin kararına göre, yemin 

şahitlerinin 15 gün içerisinde suç- 

lanan kişi tarafından bulunması 

gerekli idi. 

Diğer dağlılar gibi Kaberdeyler 

de Balkarlar'da mahkemelik işlere 

bulaşmak şahit olmak, özellikle 

yemin şahidi omak kimsenin iste- 

mediği bir işti. Çünkü 18 ve 19. 
yy'larda hırsızlık olayları o kadar 

çoğalmıştı ki, başka köylerde ya- 

şayanlar için şahit olmak bir ya- 

na, insanın kendi kardeşi, kendi 

akrabası için bile şahitlik yapma- 

sı zor bir işti. Yemin şahitliğinin 

sorumluluğu büyüktü. Şahidi olu- 

nan kişinin, zamanla haksız ve yır 

lancı çıkması olasılığı vardı. Böyle 

durumlarda çalınan malın hırsızla 

birlikte ödenmesi gerektiği gibi 

toplumun içinde küçük düşme du- 

rumu da vardır. Köylülerin bir ço- 

gunun yemin şahitliği yapmaya- 

caklarına dair yeminli olmaları 

bundan olsa gerekti. - 

Yemin şahitliği yapabilme öz- 

gürlüğüne sahip olanlar, işleri, ya- 

şamları ve soyları ile temiz sayılan 

kişilerdi. Daha ötesi ibrik kullan- 

mayanlar,' atına eğersiz olarak 
bindiği görülenler, yedi göbek so- 

yunu sayamayanlar yemin şahitli- 

Si yapamazlardı. 

© İyi tanımadıkları, daha önce 
haksızlığı görülen, hırsızlık yap- 

mış olan kişilere kesinlikle yemin 

şahitliği yaptırtılmazdı. Yemin şar. 

hitiği yapacak olanlar da olayın 

aslı astarı konusunu da kesinlikle 

emin oluncaya kadar araştırma 
yaptıktan sonra bu işi kabul eder- 

lerdi. Bu tip dürüst insanlar top- 
lumda iyi tanınırlar çok değer ve. 

rilirlerdi. Kendilerine duyulan gü- 

venden dolayı bir çok gerçeği de 

ortaya çıkarabilirlerdi. 

Olayları araştırıp emin olduk- 

tan sonra yemin şahitliği yapmaya 

razı olduklarında da suçlanan kişi- 

nin ailesindeki ergenlik çağına gel- 
miş bütün erkeklere Kur'an'a el 
bastırarak onun suçsuz olduğuna 

dair yemin ettirmekte daha sonra 
da mahkemeye gidip şahitlik yap- 

maktaydılar. 

19. yy'ın ilk yarısında yemin 

10 

şahitlerini gösterenler dava sahip- 

leriydi. Yüzyılın ikinci yarısında 

suçlanan kişilere de kendi yemin 

şahitlerini bulma özgürlüğü tanın- 

dı, Bunun nedeni o zamanlarda 

haksızlıkların çoğalması ve yemin 

şahitliği yapmaya razı olan kişile- 

rin çok azalmasıydı. 

19. yy'ın sonlarında, güvenilir, 

dürüst yaşayan, yemin şahitliği 

yapabilecek kişilerin listelerinin 

hazırlanmaya başlanması yukarı- 

da anlattıklarımızın bir kanıtıdır. 

Bu listelerdeki kişileri herkes iyi 

tanımaktaydı. N.M. Agişev İle 

V.D. Buşin'in yazdıklarına göre 

bu listede 20 kişinin adı bulun- 

maktaydı. Suçlanan kişi bunlar- 

dan getirebileceği iki kişiyi seçer- 

di. Ancak mahkeme tarafindan 

bunlardan biri çağrılırdı. İleride 

gerekli olduğu takdirde diğerin- 

den de yararlanılırdı. 

Şimdiye korunabilen belgeler- 

den anlaşıldığına göre pşiler ve 

workler'in yemin şahitliği ile ka- 

yırdıkları kimseler az miktardaydı. 

Onlar yemin şahidi olarak gösteri!- 

memekteydi. Bunun nedeni pşile- 

rin ve workler'in çoğunlukla ken- 

dilerinin daha fazla hırsızlık ve 

haksızlık yapan kişiler olmalarıy- 

dı. İçlerinde bulunan dürüst insan- 

ların da halktan kimselere şahitlik 
yapmaları söz konusu olamazdı. 

Onu iş edinemezler, gururlarına 

yediremezlerdi.. Bu konuda Han 

Geriy. şöyle yazmaktadır: “Çerkes- 

lerin bütün geleneklerinin temeli 
haysiyettir, doğruluktur ve dürüst- 
lüktür.” ancak, Pşı ve workler'in 
işlerini çözmede kullandıkları şey 

genellikle sahip oldukları güçtü. 

Suçlanan kimse istenen süre 
içerisinde yemin şahitlerini bulup 

getiremezse, davacı kuşkusunu ye-. 
min ederek sağlamlaştırmakta ve 

sanığa gerekli ceza verilmekteydi. 

Ancak, davacının yemin edebilme- 

si için de daha önce yalan yere ye- 

min etmemiş olması, yalancı ola- 

rak tanınmaması gerekli idi. Aksi 

takdirde o da kendi kuşkusunu 

kanıtlamak için kendi yemin şa- 

hitlerini bulmak zorundaydı. İki 

taraf da yemin şahidi bulamazsa 

suçlanan kişiye çalıntı malın be- 

delinin yarısı ödetilerek dava çö- 

zülmekteydi. 

Yeminin, doğru sözün büyük 

değeri vardı. Ancak bu, herkesin 

söylediğinin doğru olduğu, yalan 

“söyleyenin, yalan yere yemin ede- 

nin olmadığı anlamına gelmez. Ye- 

min ederek, yeminini yalanlayarak 

başkasının malını yiyenler de çok- 

tu. N. Grabovske ilginç bir olay 

anlatmaktadır; atı çalınan bir kişi 

komşusundan kuşkulanarak onu 

mahkemeye verir. Suçlanan kişi- 

den iki yemin şahidi ile suçsuzlu- 

ğunu kanıtlaması İstenir. Yemin 
şahitlerinin önce suçlanan kişiye 

yemin ettirmeleri gerekmektedir. 

Atı çalan delikanlı annesine gide- 

rek kendisini beşiğe bağlayıp tek- 

rar çözmesini ister. Sonradan ye- 

min şahitlerinin yanına gelerek 

“Annem beni beşikten çözdüğü 

ından bu yana hiç bir şey çalma- 

lım."” diyerek yemin eder. Yemin 
sahitleri de delikanlıya inanıp 

nahkemede onun lehine şahitlik 

yaparlar. Daha sonra delikanlının 

yalanı ortaya çıkar. Ancak, deli- 

kanlı yalan söylemediğini söyleye- 

rek kendisini savunur. 

Kadı efendinin birisi köylüleri- 

ain ve arkadaşlarının ısrarı ile bir. 

daha rakı içmeyeceğine dair ye- 

nin eder. Fakat aynı gün köylüler 

tarafından sarhoş olarak görüldü- 

günde; "Ben rakı içmeyeceğim di- 

ye yemin ettim ve tek damla rakı 

içmedim. Ama rom içmeyeceğime 

dair yemin etmedim." diyerek 

kendisini savunur. 

F.İ. Leonteviç'in yazdıkları ve 
büyüklerin anlattıklarına göre ya- 

lan yere yemin şahitliği yapanlar 

at veya eşeğe bindirilerek mahal- 
lelerde dolaştırılır ve toplum tara- 

fından lanetlenirlerdi. Bu cezanın 

ortaya çıkış nedeni de kuşkusuz 

yalan yere yemin edenlerin çoğal- 

masındandır. 

19. yy'ın sonlarından itibaren 

mahkemelik işlerde yemin şahitli- 

ginin fonksiyonu azaldı. Davalar 

Rus hukuk normlarına göre çö- 

zülmeye başlandı. 

Mambet HALİM 
OŞHAMAFE DERGİSİ, 

. 1979, Sayı 6, Sf. 76. 
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Tüm dünya uluslarının sözlü 

edebiyat ürünlerinde, masallarında 

bir "Kafdağı" lafıdır sürüp gelir 

binlerce yıldan bu yana... Peri pa- 

dişahının o görkemli sarayı Kafda- 

gının ardındadır. O sarayda yaşa- 

yan güzel prensese ulaşmak ola- 

naksızdır. Saraya giden yolları do- 

kuz başlı ejderhalar bekler. Bütün 

hayal ürünü güzellikler, mutluluk- 

lar bu dağın aşılmaz geçitlerinin 

ardındadır. Bu, insanoğlunun ulaş- 

- mak istediği, olan değil olması ge- 

reken hedeftir. Belki evrensel ba- 

rış ve mutluluktur. Bu mutluluk, 

barış, sevecenlik dolu güneş hep 

Kafdağının doruklarından doğar 

insanlığa. Uygarlık ateşi, bu dağla- 

ra çivilenen kahramanlar sâyesin. 

de ulaşmıştır insanoğluna. 

Antik Yunan'da tanrılara baş 
kaldırıp ateşi insanoğluna veren 

Prometheus Yunanistan'daki 

Olimpos Dağı'na veya Anadolu' 

daki tanrıların şölen sofrası olan 

Uluda$'a değil de Kafdağı'na zin- 

cirlenir nedense, Altın postu bul- 

maya çalışan antik dünyanın de- 

nizcileri, Argonot'lar Kafdağı ül- 

kesinin bir bölgesi olan Kholkidia 

(bugünkü Abhazya ve Acara yöre- 
si)'ya sefer düzenlerler. Şimdiler- 
de bile, aranılan en ince kumaşlar 
tekstil dünyasında Gabardin adını 

taşır. Bu masal ülkesi ile Antik 

Dünya arasında Karadeniz (Portus 
Euxinius) aşılması kahramanlıklar 
yaratacak güçlükte bir engeldir. 

Kısacası Kafdağı binlerce yıldan 
bu yana dünya toplumlarının rüya- 

larını süsleyen bir masal ülkesi ol- 

ma özelliğini günümüze dek sür- 

dürmüştür. Bu yazımda Kuzey 

Kafkasya Halk Destanları ve Kaf- 

kas Mitolojisi ile Antik Dünya'nın 

” yarattığı diğer kültürler arasındaki 

ilişkiyi, Önasya-Akdeniz kültürleri 
ile olan etkileşimleri kimi araştır- 

macılardan da alıntılar yaparak an 

latmaya çalışacağım. 

Nart Destanları Dünya Halk 

Destanları'nın en eskilerindendir. 

Toplümun sınıfsız bir bütün oldu- 

Su çağlarda üretilmeye başlanmış- 

tır. Toplumun o çağlardaki yapısı, 

ilk destan parçaları ile Sosrıkua ve 

Seteney Guaşe gibi tiplerin davra- 

nışlarından anlaşılmaktadır. Bu 

parçalar din, etik, düşünce sistemi 
ve gelenekler bakımından geçmiş 

çağların tüm izlerini taşımaktadır. . 

Halkın yaşamını etkileyen, düşün- 

cesinde, değer yargılarında derin 

izler birakan olaylar kuşaktan ku- 

şağa aktarılarak gelirken destan 

- havasına bürünmüştür. Daha başka | 

bir deyişle destanlaşmıştır. 

Önasya-Akdeniz ve Kafkasya 
tarih boyunca birbirleri ile ilişkisi 
olan coğrafi isimlerdir. Bu bölge- 

lerde yaşayanlar birbirlerinin varlı- 

gından haberdar olmuşlar ve arala- 

rında çok sıkı bir kültür alışverişi 

gelişmiştir. N.Y. Marr'ın araştır- 

malarına göre Akdeniz kültürünün 

oluşmasında Kafkasya Kültürü'nün 

etkisi şöyle anlatılmaktadır. "Bi- 

lim adamları iki klasik dilde bir- 

kaç kültür ismine rastladılar. Bu 

durum Küçük Asya'da yaşamış, 

fakat bilinmeyen bir dilin varlığı- 

na inanmaya itti onları... Ancak 

bu durumda karşımıza başka bir 

engel çıkmaktadır. Hatta buna 
başka bir realite de diyebiliriz, Bu 

ise sözünü ettiğimiz iki klasik dilin 

Hind-Avrupa kökenli olmayan bir 

zenginlikle beslendiği ogerçeği- 

dır."İ Marr bu konuyu daha da 

açarak şöyle der: "Akdeniz Kültü- 
rü'nün yaratılmasında Kafkas top- 

lumu kendini ilk etnos element 

olarak sayabilir. Aslında üçüncü 

element sayılan Hind-Avrupa dille- 

rinin o çağdaki yazarlarını birinci 

element saymak daha doğru olur- 

du. Ancak bu tip bilgin ve yazar- 

lar, Akdeniz ve ona bağlı Önasya 
kültürünü oluşturanların yanların- 

daki yerleri, Arkeolojik bilgi ve 

elementleri ortaya çıkaranlarla 

çağdaş olduklarından, tarih araş- 

tırmalarında arkeolojik bilgiye 

üçüncü element dendiği için 

bunlara da üçüncü demek zorunlu 

olmuştur.? 

Oluşumu ve özellikleri Kafkas 

dil grubu etnosu ile yakın ilişki 

halinde olan ve Mezopotamya ge- 
nel kültürü içinde yerini alan Sü- 

mer kültürünü konumuz açısından 

ele almak zorunlu olmaktadır. Sü- 

merler Finike alfabesini, Mısır'dan 

Kafkasya'ya kadar, o çağlar dün- 

yasının her yerinde, bazı değişik- 

liklere uğramasına karşın, çivi ya- 

zısı olarak kullanılmasını sağlamış- 

lardır. İlyada ve Odysseia'dan bin 

yıl önce söylenmiş ve yazılmış 

olan ünlü Sümer Destanı Gılgameş' 

te yaşayan, bizim Seteney Guaşe' 

mizin nerede ise özdeşi olan yarı 

insan yarı tanrıça bir kahraman 

vardır. Ninsuri, Nanesur (veya Si- 
duri) olarak adlandırılan bu kahra- 

manın doğurmadan edinmiş oldu. 

gu oğlu Gilgameş ile olan ilişkisi, 

Seteney Guaşe-Sosrıkua ilişkisine 

benzer. Destan metinlerinde bu iki 

kadın kahramanın konuşmaları 

bile birbirine benzemektedir. Gil- 
gameş Destanında; "Deniz kıyısın- 

da tanrıları besleyen kadın yaşa- 

dı." tümcesi? ile tanımlanan Nin- 

suri; "Tanrılar'da sineklere ben- 
zerler, kurban kesilen yerde topla- 

nırlar." diyerek tanrıların oburlu- 

gundan ve asalak yaşamlarından 
yakınmaktadır.* Seteney Guaşe 

ise; "Sineklerin kurban kanına çö- 

küşmesi gibi, Soframa saldırıp her 

şeyi sildiniz, süpürdünüz.” şeklin- 

de tanrılardan yakınır. 

Julius Mesaros Ubıkh dili ile il- 
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gili olarak yazdığı kitabında Here- 

dot, Hipokrat, Cirabon, Amlan 

Marcelli ve diğer eski yazarların 

“Tanas Don Irmağı" kıyılarını zi- 

yaret ettiklerini, Antik Grek coğ- 

rafyacılarının Küçük Asya ve Ege 

havzası uygarlık ve demokrasisinin 

buralara dek uzandığını belirttik. 

lerini savunmaktadır.” 

Öte yandan her iki bölgenin 
halklarının (Kafkasya-Yunanistan) 
ortaklaşa bildikleri tarih ve coğ- 

rafya isimleri, o çağın hukuk ku- 

ralları yine ortaklaşa bildikleri et- 

nolojik bilgiler, kühür, halkların 

yaşam benzerlikleri iç içe yaşaya- 

gelmiştir. "Kafkasya'nın arkeolo- 

jik tabakaları bizi tarihin bilinme- 

yen çağlarına götürmekte ve bu 

çağlarla ilgili arkeolojik izlerinin 

özelliklerinin Önasya ve Akdeniz 
Havzası kültürlerine benzediğini 

göstermektedir“ 

M.Ö. IV. yy. sonları ile VİN. 
yy başlarına rastlayan dönemde, 

büyük çatışmalar ve savaşlar, o 

yüzyıl dünyasını çok etkilemiştir. 

Bu etkilemeden dolayı, eski söyle- 

yiş ve şarkılara yeni katkılar ya- 

pılarak "İlyada" ve "Odysseia" ad- 

li büyük poemler yaratılmıştır.” 

Bu tarihten ikiyüzyıl gibi bir sonra 

M.O, Vİ. yy'da Psistratos'un yaşa- 
dığı yıllarda bu destanlar yazılı 

belgeler haline getirilmiştir. 

Eski Hindistan'ın "Mahabhara- 

ta", "Ramayana" adlı epik poem- 

leri doğdukları çağlarda halkın ez- 
berinde yaşayan sözlü edebiyat 

ürünleri idi. Bu halleri ile biçim 

olarak "Nart Destanları"'na benze- 

mekte idiler, Bu ürünler M.Ö. VI. 
yy'da yazılı hale getirilmişlerdir. 

Ramayana Destanı'nı söyleyen- 

lerin isimleri destanın içinde günü- 

müze ulaşmıştır. Bu destanda ko- 

nunun kahramanı olan "Roama" 

nın oğulları "Kuşş" ile "Lav"dır. 

Mahabharata'da aynı biçimde des- 

tanı yaratanların isimleri günümü- 

“ze taşınmıştır. Bu destanı söyle- 

yenlerden “"ÜUgramrava" destan 

söyleme alışkanlığını kazanmak 

için babası "Lomaharşan" tarafın- 

dan eğitildiğini anlatır destanın 

bir bölümünde.” 

G 
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Ebediyyen ölmeyecek, kaybol- 

mayacak olan büyük poemler "İl- 

yada" ve "Odyssela"yı ilk çağların 

büyük ozanı "Homeros'un yazdığı 

söylenir. Bu bilinen bir gerçektir. 

Yazıalışkanlığı ve alfabelerinin ol- , 

maması nedeni ile Kuzey Kafkas- 

ya halklarının hiçbirini Nart des- 

tanlarını yazılı hale getirme olana- 

ğını bulamamıştır. Bunun sonucu 

olarak destanlarda yeni yazılmış 

metinler destanlar birliğinin içeri- 

sine girmemiş ve destan tekstleri 

orijinal hali ile günümüze ulaş- 

mıştır. Zira yazı, her zaman sözlü 

edebiyatın farklılaşmasında etken- 

dir,“ 
Nart Destanlarında da Grek Mi- 

tolojisi'nde olduğu gibi Anaerkil 

(Mairiarkal) (süreçlerin izlerine 
rastlanabilmektedir.. Bu iki grup 

destanlar arasında analojik paralel- 

lik belirgindir. Bu özellikler Grek 

Mitolojisinde de tek başına doğ- 

mamıştır. Homeros'un poemlerin- 

de Grek tarihinin bilinen ilk yüz- 
yıllarının izlerine rastlamak olanak 

dışı değildir." Bu durum Nart 

Destanları'nda da böyledir. Örne- 
gin; insan eti yiyen devlerin işlen- 

diği öyküler vardır. (Tek wozlü 
dev, Hağur'un kardeşlerinin hepsi- 

ni yemiş, Hağur'da Dev'in tek gö- 

zünü oymuştur, Mağaradaki, devin 

koyunlarının tüyleri içine sakla- 

narak mağaradan kaçmıştır.) Ho- 

meros'un büyük destanı Odysseia 

ile tek gözlü Cyclop Polifem'in se- 

rüvenlerini anlatan tekstler, Nart 

Destanlarında anlatılan Hağur ile 

tek gözlü devin savaşı birbirine 

benzemektedir. 

Nart Halkı Epos'unun en ünlü 

kahramanı Sosrıkua'nın, annesi 

Seteney'in önerisi ile suya batırı- 

larak çelikleştirilmesi olayı ile 

Akhilleus (Aşil)'un annesi Thetis 
tarafından Ctyks Irmağı'nı daldı- 

rılarak vücuduna su verilmesi ola- 

yında da büyük benzerlikler var- 

dır. İki destan grubu arasında daha 
başka benzerlikler de bulabiliriz. 

Örneğin Thetis oğlu Akhilleus'u 
ölümsüz yapabilmek  içinateşe 

gömmüştür. Thetis'is aynı şekilde 

ateşe gömdüğü yedi oğlu ölmüş- 

tür. Nart Destanları'nda da "Narib- 

gia" doğumu yaklaşınca büyük bir 

atş yakar, doğan çocukların hepsi- 

ni ateşe atar. Çocukların hepsi 

ölür. Sonuncu çocuğu Şavey ise 

kızgın marsık taşını yutarak soğu- 

tur, tekrar ağzından çıkarır. Sica- 

Sa karşı dayanıklılık kazandığı 
çin ölmez. Kuzey Kafkasya Des- 
zanları'nad halkın mutlu olduğu 
günlerde, hasat bayramlarında or- 
taya çıkan, keçi kılığında dans 
eden “Ajeğafe" motifi ile Grek Mi- 
tolojisi'ndeki “Trayos" motifi de 
benzeşmektedir. Zira Trayos Yu- 

nan dilinde keçi veya teke anlamı- 
na gelir. 

Abazince'de kökeni binlerce yıl 
Öteye uzanan tarım ve çifiçiliğe 

yönelik "Rareyta" adlı bir şarkı 
söylenir. Bu şarkı ekime başlarken 
veya hasatta söylenir. Bizim ço- 
cukluğumuzda Uzunyayla'nın 
Abaza köylerinde nadas yapılır- 
ken, tohum ekilirken pulluk veya 
sabanın düzgün çizgiler çizmesi 

için öküzlerin "Hoo-rey-ra! Re- 

rey-taaa...!” gibi ünlemlerle yön- 

lendirildiğini Oo anımsamaktayım. 

Balkar ve Karaçay toplumları, 

Adige-Abhaz grubundan esinlene- 

rek oluşturdukları "Erirey" adlı 

bolluk ve bereket şarkısını hâlâ 
söylemektedirler.!? Bu örnekler 

sonradan Antik Yunan'a geçmiş 
ve "Erehtey” veya "Ereftey" hali- 

ne gelerek bolluk ve bereket tanrı- 

sına ad olmuştur. Bu isim sonra- 

dan Poseidon (Poseidon Ereftey) 
kült'üne karışmıştır. *? 

Abazaca'da "Çara-Jıra” (yeme- 
içme) şeklindeki deyim, ziyafet. 
şölen anlamınadır. Hurama tepe- 

sinde toplanan Nart Kurultayı bu 

şölen sahneleri ile biter. Home- 

ros'un destansal şiirlerinde "Heka- 

tomba" adı verilen şölenlere sık 
sık rastlanır. Hekatomba sözcüğü- 

nün anlamı Abazince'de "Ça- 

zşık'ı/yüzlerce şölen veya yemek" 

karşılığıdır. İlyada'nın 7. bölü- 
münde işlenen şölen sahnesi şöy- 

ledir; İ 

"Güneş battı, 

Tamam oldu Akhalar'ın 

.yapıtıl$ 

Çadırlar boyunca 

Sığırlar kesip yemek yediler 

Bir hayli gemi geldi şarap 

taşıyan." 

 



  

Nart Destanları ile Grek Mito- 

lojisi'nin benzeşen yönleri bu ka- 

darla kalmamaktadır. 

Seteney Guaşe güzelliği ile 

Aphrodite, cesur ve bilge hali ile 

Athena veya Hera'dır. Hatta biraz 

da Artemis'tir. Demirci Tlepş ile 

olan ilişkisi, Aphrodite ile ateş ve 

demirciler Tanrısı Hephaistos ara- 

sındaki ilişkiye benzer. 

Grek Mitolojisi'nde diğer tan- 

nların Oo kıskançlığına (uğrayan 

Adonis, tanrıların gönderdiği bir 

yaban domuzunun saldırısına uğ- 

rar. Sevgilisinin yardımına koşan 

Aphrodite'nin ayağına gül dikeni 

batar; yaradan akan kanlar tanrı- 

ça'nın çiçeği olan beyaz gülü kır-? 

mızıya boyar. Seteney ise devlerle 

boğuşan Sosrıkua'nın yardımına 

koşarken bahçe çiti olarak yetişti- 

rilen güllerin dikeni ile ayağından 

yaralanır ve bütün beyaz güller kır- 

mızıya dönüşür. O günden bu yana 

Kuzey Kafkasyalı'lar "kırmızı gül" 

anlamına gelen "Seteney" sözcüğü- 

nü kız çocuklarına ad olarak se- 

çerler. 
Sosrıkua'nın ve Nesrensjak'e' 

nin İnsanlığa ateşi armağan edişi, 

Nesren Jak'e'nin kayalara çivile- 

nişi Prometheus motifi ile içiçe 

girmiştir. Bu olayı anlatan destan 

tekstlerinin ortaya çıkışı M.Ö. V- 
IV. binlere rastlamaktadır. Belki 

de insanların ateşi henüz yeni ta- 
nıdıkları çağlara uzanmaktadır. 

Kuzey Kafkasya'da Adige di- 

linde "Mef'ehu apşi!/Ateşin yan- 

sın!" en değerli selam anlamında 

hâlâ yaşamaktadır. Abazince'de 

de benzeri "Wulağua yımçaraağat/ 

Dumanın sönmesin" deyimi var- 

dır. Eve yeni ayak basan gelin için 

yapılan Huahuo'lar da, iyi dilek- 

lerde; O"Wunaç'aşha (o Mijetijeu- 

Wutkhajeu Wuupsoor./Ocağın 

sönmeden, huzur içinde yaşa."de- 

nirdi. Ateşin sönmeden yanması 

en büyük dilek idi. Bu nedenledir 

ki gelin odası (leğune)'na kimi za- 
mar "Maf'e vune/Ateş odası" den- 

miştir. O halde Grekler'in Karade- 

niz kıyılarında görüldüğü çağlar- 

dan önce de Kuzey Kafkasyalılar' 

da ateş, ateşi çalma, zincire vur- 

ma, kartallara gagalatma motifleri 

vardı. M.Ö. V-IV. yy'larda Kafkas. 

ya kıyılarında Grek kelonileri ku- 
ruduktan sonra bu. motifleri alıp 

kendi dil ve kültürlerine adapte 
“ederek yazıya geçirmişlerdir. 

Prometheus ve Nesren fak'e' 

nin özgürlüğe kavuşturuluşu bile 

benzeşmektedir. Öte yandan Ais- 
killusun Trilojia'sında Promet- 
heus'un çakıldığı yer tanımlan- 

maktadır: Ni 

“Medya suyu kıyısında oturur, 

Areyan'ın sevgilisi olan. . 

Kafkasya'nın yüksek dağlarında 

Ve geçit kentlerinde oturah 

, sarmatlar, 

Siyri uçlu mızrakları ile 

Savaşıyorlar!” 

Kuzey Kafkasya Destanları'n- 

daki motiflerle Antik Grek Des- 

tanları'ndaki motifler aynıdır. Ola- 

yın geçtiği yer aynıdır. Grek dilin- 

de Prometheus'un anlamı "İlk gö- 
ren, ilk yapan, ilk kalbe ulaşan, 

ışığı gören" demektir. Yunanlı 

Prometheus'ta, Kafkasyalı Ne-s- 

ren'in ifade ettikleri anlam birbiri- 

ne yakındır. Hatta daha da ileriye 

giderek (Prı-m-thajİlk tanrı) sözcü- 

ğü ile Promethews'un aynı sözcük 
olduğu bile iddia edilebilmektedir. 

Prometheus sözcüğünün Kafkas 
Dilleri'ne akrabalığı bununla da 

.bitmemektedir. Abazince ve Ab- 

hazca'da “Pr-mıt-sa/Uçan Ateş" 
anlamına geldiği düşünülürse, tan- 

rılardan çaldığı ateşi uçarak insan- 

lara ulaştıran mitoloji kahramanı- 

na bundan uygun bir isim herhal- 
de düşünülemezdi. 

Yukarıdaki bölümlerde birkaç 

kez yinelediğimiz gibi milattan 

önceki yy'larda Grekler, Adige- 

- Abhaz grubu, diğer Kafkas boy- 
ları ve Gürcüler'le ilişki kurmaya 

başlamışlardır. Ticaret kolonileri 

Kanalıyla sürdürülen ticari ve kül- 

türel alışveriş içinde Proto-Çerkes 

döneminin “Meot" düzen ve gele- 

neğini de Akdeniz havzasına, özel- 

likle de Antik Yunanistan'a taşı- 

mışlardır. Destan ve öykülerimiz, 

masallarımız tüm dünyanın tanıdı- 

gı Grek Mitolojisi'ne ve dolayısı 

ile de Latin Mitolojisi'ne kaynak 

olmuştur. Bu nedenledir ki, "Kaf- 

dağı” olarak bildiği o cennet ve 

korkusuzca 

masal ülkesi olan toprakların ço- 

cuğudur. Bu ülkede yaşamış ve 

yaşayan insanımızın kültürüdür. 

Bu destan tekstlerinin ve motif- 

lerinin dağlıların öz malı olduğu- 

nu Grekler'in sonradan bu kültürü 

benimsediklerini savunan (V.F. 
Müller, Hadağati'e Asker, Şortan 

Askerby, oOMeremkul o Viladimir 

v.d.) bilim adamları bulunmakta- 
dır. Ünlü Gürcü yazarı Akakiy 
Çereteli, Antik Yunan Mitoloji- 

si'nde işlenen Prometheus ve Me- 

dea motifleri için “bunlar bizim 

tarafların, Kafkaslar'ın öz evlatla- 

rıdır” demektedir. 

Kafkasya ile Önasya kültürünün 
birbirine bağlılığını, Önasya kültü- 
rüne Kafkasya kültürünün katkısı, 

ölü Önasya dilleri (Sümer, Hitit, 
Urartu, Hurri Mittani) dilleri ile 
Kafkas dilleri arasında akrabalık 

bağının bulunduğu hususlarında 

bugün bir çok bilim adamı birleş- 

mektedir. 

Abazin dili ve folklöründe, ilk 

çağ yaşamının bıraktığı izlerden, 

Tanrılar Panteonu'nda bulunan ki- 

mi isimleri çıkartmak olanağı var- 

dır. 

Bilindiği gibi gelmiş geçmiş 

tüm halkların yaşamında "Güneş" 

kültü vardır. (Tanrılar toplumun- 
da veya tanrılar çevresinde “gü- 

neş/tanrı" özelliğini gösteren ve 

M.O. H. bin yıllarında yapılan üç 
isim vardır. “Ra" veya "Re" Heli- 

opolis Kenti'nde, "Amon" veya 

“Aton" Fiva Kenti'nde.” 

“Aton” Fiva Kenti'nde. © Amon 
diğer tanrıları etkisi altına almış, 

onların özelliklerini kendisine ma- 

letmiş, kendini halkın ve diğer 

tanrıların türediği baba tanrı say- 

dırmış, diğer tanrı kültlerini kendi 

kişiliğinde birleştirmiştir. Bu hali 

ile Heliopolisli rahipler Amon'u 

Grekler'in "Zeus"una benzetmiş- 

lerdir., Heliopolisli din adamları 
tanrılar hanedanının ve insanların 

nüşterek babası Amon-Ra için 

dualar ve ilahiler söylemişlerdir.”? 
Abazince'de ("Mara/Güneş" ve 

Abhazca'da "A-mra/Güneş" söz- 

cükleri söylendiğinde “Amon-Ra" 

ismini anımsamamak olur mu? 

Ambrogio Donini adlı İtalyan Bi|- 
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gini bir başka sav daha ileri sür- 

mektedir; “M.Ö, 332 yılında Bü- 
yük İskender'in Mısır'ı ele geçir- 
mesi sırasında Amon rahipleri yeni 

hükümdarı (Olympia) adlı annesin- 
den ilginç bir biçimde doğan tanrı 

“Zeus/Amon'"un oğlu olarak halka 

kabul ettirmek istemişlerdir.' © 
Konumuzda bizi daha çok ilgilen- 

kabul ettirmek istemişlerdir.'İ 

Konumuzda bizi daha çok ilgilen- 

diren Amon isminin etimolojik 

özelliğidir. Abazince'de güneş an- 

lamına gelen "Mara" sözünün tü- 

revleri olan (Merey-Mon) veya 
(Maryam-Meryem'in oğlu) sözcük- 

lerine dikkatimizi çekiyor ünlü 

bilgin N. Dubrovin.” 
Eskilerin “Güneş Buzağı" diye 

adlandırdıkları (Abazince'si Ama- 
ra Ahuis, Amara/Güneş, Hıus/bu- 

zağı) tanrı kavramı totemizm ile 

yaradılış kültü'nü içeren iki faz'lık 
sürede yaşayan "Marduk" adlı tan- 

ri ile eş anlamdadır.“ Amacımız 
bu sözcüklerin etimolojik açıkla- 

masını yapmak değildir. Ancak, 

"Marduk" sözcüğünün ilk yarısı 

Abazince'de güneş anlamına gelen 

"Mara" sözcüğünü vermektedir. 

"Ra" sözcüğü ise eski Mısır dilin- 

de dili olan Kopt Dili'nde güneş 

(Re/Mara/güneş) anlamınadır. Bu- 
rada etimolojik araştırmadan da 

önemli olan, dillerde olduğu gibi 

mitolojide de benzeyen elementie- 

rin bulunduğunu açıklamaktır. 

Kuzey Kafkasya Mitolojisi'nin 

en belirgin kahramanlarından Sos- 

rıkua'da bilginler Solarizm (güneş 

motifi) izlerini bulmaktadırlar. Bu 
bilginlerin başında N.İ. Abaev ve 

Prof. George Dumezii gelmekte- 

dir. Sosrıkua motifi ve destanları 

doğarken başka yerlerde üretilmiş 

destanlarla karışmış olabileceği sa- 

vı.da ileri sürülmektedir.2 Sosrı- 

kua sözcüğü hakkında çok şey 

söylenmiştir. Etimolojik açıdan 

açıklığa kavuşturulmak istenmiş- 

tir. Birçok yazara göre bu ismin 

Önasya kültürü ve Akdeniz uygar- 

lığı üzerinde etkisi, sıkı ilişkisi var- 
dır. 

Örneğin Oziris adındâki Mısır 
tanrı kültü ile Sosrıkua'nın benzer- 

likleri çoktur. Bilindiği gibi Oziris, 

ilk çağlarda aşağı Nil bölgesi to- 

temlerinden idi, Görünümü ya koç 

ya da boğa tasviri şeklindedir. 

Oziris motifi evrim geçirdikçe 

kendisine yabancı olan Lengend' 

lere o Karşılaşmışıır. Yazıdan 

önceki çağlarda ortaya çıkan ya- 

pıtlarda Oziris, güneşle birlikte 

tasvir edilir. Daha sonra, insan bi- 

çiminde gösterildiği zaman, bu 

isim, her yeniliğin simgesi olarak 

kabul edilmiştir. Daha geç çağlar- 

da ortaya çıkan dinlerin hepsinde 

ve en sonunda Hıristiyan dinin- 
de de rastlandığı gibi, ölümden 

sonra yeniden dirilme, Özirisin 

özelliklerinin bu dinlere yansıma 

şeklidir."?? 

Oziris'in her ölüm olayından 

sonra canlanarak eski Mısır çiftçi- 

sinin yaşamına yardımcı olacağı 

inancı ile, Sosrıkua'dan umutlar ve 

yardımlar bile benzeşmektedir. 

Sasrıkua isminin doğuşu ve güneş 

kültüne yönelik oluşu başka bir 

benzeyiştir. 

N. Marr'ın söylediği gibi; Önas- 

ya-Akdeniz Havzası ve Antik Yu-. 

nan Mitolojisi'ndeki ilk etnos ele- 

ment olan Kuzey Kafkasya Kültü- 

rü'nün evrensel kültür içindeki ye- 

ri ve saygınlığının çağımız insanı- 

nın bilgi açlığı ve susamışlığına su- 

nulması dileğimizle tamamlaya- 

lim. 

I. NY. Marr, (Yafet Kafkasya ile Etnik Açıdan Akdeniz Kültürü'nün doğuşu) 1933, (M.V.'nin Abazince Çeviri- 

sinden yararlanılmıştır. 

2. A.ge. 

3. Gılgameş Destanı, Mİ-L, 1961, sf. 62. 

4. Age. sf. 77 

5. Jullus Mezsaros, Pakhy-Spache, 1934, Chikago 

6. A.ge.sf. 5,6 

7. N.Ştal, Homeros-İlyada, Önsöz, Çev. N.İ, 

8. Merekul V. Abazinsky Narodny Epos, Çerkessk, 1975. 
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ll. A.F. Losev, Homeros, M. 1960. 

12. Mİ. Mijaev, Çerkes Mitolojisi Üzerine Şiirler, Çerkessk, 1978. 

13. Mitolojik Sözlük, Leningrad, 1961. 
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Yaşanmış Öyküler - Anılar YİSMEYL ÖZDEMİR 
Kuzey Kafkasya insanının 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayan ve hızını yitirerek yirminci yüzyılın ilk 

çeyreğine kadar gelen yurdundan koparılışı olayının ilk canlı tanığıyla çocukluk yıllarında karşılaştım. 
Uzunyayla'nın içerilerinde Zamantı suyu kıyısında kurulmuş ve köyümden altı-yedi kilometre güneyde 

bulunan Yahyabey (Hadokşokey) köyünden köyümüze gelip bir kış kalan Şıd Mahmud'u tanımakla sözünü etti. 
gim canlı tanıklardan ilki ile karşılaşmış oluyorum. Şıd Mahmud Çarlık Rusyası'nın yıkılışı ve devrim yıllarının 
çalkantılarının buralara attığı bir mülteci idi. Onu ortadan biraz daha uzun boyu, hafif kambur yürüyüşü, çök- 
müş avurtları ve iri kemikli elleri ile anımsamaktayım. Uzun ve tehlikeli bir serüvenden sonra akrabalarının otur- 
duğu Yahyabey köyünü bulmuş, orada dul bir kadınla evlenmiş, kök salmak ve ev bark edinerek yaşamını sür- 
dürmek istemişti. Çocuğu olmamıştı. Eşinin yakını olan bir kızı evlat edinmişti. 

Hayvancılık yaparak geçinmeye çalışıyordu. Geçimini sağlayacak arazi, koyunları için gerekli otu biçecek 
bir parça çayır edinememişti. Köyümüzden sağladığı kışlık otu yerinde tüketmek ve kışı geçirmek için köyümü- 
ze gelmiş ve akrabalarımızdan kente yerleşmiş birinin evini kendisine mekan edinmişti. Konuşma üslubu, davra- 
nışları ve giyinişi çevredekilerden farklı olan bu, konuğa köy halkı yakın bir ilgi göstermişti. Bizleri görünce 
“A Sina! A, Sipsal" diye seven ve ceplerinden bir-iki kırık boyalı şeker veya leblebi bulup elimize sıkıştıran, eşi 
ile de annem yakın bir dostluk ve komşuluk ilişkisi kurmuştu. Uzun kış geceleri konuk odasında toplananların 
ilgi merkezi hep Mahmud olurdu. Kuzey Kafkasya'nın doğasını,.taşını, toprağını, ağacını, kuşunu, yaşam tarzi- 
nı büyük bir özlemle gözleri nemlenerek anlatırdı. Devrim yıllarının toplumsal çalkantılarını kavrayabildiği ka- 
darıyla dile getirirdi: Kızıl Ordu, Beyaz Ordu, Denikin, Vrangel, Kalmuk Betal isimlerini ilk kez ondan duydum. 

Konuk odamızdaki sohbetler sürüp giderken bir köşeye büzülüp kâh uyuklayarak, kâh uyanık dinlerdim. 

Kimi coğrafya isimlerini belleğime iyice yerleştirirdim. Hemen ertesi gün bu isimleri unutmadan küçük bir kağı- 

da yazardım. Arkasından babamın sınıf geçme armağanı olarak daha ikinci sınıfta almış olduğu Büyük Atlasımı 

açar, Kafkasya'yı bulurdum. Orada Terek, Elbruz, Nalçik, Battalpaşinsk (Çerkesk), Sohum; Kuban, Kuma, 

Maykop gibi isimleri arardım. Karadenizle Hazar arasında saatlerce, gözlerim yorulana dek gider gelirdim. Şıd 

Mahmud karlar eriyip, havalar ısınınca koyunlarını da alarak Yahyabey'e döndü. Daha sonra ben öğrenimimi 

kentte sürdürmek üzere köyümüzden ayrıldım. Bir daha da karşılaşmadık. Ancak dolu dolu geçeri bu kış ayların- 

dan sonra özelde Kafkasya, genelde de Dünya coğrafyası ve tarihi üzerine bitmez tükenmez bir bilgi edinme 

hevesine kapıldım. Bu heves ve Şıd Mahmud her ikisi bende yaşadı gitti... 

Mahmud ile babam kimi zaman başbaşa sohbet ederlerdi. Birinde babam vatanını terketme konusunda onu 

acı acı eleştirmişti. 

"Biz hadi neyse, uzun yıllar önce önümüzü arkamızı bilemeden kopmuşuz. Ya sen? Bu olgun yaşında yakın- 

larını, yurdunu, toplumunu feda ederek tek başına bu sonu bilinmez yola nasıl ve neden düştün? Büyük söyleme- 

yeyim ama ben vatanımın toprağına dişimle, tırnağımla yapışıp, oradan kopmamaya çalışırdım. Senin gibi böyle 

tek başına gelenleri hem anlamıyorum, hem de kınıyorum”. 
“Evet babam onu anlayamıyordu. Onun hangi koşullarda bu serüvene atıldığını, neler çektiğini nasıl bilebilir- 

di. Ben bu eleştiriye çocuk kafamla çok gücenmiştim. Onun kusurlu olduğu yargısına nasıl varılabilirdi. Ama 

Mahmud verdiği yanıtta hiç de kırılmışa, gücenmişe benzemiyordu. Sakin bir biçimde konuşmuştu: 

"Beni birak bir yana, binlerce insanın İngiliz, Amerikan ve Fransız gemileri ile dünyanın bilinmeyen kuytu. 

köşelerine taşındığını biliyor musun? Bütün bu insanlar vatanlarını sevmiyorlar mıydı? Bunca insan nasıl eleştiri- 

lebilir?" 

Merakımı yenemeyerek atıldığımı anımsıyorum; 

"Peki amca, bu İngiliz ve Fransız gemileri ile taşınanlar senin gibi buraya, Türkiye'ye neden gelmediler? Ne- 

reye gittiler?" 

“Ah oğlum, o kadarını bilemem ki. Bir kez Türkiye'ye gelmeleri kendi ellerinde değildi sanırım. Öte yandan 

Fransız, İngiliz ve Amerika devletlerinin denizaşırı çok toprakları vardır. Oralarda askere, işçiye çek gereksinim- 

leri vardır..." , 

Bu yanıt bana yetmemişti, ama bu konuda bilgilinecek bir kaynağım da yoktu. Uzun yıllar bu konu bende 

bir soru işareti olarak kaldı. Aradan yıllar geçti, ilkokul-ortaokul-lise derken... Üniversite. Sanırım 1968 yılı ta- 

tilinde İstanbul'a gitmiştim. O yıllarda kurulan “Köy Çocuklarına Yardım Derneği"nin Yönetim Kurulu'nda 

eniştem de görev almıştı. Eniştemle birlikte Levent'teki dernek binasına gitmeye başladım. Dernek yöneticileri 

ile tanıştım. O zaman dernek başkanı olan Seza Üçer hanımefendi Çerkes Nazım Paşa'nın kızı idi. Bu güngör- 

müş, kültürlü, tatlı dilli hanım çağına göre çok iyi eğitim görmüştü. Osmanlı Yönetiminin sonu ile Cumhuri- 

yet'in ilk yıllarının olaylarını çok iyi anımsıyordu. Çerkes Teavun Cemiyeti çalışmaları içinde bulunmuş, Beşik- 

taş'taki Yetim Mektebi'nin müdireliğini yapmış, Cumhuriyet döneminde ise haksız bir suçlama sonucu meşhur 

İstiklal Mahkemesinde yargılanmış, aklandıktan sonra Atatürk'ün huzuruna çıkarılmış, taltif edilerek Kastamonu 

Kız Muallim Mektebinin kuruluşunda görevlendirilmiş ve uzun yıllar eğitim hizmeti vermişti. Dernek yönetim 
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kurulunda Seza hanımdan başka Kuzey Kafkasya kökenli bir aileden gelen emekli bir hariciyecinin eşi olan 

Rana Erkut hanım, Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'ın-kızı Beraat Bolayır ve Kazım Taymaz bey de ça- 

lışmakta idi. 

Derneğin himayesinde eğitimini sürdüren çocukların karşılaştıkları sorunlara yardımcı olmak, bütünlemeli 

öğrencilerin derslerine katkıda bulunmak için görev alan bir grup üniversite öğrencisine ben de katıldım. Kazım 

Taymaz Bey'in ricası üzerine birkaç çocuğun Fransızca derslerine bilgimin yettiği oranda yardımcı olmaya çalı- 

şıyordum. Dersler dışında Seza Hanım ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet toplantıları da yapılmaktaydı. Bu 

toplantılarda ağzından bai akarcasına anılarını anlatan Seza Hanım'ın bir anısı yıllar önce Uzunyayla'da Şıd 

Mahmud'un belleğime yerleştirdiği soru işaretini yeniden canlandırmıştı. Not defterime anlatılan olayı hemen 

yazdım. Seza Hanım'ın sözleri ile aktarıyorum: 

“Çocuklar, benim gençlik yıllarımda da dernekçiliğim vardır. Çerkes Teavun Cemiyetinde ve Beşiktaş Kız 

Yetim Mektebinde de çalıştım. Ö zamanlar Lise düzeyinde eğitim görmüş birakın kadınları, çok az erkek bulu- 

nabilirdi. Ben bu eğitimi gören nadir kadınlardan biriyim. Bu nedenle Beşiktaş'taki bu yetim mektebini benim 

yönetebileceğime inanan zamanın büyükleri, özellikle "deli" lakabı ile anılan rahmetli Müşir Fuat Paşa (Tuğko) 

ve Cemiyetin yöneticileru bu görevi almam için babama ricada bulunmuşlar, ben de bu zor görevi başarıp başa- 

ramayacağımı bile düşünmeden o gençlik heyecanı ve cesareti ile kabul etmiştim. Birkaç hemşehrimizin de bu 

zor görevi ve sorumluluğu benimle paylaşmışlardı. Hatırlayabildiğim kadarıyla ressam Namık İsmail (Zeyf) 

Fransızca ve resim derslerini, Anzavur Ahmet Paşa'nın kızı Leyla Hanım *iakış-dikiş-elişi derslerini üstlenmişler- 

di. . 

Bir gün öğrencileri deniz kıyısına Kabataş iskelesine götürmüştük. Kıyıda gezinirken balıkçı kayıklarının 

bağlandığı bir yerde balıkçılarla pazarlık yapan kalpaklı, gümüş kemerli, bellerinde pırıl pırıl kamaları ile bir 

grup dikkatimizi çekiverdi. Biraz uzakta da bir grup İngiliz deniz erleri bu alışverişi dikkatle izliyorlar ve bu Kaf- 

kasyalı'lara kimseyi yaklaştırmıyorlardı. İngiliz erleri ile biraz tartıştıktan sonra onlara ulaşabildik. Benden daha 

iyi dil bilen Leyla hanım onları soru yağmuruna tuttu, anladık ki Rusya'daki iç savaşta iki ateş arasında kalan 

bu hemşehrilerimiz İngiliz ve Amerikan misyonerlerine can havli ile sarılmışlar. Açıkta demirlemiş duran İngiliz 

bandıralı gemiye doluşarak vatanlarını terketmişler. Kendi dilleri ile konuşan iki genç kızla karşılâşmaları onları 

heyecanlandırmış ve gözlerinde bir umut ışığı belirmişti. Kafkas dağlarından inen bu heybetli kartalların yüzün- 

de yalvarırcasına yardım bekleyen bir çocuk masumluğu vardı. O mağrur ve çelik yay gibi duruşları ile gözlerin- 

deki çocuksu sevinç hiç bağdaşmıyordu. Bu görünümü yaşam boyu unutmayacağım. Orta yaşlı ve karçıl sakallı 

olanı hemen dert dökmeye başlamıştı: 

— Sizi İstanbul'a götüreceğiz dediler, kişi başına onar altın som istediler. Gemiye bindik. Yol boyunca kuru 

ekmek (peksimet) ile isli balıktan başka yiyecek vermediler. Köyümüz toptan bindi gemiye, orada geminin için- 

de açlıktan, deniz tutmasından çocuklar ve kadınlar yarı baygın yatıyor. İstanbul'a geldik, bizi indirin diyoruz, 

indirmiyorlar. Biraz taze yiyecek bulabilmek için gemi komutanına yalvardık, şu gördüğünüz askerlerle birlikte 

kıyıya çıkmamıza izin verdiler. Kaçmayalım diye de birkaç aileden birer kişi seçtiler. Hey allahım, bu da mı 

gelecekti başımıza, İslam Halifesinin ülkesindeyiz ancak hıristiyanların esiri olduk. Yalvarırım size genç hanım- 

lar, gidin babalarınıza, büyüklerinize söyleyin. Adıgae (çerkeslik) gereği bize elinizi uzatın. Yoksa gemi yarın kal- 

kıyor. Bilmediğimiz yerlere götürüyorlar bizi. 

Artık dayanamadım, kan beynime vurmuştu. Öğrencileri Leyla Hanım'a bırakarak koştum, bir fayton çevi- 

rerek atladım. Bir taraftan da babamı evde bulmak için dua ediyordum. Olup biteni bir nefeste babama anlattım. 

Onları gemiden indirmek için yardım istedim. Babam üçyüz kişilik bir grubun sorumluluğunun ne denli zor 

olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Hele herşeyin yok olduğu, karaborsanın kol gezdiği mütareke yılları İstan- 

bul'unda üçyüz kişiye yatacak yer ve yiyecek bulmanın ne sıkıntılar yaratacağını söylüyordu. 

Sonunda gözyaşlarıma dayanamadı, giyinip yola koyuldu. Birlikte Müşir Fuat Paşa'nın konağına gittik. Ola- 

yı bir çırpıda Fuat Paşa'ya anlattım. Fuat Paşa babamı ve Abuk Ahmet Paşa'yı da alarak Sarayın yolunu tuttu. 

Oradan Babialiye Sadaret Makamına gitmişler. İngiliz konsolosluğu yetkilileri ile görüşmüşler, derken mucize 

gerçekleşti. İngilizler ikna edildi. Ancak bu mültecilerin tüm sorumluluğunun Çerkes Teavun Cemiyetine ait ola- 

cağını, bu konuda bir mazbuta imzalamamız gerekeceğini söylediler. Hazırlanan mazbutaya hiç çekinmeden ce- 

miyet adına imzamı ativerdim. Şimdi düşünüyorum da, böyle bir olayla şimdilerde karşılaşsam, hayır hayır 

yapamam. Ama o zaman gençliğin verdiği pervasızlık ve cüretle ortaya atılmıştım. Yüklendiğim sorumluluğun 

ne kadar ağır olduğunu daha sonra anladım. Mültecileri kız mektebine ve cemiyet binasına yerleştirdik. Mektep- 

teki çocukları da İstanbul'daki hemşehri evlerine dağıttık. Ramazan ayı idi. Bir görev çizelgesi yaparak evlerden 

tepsilerle, tencerelerle mültecilere yemek taşıdık. Bu arada her ailenin Türkiye'deki akrabalarının hangi yörelerde 

oturduklarını tespit ediyorduk. Daha sonra bu aileleri Biga, Gönen, Karacabey, Sapanca, Düzce yörelerine, akra- 

balarının yanlarına gönderdik. , 

Bu olaydan sonra birkaz İngiliz ve Amerikan gemisi daha geçti boğazlardan. Artık Marmara'ya, açık denize 

çıktıktan sonra demir atıyorlardı. Bizi zorla götürüyorlar dercesine güvertelerden sallanan kalpakları içimiz bur- 
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kularak, gözümüş yaşlarla dolu izlemekten başka birşey gelmedi elimizden. Hep düşünürüm, bu garip yolcular 

nerelere gittiler? O zamanlar babam Babıali çevresinde dolaşan bir söylenti duymuş. Güya bu biçare yolcular sö- 

mürgeleri beyazlaştırma politikası uğruna Afrika, Madagaskar, Okyanus Adaları, Yeni Zelanda gibi yerlere götü- 

rülmüşler. Ah! Sizler gibi genç olsaydım, masallardaki gibi ayağıma demir çarık takar, elime demir asa alır, dün- 

yayı dolaşıp izlerini bulmaya çalışırdım." 
Seza Hanımın anlattıkları üzerine birçok kitap karıştırdım. O yılların gazete koleksiyonlarını aradım, yaşlı- 

larla konuştum. Ancak bir ipucu yakalayamadım. Aradan birkaç yıl geçti, fakülteyi bitirmiştim. Ankara Sıhhi- 

ye'de Orduevi'nin karşısında Pan-American Havayolları şirketinin bürolarının bulunduğu binada bir avukat yazı- 

hanesinde stajımı sürdürmekte idim. Fakülteden bir arkadaşımın nişanlısı da Pan-American bürosunun satış reyo- 

nunda çalışıyordu. Han girişinde karşılaştıkça ayaküstü konuşurduk. Bir gün büroda tek başıma dosyalara dal- 

mış çalışırken sözünü ettiğim hanım nefes nefese odaya daldı, 
“Sürpriz, sürpriz, çabuk aşağıya gel. Düşünebiliyor musun, bir kelaynak kuşu yakaladım. Amerikan ordusu- 

nun bir çavuşu, Hawai'li üstelik Çerkes..." 

Şıd Mahmut'la başlayıp Seza Hanımın öyküsünde düğümlenen olayın son halkası, galiba düğüm çözülüyor- 

du. Aşağıya indiğimde uzun boylu, iri yarı, kısacık kesilmiş saçlarıyla tipik bir Amerikalı vardı karşımda... Giyi- 

mi, oturuşu, konuşma biçimi ile tam bir Amerikalı, ismi de çok ilginç; Mirza Haydar... Babası Kafkasya doğum- 

lu imiş. Annesi ise Hawai yerlisi. Babasının Çerkesçe bildiğini söylemişti. Çoğunluğu Gürcü asıllı olmak üzere 

birkaç bih Kafkasya kökenlinin Hawai'de yaşadığını, ancak Kafkas geleneklerinin artık yaşamadığını ve Kafkas 

dillerinin de duyulmadığını anlattı. Gelişmiş bir batılı ülkenin cüzdanı kabarık, hiçbir şeyi umursamayan, mutlu 

bir askeri, bizim aradığımız duygu, davranış ve özellikle hiçbir ilgisi yok. Atina-Roma üzerinden Amerika'ya 

uçuyormuş. Biletini aldı, elini sallayarak çıkıp gitti. 

Zaman zaman Kuzey Kafkasya insanının vatanından sürülüşünü Filistin olaylarıyla kıyaslarım. Yürekten des- 

teklediğim ve saygı duyduğum Filistin davasının dünya kamuoyundan gördüğü desteği Kuzey Kafkasyalılar adı- 

na açıkçası biraz da kıskanırım. 

Kuzey Kafkasyalılar yurtlarından koparılırken seslerini dünya kamuoyuna duyuramadılar, örgütlenemedi- 

ler. Kitle iletişim araçları bugünkü gibi yaygın ve gelişmiş değildi. Bugün olduğu gibi insanoğlunun gözüne ve: 

kulağına etki yapan Radyo ve Televizyon yoktu. Tersine daha kötü koşullar vardı. Kuzey Kafkasyalıların sür- 

gün edilişi olayını kendi yararları açısından değerlendirmek için bekleyen emperyalist devler vardı. Bütün bu 

kötü koşullar birleşince bir umursamazlık, bir çırpınma içinde iki milyona yaklaşan Kuzey Kafkasya sürgün- 

lerinin kaderi hemencecik belli oldu. Ancak bugün bile bu olaylardan çıkartılacak o kadar çok dersler var ki... 

Vorşer NART TATIŞ 

mak ne kadar gerekli ise, evrensel 

ilkelerden de haberdar olmak ge- 

rekmektedir. Ancak dernekler zin- 

araçlarının ülkemizde oldukça dü- 
zensiz bir şekilde kullanılması, bu 

Uçamazsın-ötemezsin/biliyoruz 

biliyoruz/kuş. O değilsin/günlerce 

çölde yük taşıyamazsın/deve de- 

ğilsin ki bir kere/ama devekuşu 

değilim deme... 

Efendim, imdi söz cemiyetten 

dışarı değil. Özellikle cemiyete. 

Neden, niçin? Şöyle ki; duygusal- 

lık bir tarafa dünyadaki coğrafi 

dağılımımız uzun süre değişme- 

yecek gibi. Ancak halkımızın tarih 

sahnesinde (Oyaşamakta olduğu 

olumsuz rolü, tamamen kabul an- 

lamının karşısındayız. İçinde bu- 

lunduğumuz koşullarda her onur- 

lu toplum gibi dünyanın kardeşçe 

ve barış içinde yaşanan bir geze- 

gen karşılığı olarak evrensel litera- 

türe geçirilmesinde çaba göstere- 

ceğiz. Üretim ve kitle iletişim 

çaba için eey zorluklara katla- 

nılması gerektiğini göstermekte- 

.. dir. 

N. Behram “sanat insanca yaşa- 

mak isteğinin bir çığlığı" diyor ve 

yürekten katılıyorum. Biz kendi- 
mizi yenilemek, var olmak, insan- 

ca yaşamak istiyorsak, aklı eren- 

ler; lütfen sanatsal çalışmalara bi- 

.raz özen gösterelim. 

Dernekler zinciri çerçevesinde, 

Kuzey Kafkasya'daki özgün sanat- 

sal gelişim ve çalışmalar olanaklar 

ölçüsünde izlenmeye çalışıldı. El- 

bette bu tavır özden uzaklaşmama 

için gereklidir. Sanatsal çalışma- 

larda, dünya kültürüne katkıda bu- 

lunabilmek için özden ırak kalma- 

cirini oluşturan çevrelerde, bu kör 

bakışın, devekuşu tavrının yaygın 

olduğunu, geçen zamanı şöyle ka- 

ba taslak gözden geçirerek görebi- 

liyoruz. Bu gözden geçirmede ay- 

rıca şunu da yakalayabiliyoruz. 

Şöyle ki gerek Sovyet şiirlerinden 

çevirilerin, gerekse dernek çevresi- 

nin ürettiği şiir ve öykülerin, ham 

konularda (vatan, halk, yiğitlik, 

kendi kültürünü yüceltme, ayrılık- 

kavuşmak, ... vs.) hem de anlatım 
biçimi olarak oldukça benzeştik- 

leri görülür. Çeviriler şiirlerin an- 

lam ve biçimsel akıcılıklarını bo- 

zuyorlar. Dolayısıyla yazarı hak- 

kında olumsuz kanılara varıyo- 
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ruz. Tüm bu eksilüci neden- 

lere karşın Şogenç'suk Aliy şiiriy- 

le öne çıkabiliyor. Gorbaçov ön- 

cesi Sovyetlerde sanatsal etkinlik- 

ler sürekli denetlendiğinden, çok- 

sesliliği oyakalamaktan alıkonul- 

muştu, Kuzey Kafkasya'da üreti- 

len eserlerde, uzun yıllar savaş ve 

baskı altında yaşayan halkların, 

zayıflayan özgüvenlerini yeniden 

kazandırmayı amaçlamışlardı. Va- 

tan, özkültür (xabze), kardeşlik, 
dostluk, yıkılan düzenin eleştirile- 

rini yazmaya çalışan sanatçılar, 

sanki toplumsal ve bireysel hiçbir 

sorun yokmuş gibi davranmayı 

seçmişlerdir. Elbet bu da dünya 

genelinde yöneticilerin sanatçılara 

olan olumsuz davranışlarından 

kaynaklanmaktadır. 

Dikkat edenler, çevremizde du- 

yarlılıklarını sanat ve edebiyat dal- 

ları ile dile getirmeye başlayanla- 

rın çoğaldıklarını göreceklerdir. 
Evet ilk şiir, ilk resim, ilk beste, 

büyük bir coşku ile, duygusallık- 

la, özentiyle başlar. Buna bir diye- 

ceğimiz yok. Ancak bir isteğimiz 

olacak gençlerden, yenilerden. 

Yapmaya çalıştığı şeyin, neden 

yapıldığını -kime faydası, kime za- 

rarı olacağını, meye ulaşmak 

istediğini- dünyada bununla kimle- 

rin uğraştığını-onların bu konuda 

neler yapıp, neler söylediklerini 

bilmesi, öğrenmesi gerekiyor, iste- 

gimiz bu kadarcık. Genç sanatçı 

adayı, ilgilendiği konudaki geliş- 

meleri izlemesi gerekiyor. Tabii şi- 
irlerinin beğenilerek ağızlarda do- 
laşmasını istiyorsa, çılgın bir res- 

sam olup, herkesin rüyalarını de- 

kore etmek istiyorsa, kısaca tarihe 
geçmek istiyorsa o kişi. 

Şimdi yılbaşından bu yana ül- 

kede sözü edilen önemli sanat 

olaylarını iletmeye çalışacağım. 

Ülkemizde Haziran öncesine dek 
ortalama 3.000 baskı yapan bir şi- 

ir dergisi vardı (Zira Fransa'da bi- 
le bu tür dergiler en fazla 1.000 

baskı yapabiliyor). Adı; Broy. Sa- 
nırım son kağıt zamlarıyla artık 

çıkmasının zorlaştığını tahmin et- 

mek hiç de zor değil. İşte bu der- 

giyi çıkaran Seyyit Nezir - Veysel 

Çolak - Hüseyin Haydar - Metin 
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Cengiz - Tuğrul Keskin adındaki 

bu beş şair bir manifesto yayınla- 

dılar; Yenibütüncü Şiirin Mani- 

festosu. Manifestonun anabaşlıkla- 

zini yazabiliriz: 
— Yenibütüncü şiir, paranın bü- 

yüsünü bozmaya adanmış zekanın 

lirizmidir. 

— Yenibütüncü şiir, politikayla 

barışık olmayan insani politikleş- 

medir. 

— Yenibütüncü şiir, tragedya- 

sında yetkinleşen bireyin diyalek- 

tğidir. 

— Yenibütüncü, öz demek olan 

yaratma sürecinin etkinliğidir. 

— Yenibütüncü şiir, genellikle 

geleneği de sırtlayan süreklilikte 

kendine birikmedir. 

— Yenibütüncü şiir, hayat ka- 

dar dağınık, hayat kadar örgütlür- 

dür. Venüs'ün ölümsüzlük gizi, in- 

sanın yaşama telaşıdır.. 
— Yenibütüncü şiir, broooyy 

kadar yerli, merhaba kadar evren- 

seldir. 
— Yenibütüncü şiir, dilin öncü 

yorumunu, belirleyici imkan ola- 

rük yüklenir. 

Oldukça yoğun bir dille yazıya 

alınan bu bildiri ilk zamanlar pek 

yankı uyandırmadı. Zaten mani- 

festonun da hedef aldığı gibi ken- 
dilerini yenileyemeyen, yeni öne- 

riler karşısında sessiz kalma takti- 

ğini, sanat dünyasının kurmayla- 

rından bir kez daha izledik. Evet 

ilk tepkiler aynen şöyle; Enis Ba- 
tur (Gergedan sanat dergisinin 
kurmaylarından); — Tek kelimeyle 
deli saçması. Melih Cevdet Anday 

(Orhan Veli ve Oktay Rifat ile bir- 
likte garip akımının kurucusu); 
— Hiçbir bilgim yok, hiçbir şey 
duymadım. Benim bile duyma- 

mam ne derece ciddi olabileceğini 

açıklar. Sennun Sezer: — Böyle 
bir önerinin kime yönelik oldu- - 

gunu bilmiyorum. Ancak ülkemiz- 

de anlaşılır birşeyler yazan şairle- 

re karşı bir baskı var. Bu tür şiir 

alkışlanmıyor. Bu nedenle birçok 

şair bir tür hüner gösterisi içinde 

anlaşılmayan bir dil yaratıyor. Bu- 

nun böyle bir baskı sonucu ortaya 

çıktığını düşünüyorum. Şiirin har- 

bi ihtiyar delikanlısı Can Yücel 

ise: — Sen bunları boşver. Türkiye! 

de totalizm nedir? Bunlar katego- 

riler, Kategoriler de evrenseldir. 

Sohbetin mohbetin ötesinde şey- 

lerdir. Mesela Garip Manifestosu 

çok göz doldurmamasına rağmen 

kendi içinde tutarlıdır. İkinci yeni 

bile manifestosuz çıkmasına rağ- 

men tutarlı bir yol izlemiştir. Ar- 

layacağın öyle yırtık dondan çıkar 

gibi, ben şöyle yapacağım, böyle 

Yapacağım gibi yaygarayla olacak 

iş değildir. Çünkü felsefi kategori- 

lerde edebiyatı ne gözle gördükle- 

rini açıklamaları lazımdır. Bu 

açıklama getirilmezse bu çıkış Za- 

ten düşük çocuk çıkışıdır. Acele- 

ye ne gerek var. Şimdiki akımlar- 

da çok aceleci davranıyorlar. Ha- 

milelik bitmeden çocuk istiyor- 

lar.” M.C. Anday manifestoyu in- 

celedikten sonra: ... şiir üstüne ko- 
nuşan ozanlarımızın şiirleri ile şiir 

üstüne düşünceleri arasında çoğun 

bir tutarlık olmuyor, başka başka 

telden çalıyorlar.” e 

Yenibütüncü. şairlerden Seyyit 

“Nezir: — Türkiye'deki tüm biriki- 

ime rağmen, şiirin geri saymaya 

“başladığını, şairlerin çok azı dışın- 

'da kolaycılığa kapıldıklarını, şöh- 

retlerine sığınarak kendini tekrar- 

dan başka birşey yapmadıklarını, 

sadece buna karşı çıkmak ve ülke- 

nin geleneğine sahip çıktıklarını" 
belirtirken bir başka yenibütüncü 

şair Metin Cengiz ise: Herşeyden 

önce Türkiyeli olduklarını, ama 
Nazım'ı nasıl aşmak gerekiyorsa 

Aragon'u da aşmalıyız diyor. 

Kanımca Yenibütüncüler ken- 

dilerini iyi anlatamadılar. Tahlille- 

ri de kaba hatlarda kalıyor. Ancak 
manifestoları bir harika. Kaba de- 
diğim savunmaları aslında. Yeni- 

bütüncülerin şiir dünyamıza ekle- 

yecekleri taze ve lezzetli kavram- 

ları bekliyoruz. 

Sanat dünyasının dedikodula- 

rında konuşulan bir başka konu 

ise "Hapishane Edebiyatı”. Belge 

yayınlarının Yeni Sesler adıyla ya- 

yınladığı eserler ve destekleyici 
yazılar muhalefetini de oluşturdu. 

Hapishane edebiyatının en ünlüsü 

şair Nevzat Çelik. Gerçek şu ki 

1980 öncesi ülkemiz, her kesimiy- 

 



  

le, her değeriyle korkunç karma- 

şayı yaşadı. Herşey iyi özümlen- 

memiş kaba doğrular uğruna har- 

candı. Olayları bu kadar yoğun- 

lamasına yaşayan toplum 80'li yıl- 

larda yine her kesimiyle-yeniden 

ele geçirilen toplumsal düzenleme- 

nin de baskıcı etkisiyle-ürküntü ve- 

rici bir suskunluğu yaşamaya baş- 

ladı. Sanki günah çıkarıyor, daha 

evvel yaptıklarından utanmış gibi. 

Hani kişi gençliğinde kırmadık 

fındık bırakmaz da, yaşı biraz ge- 
çince en koyusundan sofu ve yo- 

baz olur, karısını, kızını sokağa br- 

rakmaz, herşeyden sakınır ya. Tıp- 

kı aynı rolü oynuyor toplum. 

70'li yılların korları cezaevle- 

rinde küle dönerken, bu dönüşümü 

Latife Tekin, Orhan Pamuk gibi 

yazarlar anlatmaya kalkınca; Yal- 

çın Küçük ve diğerleri tepki gös- 

terdiler. Olayları sıcağı sıcağına 

yaşayanlar "Döğüşenler Anlata- 
cak" dediler ve cezaevlerindeki in- 

sanlar yaşadıklarını yazmaya baş- 

ladılar. Son yıllarda tıkanan sanat- 

sal etkinliklere taze kari olarak 

Belge yayınevince lanse ediliyor 

ve destekleniyor. Yeni Düşün der- 
gisinin çevresi ise buna karşı çıkı- 
yor. Olayları en acımasız şekilde, 

en canlı şekilde yaşayan insanla- 

rın, duyduklarını, acılarını, çektik- 

lerini anlatması güzel ve desteklen- 

mesi gereken bir olaydır. Ancak 

her kalemi eline alan, her acı çe- 

ken, her yazmak isteyenin acemi, 

edebi düzeyi tartışmaya açık olan 

bu yazını överek, yanlış yapılmak- 

tadır deniyor. Karşı çıkanların, 

yaşanan olaylara karşı olduğu 

imalı yaratılmak İsteniyor deni- 

yor. Bizler de bunu aramızda tar- 

tışmalıyız. 

Yaşamın hangi ucunda olunur- 

sa olunsun, vefa duygusu bence 

desteklenilmesi gereken erdemler- 

den. Kafdağı dergisi olarak sanat 

dünyasında (ülkede ve dünyada) 
kariyer yapmış, emek vermiş, bir- 

çok güçlüğe direnmiş, yeni yollar 

açmış kişileri anmak gerekiyor. 

Bu insanların bedinleri yokol- 

salar da kazanımları, düşünceleri, 

duyguları yaşamaktadır. İşte bu 
nedenlerle hareket ederek Oktay 

.Rifat'ı ve Bertolt Brecht'i konu 

edineceğiz. , 

Oktay Rıfat, O. Veli ve M.C. 

Anday'la beraber garip akımını 

başlatıyor. 1914'te Trabzon'da 

doğdu, babası dilci Samih Rifat' 

tır. Ankara Hukuk Fakültesini bi- 

tiren, Paris'te doktora çalışması 

yaptı. 18 Nisan 1988'de ölen Ok. 

tay Rifat tiyatro dalında da yetkin 

örnekler verdi. Birçok ödülün sa- 

hibi olan O. Rifat sanat yaşa- 

mında sürekli arayışını sürdürdü. 

alışılmamışı bulmak istiyor,/ 

alışılmışlığı getiriyor oysa yaşam)/ 

Bir Gönüllü Sürgünün Yaşamından Kesitler 

  

demircisi Nartların OO ünlü 

Lepş'ın dünyanın sonunu bulmak 

için demir ayakkabı ve asa yapa- 

rak yola düştüğü, ancak, ayakka- 

bısının ve asasının eskimesine kar- 

“şın dünyanın sonunu bulamadığı 

rivayet edilir. 

Sözünü edeceğim kahramanın 

demirden ayakkabısı ve asası yok- 

tu, Dünyanın sonunu bulmak için 

değildi gezmesinin nedeni de. Ta- 

sa ve kıvançlarını yazdığı bir def- 

teri, bir kalemi vardı. Ama oda 

Nart kahramanlarından biriydi. 

Yine rivayet edilir ki, çok, 

ama çok soğuk bir kış gününde 

kahramanımızın yolu köyümüze 

düşmüş. Bir dilenci, bir zavallı 

gezgin görünümündeymiş. Fakat 

kafası aydınlık, düşünceleri pırıl 

pırılmış. Henüz giysinin değil de, 

törelerin egemen olduğu bir za- 

sürekli bir çekişme, öbürü direti- 

yor... Toprağı bol olsun Oktay 
Rıfat'ır. 

Bertolt Brecht 10 Şubat 1898' 

de Almanya'da Augsburg kentinde 

doğdu. Daha lise öğrencisi iken 

bir kompozisyon yazısında “yurt 

için ölmenin çok hoş ve onur ve- 

rici olduğu amaçlı bir propaganda- 

dır.” Bunda anlamlı olan onyedi 

yaşındaki gencin ülke genelindeki 

savaş psikozundan sıyrılabilerek 

bunları söyleyebilmesidir. Hitler 

yönetimiyle çeliştiğinden ülkeyi 

terk etmek durumunda kaldı. 

Amerika'ya yerleşti. Tiyatroda 

önemli çalışmaları oldu. Çok sayı- 

,. da tiyatro eseri verdi. Epik tiyat- 

. royu canlandırdı... 

. İzin vermeyin onlara oyala- 

masınlar sizi/tüketmeyin boş şey- 

lerle varlığınızı/hem neden korka- 

caksınız ki? /herhangi bir hayvan 

gibi ölecekseniz siz de/ondan ötesi 
olmayacak... 

Evet artık yaşamı daha ciddiye 

alıyor, insanlığın tüm kazanımla- 

rından haberdar olmak istiyoruz. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, 

insanlığa halkların dostça, kardeş- 

çe yaşama istemlerine yapılacak 
her olumsuz harekete karşı, kendi 

kamuoyumuzu duyarlı kılmak gö- 

revlerimiz arasında olmalıdır. 

Güzel günler ancak ve ancak gü- 

zel insanların hakkıdır. 

YENEMİKO MEVLÜT 

manda yaşadığı için köylülerimiz 

çevresinde toplanmış. Söylemiş- 

ler, dinlemişler, zaman zaman da 

konuğun anlattıklarından etkilen- 

mişler, ağlamışlar. Konuk, halk 

masallarını ve türkülerini bir değer 

bilir, onları kültürümüzün temel 

taşları sayarmış. Ve bunları derle- 
meyi kendine görev edinmiş, so- 

rumlu tutmuş kendi kendini. Yine 

rivayet edilir ki, köylülerimiz ken- 
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di aralarında topladıkları yol harç- 

lığını gizlice konuğun cebine koy- 

muşlar. Konuk, olan bitenden ha- 

bersiz köyden çıkmış. Epeyce yol 
aldıktan sonra nasılsa sa cebindeki 

parayı fark etmiş. Hemen geriye, 

köyümüze dönmüş. "Biliyorum" 

demiş, “dilenci gibi olduğumu. 

Ama şunu bilmenizi istiyorum: 

Ben para için dilenmiyorum..." 

Cebine gizlice konan parayı atmış 

köylülerin üzerine. Kendine reva 

görülen davranıştan bitkin, umut- 

ları kırılmış olarak sırtını köye 

dönmüş ve gitmiş. 

Demir ayakkabı ve asa yap- 

tırmış Lepş'e erinçlendirmeyen 

düşünceleri. Kahramanımızın eline 

kağıt-kalem vermiş bilinci. 

Aydın olmanın, olabilmenin 

her çağda kendine özgü sıkıntıları 

ve güçlükleri var. Halktan birini 

ilgilendirmeyen, belki de gülünç, 

uğraşılması, düşünülmesi gereksiz 

kabul edilen şeyler için aydın, ka- 

fa yormak, umutlarını gerçekleş- 

tirmek için eyleme geçmek zorun- 

da. Aydın, çağına tanıklık etmek, 

tanıklığını gelecek kuşaklara ak- 

tarmak zorunda. Bir babanın, bir 

annenin çocuklarını her türlü 

olumsuzluktan kdrumak, gelecek- 

lerini güvenceye almak için nasıl 

çabalıyorsa, nasıl tasalanıyorsa, 

  

Limon Dergisinin 126. sayısın- 

da Okuyucu Mektupları köşesin- 
de Ankara Hukuk'tan "Çerkezler" 

olduğunu iddia eden kişilerin yaz- 

dıkları bir mektup yayınlandı. Ya- 

kın çevremizde tepki ile karşıla- 
nan bu mektuba önceki sayımız- 

da baskıya giriyor olmamız nedeni 

ile basından bölümünde çok kısa 

olarak yer verebildik. 

Bu sayıda mektupla ilgili yazı 

hazırlama görevi de bana verildi. 

Bir haftadır Çerkes olduğumu bi- 

len tüm dostlarıma karşı duydu- 

gum mahcubiyet ve sıkıntının acı- 

sını çıkaracaktım. Hukuk Fakülte- 

sinde olduklarını yazan bu kişiler- 

le röportaj yapıp "İçlerinden çı- 

karttıkları bunca aydına rağmen 

- Kürtler'e medeniyet fukarası de- 

mişsiniz; nedir sizce medeniyet fu- 

karalığı diyecektim. Sermayedar- 

ların yatırım için tercih etmediği 

bir bölgede yaşıyor olmak ve tü- 

ketime alabildiğine katılamamak 

, diye soracaktım. Yaşadığımız 

çağda uşaklığın veya efendiliğin 

artık ulusların değil sınıfların soru- 

nu olarak görüldüğünü anlatıp han- 

gi çağda yaşadıklarını soracaktım. 

"Yüksek kültürümüz' demişsiniz di- 
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yecektim, Çerkez Kültürü alarak 

yetişen insanların Huaho'larında! 

evrensel barışa ve insanların mut- 

luluğu dileklerine yer verdiklerini 

anlatıp? onların hangi 'yüksek kül- 

türde" yetiştiklerini soracaktım. 
Onikiden sonra çalışan kafalardan 

bahsediyorsunuz diyecektim, ya 
bu kafalarla nasıl hukukçu olunur 

baştatılmaıydı 

dahı 

  

n-yazan 
Mülltimizin imi 

  

jaydının da halkının geleceğini gü- 

ivence altına almak için öylesine 

 tasalanması, çaba harcaması gere- 
kir. 

Çocukluğumun yol gösteri- 

cisi, düşlerimin doğal konuğu olan 
kahramanımızın öldüğünü, üç gün, 
üç gece sonra ölümünden haber- 

dar olunduğunu duyduğum za- 

man günlerce düşündüm. Ve sür- 

günlüğün ne denli güç, acımasız ol- 

duğunu anladım. Ne kötü düşün- 

cede, davranışta, sevmede, yeme 

ve içmede, eğlenmede, dostluk ve 

düşmanlıkta, kisaca yaşamda sür- 

gün.olmak! 

Rivayet edilir ki!... 

diye soracaktım.” 
Soramadım. 

Hukuk Fakültesi'nde okuyan 

arkadaşlarımız bu kişilerle ilişki 

kurabilmek için yaptıkları araştır- 

mada bu isimlerin gerçek isimler 

olmadığını saptadılar. 

Şu anda ne yazacağımı bilemi: 

yorum. Kimlere, kimler adına ne 

anlatabilirim. Çaresiz geçen sayı- 

daki yazıyı okuyorum. ©"... bu 

mektup, eğer bir kışkırtma değil- 

se..." Gerçekten bir kışkırtma ola. . 

bilir mi bu mektup. Kimbilir? 

irin medeniyet fukarâsi i 
Kalalarınıri. saat-önikiden Sönra çalışması) ia ünlü. 
Lâzlarld birlikte 'ânılması, , yanlarında üşâk olarak ça 
Hişrdikleri bu aşağı milletlerle aynı kefeye. konulmak” 
istenmesi biz Çerkezleri derinden. yaraladı. Rİ 
«Bir diğer hususla milletimiziri i$miniri küçük harfi 

1 bunuda diğer “toplumlanıri. yük$e 
dültürümüz? ve şerefli tarihimiz karışısıhda'duydü 

ik kompleksine bâ E ” 

  

LİMON, Sayı 126 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

  

1. Huaho: Çerkesler'in içkili yemek öncesi yaptıkları konuşma. 

2. Kafdağı, "Kuzey Kafkasyalılık Üzerine" Sayı 17-18, sh. 3, Sütun 1. 

 



  

Günlerdir yazıyor gazeteler, 

okumuşsunuzdur. 

TV haberlerinin bir numaralı 

konusu. Duymuşsunuzdur. 

İrak'ın kuzeyinde yaşamlarını 

sürdürmekte ve varlıklarını birer 

Peşmerge olarak devam ettirmekte 
direndikleri için Yurtları'ndan ko- 

vulan bu insanların görüntülerini 

TV'de izlediğimde garip bir kin fi- 

liz verdi yüreğimde. Irak'ın ege- 

men güçlerine karşı. 

İnsanlar sınırda büyük bir kor- 
ku ve karmaşa içinde bekleşiyor- 

lar, Peşmergeler, katır sırtında ço- 

cukları, eşyaları diyebileceğimiz 

birkaç parça bez, tava, tencere, vs. 

kurtarabildikleri canlar ve eşyalar. 

Bir bekleyiş halinde oldukları göz- 

den kaçmıyor. Hepsinin gözlerin-, 

de hüzün. Hele o küçücük güzelim 

kızın yüzünü ömrüm oldukça 

unutmayacağım. Şaşkın ve ürkek. 

Vatanından atılışının bilincinde 

değil. Kadınlar telaş içinde koşu- 
“ şuyorlar. Savaşanerler'in kadın- 

ları, gençlerin anaları. Yaşlılar sus- 

kun. Yenilginin verdiği utançlı hü- 

zün sarmış insanları. 
Peşmergeler'in durumları bir- 

çok yaşamadığım aniyi hatırlattı 

bana. 1864 Kafkasya'sına gittim 

uzunca bir süre. Yaşadıklarını dü- 

“şündüm atalarımın ve aci çektikle- . 

rini. Nasıl kırıldı dirençleri de bo- 

yun eğdiler yokoluş rüzgarına. Bir 

başka ülkede, bir bohçada yama 

gibi nasıl geçti 124 yıl. Ve nasıl 

yaşamakta binlerce Çerkes, benci- 

leyin. Şimdi iyice anlıyorum. ' 

  

Tarihin yapraklarını şöyle bir 

karıştırdığımızda baskıyla yurdun- 

dan kovulmuş, sürülmüş, yokedi!- 

mek istenmiş halkların varlığına 

rastlarız sıkça, Kızılderililer unu- 

tulmak üzere olan bir halk. Kov- 

boy filmlerinin iyi para getiren bir 

metası durumunda sürdürüyorlar 

varlıklarını. Amerika.bu kadırana 

müsade etmiyor şimdilik. Ameri- 

ka'nın köksüz geçmişinde kara bir 

leke gibi kalacak bir ayıp bu. 

Amerikalılar bu ve benzeri ayıplar- 

la yaşayacak. İşte Filistinli'ler. 

Kendi topraklarında kendilerini 

yaşamak için yıllardır sürgün ha- 

yatı yaşamakta. İsrailoğulları bu 

ayıpla günün birinde mutlaka bo- 

ğulacak. İşte Kara Afrika, işte İr- 
landa, işte Basklar İspanya'da. 

Kurtuluş azmiyle savaşmaktalar. 

Kurtuluş "Belki yarın, belki yarın- 

dan da yakın" inancıyla. Irak bü- 

tün bunları görmezlikten gelerek, 

büyük bir yanılgıyla hareket edi- 

yor. Birkaç bin insanı öldürmek ve 

diğerlerini sürmekle bir halkı sus- 

turabilir - yokedebilirim sanıyor. 

Bu tutumuyla işlediği insanlık su- 

çundan dolayı Irak'ın egemen güç- 

lerine acıyorum. 

Binlerce Kürt insanı öldürülü- 

yor. Köyler bombalanıyor, kimya- 
sal silahlar kullanılıyor. Çoluk-ço- 

cuk, yaşlı-genç, kadınlar, kızlar, 

insanlar yani. Öldürülme nedenleri 
Arap olmayışları. Kendi toprakla- 

'rında kendi kaderlerini tayin hak- 

kını kullanmak için mücadele et- 
meleri. Yani kısaca söylemek gere- 

kirse kendileri gibi yaşamak iste- 

meleri, 
Bu nedenle burnumuzun dibin- 

de öldürülen bu insanları seyrettik 

TV'den. Haykırmadık, hiç birimiz 

yollara dökülmedik bu nedenle, 

Çayımızı yudumladık, kimimiz 
acısını belirtti. Kimimiz oh! olsun 
dedik, Geçişürdik ya da, konu 

açıldığında. Çoğumuz utandık da 

“ama. TV de spiker olayları anlatır- 
ken birden dikkatimi çeken bir 

cümle kullandı:Biraz sonra başla- 

yacak olan irak Birlikleri'nin top 

atışlarını ve Peşmergeler'in mevzi- 

lerinin bombalanışını görüntüleye- 

bilmek umuduyla..." diye devam 

eden birtakim tümceler. Sanki 

sıradan herhangi bir olaya tanıklık 

ediyordu da o olayı seyircilere ak- 

tarma fırsatı bulduğundan dolayı 

kıvanç duyuyordu. Böylesi bir 

olay, böylesi bir donuk ifadeyle 

nasıl sunulur? cevabını vereme- 

dim. 

Sürgündeki bir ulusun, sürgün 

olma duygusunu silememiş bir ço- 

cuğu olarak Peşmergeler'in yerine 

ve yanına koydum kendimi. Acr 

maktan öte bir şeydi duyduğum. 
Saygı. Saygı evet. "Sevre kadın" 

kocasının nerede olduğu soruldu- 
gunda "Savaşıyor o"! diyor. Ko- 
casının neden savaştığını ve bunun 

neden gerekli olduğunu bilerek, 

haz ve acıyla veriyor bu cevabı. 

Varolmanın, kendini yaşamanın 

birinci koşulu "savaşmaktır" der- 

cesine, Acınır mi böylesi yüreğe? 

Ben acımadım. Sadece saygı duy- 

dum. Duyulmaz mı? 

Haklı savaşlarında savaşerleri' 

ne saygıyla... 

1, 1 Eylül 1988, Cumhuriyet 

Si
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Basından 

Doç, MEHMET SARAY'IN 

İKİ ESERİ 

Doç. Dr. Mehmet Saray'ın 

“Atatürk ve Türk Dünyası" adlı ye- 

ni kitabı Acar yayınları arasında 

çıktı. Atatürk'ün yalnız Türkiye 
Türkleri'nin değil, aynı zamanda 

Orta Asya Türkleri'nin tarih ve 

kültürlerini araştırmaları için Türk 

Tarih ve Dil Kurumları'nı kurdur- 

duğunu söyleyen Saray, onun 

Türk dünyasırda en azından bir 
kültür birliğini gerçekleştirmek is- 

tediğini belirtiyor. 

Kitabının "Atatürk ve Türk 

Dünyası" başlıklı bölümünde, Ata- 
türk'ün Türk Dünyasıyla ilgili dü- 

şüncelerini geniş olarak açıklayan 

Saray, daha sonraki bölümlerde, 

Türkiye dışında yaşayan Türk- 

ler'in tarih ve kültürleri hakkında 

derlitoplu bilgiler sunuyor. 

Öte yandan Acar Yayınları 
Mehmet Saray yönetiminde "Kaf- 

kas Araştırmaları"nı yayınlamaya 

başladı. Birinci ciltte yer alan ma- 

kaleler şunları: Doç. Dr. Mehmet 

Saray "Kafkas Araştırmalarının 

Türkiye İçin Önemi", Muzaffer 
Ürekli "Rus Yayılması Karşısında 
Kırım Hanlığı ve Kafkasya", İbra- 

him Yüksel "Çarlık Rusyası'nın 

Azerbaycan'ı İstilası ve Osmanlı 

Devleti'nin Tutumu”, Sema İşik- 

tan “1787-1792 OsmanirRus Har- 

bi Sırasında ve Sonrasında Osman- 

lı Devleti'nin Dağıstan Hanları ile 

Münasebetleri”, Ali Arslan “Rus- 

ya'nın Kırım ve Gürcistan'ı İlha- 
kından Sonra Osmanlı Devleti'nin 

Çerkes Kabileleri ile Münasebetle- 

ri”, Mustafa Budak “1853-1856 

Kırım Harbi Başlarında Doğu 
Anadolu Kafkas Cephesi ve Şeyh 

Şamil, Cezmi Eraslan'"li. Abdül- 

hamid ve Kafkas Müslümanları". 

— Doç. Dr. Mehmet Saray: 

“Atatürk ve Türk Dünyası", 
Acar Yayınları, İstanbul, 1988 

— "Kafkas Araştırmaları 1", 

Acar Yayınları, İstanbul, 1988 

KAFKASYALI GÖÇMENLERİN 
ÖZAL'DAN İSTEĞİ 

Sayın Başbakanım, size gön- 

derdiğim 28.1.1986 tarihli dilek- 

çenin bugüne kadar cevabını ala- 

madım. Sayın başbakanım; 1942' 
de anavatana geldim. Bizi Diyar- 
bakır'a verdiler. Burada bize her 

hak verilecek dediler. Diyarbakır 

iskân müdürlüğünde Kafkasya'dan 

altmış aile vardı. Hiçbirine hiçbir 

yardım yapılmadı. Hepsi iskân 

müdürlüğünden suçlanarak kovul- 

du. Misafirhanede kalıyorduk. Bi- 

zi oradan da kovdular. Perişan 

halde beden diplerinde kalıyor- 

duk. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. 

İskân müdürlüğüne başvurduğu- 
muzda "bir daha buraya gelmeyin, 

nereye giderseniz gidin" dediler. 

Bize yapılan haraketleri ispatlaya- 

bilirim. Diyarbakır'a 1941-42-43 

tarihlerinde gelen Kafkasyalılara 

hiçbir hak tanınmadı. Çoğunluk 

perişan halde öldüler. 1942'den 

bugüne kadar başa gelen her ikti- 

dar başkanlarına dilekçelerimi 

gönderdiğim halde alt tabakalara 

dilekçelerimi gönderdiler, onlar- 

dan da daima suçlanarak ret ceva- 

bını aldım. 

“Sayın Başbakanım sizden ri- 

cam; ben perişan halde sürünüyo- 

rum. Yuvam yok, yurdum da yok. 

Sizden rica ediyorum bana ya bir 

. ufak hak tanıyın ya da bu vatan- 

dan kovun, bu iki ricamdan birini 

yerine getirin. Yüzümü güldürecek 

cevabınızı bekliyorum. 

Saygılarımla. 

Ali OSMANGİL 

Menemen-İZMİR 

4 Ekim '88 - Salı 
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