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GELECEĞİ OLMAYAN DİL
İlk Çağ'da bugünkü Azerbaycan coğrafyasının kuzey batısındaki Zaqatala ve Balakent bölgelerinden
sürülüp Kuba reyonunun en yüksek dağlık kesimlerinde yerleşmek zorunda kalan Qrızlar, çok Tanrılı inançlar
başta olmak üzere Hristiyanlık ve Müslümanlığa geçiş evrelerini yaşadıktan sonra Safevi Şahlığı, Rus Çarlığı,
Sovyetler Birliği iktidarlarının sahasında varlıklarını sürdürme, kimliklerini koruma mücadelesi verdiler.
Daha çarlık döneminde dağlık bölgeden düzlük alanlara başlayan ters yöndeki diğer göçler, Sovyetler
Birliği ve Bağımsız Azerbaycan iktidarı dönemlerinde de devam ederek birbirinden kopuk aileler yarattı. Hiçbir
yönetim dağınık bir halkın kültürü ile ilgilenme sorumluluğunu üstlenmedi.
Geçmiş zamanda devlet kurucusu halklardan birinin dili olan Qrızca, bugün yalnızca derme çatma üç beş
evin kaldığı köyün yaşlıları tarafından konuşulmaktadır. Şimdiye kadar yazıya geçmemiş, belleklerde kör topal
yaşatılmıştır. Çocuklar bu dili bilmemekte, konuşmamaktadır. Eğitim dili değildir. Bu dilde türkü, şarkı yoktur.
Bu dilin lehçelerini konuşan Hapıt, Cek, Elig gibi köylerde de durum üç aşağı beş yukarı böyledir. Ancak Jil
Otye (Fransız), Renato B. Figuerido (İngiliz) Wolfang Spiegel (Alman) adlı araştırmacılar bu dil için alfabe, sözlük,
gramer kitapları hazırlamış, Veli Xıdırov fiil çatılarını yorumlamış, Şemseddin Sediyev İsmin hâllerini ve diğer
hususları gözden geçirmişlerdir. Şu sıralarda Alman asıllı Monika Pavloskaya bu konuda araştırma yapmakta ve
Azerbaycan'ın değişik bölgelerine dağılmış Qrız kökenli çok sayıda kişi derlemelerine devam etmektedir.
Akademik çalışmalar Fransızca, İngilizce, Rusça gibi yabancı dillerde yapılmaktadır. Halk bu araştırmaları
Azerbaycan dilinde yazılanlar da dâhil olmak üzere okuyamamaktadır. Bu anlamdaki kopukluğu gidermek için işi
teorik, akademik olmaktan çıkarıp sunumu basit örneklerle yapmak gerekmektedir.
Halka bu dili derlemek için yaklaştığınızda dut yemiş bülbüle dönmektedir insanlar. Türkçe metinleri bu
dilde ifade etmekte zorlanmaktadırlar.
“Bir dil az kişi tarafından bilindiği için değil, az konuşulduğu için ölür” diye düşünenler de var. Ben buna
pek katılmıyorum. Bazı diller için tehlike çanlarının çalmasının başka nedenleri de var. O dilde ders kitapları
yazılmıyorsa, televizyon yayını yapılmıyorsa, yani o dil eğitim dili değilse ve sokaklarda çocuklar o dilde
konuşmuyorlarsa tehdit daha da büyüktür.
Bu anlamda yazımıza konu olan Qrız dili, antik Alban Devleti' nin kurucusu halklardan birinin dili de olsa
ölü dil olmaya çoktandır aday. Geçirdikleri tarihsel süreç Qrız halkının yazılı bir edebiyat yaratması şansını ortadan
kaldırmıştır.
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DAĞISTAN' DA AVAR MİMARİSİ*
Ziya Şakir'in Şeyh Şamil adlı romanından yararlanarak düzenlediğim ve Dağıstan Dergisi'nin 9-10. sayısında yayımlanan Dağıstan'da ve Çeçenistan'da Savunma Mekanizmaları
başlıklı yazım bu konuda başvurulabilecek diğer bir kaynaktır. (A.K.)

Avarlar çok milliyetli Dağıstan' daki en büyük halktır. Bilinen geçmişlerinde Avarca konuşan otuzu aşkın özgür topluluktan oluşan bir
kitle meydana getiriyorlardı. Politik yönden öz bilinç olarak bağımsız, ancak Avarlarla entegre olmuş on dört küçük halk ve çeşitli lehçelerde
konuşan diğer grupların onlara eklenmesi sonucu daha da büyüdüler.
Avar toprakları, Ruslara karşı neredeyse yarım yüzyıl sürdürülen kahramanca direnişin merkezi olmuş; Tolstoy, Lermentov, Puşkin
gibi yazarlar, bu hadiseleri ustaca işleyip edebiyat sahasına yeni şaheserler kazandırmışlardır.
Genadi Yakololeviç Movçan adlı Uluslararası Mimarlık ile Rusya Mimarlık ve İnşaat Bilimleri Akademilerinin şeref üyesi olan yazarımız
ise aşağıda özetini sunduğumuz Eski Avar Evi adlı yapıtın üzerinde 1945 yılından beri çalışmaktadır.
Kitabın Anıtlar başlığını taşıyan ilk bölümü, yazarımızın yüzden çok sayıdaki ölçekli çizimlerini, eskizlerini, fotoğraflarını ve bunları
tanıtan notlarını taşıyor. Bunlar esas itibariyle köy evlerine aittir. Tarihsel olarak bakıldığında birbirinden büyük ölçüde farklılaşan iki tür ev
tarzı ortaya çıkıyor: 1859 öncesi özgür ve bağımsız toplulukların anıtları ilk dönemin ürünleri kapsamında sayılabilir. Rus İmparatorluğunun
Dağıstan bölgesine ait anıtlar, 1920'ye kadar olan ikinci dönem başlığı altında incelenmelidir.
Eserin en geniş bölümü ilk döneme ait antik anıtlarla ilgilidir. Bunlar arasında en antik dönem diyebileceğimiz, Hristiyanlık dönemine
ait yaklaşık 1475 öncesi zaman diliminde yapılmış konutlar vardır. Eski Sovyet halklarının hiçbirine ait bu kadar antik ev yoktur. Bizim için
kolay olan Çarlık dönemindeki anıtlardır. Sanatsal kalite, eskiye oranla tümüyle değişmiş olsa da, bunlar için titiz bir yaklaşım gerekmektedir.
Avar anıtlarının tarihlerini güvenilir biçimde belirlemek güçtür. Değişik kesimlerde tarzların olgunlaşma ve değişim dönemleri
arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Yine de var olan simgelere dayanılarak sıraya koyulmaları, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde
yapılabilmektedir.
18. yüzyıl öncesinde Avar toprakları, komşularının herhangi bir istila veya tehdidine maruz kalmamıştır. Fakat yine de seçilen
yerleşimlerde ve yerleşimdeki her evde askerliğin önceliklerine ve savunmanın çağlar boyu süren gereklerine uyulmuştur. Bu çelişkili durum,
sık aralıklı fakat kesintisiz süren savaşlar ile açıklanabilir. Savaş yaşamsal bir gereklilikti. Evler erişilemez ve kapalı olmalıydı. Eğitim ana görevi,
savaşçılara ustalık kazandırılmasıydı. Kahramanlık, kişi eğitiminin ilk gereğiydi.
15. yüzyılda İslamiyete geçiş ve onun getirdiği yeni birliktelikle başlayan büyüme, savunma gereklerini azalttı. Rusya'nın tebaası olan
Avar'ın kapısı ise açıktı.
ŞAŞIRTICI OLAN DURUM
Dağıstan'a gelen bir yabancının en çok şaşırdığı durum komşularının tersine bölgenin ormanlardan yoksun oluşudur. Bilim insanları,
eski çağlarda yaşayan ahalinin ormanları yok ettiğini ileri sürerler. Fakat günümüz Dağıstan' ındaki tüm antik evler dev ağaçlardan yapılmış
ahşap yapı malzemeleriyle doludur. Taşıyıcı iri direkler, kirişler, tavanlar, döşemeler, ahırlardaki bölmeler… hepsi ağaçtandır. Göz önünde
bulundurmalıyız ki, o zamanlarda dar patikalar mevcuttu. Tekerlek icat edilmemişti. Yalnızca kaydıraklardan yararlanılıyordu. Kısacası,
ağaçları uzaklardan taşımak olanaksızdı. Bu, köylerdeki inşaatın Kafkasya'nın diğer bir yerinde bulunmayan türde, yerel ağaçlardan yapıldığını
göstermektedir. Ormanlar o çağlarda korunmuş, sonraki yüzyıllarda azalmış, Çarlık idaresi döneminde ise nüfusu kontrol edebilmek için
tahrip edilmişti.
Antik devirlerde ana yapı malzemesi ahşaptı. Evin içini çepeçevre saran ve yükü taşıyan kuşak da, tavan da ahşaptı. Yalnızca yük
taşımayan çevre duvarları taştan örülürdü. Kereste antik zamanlardan bu yana statik ( yapısal ) ve estetik amaçlarla mükemmel bir şekilde
kullanılırdı. Taş yapılar zayıftı ve güvenilir değildi. Dağlılar, duvar işlerinde harcı bağlamayı hâlâ bilmezler. Kamalı kemer yapımı ustalığını
tümüyle kendi başlarına öğrendiler. Tonozu bugün de bilmezler. Bu, kendilerini tonoz yapımında dünyanın en eski bölgeleri diye bilinen
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'dan tecrit etmiş olmalarının sonucudur. Dağıstan'da taş işçiliği, ancak Rusya'nın egemenliğinden sonra
mükemmelleşmiştir. Devam edecek. (A.K.)
Kafkasya Yazıları dergisi, sayı 5
İngilizceden çeviren Gökhan M. Menteş
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UZAK TARİHTEN NOTLAR -5EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ*
*Bu yazının ilk bölümü İsyanın Adı Babek başlığıyla KİM' in Mart 2019 sayısında yayımlanmıştı.

Soru 27. Babek başarılı oldu mu?
Mutasım halife olup Bağdat'a döndükten sonra Cibal, Hamedan ve İsfahan ' daki kalabalık bir grup Babek'in tarafında yer aldı. Bir yoruma göre ne kadar
yol kesici, soyguncu, ayrılıkçı ve Batınî varsa hepsi Babek'e katılmıştı. Bunlar bölgede yağma ve çapul yapıyorlardı. Horasan 'dan gelen kervanlara ve hac
kafilelerine büyük zarar vermeye başlamışlardı. Katliam yapmaktan da geri durmuyorlardı. Ayaklanmanın hızlı bir şekilde yayılarak Bağdat'a yaklaşıyor olması bu
isyanın hilafet için ne derecede tehlikeli olduğunu göstermekteydi. 833'te Abbasiler İshak b. İbrahim b. Musak idaresinde bir orduyu yaklaşan isyancıların üzerine
sevk ettiler. İshak, bazı bölgelerdeki isyanı bastırdı. Fakat meseleyi kökten halletmek için daha büyük ve muntazam bir orduya ihtiyaç vardı.
Babek, o sırada nüfuz sahasını Hamedan' a kadar genişletmişti. Arazinin dağlık olması, ona ulaşmayı zorlaştırıyordu. İsyancı kuvvetler dağlardan geçecek
ordu için büyük tehlike arz ediyorlardı. Bu operasyon için öncelikle ikmal yollarının emniyetinin sağlanması gerekiyordu. 835'te Ebu Said Muhammed b. Yusuf 'un
idaresindeki bir birlik Erdebil'e kadar uzanan yolun güvenli hâle getirilmesi için görevlendirildi. Ebu Said, bölgedeki kaleleri tamir ve tahkim ettirdi. Bu kalelere
yeterli miktarda asker yerleştirdi. Böylece Erdebil'e kadar, yolun güvenliğini sağlayacak bir koridor oluşturuldu.

28. Babek kazansaydı sonuçlar ne olurdu?
Babek kazansaydı Şirvan ve Anadolu'da Türk varlığı tehlikeye girerdi. Babek, Sasani Devletini Hurremilik temelinde diriltecekti. Çünkü Hurremilik,
Mazdekiliğin devamı olarak Sasani kültürünün devamı idi.
Keza, Babek'in kaybetmesi büyük sonuçlar yarattı. Abbasiler, Türk boylarının elinde oyuncak duruma düştüler. Farslar, Araplar karşısındaki
ezikliklerinden sıyrılıp yüksek makamlara kendi adamlarını yerleştirdiler.
Arapça'nın dil üstünlüğü sona erdi. Edebiyat dili Farsça oldu. Dünyaca ünlü Fars şairleri; Sadi, Hafız, Nizami bu dönem sonrasında yetişti. Astronomi,
fizik, felsefe sahasında Farsça eserler yazıldı. Demografik yapıda büyük değişimler oldu. Türk babadan Talış, Tat anneden melez çocuklar coğrafyanın geleceğini
paylaşmaya başladılar. Sonraki yüzyıllarda Uzun Hasan, Şah İsmail ve diğer Türk hükümdarlar Safevi kimliği ile İran'ı yönetmeye, Osmanlılarla farklı mezhep
bazında didişmeye başladılar.
29. Edebiyata yansımalar var mıdır?
Evet. Yazar Celal Bergüşad, Sıyrılmış Kılıç adlı romanında Babek'i öykü kurgusuyla ele alır. Roman, Farsçaya Babek adı ile tercüme edilirerek 30 baskı
yapar. Ayrıca Enver Memmedkanlı'nın yazdığı diğer roman filme alınır. Güntay Gençalp de Babek hakkında kitaplar yazar.
30. Babek'i örnek alanlar, onun etkisinde kalanlar oldu mu?
Hurremilik, Sasani kültürünün küllerinden yoğrulmuştu. Babek'ten sonra Hasan Sabbah' ın İsmailik adında teşkilat kurarak Selçuklulara karşı ayaklanması
Hurremilikten etkiler taşır. İsmaililik, Hurufilik gibi akımlar Hurremiliğin Batıniliğinden etkilenir. Hallac- ı Mansur, Nesimi bu atmosferden beslenir. Günümüz İran
Şiiiğinde de Hurremilik çizgilerine rastlanılmaktadır. Bütün bunlar burada yer veremeyeceğimiz kadar çok ayrıntıyı kapsamaktadır.
Halife Ömer, Sasani İmparatorluğunu devirdikten sonra din adamları Hindistan'a kaçmışlardı. Orada İslamiyetin inançlarını gözden geçirip yeni görüşler
ortaya koydular. Humeyni' nin dedeleri de Sasaniler zamanında Hindistan'a kaçanlardandır. Sonra Şiiliği kabul etmiş, önce Necef'e, oradan İran'a gelmişlerdir.

TÜRK BİRLİKLERİ

Abdullah Kubalı- İZMİR

Mutasım, isyanı kökünden halletmek için Türk asıllı Heyzar b. Kavus adlı meşhur Abbasi komutanı Afşin'i bu görev için seçti.

Kaynakça: 1.Selahattin Çelik

Türk asıllı Abbasi komutanı Afşin, daha önce Mısır' da başlayan bir ayaklanmayı bastırmakla ün kazanmıştı. Halife Mutasım, bu komutanı Mısır'dan
Bağdat'a çağırarak Babek isyanını bastırma işiyle görevlendirdi. Bu sebeple ona Şirvan, Ermeniye ve Cibal bölgeleri umumi valiliği rütbesini verdi. Afşin güçlü bir
ordu hazırlayarak yola çıktı. Erdebil' e kadar yol güvenliği önceden sağlandığı için rahatça Berzent'e kadar ilerledi. Erdebil ile Berzent arasındaki kaleleri takviye
ederek hem ordunun ani baskına uğramasına mâni olmuş hem de merkez ile irtibatı sağlamlaştırmış, öte yandan Babek' in faaliyetlerini takip etmek üzere geniş

2. Güntay Gençalp

DERBENTLİLERİN BİTMEYEN ÇİLESİ*
*Derbent konulu ilk iki yazı KİM gazetesinin Şubat ve Mart 2019 sayılarında yayımlanmıştı.

bir casusluk teşkilatı kurmayı da ihmal etmemişti.
Babek, halifenin takviye kuvvet olarak gönderdiği Büyük Buğa komutasındaki orduyu gafil avlamak isterken tuzağa düşmekten kurtulamadı. Bozgun
sırasında canını güçlükle kurtarabilen isyancıların lideri, Bezz' e kaçıp kış mevsimini burada geçirerek toparlanmaya çalıştı.
Bahar gelince Afşin, komutan Büyük Buğa'yı Heşdedsar üzerine göndererek kendisi Bezz' e doğru ilerledi. İki ateş arasında kalan Babek, önce Büyük Buğa
ile çarpışıp onu bozguna uğrattı. Afşin' e yaptığı saldırıda mağlubiyete uğrayıp yeniden Bezz'e çekildi.
836'nın kış mevsimini Berzent' teki karargâhında geçiren Afşin, düşmanını ortadan kaldırmak için Halife'den takviye kuvvetler göndermesini istedi.
Halife bu isteği yerine getirdi. Afşin, tüm hazırlıklarını tamamlayarak Bezz' in yakınında Aras nehri kıyısında karargâhını kurdu. Çemberin daraldığını gören Babek,
Bizans imparatoru Theophilos'a mektup yazarak yardım istedi. Fakat imparatordan cevap gelmedi.
Yeni, paralı Türk askerleri devreye koyuldu. Orta Asya steplerinde yoksul bir hayat sürdüren Türklerden lejyoner birlikleri oluşturuldu.
837' de Afşin, Bezz şehrini tamamen kuşattı. Şehirde şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. Babek'in karargâhı ateşe verildi. Babek kaçmayı başardı.
Şehri ele geçiren Abbasi ordusu, Hurremilerin pek çoğunu kılıçtan geçirdi. Şehir yakılıp yıkıldı. Kadın ve çocuklar esir alındı. Babek, beş adamı ile canını
kurtarmış, Ermenistan yönüne kaçmıştı. Afşin, Ermenistan ve Şirvan vali ve reislerine mektup yazarak suçluları yakalayıp kendilerine teslim etmelerini istedi.
Babek' i tuzağa düşürenler onu yakalayıp Berzent'e gönderdiler. Sammara'ya getirilen Babek âdet olduğu üzere fil üzerinde sokaklarda gezdirilip teşhir edildi.
Elleri, ayakları ve başı kesilerek infaz edildi.
Babek'in yenilgisinden sonra isyanlar devam etti. Halife yine Türklerden oluşan orduyu isyancıların üstüne yine saldı. Türk Boğa 200 bin ordusu ile
Arabistan'dan Şirvan'a sevk edildi. Ordu üç kola ayrıldı. Birinci bölük Samsun'a, ikinci bölük Orta Ermenistan'a ve üçüncü bölük Albanya' ya yürüdü. Bunların çoğu
geri dönmeyerek o bölgelerde iskân edildiler. Babek'in yenilgisi bölgede Türkleşmenin başlangıcı idi.
Babek'in yenilgisinde asli rol oynayan Türkler, imparatorluk içinde tartışılmaz bir güç kazandılar. Artık diledikleri halifeyi öldürüp dilediklerini başa
geçiriyorlardı. Horsan' da kurulmuş Fars beylikleri karmaşadan yararlanarak sinsice davranıp hilafetin ikinci adamının kendilerinden olmasını sağladılar. Arapların
cahilliğinden istifade ederek Pers, Part, Sasani dönemi birikim ve deneyimleri ile siyasi durumu yönlendirdiler. Fars dilini yeniden biçimlendirerek Arapçayı
yasakladılar. Türklerin cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği dilde reform harekatını Farslar bundan 1200 yıl önce yaptılar. İslamî sahada ki bütün eserler Farsça
ile yazıldı. Farsça İslamiyetin edebi, siyasi, akademik dili oldu.

Temsili Resim -1-

Temsili Resim -2-
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Moğollar saldırılarına bir süre ara verdiler. XIII. Yüzyılın ortalarında Dağıstan'a sokulup Derbent'i bir daha kuşattılar. Bölge ellerine geçti.
Şehir, Moğol valileri tarafından yönetildi. 1256' da Hülagü Devleti'nin, 1359 sonrası Celayirlilerin egemenliği başladı. Moğol iktidarı döneminde
Derbent, serhat şehri olarak iki devletin, Hülagülerle Altınordulular arasında devam eden aralıksız çatışmaların ortasında kaldı.
14. yüzyılın sonu, 15. Yüzyılın başında ise Timur ve Toktamış gibi hükümdarların hücumlarına maruz kaldı Derbent. 1382' de Şirvanşahlar
Devletinin temsilcisi 1. Şeyh İbrahim Derbendinin uzak görüşlü siyaseti ile onarıldı. Kuzeyden gelecek hücumlara karşı önlemler alındı. 15. Asır
boyunca Derbent, serhat şehri konumunu korudu. Şirvan'a, Safevi hücumları başlayınca Derbent bundan etkilendi. 1538' de Safeviler, Şirvanşahlar
dönemini sona erdirip eyalet valileri ile bölgeyi idare etmeye başladılar.
İngilizlerin Moskova Ticaret Şirketi temsilcisi olarak Şirvan'da faaliyet gösteren Antoni Cenkinsonun günlüklerinde Derbent'e, transit
ticaretin merkezi olarak yer verilir. Diğer kaynaklarda da Safevi Devleti'nin önemli şehirlerinden biri olarak kayda geçer.
Safevi - Osmanlı rekabeti de bu kentte derinden hissedildi. 1578'de Osmanlılar Şirvan'a hücum ederek 12 yıl devam eden muharebelerden
sonra civardaki birçok şehri, bu arada Derbent'i zaptettiler. Bölge yeniden tanzim edildi. Şamaxı ve Derbent beylerbeyilikleri kuruldu. Derbent
beylerbeyliğine Şabran, Axtı, Kuba, Müşkür, Küre, Çıraq ve Rustov sancakları dâhil edildi. Ancak Şah 1. Abbas'ın hamleleriyle Derbent bir daha
Safevilerin eline geçti.
17. yüzyılda bölgede bulunmuş Alman seyyahı Adam oleari ve Evliya Çelebinin yazdıkları bu bakımdan çok değerlidir. Alman gezgin Dede
Korkut' un mezarının Derbent' te olduğuna dikkati çeker.
Şirvan feodalleri zaman zaman Safevi egemenliğine
başkaldırırlar. Onları Osmanlılar destekler. Bunun farkında olan
İran, halkı vergilerden muaf tutar.18. asırda halkın hoşnutsuzluğu
artar. Hacı Davut liderliğinde başlayan isyanlar, Safevi Devleti'nin
yıkılması, Çar Deli Petro'nun Derbent'e yürüyüşü, Hacı Davut'un
başarıları ve Osmanlılarca “han” olarak tanınması, Osmanlı- Rus
İstanbul Antlaşmasına Hacı Davut'un itirazı ve tutuklanması,
art arda gelir.(Bakınız: Şirvan Halkının Mücadelesi) Sonrasında,
Nadir Şah eşi görülmemiş bir zulm uygulayarak şehirde otorite
kurmaya çalışır. Bunun için camiye çağırdığı bölge ileri gelenlerinden
davete uyup da gelenlerin birer gözünü çıkartır. Çağrıya uymayanların
peşine asker sevk edip yakalatarak iki gözlerini de oydurur. Yine de
direnişi kıramaz. O ölünce, Şirvan'da bağımsız hanlıklar ve bu arada
Derbent Hanlığı kurulur. Rus hâkimiyeti ve Şeyh Şamil'in
önderliğindeki Gazavat harekâtı sırasında Derbent, Ruslara karşı
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direnişin her zaman önünde, topun hep ağzındadır.
Abdullah Kubalı

