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-Hayır, dedi Eren. Hayır. Adam madam yoktu, hepsi avrat idi. Onun dünyasında
erkek ile kadını ayıran en önemli alamet, saçın uzun mu kısa mı olduğuydu. Aksilik filmde
bir Allah'ın kulu olsun bıyıklı erkek de yoktu. Bu yüzden Eren bize inanmıyordu. Çok
öfkelendik ve onu sinemaya götürmeyeceğimizi, onunla arkadaşlık yapmayacağımızı
bildirdik. O;
-Adam madam yoktu, hepsi avrat idi, dedi tekrar.
*
*
*

Sinema serüvenlerimiz bunlarla bitmiyordu. Bazen en iyisi flimi değil, filmi
izleyenlerin tepkilerini takip etmekti. Benden on yaş büyük teyze oğlumu sinemaya ev
sahibemizin oğlu götürmüş, o da sinema salonlarının büyüsüne kapılmıştı. Yılmaz
Güney'in vurdulu kırdılı filmlerini kaçırmıyorduk. Sahnede bir balkon, orada silahlı bir
adam nöbette, sağı solu kolluyor, esas oğlanın onu saf dışı bırakması lazım ki, içeridekileri
de halletsin. Gizlice yaklaşıyor, elleriyle balkona asılıp bacaklarını karnına çekiyor ki
adamın boynunu ketenpereye alsın. Teyze oğlumuz yerinden kalkıyor, arkadakileri
uyarıyor:

-Hişşşşttt
-Otur kardeşim diye itirazlar yükseliyor.
-Bunu hallederse ötekiler kolay o yüzden!
-Otur be, diyorlar.
O sırada Yılmaz Güney o adamı çoktan halletmiş. Ötekilerle savaşıyor.
Teyze oğlu şaşkın
-Vay, ne oldu, diyor.
Film onu bekleyecek sanki.

Azerbaycan ve Türkiye Devletleri ikiz kardeşler gibi kendi sınırlarında yaşayan bazı halklara sırt dönme siyaseti
güdüyorlar. Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı günlerde TV de açık oturum ve panellerde konuşan asker
emeklisi, akademisyen, gazeteci takımı hep birden Azerbaycanlı yerine Azerbyacan Türkleri terimini dillerine
doladılar ve bu söylemler Türkiye Türkleri ifadesini üretti. İki Devlet Tek Millet sloganı ile özetlenecek milliyetçilik
isterisi, bu ülkelerde yaşayan öteki halkların büsbütün gözardı edilmesi yolunu pekiştiriyor. Nicat İmran adlı yorumcu
bu durumu şöyle özetliyor: İki tür jenosit vardır. Biri hakları fiziki olarak yok etmek, diğeri halkların kültürünü yok
etmek.

LEZGİ DİLİNDE EĞİTİME GETİRİLEN KISITLAMALAR

Bakü'de yayımlanan Samur Gazetesinde Azerbaycan'da nüfus sıralamasında ikinci halk olarak bilinen
Lezgilere yönelik kısıtlama, baskı ve karalamalara karşı çıkan yazılar yayımlanıyor. Bunlardan birinin çevirisi şöyle:
Azerbaycan devletinin çok kültürlülük ve hoşgörü sahasında bütün dünyaya örnek olduğu günümüzde
“Respublika Tahsil Nazırlığı” farklı bir tutuma imza attı. Ortaokullarda Lezgi dilinde ders saatleri haftada iki saatten bir
saate indirildi.
Bakanlık respublikada yaşayan halkların dillerini, kültürünü, âdet-ananelerini korumak ve geliştirmek için özel
bir çaba içerisinde bulunmak gerektiğini bilmiyor mu? Bilmesine biliyor ancak bakanlık diller ile ilgili birikmiş sorunları
çözmek yerine bu yolu seçmiştir. Hâlbuki bakanlık, son 40 yıl içerisinde respublikada Lezgi dilinde eğitim veren toplam
iki dersliğin faaliyete geçirildiğini, birçok okulun her sınıfında öğrencilere birkaç kitap dağıtıldığını, bu dilde ders
verecek öğretmen kadrolarında yetersizlik olduğunu dikkate alıp derslik sayısının artırılmasına, Lezgi dili öğretmenlerinin yetiştirilmesine çaba göstermeliydi.

Tasarımcı

Ders saatlerinin azaltılması konusunda Kuba, Xaçmaz, Qebele ve İsmayıllı rayonlarından onlarca okuyucu
Samur Gazetesine başvuruda bulunup diyorlar ki: Haftada bir saat ders işlenerek hangi dil öğrenilebilir? Niçin bu
adaletsizliğe göz yumuyorsunuz? Respublikanın köklü halklarından olan Lezgilerin diline kaşı niçin üvey evlat
muamelesi yapılıyor? (Samur Millî Merkezi, Samur Gazetesi Redaksiyonu)
TARİHSEL KİŞİLİKLERE SALDIRI
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*
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Yazlık sinema açtı bir hayırsever. Giriş ücretsizdi. Bir zamanlar simsar adı verilen kişilerin önünde Selim,
Sarıkamış…. diye avaz avaz bağırıp yolcu topladığı, ilçelere giden otobüslerin kalktığı kemerli bir girişi bulunan, dört bir
yanı yüksek bina ile çevrili açıklıktaydı sinema. Gökyüzünde yıldızların gözüktüğü saatlerde serin havada sinema keyfi
inanılmazdı.
Bizim dükkânın köylü müşterilerinden Kirve Halamız vardı. Kirve aşağı kirve yukarı derken kadının gerçek adını
unutmuştum. Başında kofisi, sırtında ceketi, üstünde rengârenk entarisi olan bu kadın yıllar önce kocasını kaybetmiş,
yüzünde zor geçirilmiş günlerin çizgileri belirmişti. Yazlık sinemaya gidip Köroğlu filmini izledi orada. Kahraman her kılıç
darbesinde birkaç kişiyi yere seriyor, düşmana aman vermiyordu. Kirvenin kafası doluydu. Filmin içine girmesi biraz
vakit aldı. Hareketli sahneler başlayınca dikkati perdeye yöneldi. Ustaca at süren, kılıcını her savurduğunda bir kişiyi
yere seren kahraman kirvenin yüreğindeki telleri oynattı.
-Hay koçağım, vay aslanım diye başlayan mırıldanmaları giderek sıklaştı. Sanki kahraman onun için savaşıyordu.
İşte şu suratsız herif, kasabada kendine kredi vermekte güçlük çıkaran kooperatif başkanına ne kadar benziyordu. İşte şu
it, hayvan alımında işi yokuşa süren etbalık müdürünün ta kendisiydi. Bak işte şu namussuz da geçimsiz komşusunun ikiz
kardeşi. Artık, sevgisinde sınırları kaldırıp bir nöbete girmiş biri gibi titreyerek:
-Vay si………yiyeyim, vay taşaklarını yiyeyim …hezeyanları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Hiçbir şeyin farkında
değildi. Kendinden geçmiş, transa girmişti. Çevresindeki gülüşmeleri duymuyordu. O, şimdi hayattaki tüm öfkesini, tüm
sıkıntılarını hafifleten, öcünü yerde bırakmayan kahraman ile hemhâldi. Kimse onu bu bütünleşmeden alıkoyamazdı.
*Başlıkta Firuzan'dan esinlenilmiştir.
** İş yeri veya evin her tür hizmetine bakan kimse

Azerbaycan'ın yüz yıldan ibaret geçmişine göz attığımızda isimlere, tarihlere, rakamlara boğulmuş bilgiler
arasında yerli halkların varlığı yine güme gidiyor. Çarlık Rusyasının devrilmesi sonrasında 1918'de Mehmet Emin
Resulzade başkanlığında kurulan hükûmetin icra heyetinin başkanı Feth Ali Han Hoyski'nin Kürt, Mihmandorov'un
Talış, diğerlerinin Tat, Yahudi olmaları saklanıyor. Övgü söz konusu ise Türk olmak, yergiyi gerektiren durumlarda Kürt,
Lezgi, Tat, Talış olmak öne çıkarılıyor. Türkiye'deki abilerinden pek güzel ders alan Azerbaycan yazarlarının büyük
bölümü, karanlık düşüncelerini paylaşmakta beis görmüyorlar. Çerkes Ethem vakası başka sahalarda her gün bir daha
yaşatılıyor. Aşağıda Lezgilere yönelik kısıtlamalardan birkaç örnek sunarken yine Azerbaycan basınındaki özgür
seslerden yararlanacağız.


Aynı gazetenin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim sayılarında tefrika edilen bir yazıda ise tarihsel kişilikler arasında
yer alan ve Azeri Koç Nebi, Kaçak Mayıl, Çeçen Zelimhan Haraçovski, Lezgi Kiri Buba adlı kişilerden Türk olmayanların
- ki bu kişiler Yörük Ali Efe, Demircioğlu Mehmet Efe gibi ulusal kahramanlardır- aşağılandığından söz ediliyor ve özetle
şöyle deniliyor : Devamı sayfa 2'de

let ş m : k mgazetes .com
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KÜR (KURA) NEHRİ

BENİM SİNEMALARIM*

Kür, Ardahan Göle dolaylarından başlar ve Gürcistan'dan geçerek Azerbaycan'ın Sabirabad
şehrinde Aras Nehri ile birleşir ve Neftçala Rayonu'nda Hazar Denizi'ne dökülür.
Kaynağını Allahuekber Dağlarından alan Kura Nehrinin toplam uzunluğu 1515 km
dolayındadır. Kura'nın Türkiye sınırları içindeki uzunluğu ise 189 km kadardır. Çıldır Gölünün
kuzeyinde Gürcistan topraklarına ulaşır. Daha sonra Azerbaycan ülkesi sınırlarının içine girer ve Aras
Nehri ile birleşerek, Hazar Denizi'ne dökülür. Nehrin toplam drenaj alanı 188,000 km'yi bulur.
Türkiye'deki su toplama alanı ise sadece 4,852 km kadardır. Bu alanda sulama ve enerji üretimi
amaçlı herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Azerbaycan topraklarında ise bu ırmak üzerinde
Mingeçevir Barajı yapılmış durumdadır.
Kura Nehrinin Gürcistan ve Azerbaycan topraklarında bulunan kesimlerinde avlanan kuri
balıklarından elde edilen siyah havyar, bu ülkeler için önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır.
İnsanlar en az 7.000 yıldır Kura'da yaşıyorlar. Kura-Aras ovasının eski sakinleri, nehrin
bölgedeki önemini belirtmek için Anne nehri adını vermişlerdir. İlk sulama tarımı yaklaşık 4.500 yıl
önce bugün Azerbaycan sınırlarındaki yerin doğusundaki ovalarda başlamıştır. Biri Azerbaycan'daki
Mingeçevir'de, diğeri Gürcistan'daki Mtskheta'da olmak üzere ticaret merkezleri o dönemde
kurulmuştur.
Mingeçevir'deki alan (muhtemelen Sudagylan), ilk olarak 1940'larda arkeolog G.I. Ione
tarafından keşfedildi. Burada, yedi adet dikdörtgen şeklindeki fırının yakıt odası yamuktu. İç
duvarlar ve zemin özel bir kaplamaya sahipti. Bu fırınlar üçüncü yüzyıla atfedilir. Fırın sayısı ve ham
madde miktarı bir ticaret merkezinin varlığını kanıtlıyor. Yerleşim, muhtemelen M.S. 600 civarında
bir yangın tarafından tahrip oldu, ancak daha sonrası belirsizdir. Ama belki de Kura'daki antik
yerleşimlerin en ünlüsü, Gürcistan'ın Uplistsikhe kentinde 3500 yıl önce yerleşmiş olan "mağara
kasabası"dır. Kura'nın kıyısındaki bir uçuruma oyulmuş olan kent, 8 hektarlık bir alanı kaplayan
yeraltı yaşam alanları, ortak odalar, ibadethaneler, geçitler ağıyla birbirine bağlanan depolar
içermektedir. Yaklaşık 1100 yıl önce bölgenin siyasi, dinî ve kültürel merkezi olarak zirveye
ulaşmıştır.
Sulama tarımı binlerce yıldır iyi kurulmuş olmasına rağmen, 1920'lere kadar, insanlar Kura
Nehri havzasının ekolojisi veya hidrolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahip değildi. O zamandan beri,
tomruk elde etme, otlatma ve özellikle tarım havzasının su durumu üzerinde ciddi bir sonuç almaya
başladı. Dağlardaki ormanlık alanların çoğu, ağaç kesimi nedeniyle ince otlaklarla değiştirildi. Bu
doğal ortam değişiklikleri Kura havzasının ekolojisine zarar verdi. 1920'lerden sonra alt Kura
vadisinde sulamanın gelişmesini kolaylaştırmak için sulak alanlar boşaltıldı ve su depoları
oluşturuldu.
1950'li ve 1960'lı yıllarda, Kafkasya bölgesinin Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu
dönemde, Kura havzasındaki depolama ve diğer su işlerinin birçoğunun inşaatına başlandı. Kura
havzasındaki en büyük depolardan biri 1952'de Varvara'daydı.

Sinema ile küçük yaşlarda tanıştım. Daha önceleri şehir tiyatrosu olarak
hizmet veren, bizim çocukluğumuzda film gösterilerine ev sahipliği yapan
binanın önündeki afiş haftada bir değiştirilirdi. Ancak hiç eskimeyen bir film
vardı: Arşın Mal Alan. Üzeyir Hacıbekov'un bu müzikalini beyaz perdede
izlemeye doymayan kadınlar, her yıl birkaç kere soluğu sinemada alırdı. Sonraları
sıra göz yaşartıcı Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkant
uyarlamalarına geldi. Mahalle aralarında paytonla dolaştırılan tanıtım
afişlerinden sonra salon daha da kalabalık olurdu.

Çocuk filmlerinden payımıza Kara Şimşek, Kırmızı Balon düştü.
Komşumuzun ortanca oğlu Habip abi çocuk psikolojisinden anlıyor, bizim
üzerimize titriyordu. Benhur'a da o götürdü bizi. 10 Emir'e babam, annem,
ablam ve ben birlikte ailece gitmiştik. Harp ve Sulh'u ordu evi sineması
getirmişti.
Çorak şehrimizde, tekdüze hayatın kuşatması altında evden okula
okuldan eve gidip gelen biz çocukların bu yapımlar sayesinde ufku genişliyor,
büyülü perdede denizleri, gemileri izleyebiliyorduk. Bol miktarda vuruşmanın
olduğu westernlerde kovboyların dört nala at koşturmalarını, kurşunu bitmeyen
tabancalarını hayranlıkla izler, oyunlarımızda onları taklit ederdik. Sinema ile geç
yaşta tanışanlar, hiç film izlemeden dünyadan göçenler vardı. Birkaç film izleyen
kendini uzman sanıyor, acemi izleyiciler hakkında türlü hikâyeler anlatıyordu.
Bunlardan biri şöyleydi: İlk defa salona soktukları vatandaş, kalabalıktan
huylanmış, birazdan olacakları hiç de hayra alamet saymamıştı. Işıklar söndüğünde kahramanımızın kalbi güm güm diye çarpmaya başlamıştı. Görüntüler
arka arkaya gelince nabız atışları daha da hızlandı. Silahlar patlıyor, beygirler
kişniyor, göz göre cinayetler işleniyordu. Bunların binde biri köyde olsa jandarma
müdahale eder, bu katliama izin vermezdi. Sıra posta arabalarının takip
sahnelerine geldiğinde deli gibi koşturan küheylanların öndeki seyircilerin
başları üzerinden geçecek gibi gözüktüğü bölümde kendini tutamadı ve aniden
heyecanla ayağa fırlayıp:
-Irrrrrrırrrr aye milleti çiğnedi milleti çiğnedi, milleti çiğnedi diye feryat
figan etti.
Salondakiler kahkahaya boğulmuştu.

Arkadaşları onu ikinci kez sinemaya getirdiklerinde epey dil döküp gördükleri karşısında telaşa kapılmamasını,
bütün bu işlerin gerçek olmadığını anlattılar. Fakat aksilik yine kovboy filmiydi. Bu defa düello sahnesi vardı. Bir
tabancanın namlusu doğrudan karanlıktaki seyirciyi hedef almıştı. Herif, horozu kaldırmış, tetiğe basmak üzere, bir
küçük hareket her şeyi sonlandıracak. Peki, bu zalim arkadaşları niçin onu iki kolundan kavramışlar? Ulan yoksa bu
namusuzlar onu buraya öldürmeye mi getirdiler, hem niye gözlerini perdeye değil de kendisine dikmişler? Patlama sesi
ile birlikte hedef olmamak için başını yana kaçırdı. Arkadaşları bıyık altından gülüyorlardı.
*
*
*
Handa nöker** olarak çalışan Eren, ben ve hancının oğlu arkadaşım birlikte sinemaya gittik. Bu defa lord,
senyör, dük ve düşeslerin olduğu göz kamaştırıcı giysilerin sergilendiği adını şimdi hatırlamadığım bir filmi izledik.
Çıkışta film üzerine konuşurken:
-O adam, o kadını niye dövdü, gibisinden bir sorumu arkadaşımın yerine nöker cevapladı:
-Vay be Eren filmi anlamış, dedik. Onun daha ilk deneyimindeki dikkati bizi şaşırtmıştı.
Film üzerine konuşmaya devam ettik. Biz iki sinema kompedonu konuşurken araya girip:

- Heç adam yoktu, hepsi avrat idi, dedi. Biz çok sinirlendik. Nöker, haddini bilmiyor, bize akıl veriyordu.
-Yahu Orta Çağ'da soylular peruk takardı. O uzun saçlıların bir kısmı erkekti, diye kendi bildiğimizce açıklama yaptık.
Devamı arka sayfada

Kura (Mtkvari) near Gori, Georgia

Kura ve Aragvi

Sabirabad

AYRIMCILIK SİYASETİNİN AZERBAYCAN'DAKİ YANSIMALARI
Son günlerde bazı Azeri kalem sahiplerinin yazılarında Lezgi kaçakları gibi çalıp yağmaladılar, Lezgi kaçakları gibi yol kestiler, insafsız
Lezgi kaçakları gibi ifadelere yer vermeleri rastlantı değildir. Anlaşılıyor ki, Lezgi kahramanlarının adlarını bu şekilde ananlar tarihsel verilerden
habersizdir. Öncelikle bilmemiz gerekir ki Lezgilerde kaçak yoktur, asi vardır. Dağıstan'ın güneyinde Azadoğlu diye bilinen köyün adı Lezgi
dilinde isyancılar iken Sovyetler Türkçeleştirip Azadoğlu diye adlandırmıştır. Azatlık hareketlerini haydut hareketi, kaçak hareketi diye
karalamanın haksızlığı ortadadır. Çünkü başkaldırılar Çar sömürgeciliğine karşı itiraz eden geniş köylü kitlelerinin mücadele biçimi idi. Rus
kalemşorlarının Çar rejiminden memnun olmayan köylüleri kaçak diye damgalayıp bu sözün anlamını haydut, yolkesen, soyguncu diye takdim
etmesi, daha sonra Sovyet dalkavuğu tarihçilerin aynı terimleri, aynı anlamda kullanmaları şaşırtıcıdır. Sovyet devriminin hemen başlarında bu
kuruluşa karşı çıkan kuvvetler haydutluk ile suçlanmıştır. Oysa 1920 - 1928 arasında Kuba'da antisovyet hareketi kitlesel boyut kazanmıştı.
İsyanı yüz kırk köy tamamen, diğer köyler ise kısmen destekliyordu. Mehmet Emin Rusulzade başkanlığındaki Azerbaycan hükûmeti kısa süren
ömrünün yedi ayını Lezgi başkaldırısına borçluydu. Çünkü Möhübali Efendi'nin ve Hatem Ağa'nın birlikleri Kızıl Ordu'nun önüne dikilerek
onların Dağıstan'dan güneye, Bakü'ye inmelerine engel olmuşlardı.
Daha öncesine gidersek daha 19. yüzyıl başlarında Çarlığa karşı yaratılmış hareket, 1905 devriminden sonra daha da güçlenmiş,
Dağıstan tamamen silahlanmıştı. Harekete Bakü petrol sanayinden atılmış Dağıstan'a sürgün edilmiş işçiler önderlik ediyordu. Azatlık hareketi
Küre ve Samur bölgelerinde daha güçlü idi. Köylüler şehirlerdeki isyancıları destekliyor, yardımda bulunuyor, gerektiğinde evinde saklıyordu.
Lezgilerin, Talışların, Tatların, Kürtlerin, Yahudilerin ülkenin kuruluşunda, ekonomisinde, sanat ve kültür faaliyetlerinde oynadıkları
roller konusunda verilecek örnekler bunlarla bitmiyor. Tuhaf olan Azerbaycan Hükûmet söyleminin İran'ın Erdebil, Dağıstan'ın Derbent,
Gürcistan'ın Tiflis şehirleri söz konusu olduğunda oralarda yaşayanları Dağıstan Azerbaycanlıları, Gürcistan Azerbaycanlıları, İran
Azerbaycanlıları diye muğlak bir terimle adlandırmalarıdır. Erdebil'de Azerbaycanlı diye nitelenenler aslında Talış, Dağıstan'dakiler Lezgi,
Gürcistan'dakiler Tat'tır. Yani ülke içinde kimliğine saygı göstermedikleri halkları, ülke dışında da rahat bırakmıyor, onların Lezgi, Tat, Talış
olmalarına imkân vermiyorlar.

İş hizmete gelince durum şöyle: Azerbaycan radyo programlarında Talışlara ve Lezgilere 15 dakika ayrılıyor. Tatlar'dan bu da
esirgeniyor. Elbette demokratik hakların kısıtlılığından Türkler de muzdarip ancak diğer halklar hem temel haklardan hem de kültürel haklardan
yoksun yaşıyorlar.

Abdulah Kubalı- İZMİR
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