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ÖZET
19. yüzyıl sonlarına kadar sözlü edebiyat gelene ini sürdüren KaraçayMalkar Türklerinde yazılı ve gerçek anlamda edebî eserlerin verilmesi
1880’li yıllarda Kâzim Möçü’nün dinî ve sosyal içerikli manzûmeler
yazmasıyla ba lamı tır. airin eserleri ile Karaçay-Malkar Türklerinin
tarihi, kültürü ve sosyal hayatı arasında çok yakın bir ili ki vardır.
Kâzim Möçü iirlerinde ya adı ı dönemin tarihî olaylarını ve sosyal hayatını i leyerek adeta bir halkın tablosunu çizmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karaçay-Malkar Edebiyatı, Kâzim Möçü
ABSTRACT
Karachay-Malkar Turks who carried oral literature tradition until the
end of 19 th century, written literary works in real sense started with
Kâzim Möçü’s poems including religious and social content in 1880’s.
There is a very close relation between poet’s works and history, culture
and social life of Karachay-Malkar Turks. Kâzim Möçü even draws a
picture of a people by reflecting the historical events and social life of
the period in which he lived.
Key Words: Karachay-Malkar Literature, Kâzim Möçü

Kuzey Kafkasya bölgesinin yüksek ve görkemli da ları arasındaki
derin vadilerde, yüzyıllar boyunca kapalı bir toplum halinde, medenî
dünyadan uzak ya ayan Karaçay-Malkar Türklerinin edebiyatı, 19.
yüzyılın sonlarına kadar, di er Türk boylarının birço unda oldu u
gibi, sözlü halk edebiyatı eklinde devam etmi tir. Karaçay-Malkar
Türklerinde yazının kullanılması ancak 18. yüzyılın ortalarına do ru
slâm dininin kabul edilmesiyle ba lamı tır. slâm dininin kabulüyle
birlikte Arap harflerine dayalı, ancak belirli kaideleri olmayan bir alfabe olu turulmu ; Kur’ân-ı Kerim’den bazı surelerin ve hadislerin
tercümelerinde, er’î ve örfî kararların kaydında, arazi tapularında,
mezar ta larında ve buna benzer sosyal hayatla ilgili i lerde bu alfabe kullanılmı tır. Karaçay-Malkar Türkçesiyle gerçek anlamda edebî
eserlerin verilmesi ise ancak 1880’li yıllarda, Karaçay-Malkar yazılı
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edebiyatının temelini kuran Kâzim Möçü’nün dinî ve sosyal içerikli
manzûmeler yazmasıyla ba lamı tır.
Kâzim Möçü, 1859 yılında, bugün Rusya Federasyonuna ba lı
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Bızıngı
bölgesinde, ıkı adında küçük bir da köyünde, fakir bir ailede do mu tur. Kâzim Möçü’nün babası Bekki Möçü, kıt kanaat geçinen bir
demirci ustası idi. Kâzim Möçü’nün bir baca ı do u tan aksak olması sebebiyle babası onun bu durumuna çok üzülüyor, “Kâzim’e az
yürümesi gereken bir meslek lâzım” eklinde dü ünüyordu. Babası
nihayetinde o lunun da kendisi gibi bir demirci ustası olarak yeti mesine karar verir. Böylece Kâzim Möçü daha küçük bir çocuk iken
bir eline balyoz, bir eline de körük almı , iyi bir demirci ustası olarak
yeti mek üzere babasının demirci atölyesinde çalı maya ba lamı tır
(Meçiyev, 1984:6).
Kâzim Möçü bir taraftan babasının demirci atölyesinde çalı ırken, bir taraftan da bo zamanlarında medresede tahsil gören arkada larından Arap alfabesini ö renmi , böylece kendi çabasıyla okumaya ve yazmaya ba lamı tır. Kâzim’in babası bu duruma çok sevinir ve ileride Kâzim’in “Afendi” (Hoca) olması hayaliyle onu köyün
medresesine gönderir (Sozayev, 1986:15). Kâzim Möçü’nün tahsil
gördü ü medresenin ba ında, Da ıstan’dan gelmi Kumuk Türklerine mensup bilgili ve aydın bir hoca vardır. Kâzim bu hocadan ba ta
Arapça ve Farsça olmak üzere Kur’ân-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, slâm tarihi, Peygamberlerin hayatı, ark edebiyatı ve co rafya dersleri
alır (Meçilanı, 1989/I:11-12).
Kâzim Möçü, medrese tahsilini tamamladıktan sonra da, babasının demirci atölyesinde çalı maya devam eder. Bo zamanlarında
köyün mescidine giderek burada Kur’ân-ı Kerim okur. Mescidin cemaatine Kur’ân-ı Kerim’den bazı sureleri tercüme ve tefsir eder. Cemaat, Kâzim Möçü’nün Kur’ân-ı Kerim’i güzel okumasına, tercüme
ve tefsirlerine büyük hayranlık duymakta, “Böyle giderse Kâzim, bütün Malkar’ın en büyük hocası olacak” demektedir. Hakikâten,
Kâzim Möçü genç ya ına ra men çevresinde, hem dinî görevlerini
eksiksiz ve aksatmadan yerine getiren bir dindar, hem de dinî ilimleri
iyi bilen bir âlim olarak tanınmaya ba lamı tır. Fakat cemaatin düündü ünün aksine, Kâzim Möçü’nün “Hoca” olmaya pek niyeti yoktur. Onun bütün aklı fikri, Çöpellev Efendi’nin kütüphanesinde okumu oldu u Nizâmî, Nevâî ve Fuzulî’nin iirlerindedir.
Holam bölgesinin Özen köyünde ya ayan ve halk tarafından büyük saygı gören âlim Çöpellev Bözü Efendi’nin, Kâzim Möçü’nün edebî ahsiyetinin olu masında, özellikle de iirlerinin büyük bir bölümünün muhtevasının ekillenmesinde çok etkisi vardır. Çöpellev
Efendi, medrese tahsili yanında, Vladikavkaz ehrinde Rus Lisesini
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de okumu tur. Ba ta A. Pu kin, N. Gogol, L. Tolstoy ve M. Gorki gibi
yazarlar olmak üzere Rus edebiyatının bütün klasiklerini okumu tur. Petersburg ve Rostov gibi Rus ehirlerini gezip görmü , dönemin
artlarına göre kendisini mükemmel bir ekilde yeti tirmi , böylelikle
halk tarafından çok sevilen, âlim ve aydın bir ki i olarak tanınmı tır
(Töppelanı, 1992:4).
Çöpellev Efendi zengin bir kütüphaneye sahiptir. Kütüphanesinde ark Dünyası’na ait klasik eserlerin tamamı ve ayrıca bol miktarda Rusça kitap bulunmaktadır. Kâzim Möçü ba ta Rusça olmak üzere birkaç yabancı dil bilen ve geni bir hayat tecrübesine sahip olan
Çöpellev Efendi’ye büyük hayranlık duymaktadır. Sık sık Çöpellev
Efendi’yi ziyaret etmekte, onunla çe itli konular hakkında uzun süren sohbetler yapmaktadır. Kâzim Möçü, Çöpellev Efendi’yi ziyaret
etti i zamanlarda onun zengin kütüphanesinden faydalanmayı da
ihmal etmemi ; Nizâmî, Ali îr Nevâî, Fuzulî, Firdevsî, Burûnî, Farâbî
ve bnî Sina’nın eserlerini okuma imkânını bulmu tur (Meçilanı,
1989/I:13-14, 399-400; Meçilanı, 1989/II:294).
Kâzim Möçü bir taraftan arkın eserlerini okuyarak kendisini
geli tirirken, bir taraftan da iirler yazmaya ba lar. Kâzim Möçü’nün
ilk yazdı ı iirlerinin büyük bölümü dinî konular üzerinedir. Müslümanlı ı henüz 17. yüzyıl sonlarında kabul eden Karaçay-Malkar
Türkleri bu durumun tabiî bir sonucu olarak slâm dininin esâslarını
ve yükümlülüklerini gerekti i ekilde bilmiyorlardı. Kâzim Möçü de
buradan hareketle halkın slâm dininin gereklerini daha iyi anlayabilmesi için ö retici tarzda dinî manzumeler yazmı tır. Bunların baında “ yman- slam” ( man- slâm), “Mavlut” (Mevlid-i erif) ve “ brahim” (Hz. brahim ve Hz. smail Kıssası) adlı manzûmeleri gelmektedir.
Kâzim Möçü “ yman- slam” ( man- slâm) adlı eserinde Müslümanlı ın temeli sayılan 32 farzı halkın anlayaca ı bir ekilde ve
manzûm halde anlatmaktadır. Manzûme beyit eklinde ve 11’li hece
vezniyle yazılmı olup tamamı 100 beyitten olu maktadır. Eser ilk
defa 1909 yılında Lokman Asanî el-Balkarî’nin “Kitabü Mür idi'
nNisâ” (Kadının Rehber Kitabı) adlı kitabının son kısmında yayımlanmı tır (Lokman Asanî, 1909:34-42). Bu kitap aynı zamanda KaraçayMalkar Türkçesiyle ve Arap harfleriyle yayımlanmı ilk matbu eserdir.
Türk kültür ve edebiyatında büyük kabul gören “Mevlid-i erif”
bilindi i gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hürmeten ve O’nu en
güzel yönleriyle methetmek gâyesiyle yazılmı olan bir manzûmedir.
Mevlid-i erif’te, Hz. Muhammed’in do umu, peygamber olu u, mirâ-
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cı ve ölümü anlatılır. Mevlid-i erif, Türk edebiyatında pek çok âir
tarafından yazılmı olmakla birlikte en me hûr olanları Süleyman
Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necât” ile aîr Ahmed’in “Mevlid” adlı eserleridir (Banarlı, 1987/I:479-489). Kâzim Möçü’nün büyük ihtimalle Süleyman Çelebi’nin eserinden faydalanarak kaleme almı oldu u
“Mavlut” adlı manzûmenin muhtevası da Süleyman Çelebi’nin eserinden farklı de ildir. Ayrıca, aîr Ahmed’in “Mevlid” adlı eserindeki
“Merhabâ Faslı”ndan da izler ta ımaktadır. Kâzim Möçü’nün manzûmesinde ana çizgileriyle, Peygamberimizin do umu, mirâcı ve ölümü Karaçay-Malkar Türkçesiyle güzel bir ekilde anlatılmaktadır.
Manzûmenin kiril harfleriyle basılmı nüshasındaki dizili i dörtlükler
halinde olmakla birlikte aslında beyit eklinde ve 7+7 duraklı hece
vezniyle yazılmı oldu u açıktır. Kâzim Möçü bu eserini 37 ya ında
iken 1896 yılında yazmı tır (Kâzim-Haci, 1992:19-65; Kâzim,
2002:155-193).
Kâzim Möçü’nün bir di er dinî manzûmesi “ brahim” ( brahim
Kıssası) veya “Ak Koçhar” (Beyaz Koç) adlı eseridir. slâm medeniyeti
tesirindeki Türk iirinde hem müstakil manzûmeler eklinde ve hem
de de i ik beyitlerde çe itli vesilelerle geçen “ brahim Kıssası” veya
“ smail Kıssası”nda özetle Hz. brahim’in o lu Hz. smail’i Allah’a
kurban etme hikâyesi anlatılır. Bu konuda en çok tanınan eser Â ık
Perverî’nin “Kıssa-i smail Destânı” adlı manzûmesidir. Aynı konu
Abdülvasi Çelebi’nin “Halilnâme” adlı eserinde de anlatılır. Kâzim
Möçü’nün “ brahim” adıyla kaleme aldı ı bu manzûme de Türk edebiyatında genel olarak “ smail Kıssası” eklinde bilinen manzûmenin
bir benzeridir. Manzûmede dikkati çeken husus, di er benzer manzûmelerde Hz. brahim’in gördü ü üç gecelik rüyanın Kâzim
Möçü’nün manzûmesinde yetmi gece olması ile Hz. brahim’in Allah’a verdi i söze kar ılık koyun ve deve dı ında atlarını da kurban
etmesidir. Bu manzûmenin de, “Mavlut” (Mevlid) manzumesinde oldu u gibi, kiril harfleriyle basılmı nüshasındaki dizili i dörtlükler
halinde olmakla birlikte aslında beyit eklinde ve 7+7 duraklı hece
vezniyle yazılmı oldu u açıktır (Sarı-Balkan, 2000:184-201; Kâzim,
2002:194-202). aîr bu manzûmelerinin dı ında; “Be Namaz” (Be
Vakit Namaz) “Rasul” (Resul), “Aldanmagız Ahır Zaman Duniyaga”
(Aldanmayın Ahir Zaman Dünyaya) gibi yazdı ı birçok manzûmesinde dinî konuları i lemi ve bu yolla halka slâm dinini anlatmaya çalı mı tır.
Kâzim Möçü’nün “Tahir bla Zuhura” (Tahir ile Zühre) adlı eserinden de bahsetmek gerekir. ark dünyasının en me hur halk hikâyelerinden biri olan “Tahir ile Zühre” hikâyesi bütün Do u Türklü ünde oldu u gibi Karaçay-Malkar Türklerinde de çok sevilen ve yaygın
olan bir hikâyedir. Kâzim Möçü de halkın çok sevdi i bu hikâyeyi Karaçay-Malkar Türkçesiyle manzûm ve mensûr bir ekilde yazılı hale
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hale getirmi tir. Kâzim Möçü “Tahir ile Zühre” adlı eserini elbette bu
halk hikâyesinden ilham alarak yazmı tır. Ancak airin bu eseri,
Karaçay-Malkar Türkçesiyle yazılmı basit bir kopya de il, airin birtakım mesajlar verdi i ve bazı millî kültür özelliklerini kattı ı yeni bir
“Tahir ile Zühre” yorumudur. Kâzim Möçü bu eserini 1891 yılında
tamamlamı tır. Eserinde beyit, gâzel ve kasîde ekillerini de kullanılmı , böylelikle bu nâzım ekillerini ilk defa Karaçay-Malkar iirine
sokmu tur (Bittirlanı, 1989:13; Meçilanı, 1989/I:36, 49-50, 151-230,
352, 356).
Kâzim Möçü’nün ilk yazdı ı iirler arasında; dinî manzûmelerle
birlikte, toplum düzenini ele tiren, çe itli haksızlıkları ve adaletsizlikleri dile getiren sosyal içerikli iirlerinin sayısı da oldukça fazladır.
Kâzim Möçü’nün bu tür iirleri yazmasında, yukarıda kendisinden
geni çe bahsedilen Çöpellev Efendi’nin etkisi büyüktür. Çöpellev Efendi hayatı boyunca fakir ve ezilmi halk kitlelerinin yanında ve onların haklarını savunan bir kimse olmu tur. Holam ve Bızıngı bölgesinde
toprak
reformunun
yapılmasını,
toplumdaki
türlü
e itsizliklerin çözümlenmesini istemi ve bu konularda ate li bir
mücâdele vermi tir. Kâzim Möçü, Çöpellev Efendi’nin bu fikirlerinden
çok etkilenmi ve kendisi de bu fikirleri aynen benimsemi tir. Kâzim
Möçü, Çöpellev Efendi’nin savundu u fikirleri daha ilk iirlerinden
itibaren dile getirmeye ba lamı tır. Meselâ 1886 yılında yazmı
oldu u “Apsatı” ve “Kar Cavadı” (Kar Ya ıyor) adlı iirlerinde
toplumdaki e itsizlikleri dile getirmektedir.
Kâzim Möçü, “Apsatı” adlı iirini, Karaçay-Malkar Türklerinin
halk edebiyatının en eski ürünlerinden biri olan “Apsatı” adlı destandan ilhâm alarak yazmı tır. “Apsatı”, Karaçay-Malkar Türklerinin
slâm öncesi eski inançlarına göre geyik ve da keçisi cinsinden yabanî hayvanların koruyucusudur. Destanda anlatılanlara göre,
Apsatı koruyucusu oldu u hayvanların kendisinden izinsiz avcılar
tarafından avlanmasına müsaade etmemektedir. Bunun aksini yapan avcılar, Apsatı tarafından lânetlenmekte ve korkunç felâketlere
u ramaktadırlar (Laypanlanı-Dudalanı, 1940:12, 18-21). Bu destanın
muhtevasında destanın yaratıcısı Apsatı ve hayvanların tarafındadır.
Kâzim Möçü’nün yazdı ı “Apsatı” adlı iirde ise durum farklıdır. air,
destan yaratıcısının aksine, avcılardan yanadır. Çünkü onun iirinde
avcılar halkı, Apsatı ise beyleri temsil etmektedir. Bu yüzden
Apsatı’yı ele tirmektedir. Onun iirinde, hayatı türlü sıkıntılarla geçen fakir avcı, Apsatı’ya kar ı sürdürdü ü mücâdeleden gâlip çıkmaktadır (Meçiyev, 1984:19-21). air, “Kar Cavadı” (Kar Ya ıyor) adlı
iirinde de yine toplumdaki ekonomik dengesizli i dile getirmekte ve
varlıklı kimseleri ele tirmektedir (Meçiyev, 1984:22-23).
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Kâzim Möçü, toplumdaki sosyal ve ekonomik dengesizli in sebebini bölgenin idaresini elinde bulunduran beylerde görmektedir.
1888 yılında yazmı oldu u “Sagı ” (Dü ünce) adlı iirinde eski erdemli beylere duydu u özlemini dile getirmektedir (Kâzim, 1996:173).
Toplumdaki bozulmanın ancak, bölge beylerinin eski beyler gibi halkı
ezmeyen, hakkaniyetli ve erdemli kimseler olmalarıyla düzelebileceini umut etmektedir. Bu umudunu 1905 yılında yazmı oldu u
“Allay Biyle Kerekdi Bizge” (Böyle Beyler Gerek Bize) adlı iirinde ortaya koymaktadır (Meçilanı, 1989/I:296).
Kâzim Möçü’nün bu tür sosyal içerikli iirlerinin içinde en güzel
ve en me hur olanı “Caralı Cugutur” (Yaralı Da Keçisi) adlı manzûmesidir. airin 1907 yılında yazmı oldu u bu manzûme sekiz bölümden olu maktadır. Kâzim Möçü bu eserinde, geçimini avcılıkla
sa lamaya çalı an Ha im’in hayat hikâyesiyle; beylerin baskısı altında, fakir, sıkıntılı ve zor artlarda ya ayan bütün bir halkın durumunu anlatmaya çalı maktadır. Manzûmede kurt ve Cambolat Bey
zulüm ve baskı düzeninin temsilcisi olarak gösterilmekte iken yaralı
da keçisi ile Ha im ise ezilen bütün bir halkı temsil etmektedir. air, manzûmesinin sonunda halkı ile yaralı da keçisi arasındaki
benzerli e dikkat çekmektedir (Kâzim, 1996:367-377).
Kâzim Möçü toplumdaki bozulmanın insanlardaki dinî inancın
kuvvetlenmesiyle düzeltilebilece ine inanmaktadır. Meselâ “Din
Karında labız Biz” (Din Karde leriyiz Biz) adlı manzûmesinde bu fikrini dile getirmekte; insanlar arasında ayrım yapılmamasını, herkesin
açık yüreklilikle birbirini kucaklamasını söylemekte ve din karde liini vurgulamaktadır (Kâzim, 1996:44).
20. yüzyılın ba larında Kâzim Möçü’nün fikirlerinin de i meye
ba ladı ı görülmektedir. air, dinî ve sosyal içerikli iirleriyle vermeye çalı tı ı mesajların insanlar arasında etkili olmadı ını ve toplumdaki bozuklu un bu ekilde düzeltilemeyece ini, zalimin zulüm etmeye devam edece ini dü ünmektedir. Halkın ve idarecilerin dinî
inançlarının kuvvetlendirilmesi yoluyla toplumdaki bozulmanın düzelece i konusundaki umudu da iyice tükenmi tir. air artık karamsar bir ruh hali içerisinde yazmı oldu u “Allah bla Söle ib Turdum”
(Allah le Konu up Durdum), “Bayga Sen Köb Baylık Berdiñ” (Zengine Sen Zenginli i Çok Verdin) ve “Allah da Zalimle Canlı” (Allah da
Zalimlerin Yanında) ba lıklı iirlerinde Allah’a neredeyse isyan etmektedir (Meçilanı, 1989/I:62; Kâzim, 1996:52, 194).
1917 Bol evik ihtilâlinin cereyanı ve Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından sonra, 11 Mayıs 1918 yılında Da ıstan’da Temir-Han ura
ehrinde “Kuzey Kafkasya Da lılar Cumhuriyeti” ilân edilmi , Karaçay-Malkar Türkleri de temsilcilerini göndererek bu cumhuriyete
dahil olmu lardır. Ancak, Rusya ile bütün Orta Asya ve Kafkasya’da
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dalga dalga yayılan Bol evik hareketinin etkileri Karaçay-Malkar
Türklerine kadar ula mı tır. Sergey Kirov ve Sergo Orconikidze gibi
Bol evik hareketinin önde gelen isimleri ile yerli bol eviklerin yo un
faaliyetleri neticesinde, Bol evik hareketi bilhassa fakir halk tabakalarının büyük teveccühünü kazanmı , kısa bir süre içerisinde halkın
önemli bir kısmı bu hareketin saflarına katılmı tır.
Kâzim Möçü de Bol evik ihtilâline ilgisiz kalmamı , kendisi bu
hareketin samimî ve faal bir destekçisi olmu tur. Kâzim Möçü artık,
Çarlık Rusyası’nın Kafkasya’daki idarecileri ile Malkar beylerinin
baskısı altında ve zor artlarda ya ayan fakir halkın çilesinin ancak
bu yeni düzenle birlikte sona erece ini umut etmi tir. Bu yüzden,
Kafkasya’daki Bol evik hareketini desteklemi ve bütün halkı da bu
hareketi desteklemeye ça ırmı tır. Hatta, Holam-Bızıngı bölgesinde
Kızıl Partizan Komitesi’nin kurulmasında aktif görev almı , Bol evik
saflarında Men eviklere kar ı sava ması için büyük o lu Muhammet’in Kızıl Partizan Komitesi’nin milis güçlerine katılmasına bizzat
önayak olmu tur (Meçiyev, 1939:7; Sozayev, 1986:22).
Kâzim Möçü, 1917 ihtilâliyle birlikte, beyleri ve toplum düzenini
sert ekilde ele tiren, Bol evizmi öven, bütün halkı ihtilâli desteklemeye ça ıran co kulu iirler yazmaya ba lamı tır (Sozayev, 1986:22;
Akbolatlanı, 1989:11). iirlerinde, halkın Men eviklere kanmamasını
ve herkesin Lenin’in partisinin çatısı altında toplanmasını söylemektedir (Sozayev, 1986:23). Meselâ “Bol evikni Colu Tüzdü” (Bol evi in
Yolu Do rudur) adlı iirinde Bol evik hareketinin do rulu unu ve
haklılı ını anlatmakta, halkı da bu harekete davet etmektedir
(Meçilanı, 1989/II:174). air yine “Savut Alıgız Kolga” (Silah Alın Elinize) adlı iirinde halkı Bol eviklerin safında silahlı mücâdeleye te vik etmektedir (Meçilanı, 1989/II:175). Yine, 1918 yılında BaksanKala’da yayımlanan “Nazmu Soltan Hamid Kalabek el- egemî”
(Çegemli Soltan Hamit Kalabek’in iiri) adlı eseri me hur Malkarlı
Bol evik ihtilâlcisi Soltan-Hamit Kalabek’e ithafen yazılmı tır. Kâzim
Möçü’nün bu eseri daha sonraları halk tarafından çok sevildi i için
bir halk arkısı haline gelmi tir.
1920 yılı sonlarına do ru Sovyet düzeninin oturmasıyla birlikte
Kâzim Möçü de yeni Sovyet hayatını ve kurumlarını öven iirler yazmaya ba lar. Meselâ “Lenin”, “Caññı Carık” (Yeni I ık), “Kızıl Asker”
(Kızıl Asker) ve “Kolhozga” (Kolhoz çin) adlı iirlerinde Sovyet düzenini co kulu bir ekilde övmektedir. Artık, kendisi de demirci atölyesinde kolhoz için demir döverken, bütün halkı da kolhozlarda çalı maya te vik etmektedir (Hoçulanı, 1939:4; Meçiyev, 1984:16;
Meçilanı, 1989/II:195, 208, 240, 247). lk kez 1924 yılında “Karahalk”
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gazetesinde yayımlanan “Sabet Bılas” (Sovyet Egemenli i) adlı iiri bu
tür iirlerinin en me hurudur (Kâzim, 1996:313).
Karaçay-Malkar Türkleri, 1929-30 yıllarında, Sovyetlerin özel
mülkiyeti devletle tirme siyasetine kar ı silahlı bir mücadeleye giriirler. Sovyet askerî birlikleri ile bir avuç Karaçay-Malkar Türkü arasında cereyan eden bu mücadelenin sonu kanlı bir ekilde sona erer.
Sovyet askerleri, ba ta idareci ve aydınlar olmak üzere, önlerine çıkan bütün Karaçay-Malkarlıları öldürürler. 1937 yılına gelindi inde,
Karaçay-Malkar’da tek bir aydın ve idareci kalmamı tır (Aslanbek,
1951:18-29; Karça, 1956:37-42). Bol evik ihtilâlini gönülden destekleyen, Sovyet düzeninin yerle tirilmesinde büyük rol oynayan
Karaçay-Malkarlı komünist idarecilerin ve birçok aydının çe itli
bahanelerle bir bir tutuklanarak öldürülmesi ve bunu müteakip dinî
ve millî de erlerin yok edilmesi faaliyetlerinin yo unla tırılması
üzerine hayal kırıklı ına u rayan Kâzim Möçü’nün Sovyet düzenine
olan inancı sarsılmı tır. “Ne Bolur Mıñña Tasha” (Ne Olabilir Bu
Muammaya Cevap) ve “Kayrı Ketdi Eneyulu” (Nereye Gitti Eneyo lu)
adlı iirlerinde Sovyet düzenini sorgulamakta, belki de sıranın
kendisine geldi ini söylemektedir (Kâzim, 1996: 343-345).
II. Dünya Sava ı sırasında Karaçay-Malkar Türklerinden eli silah
tutan bütün erkekler Sovyet ordusuna alınır, Alman ordularına kar ı
sava mak üzere cepheye gönderilir. Kâzim Möçü bu dönemde iirlerinde sava ın acısını ve insanlara getirdi i yıkımı anlatır. Öte yandan
Sovyet ülkesine olan ba lılı ını ve Kızıl Orduya olan güvenini dile getirmeyi de ihmal etmez. Dönemin havasına uygun olarak kaleme aldı ı “Biz Horlarıkbız” (Biz Yenece iz) adlı iirinde Hitler’e ve Nazi
Almanyası’na lânet okumakta ve sava ı er geç Kızıl Ordunun kazanaca ını söylemektedir (Meçilanı, 1989/II:262-263). Kızıl Ordu, Kâzim
Möçü’nün güvenini bo a çıkarmamı , Nazi Almanyası ordularına
kar ı sava ı kazanmı tır. Fakat bu sonuç Karaçay-Malkar Türklerinin u rayaca ı büyük bir felâketin ba langıcını olu turmu tur.
Almanlar II. Dünya Sava ı sırasında Kafkasya’yı i gal ettikleri
zaman, 1917 Bol evik ihtilâlinden itibaren Sovyet rejimine kar ı olan
ve da larda gerilla tarzında mücadele veren Karaçay-Malkar direni
kuvvetlerinden büyük destek görmü lerdir. Almanlar da bu deste i
kar ılıksız bırakmamı , Sovyet rejimi aleyhtarı Karaçay-Malkar direni kuvvetlerine silah ve teçhizat yardımında bulunmu lardır. Bunlar, ülkede kolluk görevini yapan Sovyet birliklerini kısa zamanda
temizlemi , Rus ve yerli komünist idarecileri tasfiye ederek yönetimi
ele geçirmi lerdir (Karça, 1956:44-45; Mühlen, 1984:191-198). Karaçay ve Malkar’da zafer ve hürriyet havası ya anırken, Almanlar 1942
yılının sonlarına do ru Sovyetler Birli ine yenilince Kafkasya’dan çekilmek zorunda kalırlar. Almanlarla i birli i yapan Sovyet rejimi
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rejimi aleyhtarı Karaçay-Malkar direni çilerinin büyük bir kısmı ba ta Almanya olmak üzere de i ik Avrupa ülkelerine iltica ederler. Bunu müteakip bizzat Stalin’in emriyle a ır silahlarla donanmı büyük
bir Sovyet ordusu Kafkasya’ya gönderilir. Bu arada Karaçay-Malkar
Komünist Partisinden bir heyet durumu anlatmak üzere Stalin’le görü mek istedi ise de Stalin öfkeli bir ekilde: “Devrim aleyhtarı, güvenilmez ve asi Karaçaylılar hiçbir zaman benden yardım göremez”
diyerek gelen heyetle görü meyi reddeder (Aslanbek, 1952:17).
Felâket öncesi vaziyetin tasviri öyledir; halk büyük bir endi e ve
korku içerisindedir. Eli silah tutan bütün yeti kin erkek nüfus Sovyet ordusunda görev yapmakta ve henüz cepheden dönmemi tir.
Sovyet aleyhtarı milis kuvvetlerinin büyük bir kısmı ülkeyi terk etmi tir. Yani ülkede sadece ya lı erkek ve kadın nüfus ile çocuklar
bulunmaktadır. te bu çaresiz ya lı ve çocuklardan olu an halk
Sovyet ordusunun kıyımına u rar. A ır silahlı Sovyet birlikleri süratle Karaçay ve Malkar ülkesini yerle bir eder. Felâket bununla bitmez.
Öfkesi dinmeyen Stalin “güvenilmez ve asi unsur” olarak gördü ü
Karaçay-Malkar Türklerini toptan imha etmek için onları yurtlarından sürgün etmeye karar verir ve bu kararını derhâl icra eder. Sovyet meclisi ve yüksek mahkemenin çıkardı ı kanunlarla KaraçayMalkar Türkleri “Almanlarla i birli i yapmak suretiyle vatana ihanet
etmek” suçundan Orta Asya’nın muhtelif yerlerine sürgün edilme
cezasına çarptırılırlar. 2 Kasım 1943 tarihinde Karaçaylılar, 8 Mart
1944 tarihinde de Malkarlılar topyekûn ekilde ba ta Kazakistan,
Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere Orta Asya’nın muhtelif yerlerine sürgün edilirler (Sabançılanı, 1994:11-24; Laypanlanı, 1998:2).
Malkar Türklerinin 8 Mart 1944 tarihinde toplu bir ekilde Orta
Asya’ya sürgün edilmesi sırasında Kâzim Möçü de, 85 ya ında iken,
Kazakistan’a sürgün gitmi tir. Bir süre ailesiyle birlikte Taldı-Kurgan
vilayetinin Kirov ilçesinde ya amı , 1945 yılı ba larında Telman adlı
kolhozun yakınındaki Kök-Suv köyüne yerle tirilmi tir. Kâzim Möçü
sürgünde iken yazmı oldu u “Carlı Halkım” (Zavallı Halkım), “Kıyın
Kün Aytama Sizge” (Zor Günde Söylüyorum Size), “Tavkel Eteyik Biz
Bügün” (Metin Olalım Biz Bugün), “Irazılık” (Razılık), ve “Osiyat” (Vasiyet) adlı iirlerinde halkına moral vermeye çalı makta, kendilerine
yapılan bu haksızlı ın mutlaka düzeltilece ini söylemekte ve sabırlı
olmayı nasihat etmektedir (Kâzim, 1996: 358-359, 360, 361-362, 363,
364).
Kâzim Möçü 1945 yılının sonlarına do ru hayatını kaybetmi tir.
Kendi vasiyeti üzerine Telman kolhozunda çalı an yakın dostu Nogay
Küçmen’in mezarının yanına gömülmü tür. Daha sonra mezarı 1999
yılında, yani Kâzim Möçü’nün ölümünden 54 yıl sonra, Kabardey-
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Balkar Cumhuriyetinin ba ehri Nalçik’te adına ithaf edilen parktaki
anıt mezarına nakledilmi tir (Ba iylanı, 1989:2; Begiylanı-Etezlanı,
1989/I:8; Begiylanı-Etezlanı, 1989/II:9).
Kâzim Möçü’nün

iirlerinden Örnekler

(Karaçay-Malkar Türkçesiyle)
Duniya Degen
Duniya degen alay kıyın tik coldu
Ol colda kim azablık sınamadı
Duniya degen alay açı teññizdi
Anda kimni kemeleri batmadı
Açı duniya teññizinde barabız
Kemebiz kaçan batarın bilmeyin
Atdan ketgende da alay ketebiz
Bileklikleni biz koldan iymeyin
Duniya, sen ne açı teññiz eseñ da
Ata üyübüz bolgansa sen barıbızga
Tolkunlarıñ avdursa da çıgabız
Sende bargan kıyın collarıbızga.
1910 (Kâzim 1996:200)
Tüzlük
Oyulmaz kala duniyada
Tüzlükdü, küçlü cok andan
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Tüzlük aca maz tubanda
Ol ölmez, ketib kayadan
Mahtanmagız bay da, biy da
Bizniça insansız siz da
Kalmabız biz biribiz da
Nedi baylık, mülk da, üy da
Tüzlük a ölmez, çirimez
Anı bir kılıç da kesmez
Zalim atı maltab ketmez
Cüreginden kama ötmez
Ol köb zalim boynun burgand
Ol patçahladan kutulgand
Zindanladan uçub çıkgand
Temir bugov coyalmagand
Munu aythan aksak Kâzim
Kelginçiññe mañña ölüm
Kısılgınçı eki közüm
Tüzlükge kuld meni sözüm.
1912 (Kâzim 1996:224)
Men Bir nsan
Men bir insan, ca adım, candı otum
Temir tüydüm, kitabla da okudum
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Tamadaga sak boldum, örge kobdum
Bir Allahdan, artıklıkdan korkdum
Kalırla körügüm, tö üm, çögüçüm
Ca adım, kulluk da etdim el üçün
Bir adam ketmez körürün körgünçü
Ca avun etib, beririn berginçi
Men ölürme canazıma kelirle
Cannet tileb, ırazılık berirle
Sözümü, aksak butumu esgerirle
Carlı Kâzim cılay cılay ketdi derle
Asıl kartla, kelib duva tutarla
Egeçlerim ak çaçların cırtarla
Kart pariyim da törge çıgıb ulur
Camavat arbazımda üç kün turur
Kabır suvuklugu kısar etimi
Münker, Nekir bilirle niyetimi
Tilegim carıtır anda betimi
Ökülünley kalırma ümmetimi
Tiyre kartla gürbecimi katında
Ekindide “la ilaha ...” aytırla
Uyatırla köb o lugun esimi
n a-Allah el unutmaz kesimi.
1943 (Kâzim 1996:357)
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(Türkiye Türkçesiyle)
Dünya Denilen
Dünya denilen öylesine zor, dik yoldur
Bu yolda kim azab çekmedi
Dünya denilen öylesine acı denizdir
Orada kimin gemileri batmadı
Acı dünya denizinde gidiyoruz
Gemimizin ne zaman bataca ını bilmeden
Attan dü tü ümüzde de öyle dü üyoruz
Yuları biz elimizden bırakmadan
Dünya sen ne acı deniz isen de
Baba evimiz oldun sen hepimize
Dalgaların devirse de çıkıyoruz
Sende giden zor yollarımıza.
Do ruluk
Yıkılmaz kale dünyada
Do ruluktur, güçlü yok ondan
Do ruluk kaybolmaz dumanda
O ölmez, dü üp kayadan
Övünmeyin zenginler, beyler
Bizim gibi insansınız siz de
Kalmayız biz, hiç birimiz de
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Nedir zenginlik, servet, ev de
Do ruluk ise ölmez, çürümez
Onu bir kılıç bile kesmez
Zalimin atı çi neyip gitmez
Yüre inden kama geçmez
O çok zalimin boynunu bükmü
O hükümdarlardan kurtulmu
Zindanlardan uçup çıkmı
Demir buka ı yok edememi
Bunu söyleyen aksak Kâzim
Gelinceye kadar bana ölüm
Kapanıncaya kadar iki gözüm
Do rulu a kuldur benim sözüm.
Ben Bir nsan
Ben bir insan, ya adım, yandı oca ım
Demir dövdüm, kitaplar okudum
Büyü e hürmet ettim, aya a kalktım
Bir Allah’tan, kötülükten korktum
Kalırlar körü üm, örsüm, çekicim
Ya adım, çalı tım halk için
Bir insan ölmez, görece ini görmeden
Hayatını ya ayıp, verece ini vermeden
Ben ölürüm, cenazeme gelirler
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Cennet dileyip, razılık verirler
iirlerimi, aksak baca ımı hatırlarlar
Zavallı Kâzim a laya a laya gitti derler
Soylu ihtiyarlar, gelip dua okurlar
Kız karde lerim ak saçlarını yolarlar
Ya lı köpe im de tepeye çıkıp ulur
Cemaat avlumda üç gün kalır
Kabir so uklu u sıkı tırır bedenimi
Münker, Nekir bilirler niyetimi
Dile im aydınlatır orada yüzümü
Vekili olarak kalırım ümmetimin
Mahallenin ihtiyarları atölyemin yanında
kindide “la ilahe ...” derler
Uyandırırlar hafızamın sessizli ini
n allah halk unutmaz beni.
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