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SAYIN OKUYUCU 

Elinizdeki 11 ve 12. sayılarımızla Kafdağı birinci. çalışma yılını ta- 

mamladı. Kafdağı'nın içinde bulunduğu çalışma ve ekonomik Koşulla- 

rını siz okuyucuların (gerçek sahiplerinin) mutlak bilmesi gerektiği inan- 

cını taşıyorum. İ 

Dergimiz 1. sayısı Şubat 1987 tarihinde Kuzey Kafkasyalılara iliş- 

kin demokrat bir yayın organına duyulan ihtiyaçtan doğdu. Süreç içeri- 

sinde gelişerek bugünkü düzeyine ulaştı. Bu gelişime dergi okuyanlarının 

mektup, sözlü eleştiri ve: önerileri ile katkıda bulunmalarından dolayı bu- 

radan teşekkür ediyoruz. 

Dergimiz çek sınırlı bir çalışma alanı belirleyerek, dar bir kadroyla 

rak derginin ilgi ve çalışma alanı kendiliğinden bir gelişim gösterdi. Bu 

gelişimi sağlayan "Kafdağı Yazımı Kurulu” dışında, yazılarıyla dergimize 
katılan arkadaşların çabalarıydı. 

Gelişim yukarda sözünü ettiğimiz kadar da kolay olmadı kuşkusuz. 

İ yayına başladı. Fakat, bizim çalışma alanımız olan Kuzey Kafkasya Kül- 

tür-Tarih-Edebiyat ve Sanatı o denli geniş bir alana sahipti ki, doğal ola- 

Bizim yayın yaşamındaki ilk deneyimimiz olması da zorlanmamıza ve ge-' 

cikmelere neden oldu. Her gecikmenin veya hatanın ardından özür dile- 

mek ve sorunları sizlere aktarmak yerine, sorunları çözerek gelişmeyi uy- 

gun bulduk. Bu nedenle yayın hayatındaki yoğun zamların bizleri de her 

sayıda büyük ölçüde etkilediğini sizlere bugüne dek aktarmadık. X 225'e 

yaran kağıt zamları, dizgi-baskı maliyetlerindeki artışları yenebilmek, 

700'ü aşan abonelerimizin ödedikleri ücretler ve reklamlardan elde ettiği- 

miz gelirlerle gerçekleşti. Aynı gelirlerle yeni çalışma döneminde Kafda-” 

ğı'nı sizlere ulaştırmak olanaksız. Yeni dönemde dergimiz sizlere, abone 

bedeli olarak ödemiş olduğunuz beşbin liranın iki katını, yani, onbin li- 

ra ödemeniz koşuluyla ulaşabilecektir. 

Bir takım değişikliklerle çıkacağız karşınıza, Biçim ve özde, Özde be- 

lirli konularda yoğunlaşırken, biçimde sizlere bu konuları rahat ve daha 

anlaşılabilir ve yeni basım dekniklerinden en iyi şekilde yararlanarak su- 
nacağız. 

Yayın hayatına her ây bir sayı olarak çıkacağımızı belirterek başla- 

mıştık. Süreç içinde dergimizin' yapısı habercilik anlayışından uzaklaşa- 

rak kültür-sanat-edebiyat ve araştırma ağırlıklı yazıların çoğalmasıyla bir- 

likte iki ayda bir çıkmaya zorunlu kaldık. Yeni çalışma döneminde de 

aylık-iki aylık biçiminde karışık bir çalışma sistemini değil, sürekli iki 

aylık periyodu benimseyerek çıkmayı düşünüyoruz. 

Gerek 13-14 ncü sayımızdan sonra, gerekse önce bu değişimlerle ilgili 

görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 
Büyüme ve gelişmeyi sizlerin katkılarıyla 

kez daha hatırlatarak “sayg gılar sunuyorum. 
gerçekleşürebileceğimizi bir 

. 

Mansur ULUTAŞLI -



    

  

MÜLTECİLER 

SÜRGÜN ve BAŞKALDIRI 

. Toprakla dağılmak, karışmak toprağa, 

yok olmak, 

sonra dönmek bir gün yeryüzüne 

tekrar i 

bir yeşil ot olarak, 

dönmek bir gün 

ülkemde büyüyen bir çocuğun elinde 

bir demet çiçek olarak 

yeryüzüne tekrar. 

Yeter bana yurdumun bağrında olmak, 

toprak, 

oi, 
çiçek... 

F. Tukan-Filistin 

Batı Şeria ve Gazzede Filistin halkı- 

na karşı girişilen katliam son zamanlar- 

da yeniden yoğunlaştı. 

Bu çirkin katliam girişimlerini kını- 

yor, Filistin Halkı'nın kendi yurtların- 

Savaşlar mültecileri yaratır. Ve farklı kül 

türlerden gelseler de mülteciler bir yerlerde di- 

ler dilemez birleşirler. Çelişkilerle dolu çağır 

mızda kimileri evrene egemen olmak uğruna 

güzellikleri yokederken, ülkesinde, kendi top- 

. rakları üzerinde -sürgünde değil- bir çocuğun 

elinde bir demet çiçek olabilmek gibi yalın ve 

düşsel bir imge uğruna başkaldırının şiirini 

yaratan Filistinlilerin düşüncesinde somutla- 

şan motif, sürgündeki Kuzey Kafkasyalı'lar- 

“da da aynı nostaljik çağrışımı yaratmıyor mu? 

Bir elinde zeytin dalı, diğerinde özgürlük 

savaşçısının silahını taşıyan Filistinli'nin soru- 

“nu çağdaş İnsanın da sorunu olmalıdır. Fili 

tinliler kaderlerini kendileri tayin ederek, 

yurtlarında yaşama hakkı kazandığı ve uygar- 

id 
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da yaşamak için verdikleri mücadeleyi 
yürekten destekliyor, bu olguya karşı 

çıkan, engel olabilmek için sürekli öl- 

düren her gücü nefretle kınıyoruz. 

'KAFDAĞI 

lik mozaiğinde yerini aldığı gün çağdaş İnsan 

aklanacak, o gün onurunu ve özgürlüğünü yeni- 
den kazanacaktır. Kendini evrenin merhezi 

sanma kompleksinden arınmadıkça, halkların 

tarihsel birikimini ve aydınlık geleceğini yad- 

sıyarak soykırımlarına, işkenceye duyarsız kal 

dıkça özgür olunamaz. Biçimsel bir özgürlük- 

tür bu ve belki de özgürlüğün en yavan biçimi- 

“dir. Oysa demir parmaklıklar, tel örgüler ardın- 

da özgür olunabilir koşulu; insana özgü “er- 

dem"leri yitirmemek, düşünceyi zincirlerden 

kurtarmak gün ışığına çıkarmak ve yeşertmek. 

Evet, kolay iş değil çağdaş olabilmek, Önce- 

likle düşünceyi özgürlüğüne kavuşturmak ge- 

rek, Sonra her tür soliptist (tehbenci) tutuma . 

karşı çıkarak sınıfsal bir Kavgada doğru saflar- 

    

  
  

  

  

da yer alabilmek gerek. Sınıf çelişkisinden irk- 

çılık temelinde doğan ve insanların sömürülen 

emekleri üzerinde yükselen baskı ideolojisi si- 

yonizm'in yer aldığı saf, doğru saf değildir 

kuşkusuz. Kimileri siyonizm'i ulusal bir istem 

olarak sunmaya çalışır. Gerekçe olarak da Si- 

yon Dağı'nın Yahudiler için ulusal bir yurtta 

birleşme isteğini simgelemesini öne sürerler, 
Gerçekte ise Siyonizm Yahudi burjuvazisi ile 

İngiltere'nin çıkarlarının birleştiği noktada 

doğmuştur. 

İlk olarak ortaya çıkış koşullarını netlik- 

- le kavramak için olayı İngiltere, Amerika, Os. 

manlı İmparatorluğu üçleminde düşünelim, İn- 

giltere ile Oşmunlılar savaş durumunda. Ame- 

rika'nın Osmanlı müttefiki Almanya ile savaş- 

masında İngiltere'nin çıkarı var. Amerika'yı 

böyle bir karar almaya zorlayabilecek tek güç 

parasal erki elinde bulunduran Yahudi potan- 

siyel, (O dönemde Yahudi banker Rotschild 

yirmi ülkeye kredi verebiliyor.) Parasal erki 

elinde tutan bu Yahudi potansiyel, kapitalizm 

gereği siyasal erki yönlendirebiliyor o yani 

Amerika Başkanı'nı etkileyebilir. İngiltere'nin 

ikinci bir çıkarı da var; Amerika'da yaşayan 1 

milyon Yahudi Filistin'e yerleşirse Süveyş ka- 

nalını koruyan bir güç oluşacak. Görüldüğü 

gibi madalyonun bir yüzünde İngiltere var. 

Şimdi diğer yüzünü çevirelim, orada da Ya- 

hudi burjuvazisini bulacağız. 

O sıralarda emekçi sınıfın arasıra yükselen 

sesi baskılarla denetlenmeye çalışılıyor. Onla- 

ra yaşamsal kaygılarını unutturarak ilgilerini 

bir başka yöne kanalize etmek için ulusal 

yurtta birleşme düşüncesi ortaya atılıyor. Ya- 

hudilere Filistin'de ulusal bir yurt oluşturma 

hakkı tanıyan Balfour Bildirisi (2 Kasım 

1917)'ni İngiltere niçin onaylamasın? 

Siyonizm, çikar ilişkilerinden doğdu, des. 
teklendi, güçlendi ve Filistinlileri sürgüne gön- 
deren süreci başlattı. Bugün Filistinliler'in de 
yurtlarına geri dönmek gibi ulusal bir istemleri 
var. Ama bu istem bir gereksinimden doğdu, 
sınıfsal iç çelişkiden değil. Topraklarınıdan sü- 
rülen bir halkın doğal gelişimi içinde kendili- 

ginden doğdu. Filistinliler yurtlarına geri dön- 

me ilkesi ışığında ilk bağımsız örgütlenmeleri 

ni Filistin Ulusal Kongresinin ve Arap Zirvesi- 

nin onayı ile FKÖ (1964)'nü kurarak gerçek- 
leştirdiler. Örgütün askeri kanadını Filistin 

Kurtuluş Örgütü oluşturacaktı. FHKC (Filistin 

Halk Kurtuluş Cephesi; Lideri: Georg Habash) 
ve EL-FETİH (lideri; Yaser Arafat) ve FKO' 
nün Direniş Gruplarına katıldılar. EKO, 1974' 

te tüm Arap ülkelerince ve Birleşmiş Milletler 

tarafından tanındı. Daha önceden bağlantısız 

ülkeler, İslam Konferansı. Örgütü, Afrika Birli- 

ği Örgütü ve tüm sosyalist ülkelerce tanınmıştı. 

BM Genel Kurulu, 10 Aralık 1982'de "Fi- 

listin halkının kendi kaderini tayin etme ve Fi- 

listin'de kendi bağımsız Arap devletini kurma 

hakkının tanınması" için Güvenlik Konseyi'ne 

çağrıda bulundu. 113 lehte 4 aleyhte oyla 

(aleyhte oy verenler; Kanada, ABD, İsrail, 

Kostarika) "Orta Doğu'da kalıcı ve adil bir ba- 

rışın tesis edilmesinin İsrail'in Kudüs dahil 

1967'den bu yana işgal etmiş olduğu Arap 

topraklarından koşulsuz çekilmesinden önce 

mümkün olamayacağı" görüşünde birleşildi. 

Bir noktaya dikkati çekmek isterim, 1982 

yılında -FKÖ'nü yasal olarak tanıyışından 10 

yıl sonra- BM, Filistin sorununa kaışı daha du- 

yarlıdır ve ezici bir oyçokluğuyla Filistinliler 

lehinde karar alınmıştır. Yine 1975 yılında 

-FKÖ'nü tanıyışından 1 yıl sonra BM Genel 

Kurulu Siyonizmin bir ırkçılık biçimi olduğu- 

nu ve irk ayrımını amaçladığını oy çokluğu ile 

kabul etmiştir. (3379 sayılı BM Kararı). Bu 
olumlu gelişim FKÖ'nün zaferidir ve doğallık- 

la “örgütlülüğün zaferi" diyebiliriz. Çünkü aynı 

BM 1947 yılında toprağın 96 60'ı Yahudi 
azınlığa veren haksız Lir taksim planı önermiş- 

ti. Bu öneriyi Araplar reddederken Yahudiler 

havada kaptılar ve İsrail Devleti'nin kuruluşu- 

nu ilan ettiler. 

960.000 Filistinliyi mülteci konumuna 

düşüren iç savaş başladı. Balfour Bildirisi'nin 

70. yddönümünde Filistin halkı ölümlerde ye- 

niden doğarak hâla savaşıyor. 

Düşünsel anlamda Filistin kavgasını des-



    

desteklememenin iki yolu var: 

“Birincisi Filistinlilerin haklı savaşımına 

karşı çıkarak bir ulusu, varlığını, ulusal hakla- - 

rını. ve aydınlık geleceğini yadsımak, Bunu 

yapmakla salt Filistinlileri değil aynı sorunlar- 
la karşı Karşıya olan tim çağdaş ulusları da 

yadsımış oluruz. Üstelik de bir Kuzey Kafkas- 

yalı isek kendimizi yadsımış oluruz. O zaman 
ne Aztek, İnka, Maya uygarlıklarını yağmala- 
yanlara, ne Kızılderili kültürünü yozlaştıranla- 

- ra söyleyecek bir sözümüz de olmaz. 

İkincisiniise Alman düşünürü Nietzsche'nin 

bir sözü ile açıklamak istiyorum. "Çabalamış 

olduğumu hiç anımsamıyorum, hayatımda bir 

tek boğuşma izi gösterilemez, yiğitçe bir yara- 

tılışın karşıtıyım. Birşey İstemek, birşeye göz 

dikip uğraşmak, bir amacın, dileğin ardından 

koşmak başımdan geçmiş şeyler değildir. Ge- 

leceğime dalgasız bir denize bakar gibi bakıyo- 

rum. Bir tek istek kırıştırmıyor onu, 

Birşeyin olduğundan başka türlü olmasını 

hiç mi hiç istemem. Bir insanın büyüklüğünü 

belli eden bence hiçbir şeyi geçmişte, gele- 

cekte başka türlü istememesidir. Zorunluluğa 

yalnızca katlanmak yetmez, iş onu sevmek- 

ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ 

Biz biriz 
Şeriada ölen, 
Kudüsteki dört yaşlı kör çocük 
Bizlerki göreceğiz gözünde. 

, kanla yıkanıp, kumla durulanıp, 
- özgürlük türküleri dilimizde 
yorgun omuzlarımızdan çıkarıp 
tüfeklerimizi bulutlara sereceğiz. 
Ve Anamızın her iki memesinden, 

Doyasıya özgürlüğü emeceğiz. 

te"! (EF. Nietzsche, Ecce Homo) 

Yani Nietzsche'nin insanı ve yaşamı kav- 
rayış biçimine katılarak "elveda başkaldırı" 

demek de bir alternatif ama Filistinlilerin 
inançla umutla örülü dayanışması ve dinamiz- 
mi karşısında ne kadar cılız kaliyor. İnanmak 

ve umut etmek, İnsanların ellerinin sımsıkı ' 

kenetleneceği güne inanarak ancak bugüne sa- 

hip çıkabilir. Filistin direnişi uzun ömürlü 

oluşunu biraz da inançlı önderlerine borçlü- 

dur. Yaser Arafat BM'de yaptığı konuşma- 

lardan birinde "Şimdi Filistin üzerindeki savaş . 

bulutları yarınki barışın müjdecisidir" diyerek 

halkına umut aşılıyor. | 

Dr. Georg Habash'ı yaşam kurtaran biri 

iken, yaşamı sona erdiren biri olmaya iten de 

aynı inanç olmalı. 

Yeryüzünde yabancı topraklarda sürgünü 

yaşayan, mülteci kamplarında açlıktan ölen, 

ölümle uzlaşmamak için fare eti yiyerek yaşa- 

makta ayak direyen insanlar var oldukça, böy- 

lesi bir dünyada hiç kimsenin geleceği dalgasız 

bir deniz gibi pürüzsüz olamaz, olmamalı. Ve 

böylesi bir günde pasifizmin, boyuneğmenin 

yerini başkaldırı almalı. 

SAVAŞ, ZAFER ve BARIŞ 

Barutla yaktılar göbeğini, 
Adına da savaş koydular bebenin. 
Taki barışa kadar. 
Bombayla aşık oynayacak, 
Tanklarla birdirbir. 
Onun:da bir oğlu oldu Gazze'de 
Adı, 

ZAFER.. 

Şığalığo Mecit 

  

  
  

  

KUZEY KAFKASYA ÜZERİNE 
© — SÜRELİ YAYINLAR 

” 1950-1980 

YAMÇI 

BÖLÜM (5) 

"Yok-oluşun kucağına itildiği 
büyük göçten bu yana 

içinde bulunduğu 

yaşam kavgasının yüzenbirinci yılında 

egemen güçlerin 

çeşitli baskılarla şartlandırdığı 

sosyo-ekonomi, kültür ve özgürlük gibi 

temel haklarını yitirmiş 

dünya halklarından . 

Çerkes Halkı'nın; 

düşünce karmaşıklığından 
ve bireysel küçük çıkar hesaplarından 

sıyrılarak, çağımız koşullarına uygun 

biçimde 

“kendi topraklarında 

kendi kaderini kendi tayin eden bir 

toplum" olma yolundaki çabasına 

katkıda bulunan tüm Çerkeslerin 
anılarına saygıyla..." 

Şiirsel bir anlatım ve tesbitiyle yayın ya- 

şamına, Kasım 1975'te Ankara'da başlayan 

YAMÇI dergisinin. sahibi ve sorumlu yönetme- 

ni Fahri HUVAJ'dır. Ayda bir yayınlanan der- - 
gi, sosyo-kültürel amaçlıdır. Derginin başlıca 

yazarları şunlardır: Nart Savsur, Hatam N., 

Yismeyl Ö., Kardan D., Dzıbe N., Nihat Bida- 
nuk, Çureyko-A., Yenemiko M., Yabgeko A,, 

Hatko Guşan, Kheseyko, Açmız Nihat, Aşam- 

- ba Mümtaz, Nevzat Özbay, Çetaw İ., P. Feri- 
“dun Kurnaz, Hapae E. v.b.... 
arada olmak üzere onaltı sayı yayınlanabilmiş- 

Son on sayısı bir 

tir. Derginin çıkış amacı "Başlarken" ve "Oku- 
yucuya" başlıklı yazılarda şu şekilde açıkla-. 

nır: "Yüzonbir yıl önce daha iyiye yönelik ye- 
ni umutlarla başlayan muhaceret, kısa sürede 

yalnızca bu umutları değil, aynı zamanda ulu- 

sal yaşam umutlarını da tehdit eden aleyhte- 

ki koşullarla belirginleşmiş, giderek ulusal 

ölüm kaygılarımızı vurgulayan acı gerçeklerle 

onulmaz bir yara ve karmaşık bir sorunlar bü- 

tünü biçimini almıştır. 

Bu durum toplumun çeşitli kesimlerinde 

ölüm kalım kaygılarını yaygınlaştırmış ve bir 

seri önleme tedbirlerini de birlikte getirmiş- 

tir. "Tedbirlerden biri de muhacerette, geçmi- 

şi aydınlatacak, geleceği örgütleyecek kadrola: 

rın oluşmasını sağlamaya yönelik” yayın ça- 

lışmalarıdır. 

Son onbeş yıl içinde Adığe ulusunun mu- 

hacerette yaşayan kesiminin gösterdiği uyanı- 

şın ve ulusal haklara duyulan özlemlerin dile



  

  

  

getirilmesinde yayın çalışmalarının önemi 

yadsınamaz. YAMÇI bu gereksinmeden doğ- 

muştur. YAMÇI "toplumsal sorunlarımızı s0- 

rn edinen ve ulusumuzun uğradığı haksızlık- 

lardan acı duyan, layık olduğumuz yarına 

"KENDİ TOPRAKLARINDA KENDİ KADE- 

RİNİ TAYİN EDEN" bir toplum olma amacı- 
na içtenlikle bağlanan tüm soydaşlarımızın 

. her türlü çalışmalarına, eleştirilerine açık ol- 

mayı ilke olarak benimsemiş olup, toplumun 

ilgisi ve beğenisi ölçüsünde yaşayacak ve geli- 

şecektir." (Sayı: 1, Sayfa: 3-5). 
Derginin K. Kafkasyalıların toplumsal ko- 

numları üzerinde yapmış olduğu tesbitler ve 

önerdiği politik çözümler incelendiğinde, 
1970 yılında yayınlanan KAMÇI gazetesinin 

yayın çizgisinin izlendiği söylenebilir. Dergi- 

nin hemen tüm sayılarında K. Kafkasyalıların 

tophuımsal sorunlarının çözümü doğrultusunda 

çeşitli makalelerin yanı sıra yok oluşu dile ge- 

tren içerikli şiir ve hikayelere yer verildiği 

görülmüştür. Ayrıca K. Kafkasyalı şair ve ya- 

zarların eserlerini tanıtım çalışmalarına yoğun 

bir şekilde yer verilmiş ve K. Kafkasya, gezi 

izlenimleriyle, tautılmaya çalışılmıştır. 

YAMÇI dergisinin, diğer süreli yayınlar- 

dan, en önemli farkı yanlarından biri, K. Kaf- 

" kasyalıların toplumsal sorunlarına radikal bir 

görüşle yaklaşmasıdır. Bu yaklaşımı hemen 

tüm yazılarında görmek mümkündür. 

Derginin K. Kafkasyalıların muhaceret ke- 

siminin çeşitli sorunlarının çözümü doğrultu- 

sunda gündeme getirdiği öneriler, toplumun 

değişik kesimlerinde yoğun bir şekilde tartı- 

şılmıştır. 

/YAMÇI dergisinin diğer süreli yayınlar- 

dan farklı dir başka özelliği ise kendi görüşle- 

rine “karşı yapılan eleştirilere de sayfalarında 

yer vermesi, karşı görüşlere"de demokratik bir 

hoşgörü: anlayışı çerçevesindeki somut yakla- 

şımıdır. Böylece dergi, salt kendi görüş ve:dü- 

şüncelerini kitlelere ulaştırma aracı olmakla 

kalmamış, aynı zamanda farklı görüşlere de 

açık bulunan somut bir demokratik tartışma 

platforimu oluşturmaya çalışmıştır. 

Derginin temel görüş ve tesbitleri şu şekil- 

de özetlenebilir: 

za) Topraklarından koparılıp dağıtıldığı 

günden bu yana varolan ulusal-tarihsel eşitsiz- 

liklere, uygulanan kendine yabancılaştırma 

politikalarına rağmen,K. Kafkasyalılar tama- 

men yok edilememişlerdir. 

- b) K. Kafkasyalılar, bugün de kendi sosyal 

ve ulusal sorunlarına sahip çıkabilecek bir po- 

tansiyele sahiptir. 

c) Anavatan K. Kafkasya ile olan ilişkileri 

bozucu, kesintiye uğratıcı her türlü katı, doğ- 

matik davranışlardan kaçınılarak, orada olu- 

şan kültür birikiminin muhacerete aktarılması 

doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. İ 

d) Kuzey Kafkasyalıların çeşitli sorunla- 

rı ve çözüm önerileri somut olarak demok- 

ratik tartışma ortamına getirilmelidir. 

e) Ulusal kültür birikimini artırıcı çalış- 

malar yoğunlaştırılmalıdır. 

Kuzey Kafkasyalıların, gelişen düşün orta- 

mında, bir bakıma yeniden dirilişinin sözcüsü 

durumundaki derginin en önemli katkıların- 

dan biri de Kafkasya dillerinde birer alfabe ile 

Çerkesçe yazılınış örnek metinler, şiirler ya- 

yınlamış olmasıdır. 

Derginin diğerlerinden farklı bir başka 

özelliği de, K. Kafkasyalıların toplumsal ve 
kültürel yapisi, sorunları ve çözüm yolları ko- 

nularında özgün yazılarının yoğunluğudur. Bu 

yazılarda genellikle K. Kafkasyalıların siyasal 

ve toplumsal sorunlarının çözümüne- yönelik 

- tespitler, düşünsel analiz ve sentezler yapılma- 

ya çalışılmıştır. 

K. Kafkasyalıların “çeşitli sorunlarını de- 

mokratik tartışma © © oltamına © getirmesi 

yanında, dergi, ulusal kültür birikimi sağlama-. 

ya katkıda bulunabilecek çeviri, inceleme, vb. 

yazılarla fikir, sanat ve edebiyat ürünlerini de . 

yayımlamıştır. Yüzyıldan fazla bir süredir ko- 

puk olan Anavatanla ilişkileri yumuşatıcı ve 

geliştirici bir tutum-içinde olmuştur. Özellikle 

soğuk savaş döfiemlerinden kalma katı ve doğ- 

matik yaklaşımlardan uzak durmaya, gerçekçi 

yaklaşımlar ve yeni bilgiler ön plana çıkarıl- 

      
  

  

maya çalışılmıştır. 

K. Kafkasyalıların toplumsal gelişiminde 
önemli katkıları bulunan dergi, Şubat 1978 

tarihinde yayın yaşamından çekilmiştir. 

NARTLARIN SESİ 

YAMÇI dergisinin Şubat 1978'de yayın 

yaşamından çekilmesinden sonra, 5 Kasim 

1978'de, Ankara Kuzey Kafkasya Halk Kül- 
tür Derneği Geüçlik Kolu'nun aylık haber bül 

teni olan NARTLARIN SESİ gazetesi yayın 
yaşamına başlar. 1972-1976 yılları arasında 

ofset-teksir sistemiyle yayınlanmış olan bül- 

ten, 1978'den itibaren tipo sistemiyle gazcte 

şeklinde yayınını sürdürür. Gazete şeklindeki 

bültenin 1. sayısının sahibi ve sorumlu yönet- 

meni Mehmet UZUN'dur, ikinci sayısından iti- 

baren sahibi AKKHKD adına Fahri HUVAJ, 

üçüncü sayısından itibaren de' sorumlu yazı iş- 

leri müdürü Nihat BERZEG'dir. On sayı yayın- 

lanan bülten, Aralık 1979 tarihinden itibaren 

Nehat BERZEG'in sahip ve sorumlu müdürlü- 

günde Dernekten bağımsız olarak yayınını sür- 

dürür. Bültenin belirli bir yazı kadrosu yoktur. 

Bültenin ilk sayısında, 1977 yılında 

AKKHK Derneğine yapılan saldırı lanetlenir 

ve bu saldırıda hayatımı kaybeden TSEY 

MAHMUT ÖZDEN anılır. Çıkış amacı "Çıkar- 
ken" başlıklı yazıda şu şekilde dile getirilir: 

"Son yüzyıl içerisinde ve günümüzde Çerkes 

toplumunun karşılaştığı tarihsel politik ve s0s- 

yal olaylata seyirci kalmak artık ojanaksızdır. 

K. Kafkasya kültürünü yaşatmak amacıyla ku- 

rulan dernekler, kültürel sorunları demokratik 

ve bilimsel anlayışla çözümleme doğrultusun- 

da demokratikleşme sürecini başlatmışlardır. 

Derneklerde tartışılan kimi konuları halkımıza 
iletmek ve halkımızla dernekler arasında de- 

mokratik etkileşmeye katkıda bulunmak ama- 

cıyla, bu bülteni çıkarma gereğini duyduk. Bu 

bültende özellikle köylü kesimin ve şehirleşen 

halkımızın kültürel, sosyal ve ekonomik sorun- 

ları dile getirilecektir. T.C. Anayasası, Girleş- 

miş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanna- 

“mesi ve Helsinki Nihai Senedi'nin kültürü geliş- 

trme konusunda tanıdığı hakları kullanarak - 

anadilimizle yazılmış şiir, hikaye ve atasözle-. 

rine yer vereceğiz. Anavatandan vereceğimiz 

haberlerle hem Anavatan-Muhaceret ilişkisinin 

gelişmesini, hem de ayrı topraklarda yaşayan 

-aynı toplumun yaşam farklılıklarını dile getir- 

meye çalışacağız. Yeterince ilgilenilmemiş 

olan sanatımızı geliştirmek amacıyla, düşünce 

yazılarının bulunacağı bir köşe açacağız, çağ- 

daş demokratik kültüre genişçe yer verece- 

iz." (Sayı: 1, Sayfa: 2) 

Yayın ilkeleri açısından çok yönlü amaç- 

ları hedefleyen gazete ilk sayısından başlamak 

üzere, K. Kafkasyalıların güncel toplumsal so- 

runlarımı radikal bir yaklaşımla ele alarak top- 

Jumda bir hareketlilik yaratmıştır. 

Bültende K. Kafkasya'ya yapılan gezi izle- 

nimlerine genişçe yer verilmiş, çeşitli illerdeki 

Kafkas Kültür Derneklerinden haberler, köy 

incelemeleri, Kafkas Tarihi (özet şeklinde) ydi 

yınlanmıştır. — 

"Kamçı" ve "Yamçı"nın yayın çizgisine 

yakın bir çizgi izleyen bültenin temel görüşle- 

rini şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Kuzey Kafkasya'nın yerl: halklarından 

olan Çerkesler Rus Çarlığının koloniyalist bas- 

kıları ve Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli he- 

sapları, hile ve aldatmacaları sonucu Anvatan- 

larından koparılmışlardır. 

2. Anayurttan uzaklaştırılan toplum, Os- - 

manlı İmparatorluğu tarafından, İmparatorlu- 

gun mevcut ve gelecekteki çıkar hesaplarına 

uygun biçimde dağınık yerleştirilmiştir. 

3. Dağınık yerleştirme ve uygulanan poli- 

tikalar sonucu, içinde bulunulan ülke halkla- 

rıyla bütünleşme ve dolayısıyla hızlı bir yoko- 

luş süreci başlatılmıştır. 

4. Anavatan ve Muhaceret kesimlerinin 

farklı siyasal yapılarda olması ve bu farklılığın 

sütekli ön planda tutulması nedeniyle kültürel 

alışveriş olanakları kısıtlanmış, adeta ulusal 

yalnızlık yaratılmıştır. 

Bu ternel tespit ve görüşlerden hareketle:



  

  
  

  

a) K. Kafkasya tarihi gerçekçi bir şekilde 

incelenerek açıklanmalıdır. 

b) Anavatan-Muhaceret ilişkisini bozucu, 

katı, doğmatik davranışlardan kaçınılarak, 

orada oluşan kültür birikimi aktarılmalıdır. 

c) Muhacerette etnik varlığı koruyabil- 

mek için çağdışı şoven zihniyetlerle demokra- 

tik ve kültürel mücadeleler sürdürülmelidir. 

d) K. Kafkasyalılar etnik varlıklarını uzun 
süre korumak istiyorlarsa kendi topraklarında 

kendi kaderlerini belirleme hedefini amaçla- 
nalıdırlar, 

Her dönemde ileri sürülen görüşleri kendi 
düşünce yapısına göre eleştirenler olacaktır. 

Demokratik toplumlarda çeşitli konularda 

birtakım görüşlerin açıklanması kadar, karşı 
görüşleri dile getirmek de bir haktır. Bu hak, 

1980 öncesinde, Türkiye'de mevcut yasalara 

ters düşmeden NARTLARIN SESİ tarafından 
kullanılmıştır denilebilir. 

Nartların Sesi'nin yayın yaşamından çe- 

kildiği 1980 Şubatında İstanbul'da "NIBCE- 

GU" isimli kültürel bir dergi yayın yaşamına 

girer. 

NIBCEĞU 

“Üç ayda bir yayınlanan NIBCEĞU dergi- 

sinin sahibi ve sorumlusu Murat ÖZDEN'dir. 

Sadece 2 sayısı yayınlanabilmiş olan der- 

.ginin amacı, dünyaya ve K. Kafkasyalılara ba- 

kış açıları, "Yayına Başlarken" başlıklı yazı- 

da şu şekilde dile getirilir: "NIBCEĞU devrim- 

cidir. Uzlaşmacı ve teslimiyetçi değildir. Dev- 

rimci dünya. görüşünün yanındadır. Bu gö- 

rüşlerin doğrultusunda, özgün yazılara ağırlık 

verilecektir. Sayfalarımız köylülerimize ve ile- 

ri görüşlü aydınlarımıza açıktır. Olanaklar öl- 

çüsünde ulusal özellikleri yansıtan kültür ürün- 

lerine yer verilecektir. Demokrasi anlayışımız, 

her türlü dil ve kültür için özgürlüğü gerçekleş- 

tirmek için, mücadele etmeyi içermektedir. 
K. Kafkasyalılara hitap etmeye çalışan iki ya- 

yın organından farklı yanımız demokrasi mü- 

cadelesindeki görüş ayrılığıdır." (Sayı: 1, Say- 

fa:2-3). 
İş üretmeyi, az konuşup ortaya iş koymu- 

yı ilke olarak benimsediğini ileri süren der- 

gide;, Kuzey Kafkasya'ya yapılan gezi izlenim- 

lerine, Derneklerden: haberlere yer verilir. Der- 
ginin son sayfasında "Açıklamalı Sözlük"le, 

K. Kafkasyalılara ilişkin bazı terimler, kavram- 
lar, isimler açıklanır. 

Dergi, daha çok, 1980 öncesi dönemlerde 

çeşitli siyasal akım ve fraksiyonel gruplarda 

yer almış kimi Kuzey Kafkasyalılardan bir . 

giubun görüşlerini yansıtmaktadır. Aynı dö- 

“nemde K. Kafkasyalılara yönelik yayın Ya- 

pan "Kuzey Kafkasya" dergisi ie "Nartların 
Sesi” bülteninde yayınlanan yazıları, ileri sürü- 

len siyasal ve toplumsal tezleri benimsemek 

bir yana, bunları "gerici-teslimiyetçi-uzlaşma- 

cı" olarak niteleyen bu grup, Nıbceğu dergisiy- 

le yeni bir tezin savunuculuğunu yapmaktadır. 

Buna göre K. Kafkasya'ya dönüş tezi isteğe 

bağlı kişisel bir harekettir, toplumsal sorunla- 

rın çözümü ise demokrasi mücadelesiyle ger- 

çekleşebilecektir. 
1980 Türkiyesindeki değişimler nedeniyle 

dergi yayın yaşamına 2. sayısından sonra son 

vermiştir. Bu nedenle ileri sürülen-tezler ve 

değerlendirmeler netleşmemiş, karşi-görüş ve 

tezlerin savunulması yapılamamıştır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kuzey Kafkasya'ya ilişkin olarak 1950- 

1980 yılları arasında yayınlanan Türkçe süreli 

yayınların ele alındığı bu çalışmada, Dergi ve 

Gazetelerin eleştirilmesi veya değerlendirilme- 

si yerine bu yayınlar olduğu gibi, ortaya ko- 

nulmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz yayınlarda. 

ileri sürülen tezlerin, görüş ve yaklaşımların, 

günümüz toplumsal ve siyasâl yapısı içerisinde 

irdelenmesi gereken yanları vardır. 

Bu dönemdeki tüm yayınları topluca ele 

aldığımızda şunları söyleyebiliriz: 

Her şeyden önce, yayınlarda ileri sürülen 

görüşler, yayın döneminde ülkenin içinde bu- 

lunduğu siyasal ve toplumsal koşulların etki- 

  

  
  

  

sinde kalmıştır. 1950-1960 yılları arasında ge- 

nellikle Avrupa'da yayınlanan anti-Sovyetik 

dergilerde çıkan yazıların -aktarılmasına ve o 

doğrultudaki oyaklaşımlara (karşılık, 1960- 

1980 yılları arasındaki yayınlarda özgün yazı- 

lar göreli olarak daha büyük bir ağırlık kazan- 

mıştır. 
Tüm yayınlarda K. Kafkasya bir özlem 

olarak görülmüş, geçmişin kültürel ürünleri 

genç kuşaklara aktarılınayâ çalışılmış, gele- 
neksel kültür değerlerinin öğrenilmesi, günün 

koşulları ve olanaklar ölçüsünde korunup ya- 
şatılmaya çalışılması gereğine değinilmiştir. 

1950-1960 yıllarında adeta bir öcü gibi 

gösterilmeye çalışılan K. Kafkasya'nın top-. 

lumsal yapısı, 1960'lardan sonra yerini daha 

hoşgörülü bir yaklaşıma bırakmış, gelişen ve 

yumuşayan uluslararası ilişkilere paralel ola- 

rak bir yandan K. Kafkasya ile turistik ve kül- 
türel ilişkiler artarken, öte yandan da K. Kaf- 

kasya daha gerçekçi biçimde ve somut örnek- 

lerle ele alınmaya çalışılmıştır. 

Bu dönemde yer alan yayınlarda K. Kaf- 

kasyalıların -çeşitli toplumsal ve. kültürel so- 

runlarının bulunduğu konusunda bir görüş bir- 

liği veya benzerliği gözlenmekle birlikte, bu 

sorunların nedenleri ve çözüm yolları konu- 

sunda; kimi zaman dönemsel etkilerle, kimi 

zaman yayınları çıkaranların sosyal, kültürel 

ve politik biçimlenmelerine, ve nihayet ülke- 

deki ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere 

bağlı olarak farklı, hatta çelişik eğilim ve yak- 

Jaşımların bulunduğu gözlenmektedir. 

Herşeye karşın bütün bu yayın sürecinin 

1980'lerde kesintiye uğradığı düşünülürse, de- 

mokratik özgürlük ortamlarında bulunmak, 

demokratik hoşgörü ve diyalog anlayışı ile bi- 

limsel yaklaşımlara saygı ve güven ilkelerine 

bağlı kalmak koşuluyla, farklı yaklaşımların, 

giderek daha sağlıklı sentezlere ulaşabileceğini 

söylemek mümkündür. 
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BİR ELEŞTİRİNİN ELEŞTİRİSİ 

Oluşum Dergisinde "Resul Hamzatov ve Sovyetlerde Ulusal Yazın" adlı bir araştırmam 

“yayınlandı. Kafdağı Dergisi de bundan alıntılar yaptı. Adından da anlaşılacağı gibi araştırmam 

edebiyatla ilgilidir. Yazı küçük- harflerle dizilmiş ve. geniş boyutlu 240 satır etmektedir. Bu | 

uzun yazının beş satırında bilgi hatası işledim. Kuşha ve Dağıstanlı sözcüklerini eşanlamlı sa- 

narak, Dağıstanlıları Kuşhalara kattım. Bu yanılgı nedeniyle Frarısız bilgini Dumezil'i bu nok- 

tada yanlış yorumladım. Çünkü Dumezil, Asetinleri. İskitlere bağlamaktadır, Dağıstanlıları dö- 

ğil. Yanlış giriş yüzünden Avarım diyen Resul Hamzatov'u da Kuşha yaptım. İzzet Ayde- 

mir'in "Ey Dağıstanlılar, Ey Kuşhalar, kıyam edin" yine demesine gerek bırakmadan, bu üç 

hata nedeniyle Dağıstanlılardan içtenlikle özür dilerim. 

Bu duruma göre beş satır kapsamında İzzet Aydemir'in sandığı gibi bir değil, üç yanlış 

yaptım ve bunun ayırımına varamadığı için de memnun oldum. Aksi halde "Yahu... Dağıstan- 

lılar ne zamandan beri Kuşhü, yani Oset olarak biliniyorlar?" demekle yetinmeyecekti. "Bu . 

adam nasıl Fransızca biliyor, okuduğunu anlamıyor mu? Avar bir romancıyı, Kuşha yapmak 

ayıp değil mi?" diyecekti. Allahın lutfu sayesinde, fazladan gelmesi gereken eleştirilerden kur- 

tulmuş oldum. 

“Resul Hamzatov ve Sovyetlerde Ulusal Yazın" araştırmam, adından da anlaşılıyor ki et- 

'noyrafik bir yazı değildir. Onun için işlediğim üç hata, hayli küçük bir ayrıntı durumundadır 

ve araştırmanın genel doğrultusuna ve yapısına etki edebilecek güçte değildirler. Bir yazarı 

eleştirmek için yazının tümünü okumak gerekmektedir. Ancak o Zaman yazarın neyi anlatmak 

istediğini bilmiş oluruz. Bir araştırmanın 240 satırından beş satırını okuyarak, yazar'âzerinde 

bir yargıya varmak ancak bir Allah vergisidir. Bu da insanlara nasip değildir. İşte bunun için 

“İzzet Aydemir eleştirisinde hata etmiştir. "Resul Hamzatov ve Sovyetlerde Ulusal Yazın" adlı 

yazıma haksız olarak etnografik bir içerik vermiştir. Kuşkusuz İzzet Aydemir, yazının tümü- 

nü okusaydı, "Özellikle tarihi konularda yazılan yazılarda, gerek telif, gerekse çevirilerde çok 

dikkatli davranılması" şeklinde öğüt vermezdi. Çünkü yazımın tarihle de hiç bir ilgisi olmadı- 

gınt anlardı. 

İnsan yazıda hata yapabilir. Zaten hatadan korkan yazı yazamaz. Önemli olan inanarak, 

bilerek ve sözcükleri seçe seçe yazmaktır. Bir ayrıntıdaki hata vahim değildir, çünkü yazının 

yapısını etkilemez. Genel doğrultuda hata yapan yazar, işlediği konuyu bilmiyor demektir; 

İşte bu kötü. Eleştiri sanatı, işte bunun için varolmuştur. Eleştiri, eleştirmene göre, genel yapı 

içinde bir yazının olumlu ve olumsuz yanlarını irdelemektir. Tüm yazı okumadan eleştiri ya- 

pılamaz. Aksi halde kör misali fili kuyruğundan tutup, onu muz sanırız. Veya İzzet 

- Aydemir'in yaptığı gibi, edebiyatla ilgili bir yazıya, etnografik içerik veririz. 

Eleştirel yazılar da tevazuyu elden bırakmamak gerekmektedir. Çünkü sali doğrular Alla- 

ha yaraşır. Ayrıca dostlara karşı yapılan eleştirilerde, çarpıcı olmak için, alay ve hakaret et- 

mek, kuşkusuz yakışıksız bir tutumdur ve haklı da olsa yazarını yüceltmez. Çünkü insan dos- 

tunun ayağına değil, başına bakar. Bu bakımdan eleştirilen kişi veya kişilerle değil de, tüm ya- 

zıyla ilgili olduğunu unutmamakta büyük yarar vardır. Millete ahmak demekle, insan bilgin ol- 

maz. Çünkü apayrı bir oluşumdur o. . 

Kafdağı Dergisini varsaydığı hatalardan arındırmak için İzzet Aydemir bağırıyor, "Yahu, 

bu dergiyi hiç okuyan yek mu?" Var! Ben, sen okuyoruz ya aziz dostum. 

Dr. Yahya KANBOLA 
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ELEŞTİRİYE YANIT 

Kaldağı'sım bir önceki sayısında sayın İzzet Aydemir'in dergiye ilişkin eleştiri mektubu 

ve eleştirileri bağlamında Kafdağı'nın yayın ilkeleri ve yanıtı yayınlanmıştı. Sayın Dr. Yahya 

Kanbolat da mektuptaki kendisiyle ilgili bölüm nedeniyle "Bir Eleştirinin Eleştirisi”ni Kafda- 

gı'na gönderdi. Sayın Kanbolat'ın eleştirisini, sayın İzzet Aydemir'in eleştirisinde de yaptığı- 

mi gibi, katılmadığımız görüşleri açıklayarak yayınlamayı gerekli gördük. 

Aydemir'in eleştirisinde Kanbolat'la ilgili kısım son iki paragraftı. Aydemir Kanbolat'ın 

“Resul HMamzatov ve Sovyetlerde Uluyal Yazin" başlıklı yazısından yaptığımız alıntılarda Da- 

Bislan ve Kuşhuların karıştırıldığını, bu yanlışlığı Kaldağı'nın da görmediğini düşünerek deryi- 

yi eleştiriyordu. Yanlışlığı, basından yapılan alıntılara yorum getirmemek ilkemiz olduğundan 

aynen aktardığımızı eleştiriye yanıtımızda bildirmiştik. 

Kanbolat da eleştirisinde "Kuşha ve Dağıstanlı sözcüklerini eşanlamlı sayarak" yanıldığı- 

nı belirtmektedir. Kanbolat bununla birlikte Aydemir'e üç temel eleştiri yöneltmektedir; 

1. Bir yazarı eleştirmek için yazının tümünün okunması gerekmektedir, 

2. İzzet Aydemir'in "özellikle tarihi konularda yazılan yazılarda, gerek telif, gerekse çevi- 

rilerde çok dikkatli davranılınası" şeklindeki ösüdü yerini bulmamıştır, çünkü yazının tarihle 

ilgisi yoktur, 

3. Araştırma edebiyatla ilgili olduğu halde etnogr afik bir içerik verilmiştir. 

Kanbolat'ın bu ve benzeri eleştirileri genelde gerçekten gözönüne alınması gereken uyarı- 

lardır. Fakat Aydemir'in eleştirisi için pek geçerli değildir. Çünkü; 

1. Aydemir'in "özellikle tarihi konularda yazılan yazılarda, gerek telif, gerekse çevirilerde 

çok dikkatli davranılması", gerektiğini belirten öğüdü Kafdağı'nın 5, 6 ve 7'nci sayılarındaki 

"Tarih Çevirilerine Giriş" yazısı ile çevirilere ilişkindir ve yazılar tarihle ilgilidir. 

2. Aydemir, Kanbolat'ın yazısını değil, onun yazısındaki bir yanlışlığın alırıtı yapılarak 

aktarılmasını eleştirdiğinden yazının tümünü okuması gerekmemektedir ve aynı nedenle ede- 

biyatla ilgili araştırmaya etnografik bir içerik verilmemiştir. Gerçekten de Kanbolat'ın araştır- 

masında işlediği "üç hata, hayli küçük bir ayrıntı durumundadır ve araştırmanın genel doğrul- 

tusuna ve yapısına etki edebilecek g güçte değildir” Fakat aynı hata Kafdağı tarafından yapılırsa 

“küçük bir ayrıntı” olmaktan çıkar ve önem kazanır. Çünkü Kafdağı Kuzey Kafkasya Kültür 

Derneği'nin kültür, sanat ve haber dergisidir ve kendi ilgi alanında yaptığı veya yapacağı yan- . 

lışlıklar eleştirilerek düzeltilmelidir. . 

Sayın Aydemir ve sayın Kanbolat" a Kuzey Kafkasya kültürüne ilişkin çalışmaları ve dergi- 

mize gösterdikleri ilgi, gönderdikleri eleştiriler için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. 

KAFDAĞI



  
  

  
      
  

  

ABHAZ HALK DESTANLARI ÜZERİNE 

Kuzey Kafkasya boylarının müşterek des 

tanları olan "NARTLAR" ne denli Adıge, 

Abazin, Oset ve diğer boyların destanı ise, ay- 

nı oranda Abhâz'ların da destanıdır. "Nartlar 

Külliyesi" diyebileceğimiz bu destanlar yığını- 

nın içinde."Abhaz Halk Destânları" önemli bir 

yer alır. Abhazlar'ın folklöründen söz ederken 

özellikle "Nart Destanları"nın bu folklör için- 
deki önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Abhaz folklörünün önemli bir bölümünü 

oluşturan "Nart Destanları" ve daha genç çağ- 

larda ortaya çıkan "Abriskil" motifi diğer Kaf- 

kas boylarında olduğu gibi Abhazlar'da da ku- 

şaktan kuşağa anlatılarak çağımıza ulaşmış- 

tr. Bu etnolojik değerlerin derlenip düzene 
konulması 19. yy'ın son yarısında birkaç mün- 

ferit çalışmayı saymazsak 20. yy'ın ilk yarısın- 

da başlamış diyebiliriz. Bu konudaki ilk çaba- 

lar 1860'larda başlamıştır. P. Uslar (1862) ile 
Bortolomey (1865)'in çalışmaları ve D. Gul- 

ya'nın 1907 yılında Gürcüstan'da bastırdığı 

"Atasözleri ve Bilmeceler" Abhaz Halk Bilimi' 

nin ilk ürünleri olmuştur. Daha sonra Gulya' ve 

nın derleyip 1909'da bastırdığı "Üç Masal" ise 
ilk basılı Abhaz masallarıdır. N.İ. Marrın, oluş- 
turduğu komite ile Bzıp yöresinde derlediği 

100 kadar masalı o zamanki adı ile Petrograd' 
da bastırması, APISNI gazetesinin 1918-1920 

yılları arasında yayımladığı "Halk Poezyası" 

ilk Abhaz folklör derlemeleri olarak önem ka- 
zanmıştır. 

.Daha sonraki yıllarda, Abhazlar'ın sözlü 
edebiyat ürünlerinin. derlenerek yayımlanması 

işi daha hızlı ve bilimsel bir biçimde gelişmiş- 
tir. Bu gelişimde "Gürcüstan Bilimler Akade- 

misi" ve Abhazya'da kurulan "Gulya Araştır- 
ma Enstitüsü"nün çalışmalarını şükranla an- 

mak gerekir. Bu enstitü mensuplarının çalış- 

maları sonucu 1935 yılında "Abhaz Masalları" 
bastırılmıştır. İ. Neşçaninov, A. Axaşba, B. 
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Yismeyi ÖZDEMİR 

Kukba bu kitaba güzel bir önsöz yazmışlar- 

dır. 1941 yılında, D. Gulya ve X. Bğajba "Ab- 

haz Halkının Poezyası"nı tamamlamışlardır. 

Bu poezyanın ayıklanarak kitap hajine getiril- 
mesinde ünlü yazar ve devlet adamı Bağrat 

Şinkuba'nın büyük emeği geçmiştir. Halk ara- 

sında bölük pörçük söylenen, unutulmaya yüz 

tutmuş "Abriskil" destanını Şınkuba tek tek 
toplamış, bir arkeolog titizliği ile bu parçaları 

birleştirerek destanı yeniden canlandırmış ve 

dünya kültürüne kazandırmıştır. 

Nart Destanları'nın Abhaz varyasyonları 

nın derlenmesinde ise ünlü bilim adamı Şalwa 

Yinalipa'nın büyük emeği geçmiştir. Yinalipa' 

nın bu çalışmalarında kendisine K. Şakril yar- 

dimcı olmuştur. Bütün bu çalışmalardan son- 

ra "Abhaz Halkının Poezyası" en geniş ve de- 

taylı biçimiyle yayınlanabilmiştir. Özetle; 
Hadağatle Asker, Şortan Askerby, Teune Ha- 
çim ve Meremkuil Vladimir'in Kuzey Kafkas 

ya Cumhuriyetleri'nde yaptıkları çalışmaların 

aynısını, Abhazya'da Şalwa Yinalipa yapmış 

"Nart Destanları" külliyesinin "Abhazya 
Varyasyonu"nu bu külliyeye önemli bir bölüm 
olarak katmıştır. 

Diğer Kafkas boylarında olduğu gibi Ab- 

hazlar'ın destanlarında da, Nartlar'ın büyük- 

Tüklerinden, yiğitliklerinden bahseden motifler 
hâlâ halkın dilinde ve yüreğinde yaşamakta- 
dır. Abhaz aileleri hâlâ erkek çocuklarına 
"Nart”, kız çocuklarına "Gunda Pışdza-Güzel 

Gunda" isimlerini takarlar. Kızlarının akıllı, 

erdemli Seteney Seteney Guaşe'ye benzemesi- 
ni, erkek çocuklarının yiğit Sosrıkua gibi ol 

masını isterler. Yığınla Nart Kahrahsanı, "Rad, 

Raş, Narçxow" gibi, hâlâ halkın arasında ya- 

şar. ii. 

Abhaz Destanları'nın bilinen en eski anla- 
timlarına göre olağanüstü özellikleri olan bir 
kadının doğurduğu yüz kardeş (ki Sosrıkua 

  

  

      
  

bunlardan sadece biridir)'ten oluşan Nart top- 
İumu, devlet düzeninin bulunmadığı, başkan- 
sız, kralsız bir ortamda başına buyruk bir şe- 

kilde yaşamışlardır. Destanlar'da. insanoğlu- - 
nun uygarlık çağlarına girişleri, ateşin bulun- 
ması, demirciliğin başlaması, sebze ve meyve 
yetiştirilmesinin öğrenilmesi, şarabın maya- 
lanması, darı ve mısır yetiştirilmesi, taşlardan 
duvar, kuleler örülmesi güçlü ve ustaca bir an- 
latımla çağımız insanına ulaşmıştır. 

Abhaz: Destan anlatımlarının hemen hep- 
sinde, Nartlar'ın yaşadığı topraklar belirtilir- 
ken Kuban yöresini kapsar biçimde açıklama- 
lara rastlanır. Kimi destanlarda olayların Çigi- 
yarda Köyü çevresinde geçtiği anlatılır. Turça- 
kal'daki kaleler hâlâ. destan kahramanı 
Narçxow'un adını taşır. 

Destanlar tarihin aydınlatılmasında arkeo- 

lojik bulgular kadar önemlidir. Bir toplumun 

. geçirdiği sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel evre- 

ler destanların anlatım akışı içinde sık sık ken- 

dini belli eder. Bütün bu epos'lar, şüphesiz ay- 

nı çağda doğmamıştır. Nart eposu yeryüzünün 

en eski destanları arasında yer alır. Binlerce yı- 

hin birikimi olan Abhaz destan anlatımlarının 

en eskileri en az 2500 yıl geriye götürülebilir. 

Nartlar, Adıge, Abazin, Oset, Abhaz ve di- 

ger Kuzey Kafkasya Otokhton boylarının or- 
tak malıdır. Bu boylarda, genel anlatım benze- 

se bile, çok bariz ayrıntılar hemen göze çar- 

par. Burada şöyle bir Abhaz atasözünü anımsı- 

yoruz: "İki komşunun kurban kesişi bile fark- 
lıdır.“ Bütün Kafkas boyları destanlarını kendi- 

- leri üretmişlerdir. Biri diğerinden kapmamış- 

tır. Destanların başka kültürlerden alınmadığını 

gösteren birçok veri ve olay vardır. Prof. V.İ. 

AÇIKLAMALAR 

Abaev 1945 yılında Açandara köyünde, “Nart 
lar hakkında bilginiz var mr?” diye sorduğun- 
da, köy halkından olan bir Abhaz demirci 
Abaev'in sorusunu "Nartlar'ı bilmeyen kim var 
ki?" şektinde yanıtlamıştır. Destanlarla Abhaz 
halkı böylesine kaynaşmıştır... 

Abhaz Nart Destanları diğer K. Kafkasya 
boylarının ürettiği destanlardan farklı özellik- 
ler gösterir; Abhaz destanlarına göre bütün 
Nart kahramanları tek kadının karnından çık- 
mıştır. Bir ananın çocuğudur. Yüz erkek kar- 
deştir. Bu büyük aile bir arada yaşar, Nartların 
yüz kişiyi barındırabilecek büyük bir evleri 
vardır. Diğer destanlardan ayrılan. en büyük 
farklılık bu motiftir. Ocaklarında yüz kişinin 
karnını doyurabilecek büyüklükte bir şuen! 
asılıdır. Birlikte ekip biçerler, Darı-Mısır, Seb- 
ze, Meyve yetiştirirler. Bağ bozup şarap maya- 
larlar. Anneleri Şeteney Guaşe ve gelinler bir- 

likte yün eğirip kumaş dokurlar. Erkekler av- 

lanır, en iyi Nart avcısı ve silah yapımcısı ise 

Abçarah”dır. Silahları ise ok ve yaydır. 
Abhazlar "Nartlarla ilgili öyküler anlatıl- 

maya başlanınca sonu gelmez” derler. Biz de 

bu anlamlı uyarıya uyarak sözümüzü bağlar- 

ken ünlü yazar Maksim Gorki'nin genç Abhaz 

yazarlarına gönderdiği bir mektubu anımsama- 

dan geçemeyeceğiz. Gorki bu mektubunda 

"vakit geçirmeden, halkın sözlü poezyasını öğ- 

renmeye el atın, derleyin, Abhaz şarkılarını, 
masalları, destanları, eski halk geleneklerini, 
kitaba geçirin. İşte bütün bunlara (Folklor öğ- 
renimi) diyorlar. Folklor ise halkın yaptığı ve 
söylediği herşeydir" diyordu. 

Maksim Gorki'nin bu isteği ve önerisi ar- 

tık yerine getirilmiş ve Abhaz Halk Bülteni Ev- 

rensel Kültürün içinde yerini almıştır. 

(1) Şuen (Şıwen) Kuzey Kafkasyalıların, şömine içine zincirle asarak kullandıkları döküm 
tencere veya kazan, 

(2) Abcer; Uzunyayla'da yaşayan A bazinler silaha halen A bcar ismini vermektedirler. 
NOT: 

Yazının hazırlanışında, Meremkuıl Wladimir " in, "Abaza Literatürünün Doğuşu" yapıtıyla, Pa- 
papıha Mahinur Ceylan Tuna'nın Türkçeleştirdiği Prof. Şalwa Yinalipa'nın "Nartlar ından ya- 
rarlanılmıştır. 

La 
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—— © SOSRIKUA'nın NARTLAR'a ATEŞİ GETİRİŞİ 

Nartlar durmak nedir bilmezlerdi. Dağlarda, ovalarda, ırmak kıyılarında gezerler, avlanır- 

lar, şan ve şeref peşinde koşarlardı. 

Bir sabah Nartların 99 kardeşi birden uyanır, önceden hazırlanmış silahlarını ve yoflukla- . 

rını alırlar, kale avlusunun ortasındaki tavlaya inerler, atların yemini yedirip Kubine suyuna 

inerler, atları suya kanınca yerlerine dönüp atlarını at bağlama yerlerine bağlarlar, yiyip içme- 

ye koyulurlar, anneleri Seteney'Guaşe gelip dikilir, çocukları için tek tek dua edip dilekte bu- 

lunur. 

"— Yolunuz açık olsun, bileğiniz güçlü olsun yavrularım... , 

Doksandukuz Kardeş birden ayağa kalkıp kamçılarını alırlar. Önce Nart Sit, atlar atına, 

arkasından hepsi, Nart Siit'in kamçısı "— Şraak..." diye patlar, ortalığa sanki yıldırım. düşer; 

sonra avludan yıldırım gibi çıkarlar. Doksandokuz atlı ok gibi atılırlar, etraf bir gümbürtüye 

boğulur. 
Avluyu bir sessizlik kaplar, bu sessizliğin ortasında Sosrıkua yalnız başına dikilip durur. 

Yanı başında ise atı Bızov, üzgün üzgün kardeşlerinin arkasından bakar durur bir süre... Üzülür, 

hem de çok üzülür. Nasıl üzülmesin... Kardeşleri falan falan gün yola çıkacağız, falan falan ye- 

re gideceğiz, dememişlerdi ona... 

”— Herkes kalktığında o da ayaklaydı, 

Atını mar edip eğerledi, 

Herkes yemeğe oturdu, 

Kimse ona gel birlikte yiyelimilemedi... 

Onlar kamçılarını alıp çıktı, 

O da aldı kamçısını, 

Ama kimse ona gel, 

Birlikte. gidelim demedi... 

Hepsi birden A- ha-hay-raa..: 

diyerek, 

Nartların şarkısını söyleyerek... 

Ünlenmeye, şan almaya 

giderken... o 

Kimse ona burda mısın demedi... 

Onlar gitti yel gibi, 

“Ün ulmaya, şan salmaya... 

Sosrık ua ortada 

Kalakaldı tek başına... 

Danaları güt diye mi...? 

Kartalları kovdiyemi..? 

Evimize bekçilik etdiyemi...? 

Anlamadı Sosrıkua...” 

-Kardeşleri görünmez olunca... 

“- Anne..." diye seslendi, Setenay Guaşeye... 

"“— Buradayım çocuğum ne istersin...?" 
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Anne, kardeşlerimin hepsi, gezmek, avlanmak, ün kazanmak için dolu dizgin gittiler. 

Beni 'butada tek başıma koydular... kimse bana hadi sen de gel demedi... ne oldu,'ben ne- 
yim..." Ni 

"— Bir şey olmadı, yavrum, annen canını versin sana... Onlar senden büyüktür, gel diye- 

mezlerdi, oşıların gittiği yere sen de gitmelisin, çağrılmayı neden beklersin a oğul..." 

Sosrıkua annesinin sözünü tekrarlatmaz, Bızov'a atlar, bir kamçı şaklaması ile yerinden 

fırlar, düşer yollara... Güneş batarken yetişir kardeşlerine, 

"— Vâaa. Ah... iyi akşamlar" Selam verir kardeşlerine, Kimse dönüp yüzüne bakmaz, sela- 

mını almazlar. Onlarla birlikte sürer atını o da. Nart Siit dönüp bakar ona: 

"> Kimsin, kimin nesisin, nerelisin? 

Eyyy Sen! 

Peşimizden ağır aksak gelen...!” 

“— Kimin nesiymişim? 

Kardeşiniz Sosrıkua'yım 

Tanımadınız mı? 

Eyy koca Nartlar!" 

“— Biz tüm kardeşler buradayız, bu grubun dışında başka kardeşimiz yok." der Nart Hı- 

mış. 

“—- Defol, çekil aramızdan." * 

Babasız, adsız, 

Şansız, ünsüz, 

Büyük Nartlar'a yaraşmaz 

Senin gibi bir adsızla 

Birlikte akına gitmek. 

Çekil! 
Çekil aramızdan!" 

Sosrıkua başını arı sokmuş gibi başı öne eğik eve döner. Atını bağlayıp gider annesinin 

karşısına oturur. ' 

"“— Ahh... Güzel yavrum. 

Ahh... Yiğit oğlum. 

Neden döndün? 

Ne oldu sana?" der. Seteney Guaşe. 

“—- Birşey olmadı, yolluğumu unuttum: Onu almaya geldim. Çok açım. Bana yemek verir 

misin?" © 
Seteney atılır hemen, 

“— Hemen, hemen şimdi. 

Annen yoluna Ölsün, 

Canan oğlum! 

Ne yemek istersin?" 

“— A bısta yap anne," Seleney Guaşe koşup oğlunun isteğini yerine getirir. Çevresi kuru 

tulmuş etle süslü, ortası oyuk, duman duman Sıcacıs A bısta' 'yı üç ayaklı sofraya koya, Sosri- 

kua'nırı önüne koyar. 

"— Anne otur sen de. Birlikte yiyelim." i 
Seteney, oğlunun yanına oturur, Elini yemeğe uzattığı sırada, Sosrıkua, bileğinden yaka- 

layıp duman tüten sıcak A bista'nın içine sokar.



  

    

  
  

    

      
  

*— Hemen söylemelisin, 

Ben kimim anne? 

Gerçekten oğlun değil miyim? 

Söyle bana babam kim?" Sıcaktan eli yanan Seteney Guaşe acele acele söylenir. 

— Ah yavrum, ne diyorsun sen, şüphen mi var Nartlar'la kardeş olduğundan? " 

— Evet, şüphem uar. : 

Adsız ünsüz, 

Senin gibi biriyle 

Ün kazanmaya gitmez Nartlar. 

Diyerek beni kovdular. 

Evel, öğrenmek isterim. 

Kimin oğluyum ben? 

Gerçekten bunu, 

Yainız sen açıklayabilirsin. 

Yalnız Sen!" 

- Sosrıkua, annesinin elini yemeğin içine iyice bastırır. Seteney Guaşe acıyla feryat eder gi- 

bi konuşur; 

'— Heeyy... Tanrılar, 

Oğlumu böyle üzen, 

Oğlumu kendilerine, 

“Denk bulmayanlar. 

Kendini beğenmiş, 

. Akılsız Nartlar. 

Sıkıntıya düşeler, 7 

Bunu dilerim ' o 

Sosrıkua'dan başka, 

Umarları olmayan" Sonra Sosrıkua ya döner ve ona gerçeği anlatır. 

'— Ve sen oğlum, 

Ana karnından doğmadın, 

Çelikten, taştan yaraltıldın. 

Tanrısal güçle yetiştin. 

Sözlerimin gerçek olduğunu, 

Aynarıj (Tlepş)” a sor bakalım.' 

. Guaşe, sözünü bitirmeden oğlu elini bırakır. Atına atlayıp "Aha- Hayt" diye haykırarak or- 

talığı toza dumana boğar. Atı fişek gibi fırlar avludan. Seteney arkasından tanrılara yakarır, 

yüzünü. gökyüzüne kaldırıp söylenir durur, (Derler ki Seteney Guaşe'nin her dediği olurmuş.) 

.— Yoluna can verdiğim, 

Yavrum benim, küçüğüm... ! 

Yüreğimi paralayan, Nartlar. 

Dilerim, durakalınız, 

Menzilinize ulaşamayınız, 

Kötüler kötüsü bir tipiye, 

Bir borana uğrayınız. 

Yağmurlardan çok yağmur, 

Karlardan çok kar yağsın 
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Rüzgarlard an çok rüzgar 

Essin, d öksün, kırsın, savursun, 

Umarsız kalınız. ; 

Umar olmaya kimse siz 

Sosrıkua'dan başka!" der ve başını eğip. öylece bir süre kalır. 

Bızov dörtnala gider de,ne Sü, 'ne dağ, ne kayalık durdurur onu. Doksandokuz : atlının geç- 

tiği yol nal izleriyle oyuk oyuk ufka doğru uzanır. Yol alır Sosrıkua, iki gün iki gece. Ulaştım, 

ulaşacağım derken. Ama Nartlar'ın izini de yitirmiştir artık. İzleri kar kaplamıştır. Çıplak bir 

dağın yamacında öfkeli bir kasırga ile karşılaşır. O çıplak tepeleri, kayaları tokatlayarak sanki 

“un gibi ufaltmak için çırpınan bir kasırgaya... Tepeleri kar bürümüştür.artık. Sosrıkua şöyle bir 

çevresine bakınır, tipinin yavaş: yavaş dindiğini, rüzgarın yavaşladığını anlar. Gökyüzü berrak ' 

bir aydınlığa bürünür. Pırıl pırıl olur evren. Ama her yanıda şiddetli bir ayaz, kasıp kavurur. 

Doğa donar sanki, ama nasıl bir donmak. Anlatımı olanaksız. Yeryüzünü çatlatırdasına bir dön- 

o ma. Sosrıkua yoluna devam eder. Kar, buz, soğuk demeden. Derken birden kardeşlerini görür. 
Kara bir nokta gibi karşı tepede, soğuk ve tipi hepsini, bir şapkanın altına sığacak kadar büz- 

müş, ufaltmış gibi. Birbirlerine düğümlenmişler. Soğuktan kırılmak üzereler. 

— Hay allah! Ne oldu sizlere böyler " seslenir Sosrıkua, 

'- Heyy, heyy Sosrıkua! 

Bizden yiğit, bizden güçlü, 

Yüzüncü kardeşimiz, 

Doksandokuzumuz, 

" Donuyoruz topluca. 

Kurtar bizi en küçük, 

ve gerçek kardeşimiz." diye inleyerek yalvarırlar. 

— Hay hay... kardeşlerim. Kormayın, buradayım." diye onları umutlandırır. Çevreyi 

şöyle bir dolaşır, gökyüzüne kaldırır başını. İnsan tükrüğünü ağızdayken donduran keskin ayaz 

“gecede yıldızlar piril pırıl. Okunu yaya yerleştirir, en iri, en parlak yıldızı nişan alıp okunu fır- 

latır gökyüzüne. Bir anda pırıl pırıl, elmas parçaları gibi ateş saçan, ışık saçan, yıldız parçaları 

yeryüzüne dökülür. Sosrıkua bu yıldız parçaları ile büyük bir ateş yakar, birbirine kenetlenmiş 

olarak donmuş olan doksandokuz Nart, ısındıkça çözülür, buzların içinden kurtulârlar. Mutlu-. 

luk içinde eve dönerler. 

Abhazya'nın Açandara köyünden, Karaçay Çerkessk Özerk Bölgesinin Huy Du (Büyük Hu) 

köyüne yerleşen bir Abhaz ailedeh 1941 yılında ünlü Gürcü Kafkasolog'u Bn. Ketevand Loma- 

tidze tarafından Abazin şivesiyle derlenip ilk kez gazete ile yayınlanmıştır. Lomatidze'nin der- 

lemesi üzerinden Yismeyl Özdemir tarafından türkçeleştirilmiştir. 

AÇIKLA MALAR 

i. Abısta: Diğer Kafkas boylarında Pp! aste “diye adlandırılan, darı ve tavuk etiyle yapılmış bir 

Çerkes yemeği. 

' 2. Aynaryj: Abhaz Mitolojisinde ateş ve demirciler Tanrısı, “diğer Kafkas dillerinde Tlepş ola- 

rak adlandırılır. 
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© OSSETİA'nın BÜYÜK EVLADI. 
  

© /KOSTA KRETAGOROW 
Prof. Dr. Tamerlâri GURIYEV - 

  
    

Her ulusun hayatında, gizli kalmış düşünce ve duyguların, patlayıp tarihsel zorunluluğu 

çeşitli şekillerde ifade ettiği dönemler olur. Ossetia halkının hayatının böyle bir dönemi, 

.19. yy'ın sonlarına doğru, Rusya'nın belli bir devrimci hareketin etkisi altında olduğu ve hal- 

kın birikmiş kuvvet ve enerjisinin kendisini çeşitli şekillerde ifade ettiği bir zamana rastlar. Bu 

dönemin en parlak faaliyetlerini gösteren kişi, Ossetia halkının büyük: evlatlarından Kosta 

Khetagurov'dur. 

Kosta Khetagurov, 15 EKİM 1859 günü, Ossetia'nın kuzeyinde yer alan Alagir geçidinde 

Nar adında bir dağ köyünde doğmuştur. Okulda resim derslerinde büyük başarı göstermiştir. . 

Daha sonra Stavropol Lyceum'a devam ederken bu yeteneği resim hocası Smirnov'un dikkati. 

ni çekmiştir. - e m, i 

- Her ne kadar Kosta'nın babası oğlunu asker üniforması içinde düşlemekte idiyse de, Kosta 

bir sanatçı olmakta kararlıydı. 1881'de Petersburg'daki, Sanat Akademisine girdi. Herkes o . 

nün bütün hayatını sanata adamasını beklemekteydi. Ancak bilinmeyen bir nedenle tek geçim ' 

kaynağı olan harçlığindan mahrum bırakılmıştı. Belli bir süre geçici işlerde çalıştıktan sonra 

eve dönmek zorunda kaldı. O'nun bu kadar kötü muâmele görmesinin sebebi bilinmemekle be- 

raber, o dönem Rusya'sının politik tepkilerinin bir sonucu olduğuna dair kanılar vardır. 

“Oİlk başlarda Kosta geçimini özel siparişlerden aldığı parayla sağladı. Kısa, bir süre sonra. 

bir resim sergisi açtı. Vladikavkaz (şimdiki Ordzhonikidze) için büyük bir olaydı bu. Çağdaş 
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“Lermontov'un Heykeli Yanında" adlı şiirinde şöyle der Kosta: 

kaynaklara bakılırsa sergiyi günde 1000 kadar kişi gezmiştir. , 
© Genç sanatçının ünü o kadar çok yayılmıştı ki çeşitli tiyatrolar, sahne manzaralarını O' 

nun yapması için anlaşma imzalamayı istediler. Tiyatroların bu isteklerini reklam: etmeleri 

Kosta'nın kızgın itirazlarıyla karşılanacaktı. İ a, ği 

, Khetagorov'un'kimbilir hangi güzel tabloları müzelerde yer alabilecekti. Yine de çocuklu- 

ğunda ayrılmış olduğu evine döndüğünde sanatçıda yepyeni duygular ve ilgiler doğdu. Oraya 

vardığında, hiç beklemediği karamsar bir durumla karşılaştı. Bu şaşkınlığın sonucu olan duy- 

gularını tablolarla olduğu kadar mısralarla da anlatır oldu. Fırçasından çok, kalemine giderek 

daha fazla sarılmaya başladı. Bu hem Ossetçe hem de Rusça yazan büyük bir ozanın doğuşuy- 

du. Rus devrimci-demokratik edebiyatının en güzel gelenekleriyle eğitilen Kosta, bütün duygu- 

larını halkına adadı. , ç © 

Şiirlerindeki ana tema, yüksek bir vatanseverlik bilincidir. Bu temayı. 1899 yılında ilk 

basımından sonra Ossetler'in en çok beğendikleri ve şiirlerinin ölümsüz bir koleksiyonunu 

meydana getiren “Cossetian Lyre-Osset Külliyatı" adlı kitabında görmek mümkündür. Halk ara- 
sında onun kadar İlgi gören şairler azdır. Mısralarının bir çoğu şarkı halinde bestelenmiş, veci-. 

zöleri halk arasında birer atasözü haline gelmiştir. Gerçekten de şiirlerinin bazıları hayranlık 

vericidir. Örneğin "Yetimlerin Annesi" (Mother Of orphans) adlı şiiri, toprak kaymasında can 
veren bir Ossetialı'nın dul kalmış karısı ve çocuklarını anlatır, Küçük ve dumanlı bir ateş etra- 

fında oturmaktalar, Çocuklar açlık ve soğuktan ağlarken, anneleri yemeğin yakında pişeceğini 

söyleyerek onları teselli etmeye çalışır. Çocukları ağlamaya devam eder ve nihayet yorgun dü- 

şerek uykuya dalarlar. Anne üstlerini örttükten sonra kendisi de ağlar ve kocasına kendilerini 

bu durumda bırakarak öldüğü için yakınmaya başlar. 

“Karanlık ve keder içinde. 

Közler hâlâ kızgındı. 

Ağlamak bile kalbinin yükünü hafifletemiyordu. 

Ve birden çocuklarına seslendi: 

Bakın fasulye pişiriyorum! 

Gerçeklen de pişiriyordu, fasulye yerine çakılları." | 

Bütün büyük şairlerin arasında gerçekten de ortak bazı.özellikler vardır. Kosta'nın şairliği 

Mikhail Lermontov, Nikolai Nekrasov, Roberi Burns ve Taras Shevcenko'nunkilere benzer. Bu 

ortaklık, hepsinin hayatlarını iyilik, adalet ve özgürlüğe adamış olmalarından kaynaklanıyor 

“olamaz mi? Bu anlamda, çalışmalarıyla ve gelecekleriyle gerçek birer kardeştirler. Küzey Kaf- 

kasya'da yer alan Piyatiğörsk'ta Lermontov adına yapılmış heykelin açılışı dolayısıyla yazdığı 

“Benim canım vatanım, kutla bir hez doha neşeyle, . 

Çoklan tarihe karışmış kederlerini unut. 

- En gizli ve saklı düşüncelerin gökleri arşınlamaya başladı bile 

İşte çoktandır beklenen öz sürlüğün habercisi.” 

“Bizzat kendisi de "Çoktandır beklenen özgürlük haberci"lerinden biri olur. Ve cesurca 

“ şöyle seslenir Ossetia'nın evlatlarına: 

"Gerçeğin parlaklığına doğru 
ilerleyin cesiırca, 

korkaklar ve ahmaklar, 

çekilin işimiz. var." İ 
Sovyet şairi Nikolai Tikhanov'un deyişiyle, Kosta, "Sanatın ve insanlığın bekçisi, ilerici 
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düşüncenin bir kazanımı olmuştur." ve bundan dolayı da Klasik dünya yazarlarının arasına 

“hakkıyla katılmıştır." e | i | 

“Kosta sosyal adaletsizliğin kökenini kavrayıp bu konudaki tavırlarını tablo, eser ve şiirle- - 

rinde yansıtmıştır. Şu sözler bol yiyen ve mutlu olanlara sesleniyor: 

"Sizin mutluluğunuza, benim ihtiyacım yok. 

. Orada halk için mutluluk olamaz. 

Bayıltıcı ve köreltici parlaklığı 

o Söndürüyor beni o muhteşem malikanelerin. 

Asırlarca işkence edilmiş kölelerin yaptığı, 

“yetimlerin inlemeleriyle dolduğu, 

“ şarapların gözyaşlarıyla sulandığı malikanelerin. 

Hayır yalnız başına kutlayın o talihinizi. 

Talihsiz halkın durduğu yerde." | 

Çarlık rejiminin tehditleri ve sürgünleri O'nun iradesini kıramadı. Kosta her zaman insan 

mutluluğunun boyun eğmez savaşçısı olarak kaldı. Ne e 

"Mutluluk nedir bilmem, ama özgürlüğümü feda edebilirim, . 

- mutluluk adına bir ödül gibi. 

O bir ödül ki yolunu açabilsem özgürlüğün. 

O bir yol ki halkın önünde uzanan." İ 

Eski dünyanın çökmekte olduğunu sezen Kosta "Safak söküyor, güneş süngüler üzerinde 

parlıyor" der. Gerçekte gördüğü yeni hayatın doğmakta olan güneşi değil, bu güneşin ilk ışın- 

larıdır. 1906 yılında uzun bir hastalık dönemi sonunda vefat eder. Düşlediği ve İayatıni ada- 

dığı zaman gelmiştir artık. Össetia halkı öz-egemenliğe dayanan devletini bulmuş ve çok kısa 

sayılabilecek tarihsel bir sürede diğer Sovyet halklarıyla birlikte yeni bir hayat kurmuştur. 

Eski bir millet tekrar yaşamaktadır. i 

Kültürel miras zaman ile aşınır. Birçok şey bir daha anılmam ak üzere akıllardan silinir ama İ 

gerçek sanatsal eserler asla unutulmaz-halka hizmet etmeye devam ederler. Bir yazar, bir gaze 

teci, bir sanatçı, bir tarih ve etnografia öğrencisi olan Ossetialı Kosta Khetagorov un eserleti 

böyle eserlerdir. | o. 

Kuzey Ossetianın başkenti Ordzhonikidze'de muhteşem bir anıt dikilmiştir. O'nun adına. 

Anıtın üzerinde şu sözler kazılıdır. "Sovyetler Birliği Hükümetinden, Ossetia edebiyatının ku- 

rucusu Kosta Khetagurov'a." | . 

Bu, küçük Ossetia Ulusu'nun büyük evladı anısına genel bir saygının ifadesidir. 

Çeviri: Şamil JANE 
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Zaman zaman kimileri onları karalamak 

istese de, insanlar vardır karalamalar altında 

ezilmeden insanlığın kalbinde yazılı olan. Ve 
insanlar vardır yönetim farkı, ırk, din, dil, dü-. 

'VE ŞAMİL VE NAZIM VE RESUL 

şünce farkı dinlemeden Dünya'yı kucaklayabi- 

len, halkların sevgisini sınır tanımadan kazana- 
bilen. 

Şamil, Nâzım Hikmet, Resul Hamzat 
hangi ulustan olursa olsun insanlığın temsilcili- 

ğine yükselmiş kişiliklerdendirler. Ancak bun- 

ların ortak özellikleri yalnızca insanlığın tem- 

silcileri olmaları değildir. Bu kişilerin birbirle- 

“Ti hakkında söyledikleri ve dostlukları da ayrı- 
ca belirtilmeye değerdir. 

Bu yıl TÜYAP 6. İstanbul Kitap Fuarı'na ; 
katılan Dağıstanlı Resul Hamzat "Dağıstan 

anayasasının birinci maddesinde iki şey için 

savaşıldığı yazar" diyor; “Bir, vatan için, iki, 

uluslararasıcı olmaya engel değildir. Ulusuna 

köklü bir bağlılık duyan, ulusunu çok. seven 
ozanlar, başka ulusları kötüleyemezler, dahası, 

tam tersine, başka uluslara da içten yakınlık 

duyarlar. Şiirlerinde halkını yazmak halkına 

bağlılığını vurgulamak, demek, kendi kargası- 

- güzel kadınlar için." “Ulusunu candan sevmek, . 

- 

nı bülbül, başkasının bülbülünü karga görmek 
demek değildir. Bizim yazın alanındaki tavrı- * 

mızın, hatta dünyaya, bakışımızın temelini 
oluşturan düşünce budur." diyen Resul Ham- 
zat başı dumanlı dağlar ülkesi Dağıstan'da şair 

olarak bir doruktur. İlk gençlik yıllatı İkinci 
. Dünya Savaşı içinde geçmiştir. İki ağabeyi de 
Alman faşizmine karşı verilen savaşta şehit 

düşmüştür. İşte, 1943'te yayımlanan ilk şiir 
kitabı "Ateşli Sevgi ve Doyumsuz Nefret" de 
bu korkunç günlerin karabasanını, trajik. duy- 

“gularını anlatır. Şiirleri, gerek kendi halkıyla 
gerek öteki halklarla çok kolay bir ilişki kur- 

muş ve çabuk ünlenmiştir. Yepyeni bir sesi 

vardır, bu şiirlerin. Resul Hamzat halklara | 

hayrandır, saygılıdır, sevgilidir. Şair "Yüceler- 

deki Yıldızlar" adlı kitabında "İnsanlar, insan- 
lar!... Yücelerdeki Yıldızlar!... Uçup erişsem 
yanınıza, yeter bana!..." diye haykırır. 

Otuz altı yıldır Dağıstan Yazarlar Birliği' 
> nin başkanlığını yapan, beş cilt Rusca-on cilt 

Avarca şiir. külliyatı, yüze yakın şiir kitabı 

olan Resul Hamzat, Nazım Hikmet'in imzalı 

bir kitabına ayrı bir önem verir. “Şiirleri güneş 

ışınları saçan şair Resul Hamzatov'a" diye 

yazmış Nazım. R. Hamzat "Dağıstan'ı çok iyi 

tanıyordu." diyor Nazım için ve devam ediyor 

konuşmasına “Şami! çevresindeki tartışmala- 

rın yoğun olduğu günlerde bir yemekteydik. 

Sofrada yazar olmayan önemli kişiler de var- 

'dı. Bir ara Nazim kadehini kaldırdı, Şamil'e, 

özgürlük savaşçısının ruhuna içelim, dedi. bü- 

yük bir içtenlikle." 

Kafkas halk kahramanı Şamil'e Nazım ka- 

dar R. Hamzat da ayrı bir önem verir. 1970 
yılında bitirdiği "Benim Dağıstanım" adlı 

-Türkçe çevirisi- 480 sayfalık yapıtının 67 say- - 

fasında Şamil'den övgü ile söz edecek kadar 
sevgi ve saygısı olduğu görülebilir. R. Hamzat 

büyük önder Şamil'in ayrılık mektubunda 

“dağlılara şöyle seslendiğini yazar: “Dağlıla- 

rım! Bu çıplak, bu yabanıl dağları sevin. Size 

pek az dünya nimeti sundu bu dağlar, ama bu 

dağlar olmasa, sizin toprağınıza benzemezdi; 

ve toprak olmadı mı, siz yoksul dağlılar için 

özgürlük de olmazdı. Çarpışın bu dağlar için, 

savunun onları. Kılıçlarınızın ıslıklarını duya- 

“yım ve rahat:uyuyayım son uykumda." R. 

“Hamzat Şamil'in kitap sevgisini. de ele alır 

"Benim Dağıstanım" adlı yapıtında: “Şamil'in 
büyük bir kitaplığı vardı. Yirmibeş yıl, on ka- 
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“tır yükü tutan bu kitapları ordan oraya taşıyıp 

durdu. Bu Kitaplarsız yaşayamiazdı. Gunip da- 

ğında. tutsak alınırken, kitaplarıyla kılıcının 

kendisine bırakılmasını rica etti. Kaluga'da Yya- 

şadıği sıralar durmadan kitap isterdi. Şöyle 

derdi: “Kılıç yüzünden pek çok savaşın Yyitirik N 

diği olmuştur, ama Kitap yüzünden bir tek bile 

savaş yitirilmemiştir." 

” Türkiye" ye dördüncü defa bu yıl gelen R... 

Hamzat: "Eskisi gibi değil hiçbir şey. Dünya 

değişiyor. Türkiye. de değişiyor. 

ve samimiyetten memnunum. " diyor. O'nun 

hakkında Anadolu toprakları üzerinde olumlu 

çok şey söylendi ve yazıldı. Ancak insan "Bu 

kadar iyi, verimli ve vatanına bağlı bir şair 

“hakkında olumsuz söz söyleyen, yazan kimse 
yok mu?" diye düşünüyor. Olmaz olurmu.R. 

Hamzat'ı yeren iki yazı "Yeni Kafkasya" der- 
. gisi sayfalarında görülebilir. 

R. Hâmzat hakkında olumsuz bir yazıya 
“Yeni Kafkasya" dergisinin 28. sayısının 9. 

“ sayfasında rastlanır. Yazı Ramazan Karça'ya 

aittir. 1961 yılında yayınlanan bü yazıdaR.. 

Karça şöyle bir cümleye yer verir: “Resul Ham- 
zatov'un manzumelerinden birçoğu siyasi ko- 

nulâr üzerinde olup, parti siparişi üzerine ya- 

zılmıştır." 

sözlerle yazısını bitirir. 

R. Hamzat'ı yeren ikinci yazıya "Yeni 

Kafkasya" dergisinin 31. 

açıldığında rastlanır. Yazar Sefer Berzeg şöy- 

le başlar. yazısına; "Sovyet Rusya, Kuzey Kaf- 

kasya'yı nüfus bakımından olduğu gibi dil ve 

, kültür bakımından da Ruslaştırmaya bütün im- 

kanlarıyla. çalışıyor. -Bu konuda Moskova'da' 

çıkan Lite Ratuinaya Gazeta (edebi gazete) 
nin 17 Kasım 1961 tarihli nüshasındaki (Milli 
Egoizm ve Milli Hisler) başlıklı: makale bilhas- 

. sa dikkati Acaba Sefer Berzeg 

1962 yılında yayınlanan bu yazısını yazarken 
“ "Lite Raturnaya" gazetesini okumuş mudur?" 

çekmiştir." 

2 

Imkansız 

© olan şeyler imkanlı hale gelebiliyor. Açıklık 

.(milli egoist) oluyor. 
cennetinin ve Sovyetlerin milli siyasetinin iç 

Yazar R. Hamzat üzerine yalnız 

bunları söylemekle kalmaz ancak buna benzer | 

sayısının 5. sayfası" 

“Hayır. Yazar Dipnot (1)'de şöyle der: "Bu ma-' ©, 

kale "Problems The Peoples of the USSR" der. 

gisinin 12. sayısında kismen neşir ve tenkit 

edilmiştir. Bu yazıdan biz de geniş ölçüde ya- 

rarlandık.” Şimdi yorum yapmadan Sefer Ber- 

zeg'in söz konusu yazısının bazı kısımlarını ak-. 

taralım: "Liturnaya Gazeta, esasen Sovyet hü- 

kümetinin bir (kiralık şairi) durumunda olan 

Hamzatov'u elbetteki methedecektir. O Ham- 

" zatov ki Kafkasya kan içinde yüzer, ırkdaşları 

Anavatanlarından tehcir edilirken Komünist 

partisinin siparişi ile Rusya'yı öven şiirler yaz- 

mıştır. Birkaç milyon nüfusu olan Kuzey Kaf- 

kasya'dan elbette Hamzatov gibi, Stalski gibi 
birkaç komünist uşağı şair ve edip çıkacaktır. > 

Kafkasya hesabına memnun olunacak 'nokta . 

şudur ki O'nun gibiler vatandaşları arasında 

“asia itibar görmemektedirler. Nitekim. Hamza- 

tov da Ruslardan çeşitli nişanlar, mükafatlar 

aldığı halde vatandaşları arasında daima hor 

görülmüştür." ... "Sovyet Rı usya bir yandan in- 

san 'haklarının müdafii ve milli haklara riayet- 

Kâr. olduğunu iddia ederken, bir yandan da 
.milletlerin bu en tabii haklarını dahi elinden 

almaya çalışıyor. Bir insan anadilini konuşur, 

bir yazar milli tarihini işlerse (şovenist)' ve 

Fakat artık Sovyet 

yüzü bütün dünyaca anlaşılmıştır." 

Bir dönem R. Hamzat'ın S.S.C.B. resmi 

politikasına uyduğu-doğrudur. Ancak hataları- 

nı kisa zamanda görmüş, özeleştirisini yaparak . 

bu hatalarını düzeltme yolunu seçmiştir. 19517 
yılında yazdığı bir şiirde Şamil'i karalarken, 
1961 yılında yazdığı bir şiirde Şamil'i göklere 

çıkarmıştır. Bu konuda R. Hamzat, "Benim 
Dağıstanım" adlı yapıtında şöyle yazar: "Bir. 

ara, Şamil'in bir İngiliz-Türk ajanı olduğu ve 
halklar arasında düşmanca kışkırtmalar yaptı 
ğı resmen kabul edilmişti. Ben de bu savın ile- 
ri sürüldüğü eve, bu evin sahibine inanmış ve 
Şamil'in içyüzünü dile getiren O şiiri yazmış- 

tım. Şimdi, beni avutmak için olacak, zaman 

zaman şöyle diyor dostlarım bana: “Kulağım 
Li 
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Sefer Berzeg'in 1960'lı yılların başında Resul 

za çalındığına göre sen bu şiiri sipariş üzerine 

yazmışsın, zorlamışlar seni böyle bir şiir yaz- 

maya". Doğru değil bu! Hiç kimseden baski 

görmedim, hiç kinse zorlamadı beni. (...) O. 
eski şiirim için Dağıstanlılar beni bağışladı 

lar mı, Şamil'in gölgesi beni bağışladı mı, bil- 

miyorum, ama ben kendimi hiçbir zaman ba- © 

Sışlamayacağım. Babam derdi ki: "Şamil'e do. 

kunma! Dokunursan ölene dek yakanı birak. 

maz. Haklıymışsın baba." 

Anlaşılan ne Ramazan Karça'nın ne de 

AYRINTILI BİLGİLER İÇİN BAKINIZ 
—.. 

İ,- “Benim Dağıstanım", 

1984, sayfa: 312, 469, 97, 98, 19 

o
 .
 

sım 1986. 

“Bir vatan için savaşılır, bir de güz zel kadınlar için", Atilla Özizirimki, "Cumhuriyet" 

- Hamzat'ın yaptığı özeleştiriden haberi yok. K. 

. Hamzat 1961 yılında 80 dizelik Şamil destanı 
ile büyük önderi: göklere çıkarırken, Ra- 
mazan Karça 1961. yılının Temmuz-Ağustos 

aylarında, Sefer Berzeg ise 1962 yılının Ocak- 

Şubat aylarında. yayınlanan. yazılarıyla R. 

Hamzat'ı çok ağır sözlerle yerden yere vur- 
muşlapdır. 

“ Görüldüğü gibi, dün Resul Hamizat'a gelen 
özeleştiri sırası buğün başkalarının kapısını * 
çalmaktadır. - 

Pesul Hiamsston, , Çev. Mazlum Beyhan, , Düşün Yayınevi, İslahbul ' 

-7 Ka- 

3. "Şiirler", Resul Hamzatov, , Çe V, Mazlum Beyhan, Kalem Yayıncılık, Ankara, Kasım 1986, 

sayfa: 97. 

4. "Hamzatov, TÜYAP Kitap Fuari an konuğu", Kim Selihov, 

riyet Kitap", 1 Kasım 1986. a 

Çev. Vera Feonovd, "Cumhü- 
e 

| 8. "Resul Hamzatov'la", , Hayati Asılyazıcı, “Brg3 " , Sayı” 14 Aralık 1986. 
6. -Mâzım, bizim .için bir efsaneydi" , Merşit Dalabanlılar. "Cumhuriyet", -9 Kası 1987. 

7. "Kuzey-Kafkasya Edebiyatının Sovyet Devrindeki Durumu Hakkında Bazı Kay:tler", 

Ramazan kürçü, "Yeni Kafkasya", yil: 5, sayı: 9, Temmuz-Ağustes 1961. 

8. "Sovyet Rusya'da Milliyet Anlayışı", Sefer Berzeg, "Yehi Kafkasya”, yıl 6, sayı; 31, say- 

fa 5 Ocak - Şubat 1961.



  

    

    

    

  

  
BİR GÖNÜLLÜ SÜRGÜNÜN YAŞAMINDAN KESİTLER   
  

YİTİRİLEN BENLİĞİN BULUNUŞU 

Sürgünler kahvelerde yabancıdırlar. Ama 

kahveler sürgünleri yabansamazlar. Bir sürgü- 

nü kahvelerden daha çok benimseyen de bu- 

rana. Sürgünün iç çelişkilerini, yalnızlığı: 

, tasa ve kıvancını bilirler, kahveler bildik- 

li halde, bunları kimseye söylemezler. 

"Sürgün", bunaltıcı bir Akdeniz yazının 
akşamında, bir kahvede, yalnızlığının anıların- 

da ayak sürüyordu. Yapış yapış olan sıcak ilk. 

önce alnına yapışmış, sonra da tüm bedenini 

sarmıştı. Kahvede, gözden ırak bir köşede, 
uyuyor. mu, düşünüyor mu belirsiz, varla yok 

arasında gidip geliyordu. Umutlarını, pişman- 

© lıklarını, bir daha ulaşılması güç, fakat düşün- 

cesizce harcanmış gençliğinin anılarını gözden 

geçiriyordu. Bir; yaşamı bu denli düşüncesiz, 

.bu denli sorumsuz, bu denli bir başına geçir- 

meye “sürgün"den başkası cesaret edemezdi. 
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"Niçin bu. Kadar çile çektim?" diye dü- 

şündü. Bir arâ geride, uzaklarda, bir daha ula- 
şamayacağını - düşündükçe içini paralayan üç 

yaşlarında bir başına bıraktığı oğlunu düşün- 

dü. Hayalini biraz. zorladı, “evlenmiştir de", 

dedi. Peki, bu gün karşılaşsalar oğlunu öne 

yabilir miydi? İçinden bir şeyin koptuğunu 

sandı. Yüreği burkuldu. Kendine biraz gelin- 

ce oyununu sürdürmeye çalıştı. "Tabi tanıya- 

bilirim. Benden bir parça. Bana benzemesi ge- 
 rekir,” Sonra, birden karısını anımsadı. (Buna . 
anımsama denemez. Zaten bir an olsun geçmi-' 

şini, karısını, çocuğunu ve doğduğu yeri unut. 

mamıştı.) Aradan kaç yıl geçti? diye sordu Ni , 

kendi kendine. Sürgünlüğünün başlangıcından 

o yana geçen zamanı gün gün hesapladı. Hat- 

a "gönüllü sürgün" 'olmazdan önce geçen yaşa- | 

mını da bu hesabın içine koydu. Böylece de 
Ga 

  
ny
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kendi kendisiyle alay etmeyi, kendi kendini 
küçümöemeyi daha bir hesaplı, daha bir acıklı" 

-. hale getirebileceğini sanıyordu. Sokaklarda, 

. Yalınayak koşturduğu zamanlarında acınacak 

bir durun göremedi; Çocukluğunun sevgi do- 

“lu, saf günleri ağırlık basıyordu. Bir ayakkabi- 

nın, bir giysinin mutlu olmak, ya da olmamak 

konusundaki işlevi neydi? Hele hele bu yaşa- 
mı sonsuz bir içtenlik, bir sevgi kucaklıyorsa, 

umutlarını ayağa kaldırıyorsa, çöpten atının 

üzerinde yalınayak koşmaktan daha büyük 
mutluluk olabilir miydi? Kendi kendine gi- 

lümsedi. Sonra da kızmaya, öfkesi kabarmaya 
© başladı. Kendi kendisiyle doğru dürüst hesap- 

laşamıyorsa, kendi doğrularından bile kaçamı- 

yorsa kızmaktan başka elinden ne gelebilirdi. 

“Sürgünlüğüne" bir gençlik hatası, deyip geçe- 

bilirdi.. Hatta, "sürgünlüğünün kaçınılmazlığı- 
na" başkalarını acındırmak için göz kamaştı- 

rıcı, İç burkucu nedenler uydurabilir, inandi- 

rabilirdi de, Ama kendi kndine.ne diyecekti? 
Kendini nasıl kandıracaktı? Gerçek ile yüz yü- 

ze olan kendisi değil miydi? 

İçinde yanan ateş, Akdeniz akşamlarının 

yazlarından daha bunaltıcıydı. Benliğini saran 

ter yapış yapış olmuş, içihden çıkılması, 

kurtulunması güç çamura dönüşmüştü. 

İ “"Sürgün"ün, "gönüllü sürgünlüğü" kırk yılı 

geçmişti. Kırk yıldır en candan arkadaşı kah- 

veydi. Pislik içinde yüzen. hanlarda, ucuz otel. 

lerde yatarken bile hep kahveleri düşlüyordu. 

Bir tanıdık yüz, bir iki konuşma, bitmek bil 

meyen iç çekişmelerinden Kurtulabilmusi için 

büyük bir fırsat oluyordu. . 
“Sürgün”, .kendi iç dünyasıyla kıyasıya ça- 

tışırken bir el omuzuna dokundu. Bu elin sr- 
caklığını benliğinde hissetti, 

— Mektup, mektup... dedi dokunan el, 
“Sürgün", "mektup" sözcüğünün anlamını 

ilk önce anlayamadı. Sonra'mektubun Kendisi- 
one uzatıldığını görünce tanımı imkansız bir se- 
vince, bir düşe; bir devinime kapıld:. Mektubu 
aldı, üzerindeki adresi okudu. Kendisineydi 

Mektup. Oğlundan geliyordu. Dünyanin tüm 
— mavilerinin içine dolduğunu sandı. Yerinden 

. kalkmak için: yekindi, başı döndü, sandalyesi- 
ne yığıldı. Başı dönüyor, baldırları, titriyordu. 
Sara nöbetine tutulmuş gibiydi. Bir kez daha 
yekindi yerinden kalkmak için; kalktı, kahve- 
den çıktı. Terk edilmiş sokaklarda donuk ışık- 
larıyla çevresini aydınlatmaya çalışan bir elek- 
trik direğinin altına dikildi. Mektubu özenle 

açtı, okumaya başladı. Mekiup, "Baba" diye 
başlıyordu. "Yıllar sonra da olsa adresini bula- 
bildiğim için mutluyum....' Mektubu bir daha, 
bir daha okudu. Sokak lambasının titrek ışık. | 
ları sarardı, tüm dünyasını sarıya boğdu. “Sür- 
gün'ün düşleri ile gerçekleri yer değişti. Yaşa- 
mının anlamsızlığıyla bir kez daha yüz yüze 

geldi. 

Sürgünler, kahvelerde yabancıdırlar, Ama 
kahveler, sürgünleri yabansamazlar. Bir sürgünü 
kahvelerden daha çok benimseyen kimse bu- 
lunmaz. Sürgünün iç çelişkilerini, yalnızlığını, 

tasa ve kıvançlarını bilirler, kahveler, bunları 

kimseye söylemezler. 
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ANILAR, YAŞANMIŞ ÖYKÜLER 

“Dans Eden 

Yismeyl ÖZDEMİR 

Turna Tsisa 
  

Çocukluk yıllarımın o tatlı ve tozpembe 

günlerini, içinde yaşadığını, şekillendiğim, kis 

şiliğimi oluşturan köyümü, köyümün halkını, 

acı tatlı anılarıyla, gelenekleriyle, toplumumu 

gerçek - dokusuyla anlatmayı (o ötedenberi 
istemişimdir. Zaman zaman bu susuzluğu, aç- 

lığa benzer isteğimi doyurmak için yazmayı 

denemişimdir. Tüm bu denemelerim bence 

olumsuz sonuçlanmıştır. Bu, aslında doğal so- 

“nuçtur. Bir toplumun dili, atasözleri, deyimle- 

, bilmeceleri, tekerlemeleri, kısacası O top- 

lumun etnolojik değerleri halkın yaşam izdü- 

şümüdür. Tüm bunları yazr ite anlatabilmek, o 

toplumun yaşam felsefesini iyi özümlemekle 

olanak kazanır. Ben.hâlâ toplumun yaşam fei- 

sefesini özümleyip özümleyemediğimi, toplu 

mun nabız atışlarını kendi yürek atışlarında 

duyup duymadığımı Oo kesin olarak saptaya- 

“ bilmiş değilim. Ancak, biraz önce de belirtti. 

gim gibi açlığa, susuzluğa benzer bu özlemimi 

az da olsa giderebilmek için okuyucunun hoş- 

görüsüne sığınarak yazmak istiyorum. 
Köyümüzde otların, ekinlerin biçilmesi 

sonucu ortalığı kaplayan yakıcı saman kokusu 

ile karışık toprak kokusu duyulmaya başlayın: 

ca sonbaharın geldiğini düşünürdüm. Sabahları 

inen kırağı, köy semalarından geçerken yanık 

bir ezgi bırakan turna katarları, kuzeyden esen 

poyraz, giderek kurşunileşen gökyüzü, o şid- 

detli Uzunyayla kışlarının ilk habercileri olur- 

du. Babamın bir sabah kahvaltıda anneme söy- 

lediklerini duyardım; "— İşlerimiz toparlandı, 
, havalar daha da bozmadan, ihtiyarı ziyaret ci- 

mek'gerek. Çocukları da alıp gitmen iyi olur!". 

Babamın bu kararı üzerine evde hummalı 
bir çalışma. başlardı. 

26. 

Yardımcı kadın Güllü 

“Ana'nın un ambarının önüne oturup biteviye 

sallanarak un eleyişini bugün bile çok canlı 

bir biçimde anımsamaktayım. Sepet sepet Ha- 

liğuane'ler! , börekler pişirilir. Tavuklar, hiridi- . 
ler kesilip temizlenir, kurutulmuş Çerkes pey- 

nirleri torbalara yerleştirilir, büyük kardeşlere 

olanakların elverdiği ölçüde yeni giysiler ha- 

zırlanır, küçülen giysiler daha küçük kardeş- 

lere uydurulurdu. 

Babamın süt annesi olan ve hâlâ "küçük 

gelin" diye anılan ismi bile unutulmuş emek- 

tar Nanc hareket günü gelip arabacının yanına 

kurulurdu. 

— Neden kendini yoruyorsun Nane, ço- 

cuklar yalnız da gidebilir!” diyen babama dik- 

leşirdi; 

— Aman Allah! Gelenek, görenek diye 

bir şeye ihtiyaç duyulmuyor artık, gelin Ha- 

nım'ı tek başına baba evine nasıl gönderirim? 

Bunca yolu geçip gidecek, herkes beni kına- 

maz mi? Şu canım çıkmadıkça gelinimi yal- 

nız bırakamam! 

Bir hay huy, bir heyecan içinde yola ko-. 

yulurduk. Arabada kardeşlerimin arasına si- 

kıştığım yerde çocuk yüreğim mutluluktan 

yerinden fırlayacakmış gibi çırpınırdı. 

Ağır ağır yolculuk başlardı. Sabahın se- 

rinliğinde tarlalardan yükselen yakıcı anız ve 

kuru ot kokularını içime çekerdim. Yol boyu 

geriye doğru akıp giden çakır dikenleri, Kal 

muk çayı sapları, otlar, taşlar, dağlar, tepeler, 

bulutlar, tüm doğa benim sevincimi paylaşır, 

sanki bana gülümserlerdi. 

Tarlalarda henüz işini tamamlamamış bir- 

kaç çiftçi, 

nemi selamlarlardı. Kadına geleneksel saygının 

bir anlatımı olan bu selamları, annem hafifçe 

  

yolda rastladığımız atlı yolcular 

durup atlarından inerek saygılı bir biçimde an- 

  

yerinden kalkıp kabul ederdi. 

Arabanın önünde, arabacının yanı başında 

oturan Nane, görmeyen gözünü birşeyden keo- 

rurmuşçasına eli ile kapatır, sağlam gözü ile 

ufukları süzerdi. Bizlere çok güzel öyküler an- 

latırdı.. 

Yine böyle bir yolculuğumuzda, katar Ka- 

tar uçup giden, güneye yol alan turnaları gös- 

te rerek; 

— Bunlar da leylekler gibi hacı babadır. 

Halep' e, Şam'a, Kudüs'e mübarek topraklara 

gidip dönerler. Ama, buradan ayrılırken de sıla 

acısı yüreklerine çöker, böyle ezik buruk ağıt- 
ları arkalarından bırakıp giderler. Gel küçü- 

güm... Kucağıma gelde sana, ailemle ilgili bir 

turna öyküsü anlatayım." 

Ah ne tatlı bir andı! Sevgili Nane'nin Böğ- 

süne başımı gömüp doyulmaz bir haz içinde 

"Dans eden turna; Tsisa?”"" öyküsünü dinle- 

memden bu yana nerede ise yarım yüzyıl geç- 

miş. O anı anımsadıkça bugün bile o çocuk 
heyecanımı duyup hayallere dalarım. Öyküyü 

Nane'nin ağzından belleğimde kaldığı şekliyle 

aktârmaya çalışacağım. 

— Dinleyin çocuklar! Dedeniz rahmetli 

büyük bey'in annesi Abzakh kızı idi. Abzakh' 

lerin Nasranıko ailesindendi, heş şimdi bu ai- 

leden de kimse kalmadı ya, her neyse, Nasra- 

.nıko ailesi öyle bir sülale imiş ki, kırık, çıkık 

sarmak, yarayı İyileştirmek onlar için çok ba- 

sit işler sayılırmış. Otlardan ilaçlar, merhemler 

yaparlarmış. Bu özellikleri kuşaktan kuşağa 

tüm aile bireylerine öğretilirmiş. Ayrıca bu 

bilgiler sır gibi saklanırmış. Neyse uzatmaya- 
“yım, bu büyük babaanneniz Samara, genç kız- 

lığında bir gün pencere önüne oturup sırma İş- 

lerken, dışarıda ani bir fırtına kopmuş, ağaç- 

lar dev şemsiyeler gibi yerlere eğilip kalkmış, 

toz duman derken bir sağanak başlamış. Yağ- 

mur geldiği gibi hızla uzaklaşmış. Bu havadan 

“ sıkılan Samara yağmur sonrası bahçeye çıktı- 

ğında, ağaçlara çarparak yaralanmış bir turna 

görmüş. Kanadı ve bacağı kırık turnayı kuca- 

ğına alıp eve getirmiş, ince tahta çubuklar kul-. 

“ lanarak kırık kanat ve bacağı sarmış, yaraları 

merhemlemiş, ufacık ekmek parçaları ile tur- 

.nanın karnını doyurmuş, ona uzun süre bak- 

mış, giderek turna evcilleşmiş. O denli evcil 

leşmiş ki, düğünlerde ortaya fırlayıp kanatları- 

nı düşürerek, yari yan yürüyerek oynayanların * 

taklidini yapar olmuş. Zarif bir genç kiz kadar 

alımlı dans edermiş. Bu birşey değil, dahası da 
var. Samara, İsisa adını taktığı bu kuşu insan 
gibi karşısına alıp konuşurmuş. Savaşçılar 

Rus ve Tatar steplerine akına gidince, turna da 

onları izleyerek uçar, savaşçılardan önce dö- 

'ner Samara'nın karşısına dikilirmiş. Eğer ka- 

natlarına kan bulaşmışsa belli ki yaralı veya 

ölü var, hemen sular kaynatılır, sargılar, mer- 

hemler hazırlanırmış. 

Derken göç belası kara bulutlar gibi ülke. 

yi kaplamış. Arabalarla, atlarla, yayan, yapıl 

dak düşmüşler yollara. Dağ geçitlerinde, or- 

manlarda geceleyerek Tuapse denen limana 

ulaşmışlar. Turna yol boyu Samara'yı izlemiş. 

Onları, Osmanlı topraklarına taşıyacak olan 

İngiliz gemisinde de yalnız bırakmamış, Uçup 

güverteye konar, çığlık çığlığa öter, sonra 

uçup tekrar kıyıya gidermiş, Bu gidiş gelişler- 

den birinde gemide görevli Osmanlı gümrük. 

muhafızlarından birisi; 

“-. Bu uğursuz kuş ne dönüp duruyor ba- 

şımızda!" diyerek doğrultmuş tüfeği, turna- 

cık cansız denize düşüvermiş, 
Dalgalar kuş ölüsünü kıyıya atmış, acı ile 

yüreği kan ağlayan Samara oracıkta bir ağıt 

tutturmuş. Dizelerini hatırlayamıyorum ama 

şöyle sözler varmış dizelerinde; 

— Ey kuş, sevgili Tsisa'm; 

Ben insanken 

Ya şıyorken . 

Kopar ilıp götürülüyor um Vatanımdan... 

Ey kahraman kuş, sevgili Tsisa'm! 

Sen benden mutlusun, 

Sen benden daha güçlüsün! 

-Ölün bile terketmedi Vatanı! 

Samara hıçkırarak. .geminin güvertesine Yi- 

Ğılıp kalmış. Ya... İşte böyle çocuklar, ben 

rahmetli büyük babaannenizi tanıdığımda yaşı 
doksanı buluyordu. Belleğinde yalnız sevgili : 
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. turnası Tsisa ile ilgili anılar kalmıştı. Turna ile. 

. uyanır, turna ile yatağa girerdi. Ne kadar acık- 
Farkina varmadan geliver-. 

- mişiz, bakın dayıların evi i göründü. bile. Haydi 

© toparlanın... 

lı. değil mi? Ooo!... 

Nane'nin buruşuk, çizgi gibi i ipince du- 

" daklarından dökülen bu öykü çocuk belleğim- 

de ilk kez yurt sevgisi, vatan özlemi kıvılcımı- 

1, Sütle yoğurulup pirişilen bir tür Çerkes simiti 

2. Abazince'de "Kuşçuk"anlamına gelir. 

ni böylece yakıyordu. O zaman öyküde geçen - 

terkedilmiş “vatanı görüp göremeyeceğimi 

düşünürdüm. Sevgili Nane'nin sözleri hâlâ çın- 

lar durur kulaklarımda: 

"m. Vatanını bırakmak. ne kadar acı 

değil mi?" 

g0 değil mi? 

  

ÜNLÜ YAZAR 
  

ŞORTEN ASKERBİY” in ARDI NDAN 
  

1916 yılında dünyaya geldi. Doğum yeri 
bugünkü Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti- 
nin Aruvan eyaletine bağlı Lesken köyüdür. 

Temel eğitimini Kafkasya'da aldıktan, 

sonra Moskova'da tiyatro öğrenimi gördü. 

“Sonra Kafkasya'ya döndü. Kolhoz ve Sovhoz 

tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir müddet 

“ bu tiyatronun başkanlığını yaptı. İkinci Dün 

'ya Savaşı başlayınca askere alındı. 1941-1946 

yılları arasında Sovyet ordusunda görev yaptı 

ve Almanlara karşı savaştı. Daha sonra, Kabar- 
tay-Balkar Özerk Cumhuriyeti Yazarlar Birli- 

ği'nin sekreterliğini yaptı. Özellikle 1948' den 

emekli olduğu 1978 yılına kadar durmadan 

çalıştı. Bu yıllar, onun en verimli yıllarıdır. 

Kabartay-Balkar Bilimsel Araştırma Enstitü- 
sünde Adığelerin tarihi, dili, mitolojisi, hikaye 

ve masalları üzerinde çalıştı. Kabartay tiyatro- 

sunun kurulmasında ve ilerlemesinde çok çaba 
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sarfetti. O, Adığece oynanan ilk tiyatro oyun- 
larının yazarı ve rejisörüdür. "Batır Köyü" ve 

"Şafak Sökünce" ilk tiyatro eserleridir. Dağ- ' 

lar (Bğırısher) adlı üç ciltlik tarihi romanın 
yanında, çeşitli hikayeleri, edebiyat deneme- 
leri, tarih ve tiyatro eserleri vardır. Adığe kültü- 
rü ile ilgili, çeşitli konularda, araştırma ve der- 
lemeler yapmıştır. Uzun bir âraştırma sonucu 

yazdığı "Büyük Çerkes Düşünürü Kazanıko | a- . 
bağı" adlı eseri Türkçeye de çevrilmiştir. Ay- 
rıca eski masal ve destanların toplanması için 

de çalışmıştır. 

Yaşamı boyunca Adığe kültürünün yaşa- 

ması ve daha İleri” gitmesi.için çok çaba sarfet- 

ti. Uzun bir süreden beri hasta olan Şorteri As 

kerbiy'in yaşamı 22 Aralık 1985 tarihinde so- ç 

na erdi. Ancak, onun eserleri yaşıyor ve yaşa- 
maya devam edecektir. Toprağın bol olsun 

Askerbiy. . 

— Vatanmı burakmak ne kadar acı © 
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Selamlar... 

Siz ne düşünürsünüz bilmem ama, bana kalırsainsanların yaşamları rastlantısal bir çizgisel 

lik sunuyor. (Hayda, bu dâ nerden icabetti? Siz çok saygıdeğer 'Kafdağı okurları, karşılık be- 

lirtmeksizin vorşerime katılacak olursanız, istediğim balonu: patlatmak sanırım alternatifsiz. 

hakkımdır. Tabiiki yayın Kurulundan yaka sıyırırsak...) Neyse, konumuz insan yaşamı... 

İnsan uzay. içinde -sınırsız zaman düzleminde- önceliksiz ve sönrasızlığın kesişme nokta- 

sındadır ve kendisinin belli oranlarda yönlendirebileceği üç boyutlu bir varlık sahibidir. 
"Biz, onu etlen ve kemikten yarditık... 

İnsan dünyanın hangi noktasında doğmuşsa, orasının iyi ve.kötü herşeyiyle kucaklanıveri- 

.yor. Şayet ben Kafkasya'da doğmuş olsaydım sorunlarım başka, Afrika'nın bir kabilesinde 

doğmuş olsaydım bambaşka olacaktı. Eveeet, sorün nerde yaşama adim attığımız değil, yaşa- 

ma ne gözle baktığımız, nasil yaşamak istememiz? Önkoşul olarak sanırım şu kadarını kabul 

etmemiz gerekiyor; tüm yaşam (kültür) biçimleri, maruz kaldığı doğa koşullarınça denetlen- 

miştir. İnsanın rahat çalışmasını sağlayan avadanlıklar İ insanın karşılaştığı acıları ve > zorlukları 

azalımak yolunda kazandığı başarıların ın bütünüdür. Şimdi insan yaşamı üzerine başlattığımız 
vorşerimizi derinleştirelim: 

"İnsanlık: İnsanca.yaşamaya çalışan insanların, ortak dilidir", İ 

İnsan hangi toplumsal değişim aşamasında olursa olsun, içinde bulunduğu koşulların iyi- 

leştirilmesi, sevginin ve doğrunun çoğaltılması konusunda emek sahibi ise, zaman içinde ölüm- 

süzdür. Şu an yaşayan insanların edindikleri tüm bilgi ve becerileri önceden yaşamış insanların , 

emeğidir. Yemek yiyişimizden, oturuşumuzdan, konuşurken yaptığımız değişik el hareketi ve 

söylediğimiz küfürlerden tutun da, ilanı aşkımız, gelecek tasarı ve fantazilerimiz kaçınılmaz bir 

şekilde bizden önceki insanlara ilişmektedir. 
Tüm bunlara rağmen insan öğrendiği bütün herşeyi (duygularını, düşüncelerini, çalışması. - 

o nı, düşlerini, toplumsal kuralları, çektiği acının kaynağını) bence yeniden gözden geçirmelidir. 

Evet, bize aktarılan şeylerin içinde birçok yanlışın olmasının korkulacak veya çelişik bir yönü 
olduğuna inanmıyorum. Asıl korkum, geçmişte insanları doyuran, mutlu eden yaşam tarzlari- 

nın, günümüzde dara olarak. düşülmesi gerekirken, aynı koşulları beraber yaşadığımız, beraber 

kısıtlandığımız, acı çektiğimiz insanların az evvel yapılması gerektiğine inandığımız gözden ge- . 

çirmeyi yapmayarak gerici ve yobaz bir tutum takınmasından kaynaklanıyor. Bu kişiler özün- 
de değişimolayını istemeyen, görmemezlikten gelmeye çalışan, kendisine karşı hiçbir zaman 

iyi bir öğretmen olmayan kişilerdir. Değişim artık kaçınılmazdır. 

. Bakın, burada şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Değişim sözcüğünü aklı bir karış hava. 

da olan bazıları, var olanı atıp, artık, muhteremlerin buyurduklarını kabul etmek olarak anlı- 

yorlar. İzninizle bunlar her zaman; her yerde halt ediyorlar. Çünkü köksüzlük çok kötü, bunu 

en iyi şekilde öğrenen toplumun çocuklarıyız. Değişime kapalı tuttuğumuz kültürümüzle (ki 

yaşadığımız koşullar bu olayı olanaksız kılıyor). var olan sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, ne- 

zaket anlayış.ve düşüncelerine yeni bir form bulmalıyız. 

Bir toplumu oluşturan, birarada yaşayan, aynı kurallara bağlı kalmaya çalışan, aynı şar- 

kıya sevinç içinde beraberce eşlik eden bütün insanlar -hangi toplumsal formda ölursa olsun- 

zaman içinde mutluluk naraları atmışlardır. Ne zaman ki toplumun kimi üyeleri kimi olay- 
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lardan, kurallardan acı çektiğini söylemiş veya geliş ürilen yeni bir üretim aracının yaratığı ra- 

hatlık ivmesine, örf-adet gelişimiyle eşlik. edemeyince toplumda bir nostalji, geriye, geçen Ya- 

şama hayranlık, sempati - -ve hoşnutsuzluk egemen olmuştur. Eğer bu geçmiş.yaşam biçimine. 

hayranlık süreklilik kazanıp, değişime engel olursa -ki yabancısı değiliz- toplumun çağdaş 

normlara göre yeniden düzenlenmesini (reorganizasyon) düşünenler , bu bam telinde karşı kar- 

şıya geleceklerdir. Ey cemaati müslimin; bu noktadan sonra taraf tutmak her aklı başında olan. 

için farzdır. Öyleki inanan da inanmayan da dahildir. 

Ve biz değişim diyoruz, çağdaş ilkelere uygunluk diyoruz, ve 

"Gecenin koyuluğundan 

Damıtacağız 

Günün aydınlığını... ”diyoruz.! 

" Nasıl yapacağız? Bir mucize beklemeden, sorunları coğrafya değişiminin. sonrasına ertele- 

meden, bizden başkasına (aynı kültüre sahip, düşünce bazı değişikliği önemli değil) danışma- 

dan, kendi acemiliğimizle, bize ait tavır ve davranışlar içinde değişimi yakalamaya kararlıyız. 

İnsanlarımız artık "şu zaman ve mekanda şöyle davranılacak”", diyecek.olan birini beklemeyi 

artık bıraksınlar. İlginçtir, bazen cahilimizden en aydınımıza kadar toplumumuzu; değişmemesi 

gereken, diğer insanlara gösterilecek çok değişik, orijinal kaçırılmaması istenen bir kültür an- 

tikası olarak gördük. Bu toplumun bireylerine burjuva yaşam biçim -davranış- düşüncelerini, 

aynı şekilde dindar bir kişiliği, yine devrimci söylemleri sanki hep aykırı bulduk veya bu ko- 

nularda tasarruflu ve tutumlu davrandık, Televizyon seyrettikten sonra, ok-yayla ava çıkan 

insanların bulunduğu dünyamız artık masum ve bakire değil. 

“Dur sen beyaz bulutlu mavi dünyamız 

Dur daha neler göreceksin. 2 

Günümüzde kapitalist yaşam biçimi kitle iletişim araçların; en iyi şekilde kullanarak, pa- 

zar oluşturabilmek arzusuyla en kapalı toplumlarda tanımlanması zor olan kültürel gedikler 

açıyor. Satmaya çalıştığı teknoloji ürünleriyle beraber, bu ürünleri kullanma kültürünü de ak- 

tarmış: oluyor. Bu durum çağdaş toplum normuna değişik tarihsel koşullar nedeniyle ulaşa- 

mamış olan halklarda, çok büyük, yaşamı biçimlendirmeye ilişkin kaosların gelişmesine neden 

“oluyor. Usanmayacağız, yineliyoruz: Var olmak isteyen bütün toplumlar bu tarihsel acıdan 

kurtulamayacaklardır. Bu bir belirlemedir. Kısaca, sanıyorum artık herkesin-bildiği bir terimle 

tüm olayı özetleyebiliriz: 

Asimilasyon. 

Bu satırların yayınlandığı dergi, artık asimilasyon yangınına karşı, -bağırmayı bırakıp- bir 

kova su dökecek emek cesaretine sahip kişilerin kaleminde gelişecek, bir sanat-sanatsever du- ' 

yarlı insanların-ocağı olacaktır. Birçok arkadaş değişim konusunda ikircikli davranıyor. Sant- 

rım şuna kimsenin itirazı olmaz. Değişerek günümüze ulaşan tüm kültürlerde, insanların eksil- 

mesini istemedikleri olay, öğrendikleri biçimler içinde uyguladıkları sevgi-saygı, kardeşliktir. 

Ve en çok bu noktalara dikkat etmeli ve buradan yola çıkmalıyız. 

© Veher sabah ezanı, THA SIRIUH'ın şu sözlerini anımsatsın size; 
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Sabah Ezanı 

İki gözüm var 

Binlerce göz içinde, görmeye, 

bir yüreğim: var 

bunca yürek içinde, sevmeye. 

ve dostlarım 

binlerce göz 

bunca yürek birlik olalım, 

haksızlığa, acılara, sevgisizliğe - 

tek sesten dur diyelim...” , 

Hırçınlığımı gençliğimin coşkusunu bağışlayın... 

Şar SOSRAN MAZE'den alıntı. 

Şair JAN GUAPE 'den alıntı. 

Şair THA SIRIUH'dan alıntı; 

Saygılar... 

  
  

DOSTLARIM! 

Sakın 

Sararıp solmasın çalışkan yürekleriniz. 
Çünkü sizinle 
Papatyalar dikeceğiz karanlık tarlalara. 
Ve yolumuz sandığınız kadar kısa değil! 
Ki kısa olmadığından yolumuz 
Bir dağlının ki kadar 
Bakımlı tun yüreğinizi. 

Mutlu Yıllar. 

Sosren MAZE / 
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KAF DAĞINDAN MASALLAR 

EN BÜYÜK KİM. 

Köyün “birinde üç kardeş yormuş. 

Kardeşlerin tek öküzleri varmış. Öküz o denli 

büyük, o denli büyükmüş. ki yedi. ırmaktan 
sulandığı halde, ırmaklarda su bırakmıyor, 
susuzluğa da kanmıyormuş. 

Bir gün kardeşlerin büyüğü öküzün 

boynuna, ortancası beline, en küçükleri de 

kuyruğuna binmiş, sulamak için Psıje yoluna 

koyulmuşlar.. 

Yolda bir atlıyla karşılaşmıışlar: * 

— Nereye gidiyorsun?... diye sormuş atlı, 

öküzün boynunda oturapa. 
— Öküzü sulamaya gidiyoruz, demiş 

ağabey. Kardeşime söyle de biraz acele etsin. 

“Ah bir hafta yol aldıktan sonra ortanca 

kardeş ile karşılaşabilmiş: 

— Ağabeyin biraz acele etsin diyor, demiş 
atlı, öküzün belinde oturana. 

“Ortanca kardeş, atlıya: 
— Küçük kardeşim öküzün kuyruğunda 

“oturuyor. Ona söyleyiver de öküzü nodullasın, 
demiş. 

Atlı bir hafta gittikten sonra küçük kar- 

deş ile karşılaşabilmiş. 

Nasılsa da kardeşler, öküzlerini Psıje'ye 

götürmüşler, sulamışlar. Öküz, Psije'de bir 
damla su birakmamiş. 

. — Öküzümüz suya kandı, biraz dinlenelim, 

demiş kardeşler. Bir gölgeye oturmuşlar. Ne- 

reden . .geldiğini bilmedikleri bir 'kartal öküzü 

kapmış. Üç kardeşin elinden 'ne .Belir, geri 

dönmek için yola koyulmuşlar. o 

Yaşlı bir. adam, Psıje'nin. karşı kajısında 

tekesini yayıltıyormuş. Yağmur yağmaya baş- 

layınca tekenin sakalının altına oturmuş. Ökü- 

zü kapan kartal, tekenin boynuzuna konmuş. 

Yaşlı adam, yağmur dinince tekenin sakalının 

altından çıkmış. Kartal, yaşlı adamı görmüş, 

korkmuş. Yemekte. olduğu öküzün: budunu 
. ağzından düşürmüş. But, adamın gözüne düş- 

.müş. Yaşlı adam oğuşturmuşsa da gözünden 

öküzün budunu çıkaramamış. Akşam eve dö- 
nünce gelinine rica:etmiş gözüne düşeni çıkar- 

ması için. Gelin de çıkaramamış, Yaşlı adam, 

yılkı çobanının yanına gitmiş. Yılkı çobanı en * 
iyi atına binmiş, adamın gözüne girmiş. Butun 

ucuna bir halat bağlamış, çıkmış. Halatın di- 

ger ucunu on acar ata bağlamış, yaşlı adamın 

gözünden budu çıkarmış. Öküz budunu ovada 

“bırakmışlar. 
Gel zaman, git zaman, aradan uzunca bir 

süre geçmiş, butun üzerinde bir dağ oluşmuş: 

Dağ eteğinde büyükçe bir köy kurulmuş. Kö- 
yün altındaki buta bir tilki dadanmış, her gece 

gelip kemirmeye başlamış. Tilki, butu çekiş- 

tirdikçe köyde deprem oluyormuş. Köylüler, 

köyün çevresine bekçiler yerleştirmişler, tilki- 

yi vurmuşlar. Köyde yaşayanların tümü birer 

kalpak, birer de gocuk yapmışlar tilki postün- 
dan. Fakat tilkiyi ters döndüremedikleri için 
de alt yüzünde kâlan postu yüzememişler. 

Bir gün, bir kadın suya giderken ayakları 

tilkiye: takılmış, postlu. yüzü açığa çıkmış. 
- — Buna üçyüz koyun postu eklersem, kü- 

çük oğluma kalpak yapabilirim: demiş kadın, 

tilkinin postunu yüzmüş. 

“Bir gün, bir Köpek tilkinin kafatasını ova- 

ya sürüklemiş. 

- Tuz getirmek için kırk, kağnı yola çıkmış. 

Kar yağmış, fırtına kopmuş, göz gözü görmeş 

olmuş. Kağnılar bir mağaraya sığırmışlar. Fır- 

tına dinmiş ama, kağnılar mağaranın çıkış yo- 

lunu bulamamışlar. Mağaranın içinde kırk gün 

kırk gece gezinmişler. Kağnılar her yerde aran- 

mış, fakat bulunamamışlar. 

İ Bir gün, köye dönmekte olar çoban, bir 

kafatası bulmuş. Bir.deliğine değneğini geçir- 

miş, köye getirmiş, bir kazığın ucuna çakmış. 

Kafatasından kırk kişi, kırk kağnı, seksen 

öküz dökülmüş. Bunlar tuz getirmeye giden- 

lermiş ve herkes sevinmiş, 

Şimdi, söyleyin bakalım, en büyük kim? 
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SÖYLEŞİ Kafdağı 

Genç Ressamımız AVNİ UĞUR 

- Samsun ili Kavak ilçesine bağlı Karapınar köyünden olan Avni Uğur, 1961 yılında doğdu. 

Ailesi Kuzey Kafkasya'nın Vubıh (bugünkü Soçi) yöresinden Anadolu'ya göç etmiştir. İlk ve 

“Orta öğrenimini Havza'da tamamladı. 1979-1981 yıllarında.bir süre müzikle ilgilendi, çeşitli 

sosyal etkinliklerde bulundu. 1981 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu ortopedik özürlü 

olarak kaldı. 1987 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünden mezun 

oldu: Kişisel sergiler açtı, karma sergilere de katıldı. Çeşitli şirketlerin, bankaların; kurumların 

koleksiyonları ile özel koleksiyonlarda yapıtları bulumaktadır. 14-27 Kasım 1987 tarihleri 

arasında “Bugünü Kader mi Sandın" isimli seryisini derneğimizde açmışlır. 

  
Soru: Bu resimleri yaparken amacınız ne 

idi? 

Yanıt: Araştırma yaratiya, yaratı da asıl 

gerçeğe ulaşır. Yaratı bilinmezliğin beyinlerde 

oluşturduğu u tutsaklığın sonunu getirir. 

Toplumsal olarak kendimizi bulmak- -yaşa- 
mak diye özetleyeyim. 

© Soru: Gördüğümüz kadarıyla belli bir kül- 

türel birikim gerektiren bu resimleri çizer ken. 

. bir eksiklik duydunuz mu? 

Yanıt: Genel anlamda bir kültür; sanatsal 

etkinlik ve bilimsel çalışmalarıyla birbirini bes- 
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leyerek, geliştirerek kacı, özgun eserler, ev- 
rensel ürünler verebilir, 

Üzülerek ifade etmek isterim ki Anayurt 
dışında, yani muhacerette yaşayan Kuzey . 

Kafkasyalılar baskicı etkenlerden dolayı çağ- 

daş insani tatmin edecek zenginlikte yeni kül- 

türel ürünler verememiş, var olanı yaşatabilme 

. mücadelesine girmiştir. 
Üzücü olan, muhaceretteki Kuzey Kafkas- 

ya asıllı aydın ve sanatçıların kendi toplumsal 

sorunlarına, kültürlerine yabancılaşarak “sahip 

çıkamamalarıdır. Tarih. sayfalarında Kuzey 

  

Kafkasya asıllı aydınları bir çoğuna kültür 

şokuna uğramış, kararsız, günlük tatminlerle 

yetinmiş, tezatlarla dolu tüpe örnek olarak 

rastlamahayız. Örneğin: Osmanlı Devletinin 

son sadrazamlarından: Mahmut Şevket Paşa, 

bugün Türk olınakla öğünen bazı aydın (mr?) 

insanlarımıza tezat, sırf bir arap ülkesinde 

(RAK) doğmuş olması nedeniyle Arap mil- 
letine mensup olmakla öğünürmüş. Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurucularından Rauf Orbay, 

ressam Avni Lifij Kuzey Kafkasya asıllı olmaz. 

larına rağmen kendi öz kültürlerine yabancı- 

laşmışlardır. Yine bir Küzey Kafkasya asıllı 

yazar Ömer Seyfettin'in öz kültürüne olan ya- 
bancılığı öylesine derindi ki, halbuki böylesine 

bir kültür çatışması ve tezatlar içinde yetişmiş 

olmasaydı, O'nun -müstehzi kâlemi kendi men- 

sup olduğu talihsiz toprağı ve O'nun insanları- 

ni da kolayca tanıtıp sevdirebilirdi. Bu. gibi 

isimleri daha da çoğaltarak günümüze Kadar 

gelebiliriz. 

Herşeye ragmen yazılı kaynakların bulun- 

masi zaman zaman hissettiğim eksiklikleri gi- 

dermeme yetiyor. Muhacerctte bu uğurda ça- 

balayanları, kaynak bırakanları şükranla 

anıyorum. 

Kültürümüzü zenginleştirip süreklilik sağ- - 

layacak, gelecek kuşaklara kaynak olacak, kül- 

türel birikim oluşturacak olan sanatsal etkin- 

liklerdir. Müzik-Yazın-Resim-Dans-Tiyatro-Şi- 

ir gibi görsel-yazınsal-işitsel etkinliklerdir. Kı- 

.sacası yeni ürünler verelim ki, Anayurtia geli- 

şen kendi çağdaş kültürümüzle bütünleşebile- 

lim, geleceği hep. birlikte kucaklayabilelim. 

Soru: 1864 yılında K. Kafkasyalı'ların ye- 

nilmesi ile, Osmanlı ve Çarlık işbirliği ile baş-. 

layan sürgün öncesi ve sonrasından mesajlar 

iletiyorsunuz. Sizin çıkışınız, hatta sanatınızı 

zorlayışınızla çıkışınız, 

kaydedilen ender 

aşağı çekercesine. 

muhaceret (tarihimizde 

sanalsal olaylardan, resim sanatı adına da ki 

"diyebiliriz. Yok olmakta olan bir kültürün 

içinden gelen bir sanatçı olarak neler yapıla- 

bilir. a 
Yanıt: Sürgün sonrası Anayuri-Muhaceret 

ikilemi ve çelişkisi halkımızın günlük yaşamın- 

“Yeni imgeler, 

da kendini hissettiriyor. Bir yanda kendi öz- 

gün yaşamını kültürel sanatsal değerlerini ge- 

liştiren Ahayurdumuz; diğer tarafta yokulu- 

şun eşiğinde. muhaceret kesimi, yani bizler, 

ve sürgün sonrası arada oluşan 123 yıllık bir 
boşluk. : 

Sanatımı bilinçli bir aşağı çekişle muha- 

ceretteki bu 123 yıllık boşluğu doldurmayı ta- 
rihi bir görev olarak gördüm. Günümüzde bi- 
zim durumumuzda, benzer acıları çeken top- 
lumlar sanatsal etkinlikleri ile varolma ve Öz- 

gürlük savaşımlarını vermekte, dünya kamuo- 

yuna sorunlarını anlatabilmekne ve taraftar ha- 

zahabilmekte, dünya kamuoyu ile bütünleşe- 

bilmektedirler. Sanatçı arkadaşların bir araya 

gelerek kollektif bir Çalışma yapmaları, düşün- 

ce alışverişinde bulunmaları, “yurt içinde ve 

özellikle de yurt dışında çok yoğun bir kültü- 

rel-sanatsal etkinlikle dünya kamuoyunun önü- 

ne çıkmaları daha doğrusu çıkılması gerekli- 

dir. Yaşamın her alanında hepimize düşen ayrı 
görevler vardır. Bunların gereğini yerine getir- 
mek hepimizin görevi olmalı. Anayurtla bütün- 
leşmenin, dönüşün temelini öluşturabilmeli- 
yiz. 

Soru: Çalışmalarınızda genellikle klasik, 

ulusal öğeler kullanılmış, bunlar aşılabilir mi? 

daha evrensel öğeler kullanila- 

maz mı? 

Yanıt: Eski el sanatlarımız, süslemeleri- 

miz, deforme stilize ve soyutlamayla elde edil- 

miş özgün biçimler, desenler, motifler bakı- 
mından oldukça zengindir. Yani bu kavramla- 

ra kesinlikle yabancı değiliz. Çağdaş ürünler 

- verebilecek bir toplumsal temelimiz var. An- 

cak muhaceret kesimi hastadır ve burada siya- 

sal, türel, düşüncel, yazınsal ve sanatsal geliş- 

meler sekteye uğramiştır. Bizlerin bu hasta- 

lığı tedavi etmesi gerekiyor. 

Asimile edilerek yok olmakta olan bir 

topluma nereye gitmekte olduğunu ilk başta 

ulusal öğelerle göstermek serginin vermek Bte- 

diği mesaj bakımından gerekli idi. 
Olayı bir bütünlük içinde ele alacak olur- 

sak son tablolarda yarı fantastik-yarı düşsel- 

yarı gerçekçi bir. anlatıma ulaşıldığını görü-



    

  
      

rüz, T. bilki yeni ürünlerimiz taVİZSİZ, özgün Ve 

çağdaş olacaktır. 

Soru: Serginiz kronolojik olarak birkaç 

, yüzyıllık bir zaman kesitini yansıtıyor. Oysa 

binlerce: yıllık geçmişe sahip bir kültürün in- 

sanısırız. Buzaman kesitini dâaha'da açmayı 

düşündünüz mü? 

Yanım Zaten hâreket noktam böyle bir 

düşünceden oluştu. Yoğun -bir araştırma ve 

çabayı gerektiren böyle: birşeyi tarihi bir s0- 

rumluluk olarak “algiliyorum. Bugüne kadar 

böyle birşeyi dünyada hiçbir sanatçı gerçek- 

leştirebilmiş değil. Toplumumuzun-aydınla- 

.rımızın sahip çıkması da ayrıca itici bir güç 

olur, çünkü günümüzde sanat olaylarıbelli or- 

ganizasyonlarla gerçekleşmekte. Sağlıklı kay- 

naklara inmem, belli araştırmalara inceleme- 

lere girmem gerekecek. Böyle birşeyin gerçek- 

leşmesi sanırım tüm insanlığa kazandırılmış 

bir sanat olayı olabilir. Dediğim gibi organize 

ve biraz da zaman meselesi. 

Soru: Taşıdığınız kültürü yaşama alanınız | 

var mı? 

Yanıt: Çer&esler, eski çağlardan beri bü- 

tün unsurlarıyla ortak bir kültüre ve herşeyden 

önce de ortak bir milli Karaktere sahiptirler. 

Kuzey Kafkasya halkları arasındaki sosyo-poli- 

tik ilişkinin kökleri binlerce yılın derinliğine 
kadar iner. Fakat 1859-1864 yıllarında yaşa- 

nan büyük göç olayı Kuzey Kafkasyalılara çok 

daha değişik sorunlâr getirdi. Kardeşlerini bi- 

rakarak anayurdunu terkeden yüzbinlerce.Ku- 

zey Kafkasyalı yurtlarında kalsalar başlarına 

hiç gelmeyecek olan büyük bir asimilasyon, 

zora dayanan bir kültürel değişimle karşı kar- 

şıya kaldılar. 

Siyasi ve askeri düşünceler s sonucu, Kuzey 
Kafkasyalılardan * gereğince yararlanıp, kulla- 
nabilmek için Osmanlı topraklarına geniş öl- 

-çüde birbirinden. kopuk ve küçük gruplar 

halinde dağıtılmışlardı. Bu dağınıklık toplu- 
mumuz üzerinde asimile çarkının kolayca işle- 
mesini sağlayacaktı. v 

Zora dayanan empoze kültür değişmesi, 
ayrı kültürleri temsil eden iki toplumdan bi- 

rinin diğerinin kültürüne faal bir şekilde ve 
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çok defa onu tamamen eritip yok etmek şek- 

linde meydana gelir. Hakim grubun bu müda-. 

halesi ya kendine mahsus kültür unsurlarını 
zorla kabul ettirmek veya o kültürün mevcut 

bazı unsurlarını yasalar çıkararak yasaklamak. 

suretiyle veya 'her ikisini de aynı zamanda' 

içine alacak şekilde olur. 

Ne yazıkki geniş yığınlar olayı farkede- 
memekte zora dayanan asimile deyince, fiziki 

olarak yakasına yapışmış iki el ve ben seni eri-. 

.tip yok edeceğim diyen. birisini aramakla (ke- Ni 

za çelişkiler ortaya çıkınca olây şiddete de 

dönüşmekte) oysa kitlelere öyle şeyler sunul- 

mtştur ki, birilerinin açıktan yakasına yapış- 

masına gerek kalmamıştır. Ona düşünmek 
için zaman. dahi birakılmamıştır.Zamanı. var- - 

sa bile o zamani çalacak çok şeyler yaratıl- 

mıştır. Basit bir örnek: TV'ye çıkıp KOKO. 

MOLA için ferahlayın diyorum. Bunu izleyen 

kitleler bir sürü gibi önceden nasıl ferahladık- 
larını unutmuşçasina sanki Koko-Möola içince 

ferahlayacaklarını sanarak özden kopup Koko- 

Mola elde etmenin düşüncesiyle boğuşurlar ve 
onlara hergün yeni şeyler sunulur. Onlar da 

her sunulanı elde etmenin peşinde ömür tüke- 
tirler.. Yani bir Psikoloji oluşturuluyor. 

Günümüzün gelişmiş toplumlarında .ha- 

kim olan düşünce çeşitli kültürlerin zorla ya 

da kayıtsız kalmak suretiyle yokedilmesi de- 
gil, incelenmesi ve geliştirilmesidir. Zira bütün 

“kültürler insanlığın ortak malı olan dünya kül- 
türünün birer parçası ve tamamlayıcısıdırlar. 

Mevcut şartlarda kökenine inildiğinde ne be- 

nim külürümü yaşama, ne de diğer kültürlerin 
“yaşama İmkanı yoktur. Farklı olan toplumsal - 
kültürümüze, yaşama biçimimize engel olun- 
maması istemi en doğal en insancıl hakkımız- 
dır. 

Soru: Bundan sonraki çalışmalarınız hak- 

- kında kısa bilgi verebili. misiniz? 

Yanıt: Bu sergiyi biraz daha geliştererek 

yurtdışına götürme düşüncesindeyim. Önümüz 
sergi sezonu için ayrica hazırlandığım biri 

karma diğeri kişisel olmak üzere Ankara ve İs- 

“tanbul'da iki ayrı galeri ile anlaşmam var. Be- * 

nim için yoğun bir yıl olacak. 

  

— SÖYLEŞİ | | 

© ÇEÇENİSTAN'dan BİR KONUK 
' 

Çeçenistân'dan Türkiye'deki akrabalarını 
ziyarete gelen Hamzat Khassayev ile tanışma 

ve söyleşi etme -imkahı buldum. Çeçenistan 

“ve yaşam biçimlerine ilişkim gelişen söyleşiyi 
Ni 

  
Mansur ULUTAŞLI: Kendinizi t tanıtır. mi 

sınız? 

Hamzat KHASSAYEV: Grozni'ye bağlı 

Doçe- Borze köyünde 1936 yılında dünyaya 

geldim. 11 yaşında Doçe-Borze' de okula baş- 

ladım. Çok sürmeden sürgün oldu. Ben de ai- 

lemle birlikte Kazakistan'a gittim. Yiyecek 
ekmek, giyecek ayakkabı yoktu. Çok sıkıntılı 

iki yıldan sonra 10 yıl Rusça eğitim gördüm. 

Almanca ve Kazakça dil dersleri aldım. Birin- 

ci. lisan Rusçaydı.: Öğrenim bitince Kazakis- 

tan'da muhtelif fabrikalarda çalıştım. 1958- 

1961 yılları arasında 3 yıl askerlik yaptım. As- 

kerlik bitince Kruşçev'in affı ile sürgün olayı 

. kaldırılınca Çeçenistan'a döndüm. Daha son- 

HAMZAT KHASEYEV. 

tam metni ile sunuyorum. 
Söyleşi yapmamıza olanak sağlayan Çe 

çen Mustafa (Mustafa ÖNLÜ)ye veşekkür ed 
yorum. 

  

ra Grozny'de Çeçen dili öğretmeni olarak 

atandım. Öğretmenlik yaparken 4 yıllık eği- 

tim. enstitüsü programını 10 ayda tamam- 

tadım. Enstitü programını tamamladıktan son- 

ra öğretmenliğe “devam ederken Çeçen dili ve 

edebiyatı fakültesini bitirdim. Fakülte bitin 

ce Çeçen Dil-Edebiyat ve Tarihi hakkında 10 
yıl lisede öğretmenlik yaptım. Geçirdiğim bir 

trafik kazası sonucu öğretmenlik yapamaya- 

cağım söylendi bana. Bunun üzerine Ossetia' 
da Orman Fakültesinde yeniden 2 yil 7 ay 

öğrenim görerek Orman Mühendisi oldüm. 

MU.: Başarılması hayli güç bir işi, hem - 

çalışıp, hem okumayı nasıl; yapabildiniz? 

H.K.: Bütün bunları Hükümetimizin öğ- 

: 
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tenim yapmak isteyen kişilere gösterdiği ko- 

laylıklar sayesinde başardım. Hem okuyan, 

hem çalışan insanın hayatı tüm yönleriyle gü- 

vence altındadır çünkü. 

M.U.: Dil ve Edebiyatçı, aynı zamanda 

Orman Mühendisisiniz. Gördüklerinizi yazı 

“yor musunuz? 

H.K.: Bir çok zorlukla karşılaştım. Bu- 

na rağmen edebiyata .olan ilgim hiç azalma- 

. Şimdi ormanlarda gördüğüm doğa güzel- 

liklerini ve yaşamını natüralist bir gözle tuva- 

le değil ama kağıt üzerine döküyorum. Bu'ko- 

nuyla ilgili yayımlanmış bir de kitabım var. 

— Çalışmalarım devam ediyor. Bu nedenle dev- 

>letin verdiği arabam olduğu halde halâ atla 
gezerim ormanları. Daha yakından izleyebil- 

mek için, a, 

M.U.: Çeçenlerin birer Abrek olduklarını 

duyduk hep. Kafk asya'daki durumları halen 

benzer özellikler taşıyor mu? 

H.K.: Hayır, o tür özellikleri kalmadı. Ar- 

ük Abrek'ik Okurum olarak yıkılmıştır. 

M.U.,: Çeçenler sürgün dönüşünde kendi 

çabaları dışındu diğer Kafkas halklarının des- 

teğini gördü mü? 

- HK.: Çeçenler sürgünden döndükten son- 

ra bütün Kuzey Kafkasya Halklarının büyük 

desteğini gördü. Şimdi her 10 yılda bir 

Giozny'de toplanarak sürgün dönüşünü kKutla- 

mak, Kuzey Kafkasyalı halkların bir geleneği 

haline gelmiştir. Küzey Kafkasya halkları bir- 

birlerini severler ve dayanışma içindedirler. 

Ama Kafkasya'daki bütün halklar kendi ad- 
larıyla çağrılırlar. Bu durum Cumhuriyetler 

arasındaki dayanışmaya engel teşkil etmez. 

Aksine her yıl değişik Kuzey Kafkasya Cum- 

huriyetlerinin başkentlerinde yaptığımız top- 

lantılara bütün Cumhuriyetlerin aydınları çağ- 
rlırlar. Bir kültürel bütünlük ve dayanışma içe- 

risindeyiz. 

M.U.: Sovyet kültürü Çeçen kültürü üze- 

rinde ne gibi değişikliklere neden oldu? Varsa 

bu değişikliklen hoşnut musunuz ? 

H.K.: Sovyet kültürü Çeçen kültürünü ge- 
liştirmemize katkıda bulundu sadece. Çeçenis- 
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tan'm nüfusu 1.125.000'dir. Bu insanların 
a 97'si Çeçence konuşur ve Çeçen kültürü ile 

yaşarlar. Şu ana kadar Çeçen-İnguş'ta Çeçen- 
ce bilmeyen Çeçen tanımadım. Sibirya sürgü- 

nü olmasa deminki oran 96 100 olurdu kesin- 
likle, Neden hoşnut olmayalım. Çingeneler da- 

hi gezginci bir halk olmalarına rağmen kendi 

dilleriyle gazete . çıkarabiliyorlar. O halde .ne- 
den? * 

MU.: Resul Hamzatov'la yaptığımız sÖy- 

leşide nüfus oram en çok artan halk Tabasa- 

ranlar'dır. dedi. Çeçenler'in bu oranı nedir? 

H.K.: Evet, Tabasaranlar 15 binlik nüfus- 

larıyla hızlı bir biçimde çoğalırlar. Ama Çe- 

çen evlerinde de nüfus ortalaması 8-9 kişidir. 

, Çeçenlerin nüfus gelişimini şöyle sıralayabili- 

riz. 

1939: 408.000, 1959: 418.000, 1970:613.000 

1979: 756.000, 1987: 900.000 

Görüldüğü gibi sürgün dönemi dışında Çe- 

“çen nüfusu hizh bir artış göstermektedir. 

M.U.: Çeçenistan'da eğitim biçimi ile ilgi- 

"di bilgi verir misiniz? 

H.K.: Okula yeni başlayan her çocuk 11 

“yıl Çeçen dili ile eğitim görür. 7 yıldan sonra 

haftada 2 saat Rusça dil eğitimi görülür. Üni- 

versite'de Çeçen dili ve Edebiyatı Fakültesi 

var. Mühendislik ve Ekonomi bölümlerinde 

Rusça eğitim yapılır. Din eğitimi de Buhara' 

da bir Medresede yapılır. Şu anda Kuzey Kaf- 

kasya Müftüsü Çeçen'dir. 

M.U.: Sovyet Meclisinde. kaç milletvekili 

ile temsil ediliyorsunuz? 

'H.K.: Çeçen Cumhuriyeti Sovyet: Parla- 

mentosunda 11 kişiyle.temsil edilir. Nüfusla 

orantılı bir şekilde bu sayı artar veya eksilebi- 

lir. 

'M.U.: Kendi radyo ve televizyonunuzda, 

kendinize özgü programlara ne kadar zaman 

ayrılıyor. 

H.K.: Sabah yayınlarında 4 saat, , öğleden ç 

sonra tekrar 4 saat, kısa dalga yayınlarda ke- 

sintisiz 8 saat (13.00-23.00 arası) yayın yapı- 
lir. 

Yıl 1887 Nüfus: 193,000, 1926: 312.000 

M.U.: Çeçenistan'daki çalışma biçimi 

hakkında bilgi verir misiniz? 

H.K.: Tüm Çeçenler'in Kolhozlarda çalış- 

tuğını söyleyebiliriz. Fakat dağ köylerinde: 

, kendileri hayvancılıkla uğraşanlar da var. 500- 

600 koyun:-sahibi, genellikle küçük baş hayvan 

yetiştirirler. Kolhozlarda Çalışanlar gösterdik- 

İleri çalışma verimine göre devlet tarafından 

ödüllendirilirler. Bir araba veya motosiklet gi- 

bi hediyelerle; 

M.U. >Ev kiraları aylık gelirin ne kadarını 

gölürüyon? ' 

İLK: Köylerde herkes kendi evinde ol 

rur. Şehirlerde ise kimi, kendi evinde, kimi 

devlet evinde oturur. Devlet evinde oturanlar 

ev kirası ve diğer giderleri (yakıt-elekirik-su) * 

için, gelirlerinin 96 5'i oranında ödeme yapar- 

lar. Fakat emekli ve hasta olanlar için bu 

oran 96 2,$ olur. 
M.U.: 1864-1917 yılları arasında Kafkus- 

ya adeta karanlık bir kutu. Bu döneme cil bil- 

gi verebilir misiniz? 

H.K.: Büyük bir kısmını kaybeden halk ne 

yapar? Yine dağlarda normal yaşamlarına de- 

vam etmeye çalıştılar. Çarlık Rusyası'nın bas- 

kılar: altında, 1917 Ekim devrimiyle yeni bir 

toplum ve yapı oluşturduk. Sonrasını biliyor- 

sunuz yaklaşık olarak, 

M.U: Göç olayı kendiliğinden mi olmuş- 

tur, yoksa bir sürün müdür sizce? 

İ H.K : Bu bir sürgündür, doğru, Adıgey'den 

sürülenlerle ilgili pek bilgim yok. Fakat Çeçen- 

lerle ilgili şunları söyleyebilirim. Musa Kun- 

.dukhav ve Mollaları Çeçenleri kandırarak, 

Çarlın da desteği ile 150.000 kişinin yurtlarını 

terketmelerine neden olmuşlardır. Halife Çe- 

çenlerin büyük bir kısmını kabul etmemiş. Or- 

ta Doğuya (Ürdün-Suriye) gidenler de Araplar- 

la büyük mücadeleler sonunda oralara yörleşe- 
bilmişlerdir. Bunları biliyoruz. Fahat şu an 

muhaceretteki . Çeçen ve diğer Kafkasyalı 

halklarla ilgili bilgimiz çok az. 

M.U.: Oradaki iisanlar muhurecettekilerle . 

Heili neler düşünüyorlar? m, 

H.K.: Çok garip; neden, tekrar evlerine 

dönmüyordar. Bizler her zaman kucak açarız. 

Tapkı biz sürgünden döndüğümüzde vize yapıl- 

diği gibi, 

O MU: Tür kiye'deki Çerkes lere bir mesajı- 

niz var mi? 

H.K.: Çok dağınık yerleşim birimlerinde 

uturuyor olmalarına rağmen dillerini ve gele- 

nehlerini unutmasınlar. Günün birinde dünya 

değişebilir. Benim Türkiye'ye gelmekteki bir 

amacın da, dışardaki Çerkesler'i görmekti, 

Şunü gördüm; dil ve geleneklerini büyük öl- 

çüde yitirmişler, Üzüldüm. Bir Çeçen atasözü 

"Ekmeği olmayan tazı, tavşan tutamaz." 

Bunu neden söylüyorum biliyor musu- 

nuz? Kendi vatanında yaşamayan insan hiç bir 

işlevini tam anlamıyla yapamaz. Bu nedenle 

dönün vatanımıza diyor ve Türkiye'deki kar- 

deşlerime sevgiler İletiyorum. 

M.U.: Teşekkürler Hamzat. İyi dileklerine 

katılıyoruz. Bizlerden selam götür vatana. 
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RETOROMANŞ DİLİ E. GFELLER 
Bir azınlık dilinin İsviçre'deki durumu 

ADI: İsviçre . 

YÜZÖLÇÜMÜ: 41.000 km2 

NÜFUSU:5.9 milyon . 

KONUŞULAN ci, 

- Almanca, Fransızca, , İtalyanca, 
Retorömanş Dili | e 

© 3.Resmi Dik Bu demektir ki; tüm 
hükümet kararnameleri ve yasalar üç dilde ya- 

yırlanır, Medlis içerisinde üç dilde konuşulur 

ve çeviri yapılır. Almanca, Fransızca ve İtal- 

.yanca yayın yapan birer radyo ve televizyon 

istasyonu vardır. 

4 Bölge Dili: Bu demektir ki; İsviçre de- 

gişik dillerin konuşulduğu dört bölgeye ayrıl- 

mış bulunmak tadır. Bu diller; Almanca, Fran. 

sızca, İtalyanca ve Retoromanş dilidir. 

Bu dillerde; gazeteler, dergiler; okul ki tap- 

ları basılır, tiyatro eserleri sahnelenir. 

Retoromanş dili niçin bir bölge dilidir de 

resmi dil değildir? 

İşte bu nedenle, Graubünden bölgesinin 

tarihine bir göz atalım. Graubünden bölgesin- 
.de Almanca ve İtalyanca'nın yanısıra konuşu- 

lan dil Retoromanş dilidir. - 

ROMALIL AR DÖNEMİ a 

Seri ve savaşçı bir halk olan Ret'ler iler- 

“leyen Romalılara karşı uzun süre direndiler. 

Bu direniş'karşısında tutunamayan Romalılar 

dağlık bölgeleri kolonize etmekten vaz yeçe- 
rek büyük vadilere geçiş yolları inşa. etmekle 

yetindiler. 

“KAVİMLER GÖÇÜ DÖNEMİ | 
Bu dönemde Retya'da (Retien) yerlşen 

. Aleman' lar Ret'lere.kendi kendilerini yönetme 

hakkını vermek zorunda kaldılar, 
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O ORTA ÇAĞ'DA" 
Hıristiyanlığın ilerlemesiyle Alman Dili" 

“nin tesiri büyüyor. Graubünden yöresi Alplerin . 

kuzey -ve güneyindeki -Alman prensliklerinin 

arasında sevilen bir bağlantı yoludur. Gelip ge- 

çen Almanlar aynı zamanda Alman Kultürü; VE 

dilini yaygınlaştırıyorlar. 

Retoromanlar 15. yüzyıl 'dan beri dilleri- 

nin tehlikede olduğunun bilincindeler. Karşı 

. önlem olarak bölgede ârazi ve konutların ya- 
bancılara satılması yasaklanıyor. Aksi halde sa- : 

tilan mülk ceza olarak yerel yönetime kalıyor- 

du. Yabancılarla evlilikler ancak kaymakamın 

izniyle mümkündü. İncilin çevrilmesiyle Reto- 

romanş Dili ilk kez yazıldı ve basıldı (M.S. : 

- 1560). Dillerinin herhangi bir kültür dili gibi 
yazılması çok kimseyi hayrette bıraktı ve Re- 

© toromanş' Dili'ni konuşanların bilincini: yük- 

seltti, 

“YENİ ÇAĞ'DA 
Oldukça sınırlı bir okur kitlesi olmasına 

rağmen, Retoromanşça yazan pek çok yazar 

ve ozan yetişmiştir. 19. Yüzyıldan bu yana 

yoksul dağlık bölge için ekonomik yönden 

önem kazanan turizm, Retoromanşçayı gerile- 

terek uzak köylerde ve ailelerde konuşulan 
günlük dil haline getirmiştir. Bu yüzyılda ilk 
kez bu Azınlık Dili'nin durumuyla geniş bir 

şekilde ilgilenildi. Dilin ve kültürün korunarak 
tamamen ortadan kalkmaması amacıyla der- 

nekler kuruldu. Retoromariş Dilinde gazeteler 
ve dergiler basıldı. Bunlar geniş bir tabakada 

dil ve kültür bilincini yükseltmeyi amaçlıyor- 
du. Bu çalışmaların en son aşamasını kuşku- 

suz İsviçre Hükümeti'ne verilen bir dilekçe 

oluşturuyordu. Bu dilekçede Retoromanş Di- ' 

li'nin. Bölge Dili olarak tanınması talep edil 

mekteydi. 1935-38 yılları dönemi bu. isteğe 

yardım etmiş olmalıdır. Çünkü o sıralarda Al 

İ sıldır? 

manca konuşan pek çok İsviçreli Hitler Al 
mahyası kültürüne karşı kendilerini ayırmayı 
denemekteydi. Yapılan halk oylamasında bu 
istek büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Buna 
göre: 

1. Retoromanş Dili bir Ulusal Dil'dir. Fa- 

. kat. resmi bir dil düzeyinden feragat edilmekte- 

dir. 

2. Temel yasalar Retoromanş Dili'ne çev 

rilecektir. 

3. Ad takmalar sırasında Retoromanş Dili 
göz önüne alınacaktır. Örneğin: Bir bölgenin 

adını gösteren tabelaların hazırlanması sırasın- . 

da. 

4. Devlet mahkemelerle öteki resmi kuru- 

luşlardaki Retoromanş Dilinde olan belgele- 

rin çeviri masraflarını üstlenecektir. 

5. Retoromanş Dili'nin bir lehçesi değil, 

tamamı bir Ulusal Dil olarak kabul edilmiştir. 

6. Devlet, Retoromanş Dili'nin korunması 

ve geliştirilmesi için maddi yardımı kısamaz, 

bilhassa yükseltir. 

Böylece 49.000 kişilik Retoromanş Azın- ' 

lığı devletten en iyi bir şekilde yardım almaya 

hak kazanmış oluyordu. ç 

Günümüzde bu azınlığın dilsel durumu na- 

Retoromanş Dili bugün de varolma müca- 

delesi veriyor. Zorunlu bir haberleşme aracı 
Olarak, o her an.daha az kullanılmaktadır. Ör- 
neğin: Küçük esnaf Almancayı daha sıkça kul- 
lanmakta, ayrıca Retoromanş Dili konuşulan 
köylerdeki genç insanlar ekonomik nedenlerle 
kentlere ve turistik bölgelere gitmektedirler. 
Gerçi ekonomik ve prâtik nedenlerle bu dil gü- 

.nümüze değin çoktan ortâdan kalkmış 
olmalıydı. Fakat böyle olmamıştır. Kendi ara- 
diline ilgi gösterme ve onu korumak için bir- 
şeyler yapma düşüncesi meyvelerini vermiştir. 
Bugün bu dilin büyümesinden söz edilmese bile 
birkaç Retoromanş bölgesinde yasaların sağla- 
dığı özgürlükler ve kolaylıklardan yararlanıl- 
maktadır. Örneğin: Posta idaresi Retoromânş 

Dili'nin konuşulduğu yörelerde bu dili Konu- 

şan veya bu dili öğrenmeye istekli kimselere i iş 

vermektedir. Yinebazı yörelerdeki okullarda 
1. sınıftan 4. sınıfa kadar Retoromanş Dilinde 

öğrenim yapılmaktadır. Kendi ailelerinde Al- 

manca konuşan kimseler Retoromanş Dili'nin 
“konuşulduğu yörelerde yerleşmek istedikle- 

rinde, bu dili öğrenmek zorundadırlar. Pek 

çok yörede Retoromanş Dili'nin kullanıldığı 

kreşler vardır. Öteki yörelerde bulunan okul- 

larda. Retoromanş Dili haftada 2 saattir, Al 

manca yayın yapan İsviçre radyo ve televizyo- 

nu Retoromanş Dilinde düzenli yayınlar yap- 

maktadır. (Radyo haftada 1,5 saat, televizyon 
“ise haftada 10 dakikalık programlar hazırla- 

maktadır.) Ayrıca siyasal yorumlar da Retoro- 

manş Dilinde yayınlanmaktadır. 

Çeviri: Ş. JANE | 

Çevirenin Notu: Retoromanş Dili hakkında A. Dilâçar'ın, Dil, Diller ve Dilcilik - Türk Dil Ku- 

rumu Yayınları, Ankara 1968- adlı yapıtında bazı bilgiler verilmektedir. Gelişim Genel Kültür . 

Ansiklopedisi 8. cilt 108. sayfada İsviçre'de konuşulan diller hakkında bilgi verilmektedir. 
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Ç'ERAŞE TEMBOT ve TEK ATLI 

Bu gün seksenbeş yaşına varân büyük bir 

—. İnsanın, büyük bir ustanın yaşamından, yâpıt- 

larından söz etmenin ne denli güç olduğunu 

sal£ yazın alanında de pil aklınıza gelebilecek 

her alandaki yol göstericiliğini elbette biliyo- 

ruz. 

1902 yılında doğan Ç'eraşe, 1923 yılında 

. yazmaya başladı. Yazarlığının ilk yıllarında 

araştırmaya dayalı bilimsel makaleler yazdı- 

gını görüyoruz. "Adiğey'in Sesi" gazetesinin 

ilk redaktörü oldu. 1925 yılında Rus klasikle- 

rini Adığeceye çevirmeye başladı. "İçki", 
"“Sariyet'in Gizi", "“Mışako'nın. Utandı" gibi 
öyküleri yayınlandı. Ünlü romanı "Kısmetin 
Yolu"nu 1929 yılında yazmaya başladı, 1947 

yılında bitirdi. "Kısmet'in Yolu"nun Adığecesi 
.. ve Ruscası aynı anda basıldı. Bu roman Ç'era- 

şe'ye, Sovyetlerin genelinde'de büyük bir ün 

kazandırdı. Eleştirmenler, 

metiri, Yolu'nu, "Sovyet halkı genç edebiyatı- 
nın ilginç örneği" olarak göstermekiedirler. 

“Adığe halkının yaşam biçimini derinlemesine 

ve unutulmayacak bir şekilde anlatması nede- 
niyle" 1948 yılında, S.S.C.B. ülke ödülüne la- 
yık görüldü. Bu da Adiğe yazınının ayağa 
kalkmış olduğunun bir kanıtıdır sanırım. 

Diğer romanlarında ve öykülerinde oldu- 

ğu gibi “Düşünceye Saygi", "Açıkgöz Ananın 

Kızı", gibi romanlarındaki kahramanları iyiyi, 

doğruyu ve güzeli aramaktadırlar. Bu roman- 

lar Adığe düşüncesini, dünya görüşünü, yaşam 

biçimini, tasa ve sevinçlerini uzak ülkelere dek 

ulaştırmışlar. 

.Ç'eraşe, zamanımızda olanları yazmakla 

© yetinmedi. Adiığe yazınının parlak örneklerin- 

den olan "Şapsığ Kızı", bre “Çobanın 
2 gi 

© biliyorum. Elimizdeki yok denilebilecek kadar : 
az kaynakla, onun hakkında ne söyleyebiliriz? 

“Ç'eraşe Tembot adının büyüklüğünü, çalışkan- 

lığını, halkıni karşı duymuş olduğu tükenmez 

© sevgiyi, yorulmak bilmeyen yürek çarpışlarını, 

bugün bile, "Kıs 

teki insanlık anlayışını irdeledi. 
Ç'eraşe' nin yapıtları SSCB'den başka, İ 

pek çok Avrupa ülkelerinde yayımlandı. 

Yazmaya başladığından bu yana, özellik- 
le, halkının sevgisini ve beğenisini kazanan, 

“Adığe sofrasının üç ayağından biri" olarak. 

kabul edilen bu yiğit insanın "Tek Atlı" adını 

verdiği son romanını incelediğimizde sade, 

abartıdan hoşlanmayan, duyduğu #rbi yazan, * 

kalemini halkının mutluluğuna adıyan, edebi- 

yatla folklörü birleştirerek yazın alanına yeni- 

lik getiren bir usta ile karşılaşırız. Adiğenin 

sevgisini; acımasızlığını “Tek Atlı"da somut 

olarak görebiliyoruz. Roman kahramanların- 

dan olan Zaleko Yerstem ne kadar gösterişsiz, 

insan ve insanlık anlayışına saygı “duyuyorsa, 

Alçerikı Kuşuk da o denli acımasız, çıkarcı, 

insanlara tepeden bakan bir karaktere sahip. 

İnsan karakterinin oluşumunda “çevrenin 
önemli" olduğunu ileri süren eğitimcilere hak 
vermemek olası değil sanırım, bu iki tipin ni- 

çin değişik karakterlerde olduklarını irdeledi- 

gimiz zaman: 

Adığey yazınını inceleyenler, Ç'eraşe 
Tembot'un ilk yazın eri olduğunu bilirler. Ya- 

zılı edebiyatı olmayan bir halkın içinden yeti- 

şerek kendi ana diliyle, kehdi kültürünü işle- 

yen, kendi sorunlarını dile getiren ürün verme- . 

nin ne denli güç olduğunu elbette bilirsiniz. 

Ç'eraşe Tembot'u büyüten de, olmayan bir şe- 

“yi, yeniden 'yaratmasından kaynaklanıyor. 
y ” “Kısmetin Yolu", “Şapsığ Kızı" adlı romanla- 

rını, halkına yenilikleri ve değişimleri göster- 

mek, ileriye adımlar attırmak, içinde bulur- 

dukları yaşamın karanlıklarından çıkararak gü- 

zele ve doğruya. götürmek için yazmış. Hiç 

kuşku duymamalı ki Ç'eraşe Tembot, halkına 

yol gösterirken, yüzyıllardan beridir Adıiğele-". 

rin oluşturdukları törelerini, geleneklerini yok 

.saymıyor. Adığenin, güzel, çağına uygun olan 

geleneklerini yüceltiyor, çağını doldurmuş, ar- 

tık insanlara ayak bağı olanlarını da alabildiği- 

      

“ne eleştiriyor, bunların artık insanların arasın- 

“da yaşamamaları gerektiğine işaret ediyor. 

"Tek Atlı" ve diğer romanlarında Adığe-. 

nin erdemliliklerini, düşüncelerini, töresinin 

güzelliklerini bazen olaylara, bazen de doğaya 

,.dayandırarak anlatıyor. Ç'eraşe Tembot'un 

“anlattığı olaylar salt Adığelere özgü olaylar de- 

gil. Özellikle “Tek Atlı"da anlatılanlar o zama- 

nın -her toplumunda olabilecek, hatta olmuş 

olan olaylar. Romanın özünü kapsayan "Sos. - 

yal sınıfların farklılığı"nın yalnızca Adığeler' 

de değil, tüm toplumlarda olduğunu biliyo- 

ruz. Zaten yazar, bu konuya bizim dikkatimi- 

“zi çekiyor, fırsat buldukça başka toplumlarda 

“da var olan toplumsal ayrıcalıkları vurguluyor. 

Ç'eraşe, Tembot'u evrensel yapan da konuya 

bu bakış açısı, sanırım. 
Ç'eraşe Tembot'un dili pürüzsüz, sade bir. 

“dil. Tembot, bize, Adıiğe dilinin gücünü ve gü- 

zelliğini kanıtlamak istercesine romanın kimi 

bölümlerinde felşefe yapıyor. Ç'eraşe'nın hiç 

o bir romanında yabancı sözcüğe rastlayamazsı- 

nız. Dilinin, yani Adığecenin güzelliğiyle es- 
riklenmişçesinec özenle seçiyor sözcüklerini. 

Gözünü Adığeceden ayırmıyor, kulağı o dilin 

fonetik güzellikleriyle doldukça mutlu oluyor. 

" Ç'eraşe Tembot, öykü ve romanları kadar 

- Nart eposu ve sözlü edebiyatımız konusunda 

yazdığı makaleleriyle de ünlü, Adığe edebiyati 

tarihiyle ilgilenenler her seferinde ona başvur- 

mak, yazdıklarını okumak, yazacakları araştır- 
malarına kaynak göstermek zorundalar. 

Düşünce ve davranışta özgür olabilme, in- 
sanların çağlar boyunca üzerinde en çok dü- 

şündükleri; savaşım verdikleri bir değer yargı- 

sı. Sözlü edebiyatımızda, bireysel olsa da, öz- 

gürlüğü konu alan çok-örnek var. Fakat ne ya- 
zık ki, insan olabilmenin ölçütü.olarak saydığı- 

.mız özgürlüğün her çağda değişik şekil ve 
yöntemlerle kısıtlandığını, böylece de insanlık 

. tarihine kara leke sürüldüğünü biliyoruz, Ç'era- 
“şe Tembot, bize,. çağlar ötesi motifleri kulla- 

narak iyiden, güzelden, doğrudan yana mesaj- 
lar iletmeye çalışıyor: 

S5. 268. P.4: — Ece, tutsaklığı. iyi bir şey 
|. 

mi sandın? Acınılacak bir durum tutsaklık. 

Tutsak tüccarları da dünyanın en zalim insan. 

ları, dedi Yerstem. (...) Tutsak tüccarları, akla 
gelebilecek her türden kirli işleri yapıyorlar. 

5. 270. P.T: "Tutsak kızlar ne kadar te- 
mizlenip süslenmiş olsalar da içlerindeki acıyı 

silememişlerdi. Başlarını yere eğip oturmuş- - 

lardı, Kendilerini" bu hale düşüren anlayıştan 
.utanıyor gibiydiler. (...) Gözyaşlarını. siliyor- 
lardı ama çoğunun gözyaşları tükenmişti." 

S. 235. P.5: "Denizin kıyıyla savaşımı, 

Yerstem'in, denizin canlı olduğu kanısını gü ç- 

slendiriyordu. Kıyıya kükreyerek saldırıyor, gü- 

-cünün yetmeyişine kızarak ağzından köpükler 

akarken geriliyor, kıyıyı aldatmak istercesine 

yumuşak öpücükler konduruyor, sonra da 

tüm gücüyle yeniden saldırıyordu. Yaşam bo- 

yu güreş ve kavga... Doğanın değişmez olgusu 

olan savaşım burada belirginleşiyordu. Kara 

ile deniz barişmaz iki düşman gibiydiler, Bazı 

yerlerde deniz, karayı yeniyor, bazı yerlerde 

de kara denizin içlerine dek giriyordu. Böyley- 

di dünyanın düzeni. 

Yaşam boyu dünyayla uğraşan gizli güç, 

kıyıda sürtüştürdüğü çakıllar gibi, insanları da 

birbirine düşürüyor ve aralarını açıyordu." 

Günümüze dek ulaşabilen en -eski sözlü 

edebiyatımız Nartlardan başlayarak edebiyatı- 

mızı incelediğimiz zaman halkımızın, gerek 

kendi kendileriyle, gerekse başka halklarla 

asırlar boyunca savaşım içinde buluaduklarını 

.görürüz. Bu savaşımların acı izleri masalları- 

mızda, türkülerimizde kara lekeler olarak kal- 

dı. Yukarıya aldığımız bölümler bir yaşam fel- 

sefesini, kötülüklerin, gözyaşlarının nereden 

kaynaklandığını, sözlü edebiyatımızın bir öze- 

ti olarak sunuyor bize. Tek Atlı'da kâh Sete- 

nay Guaşe'yi, kâh Savsırıko'yu, kâh Beslen 
Papdzeyi görebiliyoruz. Ç'eraşe, roman örgü- 

sünün elverdiğince söylenceden, folklörden ya- 

rarlanıyor: 

5. 1le.P.6: "Yerstem, bu tepenin Tambır N 

dağının tepesi olduğunu anımsadı. Daha önce- 

leri "Sabi dağı" da deniliyormuş buraya. Bir 

.zamanlar Moğol komutanı Baibey buralara gi- 
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rerek köyü yağma ettirmiş, köyün eli silahı tu- 

“tabilenlerini öldürtmüş, Küçük çocukları da 

kazdırttığı çukurun. içine attırarak üzerlerini 

örttürmüştü." 

S. 121.P.1: "Adığe ülkesinde, dağların bu 

denli alabildiğine .yüksek olmasının nedenini 

bilmiyorsa da sezimliyordu. Adığelerin tasa ve | 

kederleriyle birlikte gömülmesi ve onların şİş- 

- mesiydi sanırım dağların bu kadar büyük of- 

malarının nedeni. Can Kaygusuyla yaşamlarını 

sürdürme, bitmek bilmeyen zulüm ve özgür 

olamamanın ezikliği, düşmanların ardı kesil- 

meyen gece baskınları, kahredici azraillikleri, 

yaşamları boyunca kovalamalarına karşın bir * 

gün olsun erişemedikleri güzel yaşantının tasa- 

larıydı dağları bu denli şişiren.. Her an tedir- 

ginlik ve kuşku içinde yaşadıklarından komşu 
ülkeler gibi büyük kentlerle gösterişli saraylar 

yapma olanağı bulamamışlardı. Adığe ülkesi- 

nin dağınık olmasının nedeni de buydu." 

Ç'eraşe Tembot, diyalektiği iyi bilen bir 

yazar. Söylenmesi gereken şeyleri olayların 

geçtikleri çağlara uygun olarak söyletiyor. 

Ç'eraşe'nin duyarlılığı, gözlem gücü gün- 

delik ilişkilere ve duygulara değişik anlamlar | 

“kazandırıyor. Olaylara, folklora, müziğe deği- 

şik açıdan yaklaşmamızı sağlıyor: 

5. 98. Pp. vi "Eski Adığe şarkılarında bir ta- 
.. va. 

kafesinden Trlayacakrnış gibi çarpıyor, Adiğe- 

- lere karşı duymuş. olduğu acı, kalbini yakıyor- 

du. Eski Adığe şarkılarının değişik yönlerini * 

bilmiyordu ama, damarlarının içinde dolaşan 

kanda onları hissediyordu. Bu denli çok etki- İ 

lenişinin nedeni müziğin değişik bir şekilde 
yorumlanışından mıydı acaba? Adiğelerin 

çekmiş olduğu acılar bir bir gözlerinin önün- 
den geçiyordu. Adığelerin yıllar boyunca çek- 

miş oldukları tasa ve kıvançlarının nedenini 

şimdi daha iyi anlayabiliyordu. Dünyanın acı-. 

masızlığı, zalimliği, Adığeleri anlama şekli be- 

lirginleşiyordu. Adığeler, kendilerine yardım 
elini uzatacak kimsenin olmadığını anlamışlar, 

hiç kimseden bir şey beklemez olmuşlardı." 

Kendileri. de acımamayı huy haline getirmiş- 

lerdi.". 

4d 

Görüyorsunuz ki Ç'eraşe efsane anlatır. 

ken, dağlarda gezinirken, müzik dinlerken, 

haç'eşlerde konuşurken aynı şeyi, Âdığelerin 

yüz yıllar boyunca çekmiş oldukları tasaların 
nedenlerini bulmaya çalışıyor. Büyük kentler 

kuramamamızın, görkemli saraylar yapamama- 

mızın nedenlerini araştırıyor. Kendi halkının 

asırlar -boyunca çekmiş olduğu acıları başka 

“halkların da çekmemesi için insanlığın barış 

ve özgürlük içinde yaşamasını istiyor.”* 

Ç'eraşe her fırsatta, her olayda dönüp do- 

laşıyor, konuyu Adığenin kültürüne, duygula- 

rına, özlemlerine getiriyor. 

“-Adiğelerin kadına ayrı bir değer verdikle- 

rini biliyoruz, Ç'eraşe'nın kadınlarımız için 

neler söylediğini (kendisinden dinleyelim: 
S.6.P.1: "(...) kızlar süslenmek için hiç 

bir şeyden çekinmezlerdi. Onların giysilerini 

gördüğün zaman, güzel ile yakışanı ne denli 

bildikleri kolayca anlaşılırdı. Siyah kadife ile 

ateş kırmızısı atlas ipeği, desenli kumaşlarla | 

düz kumaşları göz alıcı bir uyumla bir araya 

getirirler, üzerlerini de gümüş ve altınla süsler- 
lerdi. Ellerine geçen her kumaştan giysi yapıp 

kızlarına giydirmezlerdi. Adığeler, yakışanı bı- 

rakip rengarenk giysiler giyinmekten kaçınır- 
lardı. Ne var ki Adığeler kızlarını güzel giyin- 
dirmek için hiç bir şeyden kaçınmazlardı. 

Ömür boyu saygı duydukları, güzel gör- 

mekten hoşlandıkları kimselerdi kadınlar." 

S. 142.P.4:"... Adığe kadınları arasında, 
övülmeye layık olanları çoktu. Zor yaşam ko- 

şulları içinde düşmanların saldırılarına uğraya- 

rak bitmek-tükenmek. bilmeyen savaşlarda sa- 

bırla, canlarını dişlerine takarak aileyi koru- 

yan onlardı. Yılmadan, gözyaşlarıyla yakınma- 
larını gizleyerek, yaşamin karanlıklarını aydın- 

latmaya çalışırlar, sevgi ve huzuru ailelerine - 

tattırmak için özveride bulunurlardı. 

Hemen erkeklerin yanıbaşında yerlerini 

alarak bilgi ve düşünceleriyle köye ışık tutan, | 

Adiğe kadınları çoktu. Erkeklerin anlamsız 

sertliklerini, gelinlerin yakışık almaz övünme- 

“lerini hoş karşılayan, öksüz çocukları bağırla- 

'rına basarak topluma kazandıranlar da onlar- 

dı. İnsanlığın törelerini süsleyen, koruyan ve 

  

  

  
“ 

yaşatanlar da onlardı, İyi huyluluğun yararla- . 
rını insanlara gösterirlerdi. Güzel sözün tadını 

tatlırmaya çalışırlar, kötü sözün açmış olduğu 

yaradan insanları korurlardı. 

Tüm bunlarla birlikte yaşamı güzelleştir- 

mek için güzel şeyler bulurlar, ilginç motifleri 

kumaşların üzerine, işlerler, bir kez gördükleri- 

ne, uygun giysiler dikerlerdi. On parmakların-' 

da on hünerleri vardı. Yaptıkları yiyecek ve 

- içeceklerle köyün övgüsünü kazanırlardı. 

İnsanlıkla namusu baştacı yaparak insanlı- 

“ gı onurlandırırlardı. Konuşma ve yakınmala-” 

rıyla erkeklerin kalplerini kırmazlar, anlayış ve 

zekalarının ışığıyla kadınlara öğütte bulunur- 

lar, birbirlerini öldürmek için kamalarını çe- 

kenlerin arasına başörtülerini atarak yaşamı 

. güzelleştirmekten erinmezler, titiz, terbiyeli 
bir şekilde aileyi sırtlarında sürüklerlerdi." 

Bazılarımız, Adiğelerin hiç kötü yönleri 
yok muydu? diye düşünebilir. Toplumu oluş- 

turan bireylerin tümünün iyi, insanlığın yüce 

değerlerine saygılı olmaları olası değildir. Var- 

dı tabi. Ama her gün, bizden söz eden yüzlerce 

kitapta, makalede iyiliklerimizin görmezden 

gelinerek kötülüklerimizden söz edilirken, izin 

veriniz de biz kendi kötülüklerimizden söz et- 

meyelim. Ama hiç çekinmeden, ürettiğini 

başkalarıyla paylaşmaktan zevk alan, insanlı- 

gın onurunu yüceltici bir şekilde konuklarına 

hizmet etmeyi şiar haline getiren, törelerinde, 

“folklorunda, mitolojisinde, türkülerinde insan 

olabilmenin yüce onurluluğunu sezinletmeye 

çalışan bir özelliğe sahip olduklarını da söyle- 

yebilelim. 

Adiğeler, ölüm, namus, kişi dokunulmaz- 

lıkları dışındaki konularda, yerine .göre, şaka . 

yapmaktan hoşlanırlar. “Tek Atlı"da bu tür 

konuşmalarla çok karşılaşıyoruz. 

. Adiğe erkeği, yiğitliğe değer veren, verdi. 

gi sözden dönmeyen, saygı ve sevgide kusur 

etmeyen bir özelliğe sahip. Bu güzel huyları- 

nın yanısıra “garip huy" olarak nitelendirebi- 

leceğimiz huyları da var. Bunu da Yersetem' 

den dinleyelim: 

S. 51. P.1: ".. Benim gezmemi, bizim 

Adiğelerin huylarına benzetebilirsin. "Düğün 

var" diyerek atlarına bindikleri gi ibi köyden çı- 

karlar ve Adığe ülkelerini gezerler. Bir iş yapı- 

İacağında da evin erkeği, “arkadaşıma gitmem 

gerekir", veya "ava gideceğim" diyerek atına 

bindiği gibi köyden çıkar ve işler bittiğinde 

geri döner. İşi-gücü olmasa bile bir amacı ol- 
maksızın atına bincrek bilmediği ülkelere git- 

me tutkusu Adığe erkeklerinin huyu." 

S.U2.P.4:".. İşi olmayan yola çıktığı 
zamanlarda düşünceleri bir başka oluyordu 

Yerstem'in. Zor yaşam koşulundan kurtulup 

“özgürlüklerini kazananların duyduğu sevinci 

duyuyordu." 

5.TI3.P. 1: ".. Yalnızlığın bıktırıcılığır 

na, korkulu olmasina, yeme-içmede yolda çi- 

kabilen güçlüklere, önlerine çıkabilecek zor- 

luklara karşın gizli bir istek onları yerlerinde 

oturtmuyordu. Evlerinde oturdukları, zaman 

kurtulunması güç olan yoksulluklarını anlata 

anlata bitiremiyorlar, ev işlerinin zorluklarını 

omuzlarında hissediyorlardı. Toplum içinde 
oldukları zamanlarda ayıbın, sert törenin kor- 

kunç kemendini boyunlarında duyarak yanlış 

bir adım atmaktan çekiniyor gibiydiler. Atla 

yola çıktıklarında bunların tümünü unutuyor- 

lardı. Özgürlük, anlatılması güç bir şekilde 

kalplerini devindiriyordu." 

Böylesi huylarımız ta Nartlar zamanın- 

dan başlamış ve günümüzde de sürdürüyo- 

tuz. * 

Adıiğe, törelerini, folklörünü yılların imbi- 
ğinden süzerek güzelleştirmiş, insanlığın onu- 

runu yüceltici bir özellik kazandırmış. Onun 

her sözcüğü, attığı her adım önceden düşünüle- 

rek, söylenmiş veya atılmış. Erkekler, savaş 

alanlarında'ne denli sert olursa olsunlar, top- 

lum içinde yumuşak olmak zorundalar. Akıl- 

larına geleni söylemeleri, yapmaları olası de- 

gil Çünkü yaptıkları hataların ve güzel şeyle- 
rin yıllar sonra bile anlatılacağını iyi bilirler, 

türkü olarak ağızlara düşmekten çekinirler. 

Dokunulmazlığı. olan kurumları var Adiğele- 

rin. Bunların en başında “çeguak'ue" gelir. 

Çeguak'ueler ozandırlar, gördükleri yanlışlık- 

ları bağışlamayan eleştirmendirler, güldürür- 

ken düşündüren hicivcidirler. Onların ağzına 
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“düşen ya, yedi kat yerin dibine batar, ya da 

yücelir, bulutlarda gezer. Kamılenin, bjemiye- 

nin sesinin duyulduğu yerde onlar da vardır. 

lar: 
S5. 64. .P.6G: "A kuşuk, a. iki. gözüm, kazı 

korkutmuşsun. Suant iç çekerek, "dövece- 
ğinden korkuyorum, benimle kırbaçsız.oyna- 

- yacak birini bulsaydın" dedi bana." 
Töreye uymayan bir davranışı isterlerse ! 

yumuşdtarak, isterlerse sert ve acımasız bir şe- 

kilde eleştirmekten çekinmeyenler yine on- 

lardır. 

. Bir atasözümüz, "fazlaca övgü, yergi gibi- 

dir", der, Ben de sözü fazld uzatmayacağım. 

Ama: Ç'eraşe'nin şu sözlerini iletmeden de 

edemeyeceğim: 

5. 59, P.3: "Eskiden Adığeler, düğünü eğ- 

lence yeri olarak saymazlardı. Tüm insanların 

birbirine saygı duyduğu, birbirlerine sevgiyle 

baktıkları yerlerdi düğünler. Sonra, insana say- 

gılı olmanın ne demek olduğunu iyi bilirlerdi. 

Adiğeler, "Tanrı seni insan göremeyeceğin ye-. 

re götürsün", şeklindeki ilenmeden korkarlar- 

dı. “İnsanların seninle paylaşamayacakları yi- 

yeceği, giysiyi kazancı ne yapacaksın?", der- 

lerdi. Yaşlılar, sofra Kurulunca avluda gezinir- 

ler, komşularını gözlerler,, "bir konuğumuz, 

gelse de birlikte yemek yesek", diye bir aşağı, 

bir yukarı dolanırlardı. Komşularıyla birlikte 

- yemek yemezlerse karınları doymaz, insanla- 

rın kendileriyle paylaşmadıkları şeylerden 

zevk duymazlardı." 

5. 59.P.4: "İmalı bakışlardan, dedikodu- 

“dan korktukları kadar hiçbir şeyden korkmaz- 

lardı. Adıiğeler için, iyiliklerinden söz edilmesi , 

“kadar sevindirici bir şey olmadığı gibi, kötülük- 
lerinden söz edilmesi de yaslarının tutulması 

demekti." 

S. 59.P. 5: “Düğün gibi insanların bir afa- 

Ya geldikleri “yerde dikkat edilmesi gereken 

çok şey vardı. Yapılması gereken her işi düğün : 

sahibinin i ilzerine yıkmadan herkes kendine di 
.. e. 

“ olan, izel giysilerini giyer, Yiğitliklerini de 

eye bağlılığını göstermek için yarışılırdı. 

Toplum içinde bulunduklarinı unutmadan, ba- 

d6 

ğırıp çağırmadan ilişkilerini edepli bir şekilde 

sürdürürlerdi. Düğün bir günlük, üç günlük, bu- 

gün olduğu gibi yedi günlük olsa bile bıkma- , 

dan, usanmadan, yüzdeki gülümseme kaybol- 

madan, kızlarının güzellikleriyle kamılenin mü- 

ziğine tutsak olunmuş gibi düğünün sonunu 

© beklemek gerekirdi. 

S. 69. P.1: "Yerstem, Suant'ın zakue ka. 

şue-yapacağına üzüldü. Zakue kaşuenin ne de- 

mek olduğunu bilmiyordu, dha önce de böyle 

.bir-oyun görmemişti. Ama yalnız başına oy- 

nayan, bir kız ne gibi figürler yapabilir, izle- 

yenlere ne gösterebilirdi? Zakue kaşuc' yapa- 

cak olan erkek olsa şımarıkça oynasa di, hizli 

gidip gelse de birşeyler yapabilirdi. Fakat 
kız?... Aşırı davranışlarda'bulunsa, hizli hare- 

ket etse yakışmazdı. Kadınlara ayak bağı olan * * 

utanma duygusu varken Suant ne yapabilirdi? 

Suant gibi bir kıza yakıştırılan bunca övgüden 

sonra Zzakue kaşueyı beceremezse, diye üzülü- 
yordu Yerstem." 

5. 69, P.2: "Meğer Yerstem'in korkusu 

yersizmiş. Suant zakuc kaşuede de kendini 

gösterdi. Sıç'epşıne önce zefak'ue çaldı. Çe- 

guak'ue, Suant'ın elini tutarak düğün alanının 

tam ortasına getirdi. Düğünü izleyenlerin tümü 

de gözlerini Suant'a dikmişler, soluk almadan. 

bakıyorlardı. Suant, başını dikmiş, heykel gi- 

.bi duruyordu. Müzisyenler oyun havaları çal- 

maya başladıklarında oyuna nasıl başlanması 

gerektiğini bilmiyormuş da düşünüyormuş gi- 

bi yaptı, sonra da yumuşak figürlerle oyuna 
başladı. Alana ilk kez girdiği gibi başı dikti. 

Ayaklarını yumuşak bir şekilde değiştiriyor, 

'uçuyormuşçasına: kolları havada dalgalanıyor- 

du. Yerstem, kızın oyununu cansız bulmuş, 

beğenmemişti." 

S. 69.P.3: "Suant'ın düşüncesi başkaydı: 

Oyunu izleyenlere duymuş olduğu saygıyı be- - 

“ lirtmek istercesine geri geri giderek izleyicileri 

başıyla selamlıyordü. Sonra da oyununu birbi- 

rinden güzel ve düşündürücü figürlerle süslüyor- 

du. Ama yine de yumuşak figürleri 

bırakmıyordu; Zefak'uedeki figürleri birbirinin 0 

devamıymış gibi ustaca arka arkaya yapıyor- 

du. "Köpek yürüyüşü” adı verilen, yan. yan gi. 

dilerek oynanan oyunun figürlerine de ara Sıra 

yer veriyordu. Bazen de erkeklere öykünüyor, 

rüzgarda uçuyormuşçasına. sallanmadan düğün 

“alanını dolaşıyordu. “Onuruyla. izleyicilere olan 

saygısını birleştiriyor, gençliğinin tez canlılığı- 

nr gizlemeye çalışıyordu. Eğer davranışlarını 

sınırlamazsa yıldız gibi kayıverecek izlenimini 

“.uyandırıyordu izleyiciler üzerinde." 

Böyleydi Adiğelerin oyun şekilleri ve ya- 

“radılışlarındaki farklılıkları. Aşırılıklardan sa 

kınırlar, terbiyeli bir şekilde, süzülerek, yiğit- 
liklerini açığa vurmadan oynarlardı. Gergin 
yaydaki potansiyeli taşıyor gibiydiler. (...) 

" Kendini yerden yerç vurarak, nesi varsa ortaya 

© döküp yakışıksız hareketlerle oynandığı Za- 

man insanda oyun izleme istemi kalmazdı. . 

Sakınılarak oynandığında izleyiciler kuşku 
i.e . 

'rerek oyun oynandığında izleyicilerde insanca 

, düşünceler uyandırılmış olunur. Hayvanlar da ' 
“zıplayarak, düşe-kalka oyunlar oynarlar. Figür- 

“lerine bir anlam vermeden oynayanlar, düşün- 

cesiz insanlar olsa gerek. Tüm becerilerini orta- 

ya koymadan, açığa çıkarmadığı oyunları 

varmışçasına oynanan oyunlar daha insanca 

. kabul edilir. ter nasılsa da böyle anlam verir- 
lerdi Adığeler oyunlarına." 

Ç'eraşe Tembot'un açtığı çığırda ilerle- 

yen, “ırmak roman" diyebileceğimiz yapıtlar 

üreten yazarlarımız var bu gün. Ç'eraşe ise 

edebiyat tarihimizin baş köşesine oturmuş. 
“Aramızdaki bağlar, vadiler, denizler engel ola- 

mıyor: onu anlamamıza, sevmemize, yazdıkla 

rından tatalmamıza, 

- Ç'eraşe'nin açtığı çığıra girecek, unu İZ- 

leyecek, “muhaceret" edebiyatımızı üretecek 

gençlerimizin çıkacağına inanıyorum. 

Selam Ç'eraşe'ye, selam geleceğin Ç'era- 

şelerine, . 
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Sorun bakalım arkadaşlarınıza. 
- Gözleriyle konuşan gördüler mi hiç.? 

Ö zaman | 
Baksınlar gözlerimize. 

-. ki zavallı dilimiz 

© Günalıkârdır günümüzde. 
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HES 
Size 
Bir gurbet ezgisi çalsam 

Dinlermisiniz.? 

  

Ama, yalvarırım” 
Sakın ağlamayın:! 
Çünkü biz, 

, Gurbet çocuklarıyız. 

  

Sosren



  

“Kuzey Kafkasya'da 

Devrim-OÖncesi Kolonileştirmenin | 
ve Göç Süreçlerinin Coğrafyası -. 

Nüfus coğrafyasının en ilginç tarihsel s0- 
'runlarından biri göç sorunudur. Göç ekono- 

mik bölgelerin oluşumuna ve yeni kültürel gö-. 

rünümlerin yaratılmasına büyük bir etkide bu- 

lünur. Yerleşik bir bölgeye olan göçlerde bile 

(özellikle yeni yerleşenler yeni bir üretim tar- 

zını ve daha gelişmiş bir teknolojiyi getiriyor. 

larsa -ki tarihsel olarak genellikle olan durum 

budur-), göç, insan ve çevresi (doğa) arasında- 

ki "güçler ilişkisi"ni önemli ölçüde değiştire- 
bilir. Bazen, fiziksel koşulları tamamen dö. 

nüştürülmüş olan bir "arazi", göç sonucu, "ük 

ke" haline gelir. Geçmiş dönemlerdeki göçler 

- üzerine yapılan çalışmalar genellikle bölgenin 

şimdiki yerleşim örüntüsünü ve coğrafi-eko- 
nomik "iskeletin" özelliğini (yerleşim tipleri, 

ulaşım ağı, toprağın ekim sırası, vb.) açıklar; 

bu tipteki çalışmalar, tarih; tarihsel coğrafya 

ve ekonomik coğrafyayı birbirinden ayıran sr- 

nırda yer alır. 

Kuzey Kafkasya'nın yerleşimi, genellikle 
kapitalist tarımsal kolonileştirmenin klasik bir 

örneği ularak kabul edilmiştir. Bu, Kuzey Kaf- 

kasya nüfusunun çoğunluğunun kapitalist iliş- 

kilerin egemen olduğu bir dönemde bu bölge- 
ye yerleştiği anlamında doğrudur; bununla 

birlikte, gerçekte;'Kuzey Kafkasya'nın bozkır- 

larına ve dağların başladığı kesimlere olan 

göçler dahâ uzun ve karmaşık bir tarihe sahip- 

tir ve bu göçler incelenmeksizin daha sonraki 
yerleşimlerin coğrafi özgüllüklerinin çoğunu 

anlamak zordur. 

Kazakların (Cossacks) (Don Bölgesi'nden) 

V.V. Pokshishevskiy 

Kuzey b Kafkasya" ya girişi 16. yy'a, Kafkasya' 

nın dağlı aşiretleri ile Moskova arasındaki siya- * 

sal ilişkilerin yoğunlaştığı zamanlara (Kabar- 

dey beyi Temryuk'un kızı ile Korkunç İvan'ın . 
1561'deki evliliği) uzanır. (İlk göçler) Kuzey 
Kafkasya'nın hemen hemen hiç yerleşik olma- 
yan kuzey-doğu kesimlerine oldu. 17. ve 18. 
yy'da, Agrakhan yarım-adası ve Terek nehri- 

nin aşağı kesimlerinin Krest (Grebenskiye) 

Kazakları tarafından kolonileştirilmesi devam 

etti, (1722'de Terka kasabasının terkedilmesi 
.ve Kızlar Kazakları'nın Agrakhan nehri üzerin- 

deki Sv. Krest kalesine yerieşmesinden sonra 

bütün aşağırTerek ordusunun ismi “Agrakhan 

Ordusu"na çevrildi.) 

18. yy'dan önce Kuzey Kafkasya'nın ku- 

zey-batı kesimleri (Kuban nehrinin sağ yakası) 

Azak Türkleri ve küçük, göçmen Nogây aşiret- 

lerince yerleşikti; bu bölgenin altında /Kuban 

nehrinin sol yakasında/* dağlı Çerkes aşiretle- 

rinin görece yoğun tarımsal yerleşim bölgesi 
uzanıyordu, Azak'ın işgalinden sonra Ruslar 

Kuban ve Terek bölgelerini ele geçirmeye baş- * - 
ladı; bu süreç, sınır bölgelerinde ve bu bölgele- 
ri Don'a bağlayan yollar boyunca Kazak yer- 

leşim hattının oluşumuyla ilerletildi. 18. yy'ın 
sonunda, Kazak müstahkem hatlarından olu- 

şan, bir ağ kurulmuştu. (Yeni oluşan Novo- * : vi 
cerkesk-Stavropol eksenine "asılan" Azak- - 

Mozdok hatti, Azak'tan, Stavropol üzerinden 

Mozdok'a ve Kuma nehrinin yukarı kesimleri- 

ne 177480'de, doğuya, Mozdok'a ve Kuma 

nehrinin yukarı kesimlerine 1774-80'de, doğu- 

(*) /Kesme işareti/ içindeki notlar çevirenin notlarıdır. 
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ya, Mozdok Hattı'na (1739) ve Kızlar Hattı'n- 
da oluşan aşağı Terek stanitsa'larına (Kazak 

köylerine) (1739)'da ulaştı. Bu hatlara yerle- 

şim, hem /Rusya'nın/ bölgelerinden kaçan- 

lar,** hem de buraya devlet tarafından trans 

fer edilen Kazak askeri birimlerince sağlandı. 

1742'de 1.000 Don Kazak ailesi (Terek Yurt 
Orduşu) Terek Kazakları'nı güçlendirmek için 
buraya transfer edildi; bunlar Kızlar ve Krest 

Kazakları arasına yerleştiler: 1770'de, Kazak 

Volga Ordusu üyeleri Mozdok bölgesine ve 

Azak-Mozdok Hattı'na transfer edildi. Khoper 

Alayı (aileleriyle birlikte 675 Kazak) yeni 

“ Stavropol kalesi yakınlarına 1775'de yerleşti: 

1775'te kaldırılan Zaporozh'ye Bölgesi 

Kazakları (Don Kazakları ile takviye edilmiş 

20.000 erkek (Yefimenko,:1906) , Kuban'ın 
sağ yakasına, (6 stanitsayi oluşturan 681 sa- 

vaşçı (stroyevyye) Kazak dahil, kadın ve er- 

kek. 2.626 kişi) transfer edildi. (Bir başka kay- 

nak (Popka, 1858) göçlerin sırasını şöyle ver- 
mektedir: 1792'de 13.000 savaşçı Kazak ve 

5:000 kadar kadın transfer edildi ve daha son- 

raki yıllarda ek olarak 7.000 evli ve bekar Ka- 

zak gruplar halinde geldi!) Bu göçler Karade- 

niz Kordonu (1792) ve Kuban Hattı'nın 
(1794) oluşumunu sağladı. Yekaterinodar 
(Krasnodar) 1792'de kamp merkezi (koshe- 
voy) olarak kuruldu, Kazak yerleşim zinciri-. 
nin merkezi haline geldi; (geleneksel Zaporej 

isimleri ile) kırk kuren (kuren: Zaporej Kazak 
birimi) buraya gönderildi. Arkada, bu merkez, 
“Yeysk-Azak'a bir yol ile bağlanmıştı; Karade- 

niz Ordusu'nun bölgesi Yeysk Lagöön (liman), 
Yeya ve Chelbas nehirleri ve Yegoriyk ve Ku- 

ban nehirlerinin yukarı kesimleri arasındaki 

bölgeyi kapsıyordu. 1783'de Rus Devleti'nin 
otoritesini kabul eden Nogaylar (A.V. Suvo- 

rov'un yönetiminde) Volga nehrinin arkasına 

Jdoğusuna/ gönderildiler ve böylece Kazak 

hatlarının arkası göçebelerden tamamen te- 

mizlenmiş oldu. Devlet, zayıf yerleşim hatları- 

nı özgür kaçak göçmenlerle, hatta Ukrayna' 

dan serflerle güçlendirmeye karar verdi. (So- 

nuç olarak nüfus hızla arttı: örneğin 1801'de 

Karadeniz Ordusu'nda kadın/erkek 36.200 ki- 
şi olduğu bilinmektedir (Bol'shaya Sovets 

kaya Entsiklopediya, Cilt 30, "Kazachestvo" 

maddesi). Kısa bir sürede bu sayı yüzde 30 art- 
tı. Don'dan geliş ve sıtmalı iklimlerde yapılan 

savaşlar sonucu ölüm oranının doğum oranın! - 

aştığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, 1794 

1817 arasında Karadeniz Ordusu'nda 33.300 

çocuk doğduğu halde 40.700 kişi ölmüştür 

(Debu, 1829). Bazı durumlarda ilk yerleşim 
çekirdekleri sistemli olarak güçlendirildi. (18. 
yy'da Osmanlı İmparatorluğu'na* gitmiş ve 

daha sonra Rusya'ya gönüllü olarak dönmüş 
500 kadar Zapörej Bucak Kazak'ı, 1808'de or- 
duya katıldı, Poltava ve Chernigou İlleri'n- 

den 23.100'ü erkek, 16.700'ü kadın köylü- 

ler ve Kazaklar 1809:11'de orduya katıldı; 

Khar'kov ilinden 1821-25'te 20.300 erkek, 

19.700 kadın, 1845-50'de 8.500 erkek ve 

7.000 kadın bunlara eklendi (Popka, 1858). 
Tablo 1, Kuzey Kafkasya'ya Kazak yerleşim 

süreci hakkında bir fikir vermektedir (Bent- 
kovskiy, 1880; Bol'shaya Sovetskaya Enisik- 

lopediya, Cilt 30, "Kazachestvo" maddesi; 
Debu, 1829; Popka, 1858; Venyukov, 1863). 

1820'lerde 48.300 kişilik Kafkas Hattı ' 

nın 1.500'ü, ve 1850'lerde Karadeniz Ordu- 

su'ndaki 185.000 kişinin 20.000'i sivildi (Pop- 

ka, 1858). En büyük kasabalar (kaleler hariç) 

şunlardı: Yeysk, Yekaterinodar, Taman, Stav- 

ropol ve Armavir; son kasaba, Prochnoo- 

kopskaya stanitsasi yakınındaki bir Ermeni 

aul'unun (köyünün) hızla gelişmesi sonucuy- 

du ve 1760'larda "kimi toptancılıkla uğraşan, 

kimi küçük şeyler almak için her yere giden 

müteşebbis tüccarların" çoğunluğu oluşturdu- 

ğu 5.000 nüfusu vardı. Aynı zamanda Arma- 

, "Kuban-ötesinin doğusundaki tek gerçek 

* o İngilizce metinde "Turkey" yazmaktadır. 
-ç. n, 

(##) Feodal iç kesimlerde, toprağa bağımlı olan köylüler feodal boyunduruktan kurtulmak 

için çevre (sınır) bölgelere kaçıyorlardı. -c.n. 
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Tablo 1. 19. yy'da Kuzey Kafkasya'ya Kazak Yerleşimi 

Tarih Batı Yakası Doğu Yakası (o Toplam 

(Karadeniz (Kafkas Hatti) 

ordusu) | 

1820a 82.300 Oo 48.500 130.800 
1837 veri yok 140.000 ? 

1856- o 150.0Y0- 300.000 den 0 450.000 

1858 — 185.000 hazla 

1862 (87.000(ek 302.700 

olarak Kuban'ın (1850 de 

batısı ve güneyi- siviller 

ne 85.500 kişi hariç) 

ticari meikezdi" (Venyukov, 1863). Kasabala- 

rın dışında Kazak-olmayan göçler çok azdı. 

Daha sonraki göçler Kazak hatlarının dal- 

lanması ve Büyük Kafkas Haltı'am ilerlemesi 

ve güçlendirilmesi ile birlikte oldu. 1797'de 

Kuban — Hattı'nın Nevinnomysskaya-Kuma 

kesimi dağlâra doğru ilerletildi; 1803'te Bat- 
talpaşa slanitsasi (yeni ismi Çerkessk) kurul 

du; 1820'lerde (Başkomutan A.P.) Yermolov 

, Vladikafkas'ın (Ordjonikidze'nin) doğusuna 

Surizha Hatu'nı kurdu (Grozni kalesi, 1819); 
“aym zamanda yamaçlarda, batıya doğru, bazı 

istihkamlar inşa edildi (örneğin, 1803'te yapı- 

lan Vladikatkas-Kislovodsk stanitsası yolunu 

korumak için 1817'de Nalçık kuruldu). (Yer- 

leşim sürecini göstermek için Kuzey Kafkas 

ya'daki bazı kasaba ve stanitsaların kuruluş 

tarihlerini belirtmekte yarar var: Vladikafkas 

1784'de (Moskova'nın askeri korumasını ara- 

yan Kabardeyler Jiçin/), Mozdok 1763'te, 

Georgiyevsk . 1777'de, Stavropol (kale ola 

rak 1777'de, ve (Kasaba olarak) 1785'te, Kav- 
kaz (yeni ismi Kropotkin) 1794, Tikhoretsk 
1810'larda: Kurulduğundan beri bir barınak. 

olan Pyatigorsk 1812'den sonra sürekli bir riu- 
fusa sahipti (1830'larda bölye (uyezd) yöne- 

tim. merkezi Georgiyevsk'den buraya taşındı). 
Uzun .bir süre sadece stanitsa olarak kalan 

Yesentukshaya 1827'de, Armavir 1848'de ve 

den fazla 

540.000' 

den fadla 

Açıklamalar 

“Kazak Kardeşliği" topluluğu (vaftiz 

edilmiş yerliler) 72.900 erkek ve 200 
aile, ve 300 "Asya kökenli serf" | 

Sırasıyla, 21.900 ve 4 1.80Ü süvaşçı 

Kazak. Bunlar toplam Kazah nütusu- 

'nun 1/6-1/8'ini oluşturuyordu; başka 
kaynaklara göre 165.000 Kazak ve 

özellikle Yeysk'ten olmak üzere 20.000 

kentli. - 

Maykop istihkamları 1857'de kuruldu.) O za- 

manlarda yazılmış bir kitapta (Debu, 1829), 
"Bizim için çok elverişsiz olan Olum (sukha- 

ya) Sınırı nihayet kaldırıldı" denilmektedir. 

(Kuban ve Malka nehirleri arasındaki savun- 

ması zayıf olan kesim Ölüm Sanrı” veya 

"Ölüm Hattı" olarak isimlendirilmişti.) 
Karadeniz Kıyı Hattı, Anapa'nın 1827'de 

Ruslar tarafından işgalinden sonra oluşturul- 

maya başlandı; bu hattın amacı "savaşçı" 

(nemernyye) dağlı kabileleri denizden ayır- 

mak, onları yüzyıllardır destekleyen Osmanlı 

deniz ticareti ve askeri yardımını engellemekti 

(Gelencik, Sudzhuk ve Novorossiysk istihkam- 

ları 1831'de 1832-38'de inşa edildi; Aleksand- 

rovsk kalesi 1836'da, Kabardnisk, Veleya- 
minovsk ve Tuapsinsk istihkamları daha son- 

ra). 1830-1847 arasında 17 istihkam kurulma- - 

sına rağmen bu hat Suhum-Kale'de, Rusya'nın 

Kafkas-ötesi kıyısındaki Kaleleri ile birleşti. 
Dönen Danup-ötesi Zaporej Kazakları'nın de- 

vamı olan Azak Kazakları burada çalışıyordu. 

Az oldukları için onların: görevi oldukça so- 

runluydu. Yalnızca büyük sandallarla yürütü- 

len iletişimin korunması özellikle yorucuydu. 

Bu garnizonlar sıtmadan önemli ölçüde kırıl- - 
mışlardı (Shcherbina, 1913). 

1840 ve 1850'lerde Kuban Hatti, Kafkas 

    

ya'nın hala pasifize edilememiş bölgelerine, 

Kuban'ın sol yakasındaki kolları (Urup, Laba 

ve Belaya) boyunca gelişti. Buzalan özel coğ- 

rafi zorluklar gösteriyordu. Dağ yamaçları, ha- 

hir, adeta girilemeyecek kadar sık ormanlarla 
kaplıydı ve Kazaklar ilk defa açılması zor, ya- 

bancısı oldukları bi; fiziksel ortamla karşılaş- 

ular. Kuban ötesine gönderilecek göçmenler 

genellikle kura ile seçilmek zorundaydı. Sey- 

rek müstahkem köyler arasındaki iletişimin 

korunması yolların yapılmasını gerekli kılıyor- 

du, Bunun için, bu bölgeyi yakından incele- 

miş olan M. Venyukov'un yazdığı gibi, "ge- 

nellikle çok yaşlı meşe, armut veya kayın 

ağaçlarını kesmek, toprağı sürmek, tepeleri 

düzeltmek veya kayalık uçurumları aşmak" 

gerekliydi. "Bütün Kafkas Ordusu'nun üçte- 

biri, bu bölgeyi silahla olduğu kadar, balta ve 

kazma ile işgal etmek için, Kubarötesinde 

toplandı" (Venyukov, 1863). 
“ Rusların Kafkasya'nın kuzey-batı kesimi- 

ne ilerlemesi, yerli Çerkeslerin kirlesel olarak 

Osmanlı İmparatorluğu'na göçüne (1858-1866 

özellikle 1863-64 döneminde) neden oldu. Şa- 

mil'in oluşturduğu dağlı aşiretlerin ittifakının 

yıkılmış olmasından ve genel /askeri/ başarıla- 

rından destek alan Rus yetkililer, batı Kafkas 

ya'nın dağlılarına, ovalara yerleşip tam bir as 

keri ve idari kontrolu kabul etmek veya sürülk 

mek arasında bir tercihe zorlayabilecek ko- 

numdaydı. Ovalara yerleşim koşullarının açık- 

lanması (aile başına 6 desiyatinlik /6.5 hektar/ 

küçük araziler ayrılması), tüm umutsuzluğuna 
rağmen (özellikle Sabsug, Wubih ve Abzehler 

arasında 1861-62'de yeni ve son bir direnişin 
başlamasına, neden oldu, sadece yaklaşık 

100.000 kişi, yani batı-Kafkasya dağlılarının 

yaklaşık altda-biri ovalara yerleştirildi. Aynı 

zamanda, Osmanlı misyonerler tarafından teş- 

vik edilen bir göç, Dzhigit, Wubih, Şapsığ, 

Natukhay, Abzeh, Abaza, Bjedug ve diğer 

Çerkes aşiretlerini kapsadı. (Osmanlılar fana- 

tik Müslüman dağlıları, Çerkes sınır yerleşim- 

lerinin kutulduğu Balkanlar dahil olmak üze- 

“re, Hiristiyan azınlıkları baskı altında tutmak- 

ta kullanmayı umuyordu.) 

Göçün büyüklüğü, Rus ve Osmanlı yetki- 

lilerin beklediğinden fazla oldu. (Rustar 20- 

runlu göçün, 10.000 kişi kadar, en "fanatik" 

aileleri kapsayacağı düşünmüştü ve hatla kü- 

“çük hediyelerle onların göçünü teşvik etmeye © 

hazırdılar, çünkü, Kuban Bölgesi (Oblast) ordu 
komutanı (General) Yevdokimov'un sözleriy- 

le, bu /politika/ "büyük faydalar(?) getirecek 

ve Rus kolonizasyonunun serbestçe gelişimi- 

ni sağlayacak”"tı (Berzhe, 1882). Osmanlılar 
kendilerini güç durumda buldu. (Osmanlı li- 
manındaki Rus yetkililer, raporlarında şöyle 

yazmıştır: "Liman göçmenlerle “dolmuştur ve 

göçü teşvik etmek için tedbirler alınmaktadır. 

“Dağları Osmanlı topraklarına yerleştirme pla- 

nı buradaki hükümeti büyük ölçüde rahatsız 

etmektedir. Halk göçten ürkmüştü ama aniden 

fiyatları düşmüş olan köle alımıyla avunuyor- 

ardı. Dağların durumu kötüleşmektedir. Pa- 

şa, İstanbul'a daha fazla /göçmen/ gönderi. 

mesini yasakladı ve dağlıların Anadolu'da tu- 

tulmasımı o istedi... : Trabzon ve çevresine 

247.000'e yakın insan yerleştirildi; bunların 

19.000'i öldü. Samsun ve çevresine yaklaşık 

110.000 kişi yerleştirildi. Ölüm oranı, yakla- 

şık günde 200 kişidir. Tifüs salgını insanları 
kırmaktadır." 1864'de Ösnrinli yönetimi res 

mi olarak “bu yoğun göç dalgasının kısıtlan- 

masını" istedi. Osmanlılar özel bir kredi almak 

ve Trabzon'a bir karantina kurulması için 

Fransızlar'la görüşmek zorunda kaldı (Berzhe, 

1882).) Tam olmayan sayılara göre (kıyı 

bölgesine Rusya'nın gerçek kontrolu sağlan- 

madan önce de bazı dağlılar yerleştirilmişti), 

493.200 kişi yerleştirildi (1864-65'te 384.500 

kişi) (Berzhe, 1882). il 
Göçmenler genellikle aşırı yüklenmiş kü- 

“çük Osmanlı tekneleri ile transfer edildi; /gö- 

çün/ en yoğun olduğu zamanlarda, Rus ve Os 

manlı buharlı gemileri, hatta savaş gemileri bi- 
le taşıma işinde çalıştı. Bütün eşyalari ve hay- 

vanlarını bırakmak zorunda kalan dağlılar aç- 

lik, soğuk ve hastalıklardan kırıldı. Göçün son- 

larına doğru kıyıda, hiçbir şeyleri olmadan ka- 

larılarını bir kasını kışı geçirmek için Kazak sta- 

nitsalarına yerleştirilmek zorunda kaldı ve has- 
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talar askeri hastanelere gönderildi. (Göç, res 

mi olarak 1865'e kadar devam etti. Çarlık hü- 

kümeti yarım milyondan fazla çalışkan insan 

kaybetti, bunların çoğu yollarda öldü ve ka- 

lanları Osmanlıların askeri gücünü artırdı. Rus 

ya, /yeniden/ yerleşimi için on yıldan fazla za- 

man kaybettiği boş bir bölge kazandı. Acı bir 
sonuç! 

Fiziksel olarak, Rus-Kazak göç bölgesi ol- 

dukça farklı özellikler gösteriyordu. Aşağı Te- 

rek'in sol yakası, Stavropol Yaylası, Kuban'ın 

“ sağ yakası ve Azak bölgesinde (doğuda daha 

kürak ve diğer bazı bölgelerde oldukça tuzlu) 
ovalardan veya düz bozkırlardan başlayan bu 

bölge, Kafkas Dağları'na yaklaştıkça orman- 

lık kesimler başlıyordu; Batı-Kafkasya'nın ge- 

niş-yapraklı ormanları dağlı Çerkes halkın en 

sert direniş alanıydı. Son derece dik bölgeler 

(Karadeniz bölgesi ve ana /dağlık/ kesimler 
arasındaki bazı vadiler tarım için drenaj bile 

gerektiriyordu) ve özgül iklim koşulları genel 

likle 1.000-1.500 m arasındaki bölgelerin 

kolonileştirilmesine olumsuz etkide bulundu. 

Kafkas Dağları'nın batı kesimlerinde göçmen- 

ler kendilerini daha da yabancı koşullarda bul 

dular. Burada doğa, sonsuz derecede cömertti. 

Ruslar geldiği zaman tamamen boşaltılmış 

olan kıyı kesimi, ilk bakışta, zengin plantas- 

yon ekonomisi veya lüks villa ve dinlenme yer- 

leriyle dolu bir Rus Riviera'sı olma olasılığına 

sahipti. 

19. yy'ın ortasında oldukça küçük bir nü- 

fus ile Rusların Kuzey Kafkasya'da işgal ettik- 

leri olağanüstü geniş alanı karşılaştırınca ve 

dağlılara karşı devam eden silahlı mücadelenin 

zorlukları düşünülünce, bölgenin ekonomik ge- 

lişme hızr insanı şaşırtabilir. Bu görev, Kafkas 

hatlarında bulunan-önemli ölçüdeki düzenli as- 

kerlerin varlığıyla oldukça kolaylaştırılmıştı. 

(Bazı zamanlarda düzenli askerlerin sayısı 

200.000 kişiye ulaşıyordu. 1860'larda 87.000 
Rus sivil ile birlikte 85.000 düzenli asker, Ku- 

ban ve Belaya nehirleri arasında ve Shakhe'ye 

“kadar olan kıyı bölgesinde yoğunlaşmıştı 

(Venyukov, 1863). Askeri birimlerin Kafkas 
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ya'da sürekli olarak kaldığı, askerlik süresinin 

uzun olduğu (25 yıl) ve ordunun, önemli bir 

ekonomik rol oynadığı (ulaşım, inşaat, yol ya- 

pımı, yakıt (yağ) imalatı, vb.) göz önüne 
alındığında (askeri ve diğer işlemler açısından 

elit (seçme) bir birim olması ve bu anlamda 
çocuklar, yaşlılar, vb. dahil çok daha büyük 

bir normal nüfusa karşılık gelmesi yanısıra) 

Kafkas Ordusu Rus nüfusunun temel kesimi 

olarak kabul edilebilir. N İ 

Bu dönemde Rus kolonizasyonunun coğ- 

rafyası tamamen askeri özelliğinin sonucudur 

ve önemli ölçüde fiziksel çevre tarafından ko- 

ştllanmıştır. Başından beri, yerleşimin askeri. 

özeiliği, coğrafi olarak özgül hat sistemi biçi- 

minde yansıyan (bu hatlar, şüphesiz sürekli de- 

gildi, istihkamlardan oluşan kırık bir zincir 

şeklindeydi) düzenli görünüşü belirledi. Bu 
hatlar, doğal sınır ve siper görevi gören büyük 

nehirleri izliyordu. Steplerde nehirlerin olduk- 

ça az olduğu koşullarda, hemen hemen yalnız- 

ca bu bölgelerde içmek için, sanayii, hayvan- 

cılık ve diğer amaçlar için yeterli su meycut- 
tu, (Bu hatlar, ilk bakışta, nehirde sığ yerler- 
den geçilebileceği düşünüldüğünde zayıf engel- 

ler olarak görünebilir. Fakat az sayıdaki su ge- 

çitleri (sığ yerler) savunma işini kolaylaştır- 

mıştı; öte yanda, dağlıların baskınlarının ana 

hedefi sığırların çalınmasıydı ve /bu sürüler 

ile/ dağdaki ırmakları geçmek kolay bir iş de- 

ğildi.) Savaşan grupların stratejik konumları 

(dağlı aşiretler Büyük Kafkas Dağları'nda, Rus 

göçmenler Don nehrinin aşağı kesimlerinde), 

Büyük Kafkas Dağları'na paralel olan ve boz- 

kırlarla ormanlık dağları birbirinden ayıran 

Terek ve Kuban'ın sınır ırmaklar olması (ve bu 
nedenle de Rus göçlerinin ekseni olması) de- 
mekti. Savaşın doğası (Ruslar için "düzenli", 
dağlılar için gerilla tipi operasyonlar), Rusla- 
rın açık, topçu ve düzenli süvari için uygun 

alanlarda, dağlıların da çevrenin kendileri için 

Jdoğal/ bir ittifak olduğu ormarlık yamaçlar- 
da üslenmesi demekti; (Yermolov'un sözleriy- 

le) “Kafkasya kuşatmasının uzamışlığı, Rusla- 

rın, dağlılar ve çevre arasındaki ittifakı yıkma 

zorunluluğunu göstermişti" (ağaç kesimi ke- 

. 
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“sin, fakat sonu olmayan bir oyun (hile) gibiy- 

di). 

Büyük ölçüde tarımsal ve yerleşik olan gö- 

rece yoğun yerli nüfus, ekonomik olarak, dağ- 

ların ilk yükselmeye başladığı kesimlerde 
(piedmont) dayalıydı. Kafkasya'nın bu ekono- 

mik anahtari Rusların eline geçmişti. Ekono- 

mik temelini kaybetmiş olan bölgenin yerli 

halkının bir kesimi daha yoksul olan dağlık 
. alanlara çekilmek; diğer bir kesimi dağ etek- 

lerindeki tepelerde kalmak ve hatla aşağıdaki 

o Ovalara, Rusların direkt kontrolu altında "ba- 

rışçıl insanlar" olarak gitmek; diğer bir kesimi. 

de JAnayurt'tan/ göç etmek zorunda bırakıl 

dı (Çerkesler en gelişmiş tarımı yaratma başa- 

rısı göstermişlerdi ve bu nedenle, dağların baş- 

langıç kesimlerindeki ekonomik temelin kay- 

bedilişi en çok onları etkiledi). 

Kuzey Kafkasya'nın kapitalist kolonileşti- 

rilmesinin "tatih öncesi", bu nedenlerle, ol- 

dukça uzundur ve önemli bir miras bırakmış- 

tır. Bu miras, sadece yeni gelişen yerleşim sis- 

teminden değil, aynı zamanda kolonizasyo- 

nun askeri, kapitalizm-öncesi askeri aşaması 

sonucu ortaya çıkan Kazak toprak mülkiyet 

biçiminden oluşmaktadır. (1912 gibi geç bir 

dönemde bile Kafkasya'daki Kazak toprakları 

17.010.000 acre /yaklaşık 7 milyon hektar/, 

ve 1.080.000 acre'i Kazak subay ve askerlerine 

ait olmak üzere 2.430.000 acre /1 milyon hek. 

iar/ özel topraktan oluşuyordu.) Bu miras 
toprağın kullanım /tarzını/ belirledi: "dışarr 

dan gelenler"ce (inogorodniyal) toprağın kira- 

lık olarak işlenmesi. Coğrafi olarak bu kiracı 

çiftliklerin en önemli sonuçlarından biri nüfu- 

sun eski stanitsalarda yoğunlaşması ve stanit- 

saların büyümesinin yığılma (agglomeration, 

dopriseleniye) biçiminde olmasıydı. Yeni, 

"dışarıdan gelenler"in yerleşim yerlerinin geli- 

şimi oldukça azdı. (Yerleşimi genel olarak be- 
lirleyen) bozkırlardaki kısıtlı su kaynakları ay- 

nı yönde'rol oynadı. (Daha yoğun kırsal yer- 

leşime neden olan toplumsal koşulların etkisi 

. 1926'da bile görünmüyordu; bu tarihte Kuzey 

Kafkasya'nın kırsal nüfusunun 96 39,7'si nüfu- 

su 5.000'den fazla olan yerlerde, © 20.4'ü 

nüfusu 10,000'den fazla olan büyük stanitsa- 

larda yaşıyordu.) 
Kafkasya savaşının sonunda, Kuzey Kaf- 

kasya'nın geniş alanlarının hemen hemen ta- 

mamına Kazaklar tarafından, gerek Kazak aile 

payları, gerekse yurı (stanitsa) toprakları ve 
askeri rezervleri olarak el kondu, Kazakların 
toprak payları çok yüksekti (genellikle 81 acre 

/32.4 heklar/ ve, bazı durumlarda, daha fazla). 

Bununla birlikte, ekonomik olarak, bu toprak- 

lar az gelişmişti. 1850'lerde Kuban hala (Ka- 

zak nüfusuna yeterli olmayan, garnizonlar 

için) ekmek ithal ediyordu. (O zamanlarda ba- 

silmiş bir yazıda şöyle denilmektedir: "Kara- 

deniz Bölgesi'nde (Kuban bölgesinin eski ismi) 

tahıl üretimi sadece (yaşamak için/ zorunlu 

bir iştir, refah veya servet biriktirmek için de- 

Bil. Stavropot vilayetinden tahıl ithalatı Y eka- 

terinodar'ın pazarları ve stanitsa panayırları 

için yaşamsal zorunluluk haline geldi. Sınırda- 

ki Kazaklara ve ordu birlikleri için tahıl, aske- 

ri bölgelerin dışından, genellikle Voronezh vi- 

layetinden satın alınır (Popka, 1858). Küçük 
Kazak nüfusu, yaygın (ekstansif) tahıl üretimi ' 

koşullarında bile toprakların tam gelişimi için 

yeterli değildi. Buradaki paradoks şöyleydi: 

gelişmiş araçlarla görece iyi donanmasına rağ- 

men tarım çok kaba yöntemlerle yapılıyordu. 

(1890'larda F.A. Shcherbina şöyle yazmakta- 
dır: "Tarla işleri için işçi kiralamaktaki zor- 

luklar, Kazak çiftçileri en gelişmiş tarımsal 

teknoloji ile ilgilenmeye zorladı. Bu ilgi genel 

olarak gelişmiş tarımsal araçların yaygın dağı- 

İimına yansımıştır. Çoğu durumda harman 
makine ile yapılır." Bununla birlikte, "gelişmiş 

araçlarla ekonomi, genei olarak yaygın (eks 

tansif) olmaya devam etmektedir", Böylece 

"ilkbahar ve sonbahar tohumu genellikle 'sâ- 
banla sürülmeden, sürgü ile' ekilirdi" (Shcher- 
bina, 1893). 

1863'ten başlayarak, aşırı işçi ihtiyacı, 

askeri yönetimin, köylülerin ("dışarıdan gelen- 

ler"in) göçüne izin istemesine neden oldu (ve 

böylece kiracı olarak onların emeklerini yo- 
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ğun olarak sömürebilme olanağı sağlanacaktı). 

1868'den sonra, adeta sınırsız bir kiralama 

hahkı Kuban'ın zengin bölgelerine (kısa dö- 

nemler için) tanındı; bu dışarıdan gelenlerin 

durumunu (hiçbir şey garanti etmediği için) 

tehlikeli bir belirsizliğe soktu. (20. yy'ın baş- 
larında bile yurt toprakları 6, askeri rezervler 
5 ve Kazak toprakları bir yıldan fazlasına kira- 

ya verilemiyordu (Shershenko, 1906). Açıktır 
ki bu kısa dönemli (toprak kiralama biçimin- 

den/ anormal toprak ilişkileri gelişmiştir.) 
Mülklerin bazı kesinileri (miras hakkı ile bera- 

ber) kiralanabilirdi ve bu durum yeni gelenle- 

rin (prisel'niki) yeni gelişen stanitsalara yer- 
leşmelerini teşvik etti. 

- /1861/ Relurm dönemi koşulları Rusya! 
nın iç kesimlerindeki (bir yanda kulaklar -zen- 
gin köylülük-, öte yanda yoksulluk biçimin- 

de) hizla farklılaşan köylülüğün kuzey Kafhas- 

ya'ya büyük ölçekli göçünü mümkün kıldı. Ku- 

laklar tasarruflarını bozkırların geniş toprakla- 

rına (chernozem) yatırmaya çalışırken, yoksul 

köylülük , büyük bir uğraşı sonucu geçinebil- 

mek ve bağımsız kiracı olmak umuduyla, Ka- 

zaklarla birlikte, işçi olarak çalışmak için 

(Kuzey Kafkasya'ya/ gittiler. (“Tarımsal işçi- 

ler ve göçmenler arasında bir sınır çizehilmek 

son derece zordur. Bölgeye (Kuban'a) sadece 

ücret kazanmak için gelen köylülerin bölgede- 

ki tarımsal çalışma koşullarına uydukları ve 

toprak kiraladıkları veya yıllık işçi olarak bir 

iş buldukları oldukça bol görünen bir durum- 

dur" (Shershenko, 1906).) Her iki durumda da. 

göçmenler, yasal olarak, doğdukları komüne 

bağımlıydı ve bu bağı koparmak'çok zordu. 

(Bu olumsuz toprak haklarına karşın) Kuzey 

Kafkasya'da Tarımsal nüfusun hızla büyümesi, 

her iki gruptan /hulaklar ve yoksul köylülük- 

tenj insanların yoğun bir şekilde bu bölgeye 
gelmesinin sonucuydu. (1878'den 1905'e, Ku- 
ban'ın nüfusu 628.000'den 2.248.200'e çıktı. 

Göçmenlerin bu büyüme içindeki payı, sivil 

sınıfın nüfus içindeki oranının © 17.8'den 
“6 55.3'e yükselmesi gerçeğinde de açıkça gö- 

rülmektedir. 1897'deki nülus sayımına göre 

Kuban'daki kırsal nüfusun 96 31.6'sı bu börk 
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pe dışımda doğmuştu.) 
Şimdi Kuzey Kafkasya'nın en büyük ve 

en önemli kesimi olan Kuban'da bu süreci in 

celeyelim, Kuban'a göçmenlerin akışı 1890 , 

ların ortasına kadar attı; (gerçek artış) (doğal 

artiş) olarak hesaplandığında yeni göçmenle- 

rin Sayısı, 1893'te 9.800, 1894'de 26.300, 

1895'e 23.000 ve 1896'da 131.000'dir. Daha 

sonraki yıl, kolonileştirme için yeni yönlerin 

açılmasıyla (1896'da Batı-Sibirya Demiryolu 
açıldı) Kuban'a olan göçlerde bir azalma gö- 

rüldü. (Göçlerin yönündeki bu değişim tahıl 

üretimindeki düşüş tarafından da kolaylaştı 

rildi - üretim daha önceki yıllarda bire 5.3-7.0 

olduğu halde, bu yıl bire 3.5'a düştü.) 
Kuban içinde göçmenlerin dağılını son 

derece belirgin bir düzenlilik gösteriyordu: Ka- 
zakların kalabalık olduğu, daha önceden ko- 

numlarımı sağlama bağladıkları ve göç dalgala- 

rının başında topraklarını "sindirmeyi" başar- 

dıkları yerlere (kuzey ve kuzey-batıda, Özellik- 

le Yeysk ve Temryvk Yöreleri'ne (okrugi) göç- 

ler azdı; Kazakların toprak kullanım bölgele- 

rine sonradan dahil olmuş (özellikle Maykop 

ve Battalpaşa Yöreleri) "genç" alanlara göçler 

daha yoğundu (Shershenko, 1906). 
Göçmenlerin çoğu, şüphesiz ki, yoksul- 

lardı,. (Göçmenlerin geldiği vilayetlerden) 
önemli ölçüde mevsimlik işçi (otkhodniki) 
akımı vardı. Ağaç-kesiciler (parubki) evler- 

meden önce "kabın içerisinde (khata) yaşam- 
larını kazanmak için" geldiler. Ailelerin "faz- 

la" üyeleri ve hatta (kendi harmanlarından ön- 

ce 4-5 haftalık kısa dönemlerde çalışmak için). 

ailenin gerçekten çalışan üyeleri de geldiler. 

(Günlük veya haftalık kiralanan mevsimlik iş- 
çilerin ve ot-kesicilerin (haymakers) Kuzey 

Kafkasya'daki tarımsal mevsimin uzun olma- 

sından faydalanmaları ilginçtir: "Otların.daha 

erken yetiştiği bezkırlardaki ot-kesiminin bit- 

mesinden sonra, sözleşmesiz işçiler, ot-kesi- 

minin daha geç başladığı, kuban ve Laba ır-. 

maklarının sol yakasına giderler" (Beloboro- 

dov, 1896). Zorunluluk, iki değil, üç emek-. 
yoğun hasat (strady) yapılaşmasına neden 

oldu. (1880'lerin başında Kuban'a olan akış 

  

  

    

100.000 kişiye ulaştı (Beloborodev, 1896); 

tipik olarak bu akışlar, penellikle askeri sını- 

fin baskın olduğu, yani stanitsalarda “dışarı 

dan gelen” yoksulların az olduğu yörelere, 

doğruydu. (Yeysk, Temruk Kafkasya bölge- 

“leri (otdely), Kuban'a olan işçi akımının 

3/4'ünü emiyordu.) 
Dışa idan-gelenlerin nüfus arlışı yerel 

çiftliklerin gereksinimini sağlamaya başladık- 

ça mevsimlik fişçi/ akımları azaldı. 1910-1913 

de bütün Kafkasya'da mevsimlik işçi akını 

72.Y00-85.000 kişiydi (bunun yaklaşık yarısı 

Kuban'a gitti) (Merkhalev, 1915). (Voronezh 

Vilayeti'nden bazı köyler ve kısmen Osmanlı 

İmparatorluğu'ndan tütün: üreticileri bu mev-, 

simlik göçlerde önemli bir yere sahipti. Bunlar 

daha fazla gelir ve daha uygun çalışma koşul 

ları talep edebiliyorlardı.) Yazlık çiftlik işleri 

için gelen bazı mevsimlik işçiler Kuzey Kaf- 

kasya'ya yerleşti. Tikhoretsk Kayıt Bürosu ve- 

rilerine göre gelenlerin sayısı dönenlerin yılda 

25.000-30.000 kişi daha fazlaydı. 

Kuzey Kafkasya'nın demiryolu ile açılma- 

sı göçleri hızlandırdı ve aynı zamanda bölgeyi 

ekonomik olarak besledi. Rostov-Vladikafkas 

demiryolu 1875'de tamamlandı; bu yol boz- 

karlarla dağların başladığı bölgenin birleştiği 

yerde eski Azak-Mozdok yerleşim kuşağı ve 

Kuban istilikam hatlarına paralel gidiyordu. 

1900'de Baku'ya uzanan ve böylece Merkezi, 

Rusya'yi :Kafkas-ötesine (Trans-Kafkasya'ya) 

bağlayan bu demiryoluna, çoğu tahıl ihracatı 

- için olan çeşidi yan hatlar eklendi. (Yan-hat- 

ları dışında Vladikalhas Demiryolu /şirketi/ 
çeşitli bağlı şirketler kurdu: Karadeniz-Ku- 

ban Ortaklığı ve Armavir-Tuapse Demiryolu. 

Bu son şirket, ray döşeme işini Birinci Dün- 
ya Savaşı'nda bitirdi.) En önenili tahıl ihraç 

demiryolu (Novorossiysk'e olarir, 1888), ticari 

tahıl üreten bütün bu yeni bölgeye, dünya pa- 

zarları için kapı açtı ve Novorossiysk'in tahıl 

ihraç limanı olarak gelişimini teşvik etii; (Li- 

man tesisleri ve büyük elevatörler büyük ölçü- 

de 1886-1892'de tamamlandı. 1887'de sadece 

135 ton tahıl yüklemesinin yapıldığı liman, ta- 

hil ihracatını 1895'de 666.000, Birinci Dünya 

Savaşı'ndan hemen önce de (1909. 1913 yillık 
ortalaması) 1.080.000 tona çıkardı. 

Bölgenin açılması, kapitalist kolonileştir. 
menin tipik özelliklerini taşımaktaydı: buğ- 

dayda uzmanlaşmış ticari tahıl üretimi; tahıl 

elevatörlerinin gelişimi; tarımsal makine tica- 

reli; tahıl-ticaret ve değirmencilik firmalarının 

sayısında hızlı artış; bankaların ve ulaşım şir- 

ketlerinin.doğuşu. Aynı zamanda iç pazar ya- 

vaşça gelişti ve kasabalar çok hızlı büyümedi. 

(Kasabaları gelişimi, sanayi olarak, teşvik 
görmeili ve genel olarak, Ucaret ve ulaşım mer- 

kezleri olarak kaldılar - Don'da Rostov; Stav- 
ropol, Arniâvir, Nuvorossiysk , Georgiyevsk ve 

Mozdok, Yekaterinodar ve Vladikafkas gibi 
bazı kasabalar sadece daha önceki idari-askeri 

miraslarına dayanıyordu.) Kuzey Kafkasya'nın 

sınai azgelişmişliği, kapitalizm altında bölşele- 

rin eşitsiz gelişimine çok güzel bir örnektir, 

Olağanüstü doğal kaynaklarına rağmen dev- 
rim-öncesi dönemde Kazey Kafkasya'da (ta- 

msal ürünlerin ik, /basit/ işlenmelesinden el. 

de edilen ürünler hariç) sadece iki sanayi sek- 

törü gelişti: yağ/petrol (oil) ve çimento; bu- 
nunla birlikte bu iki sektörün sınai çarpan et- 

kisi /ekonominin diğer kesimlerini uyarma- 

geliştirme etkisi/ oldukça azdı ve bu sektörler 
- bölgenin genel tarımsal kalıbımı büyük ölçüde 

değiştirmedi, hatta yoçmen akımına çok kü- 

çük bir sınai çeşni katabildi. 

Vladikafkas Demiryolu Kuzey Kafkasya' 

nın gelişiminin ve kapitalisi kolonileştirmenin 

en önemli "acenla"larından biri olmaya devam 

etti. Bu demiryolu (Rusya'daki en gelişmişle- 

rinden biriydi) büyük bir anonim ortaklıktı. 

Kazak ordularının yönetimiyle "komşuluk" 

ilişkilerini koruyan bu şirket bölgeyi zorbaca 

egemenliği altına alabiliyordu; /bu şirket/ top- 

rak üzerine spekülasyon yaptı, limanlar ve ele- 

vatörler inşa etti, kereste ve petrol üretti, ku- 

laklara ve tahıl dağıtım /firmalarına/ bol bol 

kredi verdi. Bütün genişleyen yeni sermaye, in- 

san ve navlun faaliyetlerini dolaylı olarak yö- 

rüngesine çekmek doğrultusunda bir kuruluş 

organize etti, mevsimlik işçilerin göçlerinde. 

ayrıcalıkları o kurumsallaşırdı, (1893'e ta-



mamlanmış, bir yan hat tarafından çalıştırı- 

lan) Mineral'nıyye Vody grubunun. spas'ini 

ilerletti: ve diğer tatil yerlerinin oluşumunu 

teşvik etti (or. Nalçik). - İ 
© (Novorossiysk hariç) Karadeniz Kıyısı' 

nın, Kuzey Kafkasya'nın yerleşim tarihinde 

ayrı bir yeri vardır. Yoğun Çerkes tarımsal 

yerleşiminin olduğu (ve insan sağlığına çok 

uygun) bu bölge /göçler sonucu/ boşaldı ve 

tam bir çürümeye bırakıldı. "Devlet çıkarları" 

doğrultusunda sürekli teşviklere rağmen Rın 

kolonileştirmesi uzun süre başarılı olamadı; 

aynı zamanda doğal zenginliklerin göçmenleri 

özellikle buraya çekmesi gerektiği düşünülebi- 

lirdi. Akdeniz tipi (bazı yerlerde sub-iropik) 
iklimi olan kıyı kesimindeki ormanların /Ka- 

zaklara/ yabancı toprak örtüsü, ateşli hastalık- 

ların yayıldığı nehir ağızları ve iyi bilinmeyen 

ürünleri yetiştirme zorunluluğu kolonizasyona 

olan engellerdi. Bununla birlikte daha da ik 

ginç olan toprağı elde etme koşullarıydı. Yük- 

sek potansiyel değerlerinden dolayı kıyı kesi- 

mindeki en uygun topraklar, ilhaktan hemen 

sonra, aristokrasinin temsilcileri ve Kafkasya' 

daki üst düzey yöneticileri arasında dağıtıl- 

mıştı. Bu "ayrıcalıklı elkoyma" sürekli oldu 

ve hiçbir yerde yerleşim ve gerçek ekonomik 

gelişim tarafından eşlik edilmedi. ("Tuapse'den 

Sochi'ye kadar bütün kıyı şeridi, değişik dü- 

zeyde, özel ellerdedir ve bölgenin işgal edilme 

tarihinden günümüze (19. yy'ın sonuna) kadar, 

bir kaç istisna dışında, ilk koşullarında kal- 

mıştır" (Voyeykov, Pasternatskiy ve Sergeyev, 
1899).) m, 

Kıyı kesimini yeni bir Riviera'ya” dönüş- 

türme umutları toprağın spekülatörlerin eline 
geçmesine yol açtı. Spekülasyonlar arsa fiyat- 

larını hızla artırdı. Dacha /yazlık villa/ inşaatı 
için ayrılan parsellerin fiyatlarının spekülatör- 

lerce yükseltilmesi, Sukhumi bölgesindeki fi- 

yatlarla gösterilebilir: 20. yy'ın başlarında ka- 

rayolu boyunca ortalama bir arazinin bir de- 

siyatini /yaklaşık bir hektarı/ 180-200 rubleye 
gidiyordu; fakat dachalar için uygun görünen 

bölgelerde bir sazhen-kare /4.6 metre-kare/ 

100 ruble ediyordu (Lichkov, 1904). 
Kazak ve Rus köylü göçmenlere sık ağaç- 

li, sarp arazi, bataklıklar ve sıtma nedeniyle 

erişilmesi zor parseller verildi. Kıyı kesiminde- 

ki fiziksel koşullar bu göçmenlere o kadar ya- 

bancı geldi ki, bunlar genellikle doğanın zen- 

ginliklerini verimli olarak kullanma yollarını 
bulamayarak doğa ile olan mücadelelerini sür-, 

düremediler, mülklerini kaybettiler ve Kur- 
ban'ın alışık oldukları bozkırlarına geri döndü- 

ler. (Ekonomileri göçmenler için bir model 
olabilecek yerli sakinlerin kalmaması, ürün se- 
çimi ve tarımsal yöntemlerin öğrenilmesini 

(örneğin üzüm gibi tamamen yabancı ve üre- 

timi zor olan ürünler) engelledi.) Birkaç yıl 
sonra kıyı kesiminin müsrif doğa güçleri ön- 

ceki Çerkes tarımının izlerini sildi; bahçeler 

otlar ve yabani bitkiler ile kaplandı; irmaklar 

çitlerini yıktı ve ekilmiş çayırları bataklığa çe- 

virdi; yollar ve patikalar kayboldu. İlk yerle- 
şenlerin dış dünya ile olan ilişkileri zayıftı; kır 

yı kesiminde gemiler için uygun, kapali sığ 
nak yerleri yoktu ve sarp arazi, dağ ırmaklar 

ve yabani bitkiler kara taşıtları için yolların 

yapımı ve bakımını engelledi. (İlk önemli kara- 

yolu 1890'larda yapılmaya başlandı; ana ke- 

sim, ünlü kıtlık yolu, 1891'deki ürün rekolte- 

sindeki büyük düşüş sonucu kıtlık içinde olan 
bölgelere yardım için kamu projesi olarak ya- - 

pıldı.) Kıyı kesiminin göçmenlere açılmasın- 

da büyük bir engel küçük (yerel) yöneticilerin 
istibdatı idi. Bu yöneticilerin, dacha, villa, vb. 

inşaatı için uygun, değerli parsellerden göç- 

menleri "zorla atmak "ta dolaysız çıkarları var. 

dı. (“Onlar toprağı dağıtırlar, biz ekim için ha- 

zırlarız. Fakat biz toprağı hazırladığımızda, 

onlar bizi sürerler. Her cockade (kamu görevli- 
si) bizi sürebilir” (Sokolov, 1885). Bir başka 
kaynak (Yeliseyev, 1886), üzüm bağlarının de- 

(*) Riviera : Güney-doğu Fransa ve kuzey-batı İtalya sınırında, Akdeniz kıyısında tabial güzel- 

liği le ünlü sahil şeridi 
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nizden yarım vest /yarım kmj/ uzaklaştırılması 

/kararı/ gibi küçük yöneticilerin zorbalığına 

örnekler vermektedir.) 
Büyük toprak-sahiplerinin göçmenlerin 

. yerleşimi için önkoşulları yaratabilecek rasyo- 

nel bir ekonomi kurmaya çalıştıkları bir-iki 
durumda da büyük toprak-sahipleri köylüler- 

den az yıkılmadılar. Yatırdıkları tüm sermaye- 

lerini, örneğin yatırımdan dört yıl sonra gelir 

getirmeye başlayan bağların kurulması için ge- 

rekli , yatırımları kaybettiler, (Khludov mali- 
kanesi tarihi (yaklaşık 1.100 hektar) tipiktir: 
araziye 2.500.000 ruble yatırım yapıldı /fakat 

bu malikane/ daha sonra devlete 500.000 rub- 
leye satıldı (Klinchek, t.y./.-Bölgenin kapsam- 
hi gelişiminin önkoşulları yaratılmadığı için 

(bu gelişim, örneğin, ulaşımın düzensizliği ne- 

deniyle engellendi) temel faaliyet olan dacha 

ve dinlenme yeri yapımı ancak belirli bir dü- 

zeyde gelişti. "/Yatırımlarını/ garanti altına al- 

mış olmak" için parselleri satın almış zengin- 

ler, bu arazilere yatırım yapacaklarına, daha 

önceki gibi yabancı tatil yerlerini tercih edi- 

yorlardı. Eski kasabaların çevresinde -Anapa, 

Sochi, Sukhumi- tatil yerlerinin gelişimi parıl- 

dıyordu, fakat, bir tatil yeri olarak reklamı ya- 

pilan Gelencik ve ileride tatil yeri olması için 

aslında 1897'de kurulan Khosta uzun zaman 

orta büyüklükte balıkçı köyleri olarak kaldı. 

(Gagra'da Prens Öldenburg'un malikanesinde- 

“ki tatil yeri yapımı ve aynı şekilde, 1877'de 

kurulan ve 1898'de genişletilen Novo-Afon 

(Yeni Athos) Manastırı'nın geniş toprakların- 

daki -yaklaşık 4.300 hektar- plantasyon tarı- 
mının gelişimi bir ölçüde başarılıydı. Fakat 

“ her iki durumda da gelişimin ekonomik temeli 

“biçim kazandı. Kapitalist ilişkiler dışarıdan oldukça tesadüfi oldu. Novo-Afon zeytin plan- 

tasyonu Yunanistan'daki Athos dağına hac 

için giden rahiplerin dönerken beraberlerinde 

"adak" olarak getirdikleri filizlerden, her rahi- 
bin "kendi ağacının bakımını yapmaları sonu- 

cu kuruldu.) Bir Tolstoy'cu dini grupla birlik- 
te aydınların çalışma komünlerinin kıyı kesi- 

minde farklı zamanlarda görüldüğü de belirtil- 
melidir (örneğin Gelencik yakınlarında, 1885 
de V.V. Yeporkin'in kurduğu Krinitsa koloni- 

si ve kısa-siireli ekonomik başarısı bir zaman- 

lar dikkati çekmişti (Isayev, 1896)); bu teşeb- 
büsler kalıcı başarı gösteremediler ve kısa süre- 

de çöktüler, böylece bölgenin açılmasında ve 

yerleşiminde hemen hemen hiç bir rol oyna-. 

madılar. 

Çarlık altında Karadeniz kıyı-kesiminin 

Ruslarca kolonizasyonundaki başarısız çabala- 

rın karmaşık resmi böyleydi. Büyük-ölçekli 

köylü göçleri, en iyi toprakların faristokrasi 

ve yerel yöneticilerce/ açgözlü bir şekilde yağ- 

malanması ve ilk toprak örüntüsünün ekono- 

mik olarak işlenmesindeki yeteneksizlik ile en- 

gelleridi. Dacha ve tatil yerleri yağan potansi- 

yeli ancak belirli bir düzeyde gerçekleştirildi. 

Böylece yerleşim, genellikle özel-çıkar grupla- 

rının gelişi güzel çabaları sonucu yavaşça iler- 

ledi. Toplumsal koşullar yerleşim önündeki en 

belirleyici engel olduklarını kanıtladı. Sovyet 

dönemindeki gelişimin başarısı, devrim-öncesi 

dönemde kolonileştirmenin başarısızlığının 

toplumsal nedenlerini daha belirgin olarak gös- 

termektedir. 
1860'lardan başlayarak, o zamara kadar 

manoryal, feodal Rusya'nın sadece sürekli "iç" 

savaşlarının, düellolarının ve sürgünlerin ro- 

mantik bir tiyatrosu olan Kuzey Kafkasya'da 

kapitalist ilişkiler hızla yayıldı. Kazak koloni- 

leştirmesi göçmenlerin yoğun olarak bu bölge- 

ye akmasına neden oldu; bu göçler, daha son- 

ra, bölgeyi ekonomik olarak devrim-öncesi ka- 

pitalist Rusya'ya bağladı. Ordu ve Kazak dö- 

neminin mirası önemli bir etkide bulunsa bile 

(bu anlamda Kuzey Kafkasya, örneğin, Yeni 
Rusya'nın bozkır vilayetlerine tamamen 

benzememekteydi), bu bağ saf bir kapitalist 

gelenlerin /bu bölgeye/ yoğun göçünü. teşvik 

etti; Kazak topraklarında yerleşim koşulları, 
bozkırlarda ve dağların başladığı bölgelerde 

yerleşimin coğrafi örüntüsünü belirledi. Fakat 

toplumsal koşullar Karadeniz kıyı kesimine 

büyük-ölçekli göçlere özgün engeller yarattı. 
Kuzey Kafkasya'ya yerleşimin ve gelişi- 

min kapitalist doğası aynı zamanda, bir ölçüde 

paradoksal olarak, bazı istisnaları ile hiç bir 
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sınai uzmanlaşması olmayan ve hemen hemen 

tamamen ticaret ve ulaşım merkezleri olan ka- 

sabalârın yavaş gelişimine neden oldu. "Boş 

toprakların bolluğu, ekim alanlarını hızla ge- 

nişleten olağanüstü bir göçmen akımını çek- 

tü. Ticari ekimin yoğun gelişimi, bu kolonile- 
rin bir yanda merkezi Rusya, öte yanda Avru- 

pa'nın tahul ithal eden ülkeleri ile yakın ekono- 

mik bağları sonucuydu. Merkezi Rusya'da sa- 

nayinin gelişimi ve çevre bölgelerde ticari tarı- 

mın gelişimi birbirine ayrılmaz bir şekilde 

bağlıydı; bü bölge diğesine pazarlar yaratıyor- 

“du. Sınai vilayetler güneyden tahıl alıyorlar ve 

karşılığında fabrikaların ürünlerini satıyorlar- 

dı. Ancak bu toplumsal iş-bölümü, bozkır böl- 

gelerinde yaşayanların sadece tarım ile uğraşa- 

bilmesini mümkün kıldı. Ancak iç ve dış pa- 

“zarlar arasındaki yakın bağlar sonucu bu 

bölgelerin ekonomik gelişimi bu Kadar hızlı 

olabildi. Ve bu, kesinlikle kapitalist gelişimin 

doğasıdır." (Lenin, t.y., Cilt, 3, s. 198) Genel 

"ticari tarım bölgesi"nin Lenin tarafından ya- 

pılan bü tanımlaması özelde Kuzey Kafkasya' 

ya da uygulanabilir ve tarımsal ve kenisel ko- 

lonileştirme arasındaki ilişkileri göstermekie- 

dir. 

NOTLAR 

1. Beloborodov, A. Kuban üÜlkesi'ne Yeni Ulaşan İşçiler", Severnyy vesinik, No. 2, 1896. 

2. Bentkovskiy, Lİ. Materialy diya istorü kolonizalsüi Severnoyo Kavkaza (Kuzey Ka 

nın Kolonileştirme Tarihi Üzerine Belgeler), Stavropol, 1880. . 

3. — Züseleniye Ciernomoriya s. 1792 po. 1625 g. (1792'den 1825'e Karadeniz Kıyısına 

Yerleşim), Yekaterinodar, 1880, 

Kuzey Kafkasya'nın Coğrafi çevresine 

-doğal toprak örüntüsüne- Rus yerleşiminin et- 

kisi oldukça fazladır. Ovalardaki çim (feather- 
grass) bozkırların sürekli işlenen (ekilen) tar- 
lalar haline geldiğini hatırlama yeterlidir. Or- 

manların kaderi daha örnek verididir; aşırı ke- 

sim sunucu ormanlar giineye ve daha sonraki 

yüksek kesimlere çekildi. Bu alanlar kısmen 
tarlalara ve otlaklara dönüştürüldü. Ormanların 

açılması hemen hemen her zaman büyük-öl- 

çekli kolonileştirmeye eşlik etti, Fakat bu du. 
rumda orman sadece insanların normal ekono- 

mik faaliyeti sonucu kaldırılmadı; ormanlara 

karşı /sürekli/ bir mücadele vardı: bu mücade- 

le insanların insanlara karşı mücadelesini yan- 

stıyordu. Pek çok araştırmacı eski haritaların “ 

önemli ölçüde geniş ormanlık arazi gösterdi- 

ğini (örneğin Kuban'ın sağ, yakasındaki Kras 

nodar'dan Laba nehrinin ağzına kadar) beliri- 

miştir (Berg, 1938). Kuzey Kafkasya'nın do, 

ğaltoprak örüntüsündeki dönüşümler ve buna 
bağlı olarak toprak-örüntü kompleksleri sınır 

larımdaki kaymalar, kanımca fiziksel coğraf- 

yacılar için önemli bir araştırma konusu ola- 

bilir. 

“Çeviri: ETAYMAZ 

4. Berg, L.S. Prirodu SSSR (SSCB'nin Doğal Çevresi), Moskova, 1938. 

5. Berzhe, A.P. “Kafkasya'dan Dağlıların Sürgünü", Russkaya starina, Ocak-Şubat 1882. 

6. Bol'shaya Sovöstskaya Enisiklopediya (Büyük Sovyet Ansiklopedisi), Cilt 30, "Kâzac- 

hesivo ” matdesi. 
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MÜLTEĞİ GUNLUĞU n 

Çorakzede toprağın hali yamandır, 

İçine su koyun, ırmak ormandır, 
vakti kayıp geçmede, azan çomardır, 

bir garip hilkate yol açma, 
zaman ramakdır, 

hadi topla çulu, eyeri düzelt, 
deve kervanını yürüt saatde, 

bir buzlu şarap iç, 

hurmadan salkım, 
gölgelik çok nahif, 

sulak vaha, 
sıcağın ağız kenarında, 

bir harem ağası tipi vardıydı, 

elleri yumuşak, 

dili yırtıkdı, 

entari, sarık her yan kirli beyaz, 
köle tacirinin gönlü karaydı, 

uzardı yollar, 
beyaz boyalı evler çıkar, 

kırk satırlık kaside, 

bir yudum suya, 
eller kurulanır, 

kuru parmaklar, 

çölde yaşam işte, 
böyle güneşle başlar, 

çölde yaşam kaktlüsle başlar, 

fırtınayla devam eder, 
sürek yolculuk, . . 

arslanlar avlanır, konur kafese, 
hainlik, paralak, kuyrukçulukdur, kolluk, 

elveda nefesim, ey karlı dağlar, 
Kafkasyam ardımda, önümde kumlar, 

o yüksek tepeler, 

uçuşan kartal, 

elveda, elveda kardan başı, 

eteği sakaldan dağlar, 

yüreğim yangın yeri, 
gözlerim ağlar... 

Dağıstan toprağı kana bulanık, 
içinde koca beyin, bunalık, 

herbiri o yanda kılıç artığı, 
insanım tarlada, ekin başları, 

  

  

  
  

bunca yokoluş, bunca kölelik; 

etmeye neye, : 

zilletse kula kulluk, 

zulmün damarında akan kanın hilesi, 

© iştaha büyütür, 
bilim tutkuya bölünük, 

sar beni, beni sar çölün sıcağı, 
buzlu nefesi, ölümlü dudağınla, 
sar beni, beni sar güneş kucağı, 

yüridan uzak gönül, öksüz buzağım, 

elde tutsak, dilde kurağım, . 

gökyüzüne kenetlenmiş burağım, 

yine yedim, : 
yetim yetim ekmeği, 

dişlerimde ıslandı, kuru kemiği, 
çölün zinciri geldi boynuma, 
yaşama heyecanı yoksa ölüm ilmiği, 

tuhaf bir sancı, 
ama kabus değil, 
mülteci günlüğü... 

Semih Seyyid 

SÜRGÜN © 

— Sürgündeki yıllarına Neruda'nın— 
; 

Yediği lokma, kendi ekmeği değil, 
içtiği su, kendi dağlarından inen, 

o soğuk Kar suları değil, - 
bastığı toprak, kendi toprağı değil, 

ciğerlerine çektiği nefes o da kendinin değil, 
özgürlük Şili kadar, 
-Şilinin adı ise, 

özgürlüklere denk değil... 

Semih Seyyid 
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A.K.K.KR: DERNEĞİN DEN HABERLER 

ARA ŞSUIKMA VE DERLEME KOMİSYONU 

1057:1055 çalışma döneminde Derneği 

miz Araştırma ve Derleme Konüsyonu (ADK) 

bir dizi seminer, konferans ve söyleşi düzenle- 

“meyi planladı. Planlanan konulurda çalışmalar 

yaptığı ve yetkin olduğu bilinen araştırmacı” 
lara, üyelerimizi bilgilendirmek ve kültürümüz 

zün gelişmesine katkı saplamak amacıyla, ça- 

aşmalarını sunmak üzere davette bulunuldu. 
Bu davetler dışında, birebir porüşmeler ve öne: 

rderle, üzerinde çalışılması ve sunulması perc- 

ken yeni honular belirlendi. Tekliflere alınan 
yanıtlar doğrultusunda seminer progranıları, 

ayda iki seminer olmak üzere: düzenlendi. 

Bugüne kadar ADK tarafından derneği- 
mizde perçekleştirilen seniner ve söyleşiler 
şunlardır: 

— DI Kasım 1957, “Ç'eraşe Tembot ve 

Tek Atlı" Mevlüt Ataluy, 

— 4/2 Arılık 1987, "Kuzey Kafkasya 
Cumhuriyeti”, Yusuf K. Taymaz ve Hasan Şur- 

puj. 

— )6 Aralık 19837, "Kuzey Kafkasya Gezi 
İzlenimleri", Katılanlar; İzzet Aydemir, Saim 

Tuç, Âli Sarar, Nejdet Hatam, Mevlüt Yenemi- 

ko, , 

— 9 Ocak 19588, "Göç mü, Sürgün mü?", 

İzzet Aydemir. 
23 Ocak 19885, “Abazin Deli ve Edebi 

yalı", Özdemir Özbay. 
ADK'nun Şubat ayı programı ise aşağıda- 

ki gibidir: * 
— ö Şubat 1955, "Kafkas Halk Dansları 

ue Tarihsel Gelişimi", Hacı Murat Dağıstanlı 

ve Büleni Jâne, - a ” 
— 21 Şubat 19885, "Söyleşi ve İniza Gü- 

nü", Yazar Çetin Öner. Mx 

ADK programlanan bu etkinliklerin dışın- 

da, Abhuz (Abaza) Dili ve Edebiyatı, Adige 

Dili ve Edebiyatı, Çeçen Dili ve Edebiyatı, 

Çerkes Ethem Olayı, vb. konulurında da semi: 

nerlerin verilmesine çalışmaktadır. 

Araştırma ve Derleme ' 

komisyonu 

TİYATRO ETKİNLİKLERİMİZ 

A.K.K.K. Derneğine bağlı Tiyatro Komüs- 

yunumuz Ankara dışındu ilk gösterisini, 6 
Aralık 1987 tarihinde İzmir Folk-Ar.Ge Der- 
neği'nin davetlisi olarak, İzmir'de sahnele- 

miştir. Komisyonumuz 12 Aralık'ta Bursa 
Kafkas Falklar ve Kültür Derneği'nin çabasıy- 

la Bursa'da, 13 Aralık'ta Eskişehir Kafkas Der- 

neğpi'nin girişimi ide Eskişehir'de aynı oyunlar- 
la seyivcisüiin karşısına çıkmıştır, Daha sonra 

da Sivas Kafkas Derneğisile ortak orgunizas- 
yona girilmiş ve 26 Aralık'ta Sivaslı hemşehri 
lerimize aynı oyunlar sunulmuştur. 

Dernek Yönelim Kurulumuzun büyük 

yardımlarını gördüğümüz bu çalışmamız 20 
Şubul 1955'de Düzce ve 21 Şubat 1988'de 

İstanbul'du sergilenecektir. 
“Dünden Buüğüne Kesitler” adı altında 4 

kısa oyundu sunduğumuz. Acemiydik, tiyat- 

ruyu yeterince —peliştiememiştik henüz, fu 

Rut bizim için bir başlanşıçtı bu, Hemşeh- 

rilerimizin çoğunun tiyatroyla Hk tanışmaları 

bizimle olmuştu. Belki de merak edip pelmiş- 
lerdi salona. Emeklemekte olan bir çocuklu 
karşılarına çıkan. Sonuçta mutluydular. Çün- 
kü ilk defa kendi oyunları ile, kendi toplumsal 

sorunlarının irdelendiği bir oyunla karşı karşı- 
ya gelmişlerdi. Kısacası kendi sorunlarını ti 

yulro ile tanımışlardı. 

Ayrıca oyunlar öncesi ve sonrası hemşeh- 

rilerimizle olan hoş sohbetlerimiz, kurulan sa- 

mimi ilişkiler de bizce çok anlamlıydı. 
"Ülkemin şiir yapısına üç laş da ben ko- 

yabildiysemn... ne mutlu bana" diyor Dağıslan- 

li Resul Humzat. Biz de kültürümüzün ayakta 
kalabilmesi ve gelişebilmesi için bir katkımız 
olursa, oyunlarımızla yok oluşa karşı durabi- 

lirsek, bununla mutlu oluruz. Daha güzel 

oyunlar, daha aydınlık günler, mutlu yarınlar 
dileğiyle. - 

Tiyatro Komisyonu 
  

  

BASINDAN 

“TERCÜMAN Guzetesi 
3 Ekim 1987 

Sözün Kisayı, Rauf Tamer 

Şimdi, SİİP'nin seçim vaadlerine bakıyo. 

ruz. Ekonomi bölününde en çarpıcı lal: "Kay- 

nak bulması holay, biz buluruz." 

Sonra en müthişi: 

“— Herkes kendi dilini konuşacak,” 

Yani, Kürtçe'den bir türlü vazgeçilemi- 

yor... Tutku halinde bir Kürtçe, 

“4402'liklerin göreve iadesi” deyince bel- 

ki en çek 2 bin oy alabilirler ama, "Kürtçe" 

deyince, sanırsınız ki sandıklar taşacak. Öyley- 

“se, daha da ileri gidilmeli ve Kürtçe'nin resmi 

dil olacağı, bizim Çerkezce'yle. Tatarca'nın 

yardımcı dil olarak okullara yerleştirileceği se- 

çim bildirgesine yazılmalıdır, değil mi efen- 

dim? 

YENİ ÖNCÜ 
Ocak 1987 , 

Çerkezler ve Çerkez Ethem, A. Satgali 

Sayı 9, Sayfa 48-54. 

Çerkez halkı Türkiye'de hemen hemen 

herkes tarafından bilinen, ama ne oldukları, 

nereden geldikleri konusunda az bilgiye sahip 

olunan bir halktır. Kimileri Çerhezlerin Kal 

kasya'da yaşayan Türk boylarından olduğunu 

iddia ederken, kimileri ise bir zamanlar Kaf- 

kasya'da yaşamış ama daha sonra yok olmuş 

bir halk olduğu iddiasındadır. Çerkezlerin 

böylesine az bilinmesinde ve gittikçe kapitaliz- 

min gelişen şartları içinde asimile olmasında 

resmi güçlerin etkisi kadar kendi sorunlarına 

kendilerinin de sahip çıkmamaları neden ol- 

maktadır. 

Bugün büyük muhüceretten bu yana yüz- 

yirmiüç yıl geçti. Çerkezler muharecetle bera- 

ber, birçok ülkeye dağıldılar, Başta Türkiye 

olmak üzere Suriye, Ürdün, İsrail, Yugoslavya, 

Lübnan, Irak, Kuveyt, Misir, Libya, Arnavut- 

luk ve Madagaskar'a kadar yayıldılar. 

Çerkezlerin büyük muhaceretten sonra" 

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde iskan edil 
meleri belli bir plan ve siyasi tercihe yöre şe- 

killerimiştir. 

Çerközlerin Tük toplulukları içerisinde 

asimile Olmalarının önemli nedenlerinden bir 

tanesi Türklerin Kurtuluş Savaşı olarak baş- 

ayıp kurülamayış Savaşı olarak sonuçlanan 

savaştaki pozisyonlarına bağlamak yanlış ol- 
maz. Başlangıcında emperyalizme karşı veri- 

len mücadelenin başlatıcısı, sonucunda İse 

Türklerin kurtulamayış savaşı haline gelmesin- 

de. yöneticisi Çerkezler ayrımı, Çerkez toplu- 

munu ikiye bölerek taraflardan birini resmi 

ideoloji ile uyuma, diğerini ise Kemalizme kar- 

şi olan her türlü akıma adapte olmaya sevket- 

miştir. Bu ikinci kategori içerisinde sosyalist 

ve devrimci fikirler taşıyanlar olmakla beraber 

Kemalızme din kisvesi alında karşı çıkan 

gruplar da bulunmaktadır. 

Çerkez'in kuvvetlerinden ürküntü duyan- 

lar bir gün Çerkez'in daha kuvvetlenip siyase- 

ün bütününü belirlemesinden endişe etmek- 

teydiler, Hafbuki Çerkez mücadelesinin hiçbir 
zaman odağını iktidarı koymamıştı zaten tas- 

fiye olmasının bir nedeni de bu değil miydi? 

Mücadelesinin odağına iktidarı koymayanların 

kazandıkları nerede görülmüş ki! 

Çerköz Ethem, Türkiye'de yaşayan halk- 

lara karşı hiçbii zaman hainlik etmemiş, bur- 

juvazinin muhtelif oyunlarıyla tasfiye edilmiş- 
tir. il. , , 

“Kurtuluş Savaşının" tek Çerkezi Ethem 

ve kardeşleri değildir. Çerkez Ethem ve kar- 

deşlerinden başka Ankara Hükümeti ile bera- 

ber olan çok sayıda askeri ve siyasi önderlikte 

bulunan Çerkez vardır. 
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KAFKAS-K ÜL, VUR DERNEKLERİ ADRESLERİ 

 Köfkas Kültür Dernekleriyle daha kolay iletişim sağlanabilmesi ve okurlarımızdan gelen is- 
tek üzerine, değişik illerdeki Kafkas-Kültür Dernekleri'nin isim ve adreslerini yayınlıyoruz. 

1, “ Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 
Sağlık Mah. Cemal Gürsel Caddesi 12/8 Sıhhiye/ANKARA 

. 2. Bursa Kafkas Folklor ve Kültür Derneği 

Ahmetpaşa Mahallesi İstiklal Okulu Caddesi No. 49/B BURSA 
3. Düzce Kuzey Kafkasya Kültür Derneği ii. 

, Şerson Pasajı Bolu Caddesi Düzce/BOLU 
4. Eskişehir Kafkas Folklor ve Kültür Derneği 

Porsuk Caddesi 55/A ESKİŞEHİR i 
. İçel Kafkaslılar Kütür ve Yardımlaşma Derneği . 

Selçuklar Mahallesi 757. Sokak. Şamil Durağı MERSİN | 
6. İstanbul Kafkasya Kültür Derneği 

Nuhkuyusu Caddesi 132/2 Bağlarbaşı-Üsküder/İSTANBUL 

7. İzmir Folklor Araştırma ve Geliştirme Derneği 
188. Sokak No. 24/A H. Rıfatpaşa/İZMİR 

8. Karamürsel Kafkas Kültür Yaşatma Derneği 
Hacı ömer Ağa Mahallesi Karadere Apt. Kat. 1 No. 25 Karâmürse/İZMİT 

9. Kocaeli Kafkas ve Kültür Derneği 

. Kemalpaşa Mahallesi Yalıcami Sokak Kozluca Otel Arkası KOCAELİ 
10. Kütahya Kafkas Folklor Derneği 

Alipaşa Mahallesi Belediye Sokak No. 19 KUTAHYA. 
11. Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı 

Bahariye Caddesi Yeğine Sitesi A Blok No. 37/70-71 Kadıköy/İSTANBUL . 

“12. Samsun Kafkas Kültür Derneği 
Kadı Caddesi No. 19 SAMSUN 

13. Sivas Kafkas Derneği 
, Sirer Caddesi, Sirer Pasajı Kat, 4 No. 8 SİVAS 

14. Yalova Kafkas Kültür ve Yaşatma Derneği . 
Hamam Sokak. Termal Minibüs Durağı Karşısı No. 2 Yalova/İSTANBUL 

15. Batum ve Havalisi Göçmenleri Yardımlaşma Derneği P.K. 517 BURSA 

ca
 

YURTDIŞINDAKİ KAFKAS KÜLTÜR DERN EKLERİ ADRESLERİ 

1, ALMAN YA . 

1.1 Tscherkessischer Kultur Verem E V. STROM 
Str. 38 1000 BERLIN-21-DEUTCHLAND 

1.2 Wuppertal Tscherkessischer Kultur Veren 
Reiter Str. 7-4 6600 WUPPERTAL-I:DEUTCHLAND. 

! 3 Köln Tscherkessischer Kultur Verem 

Auchener Sir 130 5000 KOLN-I-DE UTCHLAND 

2. HOLLANDA 
Çerkes Kültür Derneği 

Postfach 542 7600 ALMELOJNEDERLÂND 

3. AMERİKÂ 
North Caucasus Center 

, 204 Haledon Avenue, Prospect Park, N.J. 07505 (201) 956- 1544 USA | 
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