
S
i
m
i
.
 

e 
b
 

| 
e
 

i 
e 

i
i
 
v
 

K
N
 

Zi 

 . 
a 

e
 

e 

SN 
ik 
a
 

e
 

e
 
e
 

e 
e
 

ç 
a
 

i 
ğ 

Kk 
e
 

e
 

Xx 
e 

|
 

>, 
; 

«lc, 
«
c
c
 

,,,cceceeeeececec0c0c0000 
,
 

a
 

pi 
a
 
V
k
 

e 
D
i
 

i
i
 

5 
e
.
 

e
 
e
 

e 
e 

e
 

ki 
e 

e
 

RE 
e
 

ii 
3 

X 
e
 

R 
e
 

a 
ç
i
.
 

K
N
 de 

e 
i 

S
N
 

Ni 
e 

ii 
> 

SN 
a
 

a 
D
r
e
 

ve 
e
 e
 

e
 

e
 

> 
,
,
 e 

SE 

e 
e 

H
N
 ği 

E 
ER 

— 

SE a 

a 

A
R
R
 

ek 

ii 
e
 
e
 

e
 a) 

a 

e a e 
e 

ZE 

288 

2 
e 

2 
ar 

e 

e
 

> 
>, 

, 
i 

iü 
3 

A
 

ie 

e 
ER 

N 

e
 NN 

SE 

e
 

e
 
e
 A 

v
i
 

Aİ 

e 
A
 

    

< 
e
 

e
 

S
i
 

l
i
 

Ri 
32 

e 
KN 

N 
a
 

Mesai 

  
a
 

e
 Yi e
 

G
l
 Mi 

E
R
 

ii 
2
 a
 

 



eid yin 
Aylık Kültür Sanat ve Haber Dergisi 

Sahibi: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Adına Başkan ASLAN ARI * 

Yazı İşleri Sorumlusu: Mansur ULUTAŞLI * Haberleşme Adresi: 
P.K. 17, EMEK-ANKARA * Abone bedelleri, (herhangi bir PTT şube- 

sinden) 108669 No'lu Posta Çeki Hesabına gönderilir * 

* Gelen yazılar basılsın basılmasın geri gönderilmez * Yayımlanan ya- 

zılar kaynak gösterilmeden iktibas edilemez * İmzalı yazıların sorum- 

luluğu sahiplerinindir * 

İÇİNDEKİLER 

—SÜRGÜNDE 125. YIL........................ 1 
— SEKİZ MART DÜNYA KADINLARGÜNÜ ....... 2 
— YİRMİ BİR MART IRKÇILIKLA 
MÜCADELEGÜNÜ............. 0... 3-4 

— ASİMİLASYON KAVRAMI - TARİHSEL ÖZET .. 5-20 
— YOKSULLUĞUN PAYLAŞIMI ............. 21-22 
— ASİMİLASYONUN KENTLEŞME BOYUTU ... 23-24 
—VORŞER.............. a 25-27 
— YAŞANMIŞ ÖYKÜLER-ANILAR ..... a, 27-30 
— SÖYLEŞİ(Çetin ÖNER) ................... 31 
— YENİ VE DOĞRU DEĞERLENDİRMELER , 
YAPILMALIDIR ......................... 32-36 

— KÜLTÜR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME .. 36-38 
— BİR SÜRGÜNÜN YAŞAMINDAN KESİTLER.. 39 
— MİTOLOJİ ............. 1... 40-43 
— ŞİİRLER (Mohmad MAMAKAYEV- 
İbrahimSAYILGAN)..................... 44-45 

— KARİKATÜR (Hatko NAZMİ-Öner) .....:.... 46-47 
.— KAFDAĞINDANMASALLAR.............. 48-49 
—OKUYUCUKÖŞESİ ...................... 50-51 
—DERNEK HABERLERİ.................... 51-54 
— BASINDAN ............ 1. 55-56 

Mine Ofset Matbaacılık 
Tel: 417 34 75- 125 23 52 e Ankara 

 



  

* 

o
 

  

  

  

> 

; 

Bilindiği gibi 1989 Çerkeslerin anavatanlarından koparılış sürecinin 

2d yil önce dedelerini İZ "Karadenizin iki kıyısına dökülmüştü. Kö 

leştiriliyorlardı yokluk yoksunluk içerisinde, 

— a» Fa vaa , 

uzlandığı, büyüdüğü 1864'ün 125. yılı. 

»ne gemilerdeydi. Osmanlı topraklarına yer. 

o 

Yokluğa, yoksunluğa, amansız yol koşullarına, hastalıklara, kıtlığa dayanabilenlerin, kimi yerlerde sıtmadan 
rta kalanların, ülm güçlüklere karşın ayakta kalabilenlerin biz torunları anavatandan kopuşun 125. yılını anmak, 

Kapsamlı bir değerlendirme yapmak istedik: Ata toprağımızdan nasıl koparıldık, kopuşta etken olan nedenler 
nelerdi. Nerelere nasıl yerleştirildik, koşullar nelerdi. Nelerle karşılaştık, neler kaybedip neler üretebildik. Ülkele- 
rimiz tarihine, politik kültürel sanatsal yaşamına ne gibi katkılarda bulunabildik. 

Tüm bu konulara, önereceğiniz başka konulara ilişkin çeşitli etkinlikler düşünüyoruz: Konferanslar, paneller 

açık oturumlar, sergiler, etkinlikler öncesinde ve sonrasında yayınlar.. 
> 

Hemen görülebileceği gibi bunları gerçekleştirebilmek, bu kapsamı ile amaca ulaşabilmek çok güç ama ola- 

naksız değil. Ancak büyük ölçüde sizlerin özverisine bağlı. Kültürel varlığımızı korumak, geliştirmek gereğine ina- 

nan, bu bilinçte olduğuna inandığımız sizlerin özverisine yardımlarına... İlk aşamada önerilerinizi alacağız. Öneri- 

leriniz doğrultusunda ve olanaklarımız ölçüsünde programı oluşturacak ve işbölümü yapacağız. Katkılarınız yar- 

dımlarınızla da etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi sizlerden dileklerimiz: 

1- 1989 güz aylarında düşünülen anma-değerlendirme etkinlikleri program taslağı için önerileriniz 

2- Önerilerinizin hangisinin gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkıda bulunabileceğiniz. 

3- Çeviri yapabilecek düzeyde bildiğiniz dil/diller. : 

4. Elinizde bulunan yayınların adları. 

5- Kişisel yetenekleriniz, el becerileriniz. 

6- Bu konuda katkıda bulunabileceğini" umduğunuz, kendilerinde kaynak bulunduğunu bildiğiniz kişilerin ad 

ve adresleri. 

Çok gecikmeden gelecek cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız. 

125. yıl Anma-Değerlendirme Kurulu adına 

Necdet HATAM 

Adres: K.K.K.D. 125. yıl P.K. i7 Emek-Ankara



  

  

  

  
"Bilinçle donanarak toplumun sağlıklı dokusunu yeniden örecek kuşağa, 

attığımız her ileri adımda payı olan, 

kişiliğimizde güzel ve olumlu ne varsa kendilerine borçlu olduğumuz, 

annelerimizin emeğine 

ve tanımlanamaz özverisine saygıyla... 

İnsan özgür doğar; en özgür ol- 

duğu tarihsel dönem kimsenin bir 

başkası üzerinde doğal bir yetkesi- 

nin olmadığı, egemenliğin doğa 

yasalarında olduğu dönemdir. 

Kendi bilincine vardığı gün özgür- 

lüsüne de bilinçle sarılmış, bir 

yandan doğayı insanlaştırırken bir 

yandan da doğanın gücünü karak- 

ter edinerek onunla bütünleşmiş 

ve direnen, boyun eğmeyen bir 

yapıya ulaşmıştır. 

Doğava egemen olan insan ken- 

i yasalarını koyarak toplum düze- 

nine geçiş yolunu açmış, oysa UYy- 

garlığa doğru açtığı bu yol yer yer 

kendisini! zincire vuran süreci de 

başlatmıştır. Bu süreç ilkel toplu- 

luk yaşamında tam bir eşitlik için- 

de toplumda aktif bir yaratıcılıkla 

yerini alan, omuz omuza çalışan- 

üreten kadiın ve erkeğin yollarını 

ayırmıştır. Önceleri paylaşılırken 

bu yeni dönemde azınlığın mülki- 

yetine geçerek, mülksüz bir sınıfı 

yaşamak için işgücünü satmaya 

zorlayan üretim araçlarının gelişi- 

miyle, kadının anatomik yapısı ça- 

lişma-üretme alanı konusunda be- 

lirleyici olmuş ve onu üretim süre- 

cinden uzaklaştırmıştır. Kadının 

tarihsel yenilgisi ile sonuçlanan bu 

zincirleme anaerkil ailenin yerine 

ataerkil aileyi getirmiştir. Bu olay 

bir dönüm noktasıdır. 

Kadın ve erkek özgürlüklerini 

ilk kez birlikte yitirmişlerdir, özel 

mülkiyetin doğuşu ile. İkinci yara- 
yı ise kadın kendi anatomisinden 

almış, sınıfsal ezilmişliğiin üzeri- 

ne bir de ataerkil birikimi koy- 

muştur. Anaerkilliği ataerkilliğe 
dönüştüren gücün kaynağı İse 

sınıfsaldır, Kadının ezilmişliği tü- 

müyle sınıfsaldır. 

Toplumun özgür ve eşit haklı 

bir üyesi iken bu niteliğini yitir- 

mesinin nedeni, cinsler arasındaki 

ayrım olmamıştır. Örneğin, köleci 
toplumda köle kadın ile köle er- 

kek ayrımı yoktu, her ikisinin de 
emeği sömürülmüş, her ikisi de öz- 
gürlüğünü yitirmiştir. Bu anlamda 

eşit oldukları bile söylenebilir. İş- 

gücünün metalaştığı kapitalist top- 

lumda emeğini ucuza sattığı için” 

yine erkekle birlikte kapitalin sö- 
mürdüğü insandır ve yine sömürü 

bazında eşittirler. 

v 

ÇETAW NURAN KIZILIRMAK   

Dünya kadınlarının özgürleşme 

yolunda devinim içinde olmaları 

kıvanç verici kuşkusuz. İnsan ol- 

mak adına onurlu bir yol. Ancak 

insanlığın tarihsel gelişimi doğru 

yorumlanmalı, başçelişki doğru 

saptanmalıdır. Kadın ve erkek top- 

lumun birbirinden yalıtlanama- 

yan-soyutlanamayan üyeleridir, bi- 

rini özgürlüğe götürecek savaşımda 

diğeri hedef alınmamalı. Bu tür 

oluşumlarda nitel bir sapma her 

zaman olasıdır. 

Neredeyse nüfusun yarısı gibi 

büyük bir potansiyeli asıl sorun- 

dan uzaklaştırarak yanlış hedefe 

kanalize etmek toplumsal bir so- 

rumsuzluktur ayrıca. Özel bir ana- 
liz aramak gerekmez, kadın kurtu- 

luş hareketlerinin üretim süreçleri- 

nin kökten değişimini gerektiren 

bir dizi talebi olmalıdır. 

Sonuçta, kadının ve erkeğin 

özgürlüğünün limitini belirleyen 

sınıfsal kökenidir. Çünkü insan ait 

olduğu sınıf kadar özgürdür. Kadı- 

nın özgürleşmesi toplumun, sinıfı- 

nın ve kadınlığının bilincine var- 

masıyla; üretime katılarak emeği- 

nin karşılığını bağımsızca değer- 

lendirmesiyle; diyalektik düşünce- 

yi aklına ve yüreğine sindirmesiyle 

eşanlamlıdır. Eşitlik ve özgürlük 

gibi insanın başat sorunlarının çö- 

zümlenmesinin önkoşuludur bu. 

“Kadının özgürleşmesi, insanın Öz- 

gürleşmesi olayının bir boyutudur. 

» Özgürlüğünden vazgeçen insan, 
insan olma niteliğinden vazgeçi- 

yor demektir. Ulusların karakteri 

her bir üyesinin eşit haklı ve özgür 

yaradılışlı oluşu ile belirlenir. Ta- 

rihi yazan ve geleceği kuracak 

olan da bu karakterdir. . 

78 yıl öncesinin 8 Mart'ında 

bir grup bilinçli ve yürekli işçi ka- 

dın, savaşarak hakettikleri bu gü- 

nü dünya kadınlarına armağan et 

tiler. Onlar, grevde çıkan yansin- 

da öldüler ama "hiç yaşamamış. 

gibi" değil. 

Anılarına saygiyla.



  

  

  

  

  

“Irkçılık ayrımcı gruplar-arası ilişkilerin biyolojik iemellerle doğrulanabileceği yanılimacasına dayanan anti- 
o. i 

sosyal inanış ve davranışlardır.” 

irkçı tutumlar, yalnızca renk 

düşmanlığı olarak motivize edilse 

de tarihte egemen sınıfların sömür- 

rüye dayalı eşitsizlikçi görüşleri ve 

halkın önyargılarının da katılımıy- 

la, devlet ideolojisi niteliğini kazan- 

mıştır. Bat toplumlarının deniz- 

cilikteki atilimlari ve keşifleri so- 

nucu ırkçılık, kolonicilik döne- 

minde belirginleşmiş, kapitalizm 

döneminde ise gelişen bir yapı iz- 

lemiştir. Kolonicilik ile yeni bir 

süreç başladığında dünyanın daha 

önce ulaşılamamış çeşitli bölgele- 

rine giden batı insanları, farklı ge- 

lişimler sonucu farklı kültürleri ya- 

şayan, biçimleri ve davranışlarıyla 

değişik tablolar çizen, ilkel ya da 

yarı uygar: topluluklarla karşılaş- 

mış ve aralarındaki büyük Kültürel 

fark onları kendilerinden olmayan 

yaratıklar veya başka bir ırkin in- 

sanları olarak algılamalarına neden 

olmuştur. 

Daha eski dönemlerde, kabile- 

cilik, uygar-barbar, immetçilik, 

soyluculuk gibi etnosantrik (etnik 

benmerkezci) tutumlar, toplumlar 

arası veya aynı toplum içindeki in- 

sanlar arası ilişkilerde, ayırdedici 

özellik sayılmaktaydı. Ancak ayır- 

dedici nitelik sayılabilecek bu de- 

ger yargıları arasında dini inançla- 

rına göre sınıflandırmanın daha bir 

esnekliğine karşın ırkçılık, tüm bu 

tutumlardan daha, keskin bir yapı 

gösterir. Bu olgu "bir sınıfın (ya 

da zümrenin) "'bunalım" dönemi- 

nin öğretisi"? 

kapsar. 

Burjuvaziye ve Mutlak Monar- 

şiye karşı kendini korumak kaygı- 

olduğu gerçeğinide 

sında olan a a 

aracı olarak, soy üstünlüğüne daya- 

ih arkçılığı gündeme i 

Büyük servetleri elinde tutmaya 

başlayan burjuvalar ise aristokrat. 

lardan aşağı olmadıklarını kanıila- 

mak amacıyla soyluluk ünvanları 

satin almış ve uzak ülkelerdeki 

farklı renkteki insanlara karşı, be- 

yaz ırkçılığını geliştiren bir politi- 

ka izlemiştir. 

Ulusal devletlerin oluşmasını 

bilinçli olarak destekjeyen burjuva 

ideologları, ulusal birlikteliği sağ- 

lamak için yurt sevgisini, kendi in- 

sanlarını övücü, diğer uluslara karşı 

önyargılara dayalı daha acımasız, 

füşü geliştirmişlerdir. Bu 

düşünceler sonucu, gerçek olmadı 

gı halde ulus ile ırk sözcükleri aynı 

kavramlarmış gibi kullanılarak 

ulus bazında, ırkçı yapılanmalar 

oluşmuştur. Oysa ne Fransız ne 

İtalyan ve ne de Alman gibi isimler 

değişik ırkları değil, değişik ulus 

ları anlatan terimlerdir. Ancak Na- 

zi Almanya'sının Hitler'i sözlerin- 

de; 

"En büyük derdimiz karışık ve 

bozuk kandır. Kendimizi nasıl 

saflaştırabiliriz ve kefaretini na- 

sıl öderiz? Tanrının bahşettiği 

sonsuz hayat gerçekten saf ve 

soylu olanlar içindir. Yalnız- 
3 ca" 

demiştir. 

Hitler "genetik kaliteye" ulaş- 

manın yolunu, insan haraları kur- 

mak ve buralarda, saf Alman ırkı 

yetiştirmekte bulmuştur. Yahudi- 

ler'i ise, Alman ırkını dejenere et- 

tikleri gerekçesiyle baskı, terör ve 

«desteği 

Yahudileri"ni Filistin'de birleştir. 

koyduğu yasalarla, toplu katliam- 

larla yoketmeye çalışmış, Yahudi- 

liğin dini bir öğreti olduğunu ve 

ırk anlamında ele alınamayacağını 

gözardı etmiştir. 

“Rosenberg bir ulusu birlik 

içinde tutmak için ortak bir düş- 

man yaratmak gereğine inanır." 

oysa "harekete geçen bir ırkçılığın 

karşı ırkçılıkları uyandırıcı niteli- 

gi" vardır. Bu bağlamda gerçek 

olan Yahudiler'in, tarihte birçok 

halklar tarafından, köleleştirildiği 

ya da dışlandığıdır. Eşitsizlikçi tu- 

tumlara karşı, varlıklarını sürdüre- 

bilmek için kendilerini "kutsal ve 
vaad edilmiş toprağa yerleşecek 

seçkin halk" gibi ideolojik ama 

özünde psikolojik savunmaya da- 

yalı, ırkçı nitelik taşıyan düşünce- 

ler Yahudiler arasında yaygınlaşır. 

Yahudi burjuvalarının sömürecek 

ulusal bir devlet yaratma isteği ve 

gerekse emperyalist devletlerin 

sonucu, "Tüm dünya 

me ülküsü doğrultusunda, siyonist 

politika etkin konuma geçer. Dü- 
nün Almanya'sında soykırımına 

hedef olan Yahudiler günümüzde 

Filistinliler'e karşı şoven ve ırkçı 

tutumlarıyla her gün şiddetin do- 

zunu artırarak baskılarına devam 

etmektedirler. 

Apartheid o (ayrı (o gelişme), 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin be- 

nimsediği, ırkçı politikanın ismi 

dir. İnsan haklarının insanlara eşit 

uygulanmadığı, seçme ve seçilme 

özgürlükleri olmayan zenci ve As- 

yalı halklardan, beyaz azınlığın 

koyduğu ırkçı nitelik taşıyan, ya-



salara uymaları beklenmektedir. 

Birleşmiş Milletler Topluluğu'nun 

bu ülkeyi üyelikten çıkarmasına ve 

tüm uluslararası protesto ve yapir 

rımlara karşın G. Afrika Cumhu- 

riyeti ırkçı politikasını sürdürmek- 

tedir, 

Gerçekte, bazı topluluklarda 

belli fenotiplerin ağır basmasına 

rağmen, ırkların kesin ayrımları- 

nın yapılamayacağıdır. İnsan top- 

luluklarının uygar, gelişmiş ya da 

azgelişmiş olmalarının nedenini, 

ırksal kalıtıma, fizik ve fizyolojik 

özelliklere, kültürel niteliklerdeki 

farklılıklara bağlamak ırkçı politi- 

1) Siyonizm ve Irkçılık, s. 20 

2) 
3 

  

kalara özgü bir tutumdur. Asıl be- 

iirleyci olan tüm dünya uluslarının 

bilimsel ve çağdaş bir anlayışla, 

bu olaya karşı tutumları olacak- 

tr, 

Günümüzde bu konuda hiçbir 

sorunu olmayan ülkelerde bile, bir 

iç savaş ya da uluslararası bir an- 

laşmazlıkta, ırkçılığın egemen sr- 

nıfın da desteğiyle ortaya çıkıp, 

tehlikeli boyutlara ulaşması çok 

uzak bir olasılık değil. Sahte bi- 

limsel temellere dayandırılsa da 

halkın zayıf bir anında, önyargı 

dozunun yükseltilip, toplumsal dü- 

şüncenin ırkçılığa yönlendirilebi!- 

  
mesi söz konusudur. Önemli olan 

tüm dünya uluslarının bilimsel ve 
çağdaş bir anlayışla bu olaya kar- 

şi tutumlarıdır. 

irkçıliğa karşı direnen tüm 

halklara kurum ve kuruluşlara mü- 

cadelelerinde başarıya ulaşmaları- 

nt dilerken, bu günün kavgalarında 

yetişen insanların belki de çok ya- 

kında elde edecekleri özgürlüğü 

yaşarken, geleceğe insan hakları- 

nın tüm insanlara ayrıcalıksız uy- 

gulandığı düşüncede özgür barış 

içinde bir dünya bırakacaklar 

inancındayız. 

Şenel Alaeddin; Irk ve Irkçılık Düşüncesi: s. 63, Bilim Sanat Yayınları - Ağustos 1984. 

) Yarın Dergisi, Mayıs 1985, s. 13, Nazilerden İnciler. 

4-5) Şenel Alaeddin; irk ve İrkçılık Düşüncesi, s. 102-162. Bilim Sanat Yayınları, Ağustos 1984. 

&) Cağın Kemal, Yarın Dergisi, s. 16, Kasım 1985



  

  

Bu makalede “asimilasyon” (“özümleme”, “özümseme") kavramının 

Amerikan sosyolojisi/antropolojisindeki tarihsel serüveni özetlenmiştir. 

Konumuzu özellikle Amerikan koplumü! İlimleri ile kısıtlamamızın nedeni, 

özgül tarihsel gelişimi nedeniyle dünyadaki einik olarak en karmaşık ülke- 

lerden biri olan ABD'de, bu alanda yapılan çalışmaların görece çokluğu- 

dur. F akal, makalenin sonuç bölümünde de belirtildiği gibi bu olgu aynı 

zamanda Amerikan top imi ilimlerinin bu alanda yalnızca “göçmen” so- 

runlarıyla ilgilenmesine » e açtı. Açıktır ki asimilasyon kavramının sadece 

göçmenlikle ilgili olarak kullanılması ve geliştirilmesi asimilasyon sürecinin 

bazı önemli yanlarının kavranmasını güçleştirmektedir. 

Asimilasyon kavramının Amerikan toplumbilimlerindeki tarihsel geli- 

şimi, pratik nedenlerden dolayı, kavramın geliştirilmesine yapılan “ieorik" 

katkılarla sınırlı tutulmuş, oldukça bol olan ampirik çalışmalara ancak 

“teorik” bağlanularıyla ilgili olarak atta bulunulmuştur. Bu nedenle ma- 

kalenin odak noktasını bu alandaki çalışmaları en çok etkileyen Rubert 

E, Park ve Miltan M. Gordeon'un çalışmaları oluşturmaktadır. Makalenin ek 

bölümünde ise asimilasyon kavramına yakın zamanlarda yapılan en önemli 

katkı sayılabilecek bir çalışma olan Danimarkalı toplumbilimciler Jorges 

Elklit ve Ole Tonsgaard'in makalesi özetlenmiştir. 

Asimilasyon terimi ilk önce biyolojide "içine almak”, “özümlemek" 

anlamlarında kullanılmaya başlandı. Terim biyolojiden ("bütünüyle kavra- 

mak”, "özümsemek" sözcüklerini ifade etmek için) psikolojiye oradan da 

sosyolojiye geçti. Sosyolojide ise ilk önceleri "karşılaştırmak", "benzer 

yapmak" anlamlarında kullanılırken daha sonraları "içine almak", "bütün- 

leştirmek" eylemlerini tanımlıyordu. Asimilasyon kavramı ilk önce Park ve 

Burgess'in "Sosyoloji Bilimine Giriş" isimli kitaplarında netleştirilmeye, bi- 

limsel olarak-tanımlanmaya çalışıldı ve genel bir sosyoloji teorisi bağlamın- 

da sistematik olarak ele alındı.' 

Park ve Burgess'e göre dört ana toplumsal etkileşim (interaction) tipi 

vardır: rekabet (competition), çatışma (conflici), uvum (accommodation) 
ve asimilasyon (assimilation). Sosyolojinin konusu genel olarak bu İlişki- 

lerdir. 

Bu yaklaşıma göre dört ana etkileşim tipi arasında ilk, evrensel ve te- 

mel olanı rekabettir. Toplumsal ilişki etkileşime yol açar. Rekabet ise top- 

lumsal ilişki olmadan oluşan etkileşimdir. Park.ve Burgess, kendilerinin de 

belirttiği gibi, rekabet kavramını biyolojiden almaktadır. ("Evrensel bir ol- 

su olarak rekabet ilk önce biyologlar tarafından net.olarak kavrandı ve uy- 

gun bir şekilde tanımlandı".) Rekabet toplumun dağıtım ve ekolojik örgüt- 

lenmelerinin oluşturulduğu bir süreçtir. Bu süreç sonucu nüfusun bölgesel 

ve mesleki dağılımı saptanır. "İş-bölümü ve bireyler ve birey grupları arasın- 

daki çağdaş yaşama özgü örgütlü ekonomik bağımlılığın tamamı rekabetin 

bir ürünüdür. Öte yandan, kendisini bu rekabetçi örgütlenmeye empoze 

eden, ahlaki ve politik düzen, çalışma, uyum ve asimilasyonun bir ürünü- 

dür.” Çalışma, uyum ve asimilasyonu rekabetten ayıran özetlik, bu üç süre- 

cin (toplumsal) kontrol ile ilişkisidir. Çatışma politik düzen ve bilinçli 

kontrol ile; uyum toplumsal düzen ile tanımlanır. Asimilasyonun uyumdan 

farklılığı, kisilik yapısındaki daha temel ve kapsamlı bir dönüşümü ifade et- 

mesidir. Yani uyum süreci toplumsal örgütlenmedeki değişim sürecidir, asi- 

milasyon ise toplumsal yapının "özünde"ki, kişilik yapısındaki ve kültürel 

. EROL TAYMAZ 

  

  

Dört ana toplumsal etkileşim 
tipi: Rekabet, çatışma, uyum 
ve asimilasyon. 
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mirastaki (ortak deneyim ve gelenekteki) değişim sürecidir. 

Rekabet, çatışma, uyum ve asimilasyon süreçlerinin toplumsal yapılar- 

la ilişkisi Tablo 1'de gösterilmiştir. Bu tablodan da açıkça görülebileceği 

gibi Park ve Burgess'in teorisi toplumsal yaşamı ekonomik, politik, 

toplumsal ve kültürel düzeylere ayıran bir sorunsala dayanmaktadır. 

Tablo 1. Toplumsal Düzen ve Süreçler 

Toplumsal Süreç Toplumsal Düzen" 

Rehabet Ekonomik denge 

Çatışma Politik düzen 

Uyum Toplumsal düzen 

Asimilasyon Kişilik ve kültürel miras 

Park ve Burgess'in asimilasyon tanımları şöyledir: “Asimilasyon, kişi- 

lerin ve grupların diğer kişi veya grupların ani, duygu ve davranışlarını ka- 

zandığı, onların deneyim ve tarihlerini paylaşarak ortak bir kültürel yaşam- 

da bütünleştikleri karışım ve birleşme sürecidir... Toplumsal ilişki etkileşi- 

me yol açtıkça asimilasyon bunun (etkileşimin) son, tam ürünüdür." Park, 
Toplumsal Bilimler Ansiklopedisi"ndeki ünlü makalesinde İtoplumsal) 

asimilasyonu "ortak bir bölgede yaşayan, değişik ırksal kökenlerden ve 

farklı kültürel mirasa sahip insanların, en azından bir ulusal varlığı sürdüre- 

cek düzeyde kültürel dayanışmayı sağlama süreci" olarak tanımlamakta- 

dır.” Bu tanımları daha detaylı incelemeden önce asimilasyon kavramının 

(ırksal-) karışım (amalgamation) ve kültürleşme (acculturation) kavramla- 

riyla ilişkisini görelim. 

Park ve Burgess'e göre (ırksal-) karışım ve asimilasyon çok yakın fa- 

hat farklı iki kavram. (Irksal-) karışım, karşılıklı (cinsel) ilişki ve evlenme 

yoluyla ırkların birleştiği bir biyolojik süreç; öte yandan asimilasyon kül- 

türlerin birleşmesi ile kısıtlı bir kavram. (İrksal-) karışım ırksal özelliklerin 
karışımı olduğu halde iki grup arasındaki toplumsal ilişkileri evlenme, vb. 

yoluyla artırdığı için "doğal olarak asimilasyonu hızlandırır." Bu, Park'tan 

sonra Amerikan toplumbilimlerinde hemen hemen tartışmasız kabul edil- 

miş bir tanım. Bu analizin sorunlarını aşağıda göreceğiz. 

Kültürleşme kavramı konusunda durum biraz daha karışık. Kimi 2 Za 

man bu iki kavram aynı anlamda fakat farklı alanlarda kullanılıyor. (İki 

kültürün birbirini etkilemesi anlamında etnoloji ve antropolojide kültürleş- 

me, sosyolojide asimilasyon kavramları. İngiliz anirapologları ise genellikle 

kültürleşme kavramı yerine “kültürel temas” kavramını tercih ediyorlar.“ ) 

Kimi zaman kültürleşme iki-yönlü etkileşimi (ilişki halindeki iki kültürün 

de değişmesi), asimilasyon ise tek-yönlü etkilemeyi (ilişki halindeki kültür- 
lerden birinin diğeri içinde erimesini) tanımlıyor. Park ve Burgess'in asimi- 

lasyon tanımları da bu doğrultuda. Bazı yazarlar ise tam tersi bir tanımla- 

mayı kullanıyorlar. 

Horowitz'in şemalarını kullanarak bu iki süreci aşağıdaki biçimde gös- 

terebiliriz.” 

Süreç 1 Süreç 2 

A*B—>C A*-B—>A 

iki ya da daha fazla srup bir grup, diğer grubun 

veni, daha büyük bir grup kimliğini kazanır 

oluşturacak şekilde birleşir 

Genel olarak asimilasyon kavramı ikinci süreç için, kültürleşme kav. 

ramı da birinci süreç için kullanılmaktadır. (Horowiiz her iki sürece de asi- 

Kimi zaman Kültürleşme iki- 
eikileşimi, asimilasyon ise 

tek-yönlü etkile.neyi tanımlı: 
yor. 

 



  

milasyon demekte, birinci sürece, asimilasyonun alt-başlığı olarak, karışım 

(amalgamation), ikinci sürece de birleştirme (incorporation) demektedir.) 
Bu tüpte bir sınıflandırma genellikle pek çok araştırmacı tarafından açık 

veya örtük bir şekilde kullanılmaktadır 

Yukarıdaki şema ilk bakışta çok kullanışlı gibi görünse de, daha dik- 

katli bir incelemede çeşitli sorunlarla karşılaşılacaktır. Örneğin, ikinci sü- 

reç aslında 

A»-B—>A' 

şeklinde yazılmalıdır, çünkü asimilasyon sonucu oluşan kültür (A'), en 
azından aradan belirli bir zaman geçtiği için, ilk kültürden (A) farklı olma- 

lıdır. En tek-yönlü asimilasyon koşullarında bile yokolan kültürün çeşitli 

öğelerinin asimile eden kültüre karıştığı gözönüne alındığında iki kültürün 

etkileşimi (4 * B) sonucu oluşan ortak kültür nasıl tanımlanacaktır? Ya- 

mi yeni kültürün eski kültürlerden birinin devamı mı(A'), yoksa yeni bir kül- 

tür mü (C) olduğu nasıl saptanacaktır? Asimilasyon sürecinin yalnızca s0- 

nuçları (belirli kültürel öğelerin değişmesi/yokolması) gözönüne alındığın- 

da bu sorulara tatmin edici cevapların verilebilmesi zordur. Kanımızca asi- 

milasyon/kültürleşme gibi kavramlar için geçerli olan kavram kargaşasının 

temelinde asimilasyon sürecinin kendisinin (iç-dinamiklerin ve belirleyici 

özelliklerinin) değil, sadece sonuçlarının incelenmesi yatmaktadır. Sorun, 

bir sürecin, bu sürecin ürünleri ile tanımlanmasındadır. Gerçekte, aynı sü- 

reç farklı ürünlere de yol açabilir. Yapılması gereken asimilasyon sürecinin 

iç-dinamiklerinin tanımlanması ve bu dinamiklerin dışsal koşullarla olan 

ilişkilerinin saptanmasıdır. 

Park ve Burgess'in asimilasyon tanımına dönersek; bu tanımdaki 

önemli noktaları şöyle özetleyebiliriz. (Bu makalenin konusu asimilasyon 

kavramı olduğu için diğer üç süreç üzerine olan gözlemler burada incelen- 

meyecektir.) 

1. Aşağıda Harry Bash'in çalışmasını incelerken de göreceğimiz gibi 

asimilasyon kavramının bir ürünü mü yoksa bir süreci mi gösterdiği ilginç 

ve çok önemli bir sorundur. Çünkü bu sorun, genelde epistemolojik varsa- 

yımlarımızla, özelde ise toplumsal olayları ve asimilasyon olgusunu incele- 

me yöntemimizle doğrudan ilişkilidir. Asimilasyon olgusunun incelenmesi 

(diğer toplumsal olgularla ilişkisi, asimilasyonu belirleyen/etkileyen ko- 

şulların saptanması, vb.) bu olgunun ürün veya süreç olarak tanımlanması- 

na bağlıdır. Park ve Burgess asimilasyonu toplumsal bir süreç olarak tanım- 

lamaktadır. Fakat bu sürecin diğer süreçlerle ilişkisi oldukça tasviri düzey- 

de kalmakta, karşılıklı bağımlılıklar ve etkiler (ırksal-karışım süreci hariç) 

net olarak ortaya konulla)mamaktadır. 
2. Park ve Burgess'in çalışmasında asimilasyon hem toplumsal, hem de 

bireysel düzeyde incelenmektedir. (Daha sonraları bu iki düzey daha net 

vurgulanmış, toplumsal asimilasyon ve bireysel asimilasyon kavramları ge- 

liştirilmiştir.?) Örneğin ilk tanımda kişi ve gruplardaki değişimlerden bah- 

sedilerek kavramın hem birey hem de grup düzeyinde geçerli olduğu belir- 

ülmektedir. Fakat sürecin tasvirinde bireysel vurgu ön plana çıkmakta, sü- 

reç bireylerdeki değişimlerin toplamı olarak gösterilmektedir. Ayrıca, yu- 

karıda belirtildiği gibi Park ve Burgess, asimilasyon sürecini kişilik ve (bi- 

reylerce taşınan) kültürel miras yapılarına bağlayarak asimilasyonun doğa- 

sının psikolojik olduğunu belirtmişlerdir. (Bu yönelimler Park'tan sonra 

daha da geliştirilerek Amerikan toplumbilimlerinde bu alanda egemen olan 

psikolojizm veya bireycilik diyebileceğimiz bir akım oluşmuştur.) 

3. Asimilasyon sürecinin açıklanmasında çok sık kullanılan (ve birey- 

sel açıklama tarzlarıyla da uyum gösterebilen) birincil grup/ikincil grup 

kavramları da Park ve Burgess tarafından kullanılmıştır. Bu tanımlamaya 

göre birincil grup bireyler arasindaki ilişkilerin dolaysız ve yüz yüze oldu. 

Yapılması gereken asimilas- 

yon sürecinin iç-dinamikleri- 
nin tanımlanması ve bu dina- 

miklerin dışsal koşullarla olan 
ilişkilerin saptanmasıdır.



gu aile, klan, oyun grubu, vb. gruplardır. İkincil gruplar ise birincil grupla- 

rın dışında kalan, ilişkilerin dışsal ve uzak olduğu tüm gruplardır. Farklı 

kültürel mirasa sahip insanların yabancı bir toplumun birincil gruplar 

girmeleri, ilişkileri çok yoğunlaştıracağı için asimilasyonu kolaylaştırır, 

hatta kaçınılmaz kılar. 

Birincil grupjikincil gr ip sınıflandırması da diğer kavramlar gibi tasvi- 

ri/lampirik kalmasına rağmen asimilasyon sürecinde toplumlararası ilişki- 

terin niteliğinin önemini vurgulamaktadır. Asimilasyon sürecinin temel 

i ilişkiler ile gruplar-arası ilişkilerin göreli konumlarında 

easmaldadır. A ıkür ki, gerek grup-içi ilişkiler, gerekse gruplar-arası iliş- 

kiler, birincil grupjikincil grup sınıflandırmasında da belirtildiği gibi, fark- 

li niteliklerde olabilir ve doğal olarak bu farklılık asimilasyon sürecine fark- 

i «ilerde bulunabilir Par kv ve Burgess'in incelemesindeki en önemli so- 

run birincil grupfikinci grup ilişkilerinin nasıl oluştuğunun açıklamasında 

ve bu ilişkilerin sınıflandırılmasında yatmaktadır. 

4. Asimilasyon sürecinin açıklanmasında çeşitli tarih-aşırı etkenler . 

kullanılmaktadır. Örneğin Park'a göre "Amerika'da olduğu gibi büyük, ka- 

rışık ve kozmopolit toplumlarda asimilasyona en önemli engel kültürel 

farklılıklar değil, fakat ırksal özellikler olarak görünmektedir. (Örneğin 

Japonlar, Çinliler ve Zencilerin konumu.)"” Park burada fiziksel (ırksal) 

farklılıklara tarih-aşırı bir önem vermekte, toplumsal yapıdaki belirli olu- 

şumların ırksal farklılıklar aracılığıyla etkide bulunduğunu görmemektedir. 

Örneğin Amerika'da "ırksal olarak farklı” grupların daha geç asimile olma- 

larının nedeni (ki bu olgunun doğruluğu da başka bir tartışma konusudur), 

ırksal farklılıkların "serbest düşünceyi olanaksız kilan ırk bilincini geliştir- 

mesi"1“ değil, zencilerin yıllar boyunca köle durumunda tutulması, bunun 

sonucu vedestekleyicisi olarak gelişen ırkçılgın Amerikan toplumunda ka- 

zandığı yaygınlıktır. Bu nedenle Park'ın açıklaması mevcut durumu top- 

lum ve tarih dışı “doğa” yasalarıyla açıklamaya çalışan bir tavır olarak gö- 

rülmektedir. Benzer şekilde karma evlilik — > (ırksal-) karışım — > asimi- 

lasyon şeması da tarih-aşırı bir genelleştirmedir. Örneğin günümüzde apert- 

heid (ırk ayrımı) politikasının vahşice uygulandığı Güney Afrika Cumhuri- 

yeti'nde karma evlilik kesinlikle asimilasyona yol açmamakta, sadece zen- 

ciler ve beyazlar arasında melez bir ikinci sınıf insan grubu oluşturmakta- 

dır. i 

Toparlarsak, Park ve Burgess'in asimilasyon tanımı belirli önemli ipuç- 

larını içermekte, fakat büyük ölçüde tasviri kalarak toplumsal yaşamın ve 

kültürün bütünlüğünü gösterememektedir. Bu nedenle gerek teorik çalışma- 

larda, gerekse pratik sorunların incelenmesinde bu tip bir analizin kullanşi- 

ması zor görünmektedir. 

LE 

Bash'ın da belirttiği gibi'i Park ve Burgess'in asimilasyon kavramını 
kişilik ve kültürel miras “yapıları"na bağlamaları, daha sonraki çalışmaların 

hemen hemen bütünüyle psikolojik ve kültürel kavramlar çerçevesinde yü- 

rütülmesine neden oldu. Park ve Burgess'in söylediklerinin de ötesinde, asi- 

milasvon olgusunu bireysel düzeyde inceleyen/' 'açıklayan" genel bir eğilim 

bu alanda egemen oldu. 

Bu doğrultudaki çalışmalara çeşitli örnekler verilebilir.- Örneğin 

Joseph Fichter asimilasyonu "iki ya da daha fazla kişinin veya grupların di- 

ger (kişi veya grupların) davranış örüntülerini kabul ettiği ve uyguladığı 

toplumsal şüreç” olarak tanımlamakta ve şöyle devam etmektedir: "Biz ge- 

nellikle bir kişi veya bir azınlık kategorisinin bir grup veya bir topluma asi- 

mile olduğundan bahsederiz, fakat bu 'tek-yanlı' bir süreç olarak yorum- 

    

 



  

lanmamalıdır. Bu, gruplardan biri daha fazla etkilense bile, her grubun kar- 

şılıklı davrandığı bir etkileşim ilişkisidir."'? 

Bir başka sosyolog Arnold Rose'da asimilasyonu şöyle tanımlamakta- 

dır: (Asimilasyon) bir kişi veya grubun, önceki kültürlerini belirten hiçbir 

özellikleri kalmayacak ve önceki kültürlerine hiç bir özel bağlılık duymaya- 

cak düzeyde başka bir grubun kültürünü adapte etmesi. Veya, bu 

adapıasyona yol açan süreç.” 

Bu up tanımların çeşitli kavramsal sorunları vardır. Kültür (veya "dav- 

ranıs örüntüleri") kişi düzeyinde ele alınmaktadır. Halbuki toplumsal bir 

olgu olarak kbü ancak bir topluma özgü olarak kavranabilir. Örneğin bir 

külüür icerisinde farklı, hatta çelişik özellikler bulun abilir ve bir kültürün 

Cc
 

tasıyıcıları çok farklı kültürel (ve davranışsal) özelliklere sahip olabilirler. 

Bir İngiliz Köylü ile feodal beyi son derece farklı kültüre! özelliklere sahip 

olsalar bile her ikisinin de aynı kültüre mensup olmasının nedeni bu özellik- 

lerin karşılıklı etkileşim sonucu ortak bir toplumsal birim içerisinde üretii- 

miş olmasıdır. Köylünün eğilerek selam verme biçimi feodal bey için 

büyük bir ayıp olarak görülebilir. Bu (zıt) selam verme biçimlerinin her iki- 

si de İngiliz kültürünün öğeleridir. Bu nedenle bir kişinin taşıdığı kültür 

(“davranışları”, "duygulai:”, “deneyimleri”, vb.) o kültürün ancak küçük bir 

parçasını oluşturur. Bu örneğimizde, bir köylünün feodalleşmesi (diyelim 

ki mümkün) o bireyin yeni davranış örüntülerine sahip olmasına yol açar 

(ve bu süreç Fichter'e göre asimilasyon sayılabilir) fakat aslında İngiliz kül- 

türü açısından değişen hemen hemen hiç bir şey yoktur; vani me kültürel 

değişimden ne de asimilasyon sürecinden bahsedilemez, Asimilasyon kav- 

ramının bu biçimde birey düzeyinde ele alınması kavramın birbirinden 

çok farklı süreçlerin hepsini içerecek şekilde genişletilmesine ve fiili olarak 

anlamsızlaşmasına yol açmaktadır. 

Asimilasyon olgusunun belirli bir kurama dayanmadan salt psikolojik 

ve kültüre! terimlerle açıklanmaya çalışılması, bu sürecin toplumsal bir ol- 

gu olarak iç ve dış bağlantılarının görülememesi, yüzeysel, tekil 

gözlemlerin kuram yerine ikame edilmesine yol açmıştır. Bu konuda güzel 

bir örnek Andrew Greeley'in çalışmasıdır.” Bu çalışmasında Greeley, 

Amerika'va gelen (beyaz) göçmenlerin deneyimlerine dayanarak “etnik 

asimilasyon süreci"nin aşamalarını şöyle tanımlamaktadır: 1) kültürel sok, 
“4 

2) öz-bilircin oluşumu ve örgütlenmesi, 3) elit kesimin asimilasyonu, 

4) militanlık, 5) öz-kin ve anti-militanlık, ve 6) uyumun başlaması. Bu 

açıklamaların çeşitli eleştirilerden uzak olduğunu bir ar için varsaysak bi- 

le, sadece belirli etnik grupların tarihsel gelişimlerini yüzeysel olarak yansı- 

tan bu yaklaşımla Greeley'in umduğu “yüksek düzeydeki teori"ye ulaşıla- 

mayaca?., açıktır. 

HE. 

Asimilasyon konusundaki araştırmalarda Milton Gordon'un çalışması 

oldukça önemli bir yer tutar." Bu çalışma gerek etkileri, gerekse olayı 

toplumsal boyutlarıyla incelemesi bakımından bu önemi kazanmıştır. 

Gördon, kitabının başında, amacımın, büyük Glçüde ihmal edilmiş bir 

sorunu, cinik olarak karışık nüfusu olan, büyük, sanayileşmiş ve hentleş- 

mış tuplümluda grup yaşamının doğasını incelemek olduğunu belirtir. Da- 

ha sonra, Kitabının ik bölümünde grup yaşamının varoluş koşullarını ince: 

ler, Bu inceleme iki ana kavrama dayanır: Toplumsal vapı ve kültür. Top- 

lurassl var Insanların kristalleşmiş toplumsal ilişkileridir. Bu ilişkiler her 

birevi belirli bir (toplumsal) grubun (aile, din, mesleki yaşam, vb.) üyesi 

yapar. Kültür ise İnsanın toplumsal mirası, toplumun yaşama H:çimidir. Bu 

anlamda toplumsal yapı ve kültür insan yaşamında aynı madalyonun iki 

Asimilasyon guruplardan bi- 

risi daha fazla etkilenirse bile 

her gurubun karşılıklı davran» 

dığı bir etkileşim biçimidir. 

Asimilasyon olgusunun betir- 

li bir kurama dayanmadan, 

salt psikolojik ve kültürel te- 
rimlerle açıklanmaya. çalışı!- 

ması, (...) yüzeysel. tekil göz- 
lemlerin kuramı yerine ikâme 

edilmesine yolacmıştır. 

Go



farklı yüzüdür. Belirli bir toplum içerisinde daha alt düzeyde mevcut olan 

farklılaşmalar çeşitli topluluklar oluşturur. Gordon, bu toplulukları alt- 

toplum ve grup terimleriyle, bunların kendilerine özgü kültüre! özelliklerini 

de alt-kültür ve grup-kültürü kavramlarıyla karşılar. Bu kavramlar Tablo 

2'de gösterilmiştir. 7 

Tablo 3. Toplumsal Birimler ve Kültürleri 

Toplumsal Birim Kültürel Terim 

Ulusa! Turlum (veya yalnızca Ulusal Kültür 

Teplüm): (siyasal sınırlar (veya yalnızca Kültür) 

içerisinde ulus) 

Alttoplum Ah-kültür 

(ulusal toplumdan daha 

küçük, bireyin bütün hayatı 

boyunca yaşadığı grupları 

ve hurumları kapsayan 

toplumsal birimi) 

Grup Grup-kühtürü 

(kismi öneme sahip gruplar; 

örn, çete, oyun-grubu, ofis, 

hastane, fabrika.) 

Kaynak: Gordon, "Assimilation in American Life", s. 40, 

Gordun'un ulusal toplumları tanımlarken sadece çağdaş toplumları 

göz önünde tutması ve ayrica bu kavramı belirli bir siyasal yapı ile açıkla- 

mast (van ulusal toplumu "vatandaşlar topluluğu" olarak tanımlaması) çe- 

şitli soruniar iceren bir yaklaşım. Bununla birlikte, özellikle ulus (toplum) 

kavramı daha net tanımlandığı zaman toplum/alt-toplum/grup şeklindeki 

sınıflandırma oldukça faydalı görünüyor. 

Geordon cinik grup kavramını da bu bağlamda tanımlar. Etnik grup, 

bir insanın kendi "halkı" olarak gördüğü gruptur. "Ben kimim, neyim?" 

ve "O kimdir, nedir?” sorularında sınırı çizen etnik gruptur. Toplumsal- 

tarihsel gelişim sonucu etnik grubun yapısında çeşitli değişimler olmuş- 

tur, Günümüz (Amerikan) toplumunda etnik grup, ulusa! toplumun bir alt- 

tonlumudur fahat etnik grubu diğer bütün gruplardan ayıran bir özelliği var- 

dır: "etnik grubun üyelerinin, yaşamlarının bütün aşamaları boyunca bütün 

birincil ilişkileriyle bazı ikincil ilişkilerini (birincil-ikincil ilişki kavramları 

birincilfikincil grup bağlamında kullanılmaktadır) grup içerisinde sürdür- 

melerini sağlavan ve teşvik eden örgütlenme ve informal tonlumsa! ilişki 

ağı vinik grup içerisinde oluşur."İ“ Yani insanlar, çocukluktaki oyun grup- 

larından İisedeni toplumsal kliklere, flörtten evliliğe, komşu ilişkilerinden 

toplumsal hlüplere, tatil yerinden huzur evine kadar yaşamları boyunca ge- 

reksinim duydukları tüm birincil ilişkilerini kendi etnik grupları içerisinde 

suzlarları ikincil ilişkifer ise genellikle farklı etnik gruplardan insanlarla ola- 

blu, Asağıdaki teble etnik özellikler (ethnicity) ve kurumsal faaliyetler 

ataşındaki aigkiyi geostermektedi!.. Genel olarak etnik olarak kapalı ilişki- 

bw bisincil ilişkilerdir.) i 

> 

halan 3, Enik Özellikler ve Kurumsal Faali. et 

kKurni Etnik özellikler 

Siya! Genellikle karışık 

J0 

Etnik gurup bir insanın kendi 
“halkı” olarak gördüğü gu- 
ruptur. 
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Gordun'un asimilasyon (ait-) süreçleri, birbirinden tamamen bağımsız, 

avrı süreçler değildir. Herşeyden önce temel önem kültürel asimilasyona ve 

yapısal asimilasyona verilmiştir. Yapısal asimilasyon ise kendi başına belir- 

rital arasında şaşmaz bir ilişki vardır. Yapısal asimilasyon, yani azınlık gru- 

bun içinde yaşadığı ama toplumun birincil ilişki düzeyindeki toplumsal! 

kiklerine, kulüplerine ve kurumlarına girmesi, farklı etinin gruptan insan- 

ların sürekli birlikte olmaları demektir. Bu ise hayatın en önemli alanların- 

da berâber yaşayan insanların birbirleriyle evlenmelerine, vani marital asi- 

milasvona vol açar. Yapısal asimilasyonun Kaçınılmaz bir yan ürünü olan 

marital asir..Jasyon tamamen gerçekleşirse, azınlın grup einik bilincini 

de kaybeder ve böylelikle kişilik-kimliksel asimilasyon da gerçekleşmiş 

olur, Önsarsı ve ayrımcılın da böylelikle sorun olmaktan çıkar (tutum ve 

davranış-aldısal asimilasyonlar da tamamlanır), çünkü artık eski azınlık 

grup aruk tanınabilir bir durumda değildir, tamamentyok olmuştur. Kültü- 

rel asimilasyon (kKültürleşme) ve yapısal asimilasyon arasındaki ilişki biraz 

daha farklıdır. Kültürel asimilasyon yapısal asimilasyondan daha önce ger- 

cekleşebilir fakat kültüre asimilasyonun gerçekleşmesi yapısal asimilasyon 

dahil, diğer asimilasyon (alt-) süreçlerinin oluşumuna zorunlu olarak yol 

açmaz. Öte yandan, yapısal asimilasyonun gerçekleşmesi kültürel asimilas- 

yon dahil diğer bütün asimilasyon (alt-) süreçlerinin oluşumuna zorunlu 

olarak neden olur, "Bu nedenle kültürleşme değil, yapısal asimilasyon, asi- 

milasyor zincirinin temel taşı olarak görülmektedir."18 

Gurgun'un yapısal asimilasyonu, yani farklı etnik grupların birbirleriy- 

le olan toplumsal ilişkilerinin önemini vurgulaması ve süreci bireysel istek 

ve düşüncelerin üstünde, toplumsal düzeyde ele alması bu çalışmanın göre- 

ce veni ve önemli kathılarıdır. Genel bir asimilasvon teorisinin temel taşı 

ulabilccek, kültürün yeniden-üretimi ile ilgili öğeler bu çalışmada belirgin- 

dir. Örneğin ABD gibi toplumlarda farklı kültürlerin yaşayabilme kosulu 

olarak bu kültürlerin varlığını sağlayacak, bu kültürlerin yeniden-üretimi 

için temwl olabilecek alt-toplumların farklılıklarını sürdürmeleri gerekliliği, 

çünkü alttaplumların hlikler, kurumlar, informal arkadaşlık örüntüleriyle 

topluluğun varlığı için bir çerçeve oluşturacağı açıkça belirtilmiştir.” 

Geardon'un asimilasyon süreci ile ilgili çalışmasının yukarıda belirtti- 

gimiz olumlu özelliklerinin yanı sıra iki önemli zayıf noktası vardır. 

1. Asimilasyon (alt-) süreçleri içinde sınıflandırılan ön yargı, ayrımcı- 

hh ve iktidar çalışmalarının ortadan kalkışı gibi süreçlerin asimiiasyon kav- 

ramı a.sinda toplanması, havramı gereksiz yere genişletmekte, anlamını bu- 

laadırmakiadır. Kavramsal olarak bu süreçlerin yapısal (veya kültürel) asi- 

milasvon sürecleriyle ortak paydası yoktur. Bu tip bir sınıflandırmanın s0- 

runları çalışmanın bütününde açıkça görülme' iedir. (Gordon'un bu süreç- 

leri de içerecek bir tanım kullanması Amerika'daki aşırı önyargı ve 

ayrımcılığın nedenlerine toplumbilimsel bir açıklama getirme çabasından 

dolayı ol Silir. Fakat bu konuda, özellikle içsel/dışsal kültürel özellikler 

kavramları aracılığıyla, Park'ın açıklamalarına benzer bir şekilde, tarih-aşırı 

nedenler araması yanıltıcı olmaktadır.) 

2. Bitincil ikincil ilişkiler ayrımında ölçütler oldukça belirsizdir. Örne- 

gin işyeri gibi önemli ölçüde somut, katılım koşulları insanların isteklerin- 

den Jetece bağımsız kurumlardaki ilişkiler ikincil-ilişkiler olarak sınıflan- 

dirilmek tadır, Gerçekte, insanların aktif yaşamlarının büyük bir kısmı bu 

tip karualurda (Gerdon'un tanımıyla, gruplarda) geçmektedir. Bu ilişkile- 

rin 5 öö Ghgi ve düzenliliği sonucu “birincil” ihhşkilere benzer etkileri olma- 

şi veivkir, (Gördan da aslında bu durumun bir ölçüde farkındadır)" fakat, 

çeşi nedenlerle,ayrıntık bir incelemeye gitmemiştir.) Bu nedenle birincil / 

ikincil güp Hişkilerinin y eniden-tanımlanması, birincil grup ilişkilerinin 

j v 

Gördon'un asimilasyon sü- 
reçlerinde temel önem kültü- 
rel asimilasyonu ve yapısal 
asimilasyona verilmiştir. 3 

Yapısal esimilasyonun ger- 

çekleşmesi, diğer bütün asi- 
milesyon (alt-) süreçlerin olu- 

şumuna zorunlu olaraknedeni 

olur. 

  

 



  

  
    

günlük yaşamdaki bütün düzenli ve sürekli ilişkileri içermesi zorunludur. 

Gordon'un bu çalışmasından sonra Amerikan toplumbilimlerinde bu 

konuda önemli bir teorik katkı görünmemektedir. Yapılan çalışmalar ge- 

nellikle daha önceki çalışmaların değişik terimlerle tekrarı gibidir. Bu ara- 

da şunu da belirtelim ki Gordon'un çalışması genel eğilimin biraz dışında 

sayılabilir. Genel eğilim, konunun psikolojik kavramlarla birey düzeyindeki 

yüzeysel tasvirleri “açıklama” olarak sunmaktır. İşte Bash'ın Amerika'daki 

sosyolojik teoriye olan ideolojik etkileri inceleyen çalışması bu tip bir eği- 

ilm gözönünde tutularak yapılmıştır. 

iv, 

Bash, bütün bir kitap boyunca, Amerikan toplumbilimlerindeki asimi- 

lasyon kavramını inceler ve bu örnek üzerinde toplumbilimlere yapılan 

ideolojik müdahaleleri gösterir. Bash'in bu kav'amı seçmesi nedensiz de- 

gildir: “ırksal ilişkiler”, “etnik ilişkiler" gibi değişik isimlerle tanımlanan ve 

Amerikan toplumbilimlerinde önemli bir yer tutan bir çalışma alanının te- 

mel kavramlarından biri asimilasyon kavramıdır. 

Bash toplumsal sorunlarla ilgili çalışmalarda bilim/ideoloji ayrımına 

paralel bir ayrım yapar: sosyolojik analiz /sosyal analiz. Sosyolojik, yani bi. 

İimsel teoriler ampirik kanıtlar temelinde çeşitli açıklamalar sunarlar ve 

sosyolojik analiz, teorinin ışığında yapılan ampirik çalışmadır; yani top- 

lumsal gerçekliğin (bilimsel süreç içinde) yeniden inşasıdır. Buna kısaca 

sosyolojik yeniden-inşa denilebilir. Bu (bilimsel) süreç sonucu elde edilen 

bilgi ise sosyolojik bilgidir. Bah'a göre (Amerika'daki) asimilasyon çalış- 

maları sosyolojik değil, sosyal analizdir ve bu analiz sonucu ayrıntılı ve 

sistematik bir şekilde sosyal enformasyon elde edilebilir, Fakat bu enfor- 

masyon, sosyolojik bilginin birikimine katkıda bulunmaz.“ Çünkü asimi- 

lasyon kavramının içeriği ve meşruluğu gerçekliği yeniden inşa eden her- 

hangi bir sosyolojik teoriye dayanmaz; asimilasyon kavramı sosyal analiz 

ile popüler "Eritme Potası" benzetmesi arasında bir ideolojik bağ oluştur- 
maktadır. Kavramın dayandığı bilişsel temel sosyolojik teori değil ideolojik 

bakıştır. Bu çalışmalara asimilasyon kavramının ideolojik bir yükle girebil- 

mesinin nedeni de asimilasyonun "göçmen sorunu"na çözüm olarak öneril- 

mesidir. Bu alanda çalışan sosyologların çalışmalarına büyük ölçüde Ame- . 

rikan Eritme Potası idealinin liberal önerileri egemen olmuştur. Böylelikle 

sosyologlar çalışmalarında sosyolojik bir perspektifi değil, mevcut etnik 

sorunlara belli bir ideoloji tarafından önerilen asimilasyoncu perspektifi ' 

kullanmışlardır.” 

Asimilasyon kavramının sosyolojik araştırmalara ideolojik bir müdaha- 

le sonucu girmesiyle bağlantılı olarak Bash bu kavramın bilimsel /sosyolojik 

içeriğini de sorgular, Asimilasyon teorik bir terim değildir, çünkü ırk ve et- 

nik ilişkiler sosyolojisinde göründüğü biçimiyle bu kavram sistematik bir 

sosyolojik teori kümesinden türetilmemiştir. Asimilasyon ampirik bir terim 

de değildir, çünkü olgulardan dolaysız gözlem sonucu elde edilmemiştir.” 
Bu nedenle sosyoloji bağlamında yeri yoktur. Bu durum asimilasyon kavra- 

mının bir süreç mi, yoksa bir ürün mü olduğu konusunda da kendisini açık- 

ça göstermektedir. Eğer asimilasyon gerçekten bir toplumsal süreci göster- 

seydi, bu terim, sözkonusu sürecin ürünleri ile kavramsallaştırılmamalıydı; 

eğer asimilasyon bir toplumsal süreci gösteriyorsa, sosyoloji içinde mantık- 

sal ve kavramsal sorunlara yol açan psikolojik ve kültürel değişkenlerle ta- 

rmlanmamalıydı.”> Bu eleştiriler çok önemli görünmektedir. Gerçekten 

de, çokça yapıldığının aksine, asimilasyon olgusu bir sürecin ürünleriyle 

(kültürel öğelerin değişimi, etnik kimliğin kaybolması, vb.) veya psikolojik 

ve kültürel kavramlarla açıklanamaz. 

Asimilasyon olgusu bir süre- 
cin ürünleri ile veya psikolojik 
ve kültürel kavramlarla açık- 
lanamaz.



Bütün bu eleştirilerden sonra Bash'in önerisi oldukça sade: bu kavra- 

mın sosyoloji içerisindeki meşruluğu ve yöntemsel etkinliği şüpheli oldu- 

Suna göre kavramı geldiği yere, psikolojiye ve antropolojiye bırakmak, s0s- 

yolojide hiç kullanmamak.” Bash'in eleştirilerine genel olarak katılmakla 

birlikte bu sonucu kabullenmek zor gibi görünüyor. Çünkü, kanımızca, tüm 

ideolojik etkilere rağmen, sosyoloji içerisinde, yukarıdaki eleştirilerden 

arınmış bir asimilasyon kavramı işlevsel (operational) olabilir.” 

Toparlarsak, Amerikan “einik ve ırksal ilişkiler” sosyolojisinde asimi- 

lasyon sürecini genel olarak bu sürecin ürünleriyle açıklayan, sürecin top- 

lumsal yanlarından çok bireysel yanlarına ağırlık veren ve nedensel ilişkile- 

ri tarih-aşırı öğelerle açıklayan bir eğilim yaygınlık kazanmıştır. Bu olgu- 

nun nedenlerini şöyle özetleyebiliriz. 

1. Amerika'da bu konuda en önemli görünen sorun “göçmenler soru- 

nu 'ydu, Göçmenlerin ana toplumla (beyaz-Protesian toplumla) olan ilişki- 

leri her zaman gündemin ilk maddesini oluşturmaktadır.,Bu olgu, toplum- 

bilimcilerin genellikle göçmenlikle ilgili sorunları incelemesine, genelleştir- 

melerini bu tekil olguya dayanarak yapmalarına yol açtı. (Her ne kadar Kı- 

zilderililer gibi Amerika'nın yerli halkları da bu bağlamda önemli bir so- 

run olmasına rağmen, rezervasyon bölgelerine itilmiş bu halkların konumu 

toplumbilimcilerin ilgisini çekemedi. ) 
2. 1920'lerden sonra Amerikan (ve genel olarak "Batı”) toplumbilim- 

lerinde egemen olan felsefi eğilim (mantıksal) positivizm oldu. Bu olgu asi- 

milasyon çalışmalarına iki önemli etkide bulundu: i) Ampirizm ve tümeva- 

rım yöntemlerine dayanan bu çalışmalar gene) olarak Amerikan toplumun- 

da gerçekten yaşanan olguları yansıttılar, bu süreçleri açıklama yönünde 

teorik çalışmalardan önemli ölçüde yoksun kaldılar. Böylece bu çalış- 

malar büyük ölçüde tasvirin ötesine geçemedi. ii) Tasviri "açıklamaların" 

ve birey merkezli incelemelerin sonucu asimilasyon olgusu büyük ölçüde 

bireyler arası bir ilişki olarak tanımlandı. Örneğin Warner'in asimilasyon 

çalışmalarını eleştiren Banton şöyle demektedir: "Asimilasyonun grup dü- 

zeyinde bütünsel olarak işleyen bir süreç olarak kavramsallaştırılması, dik- 

kati temel itici güçten, kendi çıkarları doğrultusunda olduğuna inandıkları 

şeyleri yapan bireylerden uzaklaştırır."”” Bu, daha önce de belirttiğimiz gi- 

bi, toplumsal bir süreci, bireylerin istek ve arzularıyla açıklamaya çalışan, 

psikolojizm diyebileceğimiz bir indirgemeciliktir. Bu yaklaşım bilimsel ola- 

rak yanlış olduğu gibi, siyasal olarak da mevcut koşulları meşrulaştırmak 

gibi bir işlev yüklenmektedir. (Zenciler, Porto Rikolu'lar, vb. son derece 

yoksullarsa, pislik ve sefalet içinde yaşıyorlarsa, bu, onların "istek ve arzu- 

lari" sonucudur! İsteyen ve aklını kullanan zengin olabilir!) 

3. ABD'deki genel ideolojik/siyasal yapı, yani ülke içinde beyazların 

egemenliği; Amerika'nın dünyanın en ileri, en medeni, en güzel, vb. ülkesi 

ve toplumu görülmesi, beyaz-Amerikan ırkçılığı ve şovenizmi bu alan- 

daki çalışmaları önemli ölçüde etkilemiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, 

araştırmacının öznel düşünceleri ne olursa olsun, bu tip yaklaşımlar nesnel 

olarak mevcut konumu meşru gösteren ve ırkçı-şoven düşünceleri destek- 

leyen sonuçlara ulaşmaktadır. Örneğin Park'a göre asimilasyonu engelle- 

yen faktörlerden biri fiziksei özelliklerdir (ten rengi, vb.). Bireyi "... nüfu- 

sun diğer kesimlerinden ayıran bu farklılık gerçektir, fakat kültürel özellik- 

lere değil, fiziksel ve ırksal özelliklere dayanmaktadır."?ö Yani irk ayrımı 

nın nedeni fiziksel özellikler ve insanın doğasıdır! Gerçekte ise durum çok 

farklı. Fiziksel farklılıklar, her zaman, her yerde ırk ayrımına yol açmaz. 

Çünkü sorun fiziksel farklılık değil, egemen toplumun ideolojik yaklaşımı- 

dır. Asimilasyon konusunda oldukça önemli bir ampirik çalışma yapan 

Gregg'in de belirttiği gibi ırklar arasında toplumsal ayrım olduğu yolunda- 

ki Amerikan düşüncesi, yani genel anlamda Amerikan kültürü ırk ayrımcılı- 

gının asıl nedenidir.” 
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Amerikan “etnik ve ırksal iliş- 
kiler” sosyolojisinde asimi- 
lasyon sürecini genel olarak 
bu sürecin ürünleri ile açıkla- 
yan bir eğilim yaygınlık ka- 
zanmıştır. 

 



  

  

V, 

Bu makalede Amerikan toplumbilimlerinde asimilasyon ile ilgili bazı 

önemii çalışmaların genel bir özeti sunulmuştur. Bu çalışmaların zayıf ve 

tutarsız yanları belirtilmiş, bu hataların olası nedenleri araştırılmıştır. İnce- 

iememizin tamamlanabilmesi için burada özetlediğimiz çalışmaların genel 

eleştirisinden, asimilasyon olgusunun daha iyi kavranabilmesi için gözö- 

nünde tutulması gereken kavramsal ve yöntemsel sonuçları da çıkarmamız 

gerekli. Bu sonuçları dört başlık altında toplayabiliriz. 

1. Asimilasyon olgusu bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu süreç, belirli 

ürünleri ile değil, sürecin iç-dinamikleri (iç-çelişkileri) ve iç-dinamiklerin 

dışsal koşullarla olan etkileşimi ile tanımlanmalıdır. 

2. Asimile eden ve asimile olan toplumların ikisinde de toplumsal yapı 

bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kültürün bütünselliği o kültürün üretildiği 

toplumsal birimin bütünselliği anlamında ele alınmalı, yani belirli bir kültü 

rün içinde farklı ve çelişik öğelerin aynı anda varolabileceği unutulmamalı- 

dır. 

3. Asimilasyon sürecinde incelenen toplumsal birim, tarihsel-toplumsal 

gelişim sürecinde oluşan farklı etnik-toplumsal örgütlenme biçimleri bağla- 

mında tanımlanmalıdır. Farklı etnik-toplumsal örgütlenme biçimlerinin 

(klan-kabile, milliyet, ulus, etnik grup, vb.) asimilasyon sürecindeki özgül- 

lükleri saptanmalı, değişik etnik süreçler ile asimilasyon koşulları arasında- 

ki ilişkiler belirlenmelidir. 

4. Yukarıda özetlediğimiz üç sonucu birbirine bağlayacak bir kavram- 

sal sistem geliştirilmelidir. Kanımızca "kültürün yeniden üretimi" kavramı 

böyle bir kavramsal sistemde önemli bir rol oynayacaktır. Kültürün yeni- 

den-üretimi, belirli bir etnik-toplumsal örgütlenme biçiminde toplumsal 

ilişkilerin yeniden-üretimine bağlı olarak, bu ilişkilerin hem ürünü, hem de 

destekleyicisi ve geliştiricisi olan kültürün yeniden-üretimini tanımlar. Böy- 

lece, , 

i) Belirli bir tarihsel gelişim aşamasında bulunan bir toplumsal birim; 

ii) bu toplamsal birimin, toplumsal ilişkiler bağlamında, bütünselliği; 

ili) toplumsal ilişkilerin ve kültürün yeniden-üretim süreci gözönüne 

alınmış olacaktır. Asimilasyon olgusu ise toplumsal ilişkilerin ve böylece 

kültürün yeniden-üretimindeki sürekliliğin sağlanamaması sonucu ortaya Çi- 

kacaktır. 

Toplumsal ilişkilerin ve kültürün yeniden-üretim koşullarını ampirik 

düzeyde saptayan pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, 

i) belirli toplumşal ilişkilerin ve kurumların toplum-içerisinde olabil- 

mesi için gerekli nüfus ölçeğinin önemi (30), 
ii) topluluk-içi ve topluluklar-arası ilişkilerin göreli konumlarının asi- 

milasyon sürecine etkilerinden dolayı nüfusun mekansal dağılımının öne- 

mi,” 

ili) iki toplum arasındaki ilişkilerin, özellikle baskın toplumun ideolo- 

jik tutumunun önemi”? ampirik olarak kanıtlanmıştır. Bu ampirik çalışma- 

lar asimilasyon kavramının teorik inşasında kullanılabilecek önemli sonuç- 

lar üretmişlerdir. 

Vi. 

Bu son bölümde asimilasyon olgusunun incelenmesinde önemli bir kat- 

kı olan ve Amerikan toplumbilimcilerinin genel yaklaşımına göre oldukça 

farklı sayabileceğimiz Elklit ve Tansgaard'ın "Etnik Ayrım ve Asimilasyo- 

nun Yapısal Teorisinin Öğeleri" isimli çalışmasını inceleyeceğiz. “ Yazarlar 

bu çalışmalarında Avrupa'nın sanayileşmiş toplumlarındaki göçmen-olma- 

yan azınlıkları gözönünde tuttuklarını belirtmektedirler. 

Asimilasyon Olgusunun kav- 
ranabilmesi için gereken kav- 
ramsal ve yöntemsel sonuç- 
ları dört gurupta toplayabili- 
Fiz. 
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Elklit ve Tonsgaard, çalışmalarında Yinger'in asimilasyon tanımını kul- 

lanmıştır. Bu nedenle ilk önce Yinger'in makalesine kısaca değinmemiz ge- 

rekiyor. 

Yinger'e göre "... asimilasyon, iki veya daha fazla toplumun veya daha 

küçük kültürel grupların üyeleri (birbirleriyle) karşılaştığında oluşan (tek- 

nik) sınırların azalma sürecidir. Tamamlanmış bir süreç olarak görüldüğün- 

de, asimilasyon, daha önceki f farklı sosyo-kültürel gruplardan birine karı- 

şımdır."” Bu tanıma göre asimilasyon, iki grup arasındaki en küçük (kültü- 

rel) etkileşimden, bu grupların tamamen kaynaşmasına kadar bütün süreç- 

leri kapsar. 

Belirli bir durumda asimilasyonun ölçüsü dört bağımlı alt sürecin bir 

işlevidir: (ırksal-) karışım (biyolojik), etnik-kimlik değişimi (psikolojik), 
küktürleşme (kültürel) ve bütünleşme (yapısal). Bu süreçlerden birindeki de. 

gişim, diğerlerinde de değişimi hızlandırır, bir süreçteki engeller diğer sü- 

reçleri de engeller. Açıkça görülebileceği gibi bu dört alt-süreç Gordon'un 

da belirttiği süreçlerdir. Sadece tutum-algısal, davranış-algısal ve sivil asimi- 

lasyon gibi asimilasyon kavramı içerisinde düşünülmesi olanaksız olan üç 

ahi-süreç bu kavramdan, haklı olarak, çıkarılmıştır. Bununla : birlikte 

Gordon'un sınıflandırmasına yapılan diğer eleştiriler Yinger'in sınıflandır- 

ması için de söylenebilir. Bu nedenle eleştirilerimizi burada yenilememize 

gerek yok. Zaten Elklit ve Tonsgaard'ın çalışmasında da bu eleştiriler daha 

net anlaşılabilcek. 

Yinger asimilasyona etki eden dışsal koşulları da şöyle özetlemekte- 

dir: 

1. Süreç içerisindeki grupların karşılıklı büyüklükleri. 

2. Gruplar arasındaki ilk ilişkilerin doğası. 

3. İlişkilerin niteliği. 
4. Değişik grupların coğrafi yoğunluğu veya dağınıklığı. 

5. Özellikle dilde ve dinde olmak üzere kültürel benzerlik veya farklı- 

lıkların düzeyi. 

6. irksal benzerlik veya farklılığın düzeyi. 

7. Ekonominin açık olma veya genişleme düzeyi. 

8. Grupların yasal ve siyasal konumları. 

9. Ayrımcılık ve önyargı düzeyi. 

10. Anayurttaki koşullar ve anayurtla olan ilişkilerin doğası. 

; 

Elklit ve Tonsgaard, Yinger'in asimilasyon tanımından yola çıkarlar fa- 

kat, Yinger'in aksine, bu dört alt-süreç arasında, bu süreçlerin teorik ko- 

numlarına göre, nedensel ilişki kurulabileceğini belirtirler. Onlara göre kül- 

türleşme ve bütünleşme sistem değişkenleridir; (ırksal-) karışım ve kimlik 

değişimi ise bireysel düzeydeki değişkenlerdir. Bireysel düzeydeki değiş- 

kenler toplama yoluyla (aggregation) sistem değişkenlerine çevrilebilir ol- 

saydı bile bu durum, bu değişkenlerin bireysel düzeyde olduğu gerçeğini 

değiştirmezdi. 

Toplumsal bilimlerde bireysel düzeydeki değişkenleri sistem düzeyin- 

deki değişkenlerle, kültürel sistemi de toplumsal sistemin yapısıyla açıkla- 

ma yolunda bir eğilim olduğunu söyleyen Elklit ve Tonsgaard, bu eğilim . 

doğrultusunda, Şekil 1'de görüldüğü gibi bir nedensellik zinciri kurulabile- 

ceğini belirtmektedir. (Bu şekilde (ırksal-) karışım sürecine yer verilmemiş- 

tir. Çünkü bu süreç kendi başına toplumsal bilimleri ilgilendirmez ve asimi- 

J6 

Belirli bir durumda asimilas- 
yonun ölçüsü dört bağımlı alt 
sürecin bir işlevidir. 

 



  
      

lasvon sürecinin belirleyici yönleri sadece bu şekilde gösterildiği gibi ta- 

nımlanabilir.) 

sistem düzeyi toplumsal bütünleşme , 

 İ 
  

ültürleşme——» 

bireysel düzey > eginik kimlike—> 

Şekil 1, Asimilasyon Sürecinin Nedensel Modeli 

Kaynak: Elklit ve Tonsgaard, age, s. 91. 

Yazarlar bu asimilasyon tanımından sonra incelemelerine konu olan 

toplumsal birimi, yani etnik grubu “bağımsız veya ayrı bir kültürü olan top- 

lumsal sistem" olarak tanımlamaktadır. Kültür, bir toplumsal sisteme iliş- 

kin olarak var olan davranışlar, bilgiler, değerlendirmeler, düşünceler ve de- 

eyimler örüntüsüdür. Bağımsız veya ayrı bir kültür ise ana, büyük toplumun 

içinde, diğer kültürel sistemlerden az ya da çok bağımsız olarak uzun bir 

zaman süreci içinde gelişmiş kültürleri ifade etmektedir. 

Eikiit ve Tonsgaard, kültürün bireysel psikoloji olgusuna indirilemeye- 

ceğini vurgulamaktadırlar. Tekil birey, kültürün belirli ölçüde taşıyıcısı ol- 

makla birlikte, kültür, toplumsal etkileşim, ortak semboller, kültürel ku- 

rumlar ve diisel davranış ile ifade edilir. Einik kültürün bireysel düzeydeki 

karşılığı etnik kimliktir. Görüldüğü gibi yazarlarımız kültür-toplum ilişki- 

sini net olarak açıklamakta, kültürün yeniden-üretimi için gerekli koşulları 

(toplumsal etkileşim, ortak semboller, kültürel kurumlar ve dilsel davranış) 

somut olarak belirtmektedir. 

Bir etnik grup, bağımsız bir toplumsal sistem olarak varlığını, 

kültürleşme süreci tamamlandığında kaybeder, Bu kültürel kaynaşma veya 

egemen kültürün einik kültürün yerini almasıyla gerçekleşebilir. Bir etnik 

grubun çoğunluk gruptan bazı tutum ve davranışsal biçimleri alması kül- 

türleşme sürecinin başlangıcını göstermez. Bu şekilde kültürel öğelerin ka- 

zanılması etnik kültürün asal öğelerini (core elements) etkilemeyebilir. Bu- 

rada Elklir ve Tonngraad asimilasyon/kültürleşmeyi, asal öğeler de dahil, 

toplumun/kültürün bütününü içeren bir değişim olarak görmektedir, fakat, 

ne yazık ki, asal öğelerin ne olduğu konusunda ayrıntılı bir açıklama yok- 

tur. 

Toplumsal bütünleşme en azından minimum düzeyde ortak toplumsal 

değerler temelinde oluşan toplumsal etkileşim demektir. bu nedenle top- 

lumsal bütünleşme kültürleşme süreci ile beraber gerçekleşir. 

Toplumsal (etnik, kültürel) yaşamın sürekliliğini sağlayan nedir? Ya- 

zarlar, içinde yaşadığı toplumun uyum doğrultusundaki baskılarına karşı 

etnik grubun varlığını sürdürebilmek için belirli yapısal uesteklere gereksi- 

nimi olduğunu belirtir. Bu hipotez, haklı olarak, asimilasyon teorisinin te- 

mel hipotezi olarak görülür. Bu hipotez belirli doğrultularda geliştirilebilir. 

İlk olarak, etnik grup, bütün birincil ilişkilerini ve belirli ikincil ilişkilerini 

grup içerisinde sağlayabilecek büyüklükte olmalıdır.(*) İkinci olarak, azın- 
lığın ve çoğunluğun göreli büyüklükleri önemlidir, çünkü göreli büyüklük, 

grup-içi ilişkilerin gruplar-arası ilişkilere göre göreli konumunu önemli öl- 

çüde etkileyecektir. İ 
Bir etnik grubun varoluşunu sürdürebilmesi için gerekli yapısal koşul- 

ların en önemlileri iki etnik grup arasındaki mekansal ve toplumsal ayrılık- 

tr. Toplumsal ayrılık etnik grup ve (baskın) toplum arasındaki etkileşimin 

düzeyi ile tanımlanır, Etnik grubun belirli bir toplumsal tabakayı oluştur- 

ması, toplumun geri kalan kesimleriyle oldukça uzmanlaşmış, belirli ilişkci- 

lere yol açacağı için görece büyük bir toplumsal ayrıma neden olabilir. Or- 

neğin kırsal kesimdeki etnik gruplar hem mekansal hem de toplumsal ayrı- 

Bir elnik gurup, bağımsız bir 
toplumsal sistem ölarak varlı» 

ğını, külürleşme süreci ta- 
mamlandığında kaybeder. 

Toplumsa! bütünleşme, en 
azından minimum düzeyde 
ortak toplumsal değerler te- 

» melinde oluşan toplumsal et- 
“kileşim demektir. 

—
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mın çek olduğu topluluklardır. Bu nedenle kentleşme ve sanayileşme süre- 

cinin karsal etnik grupların mekansal ayrılıklarını ve böylece toplumsal ay- 

rılıklarını azaltacağını söyleyebiliriz. 

Elklit ve Tonsgaard, daha önce incelediğimiz araştırmacıların tam ter- 

sine, asimilasyon sürecinde toplumsal bütünleşmenin değişik biçimleri ara- 

sında en önemli nedensel faktör olarak çalışma sistemindeki bütünleşme- 

yi görmektedir. Bu bağlamda Collins'ini* çalışmasından yola çıkarak etnik 

ayrılığın üç ana biçimi olduğunu belirtmektedir. 

1. Toplumsal ayrılık: etnik grup ve çevresindeki toplum arasındaki iliş- 

ki düzeyi. 

2. Kollektif ayrılık: etnik grubun çevresindeki toplumdan bağımsız 

kurumsal temelinin yaygınlığı, Etnik grubun kendisine özgü toplumsal 

örgütlenmelerinin olması asimilasyonu azaltıcı bir rol oynayacaktır. 

3. Kültürel ayrılık: etnik grubun kültürünün egemen kültürden farklılık 

düzeyi, Kültürel ayrılığın fazla olması etnik kültürün kültürleşmeye olan di- 

rencini artıracaktır. i 

Son olarak, yazarlar bu çalışmalarında kullandıkları temel tanım, aksi- 

yoh (varsayım) ve teoremleri bir liste halinde özetlemişlerdir. Bu listeyi, 

konunun çerçevesini net olarak çizdiği için buraya aynen aktarıyoruz.” 

ELKLİT VE TONSGAAR'IN ASİMİLASYON TEORİSİNİN ÖĞELERİ 
  

Tanımlar 

D1. Kültür: bir toplumsal sisteme ilişkin varolan deneyimler, düşünce- 

ler, değerlendirmeler, bilgi ve tutumlar örüntüsü. 

D2. Bağımsız kültür: içinde bulunduğu toplumdaki diğer kültürel sis- 

temlerden az ya da çok bağımsız olarak varolan, ya da en azından ilk geli- 

şimi bağımsız olan, kültürel sistem. 

D3. Ernik grup: bağımsız veya ayri bir kültürü olan toplumsal sistem. 

D4. Asimilasyon: Süreç öncesindeki sosyo-kültürel gruplardan “birine 

karışım. - 

D5. Kültürleşme: Kültürel kaynaşma veya egemen kültürün einik kültü- 

rün yerini alması. 

D6. Toplumsal ayrılık: Etnik grup ve çevresindeki toplum arasındaki 

ilişki düzeyi. © 

D7. Kollektif ayrılık: Etnik grubun çevresindeki toplumdan bağımsız 

kurumsal temelinin yaygınlığı. 

DS. Kültürel ayrılık: Etnik grubun kühürünün egemen kültürden farklı- 

lık düzeyi, 

D9, Etnik kimlik: Etnik kültürün temel öğelerinin bireysel içselleştiri!- 

mesi ve bireyin kendisini etnik grubun üyesi olarak görmesi. 

Aksiyomlar 

A1. Bir toplumun üyeleri sadece kendi gruplarındaki insanlarla değil, 

başka grupların üyeleri ile de etkileşimde bulunurlar. 

A2. Toplumsal konumların yakınlığı toplumsal etkileşimlerin sıklığına 

olumlu etkide bulunür, 

A3. Her toplumda, o topluma temel olan, egemen değerler (asal öğe- 

ler) kümesi vardır. Bu egemen değerler kümesi toplumun ayırdedici özellik- 

lerini tanımlar. 

A4. Toplumsal yapıda anahtar konumu tutan belirli kurumsal 
düzenler, bütün topluma baskın etkide bulunan asal öğeleri içerirler. 
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A5. Baskın (egemen) yapıdaki konum, insanların gerçekliği algılama- 

sındaki ve tutum ve davranışlarındaki en önemli nedense! değişkendir. 

A6, Bireylerin kaynakları farklı olduğu zaman, toplumsal ilişkiler öz- 

nel gerçekliği tanımlama gücünde eşitsizlik yaratır. 

A7. En önemli baskınlık yapısı çalışma sistemindedir. 

A8. Toplumsal sistemin kültürel sisteme nedensel önceliği vardır. 
— ©
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Konum (status) farklılığı toplumsal etkileşimlerin sıklığına olum- 

ide bulunur (A2'ye göre). 
72. Verili iki toplumda, küçük grup (büyük gruba göre) daha yoğun 

gruplar arası ilişkilere girer (A1.e göre). 

73. Etnik davranış, diğer kurumlaşmış 5 

lumun merkezi değer sistemine uyum doğrultusundaki baskılara karşı 

varlığını koruyabilmek için belirli yapısal desteklere gereksinim duyar (D3, 

A3 ve A4'e göre). 
T4. “Herhangi bir kimse diğer insanlarla daha eşit ilişkilere girdikçe, 

onların tutum ve gerçekliği tanımlama biçimlerini kabul etme yönündeki 

eğilimi daha fazla olur" biçiminde bir nedensel ilişki mevcuttur (A5 ve 

A6'ya göre). 

T5. Kültürel ayrımın düzeyi asimilasyon eğilimini etkiler (D5'e göre). 

T6. Kültürel ayrımın boyutlarının niceliği etnik kültürün kültürleşmeye 

olan direncini etkiler (T5'e göre). - 
T7. "Konum farklılıkları fazla oldukça etnik grup daha az toplumsal 

olarak bütünleşmiş olur" biçiminde bile nedensel ilişki vardır (71'e göre). 

TS. Kentleşme ve sanayileşme kırsal etnik grupların mekansal ayrılı- 

ğını ve böylece toplumsal ayrılığını azaltır ve kültürleşmenin artmasına ne- 

den olur (D6'ya göre). 
T9. Çalışma sistemindeki bütünleşme asimilasyonun en önemli neden- 

sel faktörüdür (A5, A7 ve A8'e göre). 
110. Bir etnik grup belirli bir minimum büyüklüğe sahip olmalıdır, 

çünkü bireyler bütün birincil ilişkileriyle bazı önemli ikincil ilişkilerini et- 

nik grubun içerisinde sağlayabilmelidir (T5'e göre). 

T11. Etnik grup kimliğinin özü konumsal topluluk örgütlenmeleridir, 

örneğin aile, kilise, kulüpler ve dernekler (D9, A3 ve A4'e göre). 
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Zambiya Devlet Başkanı Ken- 

net KAUNDA Afrika'daki mülteci 

sorunu hakkinda konuşmaya en 

yetkili kişidir. Görevi süresince 

Zambia'yı bölgede çekişmeler so. 

nucu yörelerinden Oo sürülen 

140.000'in üzerinde mülteciye ku. 

cak açan bir ülke durumuna getir- 

miştir. Afrika Birliği Örgütü ve 
Cephe Oo Devletler (o (Front-line 
States) Başkanı olarak KAUNDA 
mülteci hareketlerinin etkilerinin 

ve bunlara neden olan önemli fak- 

törlerin yok edilmesi ile ilgili mü- 

cadelede en önde yer alır. Bu yan- 

da Başkan KAUNDA hem kendi 

kıtasında ve hem de Dünyanın öte- 

ki kesimlerinde mültecilerin kötü 

durumlarını dile getirmektedir. 

Mülteci olmak korkunçtur. O, 

birinin kendi iradesi dışında zorla 

yurdundan atılması demektir. Hiç- 

birşey insanoğlunu bundan daha : 

çaresiz yapamaz. Servetimiz mah- 

vediliyor ve bazen kendi hüküme- 

tiniz tarafından, çalılıktaki bir 

vahşi domuz gibi kovalanıyorsu- 

nuz. Kökleriniz sarsiliyor ve yeni- 

den evinizi bulup bulamayacağını- 

zı bilmiyorsunuz. Yeniden kardeş- 

lerinizi, anne ve babalarınızı, am- 

ca-dayılarınızı veya teyze-halaları- 

nızı görüp göremeyeceğinizi bilmi- 

yorsunuz. O, gerçekten çok üzücü 

bir durumdur. (...) 
Zambia, yerlerinden sürülmüş, 

evsiz mültecilere küçük ölçüde 

yardım etmeye çalişan bir ülke- 

dir. Fakat biz çok kötü ekonomik 

koşullardayız. Kardeşlerimize bir 

yer verebilme mutluluğuna karşın, 

gereksinimleri karşılama konusun- 

da çaresiziz. Bu konuda Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komis- 

  

  
yonu (VNHCR) çok önemli bir 
rol oynamıştır. 

Sorunla ilgilenmemize karşın 

hastalık halen devam ediyor. Ve 

bölgemizdeki çeşitli Mülteci olayla- 

rının nedeni tabii ki irk ayrımıdır. 

Binlerce Angolalı çocuk aileleri ile 

birlikte ırk ayrımı sonucu öldürül. 

dü, sakatlandı ve yurtsuz bırakıldı. 

Aynı durum Mozambik, Namibya 

ve Güney Afrika için de geçerlidir. 

Maalesef bu soruna çözüm geti- 

rebilecek güçler isteksizdirler. On- 

lar birbirlerine karşı dürüst değil- 

dirler. Onlar siyah ülkelere ve in- 

sanlara yapılan saldırılara karşı ön- 

lem alacaklarını söylüyorlar. Kor- 

karım bu bir yalandır. Sert bir dil 

fakat yalan. Siyah insana acıdığını 

söyleyenler kimlerdir? Onlar ön- 

ce kendi aralarında açıkça konuş- 

muşlardır. Eğer biz platinimizi, al- 

tinimizi, elmasımızı, kısaca 

stratejik madenlerimizi Güney Af- 

rika'dan almayacahsak nereden 

alacağız? Onların.sözleri kendileri- 

ni kınıyor. İkinci olarak, Güney 

Afrika'nın oOVarşova Paktü ve 

NATO güçleri arasındaki kavgada 

batı için stratejik bir önemi var- 

dir. Üçüncü olarak, siyahların sır- 
tından büyük kârlar sağayan çok 

“uluslu şirketler düpedüz ırkçılık 

yapmaktadırlar. Eğer Afrika Ulu- 

sal Kongresi Yönetimi ele alırsa 

beyaz adamı nereye koyacaksınız? 

Fakat sorumluluğunu bilen hiçbir 

Afrikalı lider, Afrika Ulusal Kong- 

resi liderleri dahil, beyaz adamı 

okyanusa fırlat, dememiştir. Hiç- 

biri bunu söylememiştir. 

Kenya'nın son İngiliz valisi Jo- 
mo Kenyattanın ölümü bir Devlet 

adamınınki gibi oldu ve Büyük Bri- 

tanya Veliaht cenaze törenine ka- 

tıildı. Robert Mugabe bir terörist 

olarak anılırdı. Bugün ise insanlar 

Robert Mugabe için büyük bir 

t
t
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g adamdır diyorlar. Fakat ben Af- 
rika Ulusal Kongresi teröristleri ile 

ilgilenmeyeceğim derler. Afrika 

Ulusal Kongresi Başkanı Oliver 

TAMBO'nun irk ayrımının sona 

erdirilmesi sayesinde büyük bir 

adam olarak anılacağı güne kadar 

yaşamanızı ümid ederim. 

Eğer bu bölgede, cephe devlet- 

lerinde, ırk ayrımı olmasaydı mül- 

teciler olmayacaktı. Fakat tabiiki 

Kuzey ve Batı Afrika gibi mülteci 

sellerinin olduğu başka bölgeler 

vardır. Ülkeler arasındaki çekişme- 
ler, iç savaşlar, kabile çatışmaları 

vardır. Onlar genellikle kolonizas- - 

yon ve dekolonizasyon sorunları- 

na bağlanabilir. En eski bağımsız 

ülke Gana'dır ve sadece 30 yıllık 

bir geçmişi vardır. Sömürgecilik 

demokrasiyi öğretmez. Sömürge- 

ciler halklara (şunu) söyledi. Siz 

bu kabileye aitsiniz, o kabileyle 

karışmayın, onlar bize birbirimiz- 

den nefret etmeyi öğrettiler. Afri- 

kalı köyünde nazik bir insandır. 

Fakat modern devletlerin oluşu- 

mundaki sorunlar nedeniyle kay- 

bertiğimiz ulusal özelliklerimizin 

bazılarını yeniden kazanmak 70- 

runda kaldık. Afrika birliği örgütü- 

nün Afrika insan hakları sözleşme- 

sini habul ettiğini söylemekten 

memnunum. Bu sorunları araştıra- 

cak komisyon önceden kurulmuş- 

tul.) 
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insan -İster beyaz, kahverengi, 

sarı ister siyah olsun, düşündükle- 

rimizin, söylediklerimizin ve yap- 

tıklarımızın hepsinin merkezi ol-, 

malıdir. Bazı Avrupa ülkeleri eski 

sömürgeci efendilerdi ve önemli 

sayıda insan bu ülkelerden Afrika' 

ya göç etti. Sonra, Afrika ülkeleri 

bağımsız oldular. Bu efendi hiz- 

metçi ilişkileri nedeniyle insanları- 

mızın bazılarında daha iyi bir ya- 

şam için, eski bir sömürgeci ülke- 

ye gitme ve görme eğilimi vardır. 

Onlar buna karşı çıkıyorlar. Ken- 

dilerinin yaptıklarını bizim Yyap- 

mamızı istemediler. Ülkelerimiz 
esas olarak yaşam için iyi ve güzel 

ülkelerdir. Fakat ekonomik olarak 

voksuldur. Ve kalkınma zaman 

  

  

  

alacaktır. O zamana kadar Avrupa- 

daki ırkçılık eğilimi yükselmeye 

devam edecektir. 

Avrupa'da bazen mültecilerin 

bir yük olarak düşünüldüğünü söy- 

lüyorsunuz. Nasıl insanı insana bir 

yük olarak düşünebilirsiniz? Bu 
5 
p 

gerçekte bir şefkatsizliği, duygu- 

suzluğu gösterir. Kardeşlerimizde 

mülteci olmayı istemediler. Onlar 

kendilerini o durumda buldular. 

İnsanoğlunun bir görevi, yardım 

konusunda bir sorumluluğu vardır 

ve eğer mültecileri bir sorun ola- 

rak hor görüyorsanız onlara yar- 

dım etmeyebilirsiniz. Eğer onları 

bir yük olarak görüyorsanız, be- 

densel ve ruhsal anlamda mülteci 

ER 

  
olurlar. 

Biz yoksulluğumuzu paylaşma- 

ya hazırlanıyoruz. Siyah 

mülteciler için değil, onlar başka 

bir renkte olabilirlerdi. Onların 

kardeşleri oOolarak Okonuştuğum 

zaman bunu demek istedim. Onlar 

yıldızlarda bilinmeyen bir krallık- 

tan gelmiyorlar. Onlar buraya ait- 

tir. Biz insan soyunun bir parçası- 

yız ve kendi değer olan kültürü- 

müzü kaybedeceğiz. 

Kefugees Dec. 1987, s 21-92. 
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İKİLER 
  

  

çağımızın günde- 

minde önemli yeri olan, çağın 505- 

yal ve ekonomik birçok sorunu ile 

Kentleşme, 

çok yakından bağlantılı bir kav- 

ram olarak karşımıza çıkmaktadır 

Bu yazımızda bu kavramın asimi- 

lasyon kavramı ile ilişkisini açıkla- 

maya çalışacağız. 

Kentleşmeyi asimilasyon 

sürecinin bir boyutu olarak ince- 

lerken öncelikle kentleşme ve asi- 
milasyon kavramlarının ne oldu- 

gunu ve birbirleri ile ilişkisini an- 

lamamız gerekmektedir. 

Dünyada sanayileşmenin başla- 

ması ile beraber kırsal alandan 

kentlere doğru yoğun bir nüfus 

akımı başlamıştır. Mevcut kentle- 

rin büyümesi birçok yeni kentin 

de kurulması ile sonuçlanan bu sü- 

reç henüz devam etmektedir. Bu 

süreci ortaya çıkaran nedenlere 

detayları ile girmemekle birlikte, 

konumuzla ilişkisinden dolayı kr 

saca değineceğiz. 

Hızlı nüfus artışı ve sanayileş- 

me ile birlikte, üretim biçimi kök- 

lü bir şekilde değişmiştir. Tarıma 

teknolojinin girmesiyle feodal üre- 

tim tarzı yıkılıp yoğun tarıma ge- 

çilirken tarımda daha az iş gücüne 
gerek duyulur duruma gelinmiş, 

artan nüfusla birlikte kırsal kesim- 
de meydana gelen aşırı nüfus faz- 

lası, kentlerde yaygınlaşan endüst- İ 

riyel üretimin ihtiyaç duyduğu iş 

gücü nedeni ile kentlere akmıştır. 

Öte yandan, daha yüksek bir refah 
arayışı, eğitim ve modernleşme, 

vb. nedenlerde bu nüfus akımına 

ek bir katkıda bulunmuştur. 

Kentleşme kentbilim Terimleri 

Sözlüğünde: "Kentleşme işleyimi- 

İeşmeye ve ekonomik gelişmeye 

koşut olarak kent sayısının artma- 

si ve kenilerin büyümesi sonucunu 

toplumda artan oranda 

örgütleşmeye uzmanlaşmaya ve 

insanlar arası ilişkilerde kentlere 

özgü değişikliklere yol açan nüfus 

birikimi süreci"! olarak tanımlan. 

maktadır. 

Yukarıda geçen "... toplumda 

artan oranda örgütleşme, uzman- 

laşma ve insanlar arası ilişkilerde 

kentlere özgü değişiklikler" tanım- 

lamaları konumuz açısından önem 

kazanmaktadır. 

Görülmektedir ki; kırdan kente 

göçen insan orada değişik bir üre- 

tim biçimi, değişik bir örgütlenme 

ve İnsanlararası ilişkilerin yapısını 

belirleyen değişik bir kurumlaşma 

ile karşılaşmaktadır. Kente göçen 

insan, bu yapıya uyum sağlamak 

için yeni bir sürecin içine girmek- 

tedir. 

Burada karşımıza kentlileşme 

kavramı çıkmaktadır. Kentlileş- 

.. kentleşme akımı sonucun- 
da toplumsal değişmenin insanla- 
rın davranışlarında, ilişkilerinde ve 

değer yargılarında, tinsel (manevi) 

ve özdeksel (maddi) yaşam biçim- 
lerinde değişiklikler yaratması sü- 

reci."? olarak tanımlanmaktadır. 

“ 

Kente göçen insan, zaman süre- 

ci içinde davranış, yaşam biçimi, 

değer yargıları açılarından bir de- 

gişikliğe uğramakta, eski yapısı- 

nın yerini kente özgü yeni bir yapı 

almaktadır. Bu durum kırdan ken- 

te göçen insanın bizzat kendisinde 

etkisini daha az gösterse bile gele- 

cek kuşaklar sonuçta ekonomik, 

sosyal ve kültürei olarak kentli in- 

san durumuna gelmektedir. 

Kenilileşme iki bakımdan ger- 

çekieşmektedir: 

a. ekonomik bakımdan kentli 

leşm şinin geçimini tamamen 

ker w veya kente Özgü “işle rde 

ağlıyor duruma gelmesi ile ger- 
ejesi 

b. Sosyal bakımdan kentlileş- 

me; kır kökenli insanın türlü ko- 

nularda kentililere özgü tavır, dav- 

ranış biçimleri, sosyal ve tinsel de- 

ger argan benimsemesi ile ger- 

çe 

Kenti ieşme ve e kentli ileşmeyi bu 

biçimde açıkladıktan sonra asimi- 

lasyon kavramının üzerinde dura- 

cağız. Asimilasyon sözü gündemi- 

mize hemen etnik grup kavramını 

getirmektedir. Çünkü asimilasyon 

sonucu etnik grup kendi kimliği- 

m tamamen yitirerek bir başka 
toplum içinde erimektedir. Biz in- 

celememizde kentlileşmenin gene! 

olarak kırdan kente göçen insan- 

lar üzerindeki etkisini değil, sade- 

ce etnik grubun asimilasyon süreci 

içindeki etkisini inceleyeceğiz. 

o Şimdi etnik grup üzerinde du- 

ralım. Amerikalı bilim adamı 

Gordon, etnik grubu şöyle taniım- 

lamaktadır: Etnik grup bir insanın 

kendi halkı olarak gördüğü grup- 

tur, 

Etnik grubun iki işlevsel özelli- 

gi vardır: 

1. Psikolojik olarak bireyin öz 

.kimliğini kazandığı grup olmak, 

2. İnsanlarının yaşantılarının 

her aşamasında birinci! ilişkilerini 

sürdürebildikleri bir ortam oluş- 

turmak. 

Etnik grubun varlığını sürdüre- 

bilmesi bu iki özellikle yakından 

ilişkilidir. Zaman içinde bu işlev- 

leri yerine getiremez duruma dö- 

nüşmesi asimilasyonla sonuçlan- 

maktadır. 

Park ve Burges'in asimilasyon 

tanımları şöyledir: Asimilasyon ki- 

şilerin ve grupların diğer kişi ve 

grupların ani duygu ve davranışla- 

rını kazandığı, onların deneyim ve 

tarihlerini paylaşarak ortak bir 
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kültürel yaşamda bütünleştikleri 

karışım ve birleşme sürecidir. 

Burada şu ayrımı yapmak fay- 

dali gözükmektedir; kentlileşme 

kır kökenli insanın kentin kurum- 

ları ve yapısı ile uyum sağlama sü- 

recidir, asimilasyon ise etnik gru- 

bun kendi öz kimliğini yitirip baş- 

ka bir toplum içinde tamamen eri- 

mesidir. 

Kentlileşmenin asimilasyon sü- 

reci içindeki rolüne ilk kısımda 

değindiğimiz ekonomik ve sosyal 

bakımdan kentlileşme tanımlama- 

ları çerçevesinde bakmakta fayda 

görmekteyiz. 

Kentleşme sonucunda kişi eski- 

sinden farklı bir ekonomik ortam- 

la içiçedir. Kırdaki üretim biçimi- 

nin yerini kente özgü üretim biçi- 

mi almıştır.. Kır kökenli insan 
kentte çoğunlukla, işçi, esnaf, kü- 

çük sanatkar olarak geçimini sağ- 

lamakta, eskisinden (tamamen 

farklı bir faaliyetler zinciri ile bü- 

tünleşmekiedir. Çalışma sistemin- 

deki bu bütünleşme asimilasyo- 

nun önemli nedenlerindendir. 

Diğer yandan kentleşme so- 

nucunda, kırsal kesimdeyken me- 

kânsal ayrılığa sahip etnik grup- 

ların bu konumları değişmektedir. 

Mekânsal ayrılığın ortadan kalkışı 

içiçe yaşanan toplumlarla olan 

kültürel etkileşimi artırmakta et- 

nik grubun çözülüşünü hızlandır- 

maktadır. 

Sosyal olarak etnik grup kent- 

leşmeden önce sahip olduğu kültü- 

rel ve sosyal kurumlarının çoğunu 

kaybetmektedir. Dolayısı ile kendi 

kültürünü kentte yeniden üreteme- 

me sorunu ile karşı karşıya kal- 

maktadır. Kültürel erozyon Hızlan- 

maktadır. Özellikle dil, etnik gele- 
nekler gibi ancak grup içinde ya- 

şatılabilmesi mümkün olan kültü- 

rel unsurların erozyonu hızlan. 

maktadır. 

Diğer bir önemli neden ise et- 

nik grup dışından evliliklerin artı- 

Dİ 

şıdir. Sosyal ve mekansal koşulla- 

rın değişmiş olması gittikçe artan 

oranda dış evlilik ve karışımı getir- 

mektedir, 

Kentteki asimilasyonun hızı ve 

derecesi büyük ölçüde, einik gru- 

bun büyüklüğü, konumu, dış ko- 

şullar ve politik ortamla da ilgili- 

dir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; 

kentleşme ve kentiileşme asimilas- 

yonu oluşturan etkenler içinde en 

önemlilerindendir. Ancak bu kent- 

leşmenin zorunlu ve kaçınılmaz 

sonucunun asimilasyon olduğu ar- 

lamına gelmemelidir. Asimilasyon, 

etnik grubun kentte kendi varlığı- 

nı sürdürebilecek sosyal, kültürel 

ve ekonomik müesseselerini oluş- 

turamadığı zaman zorunlu sonuç 

olmaktadır. 

KENTLEŞME VE KUZEY 

KAFKASYALILAR 

Kentleşme biz Kuzey Kafkas- 

yalıların kültürel kimliklerini gün- 

den güne yitirişlerinde önemli bir 

etken olarak gözükmektedir. 

Kuzey Kafkasyalı'ların yaşa- 

makta olduğu değişik yörelere. 

baktığımız zaman, kentleşme ile * 

daha önce ve daha yoğun olarak 

tartışılan yörelerde kültürel değer- 

lerimizin büyük oranda yok oldu- 

gunu görmekteyiz. Dil, folklor ve 

gelenek gibi kültürel unsurlar bu 
yörelerimizde büyük ölçüde kay- 

bedilmiştir. 

Uzunyayla yöresindeki Kuzey 

Kafkasyalı'ları ele aldığımızda 

kentleşmenin etkisi çok çarpıcı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun- 

yayla'dan Kayseri ve diğer kent- 

lere göçetmiş Kuzey Kafkasyalı' 

ların henüz kırsal kesimdeki, nü- 

fusa oranla çok büyük ölçüde kül- 

türel erozyona uğradığı gözlen- 

mektedir. 

Örneğin; kentteki nüfusun için- 
de dil konuşabilenler genellikle sa- 

dece kente yerleşen ilk kuşaktır. 

Diğer kuşaklar gittikçe ya sadece 

anlamakta ya da hiç bilmemekte- 

dirler. 

Öte yandan dış evlilik oranları- 
: 

nın da kentlerde çok daha büyük . 

olduğu gözlenmektedir. 

Ayrıca kentlerdeki sosyal ve 

ekonomik koşulların Kuzey Kaf- 

kasyalı'ların geleneklerini ya çok 

zorlaştırdığı ya da imkansız duru- 

ma getirdiği görülmektedir. Örne- 
gin; geleneksel düğünlerimiz kent 

kaşullarında tam yapılamamakta 

giderek yerini salon düğünlerine 

bırakmaktadır. 

Kuzey Kafkasyalıların daha ön- 

ceki devirlerde kendi kent kültürü- 

nü yaratamamış ve tamamen kır 

kökenli bir toplum oluşu kuşku- 

suz bu çözülüşün önemli nedenle- 

rindendir. 

Kuzey Kafkasyalıların bir ta- 

kım dernek faaliyetleri ile kültür- 

lerini yaşatmaya çalıştıkları görül- 

mektedir. Ancak bu çalışmalar 

çok küçük çaplı ve yetersiz kal . 

maktadır. 

Kentleşme çağımızın en önem- 

li özelliklerindendir. Ve bugünkü 

sosyo-ekononomik koşullarda 70- 

runlu görülmektedir. Bugün artık 

, Kuzey Kafkasyalı nüfusun çoğun- 

luğu kentleşmiş, kentlerde yaşa- 

maktadır. Kültürel varlığımızı ya- 

şatabilmenin yolu da kuşkusuz 

kentleşmemek değildir. 

Kültürel varlığımızı sürdürmek 

için değişik çözüm önerileri tartı- 

şılmaktadır. Ancak bu koşullarda 

kendi omüesseselerimizi kurmak, 

kendi kent kültürümüzü oluştur- 

mak kültürel erozyonu yavaşlata- 

bilmenin bir yolu olabilecektir. 
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Selamlar... 

Yeni yılda iJh sayımızda bu kez 

şiir yok. Bu kez gecikmiş bir ro- 

manın gecihmiş bahsi var vorşeri- 

mizde, 

Konuk: Yazar-yönetmen-tiyat- 

rocu Çetin Öner, konu yazarın 

“Dağlara Yazılıdır” adlı romanıdır. 

Ama önce birkaç geniş parantez- 

ler açmak istiyorum. 

Gecikmiş bir roman demiştik, 

niyedir? Arz edeyim. Bizler 1864' 

lerde geldiğimiz bu ülkenin insan- 

larınca, 1910-1923 yılları arasında 

verilen Kurtuluş Savaşına -daha 

ortalama bir insan ömrünü aşma- 

miş olmasına rağmen tiim gücü- 

müzle katıldık. Çok farklı iki kül 

türün getirdiği sosyal hazımsızlık, 

atlattığı onca acı savaş-sefalet-has- 

talıklara rağmen direncini yitirme- 

yen öncekilerimiz, bu ülkenin 

gelecekteki düşlerine kanlarını ka- 

tıyor, düşüncelerini katıyorlar. Ve 

birçok devlet adamı, asker, bürok- 

rat yetiştiren halkımız, kurşun 

sıkmada gösterdiği yüksek uyuma 

paralel olarak sanat-edebiyat ala- 

hında bövle bir olumluluğu göste- 

remedi. Belli ki bizimkilerin kur- 

şunları yüreklerinden de hizliy- 

mış. Ve sanki Halilolo ya da sak- 

lambaç oynayan çocukların şıma- 

nk aldırmazlığı içinde savaşanlar 

kendilerinin parmak izlerini mü- 

rekkepleyip geçen zamanı öğrete- 

memiş, 

Ve bakıyoruz, Anadolu'ya ilk 

gelen kuşak değil, -aradan bir asır 

geçiyor- Anadolu'da doğan muha- 

cir (göçmen) toplumun- ilk kuşağı 
yazmaya başlıyor. 

Oysa dernek çalışmaları ve der- 

gi yayını göçten kısa bir süre son- 

ra başlamış ve kesintilerle günü- 

müze Kafdağı ve İstanbul çıkışlı 
Kuzey Kafkasya dergilerine ulaş- 
ein 
miş, 

Sanat-edebiyat alanında ilkleri 
görmeye başlıyoruz artık. 

Faruk Cimek, Ahmet Özel ad- 
li ressamlarımızın başlattığı halkı 
mizı görümüleme alanında Avmi 

Uğur bir sergi açarak, yalniz bizi 

anlatan resimleri üretiyor. Göç- 

men toplum tarih içerisindeki yo- 

lunu çizgi roman anlayışıyla veri- 

yor. Elbet bu durum bir çizgi-ro- 

man biçiminde anlatımın ilk plan- 

da birçok insanına kendinin ulaş- 

masi için en basit yol, Bundan 

sonra onların elinden tutup daha 

ilerilere götürmeye çalışılmalıaır. 

Hayati Fidan'da artk takvim süs- 

lemekten kurtulup sergisini açarsa 

epey keyifleneceğiz. 

Tamam, Çetin Öner'i anlata. 
caktık. Ama bir geniş parantezden 

sonra; yani Kafdağı. Kanımca 

Kafdağı, öncüller: olan: dergilere 

göre daha düzeyli, daha çok tür- 

de yazıları içinde barındıran ama 

biraz sevimsiz-çok bilmiş-çok ko- 

nuşan-gözlüklü, ciddi ciddi somur- 

tan-demokrat-evrensel ilkeleri he- 

deflemiş-amaçları net olan insan- 

ların rahatlığı ve (yer yer tevazu- 

su) içinde yayınını sürdürüyor. 

Birçok yeni sesin, yeni yazıların 

akordunu yapıyor. 

Ve, ve bir büyüğümüz Çetin 

Öner de ilklerimizden. 
Bu kır saçlı Kabartay Tayı ile 

geçenlerde (21.2.1988) Derneği- 

mizde kitabı ve kendine dair bir 

söyleşi yapıldı. Çetin Öner, 19427 
Kayseri-Sarız Karakoyun (Karaku- 

yan) köyünden. Çocukluğu yazın 
köyde, kışın Çukurova arasında 

geçiyor. Sonra Kayseri ve beş sene 

baba baskısı ile imam-hatip öğre- 

nimi. oODayanamayıp, o babasına 

karşı çıkiyor ve Ticaret Lisesine 

kaydoluyor. Ama Kayseri Lisesi- 

nin her kültürel faaliyetinde, aranı- 

lan kişilerden Çetin Öner. Sonra 
A.Ü. İktisadi Ticari İlimler Akade- 
misi Bankacılık Bölümünü bitiri- 

yor. Ama bankacı olmak için de- 

gil OAnkara Sanat Tiyatrosu 

(AST)'na giriyor. Burada 1970'e 

kadar oyuncu-yönetmen-sanat yö- 

netmeni olarak çalışıyor: Askerlik 
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ve tekrar AS”. - Sınavla TRT'ye 

giriş-Millivet Sanat'ta Gay Yeni A 

o Dergisinde ilk öyküsünün yayını 

1974'te Gülibik Senarye olarak 

yazılıyor-TRT engelliyor- ve 1977' 

de kitap olarak yaziyor ve Erdal 

Öz de kitabı basıyor.Mavi Kuşu 
Gören Var mı? İkinci çocuk kita- 

bisvVe "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşa- 

maz", “Değirmen”, “Evler Evler” 

adi; TV yayınlarına imzasini atan 

Çetin Öner'in 12 Evlül 1986'den 
sonra İRİ'ce görevine son verili. 

yor, Daha sonra Cumhuriyet'te sâ- 

natatiyatro yazıları yazıyor. Bu 

arada Almanlara Hititler üzerine 

bir film yapıyor. Ve 1981'de 

“Dağlara Yazılıdır'ı basılıyor. Bu 

kitabın yazılışında büyük Sovyet 

ozanı Resul Hamzatov'un büyük 

bir kıvılcım oluşturduğunu söylü- 

yor Çetin Öner, Bu biyografik ro- 
mani ile “bir halkın, bir diğer 

halkıan daha üstün, daha kahra- 

man olmadığını anlatmaya çalış- 

um, bu kitabı belki bir nostalji, 

kaybolan birşeyler adına yapılar 

bir ağıl olarak sayıyorum.” diyor. 
Buraya kadar O'nu, söyleşide kul- 

landığı cümleleri ile özeti olarak ta- 

nıtmaya çalıştık. 

"Dağlara Yazılıdır” için dü- 

şündüğü yazı dizisinin ilk olduğu- 

nu belirtiyor. 

Evet bu kır saçlı, ama hala için- 

“de o ıslığı duyan bu Kabartay tayı 

kaybettiğimiz o birşeyler (oadına 

-özünde bu kayıp insanlık hanesi- 

ne yazılmalı ya- bir ağıt söylemek, 

bir çığlık atmak istiyor ve bunu 

başarıyor da. Çünkü Du ağıt bir- 

çok insanı hem kendi adına, hem 

insanlık adına çok üzmüş(!) olmalı 

ki ve atılan çığlık birilerinin küu- 

laklarını sağır etmiş olacak ki, Çe- 

tin Öner'in bu düzeyli yazma ça- 

basına ilişkin basından ne bir ses 

ne bir renk geldi. 

Sayın Öner'in kitabı benim için 
sanki, kitabın karşıladığı zaman 

diliminin içinde geçen olayların 

aynı zamanda sosyolojik saptama- 
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larını da yapan, araştırıcı-bilgilen- 

dirme broşürü. (Bu kitabı 8 yılda 
tamamladığını, yazmadan Önce 

Kafkasya üzerine yazılanı tüm ki- 

tapları-dergileri, vs. yazıları oku- 

duğunu, UÜzunyayla'da ihtiyarlarla 

sohbetler yaptığını söyleşide be- 

iirimişti) Kitaptan anladıklarımı 

belirterek bir tartışmaya girmek 

istiyorum. Kitapta başlıca kahra- 

manlar şunlar ve bunları ben şöyle 

vorumluyorum. 

— Day (Nefo'nun Nenesi): Söz- 
ie edebivaun ve sözlü aktarımın 

son temsilcisi; zira torunları artık 

vazıyı öğreniyor ve dilini değişti- 

rerek Türkçe öğrenmeye başlıyor. 

Çetin Öner Day'im sesiyle, okuyan 

herkese bir tarih dersi veriyor, bu 

göçmen toplumun tarihsel soylu- 

luğunu, geçmişini iade etmek isti- 

yor, 

— Damış Dede: Çerkesler'in so- 

yunun atlardan geldiğini söyleyen, 

yarı at-yarı insan bu delibozuk 

adanı, Cennet'e atıyla doludizgin 

gireceğini söylüyor ve Tanrı Tha' 

sını Haje Dade'ye karşı korumak 

istiyor. Haje Dade, Arapça konu- 

şan Tha'nın (Tanrının) sözlerini 

çevresine aktarıyor. 

— Ve küçük Kabartay Tayr- 

nın, Nefo'nun yelelerini (saçlarını) 

köye giren ilk "Halis German" ma- 

li makine kirpiyor. Nefo'nun artık 

koşası gelmiyor. İçinde O ıslığı 

duymuyor. 

— Yani tüm bunlarla Çetin 

Öner bir kültürün bir toplumun 

ölümünü işaretliyor! Yani elma 

kokulu sandığı ile -mızıkası- genç- 

lik sevdaları anıları ile Day Nane 

yok, Efsane adam Damış yok, kü- 

çük Kabartay Tayının yelesi yok, 

dili de değişiyor dini de. İşte bu- 
rada bir soluklanalım. Çünkü bu 

noktada bir mayın var. Ya mayına 

basip bin parça olacağız, yadabi- 

raz zorlanın -Eh bu kadarı da ol- 

sun- mayını ortaya çıkarıp yola se- 

lameile devam ecimeliyiz. | 

Simdi bir toplum mu yok olu- 

yor, yoksa sadece feodal kültürü- 

nü mü yitiriyor? Ya da tarih sah- 

nesinde büuçeok toplumun başın- 
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dan geçen bu ağıtsal dönemi iyi 

seçemiyor muyuz? Çetin Öner'in 
Day Nane, Damış Dede ile anlatti- 

gı kültür, insanların doğayla yek- 

yek mücadele ettiği, daha şehre 

girmemiş feodal Çerkes'in kültürü. 

Bizler artık şehirlerde yaşıyor, 

fabrikada çalışıyor, üniversitelerde 

okuyoruz. Birtakım şeyler elbet 

değişecek. Ama bu, toplum dim- 

dik ayakta, yalnız evrimini ta- 

mamlıyor anlamında, havada ka- 

lan bir yargı olarak anlaşılmasın. 

Günümüz koşullarında Türkiye'de 

hiçbir özgün kültür çalışması yok, 

gelecek kültür biçimleme programı 

özgür-özerk değil. Benim canımi 

sıkan şey şu: Yahu çerkeskasız, 

kalpaksız, kamasız bir resmi, bir 

tasviri tam Çerkes olarak göremi- 

yoruz, yani o feodal yaşam önce- 

si döneme ait resimleri-çizimleri 

bile, günümüzdekileri de haliyle 

Çerkes'e oyakıştırmıyoruz. Hep 

ama hep o dağlı feodal kültürü fi-. 

rnlayıp Oo duruyoruz. o Şimdiye 

kadar etkinlikte bulunan tüm der- 

nekler de, gerici-milliyetçi ya da 

demokrat tavırlar içinde oturuldu, 

konuşuldu ama, büyük bir özenle 

bu feodal kültürün o koflaşmış, 

çürümüş parçaları elde tutulmaya 

çalışıldı. Yani senin yaşadığın 

dünyanın bugünkü koşulları bu ba- 

rındırdığın kültürle çelişiyor. Bir 

başka ince çizgi de şu. Herşeyden 

önce feodal toplum, hapitalist 

topluma oranla çok daha sosyal, 

daha sıcak kişisel iletişimlere sa- 

hip, sosyal açıdan daha tatmin 

edici bir yapıda idi. Ayrıca insan- 

lık kavramı ile anlatılan; paylaşım 

duygusu-sorumluluk-kardeşlik-sev- 

gi-namusluluk-doğruyu (o savunma 

ve sair erdemler hemen hemen her 

toplumsal aşamada insanların ko- 

ruduğu ve korumaya çalıştığı de- 

ğerler oldu. Her dönemin yaşa 

koşulları içinde insanlar bunlara 

yeni yorumlar getirerek korudu- 

lar. Yani bir kapitalist düzende ya- 

şayan Çerkes, feodal toplumdaki 

karşılığından daha onursuz değil- 

dir. Bu onur, kişinin kendi toplur- 

mundan hareketle tüm halklara 

ulaşan yeni birşeyler üretme uğra- 

şında saklıdır. Her toplumsal dö.” 

nemlerde onurlu-onursuz kişiler 

yaşamıştır. Kısaca, bu nostaljik 

“feodal biçim" sapıklığından kur- 

tulmalıyız. İçimizde var olan, tüm 

güzel insanların da paylaştığı-pay- 

laşacağı ve kendi özümüzde ulan 

ve doğruluğuna ve güzelliğine 

inandığımız güzellikleri, göçmen 

bir toplum olarak ve yaşadığımız 

hayatın koşullarına direngen ola- 

rak yeniden biçimlendirmeliyiz. 

Yani kalpağımız-çerkeskamız-ke- 

manımız olmadan yaşayamayacak 

masal kahramanları değiliz biz! 

Bugünkü koşullarda da çerkesliği. 
mizden hiç şüpheye düşmeyerek 

yaşamalıyız. Ama içinde bulundu- 

gumuz koşullarda bunun ne denli 

zor olduğunu biliyoruz. Ama in- 

sanı özgür yaşatan, Özgürlüğü ara- 

tan, doğruyu savunmaya zorlayan 

birer onurlu yürek sahibi olduğu- 

muzu sanıyorum. 

Özünde Çetin Öner bu kitabı 
yazarak bir özgüven içinde, bir 

silkinmeye, bireyleri tarihe yeni- 

den yazdırmayı amaçlıyor. Sanı- 

rım sayın Öner'deki Kuzey Kaf- 
kasyalının yok oluşu konusundaki 

o hazin tutumu, kendi insanlarıyla 

kuvvetli organik bağları olmaması, 

o güzel voredleri unutması bir ka- 

fe-Şeşen-Wuig oynayamaması, ya- 

ni kendi kişisel. boşalmışlığı nede- 

ni ile-bu katılamayacağım-yargıya 

ulaşıyor. 

Bir iki kel kuşun yaşatılması 

için önce mücadele edilen bu dün- 

yada bizlerin var olma kaygısı ve 

tavrı, insanlık adına çok daha an- 

lamlıdır ve öyle olmalıdır. Şu an 

anımsamıyorum (belki Hürriyet) 
bir gazetenin Amerika'nın kızılde- 

rili yerlileri ile yaptığı röportajda 

bir yerli şöyle diyordu: 

— "Ben artık blue-jean giyiyor, 

televizyon seyrediyor, kola içiyor 

olabilirim. Ama her zaman kendi- 

min bir kızılderili, bir siyu oldu- 

ğumdan emin olacağım." İşte kor- 

kunç cümle bu! 

İddialı değilim ve Çetin Öner'i 

tam anlamamış olabilirim. Ama 
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bu konuda bir bahane oluşturdu. 

gunu söylemek istyorum. © da 

şu; Bir toplum zaman içinde belli 

dönemeçleri bir trajedi içinde ya- 

ar. Bireyler bu anda oldukça acı 

eker, uyumsuz düşebilir. Ne ya- 

palım, bir hez düğmeye basılmış 

ve insan-dünya ikilisi sürekli devi- 

niyor. Bunu kabul etmek, bu açi- 

dan yorumlar getirmek güzel, Gel- 

gelelim, feryat figan yok. 

Belki çok tezcanlıyım, Nefe' 
nun büyümesini beklemeden, bu 

uyarıları kendime ve çevreme İle- 

tüyorum. Ama Çetin Öner bakalım 
Nefo'yu nasıl büyütecek ve neler 

ey
 

un
 

yaptıracak, neler söyletecek? 

Ve Çetin Öner, senin yelelerin 
a gür uzayacak, belki atım de- 

mirden ve daha hızlı olacak, belki 

kuşlarla yarışacah-uçacak ama, 

sen içindeki o ıslığın susmasına 

izin verme, Sen yine böyle masali- 

duygulu-akıcı-bilgece sesinle biz- 

lerle konuş. Seni en iyi biz anlarız 

ve bizi de en iyi senin gibiler anla- 

tabilir. Atının terkisinde dörtnala 

Cennet'i basalım. Damış Dede'le- 

rimizi; Day Nane'lerimizi görelim, 

hatır-usul eyleyelim. Dönelim ve 

gökkuşağını yakalamaya devam 

edelim. 

Yaşanmış Öyküler- Anılar 

  

  

Doğduğum ve çocukluğumun 

en güzel yıllarının geçtiği, sevgili, 

yoksul köyüm; uçsuz bucaksız bir 

bozkırın ortasında kaybolmuş, bü- 

yük bir boşlukla sarılarak dış dün- 

yadan izole edilmiş, kendi yalnız. 

lığı ile başbaşa, yorgun argın uyu- 

yan köyüm... Pınarbaşı'ndan köye 

giderken Yahyabey köyünü kuşa- 

tan tepeleri aşınca, uzakta, kireçli 

tepelerin arasında düz damları ile, 

beyaz kutular gibi evler görünür. 

Bir defasında köye yaklaşırken 

arabada tanıştığım ve çevrenin ha- 

ritalarını yapmakla görevli olan 

mühendislerden birinin, köyüm 

görününce acıyarak haykırışını hiç 

unutamam. Otobüste ahbaplığı 

ilerlettiğimiz bu genç mühendis, 

benim duygularımı incitmemek 

için arkadışına köyü göstererek 

"Ouelle isolement!i, guelle isole- 

meni! Ah, bon dien, sette village 

comment Pauvre!" (Aman alla- 

bım, bu ne tecrit, ne yalnızlık, ne 

fakir bir köy!) diyerek bağırmıştı. 

Sonra da bana dönerek şaşkın şaş- 

kın yüzüme bakmıştı. Ben o'nun 

“şaşkınlığını ve düşüncesini yüzün- 

den okuyordum. Bu köyde doğup 

büyüyen bir gencin üniversite öğ- 

rencisi olması, kendisi ile yol boyu 

Picasso, Salvatore Dali, Chagal'dan 

sözetmesini, sanat sohbetlerine 

girmesini aklı almıyordu. 

— “Evet, bu ne yalnızlık, bu ne 

çıplak doğa? Bu çıplak dünyanın 

beni her yaz nasıl çektiğine şaştı- 

niz değil mi?" 
Söylediği Fransızca sözcükleri 

anladığımı farkedince özür diledi, 

ama hala benden açıklama bekli- 

yordu. Köye girdiğimizde, iki 

metre boyundaki erkeklerl&, nere- 

de ise onlara yaklaşan genç kızla- 

rı görünce yine aynı şaşkınlığa ka- 

pılmıştı. Hele, Yağan Abidin'i ba- 

şında Panama şapkası, sırtında şık 

bir mont ile traktörün üstünde gö- 

rünce: 

— "Hey şuna bak! Bir kovboy! 

Hayır, hayır William Holden'e 

benziyor, siz bu çıplak ve 1ssiz 

boşluğa nasıl düştünüz? Uzaydan 

mı geldiniz? diye şaşkanlığını sür- 

dürmüştü. 

Bizler kalmayacağız bu gökle 

yer arasında 

Ama dağlar kalacak! 

Sen ve senin gibilerin yürekleri 

inançlı ve onurludur 

Belli dağlara yazmaya devam 

edecek 

Dostlarım, aruk biz de dergile- 

rimizde kendi yazarlarımızı övü- 

yor eleştiriyor. istekte bulunuyor 

ve bir yerlere doğru birer birer 

adım atıyoruz. Nereye mi? İleriye 

dostlarım ileriye olacak bu adım- 

lar. 

YİSMEYL ÖZDEMİR 

Ben uzun uzun köyümüz ve 

çevresinin Oo özelliklerini, o taşı, 

toprağı, otu, çiçeği, hayvanı ve in- 

sanı İle o'na anlatmaya çalışmış- 

üm. Yıllar sonra aynı anlatımı, 

siz sevgili okurlar için yapmakta- 

yım. 

Bir yıl içerisinde dört kez giysi 

değiştiren, Uzunyayla'nın gerçek- 
ten uzun ve dümdüz olan bu yöre- 

sinde hiçbir engelle karşılaşmayan 

deli rüzgarlar yaz-kış eser durur. 

Otları, çakır dikenlerini, döngele- 

leri, şeytan arabalarını önüne 

katıp koşuşturan rüzgar, zaman 

zaman bir hortumla yer değiştirir, 

ortalığı toza dumana boğar. Sıcak- 

ların en kavurucusu, soğuğun dorr- 

duranı, yıldızların en parlağı, ka- 

ranlığın en koyusu, aydınlığın en 

iç açıcısı, hep oradadır. Bunların 

tamamını orada tanıdım. Bu 

büyük boşluk, sessizlik ve çıplak- 

lığın giderek tanrı kavramına dö- 

nüştüğünü, bu büyük evrenin için- 

de insanın güçsüzlüğünü, küçüklü- 

günü çocuk kafamla orada algıla- 

maya başladım. 

Doğanın bembeyaz yorganlar 

altında yatışını, dinmeyen bir ağıt 

gibi, rüzgarın feryadını uzun kış 

gecelerinde yatağımda büzülerek 

korku içinde dinledim. Baharla 

coştum, dağ taş yeşil bir halıya 
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büründüğünde, ilk kez kırlara salı- 

nan körpe kuzular, taylar ve buza- 

Bilarla zıpladım, koştum. Yaz ay- 

larında denizin dalgalanışı gibi rüz- 

garla harelenen, top top ipek ku- 

maşlar.gibi uzanan, yeşil-sarı, sarı- 

kız ekin tarlalarının arasında ko- 

şup durdum. Yazın kuzeyden esen 

serin-tatlı poyrazla ciğerlerimi dol 

durdum. Tasasız, üzüntüsüz, dağ- 

bayır, derc-ova demeden dolaşım. 

Tarlalardan yemlik, madımak top- 

ladım. Şipşipi, kangal, kuzukulağı 

vedim. 

Ekinlerin biçilip harmarnların 

bitmesiyle ortalığı kaplayan toz 

duman arasından, çıplak, gri son- 

bahar örtüsünü hüzünle izledim. 

Bunca zenginliği ve bunca yok- 

sulluğu içiçe yaşayan sevgili köyü- 

mün insanları da doğası kadar il 

ginçtr. Bu zor yaşam koşulları 

içinde, binlerce yıldan bu yana sü- 

zülüp gelen geleneklerini, etnogra- 

fik değerlerini en katışıksız ve saf 

biçimiyle yaşatmasını bilmişler- 

dir. Yaşam koşullarının getirdiği 

sıkıntıları bir an olsun dağıtmak 

“için geleneksel terbiye sınırları 

içerisinde, çek güzel güldürü un- 

surları, şirin şakalar, insanları kah- 

kahaya boğan öykünmeler, anla- 

umlar ortaya çıkarmışlardır. Bü- 

tün bunlar geleneksel bir kültür bi- 

rikiminin ürünleridir. 

Bu akılı ve bilge insanların, 

destan, ağıt, atasözü bilmece üre- 

ten bu son kuşağına rastlamak, 

onları dinlemek, benim kuşağım- 

dakilerin çok az bulabilecekleri 

bir olanak, bir şans ve en güzeli de 

çoğu kişinin tadamayacağı bir 

zevk ve mutluluktur. 

Bu yazımla halkımın kültür ve 

geleneklerini günümüze ulaştıran 

köyümün insanlarından. birisini, 

K'unipat Kadir'i tanıtmak istiyo- 
rum. Kadir, köyümüzün, ırmağın 

sol vakasında kalan karşı mahalle- 

sinde oturduğu için sürekli gördü- 

güm kişilerden değildi. Onu, sıcak 

bir temmuz günü, mis kokulu taze 

et yığınının gölgesinde, ağzından 

bal-şerber akıtırcasına; tatlı tatlı 

destan parçaları söylerken tani 
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dım. Olayı baştan anlatayım; uzun 

yaz günleri köyün çocukları 

ırmakta yüzer, balık tutar, kamış- 

lardan kamçı örer, irmak kiyisin- 

da yüzerek akşamı bulurlardı. An- 

lattığım olayın geçtiği yıl bu ço- 

cuk grubundan daha küçük olma- 

ma karşın, nasıl olduysa kendimi 

ırmak kıyısında, bu ağabeylerin 

yanında buldum. Yarı çıplak su- 

yun içinde oynayıp duruyorlar ve 

balık yakalamaya çalışıyorlardı. 

Daha çek balık olan kıvrımlara, 

büklere, göllere derken onlarla bir- 

iikte, farkına varmadan köyden 

uzaklaşmışım. Komşumuz Bamışı 

Osman'ın oğlu, şu anda hayatta 

olmayan Feridun'un yakalayıp ka- 

mışa takarak elime tutuşturduğu 

iki sazan balığı ile bizim çayıra 

varmışım. Uzaktan süt annem Gül- 

lü Ana'nın oğlu Osman'ın bana 

doğru koştuğunu gördüm. Ot yı- 

gınlarının üstünden seke seke geli- 

yor aynı zamanda bağırıyordu: 

"— P'at'a! hey P'at'a! nasıl gel- 

din buralara? Baban görürse çok 

kızar. "Bana hep "P'at'a" derdi. 

Adaleli, güçlü sırtına beni bindirip 

at gibi turısa kalktı, ot biçenlerin 

yanına götürdü. O gün bizim çayır- 

da imece vardı. Komşuların da 

yardımı ile çayır biçiliyordu. Yı- 

lan gibi kıvrılarak uzanan paralel 

ot yığınları '(Zo'lar)nın salgıladığı 
koku genzimi yakıyordu. Otlar ve 

dirgenlerden yapılmış çardağın al- 

tında K'unipat Kadir oturmuş, tır- 

pancıların körelen tırpanlarını çe- 

kiçle örs arasında, ince ince vura- 

rak düzeltiyordu. Çayır komşu- 

muz olduğundan, dahası babamın 

asker arkadaşı olduğundan, baba- 

mın ricası üzerine onun yokluğun- 

da işi gözetlemek üzere orada bu- 

lunduğunu daha sonra Osman'dan 

öğrendim. Elindeki tırpanı bir ya- 

na bırakarak, çakır gözlerinde mu- 

Zip bir gülümseme ile doğrulup ba- 

gırdı: "— Hey Osman! Getir baka- 

lim delikanlıyı" ve herkesin duya- 

bileceği biçimde konuşmasını sür- 

dürdü. 

"— Sosrıkua'yı bilirsiniz. Giyi- 

nip kuşanıp Nartlar'ın toplantısına 

gidince, Thamade Wezirmes O'nu 

yakalatıp kollarını bağlatır, annesi 

Seteney Güaşe'ye gönderir. On- 

dan bir şölen düzenlemesini ister. 

Erkeklerin çalıştığı bu yere, bir 

erkek meclisine ilk kez, hem de ar- 

mağansız nasıl gelinirmiş? Götü- 

rün bu delikanlıyı annesine, gereği 

ne ise yapılsın...” 

Biçilmiş ot ve kamışları büküp 

ellerimi önümde bağladılar. Os- 

man beni kucağına aldı, kenarda 

köstekli duran ata binip yola ko- 

yuldu. Köyün sokaklarından ge- 

çerken su taşıyan, tavuk yemle- 

yen kadınlar, çocuklar şaşkın şaş- 

kın bize bakıyorlardı. Osman kapı- 

yı çalıp beni attan indirdi ve hızla 

uzaklaştı. Kapıyı açan annem bir 

bana bir de uzaklaşan atlıya bak- 

tı, herşeyi anladı; 

“— Ah çocuk, ne vardı çayıra 

kadar gidecek? Başıma iş açtın...” 

derken bir yandan da mutlu bir 

ifade ile gülümsüyordu. 

Olanlar akşam babama anlatıl- 

dı. Ertesi gün çayırda çalışanlar 

için hemen hazırlıklara başlandı. 

Sabah erkenden kesilen toklu, 

usulüne uygun biçimde parçalana- 
rak dışarıda yakılan ateşin üzerine 

oturtulmuştu. Bakır obakraçlar 

içinde akşamdan mayalanan yo- 

gurtlar açıldı. Yağlı katmerler pi- 

şirildi. Hazırlanan bütün 

yiyecekler arabaya yerleştirilerek 

çayıra harekst edildi. Kucağımda 

sigara paketleri, torbayla kuru ye- 

'mişler ve en güzel giysilerim üze- 

rimde, Osman'ın yanına oturdum. 

Yüreğim göğüs kafesi:ne sığmıyor- 

du. Bütün bu törensel olaylara bil- 

meden ben sebep olmuştum. Ken- 

dimi bir masal kahramanı gibi his- 

sediyordum. Bu denli hazırlığa, 

yorgunluğa, heyecana şimdiye 

dek hangi çocuk için katlanılmış- 

zu. Bütün bunların ötesinde o ağ- 

zından bal akarcasına öyküler an- 

latan K'unipat Kadir'i yeniden 

dinleyebilmek, her şey, çocuk 

dünyamı sevinçle süslüyordu. 

Çayıra ulaştığımızda öğle ye- 

meği hazırlığı başlamıştı. Tırpan- 

cılar, desteciler, tırmıkçılar ırmak 

m0



k
e
 

E
Z
 

S
e
 

kıyısında ellerini yüzlerini yıka- 

maktaydılar. Yerlere serilen sofra 

bezleri üzerine yiyecekler yerleşti- 

rildi. Yoğurttan bol bol ayranlar 

özendi. Herkes yaşına göre bir yer 

bulup diz çöktü. Eline ayran tası- 

nı alan Kadir topluluğu tek tek 

süzdü. Konuşmalar, fısıltılar he- 

men kesildi. Beni Kadir'in önüne, 

sofra bezinin üzerine oturtmuşlar- 

ân. Kadir'in o gün yaptığı konuş- 

mavı anımsayabildiğim kadarıyla 

anlatacağım. 

“— Komşular, arkadaşlar, genç- 

ler! çalışmanın, üretmenin, bir işe 

yaramanın getirdiği yorgunluğun 

ardından bu denli güzel bir sofrada 

bir araya gelmek, sizlere sesler- 

mek, büyük mutluluktur. Bu mut 
luluğa bilmeyerek de olsa neden 

olan, şu önümde oturan güzel yav- 

rudan, ilerinin büyük insanı olaca- 
ğını umduğum bu minik delikan- 

İkdan başlamak isuyorum. Baht 

açık, kısmeti bol, yüreği geniş, eli 

cömert olsun. Sağlıklı, analı-babah 

büyüsün. Elem, keder kötü gün 

görmesin. Akıllı, bilge, korkusuz, 

onurlu olsun. Sevilsin, sayılsın. 

Köyümüzün, toplumumuzun töre- 

lerini yaban ellere dek götürsün. 

İsmimize ün katsın. Kısacası, tam 
bir Çerkes erkeği olsun. 

Bu güzel yiyecekleri bize sunan 

annesi, saygrdeğer bacımızın tadı- 

düzeni bozulmasın. Evine bolluk- 

bereket yağsın. Çok insan ağırla- 

sın, çok aç doyursun. Çocukları- 

nı mutlulukla büyütsün, onların 

güzel günlerini görsün. 

Şu anda, sofra başında çevre- 

lenmiş oturan küçüklerim, kardeş- 

ierim, arkadaşlarım ve de tüm köy 

halkı, bir ekse bin alsın, bir meme 

çekişte bir kova süt sağsın, evleri 

dolup taşsın. Herkes barış-dirlik- 

düzenlik içinde yaşasın. Küçük 

sevgisi, büyük saygısı eksik olma- 

sın. Haydin! Ya bismillâh!". 

Eller erlere, böreklere uzandı. 

Sevinç içinde iştahla atıldılar. Sof- 

radakileri mutluluk havası sar- 

mıştı, Yemekten sonra sigaralar 

tellendirildi, çerezler yendi. Gülü- 

şerek, şakalaşarak gün boyu çalış- 

tilar. Akşam güneşi batı ufkunda 

Hınzır dağının doruklarında batar- 

ken koca çayırlığın biçim işi bit- 

mişti. İmeceye katılanlar, tırpanla- 

nm omuzlarında, ıslıkla ya bir kafe 

ya da çeçen melodisi ile köyün 

yolunu tuttular. 

O seneden sonra her yaz tatilin- 

de köye gittiğimde Kadir'i hep 

gördüm. Ot biçimi zamanı, bana 

bir görev verilmişti. Tırpancılara 

su, yiyecek taşımak. Yapabildiğim 

kadarıyla da destecilere vardım et- 

mek, Kadir'in güzelim destanları- 

nı, ağıtlarını, bilmecelerini, atasöz- 

lerini dinleyebilme olanağı bul- 

mam, ayrıca, bana büyüdüğümü 

hissettirerek anlatılanlar, beni ça- 

yırlara tarlalara çekiyordu. 

Kadir bir gün babamla birlik- 

te yaşamış olduğu bir olayı, bir 

anısını anlatmıştı. Bu ilginç olayı 

anlatmadan geçemeyeceğim. 

K'unipat Kadir'le babamın asker- 

lik arkadaşı olduklarından söz et- 

miştim. Köyümüzden babamın ak- 

ranları olan Nakhşır Zeki, K'unip' 

at Kadir, amcazademiz Yismeyl 

Necib, komşu Kabardey köylerin- 

den beş-on kişi, hatta Pazarören 

yörelerinden avşar gençleri, asker- 

lik görevlerini Kars sınır karakol- 

larında yapmışlar. Askere topluca 

gitmişler. Sivas'tan Kars'a kadar 

kah yürüyerek, kah atlı arabalar- 

la, kağnılarla bir ayda, Çarlık Rus- 

yası işgali yıllarında yapılan de- 

kovil hattında işleyen minik va- 

gonlarla sınıra ulaşmışlar. İçlerin- 

de o dönemin koşullarına göre eği- 

tim görmüş tek kişi babam oldu- 

gu için onu Kızılşakşak sınır ka- 

rakolunda komutan vekili olarak 

görevlendirmişler. Diğerleri de ya- 

kın karakollara dağıtılmışlar. Ka- 

dir ve birkaç kişi babamla kalmış- 

lar. Zaman zaman babamın oda- 

sında toplanıp çay içer, ara sıra da 

küçük eğlenceler düzenlerlermiş. 
Bir virtüöz düzeyinde armonik ça- 

lan Kadir, grubun gözbebeği duru- 

mundaymış. O'nun mızıkasına eş- 

lik ederken memleket hasreti gide- 

rirlermiş. Arada coşup oyuna kal- 

kanlar da olurmuş. Yine böyle bir 

eğlence ahşami, Kadir mızıkası ile 

makamdan makama, değişik hava- 

lara geçmiş. Kah hüzünlenmişler, 

kah gülmüşler. Hep birden el çır- 

parak ıslık çalarak mızıkaya eşlik 

etmeye başlamışlar. Derken kar- 

şıdan Sovyet gözetleme kulesi yö- 

nünden aynı tempoda el çırpmala- 

ri, asliklar duyulmuş. Bizimkiler 

şaşkınlıkla donakalmışlar. Kısa bir 

sessizlikten sonra karşıdan Kabar- 

deyce sözler duymuşlar; 

— İyi eğlenceler, neş'eniz bol 

olsun, ama neden susturdunuz pşt- 

ne'yi?” 

Şaşkınlık, sevinç, heyecan 

karışımı kısa bir an, arkasından 

karşııkh konuşmalar başlamış. 

Karşı yakadakhi Sovyet sınır kara- 

nollarında Kafkasyalı hemşehrile- 

rinin bulunması onları sevince 
boğmuş. Yıllardır yitirdikleri ya- 

kınları, akrabalarını bulmak gibi 

bir mutluluk. Bu tür karşılıklı se- 

lamlaşma ve şakalaşma birkaç kez 

daha yinelenmiş. Olay Kars'ta ta 

.rzurum'da üst makamlarca da 

duyulmuş. Ancak çok yanlış bir 

yoruma da neden olmuş. Sovyet 

askerleri ile ne konuşulabilirdi? 

Acaba ülke güvenliği zararına on- 
lara bilgi mi veriliyordu? Kuşku- 

lar Obüyümüş, kahramanlarımız 

topluca daha içerilere, başka gö- 

revlere alınmışlar. Yazışmalar, sör- 

gulamalar, sınır protokolü görüş- 

meleri sürmüş gitmiş. Sonuçta 

olay açıklık kazanmış. Aklanan 

kanramanlarımızın bir bölümü eski 

görevlerine iade olunmuşlar. 

Bu olayı tüm detayları ile bir 

kez de babamdan dinlemiştim. Ba- 

bam zaman zaman bu gençlik se- 

rüvenini anımsar ve "— Ya... İşte 

böyle, Kadir'in mızıkası yok yere 

nerede ise başımıza iç açıyordu" 

derdi. 

K'unipat Kadir'den değişik dö- 

nemlerde kimi destanları, yaşan- 

mış öyküleri dinledim. Anlattığı 

her şey en canlı biçimi ile belle- 

gimde yer etmiş. 

Köyümüzde iki mescit vardır. 

Cuma namazları daha büyükçe 

olan bizim mahalledeki mescitte 

Li 
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kılınır. Namazdan sonra babam ar- 

kadaşlarını ve daha yaşlıları toplu- 

ca öğle yemeğine çağırırdı. De- 

demden bu yana süregelen bu gele- 

nekleşmiş olayı sevinçle bekler- 

dim. Evimizde topluca yenilen her 

yemekten sonra belliki sohbet ko- 

yulaşacak, paha biçilmez öyküler 

anlatılacak, deyimler, atasözleri 

duyacağım. Bu nedenle cuma gün- 

lerini iple çekerdim. Genellikle ye- 

meğe gelenler aynı kişiler olurdu. 

Zaman zaman da komşu köyler- 

den konuklar bu topluluğa katılır- 

dı. Bu toplantıların değişmeyen 

tüpleri; babamın yeğeni olan Liy 

(Livdze) Emir, Lağuıç Ebubekir, 

Nakhşır Hacı Murat, Agaçe Satıl- 

mış, babamın dayızadesi Yağan 

Fehmi, K'unip'at Kadir, Karabe 

Umar, Jetger Seyfu, Yağan Hacı 

Mahir, Yağan Musa Kazım ve daha 
başhaları idi. Bu gruba kimi za- 

man Demirboğa köyünden baba- 

min eniştesi Liy Paşa, Liy Sabri, 

Yeniyapan'dan Siydı Hasanbey, 

Haratoka Ahmet Bey, Üçpinar kö- 
yünden babamın oku! arkadaşı 

olan Aleskir Adil, Şığalığo Hay- 

dar, Viranşehir'den Tsığum Ce- 

mal, Şigebakhue Hacı Gazi de 

katılırdı. Yemekten sonra, saatler- 

ce süren çay sohbetleri başlardı. 

Konuk odamızın böyle tıklım tık- 

lim dolu olduğu günlerden bir gün, 

Uzunyayla köylerinin büyük göç- 

ten sonra nasıl kurulduğu, evlerin 

yapılışı, o zamanki yaşam biçi- 

minden söz açılmıştı. Köydeki bi- 
naların yapılısı üzerine konuşulur- 

ken babam, xapının arkasına Os- 

manlı harfleri ile kazınan yazıyı 

okumuştu. "Bu binayı inşa eden 

Gemerekli Karabet Usta'dır." Ta- 

rih ise bugünkü miladi takvime çe- 

virilirse 1877. Evimiz 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı başladığında 

henüz yeni bitmiş. Bu konuşma- 

ların arasında karşı mahallenin 

imamı Karabe Umar "— Şu duvar- 

lar, dolaplar, doğramalar dile gel- 

se, bu odadan gelip geçmiş, kim- 

bilir kaç ilginç insanı anlatırlar- 

di." demişti. K'unip'at Kadir söze 

karışmıştı hemen; 
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"— Bu evde yaşamış, bu evden 

gelin gitmiş bir büyüğümüzü, rah- 

metli Paşahan Hanım'ı anlatayım 

size. Paşahan, rahmetli Yismey| 

Hacbekmirza (dedem)'nin küçük 

kızkardeşi idi. Kafkasya'dan İstan- 

bul'a sekiz-on yaşlarında gelmiş. 

bası, Abdülaziz zamanında se- 

rasker olan Şapsığ Mehmet Zeki 

Paşa'nın hanımı. Ablasının yanin- 

da, İstanbul'da büyümüş, değişik 

hocalardan ders almış, okur-yazar, 

akıllı, eli açık, yürekli, gelenekleri- 

mizi çek iyi bilen bir genç kız ol- 

Köyümüze dönmüş. Kimse- 

Ne
 

muş. 

cikler cesaret edip isieyememiş 

O'nu. Babası vermez diye uzak 

durmuş herkes. O zamanlar genç 

ve atak bir delikanlı olan Yağan 

Alim Efendi, bu bilge kıza gönlünü 

kaptırmış. Geleneklere uygun bi- 

çimde istetmiş. Kız bahası Hacı 

Ahmet bu istemi -nedeni bilinmez- 

kibar bir şekilde geri çevirmiş. 

Aradan geçen kısa bir süre sonra 

Tokat yöresine yerleşmiş Geba- 

kue'lerden bir delikanlı ile nişanla- 

mışlar. Düğün günü gelip çatmış. 

Ta Tokat'tan gelen düğün alayı ge- 

lini alıp yola koyulmuş. Şu bizim 

iki mahalleyi bağlayan iki köprü 

var ya işte alay bu köprüden ge- 

çerken Yağan Alim, köprü ayağın- 

dan fırlamaz mı? Gelmiş gelin ara- 

basının okuna yapışmış. Bir taraf- 

tan da bağırıyormuş: 

"— Tanrı seni bana yazdı, gitti- 

gin gibi döneceksin..." 

Düğün alayının atlıları bu den- 

siz delikanlının üzerine atlarını sür- 

müşler. O'nu kamçı darbeleri ile 

uzaklaştırmışlar. Yoluna devam 

eden grup konakalka bir hafta içe- 

risinde oğlan evine ulaşmışlar. O 

sırada, yakın bir komşu evinde ka- 

lan ve gelenekler gereği ortalıkta 

görünmeyen damat, küçük bir 

pencereden gelinin arabadan indi- 

rilişini izliyormuş. Mızıkaya eşlik 

eden erkek korosunun sesleri, ta- 

banca atışları duyuluyormuş. Atı- 

lan mermilerden duvara çarpıp se- 

ken bir tanesi damadın alnına sap- 

lanmış, oracığa yığılıp kalıvermiş. 

a 

O gürühülü, şamatalı düğün evi 

anında yasa bürünmüş. Feryat-fi- 

gan gökyüzüne yükselmiş. Deli- 

kanlınım anne ve babası bir damla 

gözyaşı dökemeden, büyük bir va- 

kar içinde gelinlerini ağırlamışlar. 

Ona: 

“— Kapımızın önüne indiğin 

ana kadar gelinimizdin. Kara yazgı 

şu anda seni bize konuk etti. Ar- 

uk kızımızsın. Dilersen kızımız 

olarak kalır, dilersen baba evine 

dönersin." demişler, Kendi acıları- 

nü yüreklerine gömüp onu teselli 

etmişler, İki gün sonra aynı düğün 

alayı dağılmadan dönüş yoluna 

koyulmuş. Oo Paşahan OoOHanım'ı 

getirip baba evine bırakmışlar. 

Aradan bir süre geçmiş. Yağan 

Alim evlenme isteğini yinelemiş. 

Fakat yine reddedilmiş. Bunun 

üzerine, gelenekleri bir yana itin 

kız babası ile zıtlaşmaya, saygısız- 

ca davranışlar göstermeye başla- 

mış. Hacı Ahmet duruma çok üzü- 

lürmüş. Nasıl etse de bu tatsız dur- 

rumu düzeltse, düşünür dururmuş. 

Uzunyayla'nın değişik yörelerin- 

den kalkıp gelen yaşlılar Hacı Ah- 

met'e konuk olmuşlar. Ağız 

birliği edip kızını delikanlıya ver- 

mesi için Hacı Ahmet'e uzun süre 

dil dökmüşler. Sonuç tatlıya bağ- 

lanmış. O güne dek görülmemiş 

bir düğünle Paşahan Hanım ve Ya- 

ğan Alim evlenmişler. Ya... İşte 

böyle, ilginç bir alın yazısı, deli- 

kanlının sevgisi Ferhat misali dağ- 

ları delmiş... 

Hani şimdilerde bile mızıka ile 

çalınıp söylenen bir kafe vardır. 

— Ağlamak isterim, utanırım, 

— Ağlamazsam, sıkıntıdan ölü- 

rüm. 

sözleri ile başlayan. İşte bu olay 

üzerine söylenmiş bir kafe'dir. o." 

K'unipat Kadir'den benzeri 

başka öyküler de dinledim. Bu 

espri dolu, akıllı, neşeli insanı say- 

gı ile anıyorum.



Söyleşi 
  

  

Kendini rahvan bir tay sanan 

ve kesilen yeleleri için ağlayan ço- 

cuk büyüdü doru bir at oldu; ışik- 

h, güzel bir dünyaya doğru koşu- 

.yor şimdi kişneyerek, Yüreğinde 

biriktirdiği hüzünden yükselen ağıt 

bir sağanak gibi girdi yaşamımıza ve 

biz "Dağlara Yazılıdır"ı çok sevdik. 

"Belki nostaltik bir ağıt” diyor Çe- 

tin Öner ve ağıtların türkülere dö- 
müşeceği sürece ışık tutuyor, sanat- 

çı duyarlılığıyla. Biz de diyoruz ki 

ağıtlara sığmaz yitirdiklerimiz, dün 

yelelerimizse kesilen, bugün dilimiz. 

Umudu, ayrık otlarının arasından 

bir buğday başağını koparır gibi çe- 

kip a.ıralım çaresizlikten. Ağıtlar, 

eli-kolu bağlanmış insanların çığlı- 

gıdır; yeni yepyeni bir türkü söyle- 

yelim. o 

"Dağlara Yazılıdır" adlı şiirsel 

romanın yazarı Çetin Öner'le 21 

Şubat günü dernek lokalinde yapı- 

lan söyleşiden bölümler sunuyoruz. 

— "Dağlara Yazılıdır"ı nası! de- 

gerlendiriyorsunuz, ne vermeye Ça- 

lıştınız, gelecekte bu çizgiyi sürdür- 

meyi düşünüyor musunuz? 

© Ç.O.— Yazar imgelerle, imajlar- 
la düşünür. Ben de Çerkesçe düşü- 

nür, Türkçe yazarım. Çerkesçe'yi 

çok iyi konuşamamak benim en bü- 

yük eksiğimdir. “Dağlara Yazılıdır” 

biraz nostaljik bir ağıt. Tükenen, bi- 

ten bir şeyin türküsü, Kendime ağıt 

da diyebilirim. Bir örnek, bir kıvıl- 

cım olsun istedim. Tükenen bir kül- 

türün tühkenmemesi için bir çığlık 

olsun istedim. 

Özellikle mitolojiden başladım. 
Bilinçli bir seçimdi. Bir üçleme dü- 

şünüyordüum. Birinci kitapta Kaf. 

kaslar'dan Binboğalar'a uzanan si 

reci işledim. İkinci'de Binboğalar' 

dan Çukurova'ya geçişlerini, üçür- 

cü ve en zor bölümde ise günümüz 

Türkiyesinde Çerkesler'in yaşamını 

incelemeyi amaçlıyorum. 

© — Kitabınız buruk bir umut ya- 

şatıyordu. Net olmayan bir çözüm 

gibi. Bu imaj sakıncalı bulundu mu? 

Edebiyat çevrelerinde kültürlerin iş- 

ienmesi konusunda kaygılar var mı? 

"Dağlara Yazılıdır" yeterli ilgi gördü 

mü? 

Ç.O.— Sanatçının dünya görüşü 
olmalı, ancak, belirleyici olmamalı. 

Salt ideolojik olma adına geçmişte 

yapılan vanlışlara tepki olması için 

slogan atmamaya çalıştım. Sanat 

adına köşeli bir şey yapmaya karşı- 

yım. Slogan ancak kitabın bütününe 

sindirilirse iyi birşeydir. 

Türkiye'de kitaplar belli 

odakların çabasıyla basım yapar. 

Örneğin “Gülibik” adlı kitabımın 

reklamı kendini aştı. “Dağlara Yazı- 

lıdır"ın gerekli reklam ve tanıtımı 

yapılamadı. Umduğum tepkiyi ala- 

madım, ancak salt Çerkesler'in suçu 

değil bu. 

Edebiyat çevrelerine gelince, 

daha önce olumlu eleştiriler alıyor- 

dum. Birçok yazar ve ozan-örneğin 

Ali Ulvi, Ahmet Altan, Refik Dur- 

baş, kitabı sözlü olarak övdüler, an- 

cak yazmadılar. Ahmet Erhan'ın 

eleştirisini ise bir dergi basmamıştır. 

Oysa Almanya'da bir dergide tek 

olumlu eleştiri çıktı. Objektif ve na- 

muslu yaklaşan bir eleştirmendi ya- 

zan. , 

Bir dönem salt Kürt oldukları 

için kimi yazarlar çok sattı. Eleştir- 

menler bundan ürküyor. 
— “Dağlara Yazılıdır” üçlemesi- 

nin ötesi olacak m? 

Ç.Ö.— Yaşam kavgası adına ya- 
zarlıktan ödün vermek zorunda kal- 

dım. Her şey ekonomiye dayalı. Ör- 
neğin “Dağlara Yazılıdır"ı sekiz yıl- 

da bitirdim ve beşbin basıldı. Kimi 

yazarların koşulları hazırlanır, pro- 

fesyonelce yazarlar. Finansman 50-. 

runları yoktur. Beni finanse edeçek 

gücünüz varsa böyle bir görevi alı- 

rm. 

— Sanatın geleceğe çözümler 

getiren bir işlevi olmalı. Siz ne düşü- 

nüyorsunuz? 

Ç.Ö.— Bilinçli olarak mitoloji- 
den başladığımı söylemiştim. Siz is- 

tiyorsunuz diye çözüm konusundan 

başlayamam. Bana böyle bir görev 

yükleyemezsiniz, almam! 

— Son çalışmalarımızla ilgili bil- 

gi verir misiniz? 

Ç.O.— Bir süre önce Hititler'le 
ilgili "Hattuşaş Yanıyor" adlı Al 

manca bir film yaptım. İş Bankası 

ressamlar dizisine Avni Arbaş'ı ha- 

zırlamak istiyorum. Kitabıma çok 

katkısı oldu, herhangi bir yazara 

yapmaz. Gönül borçluluğu duyu- 

yorum. 

Fevzi Tuna "Dağlara Yazılı- 

dır"ı film yapmak istiyor. Rol alma 

eğilimi olan sanatçılar var. 

Şiir yazıyorum ancak yayınlan- 

mak üzere değil. Türkiye'de şiir çok 

yetki, çok iyi şairler var. Genç ve 

iyi, Şiirselliği düz yazıda yakalamak 

istiyorum. Son olarak, tüm Kaber- 

dey'ce masalları Türkçeleştirip ba- 

salım diyorum. 
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Kafkas kültür ve konularına iliş- 

hin yeni ve gerçekçi değerlendirme- 

lere gereksinim vardır. Buna, geçmi- 

şin çalışmalarını yeniden gözden 

geçirmek, çağdaş ve doğru bilgi 

akışına haiılabilmek bakımından ge- 

reklilik vardır. Aksi takdirde yanlış 

sonuçlara sürüklenme durumları do- 

gabilecektir. 

Yazımızın amacı bu duruma dik- 

kati çekmek, bunu bazı değerlen- 

dirme örnekleri ile işaretlemeye ça- 

lışmaktır. İşte sıradan, ama önemli 

birkaç nokta: 

1) Günev Marmara yörelerinden. 
yapılan Çerkes sürgünü olayı: 

1922 sonu ile 1923 yılı başların- 

da bu yörelerden 14 köy sürülmüş- 

tü. Öteki köylerden bazılarına da 
sürgüne vollanacakları bildirilmişti. 

Durum bu düzeyde iken, sürgün 

durmuş ve sürülenlerin de dönmesi- 

ne İzin verilmişti. 

Şimdi bu olaya ilişkin yapılan 

bazı Odeğerlendirmeleri (o görelim: 

Avukat Yaşar Bağ'a göre, "sonra- 

dan bu sürgün kaldırılmıştır" (Kaf- 

kasya Üzerine Beş Konferans, 5, 
12). Burada sürgünün kimin tarafın- 

dan "kaldırıldığı" belirtilmemiştir. 

Hasan Şaguj'a göre de sürgün, "Dev- 

rin Kuzey Kafkasya asıllı Rauf Or- 

bay, Hunc Ali Sait Paşa gibi ileri ge- 

lenlerinin de girişimi ile" durdurul- 

muştur (Kafdağı, sayı, 9-10, s. 53). 

Bunlara benzer bir dizi yazı bulmak 

mümkündür. 

Peki, gerçek olanı nedir? 

En başta Rauf Bey (Orbay), sür- 
günü uygulayan yürütmenin başı- 

dır, başbakandır. Dolayısıyla iddia 

(görüş) gerçekçi değildir. 

İKİ yönlü bazı soruşturmalarımı- 

ti
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CEVDET HAP! 

za göre, Çerkes köyleri kendilerine 

komşu Olan Türk köylerinden s0- 

ruşturulmuş, naklarında şikayet ol- 

mayan Çerkes köylerine: dokunul- 

mamıştır. Sürgünün nedeni, Yunan 

işbirlikçilerini cezalandırmaktır. 

Sürgün için başka gerekçeler göste- 

rilmiş: olması ise dış görüntüdür. 

Sürgün, 24 Temmuz 1923 Lozan 

Antlaşması'nın ilgili maddeleri gere- 

ği af kapsamına girdiğinden durdu- 

rulmuştur. Lozan Antlaşması'na gö- 

re, savaş suçları nedeniyle, a) kimse 
idam edilmeyecektir, b) genel af 

ilan edilecektir. 

Durum budur ve Türk hüküme- 

tince özel olarak sürgün cezasının 

kaldırılması durumu yoktur. 

1919-1922 savaşı sırasında, mer- 

kezi İzmir olmak üzere, işgalci Yu- 

nan makamlarınca "Şark-ı Karib 

Çerkesleri Te'mini Hukuk Cemiy- 
ti" adi bir işbirlikçi örgüt kurdur- 

tulmuştur (24 Ekim 1921). İşbir- 
likçiler ve bu derneğin kurucuları 

içinden ele geçenler (örneğin Gö- 
nen delegeleri Lemp'ej Yakup Efen- 

di ve Şhakumıd Hafız Sait Efendi, 

Erdek delegesi Şhaptlı Hasan Bey 

gibi kişiler) idam edildiler (1922). 
Bu arada bu gibi gerekçelerle iş- 

birlikçiliğin suçunun özellikle yöre 

Çerkeslerine yıkılmak istendiği dü- 

şünülebilir. Durum bu olasılığı des- 

teklemektedir. 

Sonuç olarak, sürgün ve idamlar, 

Lozan Antlaşması'na değin uygu- 

lanmış, çok kişi idam edilmiştir. 
Yukarıda belirtilen konulara iliş- 

kin ciddi inceleme ve değerlendir- 

meler henüz yapılmamıştır, tarafsız 

araştırmacılara yeni görevler düş- 

mektedir. 

2) Kölelik, cariyelik ve Osmanlı 
Sarayı'ndaki Çerkes Cariyeleri ko- 

NUSU! 

Bu konulara, eğilen yazı ve araş- 

urmalarda artış vardır. Bizim de bu 

alanda geri kalmamamız gerekmek- 

edir. Konuya eğilmek isteyenler 

için Doç. Dr. İsmail Parlatır'ın 

“Tanzimat Edebiyatında KÖLE. 

LİK" (TEK, Ankara, 1987) adli ya 

pıtında hayli özet bilgi ve kaynak 

adı bulunmaktadır. 

<afdağı Dergisi'nin anılan Hasan 

Şaguj'un yazısında tanıtılan Abhaz 

asılı yazar Mehmet Fetgeri'nin 

(Şöenu) "Osmanlı Alem-i İçtimai. 
yesinde Çerkes Kadınları” (İstan- 

bul, 1914) adlı yapıtı da konuya 

değgindir. Mehmet Feigeri'ye göre, 

o zamankı "Çerkes İttihad ve Tea- 
vün Cemiyeti" üyesi gençlerin isteği 

üzerine Deli Fuat Paşa'nın araya 

koyduğu İngiliz elçiliği müsteşarı 

Fiç Moris'in aracılığı sonucu, Os- 

manlı Sarayı'ndaki Çerkes cariyeler 

11. Abdülhamid tarafından salınmış- 

ur. 

Mehmet Fetgeri'ye ait bu bilgi, 

İ. Parlatır'a göre, "bir anlamda doğ- 
rudur" (TEK, s. 20). Aslında Os- 

manlılarda köleliğin ve cariyeliğin 

yasaklanmasına ilişkin bir dizi ya- 

saklama kararı bulmak mümkündür. 

Örneğin, Ana Britannica'ya göre, 
“cariye alım satımı 1909'da V. Meh- 

med (Reşat) tarafından yasaklandı" 

(Madde: Cariye). 

Birinci Dünya Savaşı'nda Mekke' 

de askerlik yapan L'işe Hacı İlyas” 

Varol, Mekke'de esir pazarı oldu- 

gunu ve zenci oğlanların buruldu- 

gunu gözleriyle gördüğünü bana an- 

lattı. Ayrıca Türk yazarı Aziz Nesin 

çocukluğunda İstanbul'da Esir Pa- 

zarı gördüğünü yazmıştır. 

Aslında Osmanlı Devleti'nde 

1839'dan başlanarak, köleliğin kal- 

dırıiması yönünde, dış gelişme ve 

baskılar da dikkate alınarak, tam 
uygulanmayan bir dizi kısıtlayıcı 

karar alınmıştır: 1847'de Zenci köle 

ticaretinin yasaklanması ve Üsküdar 

Esir Pazarı'nın kaldırılması; 1855'te 

Çerkes köle ticaretinin yasaklanma.



sı, 1857'de Zenci köle ticaretinin 

yeniden yasaklanması, buna karşılık 

Çerkes köle ticaretinin yasaklanma- 

sına gerek görülmediğinin açıklan- 

ması; 1860 sonrasında Trabzon ve 

Samsun çevresinde olan ve güç du- 

rumda bulunan göçmen Çerkeslerin 

satılması için Osmanlı hükümetince 

Esir pazarı kurdurulması ve bunla- 

rın satılması gibi (TEK, s. 18-19). 
Görüldüğü gibi Osmanlılarca alı- 

nan bu yöndeki kararlar çiddi ola- 

rak uygulanmamıştır. 

Bir tarihsel dönemde yeryüzünde 

görülen ve bu arada İslam hukukun- 

da da yer alan (yasallığı tanınan) 
kölelik (ve cariyelik) kurumu, aslın- 
da Osmanlı Devleti'nin yıkılması, 

Cumhuriyetin kurulması (1923) ve 
Saray'ın kapatılması ile son bulmuş- 

tur (1924). ÖtekiArap ve İslam ül- 
kelerinde kölelik ve cariyelik yakın 

yıllara değin, gizli ya da açık sür- 

müştür. 

Soruna Çerkes tarihi açısından 

bakıldığında, İlkçağın bilinen ilk 
Çerkes devleti olan Sind Krallığı 

ve onun katıldığı Bosporos Krallı- 

ğı devletleri köleci idiler. Bu dev- 

letlerin ekonomilerinde köle ticare- 

tinin önemli yeri vardı (Ana Britan- 
nica, Madde: Bosporos Krallığı, 

Çerkesler). 
Çerkes köle ticaretinin İlkçağı 

izleyen Ortaçağda da sürdüğü Mısır 

Çerkes Memlukları Devleti (1250- 
1382; 1382-1517) örneğinden de 
bilinmektedir. 

İlkçağ boyunca Karadeniz kıyı- 
larında varlığını sürdüren Çerkes 

kentleri ve deniz ticareti 4 -ve 5. 

yüzyıllarda süren Hun saldırıları so- 

nucu yok oldu (Ana Britannica, 
madde: Çerkesler). Dolayısıyla köle 
ticaretinin maddi temeli yıkıldığın- 

dan, köleci Çerkes toplum ilişkileri 

de bu arada son bulmuş olmalıdır. 

Ortaçağ boyunca Çerkesler bir 

dizi saldırı ve istila ile karşılaştılar. 

Dolayısıyla köleler, galip devletlerce 

Çerkeslerden esir ve vergi karşılığı 

olmak üzere sağlanmıştır (Büyük 
Larousse, madde: Esir). Örneğin, 
“Kırım Hanlığı Çerkesleri yılda 3 

bin çocuk verilmesini de kapsayan, 

ağır bir vergiye bağladı" (Ana 
Britannica, madde: Çerkesler). 

Bu durum Çerkesleri Rusya'ya 

yanaştırdı, 1357'de Kabartay prens- 

leri Rus koruması altına girdiler. 

18. yüzyıla değin süren Çerkes-Rus 

dostluğu, bu arada Rusların Kuzey 

Kafkasya'yı barışçı bir biçimde ko- 

lonileştirmelerini de beraberinde ge- 

tirdi. 

Öte yandan Kırım saldırılarına 
karşılık veren Kabartay baş prensi 

Aslanbek Kaytuk (O. 1746), nüfus 
açığını kapatmak için, Tatarların 

yaptığı gibi, çok sayıda Tatar çocu- 

gunu ele geçirdi; ama yargıç ve da- 

nışman Oo İebağı Kazanoko'nun 

(1686-1750) "Bu kadar çocuğu 
Adığeleştiremezsin, bunlar büyür 

sonra kökümüzü kazırlar" biçiminde 

karşı çıkışı üzerine, çocuk kaçır- 

maktan vazgeçti. 

1774'te Kabartay (ve bu arada 
Karaçay, Balkar, Oset ve İnguş) 
bölgesinin, 1783'te Kırım'ın, 1801' 

de Gürcüstan ile Osmanlılara bağlı 

Abhaz prensliğinin Rusya tarafın- 

dan ilhak edilmesi sonucu, Osmanlı 

gücü gerilemiştir. 

Bilindiği gibi, Rusya'da kölelik 

değil, serfilk vardı. 

Bu tarihten sonra Kafkasya'dan 

toplu köle ihracı kalkmıştır. Ama 

insan avcılığı ve Saray'a armağan bi- 

çimlerinde köleliğin sürdüğü de bi- 

inmektedir. 

18 ve 19. yüzyıllarda batı dün- 

yası eşitliğe ve özgürlüğe doğru bü- 

yük bir demokratik gelişme göster- 

miştir. Ancak batıdan kopan Çer- 

keşler ileri insanlığın kurtulmakta 

olduğu feodalizme ve teokratizme 

doğru ters bir gerileme içine girdi- 

ler. Bunda Osmanlıların Ferah Ali 

Paşa ile birlikte başlattıkları Çer- 

kesleri kendi yanlarına çekme (kul- 
lanma) politikalarının, uzlaşma yol- 

larını kapatan (ve Dağıstan'dan ge- 

len) teokratik müridizm akımının 
payı olmalıdır. 

19. yüzyılda gücü artan soylu 

(pşı ve vork) sınıfına karşı serfleş- 
mek istemeyen köylülerin (fekoti) 
eşitlik mücadeleleri yükselmiştir. 

Osmanlı Sarayı'na öteden beri, 

Kırım Hanlığı, bağlı Abhaz ve Gür- 

cü prenslikleri kanalıyla köle, en 

çok da Çerkes, Gürcü ve Abhaz ca- 

riyeler sağlanıyordu. Bu arada, Kaf- 

kas, Arabistan-Doğu Afrika, Kuzey- 

Afrika-Senegal ve Balkanlar-Doğu 

Avrupa biçiminde Osmanlı pazarına 

köle sağlanan dört ana bölge vardı 

(TEK,s. 17). 

Köleler, a) savaş, b) insan avcilı- 

ĞI, c) armağan, d) satın alma yolla- 
ryla sağlanıyordu (TEK, s. 11). 
kafkas kızları 19. yüzyılda, daha 

çok insan avcıları tarafından kaçırıl- 

mak ya da kandırılmak suretiyle İs. 

tanbul'a getirilirlerdi. 

Osmanlı Sarayı'nda sadece cariye 

sayısı 5Ğ0-T000 arasında değişirdi 

(Ana Britannica, Madde: Cariye). 
Ayrıca çeşitli adlar altında ve deği- 

şik hizmetler için erkek köleler de 

alınırdı. 

Zenci köleler en çok Mekke ve 

Cidde'den burularak (hadım edile- 

rek) gönderilirdi. Bunlar Saray'da 

ve zengin konaklarında haremağası 

olarak kullanılırdı. 1747'ye değin 

yürürlükte kalan Devşirme Kanunu- 

na göre iç oğlanı ve gılman-ı hassa 

gibi adlar altında Saray'a devşirme 

oğlanlar alınırdı. 1747'den sonra, 

oğlanlar ve cariyeler yukarıda sayı- 

lan dört ana yoldan sağlanıyordu. 
Osmanlı ve Doğu İslam toplum- 

larında, özellikle, saray, konak, 

köşk ve çevresinde yoğunlaşmak ve 

hatta kurumlaşmak üzere yaygın 

sapmalarla karşılaşılıyordu. Bu du- 

“rum anlayışla karşılanırdı. Kurum- 

laşma ise, cariyelerle ilişkileri Ha- 

rem Kanununa göre yasaklanan hü- 

kümdar sultanlara gılman sunulma- 

sı biçiminde kendini gösterir, bu- 

nunla taht varislerinin çoğalması 

örilenirdi. Sapmalara ilişkin çok sa- 

yıda belgelerin günümüze kalmış ol- 

ması, durumun hoşgörü ile karşı- 

landığını göstermektedir. 

1864 Çerkes göçünden sonra, 

Osmanlı Sarayı'ndaki Çerkes cari- 

yesi sayısı artmıştır. Son döneme 

ilişkin olarak saraylılarla görüşmele- 

rim vardır, örneğin büyük teyzem 

de bir saraylıydı (ki merhum Cum- 

hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün üvey 

$ 
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annesidir.) Saraylı, evlenip saraydan 

ayrılan eski cariyelere denirdi. 

Son dönemde özellikle etnik Vu- 

bın ve Abhaz kızları Saray'a alın- 

mıştır. Bunlar uysal ve çalışkan ol- 

maları nedeniyle yeğleniyorlardı. 

Kızlar soylular tarafından sağlanır, 

Saray'a hediye olarak verilirlerdi. 

Soylular o yoldan Saray ile ilişkile- 

rini sürdürür, çıkar sağlarlardı. 

Çerkes cariyelerle Adığeler ara- 

sında onurlandırma bakımından Sa- 

raylı deniyordu. Saraylı cariyeler 

belki özendirme bakımından belli 

aralarla ve gruplar halinde, özellik- 

ie yazları bol hediyelerle memleket- 

lerine (Düzce, Bandırma, Gönen, 

vb.) gönderilirlerdi. Bunlar Saray'ın 

istemesi, bol hediye getirmeleri ve 

dağıtmaları nedeniyle iyi karşılama 

görürlerdi. Örneğin, Düzceli saraylı 
kızlar (cariyeler) Hendek'te karşıla- 
nır, kendileri için düzenlenen oyun 

ve gösteriler içerisinde ağırlanarak 

Düzce'ye getirilirlerdi. 

Saraylı (cariye) geleneği, söyle- 

nenlerin aksine ancak Cumbhuriye- 

tin kurulması ve sarayın kapatılması 

ile son bulmuştur. 

3) Acelecilik ve ciddi inceleme 
yoksunluğu: 

Örneğin, Osman Çelik'in "Ge- 

nar" ve Çetin Öner'in "Dağlara Ya- 
zılıdır" romanları. İdeolojik yakla- 

şımı Türk-İslam sentezi faşist görü- 
şünü andıran, Çerkes toplumsal iliş- 

kilerini ve tarihini çarpıtan (tahrif 
eden) ilkini şimdilik geçiyoruz. 

İkincisnde yazar, Binboğalar ete- 
gindeki bir etnik Kabartay köyü 

ekseninde geçen olayları, zamandi- 

zinsel ve adeta folklorik bir biçimde 

anlatmaktadır. Yazar feodal halk 

yaşamını kurgulayıp sunmada başa- 

“rılıdır. Ancak, romanda geçen olay- 

ların bir bölümü karşımızda yaşatıl- 

mamakta, anlatılmakla (öykülen- 
mekle) yetinilmektedir. Bu anlatış 
biçimi roman türüne (ilkelerine) uy- 

mamaktadır. 

Buna karşılık, romanda Kabar- 

tay etnik feodal karakterleri genel- 

likle başarılıdır; kişiler gerçeğe uy- 

gundur. Bunda belki de kişilerin 

yaşamdan alinmiş olmasının payı 
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“olmalıdır. Başarıya örnek olarak, 

gezgin demirci kurgulaması, nine, 

dayı (köy imamı), nine, torun, vb. 

gösterilebilir. Bu kişilere feodal çev- 

e (Kürt, vb.) renkleri de eklenmiş, 
kaynaşmalar (işaretlenmiştir. Bu 

arada deri tulum içinde Adığe-Kaf- 

kas tanrılarının Kafkaslardan Bin- 

boğalara getirilmesi, ninenin ölümü, 

bu ölüm karşısında torunun duygur- 

ları, vb.leri romanın çarpıcı yanları- 

nın örneklerindendir. 

Ama, Nart Pharmat ve Türk Kur- 

tuluş Savaşı'na ilişkin anlatılar üze- 

rinde durmak gerekir. 
Kuzey Kafkasya'da çeşitli etnik 

halklar (uluslar) yaşamaktadır. Bu 
nedenle Nart destanı sadece Adığe- 

lerle değil, tüm Kuzey Kafkasya 

halklarında ve Gürcüstan'da yaşa- 

yan Svan halkı arasında da bulun- 

maktadır. Dolayısıyla karşımızda 

çok sayıda ulusun (etnik halkın) 

her birine ait olan ve değişik yanları 

bulunan destanlardan oluşan bir 

Nart destanları öbeği vardır. Bir hal- 

kınkini ötekine, örneğin Çeçenle- 

rinkini Adığelerinkine karıştırma- 

mak gerekir. Nart Pharmat, bu bağ- 

lamda Veynah (Çeçen, İnguş ve 

Bats) halklarına ait destanın bir des- 

tan kişisidir. 

Çetin Öner'in "Kuzey Kafkas- 
ya", "Kafkasya" ve "Yamçı" gibi 

dergilerden yararlandığı anlaşılmak- 

tadır, ki doğaldır. Ancak kurgula- 

malarda titiz davranılmalıdır. Nart 

Pharmat'ın belli edilmeden getirilip 

Adığe (Çerkes) destan-mitoloji ör- 
güsü içine yerleştirilmesi yerinde sa- 

yılamaz. En azından karışıklığa ne- 

den olunur. 

Nart Pharmat'ın Adığe destanın- 

daki karşılığı kısmen Nart Savsırı- 

ko, kısmen de Nart Nesren-Jake ya 

da Nart Peterez'dir. 

Öteki noktaya gelince: 1877-78 

savaşında Çerkeslerden özel birlik- 

ler oluşturulmuş, bu birliklerin ba- 
şına kendilerinden kişiler getirilmiş- 

tü. Çerkes geleneklerine göre geniş 

bir hoşgörünün bulunduğu bu özel 

birlikler kısa süren sonra disiplinsiz- 
lik ve kötü örnek olma gibi gerekçe- 

lerle dağıtılmıştı. 
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Bu olayın 40 yıl sonrasının olay- 

ları içine kurgulanması yerinde de- 

ğildir. Böylesine bir kurgulanma 

propaganda yönünden milliyetçi 

ideolojiyi ve düzenli orduyu sevimli 

göstermeye yarasa da, gerçekçilik 

açısından yerinde sayılamaz. Sonuç 

olarak çarpıtma vardır. 

Romana göre, 1920'lerde, Çer- 

kes erler kimi kez komutanlarına 

karşın bildiklerini okumaktan geri 

kalmamaktadırlar. Sayın yazar, bu 

arada İttihar-Terakki'yi ve İstiklal 

Mahkemelerini unutmuşa benzer. 

Komutan-er ilişkilerinde hoşgö- 

rü, olsa olsa gelişmiş uygar ülkelerin 

yumuşak ordularında ya da ikna 

esasının (demokrasinin) güçlü oldu- 
gu özel birliklerde görülebilir. Kürt 

Hamidiye Alayları gibi öne sürüle- 

cek örnekler görüşümüzü çürütmez. 

Dolayısıyla, ne amaçla olursa olsun 

olmayanı var imiş gibi göstermek ve 

anakronizme (çağaşımına) düşmek, 
gerçekçilik adına kabul edilebilir 

şeylerden değildir (Not: 1920 son- 
rası yönetimi gerçekte İttihat ve Te- 

rakki'nin uzantısıdır). 
A) Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 

Sorunu: 

Bir çok eski yayında 11 Mayıs 

1918'de bir "Kuzey Kafkasya Cum- 

huriyeti" kurulduğu, Kasım 1918' 

de Dağıstan'ın Osmanlı güçleri ve 

Osmanlı korumasındaki Kuzey Kaf- 

kas güçlerince ele geçirildiği, 30 

Ekim 1918'de imzalanan Mondros 

Mütarekesi'nin Dağıstan'a geç (Ka- 

“sım'da) ulaştığı, sonra Dağıstan'ın 

Osmanlılarca boşaltıldığı, dolayısıy- 

la tek başına kalan burasının Sov- 

yetlerce işgal edildiği ve cumhuriye- 

tin yıkıldığı yazılmaktadır. Örne- 
gin, Dr. Vasfi Güsar'a göre, Kuzey 

Kafkasya 5 Nisan 1920'de bolşevik- 

ler tarafından "işgal" edilmiştir 

(Kafkasya KD, sayı 43, s. 29). Ku- 
zey Kafkasya Cumhuriyeti'nin 

1921 yılına değin yaşadığını iddia 

edeniere de rastlanmaktadır (Büyük 
Larousse, madde: Balkarlar). 

Doğru durum Kafdağı'nın 8. sa- 

yısında yazıldı. Buna göre, 1917 

Ekim Devrimi'ni tanımayan Kuzey 

Kafkasyalı güçier, İ Aralık 1917'de



Kuban ve Don Bölge (Rus) hükü- 
metleri ile birlikte “Güneydoğu Bir- 

liği'ni oluşturan Terek-Dağıstan 

bölge hükümetini kurdular. 

Mari 1918'de asi Güneydoğu 

Birliği hükümeti ile buraya bağlı üç 

bölge hükümeti, Sovyetlerce orta- 

dan kaldırıldı. Terek-Dağıstan hükü- 

meti başkanı Tapa Çermoyev (son- 
raki adıyla Abdülmecit Çermoyi), 

Osmanlı desteğiyle 11 Mayıs 1918' 

de Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 

adi alında bağımsızlık ilan etti. 

Osmanlı güçleri korumasında Da- 

gıstan'a dönen Çermoyev hükümeti, 

Osmanlılar çekildikten sonra yerini 

P. Kotse (sonraki adı Pşimaho Ko- 
sok) ve General M. Halilov hükü- 
metlerine bıraktı. Bu arada İngiliz- 
ler, o sıralar kurulmuş olan General 

Denikin'in beyaz ordusuna Kuzey 
Kafkas hükümetini Sovyetlere karşı 

mücadelede yandaş bir bağımsız 

güç olarak benimsetmek istediler. 

General ODenikin Obunu (kabul 
etmedi. Bunun üzerine M. Halilov 

hükümeti General Denikin'e katıldı; 

M. Halilov General Denikin'in Da- 

ğıstan genel valisi oldu. Eski Kuzey 

Kafkas ordu birlikleri de General 

Denikin'in emrinde Sovyetlerle çar- 

pıştırılmak üzere kuzey cephesine 

gönderildi. 

Durum böyleyken, hâlâ "bağım- 

sız" Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 

kurguları yapılması ve bazı dernek- 

lerce anma günleridüzenlenmesi, iş- 

birlikçiliğe övgü niteliği taşıdığın- 

dan, gerçek adına üzüntü vericidir. 

5) Kuzey Kafkasya'nın "parça- 
lanması" ve "sözde" özerk yönetim- 

ler kurulması sorunu: 

Bu konuda da bilinçli ya da bi- 

linçsiz yazılar yazılmaktadır. Örne- 
ğin, müteveffa Dr. V. Güsar özetle 
şöyle yazmaktadır: 11 Mayıs 1918' 

de bağımsızlığına kavuşan ve bu ba- 

gımsızlığı Sovyetlerce ortadan "kal- 

dırilan" Kuzey Kafkasya bugün 

“Dağıstan, Çeçenya, Kabardino- 

Balkar, oAdighe-Karaçay, Kuzey 

Osetya, Şapsığ muhtariyeti" gibi 

parçalara bölünmüş, "bir sürü sözde 

“cumhuriyetler, muhtar eyaletler tü- 

retilmiştir” (Kafkasya KD, sayı 43, 
s. 2d). 

Buna benzer bir sürü so 

ve gerçek dışı yaztla 

OrUMSUZ 

ri yanında, Dr. 

Güsar, ye de saygıyla andığı imiz 

bir kişidi r. Örneğin, doğru olduğu- 

nu bildiği i konula rı savunmaktan ka- 

çınmamış, Anayurt ile bağların ko- 

unmasını sık sık dile getirmiş ve 

derneklerde teokratik güçlere kar 
demokratik güçleri desteklemişi 
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Burada Sayın Dr. Güsar'ın Kuzey 

Kafkasya'daki durumu kavrayama- 

dığı ve kasıtlı çevrelerin etkisinde 

kaldığı belli olmaktadır. Yukarıda- 

ki bölge yazılışları bile yanlıştır. 

Doğru yazılış Dağıstan, Çeçen-İn- 

guş, Kuzey Ösetya, Kabartay-Bal- 

kar, Karaçay-Çerkes ve Adiğey'dir. 

“Şapsığ muhtariyeti” ise o sırada 

yoktur. 

Dr. Güsar yazısını özetle şöyle 

sürdürmektedir: Kuzey Kafkasya' 

daki bu özerk bölgelerde resmi dil 

Rusçadır. İlkokul eğitimi anadilin- 

de, lise ve yüksek okul eğitim dili 

ise sadece Rusçadır. Çarlık dönemi 

ardından tüm Kuzey Kafkaslıların 

anlaşarak kurdukları cumhuriyetin 

ortadan kaldırılmasından sonra, Ku- 

zey Kafkasya'daki durum şimdi 

böyledir (agy, s. 24). 

Önce, SSCB'nin ve her devletin 
eleştirilebileceğini, ohiçbir şeyin 

eleştiri dışı dokunulmazlığının, bi- 

İlmsel anlamda düşünülemeyeceğini 

belirtmeliyiz. Ancak, eleştiriler ger- 

çekçi ve bilimsel olmalıdı:. 

Buna göre, 

açıklandığı gibi, T. Çermoyev ve iz- 

leyicilerinin ilkin beyaz orducu Gü- 

neydoğu Birliği'ne katıldığı, ardın- 

dan Osmanlılara sığınıp onlarla bir- 

likte hareket ettikleri, Osmanlılar 

yenilince bağımsızlıklarını savuna- 

cakları yerde yeniden kurtulan be- 

yaz Orducu (General Denikin) 
birliklerle birleştikleri görülmekte- 

dir (Bu kişiler ve çoğu izleyicileri 
daha sonra sırasıyla Hitler faşizmi 

ve emperyalist servisler hizmetinde 

çalıştılar). 

a) Daha yukarıda. 

Dolayısıyla bunlar, Dr. Güsar'ın 

dediği gibi, halkın "tümüne" değil, 

bir bölüm işbirlikçi çevreye davran- 

mışlardır ve “bağımsızlıklarını” da 

savunacakları yerde, kendi gileriyle 

teslim etmişlerdir. Çermoyev ve iz 

leyicilerinin değişmez karakteri kar- 

şi-devrimci ve anti-sovyetik olmak- 

tadır. Buna karşılık Celal Korkma- 

zov (Dağıstan), Betal Kalmık (Ka- 
bartay) ve Şıhangeri Hahurat (Adı- 

gey) gibi devrim yanlısı ve başarılı 

halk önderleri de vardır. 

b) Kuzey Kafkasya'da kurulan 
özerk yönetimlerin "sözde" olduğu 

iddiası ise bir çarpıtmadır. Bu 

özerkliklerin her biri anayasal birer 

devlet örgütlenmesi olup coğrafi 

(toprak) ve etnik temellere dayan- 

maktadır. Bunların her biri birer 

özerk devlettir. 

Sık sık eleştirilen Adığelerin ön- 

celeri dört, şimdi üç devlet örgüt- 

lenmesine ayrılmış olması İse, 

coğrafi (toprak) bütünlüğünün ol- 
maması nedeniyledir. Adığeler bu 

bütünlüğü 1864 göçü sonucu yitir- 

mişlerdir. 1930'larda yaşayan Şap- 

sığ Ulusal Çevresi'nin (okrug) kaldı- 
rılması sonucu, Adiğelerin özerkli- 

Si bulunan toprak parçası sayısı 

şimdi üçe inmiştir: Kabartay, Çer- 

kes ve Adiğe bölgeleri. 

c) Özerk devletlerde anadilinin 
resmi dil olmadığı, resmi dilin yal- 

nızca Rusça olduğu, anadilinin ilko- 

kul dışında kullanılmadığı iddiası 
da bir çarpıtmadır. Her özerk dev- 

lette (özerk cumhuriyet, bölge ve 

çevrede) o yerin anadili anayasal ta- 

nımaya sahiptir ve örneğin Rusça 

ile eşit kullanım hakkına sahiptir. 

SSCB'de batılı devletlerde oldu- 
gu gibi seçkin resmi dil kavramı 

yoktur; her dil eşit işlem görür. 

Buna göre, örneğin, Adığecenin 

kendi özerk devletlerinin her biri- 

minde ve öğrenimin her kademe- 

sinde eşitçe kullanılması olanağı 

vardır. Bunun sınırını belirleme yet- 

kisi yerel Adığe makamlarına kal- 

mış bir konudur. 

SSCB'de Rusçanın genel di! hali-



    

  

  

    

  
ne gelmesi ve bu arada az nüfuslu 

halkların Rusçayı öğrenmeye gerek- 

sinim duyması, pratik yaşamın bir 

sonucudur ve ayrı bir olgudur. Bu- 

nun az nüfuslu halkların dillerinin 

sahip olduğu eşit hakları kaldırıcı 

yasal bir sonucu yoktur (Bu konu- 

da bk. "Kafkasya Üzerine Beş Kon- 
ferans" kitabının "Adığe Dili ve 

Edebiyatı" bölümü). 

d) Eleştiriler yapıcı olmalıdır: 

Örneğin, Karadeniz kıyısında küçük 
bir toprak parçası üzerinde küçük 

bir ulusal toplum oluşturan Şapsığ- 

ların (yaklaşık 10 bin kişi) önceleri 
özerkliklerinin obulunduğunu © ve 

sonradan İpratik nedenlerle olsa ge- 
rek) bu özerkliğe son verildiğini be- 
lirimiştik. Dr. Güsar örneğinde ise 

özerkliğin kaldırılışı değil de, Kıyı- 

boyu Şapsiğe'ye özerklik verilmesi 
eleştirilmektedir. 

Bunun mantıklı bir açıklaması 

yapılabilir mi? 

Sanırım kimse, Kıyıboyu Şapsi- 

Be'nin önceleri dil haritalarında ol- 

sun yer eden Adiğe etnik kimliğinin 

  

  

  

K.. Kafkasyalı Aydınlar, toplu- 

mun gerekli tarihsel gelişimini sağ- 

lamak bugünkü toplumsal yapıda 

varolan durağan ve kaderci şart- 

larda, boğulmamak için, doğru 
bildiği tavır ile önderlik görevini 

yapmak zorundadır. 

Sürgün Kafkasyalılar'ın nesnel 

gerçeklerini kavrayabilmek için, 

halkının sürgüne kadar kendi iç di- 

namiği ile yaşadığı ekonomi pojli- 

tiği ve buna bağlı olarak toplum- 

sal gelişim sürecini doğru tahlil 

etmek durumur.dadır. 

Bu nedenle, kültür konusunun 
daha geniş bir şekilde tartışılması 

gerektiğini düşünerek, kültür üzeri- 

ne böyle bir denemeye gereksinim 

duyduk. 

Bilindiği üzere kültür kavramı 

tarih boyunca anlam olarak çeşitli 

dalgalanmalardan geçmiştir. Özel- 

likle son yıllarda yüzlerce tanımı 

yapılmış, hatta bu kadar çok ta- 

nım karşısında kültürün tanımlana- 

mayacağı bile ileri sürülmüştür. 

Oysa sorun kültürün tanımlanama- 

masından değil, tanımda bir birlik 
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sağlanamamasından Oo kaynaklan- 
maktadır. 

Kültür kavramının tarihçesi 

üzerine uzun uzun birçok yazılar 

yazıldığı için, bu konuya değin- 

meden kültürü tanımlayarak konu- 

muza girelim. 

Kültür; toplumsal bir varlık ola- 

rak insanın bilinçli olarak yaşamı 

yeniden üretimi ve bu üretim süre- 

cinde doğayı, bununla beraber 

kendini değiştirme faaliyetinin ya- 

rattığı maddi-manevi tüm öğeler 

ile bu öğeler arasındaki fonksiyo- 

nel ilişkiler bütünüdür. 

Kültür dediğimizde dil, hukuk, 

ortak duygu ve düşünce, sanat, örf 

ve adetler, edebiyat, halk bilgisi, 

üretim bilgi ve becerisi, mekansal 

yerleşim, vb. insanın yarattığı tüm 

öğeler akla gelir. 

Tanımı biraz daha açarak kül- 

tür kavramına girelim. 

— Kültür toplumsaldır; kültürün 
üretilnesi, yaşatılması birden fazla 

insanın karşılıklı ilişkilerini gerek- 

tirir. Ve bizler kültürümüzün bütün 

yapılarını kültürleme yoluyla, geç- 

silinmesini onaylamayacaktır. 

Bugün Kırımlı Tatarların, düş- 

manla işbirliği yapmakla suçlana- 

rak, yitirdikleri özerkliklerini yeni- 

den elde etmek için verdikleri onca 

çaba bilinmektedir. e Dolayısıyla 

özerkliğin “sözde” ve "türetilme" 

olup olmadığını bir de onlara ya da 

Tatarlar gibi acı çekmiş olan Bal- 

karlara sormak gerekir. 

Sonuç olarak, olumsuz eleştiri 

ve değerlendirmelerden kaçınabil- 

mek için gerçekçiliğe ve yeni ça- 

iışmalara gereksinim vardır. 

mişten kalan tarihsel birikimleri- 

mizi uygulayan bir toplum içinde 

yaşadığımız için öğreniriz. Öğren- 

diklerimizi bireysel ve toplumsal 

çelişkilerimizle ve bilinçli yaratı- 

mımızla yorumlayıp yeniden ha- 

yata geçiririz, derken kültürel çev- 

redeki bireyin bağımsız bir değiş- 

ken olarak varlığını da belirtmiş 

olduk. 

Bu arada halkımızın kültür biri. 

kiminin derlenmesi ve kültürümü- 

zün dinamik unsurlarının açığa çı- 

karılarak, toplumsal çelişkilerle 

yoğrularak ve günümüz ihtiyaçları- 

na yanıt verebilecek hale getirilip, 

kültürleşme yoluyla kuşaklara ak- 

tarılabilmesi her bireyin yerine ge- 

tirmesi gereken bir görev olarak 
önümüzde durmaktadır. 

“” — Zaman ve mekan kültürü et- 

kiler; kültürlerin değişme hızları 

çağlara göre farklılıklar gösterir. 

İlkel toplumlarda kültür inanılma- 

yacak kadar yavaş gelişirken, gü- 

nümüzde neredeyse bir insan ömrü 

bu değişimi izleyebilmektedir. 

Eskiden yaşlıların bilgi, dene- 

yim ve birikimleri kendilerinden 

daha az öğrenmeye zamanı olmuş 

gençler karşısında, yaşlılara bir üs- 

tünlük sağlardı. Dolayısıyla top- 

lumda yol gösterici kişiler yaşlılar 

olurdu. Oysa günümüzde teknolo- 

jinin yarattığı iletişim araçları du- 

rumu tersine dönüştürmüştür. Bu- 

günün kültürü, dünün kültürel biri-



kimleri, kültürün dinamik, geliş- 

meye açık kültürel öğeleri üzerin- 

de biçimlenir. Tarihsel bağların- . 

dan koparılmış bir kültür yaşati- 

lamaz. Aksini iddia etmek toplum- 

ların gelişim yasasını inkar etmek 

ve gelişime karşı durmaktır. 

İklim ve coğrafi farklılıklar da 

kültür bütünlüğü içinde bazen 

önemli bir faktördür. Eskimolar- 

de en temel öğedir. Hatta kültür 

sistemlerinde örgütleyici durum- 

dadır diyebiliriz. Bir an için Eski- 

molar'ın bu iklim ve coğrafyadan 

uzaklaştırıldığını düşünsek; belki 

de Eskimo kültürü tamamen yoko- 

lacaktır. Keza biz Kafkasyalılar'ın 

kültüründe dağlık coğrafyanın ya- 

rattığı canlı, devingen, coşkulu 

müziğimiz ve halk danslarımız bu- 

na iyi bir örnektir. 

— Kültür gereksinimlerine yanıt 

verir; her kültür tarihsel evrimi içe- 

risinde, öğeleri arasında uyumlu 

bir bütünlük içinde günümüze ka- 

dar gelir. Bu uyumlu bütünlük, 

kültürel öğeler arasındaki fonksi- 

yonel bağa bağlıdır. Kültürel bü- 

tünlük içinde yer alan bir öğeyi 

anlamak ve değerlendirebilmek 

için; 

1. Bu özelliğin işlevsel (fonksi- 
yonel) anlamı nedir? 

2. Bütün bu insan grubunun 

tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 

yürürlükte olan çeşitli özelliklerin 

pürüzsüz bir bütün oluşturmasını 

sağlayan sistem nasıl işlemekte- 

dir? Sorularına yanıt aramak gere- 

kir. 

— Kültür örgütleyicidir; kültür- 

lerin kendilerine has kültür örgüt- 

lenmesi vardır. Bu, bilinçle yapı- 

lan bir iş değil, o toplumun be- 

lirleyici özelliğidir. Örneğin or- 
taçağ Avrupası kiliseyi temel alan 

bir kültür yapısına sahiptir. Güzel 

sanatlar, edebiyat, davranış ve 

inançlar, hukuki ve politik düzen- 

leri, savaş ve barışları büyük ölçü- 

de kiliseye bağlı bir kültürün so- 

nucu olarak belirlenir. Nitekim Fi- 

listin Halkı'nın emperyalizme kar- 

şi verdiği ulusal-demokratik müca- 

dele, Filistin Kültürü ile özdeşleş- 

mektedir. Yeni doğan bir Filistin- 

ii, kültürleme yoluyla aldığı Filis- 

ün kültürüyle ayrılmaz bir bütün 

oluşturmuştur. 

Katkasyalılar'dan örneklersek, 

kültürün dinamik ve örgütleyici 
ö 

düğünler, zehesler (kisaca eğlence 

törenleri), halk dansları, xabzeleri- 

miz, biraz dil ve biraz da müzik 

akla gelir, Bu saydıklarımız insanı- 

mızın en çok motive olduğu ve il- 

gi duyduğu, kültürümüzün de 

ayakta kalabilen az sayıda öğeleri 

arasındadır. Ancak bu öğeler eira- 

tında kültüre yakınlaşan ve ortak 

bir ruh oluşturan toplumuz. 

Yalnız şunu da belirteyim ki 

muhaceret koşullarında açığa çı- 

karılamamış ve kültürümüzün de 

özünde var olan demokrat, payla- 

şımcı, yurtsever karakterin açığa 

çıkarılmasını ve merkeziyetçi bir 

nitelik kazandırılmasını, kültürü- 

müzün doğru dinamikler üzerine 

temellendirilmesi açısından önem:- 

li bir görev olarak görmekteyiz. 

— Kültür değişir; doğada varo- 

lan herşey gibi kültürler de deği- 

şir. Koşullar değiştikçe, gelenek- 

sel çözüm yollarının sağladığı do- 

yum düzeyi de değişir. Yeni ge- 

reksinimler, kültür sisteminde yeni 

örgütlenmeleri gerektirir. Aksi hal- 

de, egemen veya baskın kültüre 

uyum sağlama yönünde değişme- 

lere uğrar. Bilindiği gibi değişim, 

her zaman gelişme biçiminde ol- 

mayıp, egemen kültür içinde eriye- 

rek de gerçekleşebilir. 

Göç (yer değiştirme), politik 
asimilasyon ve akültürasyon gibi 

doğal olmayan koşullar dışında, 

kültür, altyapı kurumlarına bağlı 

olarak da değişir. 

Yazımızın buraya kadarki bölü- 

münde kültür kavramını tanımla- 

maya ve genel çizgileriyle tanıtma- 

“ya çalıştık. Hiç kuşku yok ki bu 

konuda kültür odaklı çok geniş 

araştırmalar yapılabilir. Konu çok 

daha derinlemesine irdelenebilir. 
Yazımızın bundan sonraki bölü- 
münde kültürün alt yapıyla olan 

bağıntısına, ulusa! kültüre, sürgün 

Katkasyalılar'da genel kültür so- 

rumlarına odeğinip, önermelerde 

bulunmaya çalışacağız. G 

ALTYAPI - KÜLTÜR İLİŞKİSİ >   

Bilindiği üzere insan topluluk- 

arı toplumsal üretimin belli bir 

aşamasından sonra, tükettiğinden 
£ 

toplumda bir grup insan, bu artı 

değere sahip olarak egemenliğini 

kurar. Ancak, bu egemenliğin al- 

tında geniş halk kitleleri'de ortaya 

çikar. Üretimin paylaşılmasındaki 

bu dengesizlik, üst yapıda sosyal 

tabakalar arasında kültürel Tarklı- 

laşmayı da beraberinde getirir. Bu 

durum artı değerin ortaya çıkma- 

sından, günümüze kadar gelen tüm 

toplumsal evrelerde görülür. Her 

üretim tarzı, kendi iç çelişkisini 

de beraberinde getirir. Altyapıda, 

sosyal tabakalar arasındaki bu kar- 

şıtlık, üst yapıda kültür kurumla- 

rında da kendini gösterir. Üretim 

araçlarına sahip insanların yarat- 

tığı kültürle geniş halk yığınlarının 

yarattığı kültür arasındaki çelişki, 

kültürün tüm kurum ve öğelerinde 

gözden kaçırlamayacak okadar 

açıktır. Bu durum köleci, feodal 
ve kapitalist toplumların tümünde 

gözlenir. Ancak, sosyal Kategoriler 

arasındaki farklılığın yarattığı İki 

farklı kültürel yapı, uzunca bir 

süre aynı zaman dilimi içerisinde 

birlikte bulunurlar. Ta ki, çelişki 

çözümlenip yeni bir üretim tarzıy- 

la, yeni bir toplumun yaratılması- 

na kadar. Kapitalist toplumlarda 

burjuva kültürüyle halk yığınları- 

nın yaratısı olan demokratik ilerici 

kültür; kapitalizmin son bulmasına 

kadar, ulusal kültür içerisinde, bir- 

likte yer alır. Daha sonra uzunca 

bir süre yaşayacak olan uluslar, 

deradikal Obir görünümle yeni 

sosyalist ulusları oluşturacaktır. 
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olgudur. Ulus, bu tarihsel koşullar 

içinde gelişmiş bir insan toplulu- 

gudur. Burjuvazi feodalitenin top- 

rak sahibi seoylularıyla, din adam- 

larının elindeki iktidara el koya- 

rak, feodal dağınıklığa, yerel pa- 

zarlara son verip, ulusal pazarlar 

ulusal sınırlarla birlikte ulusun ve 

ulusçuluk ideolojisinin yaratıcısı 

olmuştur. Ulusal kültür kapitaliz- 

min getirdiği yeni üretim biçimine 

bağlı olarak, daha ileri ve bütün- 

leştirici bir kültür olarak karşımı- 

za çıkar. Ancak kapitalizm kendi 

iç çelişkisini de beraberinde geti- 

rirken, biçimde ulusal olan kültür 

farklı sınıfsal kategorilerde farklı 

içerikler kazanır. Böylece ulusal 

kültür, bir yandan egemenlerin ku- 
rulu düzenlerini sürdürebilmek ve 

üretimden daha fazla pay alabil- 

mek için yarattıkları antidemok- 

ratik, şöven ve gerici kültürel özel- 

likler taşırken, diğer yandan halk 

çoğunluğunun yarattığı demokra- 

tik, kolektif ve ilerici kültürel 

özellikleri de bağrında taşır. Bura- 

da ulusal kültürün demokratik, ko- 

lektif ve insani karakterinin açığa 

çıkarılması büyük önem taşır. Ve 

halkın gerçek yaratısı olan ulusal 

demokratik kültür, çağdışı, şöven 

ulusçuluğa karşı olduğu gibi, koz- 

mopolitanizm'e? de karşıdır. 

Unutmamak gerekir ki, evrer- 

sel kültür, en fonksiyonel, toplum- 

sal örgütleniş biçimine gidildikçe 

gelişerek, alt yapıdaki gelişmelerin 
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belirlediği ve çok uzun süreçleri 

içine alan, insanlığın evrimine 

bağlı bir olgudur. Bu anlamda ev- 

rensel kültür, ancak ve ancak bir 

moral (ahlak) ilkesi olarak savunu- 
labilir. Aksi halde ulusal kültürle- 

rin reddi veya rafa kaldırılması gi- 

bi ertelemeci yaklaşımlar, bizi 

kozmopolitanizme götürür. 

BUGÜNKÜ K. KAFKAS 
KÜLTÜRÜ VE AYDINLARIMIZ 

Sürgün Kafkasyalılar, getirdik- 

leri üst yapı, daha doğrusu üst ya- 

pı kalıntılarıyla günümüze kadar 

gelmeyi başarmışlardır. Kafkasya' 

da dışarıya kapalı toplumsal yapı- 

ları ve dolayısıyla çok ağır ilerle- 

yen evrimlerinin getirdiği doğal 

muhafazakarlıkla sürgünden bu 

yana kültürlerini nisbeten koru- 

yabilmişlerdir. 

Toplumsal evrimlerinin geriliği- 

ne ve toplumsal hiyerarşinin (ku- 
rumlarının) zayıflığına rağmen, 

zengin folklorik değerlerin mira- 

sıyla bugüne kadar gelmişlerdir. 

Muhacertte kültürel gelişme olma- 

mıştır. Tersine, dejenerasyon için- 

de yokolmaktadırlar. 

Hiç kuşku yoktur ki, K. Kaf- 

kasyalı aydınların kültür politika- 

sında en azından nihai çözümle- 

meye kadar, ortak bir platformda 

yer almasında sayısız yararlar var- 

dır. 

Sürgün Kafkasyalılar da kabile 

toplumunun kırıntıları olarak, ko- 

münal (paylaşımcı), yiğit, hiyerar- 
şi yoksunu değerler, feodal toplu- 

mun uzantıları olarak aristokral ai- 

lecilik ve sosyal gelişimi engelle- 

yen feodal değerler ve 1864'te 

uluslaşmaya adım atmış fakat ge- 

liştirilmemiş sancılı millet değerle- 

rinin tümüne rastlamak mümkün- 
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dür. 

Muhaceret koşullarında biz Ku- 

zey Kafkasyalılar; kültürümüzün 

tarihsel süreçler içerisinde oluş- 

muş, gelişmeye açık öğelerini top- 

lumsal çelişkilerimizle yoğurup ve 

tarihsel bağlarından kopmadan, 

günümüz ihtiyaçlarına yanıt vere- 

bilecek şekilde yeniden hayata ge- 

çirmek yerine, yokolmak kaygıla- 

riyla 1864 kültürünü tüm yapıla- 

niyla yaşatmak gibi seçici olma- 

van, korumacı bir yaklaşım içinde 

olduk. 

Oysa toplumsal evrimleşme sü- 

reci olarak bizden daha gelişkin 

olan kültürler karşısında; 1864'le- 

rin ürünü olan Kuzey Kafkas kül- 

türünün seçici olmayan korumacı 

yaklaşımlarımıza rağmen, özüm- 

senmekten (yokolmaktan) kurtu- 

lamayacağını görmemiz gerekiyor- 

du. O halde kültürümüzü seçici, 

toplumsal çelişkilerimiz ve bilin- 

cim ışığında eleştirel bir yakla- 

şımla irdelemeliyiz. Kültürümüzün 

gelişimine kapalı günümüz ihtiyaç- 

larına yanıt vermeyen, sekter öğe- 

lerin atılması, yurtseverlik, payla- 

şımcılık, demokratlık gibi muha- 

cerette açığa çıkarılmamış ilerici 

toplumsal dinamiklerimizi -açığa 

çıkarıp, kültürümüzün belirleyici 

nitelikleri haline getirmek gibi bir 

amaç, nihai çözümlemeye kadar 

aydınımızın birliktelik sağlayabile- 

ceği bir kültür politikası olsa ge- 

rektir. 

Kafkasyalılar, içinde bulundu- 

“Su altyapıyla çelişen, üst yapısıy- 

la ve geri kalmış toplumsal yapr- 

sıyla yorulmuş, kültürü zayıflamış 

ve nerede ise kadere boyun eğ- 

miş durumdadır. Bu zor koşullara 

rağmen, kalabalıkların göreceli 

umursamazlığı içinde boğulmadan 

ve kalabalıkların tutsağı olmadan, 

gerekli toplumsal dönüşümü kur- 

manın tek yolunun Kafkasya ile 

ayrılmaz bağlarla bağlı olduğumu- 

zu görmek gerekir, 
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Kalabalık ve atlıydılar. Heybet- 

liydiler atlarının üzerinde, Simsi- 

yah givsileriyle ölümün habercisi, 

gecenin bekçisi gibiydiler. Gözleri 

karanlıktı. Bir aşık, bir kimilu 

yoktu gözbebeklerinde,. Geç kal 

mamak, bir yere zamanında yetiş- 

mek istemiyle at sürüyorlardı deli- 

cesine, Köpük köpük ter içindey- 

di atlar. Bomboş olan atlıların yü- 

rekleri de köpük köpük terliyordu 

tipki atları gibi. Kılıç ve tüfekleri 

pırıl pırıldı. Yağlanıp temizlendik- 

ten sonra özenle yerli yerine kon- 

muşlardı. Kuşkusuz silah, düşman 

içindi. Ama ne düşmanları, ne de 

dostları vardı atlıların. Yine de at- 

liydılar ve silahlıydılar. Bozguna 

uğramış, cepheden kaçan bir hal- 

leri vardı. Öylesine telaşlı ve tedir- 
gindiler. Doludizgin at sürüyorlar- 

dı, karanlığın içinde nereye gittik- 

lerini bilmeden. Yıllarca, on yıllar- 

ca at sürdüler, Karanlığı öylesine 

kanıksamışlar, karanlıkla öylesine 

özdeşleşmişlerdi ki gün ışığına 

gözlerini açamaz olmuşlar, yarasa- 

lar gibi. Yıldızlara göz kırpıyorlar, 

“umut etmek belki de gerçekten 

daha güzeldir" diyorlardı, Büyülen- 
mişçesine gözlerini yıldızlardan 

ayıramıyorlardı. Yorulduklarında, 

acıktıklarında bir araya kümeleni- 

yorlar, yıldızlar üzerine masallar 

uyduruyorlar, öyküler anlatiyor- 

lardı. Fakat zamanla yıldızlardan 

da sözedemez oldular. Umudun, 

düşün, usun oluşturduğu güzelim 

masalları unuttular. 

“Keşke buralara gelmeseydik”, 

dedi atlıların en arkasında at süren 

delikanlı. "Hoş, aramak için gidi- 

yoruz ya kaybettiğimizi... Ama bu 

şekilde aramakla bulunabilir mi 

kaybedilen?..." Arkadaşının yüzü- 

ne baktı. Arkadaşı, gecenin karan- 

liğına gömülmüştü, göremedi. Söz- 

lerinin etkisini öğrenmek istiyor- 

du ya sesi, gece karanlığında yankı 

bile yapmamıştı. Tedirginliğini, 

umutsuzluğunu birileriyle paylaş- 

mak istiyordu. Arkadaşı, en yakın 

dostu da gizini paylaşmak isteme- 

dikten sonra kime anlatabilirdi dü- 
şündüklerini. Geceyi, genizleri ya- 
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habartmaya başlamıştı. Gözleri 

ışıldadı. Geleceğe yönelik güzel 

düşler kurma istemiyle usunu zor- 

ladı. Ümutsuzluğun gizemli sınırı- 

na gitti, geldi. Umutsuz olmamak, 

geleceğe sevgiyle bakmak istiyor- 

du. Karanlığın derinliklerinden 

ışıldayan, zaman geçiikçe de göz- 

bebeklerini delmek istercesine içi- 

“ne akan düşlerinin gerçek ile ilgi- 

si olup olmadığını bulmaya ça- 

liştı. Düşün gerceğe, gerçeğin de 

düşe dönüştüğünü sandı. Gökten 

kayan yıldızlardan yalımlanan 

ışıklara gözleri takıldı. Gizemli bir 

sesin kendisine seslendiğini sandı. 

Ses, net ve pürüzsüzdü. Ses, dün- 

yadaki seslerin en güzeli ve anlam- 

lısıydı. İlk önce içini, tanımı im- 

kansız bir korku kapladı. Pişman- 

lik, utanma, küçük düşme, özlem, 

sevgi, kendini bulamamanın ezikli- 

Siyle doluydu bu korku. Korkuyu 

yenmek istemiyle atını sesin geldi- 

gi yöne sürdü. Sevgiyle çağıran ses 

daha da netleşmişti. Fakat atlı, se- 

sin kendisine neler söylediğini 

anlayamıyordu. Atlı, olduğu yer. 

de, sesi içercesine içine sindirdi: 

"Vikezğuetejamığueguşeteme..." 

Atlı da içtenlikle, özlemle "vıkez- 

ğuetejamığueguşeteme”" dedi. 

Bilinçsizliğin karanlığında yol 

alan atlılar öldü. Aydınlığa çıkan 

genç atlılar bilginin ve bilincin 

yol göstericiliğiyle yollarına hala 

doludizgin devam ediyorlar. 

Ben de karşılaştım o genç at- 

larla. Selam verdiler, selamlarını 

aldım. Birbirimizi anladık. 
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(Abhaz Halk Destanı) YİSMEYL ÖZDENİR 

  

Abritskil motifi, Halk destanla- 

ri topluluğu içerisinde, tamamen 

bağımsız, yalnız Abhaz halkı tara- 

fından çağımıza ulaştırılan bir des- 

tan motifidir. Bu destanın derlenip 

düzenlenmesinde Ozan Bagrat Şın- 

kuba'nın emeği büyüktür. Prof. Şal- 

wa Yinalipa'nın deyimi ile "Şınku- 

ba, çok eski bir altin vazonun par- 

çaları gibi oraya buraya dağılmış, 

pırıl pırıl destan parçalarını bir ara- 

ya getirerek abritskıl öyküsünü yeni- 

den canlandırmıştır." 

Abritskil öyküsü, Nart destania- 

nında olduğu gibi müzik eşliğinde 

söylenmez. Şarkı biçiminde söylen- 

diğine şimdiye dek raslanmamıştır. 

Nartlardan ayrılan bu özelliği, belki 

de bu 

genç bir çağda doğmasından kay- 

destanın Nartlar'dan daha 

naklanmaktadır. Bu destan kahra- 

manı, davranış biçimi olarak insan- 

lara çok daha yakındır. Tanrılara 

baş kaldıran bu tür kahramanlar 

Kafkas mitolojisinin diğer dillerinde 

söylenmiş destanlarında da bulun- 

Abritskil maktadır. her ne kadar 
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Nart Destanlarından daha genç ve 

daha farklı bir motif ise de, tanrıla- 

ra baş kaldırma açısından Sosrıkua 

ve Nesren Jake motifleri ile büyük - 

bir benzerlik' gösterir. Öte yandan 

Gürcülerin "Amiran" adlı destan 

kahramanına da benzer. Amiran 

tanrı soyundan gelir. Babası av tan- 

rısıdır. İri yarı, son derece büyük bir 

vücudu vardır. Öküz kadar güçlüdür. 

Bastığı toprak bile onu 2or taşır. 

Hiç kimsenin yerinden kıpırdatama- 

yacağı kadar iri silahları vardır. Çift 

anatlı bir köpez binerek uçan bir 

görünüm ile tanımlanır. Abritskil gi- 

bi Amiran da halkı korumak için 

tanrılarla savaşır. Tanrıların karşı- 

sında çok kötü bir yenilgiye uğrar. 

Tanrılar onu Kafkas dağlarına köpe- 

ği ile birlikte zincirle bağlarlar. Yıl- 

larca karlara gömülü bir biçimde ya- 

şar, tam hurtulacağı sırada zincirler 

daha derine saplanıp pekiştirilir. 

Eşitliğin, sosyal düzenin kay- 

bolduğu bir ortamda doğan Abrits- 

kil, düzenli bir toplumun kahramanı 

değildir. Sosrıkua ile bu yönden 

çok farklıdır. Bu düzensiz ortam 

onun kişiliğinin politik açıdan oluş- 

masına neden olur. Henüz destan- 

sal devlerin kaybolmadığı bir or- 

tamda, insanların devler ve tanrıla- 

rın karşısında güçsüz ve ezik bir du- 

rumda bulunmaları, Abritskilin hal- 

kı koruması olgusu düşünüldüğünde, 

onun kişiliğinin politik açıdan oluş- 

masının nedenini daha iyi bir şekil- 

de açıklamaktadır. 

Yukarıdan beri anlatılan kahra- 

manlar ve anlatımlar karşılaştırıldı- 

ğında, Adige ve Abazin destanların- 

daki Sosrikua, Nesren Jake, Abhaz 

kahramanı Abritskil, Gürcü kahra- 

manı Amiran çok benzeşir. Bu kah- 

ramanların antik Grek'te karşılığı 

Prometheus'tur. Prometheus motifi 

daha önceki destan yazılarımızda da 

belirttiğimiz gibi, Kafkasya'dan An- 

tk Yunan'a geçmiştir. Bu destan 

tekstlerinin dağlıların (Kafkasyalı- 

ların) öz malı olduğunu, Greklerin 

sonradan bu kültürü benimsedikleri 

ni savunanların başında V.F. Miller, 

Asker Şortanbiy, Şalwa Yinalipa



gibi bilim adamları bulunmaktadır. * 

Gürcü yazarı Akakiy Çereteli Yır- 

nan mitolojisinde işlenen Promethe- 

us ve Medea motifleri için "Bunlar 

. bizim tarafların, Kafkasların öz ev- 

  

Eski çağlarda, çok eski çağlar- 

, Abhaz ülkesinde, güzelliği ile, 

erdemi ile dillere destan bir kız ya- 

şardı. Büyük ve soylu bir ailenin 

çocuğu olarak doğmuştu. 

Kız serpilip büyümüş, gelinlik 

da 

çağına gelmiş, ancak bir taraftan da . 

evlenmem diye tutturmuş. Ailesi kı- 

zin kendiliğinden böyle bir karar al- 

masına sevinirmiş, ne de olsa biricik 

kızları değil miydi? Ama bu fikre 

saplanmakla şaşırmış olmasa, den- 

gesiz bir hâl almasa diye endişe du- 

“ yarlarmış. 

Zaman çıkıp geçmiş, bir gün 

kızın bebek beklediği anlaşılmış. 

Ailesi kızın erdemine o denli güve- 

nirmiş ki, bu olay tanrısal birşey 

diyerek kabullenmiş ve bebeğin 
doğmasını beklemeye başlamışlar. 

Derken, kiz bir oğlan doğur- 

muş, bu doğum olağanüstü bir olay, 

bebeğin büyümesi de olağanüstü bir 

büyüme imiş. Bir yaşına ulaştığında 

yedi yaşında, yedi yaşına bastığın- 

da onyedi yaşına gelmiş gibi iri ve 

akıllı imiş. Az zamanda bileği ve yü- 

reği ile yiğit bir delikanlı olmuş. 

Gup köyünde yaşarmış ve Abritskil 

diye çağrılırmış. 

O çağlarda Abhazya'da sık sık 

baskınlar, soygunlar olurmuş. Ya- 

ban ellerden gelen yabancılar köyle- 

re saldırıp halkı öldürür, sürülerini 

yağma edip götürürmüş. Abritskil 

büyüyüp yaman bir delikanlı olduk- 

tan sonra bu talancılar ne dağ ne 
deniz aşabilir olmuşlar. Abritskil' 

den o denli korkmuşlar ki, kılınç- 

larını kınlarından çekmemişler, kı- 

lınçları paslanıp gitmiş. Abritskil 

böylesine, yurduna halkina adamış 

kendini, küçük-büyük, kadın-erkek 

latlarıdır” demektedir. 

Abhaz edebiyatında "Abritskii" 

motifi pek çok kez işlenmiştir. Bu 

motifi işleyen en ünlü yapıtlar, 

1910 yılında yayınlanan bir Dirmit 

Abritskil'i ta yüreğinden duymuş, 

canlarının bir parçası bilmişler. 

Abritskil yaya yürümezmiş, yü- 

rüme aracı atı imiş. Bir de atı kadar 

güvendiği bir sopasi varmış. Nerede 

olsa atının yelesinden eksik etmez- 

miş onu... 

Abritskil'in ünü kısa zamanda 

Abhazya sınırlarını aşmış, başka ül- 

kelerde de duyulur olmuş. Uluslar 

arası bir kişiliğe, bir üne ulaşmış. 

Tanıyan herkes değer verir olmuş, 

sevenler kıvanç duyar, yüreklenir, 

sevmeyenler ise kaçacak delik arar- 

“İlarmış korkularından. 

Kötü otlarla zararlı insanlara 

düşman olmuş. Bu otları ülkesinin 

neresinde görse Köklerini kurutur- 

muş, "Eğrelti otu toprağı zayıflatır, 

ürüne de zararlı, verimi azaltır, bu 

otlar çoğalır, kurur, kazara bir ki- 

vilcim .düşerse yangın çıkar” diye 

düşünürmüş. Otları görünce deniz 

kıyısına koşar, denize girip su altın- 

dan araştırarak köklerini kopartır- 

miş. | 

Çiftçileri çok severmiş, her za- 

man onlardan yana, onların yanında 

olurmuş. Çiftçilere kötü davranan 

birini görmesin, yakaladığı gibi ka- 

fasını dazlak bir şekilde tiraş eder- 

miş. Sağda, solda yol üstünde aşı- 

rı uzayıp dal budak salan dalları kı- 

ici ile keserek yoluna devam eder- 

miş. "Dalların altından geçerken ba- 

şını eğmeye mecbur olmamalıyım, 

başımı eğersem tanrılar, kendilerine 

eğildiğimi sanmasın, hem de gelip 

geçen atlılar dolu dizgin giderken 

yüzlerine gelmesin” diye :düşünür- 

müş. 

Abritskil, tanrılarla boy ölçü- 

şür, onlarla yarışmaya kalkarmış. 

Gulya şiiri ile Bagrat Şınkuba'nın 
Poezyasıdır. 

Abritskil Abhaz halkının belle. 
Binde, sanatında, düşünde bugün bi- 
ec en canlı hali ile yaşamaktadır. 

“Ben de onlar kadar güçlüyüm, on- 

lar gibi ben de şimşek çaktırırım" 

deyip, atına atlar, kılıcını çekip ala- 

ğa sola savururken gerçekten kıvıl- 

cımlar çıkardığı söylenirmiş. Gök 

gürlemesini duyunca, ben de gürle- 

tebilirim dermiş, ne kadar sığır deri- 

si varsa kurutup, çukurlaştırır, içini 

taşlarla doldurur, sonra da atına at- 

layıp bütün hızıyla koşturur, 

koşturdukça da sürüklediği taş do- 

lu deriler, yeri göğü inletircesine 

sesler çıkarırmış. 

Abritskil çağında, Abhazya'nın 
altın çağını yaşadığını söylerler. Ül- 
ke o denli verimli imişki; inekler, 

'mandalar günde üçer kez, keçiler 

her gün beş kez sağılırmış. Otlaklar 

yeşil ve gür otlarla kaplıymış. Eğ- 

relti ya da ayrık otu gibi zararlı ot- 

ların bir köküne bile raslanmazmış, 

o yalancı kem gözlü yabancılara 

raslamak ise olanak dışıymış. 

Abritskil, aklı ve gücünü birleş- 

tirerek bir devi öldürdüğü anlatılır 

hâlâ; bir gün gezinirken bir tepenin 

üstünde iri bir devin oturmakta ol- 

duğunu görmüş, dev oturduğu yer- 

den elini denize uzatıp yığınla balık 

yakalarmış, bunları bir süre güneşe 

tuttuktan sonra, kızartıp ağzına 

atarmış. Abritskil ona yaklaşarak; 

"..Heyy..." ne yapıyorsun Ööy- 

le?" diye bağırmış. Homurdanarak 

dönmüş dev; "Ne yaptığım belli de- 
gil mi, ey insan dostu, sefil yaratık, 

kahvaltıda beni rahatsız etme..." 

"Yemek yiyişine bir sözüm yok 

hey” 

Koçu der... 

Yiğitlikte de 

Yemek yeme kadar 
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Hünerli misin? 

Yoksa, kof bir çürük 

ambar karınlı, 

Bir obur musun?” 

Hakarete uğrayan koca dev, 

homurdanarak oOyekinmiş, ayağa 

kalkmış. 

“Ne..2” hünerli mi imişim. 

Hey aptal yaratık, şu koca 

denize bir bak, şöyle uzunlamasına 

paail diye kendimi atsam, deniz i2- 

şar, o senin övündüğün, güzel yur- 

dun, Abhazyan yokoluüverir, ne ev, 

ne bark, ne insan, ne hayvan, her- 

şey silinip suların altında kalır. 

İnanmıyorsan bak, gör" demiş. Doğ- 
rulup denize atlayacağı sırada, Ab- 

ritskil yayını çekmiş ve okunu de- 

vin can damarına saplamış. Koca 

dev yeri göğü titreten bir gürülüü 

ile devrilivermiş. Devin başı ile 

ayakları arasındaki mesafe o kadar 

uzunmuş ki, devin başından bakıl- 

dığında, ayakları görünmezmiş. Ab- 

ritskil yoldan geçenlere: 

“Gidip bakın, okun saplandığı 

yeri görebilecek misiniz?" diye ba- 

gırırmış. Devi görmeye gidenler, 

ayaklarından başlayıp kan lekelerini 

izleyerek daha dizlerine ulaştıkla- 
rında kirk arşın yol aldıkları söyle- 

nirmiş. 
Abritskil o güçlü yapısı ile taş. 

ları devirmeye de merak salmış, de- 

virdiği kayalar dağlar kadarmış. 

Başka bir gün güçlü adamlarla bah- 

se tutuşmuş! 

"Su koca taşı düşürmeden kim 

kaldırıp tepeye çıkarabilir” diye bir 

yarışma konusu atmış ortaya... Bu 

yarışa kalkışmaya kimse cesaret 

edememiş. Bunun üzerine, taşı ka- 

pıp tepeye yönelmiş, tam hedefine 

ulaşacağı (osirada, taş elinden 

yuvarlanıvermiş. Tepesi atan Abrits- 

kil, öfkeyle kılıcını çekmiş ve taşı 

ikiye bölmüş. Hala Çılov köyünün 

Androv mahallesindeki bir tepenin 

üstündedir o taş. Tepeye de "kesik 

taş tepesi” ismi verilmiştir. Taşın 

diğer yarısı ise biraz ötede yatmak- 

tadır halâ... 
Abritskil'in tanrılarla boy öl- 

çüşmesi tanrıları iyiden iyiye gücen- 

dirmeye başlamış, önceleri Abrits- 
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Kil'i tatlılıkla yola getirmeyi dene- 

mişler, ama boşuna... O, tanrıların 

adını anmadığı gibi, onlarla zitlaş- 

mayı artırıyordu. 

Bu tutum yüce tanrıları iyice 

kızdırmış, yeryüzündeki elçilerini 

toplayıp onlara büyük ve zor bir gö- 

rev yüklemişler, 

“Bu tann tanımaz, densiz, bur- 

nu havada, başına buyruk yaratığı 

yakalayıp zindana kapatın, işkence 

edin ki, gücümüzü, ululuğumuzu, 

anlamaya, ta ki bizleri tanrı olarak 

sayana dek”, i 
Elçiler elbirliği edip onun peşi- 

ne düşmüşler. Tehlikeyi sezen kah- 

ramanımız, güvenli iki yer seçmiş 

kendisine, bu yerlerden birisi Ersa- 

hu tepesi, diğeri de deniz kıyısı 

imiş. 

Bu yerlerde atı ile birlikte, kor- 

kusuz ve kaygısızca yatıp uyuyabi- 

liyormuş. Abritskil'in bir özelliği 

var ki, hiç de iyi bir özellik olmasa 

gerek, bir uyursa kolayca uyana- 

mazmış, elçiler, "hah işte uyudu" 

diye sevinerek Ersahu tepesine çi- 

kınca, ati yavaşça yaklaşıp ayağı ile 

yeri döverek onu uyandırırmış. 

Uyanır uyanmaz atına atlayıp hop! 

diyene dek deniz kıyısına iniverir- 

miş. Kıyıya gelince de yamçasını sa- 

rar, bir de denizden kahvaltılık ya- 

kalar ve gölgede dinlenirmiş. Elçi- 
ler, o dinlenirken yavaşça yaklaşır- 

mış, o hoop! diyiverip atına atladı- 

gı gibi Ersahu tepesine ulaşıverir- 

miş. Uzun süre bu koşuşma sürüp 

gitmiş. Tanrı elçileri onunla baş 

edememişler. Sonunda tanıdıkları 

bir cadıya danışma zorunda kalmış- 

lar; 

"Ey cadı! 

Afsunlu, büyülü 

Gizemli cadı, 

Abritskil'in peşinde 

günlerdir koşup dururuz, 

gücümüz kalmadı, 

Ama bir şeye de yaramadı, 

Tanrılara da yüzümüz kalmadı, 

Aman, sen aman bilir misin? 

Yardım et bize, 

Yardımını esirgersen 

Yakında yanmayız biz musibeti, 

O zaman, sen bile 

Kurtulamazsın tanrıların 

O kahredici öfkesinden!” 

Yalvarıp yakarmışlar Cadı'ya; 

onlara bir yol göstermesi için. Cadı 

onlara kurnazca bir yol göstermiş; 

Gidin buradan, 

İnek, dana, öküz, at 

Ne bulursanız kesip yüzün, 

Tüylü vününü toprağa 

yapıştırarak 

Ersahu tepesini 

Kaplayın derilerle, 

Hayvan derilerini 

Döşeye düzeye 

Deniz kıyısına dek, 

Bir karış açık yer bırakmayın 

Üzerine de bolca 

Lor dökün, , 

Dökün ki her yer kaygan olsun, 

Abritskil'in yüreği de, bileği de 

Atıdır... 

Derilere basınca 

Kayıp yuvarlanacaktır. 

Tutunamayacaktır. 

Onu yakaladığınızda 

Tanrılara benim vardımımı 

Anlatın..." demiş. 

Cadının söylediklerini aynen 

yerine getirmişler. Sonra iki gruba 

ayrılıp Ersahu tepesinde ve deniz 

kıyısında gizlenmişler. Abritskil iz- 

lendiğini anlayınca atına atlayıp Er- 

sahu tepesine tırmanmaya yelten- 

miş. Ama atı kayıp yuvarlanmış, 

kendisi de atı ile birlikte düşmüş, 

tekrar ayağa kalkmaya çalışırken 

yeniden yuvarlanmış, tekrar kalk- 

mış, ama bu kez de Çılov Köyü- 

nün Dab yöresindeki Janakna uçur 

rumuna yuvarlanmış. Ayağa kalk- 

maya firsat bulamadan atı ile bir- 

likte kıskıvrak yakalanmış. 

Abritskil'in yakalanışı Abhaz- 

ya'ya yayılmış, bütün ülke yasa bü- 

rünmüş, halk karalar giymiş. Nasıl 

üzülmesinler, bir daha gelmezdi 

böyle bir yiğit, bolluk, barış, mut- 

luluk dağıtan bir kahraman... 

Abritskil, işkence çektikçe tüm 

Abhazya gözyaşı döker, ağıtlar dü- 

zermiş, kim çiftçilerden yana olabi. 

lirdi, kim hırsızları, soyguncuları 

korkutabilirdi. Doğa bile yas tutu- 

yormuş. Ama eğrelti ve ayrık otları, 

gök gözlü ve kötü bakışlı soyguncu- 

 



lar, sevinçten çıldırmışlar. Halk Ab- 

ritskil'i kurtarmak için her yolu de- 

nemiş, ama nafile, tanrıların gücüne 

karşı konması olanaksızmış. Bu ça- 

baları öğrenen tanrılar yeryüzü elçi- 

lerini toplamışlar ve onlara; “gidin, 

insanoğlunun ulaşamayacağı Dir 

mağara bulun, onu, oraya zincirle- 

yin, adını da unutmayın. Ona öyle 

işkenceler uygulayın ki, ne ölsün, 

ne de onsun, uzun yıllar aci çek» 

sin..." demişler. 

Elçiler kalpaklarını önlerine 

koyarak, saçsız kel başlarını kaşıya- 

rak uzun süre düşünmüşler. Sonun- 

da gidip kötü ruhlu cadıya danışma- 

ya karar vermişler: 

“Ey cadı, 

Afsunlu, büyülü 

gizemli cadı 

Akıllısın, bilgesin, 

Senin yardımınla 

Düşmanımızı yakaladık, 

Ama, işimiz bitmedi, 

Hepimiz bircadı etmeyiz 

Çünkü 

Dağa, taşa, yeryüzüne sığmayan 

Sayısı bilinmeyen 

Yandaşları var... 

Onu bir mağarada 

Zincire vurmamız gerek, 

Ancak, nerede nasıl? 

Bir mağara gerekir, 

Ulaşımı zor olan... 

onu koruyamıyoruz, 

Senin aklın, 

Yol göstersin bizlere 

Övülmeyi, pohpohlanmayı pek 
seven kötü cadı onlara yine yardım 

etmiş: 
"Çilovu köyünde 

Yönetimimdeki mağaraya gidin, 

Oraya benden izinsiz 

Kimse giremez, 

Orada bir dev, eskiden 

Üçyüz yıl bağlı kaldı, 

o Tüm çabasına karşın 

Kurtulamadı... 

İzin vermedim ona, 

gidin... 

A bristkili, 

Çilov mağarasına 

Zincirleyin..." 

Tanrıların elçileri, kahramanı- 

mızı ve atını, mağaraya götürüp zZin- 

cirlemişler. Cadı da kapının önüne 

bağdaş kurup oturmuş. Kimse yak- 

laşamamış oraya, böylece yıllar, 

yüzyıllar geçmiş. Sonunda cadının 

yüreği yumuşamış, Abritskil'e ve 

atına gizlice yiyecek vermeye başlia- 

miş. Götürdüğü tek yiyecek sütlü 

kabak yemeği imiş. Atın önüne de 

otatarmışaraara... 

Tanrılar olayı duyunca küplere 

binmişler. “Bu cadı köpek olsun, 

Abristkil'in atının yanından ayrnla- 

masın” diye ilenmişler. Köpek olan 

cadı, mağaranın önünde yıllarca 

havlayıp durmuş. Köpek çok acıkır- 

mış, ama birşey yemesi olanaksız. 

Çünkü at bağlı olduğu kayayı kemi- 

rerek bir ipek ipliği inceliğine geti- 

rirse, köpek birşeyler veme hakkını 

kazanacakmış. Ama köpek tam ağ- 

zımni açınca kaya eski halini aliveri- 

yormuş. 

Abritskil'de bin yıldan bu yana 

kapıdaki kayayı itip açmak için 

uğraşıp dururmuş. Tam kapının 

açılacağı sirada; Tavakuyruğu (kü- 

çük yeşil bir kuş) gelip kapının üze- 

rine konar, başlarmış cıvıl cıvıl öt- 
meye... ve cıvıltıları şu anlama ge- 

lirmiş: 

"A britskil uğraşsın dursun, 

Halk uyusun, 

Ekmesin, biçmesin 

çalışmasın... 

Cik cik Abritskil, 

Cik cik Abritskil!" 

Abritskil, dişi ile tırnağı ile uğ- 

raşıp kapıyı sökemez iken, alay 

edercesine öten bu kuşun neşeyle 

ötmesi onun canını sıkarmış. Eline 

bir taş alıp kuşa fırlattığı an, bu taş 

kocaman bir kaya olup kapının ö.sü- 

ne düşermiş. Bu uğraş Abritskil'in 

vücudunu öylesine yıpratmış ki eti 

erimiş, kemikleri derisinden fırla- 

mış. Saçı-sakalı birbirine karışıp 

uzamış, toprağa saplanmış. 

Bu işkence bin yıldan beri sürü- 

yormuş. Abritskil kendisinden çok, 

güzel yurdu Abhazya için kahrolur- 

muş. Yurdu yüreğinin derinliklerini 

sızlatırmış. Kendisinden sonra kim- 

bilir Abhazva'da neler olmuştu? 
Ama bir haber alması olanaksızdı. 

Öte yandan sevgili halkı onu 
unutmamıştı. Bir gün toplanıp bir 

yük bir grup oluşturmuşlar. Yan- 

larına bolca yiyecek, mağarayı ay- 

dınlatmak için çıralar almışlar. Bin- 

bir güçlükle mağaraya ulaşmışlar. 

Tam o sirada gök gürlemeye, şim- 

şekler çakmaya, bardaktan boşanır- 

casına yağmur yağmaya başlamış. 

Mağaranın kapısı birden açıliver- 

miş. Halk mağaraya girmiş. Adım 

adım bütün mağarayı aramışlar. 

Başka bir giriş kapısına geldiklerin- 

de bir inilti duymuşlar. Kıtır kıtır 

oi kemiren bir at sesi ve köpek hav- 

laması da duymuşlar. 

" — Kimsin sen?” diye bağırmış 

Abhazyalı'lar. 

“— luhi Benim... Abrirskil, Ya 

siz kimsiniz. Kendilerini tanıtmışlar 

halktan insanlar. "Ah, sevgili kar- 

deşlerim. Nerede idiniz bunca Z7a- 

man? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben 
yokken neler oldu sevgili yurdum- 

da? Yoksa...? Gök gözlü, kötü ba- 

kışlı insanlar yeniden ortaya çıktı 

mı? Eğrelti ve ayrık otları yeniden 

mi yeşerdi? İnekleri günde üç kez 

sağabiliyor musunuz?" 

Halk bu kötülüklerin yeniden 

ortaya çıktığını anlatmışlar. A brits- 

kil inleyerek konuşmuş: 

“— Desenize, Abhazya'da ocak- 

lar sönmüş? Ben çok kötü bir yenil- 

giye uğradım. Ah! Ah! Güzel yur- 

dum, sevgili halkım daha fazla daya- 

namam bu acıya. Bundan böyle 

göz göze gelmemiz olanaksız. Siz 

bana yaklaştıkça, ben sizden uzak- 

daşırım. Dönün...! Gidin...! Işıkları- 

nız, çiralarınız bitmeden mağaradan 

çıkın. Mağaradan çıkmadan ışığınız 

biterse elele tutuşup katırlarınızın 

kuyruğuna yapışın. Onlar sizi 

dışarıya Çıkarır. Çektiğim çileyi 

sevgili yurduma, halkıma anlatın. 

Kalın sağlıcakla." dedi. Boynu bü- 

küldü. (..) 
Gidenler dönüş yolunu tuttu- 

lar. Işıkları bitince katırların kuyru- 

Suna yapışıp dışarı çıktılar. Pırıl pi- 

nl açılmış havayla karşılaştılar. Ab- 

ritskil'den artık kimse haber alama- 

dı çok yakın zamana kadar. 

NOT: A.A. Anşba, C.L. Zuhba, Ş.H. Salakaya tarafından derlenen “A bhazya Ulusal Öyküleri ve Şarkıları" adlı ki- 

taptan Mahinur Ceylan TUNA tarafından çevrilen metin ile Keterana Lomatidze'nin derlemeleri karşılaştı- 

rdarak Yismeyl Özdemir tarafından yeniden düzenlenerek yazılmıştır. 43



e
 

Eş
li
k.
 

şi
ir
 
i
i
 

şi
r.

 
gl
i 

g
i
s
i
.
 
g
l
 
G
l
 

S
Ü
Ö
L
S
Ü
K
.
S
Ü
K
N
 
vi
 

ş
i
ş
 

li
r.
 

S
U
N
 

yi
 

Mohmad Mamakayev 

Çev.: Refik Özdemir 

1910 yılında Çeçen-İnguş Muhtar Cumhuriyetinin Açkhoy-Mar köyünde doğdu. Küçük yaşta annesini ve 
babasını kaybedince Âslanbekov çocuk yurduna verildi. 

İlk şiirleri, genç yaşta Çeçence yayımlanan "Serlo" gazetesinde çıkmaya başladı. 1926 yılında “Zelimkhan' 

isimli poemiyle ismini duyurdu. Daha sonraki yıllarda yirmiye yakın şiir, roman ve makale türünde kitabı yayım- 

landı. Başarılı bir yazar olan Mamakayev, öncelikle ozandır. Çeçence ve Rusça vayımlanan şiir kitapları kanıtlar 

bunu: GEZİ NOTLARI (1955), ANAMLA SÖYLEŞİ (1959), ARGUN'DA SABAH (1958) ASA KIYISINDA 
MEŞE (1961) SEÇMELER (1963), GERİ GELİRİM (1963), TOPRAĞIN SICAKLIĞI (1964); Poemleri: KAN 

EMEN DAĞLAR, SEKSENİKİ DOĞDUĞUM GUN, NEPSE'NİN AŞKI, UZUM SALKIMI, YİĞİTLERİN TUR. 
KüSü; Romanları: DEVRİMCİ MÜRİD, KENTİN CADDESİ, YERİNDEN OYNAYAN BUZ, ZELİMHAN | gibi. 

” 

1970'li vıllarda ülkemize de gelen ozan, 1973 yılında Kuzey Kajfkosya'da öldü. 

Türkülerim 

Suyu, fırtınayı geçin yararak, Aavgada yorulup tasalanırsann, 
Var baykırarak yedi dağın ardına. o Candan istediğine kavuşamazsan, 

- Berraklığı kaynaklarla günbegrin Bıkma, usanma - umutla yaşa, 
yarışarak, Doğruluksa ereği, varıyor insan. 
Sakın kulak ukamayın soğuk taşlara. . e 

© Eğer yaşam bana istediğini 
Yapmama güç ve izin verseydi, 
Taa basından adımlardım yolumu, 
Düzeltirdim yarıldığım ber şey'i, 

hısanları mutlu edeceksiniz diye, 

İhanarak Gidiyorum sevgili türkülerim. 
İcten din) atlarını vej YO) Um Sizlere, 
Diz zeler e döküyorum Sesini YÜrEĞİMİ. Yan yüreğim yan, yanmayı İstiyorum! 

Yolumuz kısaldı cok iyi bili) OKUN, 
Seven Carimı Seni Ey SOĞUR ecel? Bu yüzden vatanının topraklarını, 
) oklur Ölümü candan İSİCYCN., Aoruyan GİESİ alci Yendir diyorum. 

laşam tatlı, dünya bahçesi güzel, 
Kim tadıp da bıkmış meyvelerinden; o Pahalı ve hks giysiler girerek, 

Sik sık değistirip ne bulacaksın? 
Ama EKGEÇ dolanıp geliyor ölüm Gezsel de üstünde dilas ve ipek, 

Karşılanıor güçsüz kalmamak için. o Onurdan yoksunsan yine çıplaksın. 
Bu zor yolda insanlıktan çıkarak, 

ai “ö Alinleri dökmüşse, savasıb korumussa lasayan bir ölü olmamak için.. MN SP Di Vepa karışmış ise bir damlacık al kanı, 
Dünyada var olan herşeyden daha fazla, 

> o Ceçen kuisallaşlırır, suyunu, toprağını, 

Toprağın Sıcaklığı Aim seçecek doğruları, patlayan silahlar var mı! 
Oysa karanlıkları yıkıp var oldu bilim. 

Sağırkta tütredik, sarındık giysilere, o Bilime inanarak. kavramaya çalışan, 
Mcağı bulmak için sokulduk ateşlere, le yanlış yola sapan biç kimseyi görmedim. 
Anamızın elleri ısıttı bizi, 

aşamanın tadına taramadık dünyada, 
Bir soğukluk bırakmadı, buz kesli içimiz İ 
Vatan toprağının sıcağı olmayınca, Poctüka'da yayınlanmıştır. 
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MANİA “Ona kimse nereden geldiğini öğretmemiş 
Bu yüzden nereye gideceğini bimiyordu” 

J lp  , A Hefey 
OCMUN HÜSİİNCelerin Radar 

senin göklerin 
Ayrica Sen 

bir o Radar güven içindesin 
NE CİMUYONUN Öyleyse 

bayi 
UC UvdbDik iöince 

veudn isivdidin dala kur 
islediğin dilde sarkı söyle 

gavrilarınd 
öyküler anlari 
karlı dağların sıcak öykülerini 

oyuci yüreklerini 
YON SUVÜYyOr de TOJAT 

Ni , ij. nl. ESLN 

nereden geldiklerini bonus 
onlara “Bir dağ sabahından” 

nereye “edeceklerini söyle Evrensel dıngıları bölüşebilmek umuduyla 
Memeyı ÖĞrel merhaba | 

Mevi KUŞ 
işte 

birleştirdim 
en içten tonuyla sesimin 

dolusuz ilkyazlar aşkına 
açınak ister misin 

avuçlarımda 
açmak ister misin? 

“He Canım he” 

toplumsal dönüşlere yazdım 
o kücük sevgilinin de adresini 
yüreğim deviniyor 
yüreğim artık 
bir süirarin şarkısında 
rüzvanlar 
ESİN 

Açmadı tomurcuk 

Açacak 
esmedi rüzgar 

ESCCER 

Bes kıta'da çekilmiş at 
ve çocuk resimleri bıraktım 

bereket arulna 

Bilinç 
dörtnaladır.   SUN SOZAN 
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Ben, eşeğin niçin inatçı olduğunu biliyorum. Siz biliyor mu- 

sunuz? Masıl bilmezsiniz? Bunda bilinmevecek ne var? 

Bir zaman sıpayı panayıra götürmüşler. Sıpa o zaman henüz 

çok küçükmüş. Bunun içindi belki de anasının sıpavı götürmek 

istememesinin nedeni. Ama babası: 

— Niçin götürmevelim. bizimle gelsin de panavırı görsün. de- 

miş. 

Ana. baba, sıpa. hep birlikte panayıra gitmisler. 

Onların gittikleri panavır. gerçek panayırdı: Güneş pırıl pınl 

parlıvordu. Kuşlar içtenlikle türkü söylüyorlardı. Ayı bal tek- 

nelerinin başına oturmuş. bal satıyor: domuzsa kırmızı burnuv- 

la patatesleri ayıklıvordu. Patateslerde. gerçekten patatesti ha!... 

Domuzun kendisi bile. bu kadar güzel patatesleri nasıl oluyor da 

satabildiğine şaşıvordu. Domuzun vanına yaklaşan horoz. pata- 

tesi daha da ucuz almak için pazarlık yapmaya başladı. Ama do- 

muz, istediği ücretten bir kuruş bile indirim vapmak niyetinde 

değildi. Pazarlık tartışmaya. tartışma da kavaava dönüştü. Sıpa. 

horoz ile domuzun tartuşmalarını dinledi. kavsaya tutuştukları 

zaman da gülmeve başladı. Domuzun hemen vanıbasında duran 

keçi, lahana satıvordu. İri, bembevaz. sert lahanaydı keçinin İa- 

hanaları. Arkasında da bir kağnı lahana duruyordu. Keçinin çev- 

resinde bir oğlak dönüp duruvordu. Oğlak o kadar güzeldi di 

fark edilmemesi olanaksızdı; Yumuşacık hiiları, bembeyaz ve İü- 

le lüleydi. Alnımın tam ortasından da iki küçük boynuz yükseli- 

vordu. 

.Sıpa. “bu küçük boynuzlar ona niçin gerekli ki?” dive düşün- 

dü. Merağını gidermek için oğlağın yanına yaklaştı. Oğlak da ilk 

kez bir sıpa görüyordu. Onların tanışmalarının üzerinden henüz 

bir dakika bile gecmeden birlikte oynamaya. zıplamava başla- 

mışlardı. Sevinçlerinden sanki dünyava sı&mıvorlardı. 

Onlar ovnuvordu va. panavırda da yer yerinden oynuyordu. 

Kedi, kasık satıyordu. Kedinin biraz ilerisinde duran höpek boş 

fıcıvı gelene, geçene uzatıyordu. Kurt. iyice yıpranmış gocuğu 

birisine vutturmak için dil döküyordu. Fakat kurdun sövledik- 

lerine kimse kanmıvordu. Paramparça olmuş gocuğu kim &la- 

cak? Tavsan da kurttan korkmuyor. havuç tohumu satuvordu. 

Güney batmaya başlarken panayır da yavaş vavaş dağılmaya 

basladı, 
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OKUYUCU KÖŞESİ 

Böyle bir köşeyi değerlendirme- 

yi düşünürken ve bu konuda hazır- 

lıklar Uzunyaylalı bir 

okuyucumuzdan güzel öneriler geti- 

ren bir mektup aldık. Düşünülen 

böyle bir köşenin anlamını ve işle- 

vini vurgulayan Mehmet Emin arka- 

mektubuna ekleyecek çak 

yaparken, 

daşın 

şey yok. 

Bundan böyle dergimizde "OKU. 

YUCUDAN" adlı bir köşeyi sürekli 

bulacaksınız. Sizden gelen eleştiri 

ve önerilerin köşesi olacak burası. 

Dergimiz aracılığıyla duyurmak İs- 

tediğiniz çalışmalarınıza bu köşede 

yer vereceğiz. Üneri ve eleştirilerini- 
zi elimizden geldiğince yanıtlamaya 

ve karşılamaya çalışacağız. o 

Teşekkürler Mehmet Emin, "Er- 

ciyes'ten Kafdağına Selamlar" di- 

yen mektubunla başlıyoruz köşe- 

mize; 

Erciyes'ten Kafdağına selamlar, 

Kafdağı için emek harcayan, ka- 

fa yoran herkese teşekkür ederiz. 

İçinde bulunduğumuz şartlarda 

böyle bir dergi çıkardığınız için siz- 

leri takdir ediyoruz. 

Ben ilk sayısından itibaren hiç 

kaçırmadan dergiyi okumakta olan 

üniversite mezunu bir Uzunyaylalı' 

yım. Şunu üzülerek belirtiyorum ki, 

şimdiye kadar dergimize bir oku- 

yucu olmanın ötesinde bir faydam 

olmadı. Ben Kayseri'de yaşamakta- 

yım. Dergiyi sadece uzaktan takip 

edebiliyorum. Bazı eleştirilerim ola- 

cak fakat sadece bir okuyucu olma- 

nın ötesine geçemediğim için yapa- 

cağım eleştirilerden dolayı affınıza 

sığınıyorum. 

Önce olumlu bulduğum noktala- 

rı belirteyim. Derginin iyi tarafları 

çok. Ama bence en önemlisi Kaf- 

dağı'nın yepyeni bir dergi olması. 

Ben inanıyorum ki takip edebildi- 

gim kadarıyla şimdiye kadar çıkan 

dergilerden çok daha farklı bir ya- 

pısı var. Baskısı ile, kalitesi ile, say- 

50 

fa düzenlemeleri ile ve en önemlisi 

muhtevası ile... Evet yıllarca alışı! 

mışın dışında aynı şeyleri usandırır- 

casına tekrar etmek yerine yepyeni 

konuları ve değişik açılardan bizle- 

re sunuyor, Mesela, çok somut bir 

örnek verecek olursak 9-10 sayılar. 

da çıkan ve Refugees dergisinden 

alınan “Oturan Boğa" yazısı. Bizlere 

çok şeyler ahlatıyor. Günümüzde 

her şeyde olduğu gibi dergicilik ala- 

nında da çok şey değişti. İşte ko- 

nusu ile ilgili böyle ilginç ve güzel 

yazılara yer vermek çağdaş dergi- 

cilik anlayışına uygun bir yayın po- 

litikası bence. Yine "Vorşer" gibi 

köşeleri ilgi ile takip ediyoruz. Hele 

"Basından" alıntılara kesinlikle bir 

diyecek yok. Fakat kafamda oluşan 

bir soruyu sormadan edemeyece- 

gim. Cumhuriyet, Milliyet gibi gaze- 

telerden yaptığınız alıntıların ben- 

zerleri Zaman gazetesinde de yayın- 

landı. Fakat dergide tek bir satır yer 

almadı. Yanlış anlaşılmasın bir kasıt 

falan aradığımdan değil, sadece se- 

bebini merak ettim. 

Dergide olumsuz (bulduğum, 

. daha doğrusu olmasını istediğim 

hususlara gelince; başta derginin ka- 

pağı muhtevasına göre çok sade dü- 

şüyor. Ben isterdimki, her sayıda 
güzel bir resim veya fotoğraf, bir 
desen hatta karikatür veya güzel bir 

söz kapakta yer alsın. 

Bugün bütün dergilerde hatta ga- 
zetelerde bulunan bir köşe maalesef 

KAFDAĞI'nda bulunmuyor. Maale- 
sef diyorum çünkü: hangi düşünce 

ile olursa olsun okuyucularla ilgili 
bir köşenin dergide bulunmaması 
büyük eksiklik. Hele dünyanın dört 
bir yanına dağılmış ve özellikle Tür- 
kiye'nin çok değişik yerlerinde ya- 
şayan biz Kuzey Kafkasyalılar için 
bir iletişim vasıtası olma amacında 
olan bir dergide okuyuculardan ge- 
len mektupların değerlendirildiği 
bir köşe mutlaka bulunmalı düşün- 

cesindeyim. Fakat şunu da belirte- 

yim ki, bazı dergilerde gördüğümüz 

sıradan, beylik bazı mektuplar de- 

gil benim yayınlanmasını, değerlen- 

dirilmesini istediklerim. Mesela " 

çok güzel çalışmalarınız, çok güzel 

bir dergi, çalışmalarınızda başarılar, 

vb." şeklindeki okuyucu dilekleri- 

nin yayınlanması elbetie uygun ol- 

maz. Ama ciddi bir şekilde fikirler 

öne süren, eleştiriler yapan, güzel 

şiirler, hikayeler yazan, kendi ya- 

şadığı bölgelerden haberler veren, 

kendince araştırmalar yapan 

okuyucuların mektupları veya bazi 

alıntıları açılacak ayrı bir köşede 

mutlaka yer almalıdır. Diyeceksiniz 

ki, "Bizim dergimiz herkese açık, 

yayınlanabilecek kalite ve nitelikte 

gönderilen yazıları kim gönderdi de 

yayınlamadık?" Evet, elbette böyle 

yazılar yayınlanır: Bir makale ola- 

rak, bir araştırma olarak, bu her za- 

man mümkündür, inanıyoruz. Ama 

o durumda olan bir kimse zaten salt 

okuyucu demek değildir. Dergiye 

katkıda bulunan elemanlardan biri- 

dir. Mesela, 9-10. sayılarda sayın İz- 

zet Aydemir beyefendinin gönder- 

diği mektup "Bir Eleştiri” başlığı 

ile yayınlandı. Benim kastettiğim 

mektuplar bu türden. Yani şimdi 

benim veya benim gibi salt okuyur- 

cu konumunda bulunan kimselerin 

"gönderdiği mektupların yayınlan- 

ması için adımızın İzzet Ayde- 

mir veya onun kariyerinde bir isim 

mi olması gerekiyor? 

Dergimize katılımı sağlamak için 

daha değişik bir yolu önermek isti- 

yorum: Yine dergide bir köşe açılsa 

ve burada bir sorun gündeme getiril- 

se, bir soru sorulsa ve bu konuda 

gelecek fikirler, cevaplar bir nevi 

açık oturum şeklinde dergide yer 

alsa, tartışılsa, faydalı olacağı inan- 

cındayım. Birkaç hafta sonra yeni 

bir mesele gündeme getirilir, daha 

sonra başkası devam edip gider. Ye- 

ni fikirlerin tartışılmasını sağlaya- 

cak üygün bir platform teşkil edil-



  

miş olacak. 

Son olarak bir dilek ve temenni- 

de bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz 

günlerde A.K.K. Dernek salonunda 

açılan resim sergisi anlamlıydı. Bu 

gio! sergilerin devamını temenni 

ederiz. Biz görme imkanı bulama- 

dık. Fakat "Çerkes Güzel Sanatlar 

Sergis şeklinde daha önceleri 

A.K.K.K.D.de güzel bir serginin 

açıldığını biliyoruz. Özellikle böyle 

bir sergi açılması girişimi söz konu- 

j” 

su olamaz mı acaba? 

Bundan sonraki sayılarınızda da- 

ha başarılı, daha anlamlı ve güzel 

yayınlarınızı görmek dileği il. 

Hoşçakalın, 

Mehmet EMİN 

  

Dernek Haberleri 

KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞL D İs
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Derneğimiz tarafından gerçekleştirilmesine karar verilen Kuzey Kafkasya Kültür 

AMlerkezi binasının yapımına bu yaz başlanabilmesi için bugüne kadar birçok toplantı 

vapılmış. değişik görüş ve Öneriler alınmıştı. Bu görüş ve önerileri vaşama geçirmek 

üzere dernek yönetim kurulu tarafından Haydar Taymaz, Türkan Alun, Şevket Do- 

gan. Arslan Arı, Muhittin Ünal, Muhsin Başak ve Tarık Acaroğlu'ndan oluşan Yapı 

Komitesi oluşturuldu. Yapı Komitesine çalışmalarında başarılar dileriz. 

KUZEY KAFKASYA 

KÜLTÜR MERKEZİ 

Küzey Kafkasya Kültür Derneği- 

miz tüzüğünde açık olarak belirtilen 

amaçlara ulaşmak üzere kuruluşun- 

dan bugüne değin çalışmalarını sür- 

dürmüştür. Derneğimizin kültürel 

etkinliklerde sağladığı başarı dere- 

cesi ile gurur duyuyor ancak daha 

kapsamlı ve fazla olmasını da bekli- 

yoruz. Dernek üyelerinin amaçlara 

uygun biçimde sürekli olarak çalışa- 

bilmesi için uygun yer ve ortamın 

sağlanması kuşkusuz yönetimin gö- 

revidir. Derneğimizin yönetim ku- 

rulları, dernek varlıklarını koru- 

mak ve gereksinimlerini karşılamak 

üzere uysun bir bina sağlama çaba- 

sında bulunmuşlardır. 1961 yılında 

kurulan derneğimiz tüm olanakları- 

nı kullanarak 1969 yılında Şenyu- 

va Mahallesi Mecnun Sokak 64 nu- 

maral binayı satınalmış ve derneği- 

mize maletmiştir. Derneğimizin ku- 

rucularına ve o zamanki kültürel et- 

kinlikler için gereksinmeleri karşıle- 

yan binamızı deneğimize kazandı. 

ranlara şükran ve minnet borçlu- 

yüz. 

Dernek etkinliklerinin durdurul- 

duğu bir dönemden sonra, bakım 

ve onarımı yapılarak kullanılan bi- 

namız artan etkinlikler ve bu et- 

kinliklere katılan üye sayısının ço- 
galması nedeniyle alan ve hacim ba- 

kımından gereksinimleri karşılaya- 

mamaktadır. Dernek yönetimi ye- 

ni bir proje hazırlayarak uygula- 

lanabilmei için Sağlık Mah. Cemal 

Gürsel Cad. 12/8 Sıhhiye'deki lo- 

lokali geçici olarak kiralanmış ve 

1987 yılında taşınmıştır. Dernek 

Yönetim Kurulumuz bina sorununu 

çözümlemek üzere, 10 Mayıs 1987 

tarihinde Olağanüstü Genel Kurul' 

dan aldığı yetki ile, üyelerinin gö- 

rüşlerini almak ve kamu oyu oluş- 

turmak üzere çeşitli zamanlarda 

toplantılar düzenlemiş, alternatifle- 

rin saptanması ve tartışılmasını sağ- 

lamış, daha sonra dernek binası ile 

ilgili çalışmaları yapmak üzere bir 

komitenin oluşturulmasına karar 

vermiştir. Komite yaptığı toplantı- 

larda bir kadirşinaslık ve bağlılık ör- 

neği vermesi, ekonomik yönden da- 

ha elverişli olması nedeniyle Kuzey 

Kafkasya Kültür Merkezi binasının 

aynı yerde inşa edilmesini yararlı 

bulmuştur. 

Kuzey Kafkasya Kültür Merkezi 

binamızın imar planının verdiği tüm 

olanaklar kullanılarak, bodrum üze- 

rine üç katlı olacak şekilde inşa 

edilmesi en büyük arzumuzdur. Bi- 

nanın projesini yapacak mimarları- 

mıza, derneğimizin amaç ve politi- 

kasına uygun olarak, a) Gençler ve 

çocuklar için folklor çalışmaları, 

b) Tiyatro ve konser çalışmaları, 

ç) Seminer, panel, sempozyum, 

açık oturum ve konferanslar, d) Eğ- 

lence, çay ve geceler, e) Sanat sergi- 

leri ve gösteriler, f) Kitaplık, yayın 

ve dokümantasyon, g) İnceleme ve 
araştırma etkinliklerinin yapılması- 

nı sağlayacak bir kültür merkezi 

şeklinde projelendirmeleri istenmiş- 

tir. Proje çalışmaları devam eden bi- 

namızın inşaatına bu baharda başla- 

nacaktır. 

tüzükte Derneğimizin gelirleri 

a) üyelik giriş ve aylık ödentileri, 
b) yayınlar, piyango, balo, gece, 

eğlence, temsil, kanferans, konser, 

ve benzeri etkinliklerden sağlanan 

gelirler, c) banka faizleri, d) mal 

g
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varlığından gelirler, e) bağışlar ve 

yardımlar (olarak 

Dernek bugüne kadar yukarıda sayı- 

lan kaynaklardan sağladığı gelirler. 

ie, dernek amaçlarına uygun olarak 

yaşamını sürdürmüştür. Ancak ha- 

zırlıklarına başlanılan Kuzey Kaf. 
hasya Kültür Merkezi binasının top- 

lumumuza yakışır biçimde ve kısa 

zamanda inşa edilebilmesi için daha 

belirlenmiştir. 

çok gelir sağlanması zorunludur. Bu 

zorunluluğu tim üyelerimizin ve 

hemşehrilerimizin özveri ve istekle 
yerine getirmeleri gerekmekte ve 

beklenmektedir. Bina yaptırım ko- 

mitesi gerekli para, malzeme ve di. 

ger katkıların sağlanması için Der- 

nek Yönetim Kurulu ile birlikte ya. 

pılacak etkinlikleri yakın bir gele- 

cekte planlayacak ve üyelerimiz ile 

hemşehrilerimizin bilgisine sunacak. 

ür. Ayrıca dergimizin her sayısında 

yapılmakta olan ve yapılacak çalış- 

malar hakkında açıklamalara yer ve- 

riecek, hemsşehrilerimizin bu konu- 

da bilgi edinmeleri sağlanacaktır. 

ç Sİ Haydar TAYMAZ 
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DÜRLÜĞÜNE 

ANKARA 
  

aline getirmek" amacıyla 

yılında kurulan derneğimiz, kuru- 

yana başta Kuzey 

olmak 
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ik Oyunları 

alanlarda kültürel faa- 

drdirmekzedi. Geniş 

ile birlikte yapılan 
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i iye etlerin 

üye tabanı 
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kültürel çalışmalar toplumun çe- 

şitli kesimlerinde takdirle karşı- 

lanmaktadır. 

Benzer amaçlarla kurulup şu 

anda sayıları 15'i bulan ve ülkemi- 

zin en güçlü kültür derneklerinden 

olan Kuzey Kafkasya Kültür Der- 

nekleri (Okültürel (çalışmalarının 

IİRT ekranlarında yansıtılmasını 

büyük bir umutla beklemektedir. 

Zaman zaman TRT ekranların- 

da Kafkas Halk Oyunları adı altın- 

da yapılan gösteriler, geleneksel 

TİYATRO ETKİNLİKLERİMİZ 
  

Derneğimiz "Dünden Bugüne 

Kesitler" adıyla sunulan tiyatro 

oyunlarıyla Ankara dışındaki il ve 

ilçeleri kapsayan bir turne progra- 

mı düzenlemişti. Turne, İzmir, 
Bursa ve Eskişehir'in ardından 

Düzce'de de 20 Şubat'ta yapılan 

kültür değerlerini yozlaştırıcı, sap- 

ürici bir nitelik arz etmektedir. 

Tüm halk oyunlarının kendilerine 

özgü niteliklerinin olduğu bilin. 

mektedir. K. Kafkasya Halk Oyun- 

ları, her şeyden önce bir duygu 

işidir. Onun güzelliği ve etkil ileyici- 

ligi duyarak oynanmasından kay- 

naklanmaktadır. Bunun yanı sıra 

özel bir yetenek ve ustalık gerek- 

w tirir, 

TRT ekranlarında zaman Za- 

man sergilenen Kafkas Halk Oyun- 

larında geleneksel özelliklerini gö- 

remeyen üye tabanımızdan Kafkas 

Halk Oyunlarının derneğimiz halk 

oyunları grubu tarafından İRT 

ekranlarında sergilenmesi talebi 

gelmektedir. 

Derneğimiz K. Kafkasya Halk 

Oyunları topluluğu 26 yıldır Kaf- 

kas halk oyunlarını geleneksel 

niteliklerine göre sergileyen, en 

güçlü topluluktur. Yurt içindeki 

çeşitli gösterilerde binlerce insa- 

nın takdirini toplayan Halk oyun- 

ları topluluğumuz 1969 ve 1979 

senelerinde Dışişleri Bakanlığının 

gösterilerle tamamlandı. Tiyat 

ro Komisyonumuz “Dünden Bu- 

güne Kesitler"de sunduğu dört 

oyuna, oDüzce'de beşincisini, 

"Yase"yi de ekledi. Eklenön bu 

bölümde büyük bir beğeniyle iz- 

lendi. 

eği 

izniyle Şam ve Amman'da gösteri- 

lerde bulunmuştur. 

Genel Müdürlüğümüzün değerli 

ve saygıdeğer personelinin yapaca- 

inceleme ve araştırma sonucun- 

a uygun görüldüğü takdirde Kaf- 

kas Halk Oyunlarını, geleneksel 

<ühtür özelliklerine uygun bir şe- 
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kilde, derneğimiz Kafkas Halk 

Oyunları topluluğunca sergilen- 

mesini istemekteyiz. Bu tip bir 

gösterinin TRT ekranlarında yan- 

sıtılması geniş bir kitle tarafından 

takdirle karşılanacaktır. 

Yaptığımız başvurunun Genel 

Müdürlüğünüzce uygun görülmesi 

durumunda tensip edilen bir tarih- 

te Kafkas Halk Oyunları toplulu- 

gunun gösteri yapması mümkün- 

dür. 

Son derece demokratik ve ger- 

çekçi olan bu kültürel talebimizin 

yetkililerce uygar bir yaklaşımla 

ele alınacağı tanısı ve umuduyla 

durumu takdirlerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla... 

Sekreter 

Fahri KANŞAT 

Düzce'deki gösterinin organi- 

zasyonu Düzce Kafkas Kültür Der- 

tarafından başarıyla gerçek- İ 

Düzce Derneğine gele- 

çalışmalarında başarılar 

leştirildi. 

cekteki 

dileriz. 

  

MALTEPE KÜLTÜR EĞLENCE 

GECELERİ 

Geleneksel Maltepe gecelerine 

her geçen gün artan bir katılımın 

sonucunda eski salonumuz Malte- 

pe Düğün Salonu'nan yetmediğini 

daha büyük salonlara gereksinim 
duyduğumuzu geçen sayılarımız- 

da belirtmiştik. 

Her geçen gün katılımın zorla- 

masıyla Şato Yazar Düğün Salo- 

nuyla anlaşarak geleneksel gecele- 

rimizi Şato Yazar Düğün Salonun- 

da sürdüreceğiz. 

Şubat ve Mari aylarında Şato 

Yazar Düğün Salonunda yapılan 

gecelerde, Tiyatro grubumuzun 

sunduğu oyunların yanısıra Ço- 

cuklar müzik korosunun sunduğu 
enstrümantal Kafkas Müzikleri 

dinletisi beğeniyle izlendi. 
Şubat gecesine Düzce Kafkas 

Kültür Derneğinden katılan grup 
geceye ayrı bir renk kattı. Yine 
aynı şekilde Mart gecemizi Eski- 
şehir Kafkas Kültür Derneğinden 
gelen misafirler onurlandırdılar. 
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ANKARA'DAKİ 
HANIMLARIN HİZMET 
ÇAĞRISI 
(KERMES ÇALIŞMALARI) 

Ankara K.K.K. Derneği üç yılı 

aşkın bir süreden beri yeniden ku- 

ruluş ve toparlanma çabalarının 

yanısıra birçok sosyal ve kültürel 

hizmetleri de gerçekleştirmiştir. 

Bu yıl gençlerin Tolklor çalış- 

malarının yanı sıra başlatılan mi- 

niklerin folklor ve müzik çalışma- 

ları biz yetişkinlerin yüreklerini 

tatlı bir heyecanla doldururken 

yanı Sıra bir başka görevi daha ye- 

rine getirmiş oluyordu. Pazar Sa- 

bahları çocuklarını ellerinden tu- 

tup getiren genç anneler dernekte 

bir araya gelmeye ve tanışmaya 

başladılar. İçlerinden bazılarının 

ısrarla -Biz de dernek için birşey- 

ler yapalım, sözleri bizi zihinleri- 

mizi hayli zamandır işgal eden 

KERMES yapma düşüncesini ger- 

çekleştirmeye itti. 

yi
 

yaptığımız seçimle 

ş 

Derneğe Üye altı yedi hanım ar- 

kadaş ve dernek yönetiminin de 

desteğiyle yazılı ve sözlü olarak 

mümkün olduğunca duyuru yapıp 

hanımları dernekte topladık ve 

bir “Kermes 

Tertip Komitesi” oluşturduk, ça- 

a 
? malara başladık. ilk iş olarak 

ınkara içinde ve dışında bütün 

osi ve yalanlara duyuru yapıp 

alışmaya katılmaya veya katkıda 

ulunmaya davet ettik, Çok ümit 

verici vaatler aldık. 

Hanımlarımızın çeşitli el işleri- 

örgü - nakış - dikiş - makrome - çi- 

çek - kumaş ve cam - porselen bo- 

yama işlerinde yardım veya bağış- 

ta bulunmalarını duyurduk. Esnaf- 

larımızdan bağış malzeme temini 

yoluna gittik. Sadece emeği ile 

katkıda bulunabilecek hanımları- 

mızın evlerine kadar gidi malzeme 

götürecek bir hanımlar grubu kur- 

duk. ” 

Amacımıza gelince: Büyük güç 

potansiyeline sahip olan hanimla- 
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rımızı aktif hale getirmek, samimi 

ve dostça bir ortamda tanışma im- 

kanı yaratmak, genç kızlarımıza 

bir çalışma örneği vermek ve en 

önemlisi Ankara K.K.Kültir Der- 

neği binası inşaatına hanımlar ola- 

rak katkıda bulunmaktır. Bu ne- 

denle Ankara'da veya dışındaki 

ülm hanımları katkıya davet edi- 

yoruz. Satabileceğimiz her türlü 

malzeme ve eşyaları açık adresiniz 

ve isminizle birlikte en geç 31 Ma- 

yıs'ta elimizde olacak şekilde aşa- 
ğıdaki adreslere göndermenizi rica 

ediyoruz. Toplanan eşyaları bir sa- 
londa sergilemek ve satmak ama- 

cındayız. ' 

Külürel varlığımızı yaşatma 

çabası veren derneğimizin bir bi- 

naya kavuşma çabalarına, erkek 

veya hanım hiçbir hemşerimizin 

ilgisiz kalabileceğine inanmıyoruz. 

En küçük bir katkıyı bile sevinçle 

kabul etmeye hazırız. 

Kermes Tertip Komitesi adına 

Suzan Arı 

  
  

malıdır. 
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Gençlik çalışmaları kapsamında 7 Mayıs 1988 tarihinde Ankara K.K.K.D. bünyesinde açılması dü- 

şünülen "Bizim değerlerimiz, bizim ürettiklerimiz" konulu karma sergiye el-işi ve görsel sanatlar alanların- 

da yeteneğine inanan, ürettiklerini sergilemeyi düşünen tüm genç arkadaşlarımızın ilgileri ve yetenekleri 

doğrultusunda katılımını bekliyoruz. 

Serginin temel amacı Kafkas kültürü ağırlıklı olmak üzere, bizim gençliğimizin ürettiği, bize ait 

olan değerlerin ortaya konulduğu bir kültürel etkinlik olarak planlanmıştır. Sergiye katılım alanlarında bir 

sınırlama getirilmemiştir. Sergilenmeye değer bulunan her türlü ürün sergilenebilir. Sergi bireysel kâr elde 

etme amacına yönelik olmadığından satışa açık değildir. Ancak sergi bitiminde ürünlerini derneğe bırakan- 

lar, daha ileri bir tarihte derneğe gelir sağlamak amacıyla yapılacak olan “Kermes"te satışını kabullenmiş 

olurlar. Ürünler açılış tarihinden en az bir hafta önce sergilenmeye hazir durumda "K.K.K.D. Gençlik Ser- 

gisi Düzenleme Komisyonu, Cemal Gürsel Cad. Sağlık Mah. No. 12/8 Sıhhiye-Ankara" adresine ulaştırıl- 

İlgilenen ve katılmayı düşünen tüm genç Arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. 

Gençlik Sergisi 

Düzenleme Komisyonu     
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i988 i Şubat 
Çerkesçe Dergi, Diyâne 

Çerkes Kadınları Teâvün Cemi- 

yeti nâşir-i efkarıdır. 12 Mari 

1336. Birinci sene, sayı: 1. Sahi- 

be-i imtiyazı: Sezapuh. Sermuhar- 

riri: Hayriye Melek Hunc. İdare 

veri: oOBeşiktaşta (oÂkaretler'de 

“Çerkes Kadınları Teâvün Cemi- 

yeti” Onbeş günde bir neşr olu- 

nur, ilmi,içtlmai, edebi mecmua- 

dır. (Di yâne, yahut Ti Yâne Çer- 

kesçe “Millet Anası” demektir). 
Yazıları olan muharrirler: Met İz- 

zet, Cankat Levstanbi, İlenav Ba- 

tuk. Derginin 12 sayfası eski harf- 

lerle Türkçe, 4 sayfası ise Latin 

harfleri ile Çerkesçe'dir. Daha o 

tarihte, müslüman bir kavmin i- 

sanınin frenk alfabesiyle yazılma- 

ya teşebbüs edilesi şayan-ı tees- 

süftür. (Basın tarihimizin bu çok 
enteresan ve nâdir mecmuası M. 

Şevket Eygi koleksiyonunda bu- 

lunmaktadır. 

ZAMAN GAZETESİ 
i Şubat 1988 
Dünden Bugünden, 
M.Ertuğrul DÜZDAĞ 
Cariyeler, Çerkeslier- 
Şeyh Şamiller 

Zaman'ın 27-29 Ocak tarihli 

nüshalarında "Ahmet Cevdet Paşa' 

nın kızı Fatma Aliye Hanım'ın ka: 

lemiyle, yüz yıl önce, bir Osmanlı 

konağında CARİYELER" 
başlığını taşıyan üç günlük bir ya- 

zı tefrika etmiştik. 

Osmanlı saray ve konaklarında- 
ki cariyelerinin ekserisinin Çerkes 

asıllı olması ve bu kızların aileleri 

tarafından bu İŞ İçin gönüllü ola- 

“rak gönderilmiş bulunması, daima 

zihinleri meşgul eden bir meseje 
olmuştur. 

Fakat yazıdan anladığımız ye 

  

cariyeliğin mahiyetini hafifleten 

bütün izzahlara rağmen, Fatma 

Aliye Hanım'ın da söylediği gibi, 

kizin tamamen maddi düşüncelerle 

ailesinden uzaklaşmayı ve ailesi- 

nin de onu uzaklara göndermeyi 

kabul etmesi, hiç bir izzah ile ma- 

zur gösterilecek bir hal değildir. 

İşte günümüzde yaşayan Çer- 

kes asıllı dostlarımızdan bazıları, 

yazının bu bakımdan kendilerini 

incittiğini, telefon ederek, Yayın 

Müdürümüze söylemişler. 

Kendileriyle o görüşemediğim 

için tam olarak bilmemekle bera- 

ber, bu yazıdan incinmelerine iki 

hususun sebep olabileceğini tah- 

min ediyorum: 

1. Böyle bir şey yoktur. Çer- 

kesler kızını cariye olarak satma- 

mışlardır. 

2, Bu gibi hadiseler olmuştur, 

ama tekrar edilmesi doğru olma- 

mıştlır. 

Birinci itirazın biraz tarih bilen 

bir kimse tarafından yapılamaya- 

cağını tahmin etmekle beraber, bu 

hususu teyid için evvela Fatma 

Aliye Hanım'ın yazisinin en kuv- 

vetli bir delil olduğunu söyle- 

mek isterim... ' 

İkinci itiraza hak verilebilir. Fa- 
kat tarihi gerçeklerin saklanması- 

nın bir faydası yoktur. Yüz sene 

önceki Çerkeslerin bir kısmında 

bulunan yanlış bir adetten, bugün- 

kü Çerkes dostlarımızın kendileri- 

ne utanç payı çıkarmalarını doğru 

bulmuyoruz. İslamiyetin anlayışı- 

na göre de herkes kendi hatasın- 

dan sorumlu tutulabilir. 

Ayrıca dikkate alınması gere- 

ken bir husus daha vardır. İslam 

dinine girmeleri çok yenidir. Daha 

önceki yıllarda da müslüman olan 

Çerkizsler bulunmakla beraber, ço- 

gunluşğunun İslamiyeti kabul et 

mesi, ancak 1800'lü yıllarda başla- 

mıştır. Günümüzden iki yüz ve ki- 

tabın yazıldığı tarihten yüz yıl ön- 

ce. 

Telefon eden Çerkes dostların, 

"Türkiye'deki iki milyon Çerkes- 

ten...” obahsettiklerini duydum. 

Üzüldüm. Cahil birkaç ailenin kız- 
larını satmaları, kendilerini alaka- 

dar eder... Fakat şu vatanda Çer- 

keslik, Arnavutluk, Kürtlük, Türk- 

lük... diye herkes aklınca bir takım 

tutar, umuma gelen dertlere kulak 

tkarsa, ne kadar yiğit de olsak, 

sonunda (Rusların o karşısındaki 

Şeyh Şamil'e dönmez miyiz? 

Sayım kağıtlarında "ırkı" kay- 

dı bulunmadığına göre, "iki mil- 

yon'u nereden bulduklarını anla- 

yamadığım Çerkes dostlarımıza ri- 

ca edelim de şu güçlü "İobi"lerini 

“başörtüsü"nü esaretten kurtar- 

mak için kullanıyersinler... 

İşte böyle, aziz müslüman Çer- 
kes kardeşlerim. Geçmiş geçmiş- 

tir. Hata ve sevabıyla mazide kal- 

mıştır. Biz geleceğe bakalım. O ge- 

leceğe ki, müslümanların, bir değil 

binlerce Şeyh. Şamil'e ihtiyaçları 

var. 

Hadi artık çıkarın şu Şeyh Şa- 

milleri de peşinizden gelelim. 

21 Aralık 1987 

Yalova'da Bir Süper Köy 

Bu yıl İstanbul'da örnek köy 

seçilen Yalova'nın Göneyköy'ün- 

de 520 kişi yaşıyor. Tarihi eserle- 

ri, yazlık villaları, yapımı devam 

eden sosyal tesisleri ile gerçek bir 

örnek köy olan Güneyköy'de 65 ' 

üniversite mezunu var. Bir çoğu 

Türkiye'nin kaderinde rolü olan 

insanlar... Milletvekilleri, general- 

ler, doktorlar, mühendisler, avu- 

katlar... 
: 

Büyük bir kısmı kuyumcu- İs- 
tanbul'daki Güneyköylülerin bü- 

yük çoğunluğu kuyumcu. Kapalı- 

çarşı'yı adeta istila etmişler. Köy- 

, İülerin söylediklerine göre ataları, 

Dağıstan'da kuyumculukla uğra- 

şırlarmış ve Türkiye'ye göçeder- 

PA
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ken yanlarında çok miktarda altın 

. O gün bugündür, Gü- 

neyköylü dendiği zaman akla kır 

r. Bir de Güney- 

getirmişler 

na 

üler okumaya olan düşkünlük- 

leriyle övünüyorlar. Konuşmaları- 

na bakılı rsa pek de haksız sayıl- 

mazlar... Köyde okuma yazma- 

oranı yüzde yüz... Bugüne dek pek 

bürokrat (oyetişmiş 

Güneyköy'den. Milletvekilleri, ge- 

hş 

çek oOÜnlü 5 

neraller, doktorlar, avukatlar, mür- 

hendisler 

TENİ GÜNDEM 
27 Aralık 198 

2 Ocak EE 

Sayı 95 

Ubıh'ların “Son Sesler”i 

Çekimi Eylül 1987'de iamam- 

lanan Son Sesler adlı belgesel film 

1-14 Mart tarihleri arasında Paris' 

te gerçekleştirilecek Cinema du 

Reel Festivali'ne davet edildi. 

Son Sesler, 1860'lı yıllarda ana- 

yurtları Kuzey Kafkasya'dan Os- 

manit topraklarına göç ederek si- 

gınan 30 bin Ubıh'a ve Ubıhça'ya 

bir ağıt. Filmin yönetmeni İsmet 

Arasan, "Ubıhça''yı konuşan son 

o Ubıh'ın Manyas'ın Hacıosman kö- 

yünde yaşadığını öğrendiğimde 

yollara düştüm" diyor. Yeryüzün- 

de bu dili 81 yaşındaki Tevfik 

Esenç kadar hatırlayan başka bir 

canlının kalmamış olması Arasan'ı 

“bu ürpertici durumu başkalarıyla 

paylaşmaya" ve 26 dakikalık bir 

belgesel yapmaya itmiş. 

Yapımcılığını İstanbul OFilm 
Ajansı'nın üstlendiği Hasan Ger- 

gin'in görüntülediği, özgün müzi- 

gini Cüneyt Duru'nun, anlatıcılığı- 

nı da Müşfik Kenter'in yaptığı 

Son Sesler İstanbul Sinema Gün- 

leri programına da alındı. 

NOKTA 
id Şubat 1988 

Ubıh'ların Son Sesi 
Yeryüzünde ana dilini konuşa- 

bilen son Ubıh Tevfik Esenç, 

Fransız dil bilimci Dümezil ile 

yaptığı ortak çalışma sonunda bir 

56 

sözlük hazırladı. 
i Ubıhlar bir zamanlar Kafkasya' 

silindiler. Konuştukları ana diller 

Ubıhça da ölümün pençesinde, 

dünyada yalnız bir Ubıh'ın yorgun 

gırtlağında can buluyor bu dil... 

Manyas'ın Hacı Osman köyünden 

82 yaşındaki Tevfik Esenç. 

Tevfik Esenç bir köylü. Ama 

köyünün sınırlarını kendi çabasiy- 

la aşabilmiş, insanlığa Ubihça'yı 

armağan edip, dilini kayıp diller 

arasından çekip çıkarmaya çalış- 

mış bir “dil bilimci” aynı zamanda 
Dünyaca ünlü Fransız din tarihçisi 

ve dil bilimcisi Georges Dumezil'in 

“Benim için o bir meslektaştır”, 

Ubıh Akademisi'ni temsil etmek- 

tedir" demesi hiç de boşuna değil- 

dir. 

Evet gün geldi Ubıhların yaşa- 

dığı Hacı Osman köyünde, anası 

babası Ubıh olan beş altı hane kal- 

dı. O evlerde bile Ubıhça konuşul- 

maz oldu. Koskoca köyde bir tek 

Esenç, dedesinin ona verdiği "gizli 

görevi" sürdürüyor, dilini unutma- 

makta direniyordu. İhtiyarlar da 

göçüp gidince bir o kaldı. 

Cereyana kapılınca. Diyor ki: 

“Dumezil ölene kadar bu işle uğ- 

raştı. Ben de ölene kadar bu işle 

uğraşacağım. İçimden bir itme, 

bir ses bu işi yapacaksın dedi. Öy- 

le başladım dilimi kurtarma işine. 

Bana hiç iyi yapıyorsun diyen ol- 

madı. Ama ben bir kere o cereya- 

na kapılmışım. Bunca yıl nasıl 

devam etti ben de bilmiyorum. Gi- 

derek daha fazla heyecan duy- 

dum. Bildiklerimi anlatayım İste- 

dim. Dumezil olmasa belki, ben de 

diğerleri gibi ana lisanımı uğnu- 

tup gidecektim. Şimdiye kadar 

dilimi dünyaya birakmak için uğ- 

raştım. İnşallah insanlar, içinde 

bir şeyler bulurlar." Artık, Esenç, 

Dumezil'den sonra onun asistanı 

na, bugün dünyaca ünlü Kafkaso- 

log Georges Characnidze'ye reh- 

berlik ediyor, dilinin inceliklerini 

ona öğretiyor. 

Ama bugün yorgun, bir yere gi- 

decek gücü kalmadı. Hatta zar zor 

“oluşuyor. Bundan böyle Charac- 

hidze, her yaz onunla çalışmak 

için | Manyas'a geliyor. Günlerce 

masaya Kapan orar. Nefesi tü- 

kense, gırilağı yorulsa da “son ses- 

leri” çıkarıyor ve ana gi inde ke- 

nuşmanın tadını yaşiy Çalış- 

maya bir türlü dur durak demiyor. 

Kış gelince, İstanbul'da bu kez de 

bir Türk dil bilimciye Boğaziçi 

Üniversitesi'nden Sumru Özsoy'a 

Ubıhça'yı öğretiyor. "Amacı yeni 

bir araştırmacıya yardımcı olmak” 

diyor. 

Esençlerin kapısı 87 yazında 

bu kez farklı bir nedenle çalındı: 

Genç bir sinemacı İsmet Arasan, 

“Ubıhların serüvenini, Esenç'ir 

trajik konumunu sinemada bir ür- 

perti olarak yaşatmak ve onun 

hayatının hüznünü başka insanlara 

bulaştırmak” için Esenç ile el ele 

verdi, bir belgesel film çekti. 8?' 

lik delikanlı tıpkı dil çalışmasında 

olduğu .gibi filmde de büyük bir 

titizlikle çalıştı. "Son Sesler" adi; 

filmin, 1-15 Mart tarihleri arasın- 

da Paris'te gerçekleşecek Cinema 

du Reel Festivali'nde finale kalmış 

olması, Türkiye'nin yarışmada ilk 

kez bu filmle temsil edilmesi 

Esenç'i çok heyecanlandırıyor. 

Çabasının geniş kitlelere ulaşması- 

nın sevinci içinde. Ama kalbi ar- 

tık bu tür heyecanlara dayanama- 

yacak kadar yorgun. 
Şule ARASAN . 

TERCÜ 
10 Mart 1988 

  

- Gorbaçov'un Müftüsüne 
göre Bulgaristanda 
Camiler açıkmış. 

Türkiye'de yaklaşık bir hafta 

kalacak olan Gökiyev başkanlığın- 

daki Sovyet din heyeti, bu süre 

içerisinde Ankara, Bursa, İstanbul, 

Hacıbektaş ve muhtemelen de 

Konya'da ziyaretlerde bulunacak- 

tir. 
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