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XIX. yüzyılın ikinci yarısın- 

dan XX. yüzyılın ilk çeyreğine ka- 

dar peyderpey süregelen Kuzey 

Kafkasyalıların vatanlarından ayrı- 

lişı demografik ve sosyolojik açt- 

dan dünyada bir başka benzeri ol- 

mayan kendine özgü (Sui Generis) 
bir olaydır. Çok değişik boyutları 
olan bu demografik olay bugüne 

değgin gereğince incelenmemiştir. 

Kimi yazarlara göre göç, sür- 

gün, tehcir, vatandan koparılış ve- 

ya zorunlu iskan gibi adlarla ol- 

mak üzere Suriye, Ürdün, İsrail, 
Mısır, Irak, Balkan ülkeleri ve daha 

- sonraları da Amerika'ya dağılmış- 

lardır. Anayurtta kalanlar ise Çar- 

lık rejiminin tasfiyesinden sonra 

özerk cumhuriyetler, özerk bölge- 

ler ve okrug denen daha küçük yö- 

netim birimleri içerisinde örgüt- 

lenmiş, sosyal ve kültürel kimlik- 

lerini pekiştirmişlerdir. Bugün bu 

örgütlenme sonucu Dağıstan, Çe- 

çenistan, Kuzey Osetya, Kabar- 

tay-Balkar, ve Abhazya Özerk 
Cumhuriyetleri ile Karaçay-Çer- 

kes, Adıgey ve Güney Osetya 

özerk bölgeleri Sovyetler Birliği 

sınırları içerisinde yerlerini almış- 

lardır. Bu bölgelerin dışında Pyati- 

gorsk, Armavir gibi kentlerle Kara- 

deniz kıyılarının biraz içerilerinde, 

Kıyı Şapsığ bölgesinde azınlık 

gruplar halinde yaşamlarını sürdür- 

mektedirler. Dağıstan, Çeçenis- 

tan, Kuzey Osetya, Kabartay-Bal- 

kar ve Abhazya da Kuzey Kafkas- 

yalılar cumhuriyetlerine ad olan 

etnik isimlerin şemsiyesi altında 

uluslaşma sürecini yaşamaktadır- 

lar. 

Kuzey Kafkasya'dan ayrılan 

gruplar içinde gelişim ve değişim 

çok farklı bir biçimde oluşmakta- 

dır. Egemen kültürlerle çevrelen- 

miş olan bu topluluklar giderek 

erimektedirle,. Burada amacım bu 
sosyolojik ve demografik olmayı . 

incelemek değildir. Amacım gerek 

Kuzey Kafkasya'da ve gerekse mu- 

haceret ya da sürgündeki Kuzey 

Kafkasyıların kültürel ve tarihsel 

yakınlıklarından kaynaklanan iliş- 

kilerini yaşadığım kimi olaylarla, 

daha başka bir söyleyişle anıla- 

rımla birleştirerek anlatmaktır. 

“Bugün Kuzey Kafkasya'da her 

grup kendi siyasal sınırları içerisin- 

de uluslaşırken Kafkasya dışında 

yaşayanlar "Çerkes" genel tanım- 
laması içinde, yaşadıkları ülkelere 

göre değişen kültürel bir birlik 
içinde bulunmaktadırlar. Hatta ki- 
mi yörelerde "Adıge" etnik ismi 

"Çerkes" sözcüğü ile sinonim imiş- 

çesine kullanılmaktadır. Örneğin, 
Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin 
Uzunyayla kesiminde yaşayanlar 

Çerkes tanımı içerisinde kaynaş- 

mışlardır. Bu konuyla ilgili olarak 

Ürdün ve Suriye'den ilginç bir anı- 
mı aktarmak istiyorum. 

1979 yılının Temmuz başla- 

rında, Ürdün'deki Çerkes Kültür 
ve Yardımlaşma Dernekleri Birli- 

Binin çağrılısı olarak Ürdün'e gi- 
den Ankara Kuzey Kafkasya Kül- 

tür Derneği Folklor ve Koro gru- 

bundan oluşan Kırkbeş kişilik bir 

kafile ile -ki o zaman dernek baş- 

kanı olmam nedeniyle- bu ülkeye 

gitmiştim. Suriye-Ürdün sınırında 

bulunan ORamta kasabasından 

biraz sonra yolda coşkulu bir bi- 

çimde karşılanıp Amman'a götü- 

rüldük, O günün akşamı Wadisir 
Derneğinin duvarlarla çevrili geniş 

' 
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bahçesinde yüzlerce kişiden olu- 

şan büyük bir kalabalığa dernekçe 

bir yemek verilmişti. Bu toplulu- 

gun içinde Amman, Wadisir, Ce- 

raş, Suveylah, Zarka, Naur hatta 

Suriye'nin Şam ve Humus kentle- 

rinden gelen Kuzey Kafkasyalılarla 

Kabardey-Balkar oCumhuriyetin- 

den gelen bir grup turist de bulun- 

makta idi. Herkes coşku içinde 

kucaklaşıyor, akrabalar birbirleri- 

ni arıyorlardı. 

Bir ağacın altında sohbete da- 

lan bir gruptan ayrılan yaşlıca bir 

Hanımefendi bana yaklaşarak çok 

seçkin bir Kabardeyce ile: 

"— Sanırım grubun başında 

-bulunan sensin, Abasa ve Yismeyl- 
lerden olduğunu siz gelmeden ön- 

ce öğrendim. Ben Liylerdenim, 

senden başka Uzunyaylalı.veya liy 

var mı aranızda...?" Sorusunu ya- 

nıtlamama fırsat vermeden ekledi: 

"— Kusura bakma burada, Ür- 
dün'de senin yaşındaki Abazalar 

artık Abazaca bilmiyorlar, çoğun- 

lukla Kabardeyce konuşuyorlar. O 

yüzden seninle Kabardeyce konuş- 

tum. Abazaca konuşabiliyorsan 

daha da sevinirim." * 

" -— Abazacan da Kabardeycen 

kadar güzeldir eminim, ne kadar 

güzel ve şiirsel konuşuyorsun...?" 

Bu sözleri Abazaca olarak 

söylemiştim. Konuşmama hayret 

eder gibi bir tavırla sesini yükselt- 

ti ve sürdürdü: 

"— Neden şaştın...? Biz Adıge 

değil (o miyiz...? Oo Kabardeyceyi 

neden konuşamayalım...?" 

Grubumuzdan bir genç kızı- 

mız Liy'lerden idi. Hem de bu 

yaşlı hanımefendi ile bir hayli ya- 

kın akraba: oluyorlardı. Ne yazık



ki bu genç kardeşimiz annesi Ka- 

bardey olduğu halde ne Kabardey- 

ce ne de Abazaca biliyordu. On- 

ları tanıştırdım. Yaşlı hanım genç 

yeğenini büyük bir sevgi ve özlem- 

le kucakladı. Ancak her iki dilden 
sorduğu sorulara yanı: alamadı. 

Ben çevirmenlik yapmak zorunda 

kaldım. Bu durumdan sıkılan ka- 
dıncağız isyan edercesine bana 

döndü: 

“ — Bu ne biçim iştir...? Ben 

bu yeğenimi evimde ağırlamak İs- 

terdim, peki şimdi nasıl anlaşa- 

cağız...? Bir gün Türkiye'ye gelebi- 

lirsem bunun annesinden ve baba- 

sından hesap soracağım, yanlış an- 

lama bu kızımın bir kabahati yok. 

Kabahatli olan anne ve babası- 

dır...” 

Gece ilerlemişti, ayrılırken yi- 

ne bu genç kızımızın akrabası olan 

ve fakat Kabardeyce bilen başka 

bir kızımızı da alarak evine götür- 

dü... 

Gezi boyunca bu tür görü- 

nümlerle sık sık karşılaştım. 

KEK 

Türkiye'ye dönerken, gecenin . 

geç bir saatinde Şam'a ulaştık. 

Şam'daki Kafkas Kültür Derneği 

önünde yüzlerce kişi bizi sevinçle 

karşılamıştı. Dernek binasını bir- 

likte dolaştık, bize çalışmaları ile 

. ilgili bilgiler verdiler. Grubumuz- 

daki hanımları dinlenmek üzere 

evlere ikişer üçer dağıttılar. 

Erkekler güneşin.doğmasına yakın 

bir zamana dek sohbet ettiler. Bu 

doyulmaz güzellikteki sohbetleri 
son günlerin moda deyimi ile nos: 

taljik bir biçimde anımsamakta- 

yım. , 

Grup grup toplananlar konuş- 

malarını sürdürürlerken gözleri se- 

vinçten parlayan orta yaşlı birisi 

boynuma sarılıverdi. Net bir Aba- 

zaca ile: 

"— Ben senin anne tarafındarı 

akrabanım, adım Vehbi, Kuşp'ler- 

denim. Annem Yağanlardan, o ne- 

denle akrabayız. Yıllar önce an- 

nem ve kızkardeşlerimle birlikte 

Türkiye'ye gelmiştik. Size de uğ- 
ramıştık. O zamanlar sen ve kar- 

deşlerin küçüktünüz. Kazancık'ta 

bir hafta kaldık. Oradan Karaca- 

ören'e geçtik. Yağan Hası Abdul- 

lah'ın konuğu olduk. Tavladere 

köyündeki Kuşp'elere de uğramış- 

tık. Senin bu grupla geldiğini bi- 

zim derneğin yöneticilerinden öğ- 

rendim. 

Saatlerce karşılıklı anılarımızı. 

yeniledik, müşterek akrabalarımız- 

dan söz ettik. Vehbi'yi burada 

herkes tanıyordu, çok popüler bi- 

“isi olmalı diye düşündüm. Yönel- 

filen soruları anında, açık ve net 

bir biçimde yanıtlıyor, Abazaca 

sorulara, Abazaca, Kabardeyce s0- 

rulara Kabardeyce, Bleduğca soru- 

lara Bjeduğca ve hiç beklemeden 

yanıtlaması çok ilginçti. - 

“— Bütün dilleri biliyorsun, 

çok güzel bir yetenek” dedim. 

"— Buna neden şaştın..? Aba- 

za-Kabardey-Bjeduğ her neyse, he- 

pimiz Adıgeyiz. Onların dili ile ko- 
nuşabilmem ana dilim olan Abaza- 

cayı bilmem kadar doğaldır. Zira 

biz burada kaynaşıp tek toplum 

olduk." 

Bu örnekler Ürdün ve Suriye' 
deki Kuzey Kafkasyalıların aynı 

kültür, aynı duygu ve düşünce içe- 

risinde nasıl kaynaştıklarını göste- 

riyordu. 

Ke 

Başlangıçta da belirttiğim 

gibi kimi Kuzey Kafkas Boyları 

şimdilerde vatanlarında uluslaşma 

sürecini yaşamaktadır. Ancak bu 

sürecin getirdiği koşullar, birbirle- 

rinin kültürüne, sanatına, iyi ve kö- 

tü günlerine ilgi ve yakınlık duy- 

malarına engel değildir. Bu yakın- 

lik duygusunun dozunu açıklaya- 

bilmek için dilerseniz yine anıları- * 

mı sürdüreceğim. 

Üç arkadaşımla birlikte 1978 
yazında Kuzey Kafkasya'ya bir ge- 

zi yapmıştık. Fahri Huvaj, Dr. 

Necdet Hatam, şimdilerde Nalçik' 

te yaşayan aziz dostum Nihat Bi- 

'lanokue ve ben. Trenle Kars'tan 

ayrılıp Leninakan-Tiflis üzerinden 

Ermenistan ve Gürcüstan'ı aşarak 

kuzeye ulaşmıştık. Tiflis'ten ku- 

zeydeki turistik kaplıca kentleri 

olan Yessentuki ve Kislovodsk'a 

giden otobüsle ünlü tarihi asker 

yolu Daryal'dan dağları aştık. Üç- 
bin metreden daha yüksek bir ge- 

çitten geçmek heyecan verici bir 

olay, yol boyu gördüğüm o yeşil 

yamaçları, derin vadilerde kayna- 

şan koyu karanlık bulutları, ya- 

maçlardan aşağılara süzüldükce in- 

ce gümüş ve sırma teller gibi par- 

layan suları, öbek öbek koyun sü- 

rülerini, uzaklardan göklere yükse- 

en gümüşi duman sütunları ile, ün- 

lü Latin ozanı Virgilius'un pastoral - 

şiirleri içerisinde geçiyormuş his- 
sini veren bu yolculuğu yaşam bo- 

yu unutmayacağım. 

Manzaralar kadar otobüsümü- 

zün bir Ermeni diğeri Gürcü asıllı 

şoförlerinden gördüğümüz yakın- 
lık da güzeldi. Ermeni şoför Nal- 

çik kentine ulaşıncaya dek bize 

çevirmenlik yapmıştı. Gördüğü- 

müz ilk Kuzey Kafkasya kenti Or- 

jonikidze'den çıkışta otobüsümüz 

ağaçlar arasındaki şirin bir yapı- 

nın önünde durdu. Orjonikidze' 

den otobüse binen ve hemen biz- 

lerle ilişki kuran İbrahim Malka- 

rov ve adını şimdi anımsayamadı- 

gım saçları dökülmüş, iri yarı, Yul 

Bryner benzeri Oset asıllı bir tarih 

profesörü ayağa kalkarak otobüs- 

teki yolculara Rusça birşeyler - 

söylediler. Profesör bizleri göstere- 

rek konuşmasını tamamladı. © - 
förün açıklamasına göre ta 7 | « 

ye'den kalkıp gelen genç konukla- 

'ra Osetya konukseverliğinin gere- 

8i olarak bir yemek vermek iste- 

diklerini, bunun için de otobüsün 

biraz bekleyeceğini belirterek yol- 

culardan özür dilediler. Yolcular 

ise başlarını sallayarak ve bize gü- 

lümseyerek bu öneriyi uygun bul- 

duklarını açıkladılar. Ne hoşgörü 

ne konukseverlik diye düşündüm. 

Oset Profesör, İbrahim Malka- 

rov, otobüs şoförleri ve biz dört 
arkadaş kapısında "Kavkaz Resto- 

rant" yazısı bulunan ve duvarları 
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Nart mitolojisinden sahnelerle süs- 

lenmiş bu şirin yapıda bize ayrılan 

köşede uzun bir süre sohbet ettik. 

Bizler Kuzey Batı Kafkasya kö- 

kenli ailelerden geliyorduk. Oset- 

ya ile hiçbir ilişkimiz olmadığı 

gibi aramızda bir Oset de yoktu. 

Buna karşın yolculukta karşılaştı- 

gımız Osetlerin bize gösterdikleri 

bu candan ve duygusal yakınlık 

salt onların da bizim de Kuzey 

Kafkasya kökenli olmamızdan 
kaynaklanıyordu. 

Tarih Profesörü yaptığı ko- 

nuşmada "— Atalarının ayrılışın- 

dan bu yana yüzyıldan fazla bir 

zaman geçmişken dört genç insa- 

nın ata yurdunu görmek amacıyla 

buralara ayak basmasının saygı du- 

yulacak bir olay olduğunu, bu 

denli değerli konuklara Kafkas ge- 

leneklerine uyacak biçimde Oset- 

ya'nın nimetlerini sunmadan, bir 

lokma Oset yemeği yedirmeden, 

bir yudum Oset içkisi için kadeh 

kaldırmadan Osetya'dan uğurlan- 

-. malarının kendilerine üzüntü vere- 

ceğini" belirterek bizlerin mutlu- 

luğuna, tüm Kuzey Kafkasyalıla- 

rın güzel ve mutlu geleceklerine ve 

giderek evrensel barışa ve insanlı- 

gın mutluluğuna kadeh kaldırmış- 

tı. Arkadaşımız Necdet Hatam 

Türkiye'de bu güne dek içki içme- 

mişti. İlk içkisini Kuzey Kafkas- 
ya topraklarına bastığı an içece- 

ğine kendi kendisine söz vermiş- 

ti. Yemekte bu duygu ve düşün- 

cesini açıklayarak içkisini yudum- 

laması ev sahibi Osetleri çok duy- 

gulandırmıştı. Nalçik'e kadar bir- 
likte sürdürdüğümüz bu yolculuk- 

ta Oset -hemşehrilerimizin göster- 

miş oldukları bu candan ilgi salt 

Kuzey Kafkasyalılıktan ve de or- 

tak tarihsel ve kültürel geçmişten 

kaynaklanmakta idi. 

#4 

Karaçay Çerkes Özerk Bölge- 
sinin başkenti Çerkesk de bulunu- 

yorduk. Ev sahibimiz Kabardey 

kökenli ozan Brat Habas ve saygı- 

değer eşi Vale konukseverliğin en 

  

güzel örneklerini gösteriyorlardı. 

Evleri Türkiye'den gelen kardeş 

konukları görmeye gelenlerle do- 

lup taşıyordu. Sabah kurulan kah- 

Yaltı sofrası karşılıkir konuşmalar- 

la uzayıp öğle yemeği ile birleşi- 

yor, her gelen hangi saatte gelir- 

se gelsin, bu sofrada ağırlanıyor- 

du. 
Abaza yazarlarından Lağuiç 

Cemalettin ve eşi, ünlü romancı ve 

ozanlardan Thaytsıukh Bemirza, 

Cıguatan Kali, şimdi rahmetle an- 

dığımız Kabardey asıllı ozan Dığu- 

ii Kurmen, dilbilimci Tığu Vladi- 

mir, her an yanımızda idiler. Bu 

özerk bölgedeki etnik grupların 

ilişkilerini en güzel bir biçimde 

sergileyen bu birliktelik anlatılma- 

sı çok güç duygular ve sevinçler 

tattırıyordu... Brat Habas Özerk 

Bölgedeki Adıge edebiyatının seç- 

kin isimlerinden... Abaza şiirinin 

önde gelenlerinden Brat Kuşuk 

ile yakınlığını sorduğumda, aynı 

aileden geldiklerini kardeş çocu- 

gu olduklarını, Brat Kuşuk'un ba- 

bası ölüp öksüz kalınca Alburgan' 

da annesinin köyünde büyüdüğü- 

nü, Kuşuk'un Abazin dili ve ede- 

biyatına, kendisinin de Kabardey 

dilinde Adıge edebiyatına karınca 

kararınca hizmet ettiklerini söyle- 

mişti. Şu sözleri hâlâ kulağımda- 

dır: 

"— Adıge veya Abazin, bura- 

da hiç farketmiyor, bir gövdenin, 

bir bütünün tamamlayıcı unsurla- 

rIyız..." 

Sofra başı sohbetlerinde neler 
konuşulmuyordu ki... Konuşma- 

lar genellikle Abazaca sürdürüldü- 

gü için Fahri ve Necdet'e gevir- 

menlik yapmak durumunda idim. 

Arkadaşlarımın Kabardeyce ola- 

rak söylediklerini Abazinceye çe- 

virirken Oo Thaytsıkhın oBemirza 

"Kabardeyceyi iyi anladıklarını, 

benim çeviri yapmama gerek ol- 

madığını" söylemiş ve şöyle sür- 

dürmüştü: 

"— Karaçay Çerkes edebiyatı- 

na ve sanatına damgasını vurmuş 

olan öğretmenimiz, büyüğümüz J ır 

Hamid makalelerini her iki dilde 

“Gazino 

de yazardı. O, Abaza halkına ses- 

lendiği gibi Adıgelere seslenmeyi 
de kendine görev sayardı. Doğru 

olanı da budur. Kafkasya veya 

Kafkasya dışında nerede olursak 

olalım, bu bütünlükten ayrılma- 

mak gerek..." 

Bu minval üzere yapılan ko- 

nuşmalara Lağuiç Cemalettin de 

katılmıştı: 

"“— Geçtiğimiz yıllarda Ab- 

hazya'ya birkaç gezim olmuştur. 

Bu gezilerden biri bende çok etki 

bırakmıştır. Abhazya Kahramanı, 

Abhaz halkının babası, onlara ka- 

lemi ile yeni ufuklar açan, yeni ve 

modern yaşamı öğreten, tüm Kaf- 

kaslıların saygıdeğer büyüğü Dır- 

mit Gulya'nın yüzüncü doğum yılı 

Abhazya'da ulusal bir bayram gibi 

kutlanmıştı. Ben de Karaçay-Çer- 

kes bölgesinin temsilcilerinden biri 

olarak bu şenliğe katılmıştım 

Tüm Sovyetler Birliği Abhaz Hal- 

kımın bu mutlu gününe benim gi- 

“bi delegeler göndermişti. Dağıs- 

tan'dan Moldavya'ya, Özbekistan" : 
dan Ukrayna'ya dek... 

Sohum ve Karadeniz kıyısın- 

da bir gazinoda biraraya geldik. 
- Abhazya lideri ve ünlü yazar Bag- 

rat Şınkuba konukları ile tek tek 

ilgileniyor, Gulya'nın büyük adına 

yakışan bu görkemli şölenin en 

güzel bir biçimde geçmesi için çır- 

pınıyordu. Şınkuba yaptığı güzel 

konuşmayı bir şiirle bitirmişti. Şi 

irde Kafkasya'yı bir insana, insan 

vücudunun her organının ise Kaf- 

kasya bölgelerinden birine benze- 

diğini belirtiyor -Bir göz Abhazya 

ise öbürü Çerkesk'tir. Burun Adı- 

gey ise ağız Kabardey, bir kol Da- 

gıstan. ise öbürü Çeçenistan, bir 

bacak Osetya ise öbürü Gürcüs- 

tan- ve bu benzetiş sürüp gidiyor. 

alkışlarla (yıkılıyordu. 

Şimdi, burada, bu sofra başında 

yapılan konuşmalardan sonra Şın- 

kuba'nın sözlerini daha geniş bir 

adaptasyon ile sizleri de kapsar 

şekilde yinelemek istiyorum. Bir 
gözüm burası ise öbür gözüm ana- 

yurt dışında, yabancı ülkelerde ya- 

şayanlardır. Biz burada dilimizi,



sanatımızı, kültürümüzü geliştiri- 

yoruz, yapıtlar veriyoruz, diye se- 

vinirken bile gözümüz sevinemi- 

yor. Zira diğer gözüm olan sizler 

ayrı kalmaktan, yurt özleminden, 

yok olmaktan ağlıyorsunuz. Bir 

yüzdeki bir göz ağlarken öbürünün 

gülmesi olası değil... Buradaki gö- 

zümüz de aslında ağlıyor. Ayrılık- 

tan, bölünmüşlükten, özlemden 

doğan acılarla ağlıyor, anayurt ço- 

cuklarını yitirdiği için ağlıyor. Ne 
zaman bu bölünmüşlük bitecek, o 

zaman iki gözümüz de gülecek..." 

Bu güzel konuşmaları bir yer- 

de bağlamak gerekiyordu. Son 

olarak yeniden Thamade söz aldı 

Thayisiukh Bemirza'nın sözleri 

aynen şöyle idi: 

"— Bugün burada, bu kutsal 

aile ocağında o denli güzel konuş- ' 

malar yapıldı, o denli kutsal di- 
lekler ve duygular sergilendi ki 

bunların üzerine çıkarak söyleye- 

cek söz bulamıyorum. Bağışlayı- 

nız, bütün bu dileklerin özeti ola- 

rak şöyle diyorum: Bu soframız o » 

kadar uzasın ki bir ayağı Nalçik'te 

diğeri Karadeniz kıyısında Sohum' 

da olsun. Yeryüzü yuvarlağının ne- 

resine dağılırsa dağılsın, bütün Ku- 

zey Kafkasyalılar bu sofra çerçe- 

vesinde vatana dönüşünü kutlasın 

birlik beraberlik için kadeh kaldır- 

sın...” 

Sevgili Okur, Abazası ile, Bes- 

leney'i, Kabardey'i ile Karaçay 
Çerkes İnsanının Kuzey Kafkasya- 

lilik kavramına yaklaşımı budur. 

Bu duygu ve düşüncenin yanlışlığı 

veya doğruluğunu senin hakemli- 

, gine bırakıyorum. 

ökk 

Çerkesk kentinden yağmurlu 

bir pazar günü ayrıldık. Batıya, 

Maykop'a, Adıgey özerk bölgesi- 
nin başkentine gidiyoruz. Kara- 

çay-Çerkes Yazarlar Birliği'nin 

Abazin Bölümü Başkanı olan ünlü 

Romancı Cıguatan Kali direksiyon 

başında... Bizi Adıgey'e bizzat gö- 

türebilmek için tatil gününde bir 

tamirhaneyi açtırıp çalışmayan 

otomobilini onartıyor ve böylece 

yola çıkıyoruz. Stavropol radyo- 

sunda Abazin-Adıge programların- 

da çalışan Hartokua'lardan bir ya- 

kınını da yardımcı olarak aliyor. 

Arabanın silecekleri yağan yağmu- 

ru akıtmaya yetişemiyor. Önde 
Cıguatan Kali'nin yanında oturu- 

yorum. Necdet ile Fahri arka kol- 

tuklarda... Nihat'ı Leninakan'da 

buluşmak üzere Nalçik'te bırak- 

mıştık. Herkes suskun, Fahri ve 

Necdet'i dikiz aynasından izliyo- 

rum, yüzleri safran sarısı, sağlıksız 

bir görünüm... Çerkes'ten ayrılır- 

ken duyduğumuz üzüntü yüzün- 

den yüreğimiz buruk... Çerkes'te 

geçen veda seramonisinin etkisin- 

deen anlaşılan kimse kurtulama- 

mış. Nalçik'te başlayan giderek 

artan hastalığım da cabası... Otur- 

duğum yerde kıvranarak yolculu- 

gu sürdürüyorum. 

Çerkesk'te yola çıkarken Brat 

Habas, Vale, Dığuij OKurmen, 

Thaytsukh Bemirza, Tıgu Vladi- 

mir, Lağuıç Cemalettin, annemin 

soyundan, Mıd'lardan karı-koca 

bir çift ile sarmaş dolaş vedalaş- 

mıştık, Bemırza gözleri dolu dolu 

boynuma sarılıp: “— Üç gündür er- 

keklik dedim, ayıp olur, gelenekle- 

re aykırıdır dedim, yutkunup dur- 

dum. Bak gökyüzü ağlıyor... Ayrı- 

lışınıza o bile dayanamadı. Ben 

doğadan daha güçlü değilim. Ba- 

gışlayın, ben de ağlayacağım..." 

demiş ve sürdürmüştü: 
"— En kısa zamanda bize dön- 

menizi, atalar yurdu ile bütünleş- 

menizi istiyorum, diliyorum... Bu 

acılı gözyaşlarımız o zaman sevinç 

göz yaşı olacaktır..." 

Bu ağır havayı dağıtmak iste- 

yen Cıguatan Kali, edebiyattan, 

sanattan, Abazin ve Kabardey ro- 

mani üzerine konuşuyor, kıyasla- 

malar yapıyordu. Çerkesk'in de- 

miryolu istasyonu sayılan Novine- 

minskaya üzerinden kuzeybatıya 
Adıgey'e yöneliyoruz. Gecenin 

geç saatlerinde, bir tepenin üzeri- 

ne geldiğimizde Maykop'un ışıkla- 

rı görünüyor. 

Ürdün'de gençliğini geçirmiş, 

hukuk eğitimi görmüş, uzun yıllar 

avukatlık yapmış, daha sonra yıl- 

larca süren uzun bir uğraşı ile ana- 

yurda dönmüş, annesi, eşi ve dört 

çocuğu ile Maykop'a yerleşmiş 

olan Huaj Muhammed'in konuğu 

olacağız. Yine Muhammed gibi 
Ürdün'den gelen ve Maykop Peda- 

goji Enstitüsünde İngiliz Dili ve 
Edebiyatı doçenti olan Tlıbzu Da- 

vut, Sosyalistiçeskiy Adıgey gaze- 

tesi redaktörlerinden  Şımğakhu 

Murat ile birlikte ta Kabardey'e 

gelip bizi Maykop'a çağırmışlardı. 

Bu güzel kenti ortadan ikiye bölen 

ana bulvara dik bir biçimde bağla- 

nan cadde ve sokakların isimlerini 

okuyarak ilerliyoruz. Gece saat 10 

gibi... “Yeşane İnternationalne 

Wuaram-Üçüncü Oo İnternasyonel 
Caddesi”ni ve Huvaj Muham- 

med'in 99 kapı numaralı evini ra- 

hatça buluyoruz. Maykop'a gelişi- 

mizden umudunu kesen Muham- 

med ve eşi Sabiha Hanım bizi se- 

vinçle karşılıyorlar. 

Daha önce de belirttiğim gibi, 

yola çıktıktan sonra hastalanmış- 

tım. Rahatsızlığım artınca May- 
kop'ta şehir hastanesine yatmak 

zorunda kaldım. Tedavim süresin- 

ce beni yalnız bırakmayan Dor- 

“tor Loo Tamara, Kabardey asıllı 

Hemşire Dışek Maya, Doçent Şık 

Kuşmezok, Huaj Muhammed, has- 

tanede tanıştığım Peneşu Kaplan 

ve hastanenin adlarını bilemedi- 
gim Rus personelinin yakın ilgile- 
rini burada anmak benim için bir 

şükran borcudur. Derlitoplu ve şık 

giyimi ile sevimli Tamara her an 

yanıbaşımdaydı. Loo'larla Türki- 

ye'deki ilişkilerimizi anlattım ve 

Adıgey'de kendinden başka Loo 

bulunup bulunmadığını sordum. 

Babası Loo Musa'nın Çerkesk'ten 

gelip Adıgey'e yerleştiğini, annesi- 

nin Maykoplu ve Bjeduğ olduğu- 

nu söyledi. Abazince bilip bilme- 

diğini sorduğumda, zarif bir hare- 

ketle saçlarını arkaya atarak, 

"— Babamın dilini bilmeyi 

çok isterdim. Adıgey'de büyüyüp 

eğitim görünce ister istemez anne- 
min dilini öğrendim. Adigey'de 

  

  

   



yaşayan Abazinlerin çoğu Adıgey 

şivesini çok iyi konuşurlar. Bura- 

da, Adiıgeyde her Çerkes boyun- 

dan insanlar yaşar. Hepsi de Ku- 

zey-Batı Kafkasya'da konuşulan 

dilleri anlarlar. Zaten bu diller o 

kadar iç içeki herkes başka bir bo- 

yun dilini kendi ana dili gibi seve- 

rek benimser. Kafkaslı olmanın ge- 

reği de budur sanırım..." demişti. 

Hastaneden çıktığım günün 

akşamı Eğitim Enstitüsünün kız 

yurdunda bir akşam yemeğine 

çağrılı idik. Ensütüde okuyan 

Adigey'li genç kızlar kendi elleri 

ile Çerkes mutfağının en güzel ye- 

meklerini hazirlamışlardı. Yemek 

süresince çok anlamlı, nükte dolu 

zarif şakalaşmalar oldu. Yanımda 

oturan genç kızla yakından tanış- 

mak istedim. Nereli olduğunu sor- 

duğumda, ailesinin (o Adıgeyde 

bulunan Abazin kolonisinden, aile 

isminin de Kumpıl olduğunu söy- 

leyiverdi. Kumpıl soyunu Uzun- 

yayla'da Tavladere köyünden tanı- 

yorum. Ben Türkiye'den söz açın- 

ca heyecanla Kumpıl'ların Türki- 

ye'nin hangi yörelerinde yaşadığı- 

nı sordu. Abazince bilmemekten 

üzüntü duyduğunu, ancak başka 

bir Kuzey Kafkas dili ile eğitim 
görme olanağı bulduğu için mutlu 

olduğunu belirterek, "— Konuştu- 

gum dili Adıgeyce olmayabilirdi. 

Kabardeyce, Abhazca veya başka 

bir Kafkas dili de olabilirdi. Bütün 

bu diller Adıgeyce kadar bizimdir. 

Hepsini Adıgeyce kadar benimse- 

mek zorundayız, çünkü bu diller 

bizim ortak ekültürümüzün aracı- 

dir", Bu gencecik kizin Kuzey 

Kafkasyalılık kavramına yaklaşımı 

gerçekten düşündürücü idi. 

Bu yazı nedeniyle kimi 

okurların beni duygusallık ve ş0- 

venlikle suçlayabileceklerini bili- 

yorum. Anlattığım olayların geçti- 

Si çevrelerde beni saran dostça, 

kardeşçe sıcak ilgiyi yaşayıp bu 

havayı teneffüs edince duygusal 

olmamak öyle her babayiğidin kâ- 

rı değildir. Bir Oset halk şarkısın- 

da söylendiği gibi "Benim Yüre- 

  

ğim Çelik değil ki" dayansın. He- 

İe sinirlerim hiç de çelik değil... 

Etten ve kemikten oluşmuşum ve 

de insanım. Duygusallığımı bu 

ortamda hoş karşılayacağınızı 

umarım. 

Anlattıklarıma şovence yak- 

laştığımı da kabul etmiyorum. 

Dünyanın neresinde yaşarsanız ya- 

şayınız. Azınlıkta iseniz, varlığını- 

zi korumak için gösterdiğiniz ça- 

balar ve küçük tepkiler kesinlikle 

şovenlikle suçlanmamalıdır. 

Sayın Okur, bu yazıda deği- 

şik coğrafyalarda, değişik iklim- 

lerde seni dolaştırmak, binlerce ki- 

lometre birbirinden uzak ve birbi- 

rinden habersiz bir biçimde deği- 

şik ülke ve kültürlerde yaşayan 

Kuzey oKafkasyalıların "Kuzey 

Kafkasyalılık Kavramına” yakla- 

şımlarını senin gözlerinin önüne 

sermek istedim, Arabistan çölle- 

rinden Kafkasya'nın o doyulmaz 

güzellikteki yeşiline kadar... 

Hoşça kulınız. 

Sayın 

Yısmeyl Özdemir'in 

Gezisinden



  

Dil ile kültür ilişkisini ele alma- 

dan önce "dil" üzerinde durmak is- 

tiyoruz. Çünkü dili tanımak, onun 

doğasını açıklamak, kültür ile ara- 

sındaki sıkı ilişkiyi ortaya koymak 

bakımından çok önemlidir. 

DİL 

Hemen hemen bütün dünya dil- 

lerinde iletişim aracı olarak kulla- 
nılan dil kavramı, aynı mantıksal 

yaklaşımla, konuşma işleminin 

gerçekleşmesinde önemli rolü ol- 
duğu için ağzımızın içinde bulu- 

nan organın adı "dil" kavramıyla 

eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. 

(Language, lingua, yazik, bzegu 
gibi...) 

Dil, klasik tanımıyla insanoğlu- 

nun konuşabilmesi, düşündükleri - 

ni başka insanlara aktarması veya 

sadece iletişim aracı değildir. Dil; 

evreni, doğa olaylarını, duygu ve 

düşünceleri, insanlar arasındaki 

ilişkileri kendi işleyişi, ruhu, man- 

tığı ve dünya görüşüyle yoğuran 

sesli bildirişim sistemidir. Dil, bü- 

tün bu. özellikleriyle canlı bir orga- 

nizmadır; doğar, gelişir, değişir, 

büyür, serpilir. W.Y. Humboldt'a 

göre "Dilin kendisi ürün (ergon) 
değil, bir etkinliktir. (energeia 
dır). Yaşayan dil durul olamaz." 

"Dil" dediğimizde canlı bildiri- 

şim sisteminin yaratıcısı insandır. 

Dilin nasıl ve ne zaman doğdu- 

guna ilişkin kesin bilgiler olma- 

makla birlikte, dilbilimciler dili; 

"bir dil birliği aracılığıyla dünyayı 

söz biçimine dönüştürme eylemi" 

olarak görürler. Dilin yapı taşları 

olan Oo sözcükler (o (dilbilimdeki 

karşılığıyla göstergeler?) "dünya- 

daki nesneleri, olgu, durum, dü- 

şünce ve duyguları birer simgeyle 

dile, söze dönüştüren bir şifrele- 

me, bir kodlama işleminin parça- 

larıdır".3 

Her dilin, dünyayı anlayış biçi- 

mine göre kullandığı ses yapısı 

(fonem) vardır. Dilbilimciler in- 
san seslerini çok gelişmiş bir çal- 

gıya benzetirler. Hangi dilin nefes- 

li çalgısı daha çok gelişmişse o 

çalgıdan çıkaracağı sesler de diğer 

dillere oranla daha çok olacaktır. 

Dünyayı söze dönüştürme eylemi 

daha kolaylaşacaktır. Alman dilbi- 

limci Hons-Heinrich WÖNGLER 
© bir dilbirliğinde 30'dan az, 50'den 

çok dil sesi bulunamayacağını be- 

lirtir. Ancak Kafkas dillerinin ço- 

ğu 50'nin üzerinde dil sesine sa- 
hiptir. Ölü dil olma durumunda 
olan Ubıkhça 85 foneme sahip ve 

bu bakımdan dünyanın en zengin 

dilidir. 

Her dil kendi iç yapısına göre 

"dünyayı söze dönüştürme"de, di- 

. zim, ses ve anlatım gibi öğelerle 

canlı bir organizmanın İşleyiş bi- 

çimine benzer bir yapı oluşturur; 

dünyayı kendi mantığına göre algı- 

lar. Bu farklı algılamalar sonucun- 

da kültürler doğar. Diğer taraftan 

bir dilde somut ve soyut kavramla- 

rın oranı, o dilde verilecek kültü- 

rel ürünlerin gücünü de ortaya ko- 

yar. 

DÜŞÜNCE VE DİL İLİŞKİSİ 

Birçok düşünür ve dilbilimci, 

düşünce ile dil arasındaki sıkı iliş. 

“kiyi ve bu ilişki sonucunda ortaya 

çıkan kültürel ürünler üzerinde 

önemle durmaktadırlar. Bu konu- 

ya ciddi olarak ilk eğilen W.V. 

Humboldt'tur. Humboldt'a göre 
insan, "“zoon logon ekhon"dür. 

Yani insan konuşan varlıktır. Lo- 

gon, logos ile ilgilidir ve logos kav- 

ramı söz (dil) ve düşünce (akıl) de- 
mektir. Yani dille düşünce iç içe- 

dir. Dil bir yandan tinsel bir ey- 

lem, diğer yandan organik bir ses- 

ür. 

Homann'a göre ise, dil olma- 

saydı akıl da olmazdı. Düşüncele- 

rimiz sürekli olarak dil içinde ge- 

çer, dille berraklaşır, dille gerçek- 

leşir. İçimizdeki bulanık kımıldan: 

maların söz dediğimiz kalıplar 

içinde kristâlleşmesi ancak dille 

olur. , 

Humboldt, "düşünceyi yaratan 

ve ileri götüren dildir” der, O'na 

göre, "dil düşünceyi tamamlayan, 

düşünceyi yaratan bir şeydir. An- 

cak dilini oluşturan, yükselten bir 

toplum gerçek bir düşünce etkin- 
liği gösterebilir. Ulus-dil ilişkisi 

üzerine, "bir ulusu ulus yapan en 

önemli özellik dildir" der.-Bu ko- 

nuda Locke "diller karşılaştırılır- 

sa, birbirini tam olarak karşılayan 

hiçbir sözcük bulunamaz” der. 

DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 

Dil ve düşünce konusuna kül- 

türle bağlantıları sebebi ile değin-              



  

dikten sonra, asıl konumuz olan 

dil ve kültür bağlantısına geçebili- 

riz. Kültür nedir? Önce bunu in- 

celeyelim. OoAncak çok geniş 

boyutlu olması sebebiyle kültürün 

tanımlanmasındaki güçlüğe de bu 

arada değinmek gerekir. 
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. Diğer bir 

kültür tanımı ise kısaca, "insanla- 

rın, insan-insan, insan-doğa ilişki- 

leri sırasında insanların yarattığı 

her türlü maddi ve manevi değer- 

lerin tümü" şeklindeki tanımdır. 

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. 

Burada dili kültürün en önemli 

öğesi olarak görebiliriz. -Çünkü 

kültürel varlıkları belgeleyen, yaşa- 

tan, sonraki nesillere aktaran sis- 

tem olarak dil, aynı zamanda kül- 

türün kalbidir. Kültür canlı bir bit- 

kiyse; dil onu besleyen havadır, 

sudur, güneştir. Özellikle dil, kül- 
türün sözel, ya da söz varlığına da- 

yanan öğeleriyle çok sıkı bir ilişki 

içindedir. 

Yukarıda dilin düşünceyle olan 

sıkı ilişkisini açıklamıştık. 

İnsanoğlunun maddi ve manevi 

KAYNAKLAR 

ürünlerinin derlenebilmesi için bu 

kültür ürünlerinin yaratıldığı dille- 

rin bilinmesi gereklidir. Oysa günü- 

müzde mevcut yasal düzenlemeler 
ve sair dış koşullar bu dillerin öğ- 

renilmesi bir yana, bilenler tara- 

fından dahi bu kültür ürünlerinin 
bağlamda ürettiği tüm değerler dü- 

şüncenin (insan aklının) ürünleri 

olduğuna göre, dil ile kültür ara- 

sındaki ilişki, dil ile düşünce ara- 

sındaki ilişki kadar sıkıdır. 

.Dil ile kültür birbirinden ayrı!- 

maz bir bütün teşkil eder. Birbiri- 

ne bağlı olarak gelişir veya deği- 

şirler. Kültürel değişmeler kendisi- 

ni hemen sözvarlığında gösterir. 

Bu bakımdan bir ulusun dili, o 

ulusun inançlarının, gelenek ve gö- 

reneklerinin, kısacası maddi ve 

manevi kültürünün yansıtıcısıdır.” 

Bu anlamda, Kuzey Kafkasya 

kültürü ile Kuzey Kafkasya dilleri 

arasında da kopmaz bir bağ vardır. 

Kuzey Kafkasya kültürü ile ilgili 

çalışmaların yapılabilmesi 

özellikle (o sözvarlığına (odayanan 

huaxo, wored, gıbze gibi kültür 

derlenebilmesi ve aktarılabilmesini 

engelleyecek hükümler içermekte- 

dir. 2932 sayılı yasadaki 2. mad- 

de ile "Türk Devleti tarafından ta- 

nınmış bulunan devletlerin birinci 

resmi dilleri dışındaki herhangi bir 

dilin yasaklanmış oluşu, Dernek- 

ler Yasasında yer alan ve Dernek 

faaliyetlerinde -Derneğin faaliyet 

alanı içindeki kültür, vb. hususlar- 

da dahi- kanunla yasaklanmış dil- 

lerin kullanılması yasağı konusun- 

“ belirttik. 

daki hükümler bu engelleyici dü- 

zenlemenin çarpıcı örnekleridir. 

Dilin sadece sözvarlığına dayalı 

kültür ürünleriyle ilişkili olduğu 

sanılmamalıdır. “Toplumun hiçbir 

parçası yoktur ki, dilden bağım- 

sız, dilden ayrı olsun. Toplumun 

edebiyatı, felsefesi, sanatı, tekniği 

ile birlikte bütün kültürü, düşünce- 

leri, kavrayış biçimi, giderek töre 

ve gelenekleri dille bir bağlılık 

içindedirler, dilden ayrılamazlar... 

Töre ve görenekler bile dil olma- 

dan olanaklı değildir."İ 

Felsefenin de bir kültür ürünü 

olduğunu ve dille yakın ilişkisini 

“Felsefenin oluşması 

için herşeyden önce iki ortam ge- 

rekir: 1. Dilin gelişmiş olması, 

2. Özgürlük... İnsan ancak anadili 
(ya da içinde yetiştiği dil) düşün- 
meye elverişli olduğu zaman tam 

özgürcü düşünme olanağına kavu- 

şur. Dil tutsaklığı, özgür düşünme- 

.yi, dolayısıyla felsefeyi engeller. 

"Her felsefenin başı ve sonu özgür- 

lüktür” diyordu Schelling. İnsanın 
özü özgürlüktür. Dünyaya açılma- 

yı sağlayan dil olduğuna göre, öz- 

gürlüğün temeli de dilde ve dolayı- 

sıyla düşünmededir 9 

O halde her dil bir dünya yara- 

ur. Yaratılmış bir dünyanın göz 

göre göre yıkılmasına neden ol- 

mak veya buna seyirci kalmak ise 

bizce bir insanlık suçudur. 

Dileğimiz "dünyaların sessiz se- 

dasız gözümüzün önünde göçüp 

gitmesine izin verilmemesidir." 

1- Bedia Akarsu: Wilhelm Von Humboldt'da Dil-Kültür Bağlantısı, s. 116-, İstanbul, 1984. . 

2- Ünlü İsviçreli dilbilimcisi F. de SAUSSURE kuramında gösterge (signe linguistigue) gösteren (ses imgesi) ve 

gösterilen (kavram)'lerden oluşur. 

3- Leo Weisgerber, Das Gesetz der Sprache, Heidelberg 1951. (Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, 1982) 

4- Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, 6. 5. 

5- Bedia Akarsu, age, s5. 88. 

6- Bedia Akarsu, Felsefe Dili Olarak Türkçe, s. 49-51. 

—



  

ÇETAW 

  

Kafdağı Dergisi, asıl hedefinin bilincinde, Kuzey Kafkasyalıları dünya halklarına bağlayan ulusaldan-evren- 

sele uzanan bir çizgide yayınını sürdürüyor. Bu çizgiyi olumlamayan ve tepkilerini çeşitli biçimlerde bize ulaştı- 

ran kimi duyarlı okurlarımızdan değerli eleştirilerine bu yazı bir yanıttır. Eleştirilerini öze değil, biçimdeki ek- 

sikliklere yönelik olmasını dilerdik, daha güzel çalışmalara doğru bize ışık tutması için. Yine de bir yerlerden ses 

geliyorsa tepkisizliğe inat, biz o sese saygı duyarız. 

Niçin "Irkçılık", niçin "Filistinliler", niçin "Kızılderililer", niçin “Kadınlar Günü" diye soruldu bize. Çünkü 

Kuzey Kafkasya insanında özgün niteliklerinin yanısıra, çağdaş insanın erdemlerinin de eksiksiz var olduğuna 

inanıyor ya da olmasını istiyoruz. Bu anlayışla sorunu bir bütün, kendi sorunlarımızı ise bu bütünün bir parçası 

diye düşünüyoruz. Öyleyse bütünü kavramalı ve tüm içeriğinin çözümünü bulmalıyız. Ve bu zorlu yol dünya 

halklarıyla birlikte yürüyeceğimiz bir yoldur. Birlikte yürüyeceğimiz insanları tanımak ve anlamak zorundayız. 

Acıları paylaşarak azaltırsak daha sağlam adımlarla, ortak ilkelere daha derinden inanarak ulaşırız o ışıklı gele- 

ceğe, Ve bir büyük günde paylaşarak çoğaltacağımız daha çok sevincimiz olur. 

O gün bizim de payımıza güzellikler düşecek. Doğruluğun ve aydınlığın egemen olduğu; insanın insana gü- 

vendiği; yeteneklerini üretici bir biçimde kullanarak dünya ile bütünleştiği; özgürlük sözcüğünün soyut bir kav- 

ram olmaktan çıkarak yüreklere yerleştiği; düşünce ile başlayan, sanat ve eylemle gelişip aydınlanan insanların 

yaşamı güzelleştirdiği; hiç kimsenin rengi ve ırki yüzünden acı çekmediği; savaşların, sürgünlerin olmadığı ve ek- 

meğin alınteri taşıdığı günler gelecek mutlak. 
Yaşamdan alacaklarımız birikiyor, en son zerresine dek peşinen almalıyız. Mutsuz ve şanssız kıldığı halklara 

ışıklı bir gelecek borçlu. Acılar hiç olmayacak değil, onları da yaşamasını biliriz aynı yalınlıkla;.yeter ki en coş- 

kulu anlarımızda bile hüzün baskın çıkmasın. : 

Dünya devinirken bir yanımızı Kuzey Kafkasyalı insanlarla dayanışmaya adamalı, diğer yanımızla ise yaşa- 

mı ortak bir inanç ve bilinçle kavrayan, yeryüzüne büyük barışı getirecek olan insan seline karışmalıyız, "bizim 

de payımıza güzellikler düşmeli!" diyebilmek için. 

Geçmişte ve bugün insanlığın bir kesiti olarak dönem dönem herşeyden payımızı aldık. Dağlara çıkıp savaş- 

uk, vatanımızdan koparıldık, sürüldük, mülteci olduk. Asimilasyona uğradık. Hâlâ dünyanın dört bir yanında 

yokolmamak için direniyoruz. Aynı sorunları başkaları da yaşadı ve aynı acıları çektiler kuşkusuz. Belki aynı 

yollardan geçtiler, belki farklı yöntemler deneyerek başardılar, dersler almak zorundayız. Bizim de duyan yürek- 

lerimiz, düşünen beyinlerimiz var. Ne çıkar bilmesek adlarını; Orta-Doğu'da mülteci kamplarında fare eti yiyen 

Filistinli çocuklar, Arjantin'de ak başörtülü annelerin meydanlarda aradığı, 20. yüzyıl aydınlığından ortaçağ ka- 

ranlığına itilen kayıp çocuklar ve Afrika'da açlıktan ölenler ve Nazi kamplarında fırınlarda yakılanler her insan 

gibi biraz da bizim çocuklarımız değil midir? Ya kadınlarımız? Düğünlerde elele, omuz omuza coşkuyu paylaş- 

tıkları erkeklerle günü gelince Nikaragualı, Bolivyalı, Filistinli kadınlar gibi acıları da paylaşmasını bilecek, birlik- 

te ölüme gidebilecek kadar özverili ve yürekli değil mi? Yoksa Çerkes kadınına toplumsal işbölümünde salt güzel- 

liği simgelemek mi düştü? İnanıyorum ki Çerkes kadını, bütün kadınlar ve bütün insanlar gibi bilinçle donandığı, 

mücadele ettiği, ürettiği ölçüde güzelliği temsil edebilir. 

Amerika'da topraklarından koparılan insanlar var. Hiç kimsenin doğacak güneşleri satın alamadığı güne dek 

yazacağız Kızılderilileri dergimizde. Toprakları ellerinden alındığı için toplama kamplarında yaşamlarını sürdü- 

rebilme savaşı veren "Siular" kendi toprahlarında devletlerini kurma istemlerini gerçekleştirinceye dek biz dergi- 

mizde Kızılderilileri yazmalıyız. Peru'da son 450 yıllık tarihleri boyunca fiziksel ve kültürel soykırımdan kurtul- 

mak için savaşan 7 milyon Kızılderili ile bizi bağlayan bir bağ yok mu? Çarpık Kentleşmenin bizden alıp 

götürdüklerine inat, kendilerini doğanın bir parçası gibi duyan bu bilge insanları tanımak ve anlamak zorundayız. 

Onlar diyor ki "Geceleyin göl kenarında bağıran kurbağaları duymadıktan sonra yaşamın ne anlamı var?" Ya biz 

yaşayabilir miyiz pşine'nin sesini duymadan?' Kültürümüzü yaşatmak için direnirken pşıne'nin sesini hep 

duymak değil mi biraz da istediğimiz? Hiçbir kurumsal eğitim almayan, geleneklerin eğittiği bir kabile reisi 
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Seattle, topraklarını satın almak isteyen "Washington'daki Büyük Reis'e verdiği şu yanıtla; döneminin sınırsız 

olanaklarını kullanarak hukuk ve felsefe öğrenimi yapan ve 

“Ruhumdan akıp gelmek isteyen düşünceler dışında, 

Hiçbirşeye sahip değilim. 

Küçük bir sevinci tattığım anlar dışında 

Hiçbirşeye sahip değilim." 

diyerek “mülkiyet” olgusunu reddeden filozof Goethe'nin bilincine ulaşmıyor mu sizce de? İşte vahşi(!) Kızılde- 

rilinin yanıtı: 

"İnsan gökyüzünü ya da toprağın sıcaklığını satın alabilir mi? Ya da antilopun hızını? Havanın tazeliği ve su- 

yun pırıltısı bize ait olmadığına göre bunları bizden nasıl satın alabilirsiniz?" 

Yaşama ve doğaya bu anlamlı yorumu getiren güzel insanları tanımamak eksiklik olurdu. Onlar ki en büyük 

çam ağacını yerinden sökerek açılacak çukura savaş baltalarını gömecekler. Sonra ağacı yerine dikecekler, bür- 

yük barış ağacını. Onlarla paylaşacağımız çok şey var. 

Biz tarihi anlamlandırmak istiyoruz. Öyleyse insanlığın kendimizi soyutlayamayacağımız geçmişinden de 

dersler almalıyız. İkinci Dünya Savaşı'nın dünyanın büyük bir kısmına armağan ettiği görülmemiş ölümü, yıkımı, 

ırkçılık örneğini insanlarımıza anlatmalıyız. 

Çocuklarımız masallar da duymalı bizden, ama en acı gerçekleri de. Avrupa'da 7,5 milyon Yahudi nüfusu 

1,5 milyona düşüren; ölüm kamplarında insanları en etkili ve süratli yöntemlerle öldürecek fırını yaratmak için 

Alman firmaları arasında ihalelerin açıldığı, insan derisinden abajur yapıldığı, "tip bilimine ve Alman ırkının yük- 

selmesine katkıda bulunmak" için Yahudilerin insanlık dışı deneylerden geçirildiği 11. Dünya Savaşını anlatma- 

İiyız onlara. Kocaman bir elma gibi, sıcacık bir ekmek gibi kendilerine sunacağımız dünyayı tüm gerçeğiyle kav- 

rasınlar diye, Bu da yetmez bu zulüm hâlâ sürüyorsa: Güney Afrika'da siyahların özgürlük simgesi, inançlarından 

© vazgeçmesi karşılığında 25 yıllık tutukluluğuna son verileceği halde bu onursuz sunuyu reddeden Mandela'yı ve 

onun gibi önderleri de yazmalıyız dergimizde, 

Biz Filistin kavgasından çok şeyler öğreneceğiz. "Kamplarda kedi ve köpekler tek tek yakalandı ve yendi" 

diyor bir FKÖ sözcüsü. İşte bu kadar yalın ve net. Gelin duyarsız kalın. Ve henüz 20 yaşında ama yirmi yüzyıl 

yaşamış gibi özverili Filistinli bir kadın savaşçı duyun neler diyor: i 

"Biz Filistinliler kendimize olan saygımızı kazandık. Kendimizi savunabileceğimizi öğrendik. Gerilla eylem- 

lerini başlatmamış olsaydık dünya bizi unuturdu. Ve kimse bizi dünyaya hatırlatmayacaktı." 

Toprakları üzerinde kendi kaderlerini kendileri tayin edinceye dek yazacağız Filistinlileri dergimizde. 

  

    

Pİ C. 

zarlara ödemezlerdi. Kişi yanılabilir, hata işleyebilir. 

Bunu göze almadan ilerleme ol- 

maz. Ancak, bilimsel ve kültürel 

uğraş titizlik ister. 
Gündelik basında, dergi ve ga- 

zetelerde bol yazılar yazılmakta- 

dır. Kimileri bunları görüp yazı 

yazmayı, kültürel uğraşı kolay bir 

“iş sanmaktadır. Oysa, yazı yaz- 

mak, özellikle tarihsel ve kültürel 

konularda yazı yazmak bir bilgi 

birikimini de gerektirir. Kişinin 

belli bir deneyimi ve dünya görü- 

şü de olmalıdır. 

Özetle ciddi yazarlık, belli bir 
profesyonelliği de gerektirir. Öyle 
olmasaydı; eğer yazarlık kölay bir 

iş olsaydı; kuşkusuz gazete pat- 

ronları, paranın adeta "tanrılaştı- 

rıldığı" günümüzde, milyonları ya- 

O halde yazı yazmak, kimsenin 

tekelinde değildir, ama öyle kolay 

bir iş de değildir. Eğer ortaya cid- 
di bir yazı konulmak isteniyorsa 

bu böyledir. 

Beri yandan Kafkas tarihi ve 

kültürü konularında yazı yazmak 
ise, bir kat daha fazla titizliği ge- 

rektirir. Çünkü, hem kaynak azlığı 
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söz konusudur ve hem de yazılan- 

ların sağlıklı olup olmadığını be- 

lirleme sorunu vardır. Yani iş, bel- 

li bir uzmanlığı gerektirir. Örne- 

ğin, el üstünde tuttuğumuz Ge- 

neral İ,. Berkok'un "Tarihte Kaf- 

kasya"sı bile, neredeyse yanıltıcı 

hatalarla doludur. Belli bir de- 
neyimi ve uzmanlığı olmayan kişi- 

ler bu yapıtlardan gelişigüzel ya- 

rarlanabilmektedirler. Bu da zarar- 

li ve yanıltıcı sonuçlara yol aça- 

bilmektedir. Bunları söylerken, as- 

la kendimizi uzman ya da en de- 

neyimli olarak görmek iddiasında 

değiliz. 

Ancak, çok yönlü araştırma ve 

değerlendirmeleri dikkate almak 

gerekmektedir. Buna yeterince uy- 

mamanın nelere yol açabildiğini 

"Kafdağı"nın 13-14. sayısından 

gelişigüzel izlemeye çalışalım. 

“ HATALAR 

1) Dergi'nin 5. sâyfasındaki çe- 
viri yazıda, Çerkesçenin "Malezya' 

da yaşayan halkların dilleriyle 

bağlantısı” olduğu yazılmıştır. Öz- 

günündeki Küçük Asya karşılığı 
olan "Maloaziya” (ya da Malaya 
Aziya) sözcüğü, dikkatsizlik yü- 
zünden, ilgisiz bir karşılık buluna- 

rak (Malezya) çevrilmiştir. Kuşku- 
suz hoş bir durum değildir. 

2) Söylenenin tersine Selçuklu- 
lar 12. yüzyılda değil, 11. yüzyıl- 

da Selçuklu Sultanı Alp Arslan 

(1063-72) döneminde Gürcistan'a 
girmiş, hatta Alp Arslan Gürcis- 
tari, Kafkasya ve Anadolu'nun bü- 
yük bir: bölümünü topraklarına 
katmıştır. Kafkasya'nın bir bölü- 

münün (Azerbaycan) ve Anadolu" 
nun Türkleştirilmesi olgusu 11. 

yüzyıldan başlamıştır. 

3) 1242-1501 yılları arasında 
varlık gösteren Altın Ordu, Moğol 

İmparatorluğu'nun bir kolu olup 

1481'de değil, 1502'de Kırım ha- 

nı tarafından son kalıntısı ortadan 

kaldırılarak (o yıkılmıştır o (Ana 
Britannica, madde:Altın Orda). 

4) Sayfa 7'de “Kafkas-Rus: Os- 
manlı İlişkileri" başlıklı bölüm bir- 
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çok hataları içermektedir. 16. 

yüzyılda, bazı Kafkas prenslerinin 

Kafkasya önlerine gelen Rusların 

saldırıları nedeniyle çardan "dost" 

luk istemek zorunda kaldıkları ya- 

zılmaktadır. Oysa, tam tersi bir 

durum vardır: Kırım ve iran saldı- 

rıları karşısında elçiler göndermek 

suretiyle Kabartay prensleri ve ba- 

zı Dağıstanlı prensler Rus tahtının 

korumasını istediler (1557). Üste- 
lik Dağıstan prensleri Çar |. Pet- 

ro'nun 1722 İran seferinden sonra 

Rus uyruğuna girdiler (A.M. Os- 
manov, Dagestan, Maoskva, 1986, 

s. 21). 

Dolayısıyla 18. yüzyıl koloni- 

leştirme (toprağın Kafkaslılardan 
alınıp Rus yerleşimine verilmesi) 
dönemine değin, bir mücadeleden 

çok, bir dostluk ve işbirliği döne- 

mi söz konusudur. 

5) Aynı yerde 1768-74 Savaşı 
sonucu, "Kabartay'ın Osmanlılar 
tarafından Ruslara verilmesi üzeri- 

ne buradaki savaşlar yeniden baş- 

ladı" denilmektedir. En başta doğ- 

ru tarin bilmek gerekir. Kabartay, 

Osmanlılar ile Ruslar arasında im- 

zalanan 1739 Belgrad Antlaşması 

sonucu, bu iki ülke arasında ba- 

ğımsız ve tarafsız bölge konumu» 

na sokulmuştu. 1768-74 savaşın- 

da Rusya, Kabartay bölgesini ek- 

lentileri ile * birlikte ilhak etti, 
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması 

ile Osmanlılar bu ilhakı tanıdılar. 

Aynı sıralarda Darya! Geçidi ve . 

çevresi de Rusya tarafından ilhak 

edilerek denetime alındı. 

6) Devam edersek, 1783'te Kı- 
rım, Ruslar tarafından "işgal" de- 

gil, ilhak edilerek devlet ortadan 

kaldırıldı. Bu arada Kuban İrmağı 
kuzeyi de ilhak edildi, Gürcistan 

korumaya alındı. Kırım, 1771'den 
beri Rus işgalindeydi. 

7) Abhazya tarihine ilişkin bil- 
giler de gerçeğe uymayan durum- 

ları içermektedir: Sayfa 13'te 

(dipnot) "1801'de Abhazya dahil 
bütün Gürcüstan 'resmen' Rusya' 

ya ilhak edildi. Abhazya'nın fiili 
ilhakı 1864'ten sonra olmuştur" 

denilmektedir. Bir üstteki dipnot 

maddesinde de aynı bilgi verilmiş- 

tir. . 
Gerçekte, Abhazya Batı Gürcis- 

tan prensliklerinden biri olarak 

Osmanlılara bağlı idi. Rusya 1801' 

de Gürcistan ile birlikte Abhaz 

Prensliği'ni de ilhak etti. 1864'te 

ise Abhaz prens ailesinin ve soylu- 

ların ayrıcalığı kaldırıldı. 
8) Sayfa 9'da ise, 1791'de Ana- 

pa'da Ruslara tutsak düşen Şeyh 

“Mansur'un yerine Gazi Muham- 

med'in geçtiği ve Şubat 1830'da 

Avar Hanlığı üzerine yürüdüğü ya- 

zılmaktadır. Gerçekte, İmam Man- 

surun 1791'de es: “üşmesi iile 

Gazi Muhammed" sirizm ha- 

reketini başlattığı 185) yılı arasın- 

da 40 yıllık bir zaman dilimi var- 

dır. 

9) Sayfa 8 ve 9'da Kabartay 

bölgesinin 1822'de Ruslar tarafın- 

dan "işgal" edildiği (ele geçirildi- 

ği) yazılmaktadır. Bu bilgi, İ. Ber- 
kok'a ve bazı eskimiş kaynaklara 

dayanmaktadır. Gerçekte, Kabar- 

tay Bölgesi 1768-74 savaşı'nda 

Ruslar tarafından işgal edilerek il- 

hak edilmiştir. Nitekim, bugünkü 

Kabartay-Balkar ÖSSC'nin baş- 
kenti Nalçik, 1818'de bir askeri 

kale olmak üzere Ruslar tarafın- 

dan inşa edilmişti. Ayrıca bugün: 

kü Kabartay yerleşim bölgesinin 

kuzeyinden, yani Terek ve Malka 

Irmağı kuzeyinden geçen, Kuban 

Irmağı kuzeyinden Karadeniz kı- 

yısına dek uzanan bir müstahkem 

hat inşasına 1783 sonrasında baş- 

lanıp tamamlanmıştı. 

Eğer Ana Britannica'nın "Çer- 

kesler” maddesi ya da "Kafdağı" 

nın 13/14 sayısının 33. sayfası 

dikkatle izlensiydi, Kabartay böl- 

gesinin 1822'de değil, çok daha 

önce (1774'te) Ruslar tarafından 

ilhak edildiği öğrenilebilirdi. 

10) Sayfa 10'da Şamil'in 1845' 

te Rusları Dargo'da büyük bir 
"bozguna uğrattığı yazılmıştır. 

1845'te Şamil, Ruslara ağır kayıp- 

lar verdirdi, ancak Dargo Rusların 

eline geçti; Rus birlikleri Şamil'in 

kuşatmasını aşıp Grozni'ye ulaş- 

  

 



mayı başardılar. Bu arada dağ ve 

gerilla savaşını da öğrendiler. Do- 

layısıyla Ruslar adına bir bozgun- 

dan söz etmek güçtür, 

11) Muhammed Emin, Şamil 
tarafından 1847'de değil, 1848'de 

Çerkesya'ya naip olarak gönderi!- 

di. Kendisine "beyler" deği|, teok- 

ratik düşünce etkisinin zayıf oldu- 

Bu Şapsığ ve Natuhac kabileleri, 

ayrıca Bjeduğ köylüleri karşı çık- 

tlar. Muhammed Emin'i din 

adamları ile onların etkisindeki 

Abzahlar ve kabile soyluları des- 

» teklediler. Kendisi bazıları soylu 

(prenses) olmak üzere birkaç Çer- 
kes kızını haremine almış, 100 kö- 
leyi Okullanan biriydi. Lesley 

Blançh'ın kaydıyla "Mohammed 

Emin nihai bir savaş yapılırken 

Rusların tarafına geçmiş ve Çer- 

kezlerin askeri sırlarını haber ver- 

mişti. Buna karşılık büyük bir 

bahşiş almış ve emniyet tedbirleri. 
yüzünden Türkiye'ye gönderilmiş- 

ti ve orada Rus elçiliğinde yeni bir 

dostunun himayesinde yaşamış- 
tir" (Cennetin Kılıçları, s. 402). 
Dolayısıyla, M. Emin'in “uygun 

şartlarda Ruslarla barış yapılması- 

nı istediği” ve bunun "milli kong- 

re" tarafından reddedildiği, sonuç 
olarak Ruslara teslim olduğu ve İs- 
tanbul'a gittiği iddiaları olaylar ta- 

rafından doğrulanmamaktadır. 

12) 1856 Paris Antlaşması'nda 
Kafkasya'dan söz edilmemesi, 

Kafkasya açısından 1829 ya da 

1853 öncesi koşulların değişme- 
miş olması nedeniyledir. Yani 

Kafkasya Ruslardan geri alınmış 

“ değildi, aksine Ruslar 1829 sınırla- 

rının ötesine taşarak Kars'ı ele ge- 

çirmişlerdi. 
“ 13) Zanoko Sefer Bey (Osman- 

lılarca verilen ünvanıyla Sefer Pa- 

şa), 1860'da değil, 1858'de öldü 

(bk. A.H. Hak'uaşe, "Yapere 
adığe thak'oher”, Nalçik, 1974, s. 

184; "Kafkasya Üzerine Beş Kon- 
ferans", s. 76). 

.14) Sayfa 12'de 1861 sonrasın- 
da “Kafkasya'da biraz Bjeduğ böl- 

gesiyle, Şapsığ, Vubıh ve Abhaz 

bölgeleri işgal edilmemişti” denil- 

mektedir. Daha önce, "Abhazya' 

nın filli ilhakı 1864'ten sonra ol- 

muştur” denilmişti. Bu iki bilgi 

birleştirildiğinde "Abhaz" sözcü- 

günün bilinerek kullanıldığı ve Ab- 

zah ya da Abadzeh karşılığı ol- 

madığı anlaşılmaktadır. Oysa, Ab- 

hazya 1801'de ilhak edilmişti ve o 

sırada Rus yönetiminde idi. işgal 

edilmeyen bölge ise Abzah (Abad. 
zeh) bölgesi idi. 

15) 1860 sonrasında Rus hükü- 
metince o Çerkesya'nın (oÇerkes 

nüfusundan boşaltılması ve kolo- 

nileştirilmesi kararı alınmıştı. Ka- 

rarı kaldırtmak için Eylül 1861' 
de Çar'a yapılan Çerkes başvuru- 

su reddedilmişti. 1864'te Gran- 

dük Mişel bildirisi, kararı Çerkes- 

lere anımsatma niteliğindedir. 

16) 1877-78 Savaşı'nda "12 . 

Mayısta Kuban'da isyan çıktığı" 

ve "Adiğelerin bir kısmının" Os- 
manlı topraklarına "sürüldüğü" id- 

diası doğru değildir. 

Ayaklanma için, ayaklanacak 

bir güç olmalıdır. 1864 sonrasında 

Kuban'da ayaklanma çıkaracak 

bir Adiğe nüfus gücü kalmamıştı, 

ki 1897 sayımına göre, Kuban'da- 

ki bütün Adığe (Çerkes) nüfus 46 
bin idi. 

Adığelerin Kabartay bölgesin- 

den gelip Hodz kasabasını ayak- 

İanma merkezi: yaptıkları gibi Ka- 

dircan Kaflı'nın "Şimali Kafkas- 

ya" (İst., 1942) kaynaklı bilgiler 
de doğru değildir. 

Savaşta Çeçen bölgesi ile 

Dağıstan'da küçük çaplı ayaklan- 
malar oldu ve bastırıldı. Abhazya 

ise Osmanlı uyruğu Abhaz ve Çer- 
kes milisler öncülüğünde Osman- : 

lılar tarafından bir çıkartma hare- 

ketiyle istila edildi. Savaştan son- 

ra, bir bölüm Abhaz nüfus yenilip 

geri çekilen Osmanlılarla birlikte 
Abhazya'yı terketti ve Osmanlı 

topraklarına göç etti. Dolayısıyla 

Ruslar tarafından Osmanlı toprak- 

larına bir “sürülme"” olayı değil, 

göç etme olayı vardır. 

17) Ekim Devrimi sırasında Ku- 
zey Kafkasya'daki olaylarla ilgili 

olarak, sayfa 18-19'da sunulan bil- 

© gilerde yanlışlıklar vardır: Şubat 

1917 Devrimi ardından Kuzey 

Kafkasya'da yerel yönetim, dev- 

rim yanlısı görünen burjuva aydın- 

ların eline geçti. Çermoyev çevre- 

sinde toplanan bu güç, Rus beyaz 

orducu güçleriyle işbirliği ederek, 

Ekim Devrimi sonucu kurulan yö- 

netimi ta madı. 

Yön sari 1918'de devrim 

yanlısı gu, erin eline geçti ve kar- 

şrdevrimciler ülkeyi terkederek, 

Gürcistan üzerinden Osmanlı top- 

raklarına gittiler. 

Bu güçler Ekim-Kasım 1918'de 

Dağıstan'ı istila eden Osmanlılar- 

la işbirliği ettiler. Bağımsızlık ise, 

ülkeyi terkettikten sonra bu kişile- 

rin aklına geldi. 

18) Gücünü Osmanlılardan alan 
Çermoyev, Denikin'ie savaşmayı 
göze alamadı ve 15 Aralık 1918'de 

istifa ederek yerini P. Kosok hükü- 

metine bıraktı. Osmanlılar da 28 

Aralık'ta tamamen çekildi, denil- 

mektedir. 

Burada Osmanlıların tamamen 

çekilmesinde en az 13 gün sonra 

Denikin'le savaşmak durumunun 
doğduğu yazılmaktadır. Oysa, De- 

nikin'in Sovyet iktidarında bulu- 

nan Kuban ve Stavropol'dan geçip 

Şubat 1919'da Terek bölgesini de 

ele geçirmesi ve böylece Denikin' 

le temasa geçmesi için en azından 

adaha 2-3 aylık bir süre vardır. 
Ayrıca ODağlı hükümetinin 

Denikin'ie alıp veremediği de yok- 

tu. 

Ana Britannica ve batılr kay- 

naklarla uyumlu olan B. Kalmık'ın 

şu sözlerine ne denir: "O sıralarda 

taarruza geçen Kızıl Ordu, Don 

bölgesini ele geçirmiş, Denikin'i 
. güneye sürerekten Rostov'a doğru 

gelmekteydi. Denikin için tek çı- 

kış yolu Kalmıştı -Kuzey Kafkas- 

ya'ya yürüyüp o sıralar Temir-Han- 

Şura kentinde hüküm süren Dağlı * 

hükümeti ile tezelden birleşmek. 

Bunun için Denikin, Kuban ve 

Stavropol'dan geçip Kuzey Kaf- 

kasya'ya girmesini önleyen XI. Kı- 

Zil Ordu'yu yok etmek gereğini 

duydu" (B. Kalmık, "Kabartay- 

11



Balkar'da Devrim Mücadelesi”, s, 
34-35), 

18) Sayfa 19'da Kuzey Kafkas- 
ya Cumhuriyeti'nin işbirlikçi "ol- 

mayan" kanadının Gürcistan "Ku- 

zey Kafkas Meclisini” oluşturdu- 

gu, Ekim 1919'da bu meclis ve 

“Sosyalist Grup üyelerinin Kafkas- 

ya Savunma Konseyi"ni oluştur- 

duğu yazılmaktadır. 

Beta! Kalmık'ın kitabı eleştirel 

bir gözle incelenseydi, Denikin'le 

işbirliği eden Menşevik Gürcis- 

tan'ın da Denikin'e karşı öyle ça- 

lışmalar yapılamayacağı anlaşıla- 

caktır. Bu tür çalışmaları yapan- 

lar, Betal Kalmık ve arkadaşları» 

dır. Bunların ise Osmanlılarca iş- 

galde kullanılmak üzere kurduru- 

lan Kuzey Katkasya Cumhuriyeti 

ile bir ilgileri yoktur. Mutlaka bir İ 

ilgiden söz etmek gerekirse, Kal- 

mık ve arkadaşlarının bu cumhuri- 

yet ve onun katıldığı Denikin'le 

savaştıklarıdır. 

Dolayısıyla dikkatli olmak ve 

araştırmalar şürel yaklaşımı 

elden birakn ...ra< gerekmektedir. 

  

  

Seteney, derneğimizde yapılan 

“Gençlik Toplantıları"nın ürünle- 

rinden biri; onbeş günlük duvar ga- 

zetesi. Seteney'in bu dönem çıkan 

son sayısında dernek çalışmaları 

samimi (Oolarak (değerlendirildi. 

Eleştirilerden gelecek dönem daha 

güzel, daha sağlıklı çalışmaların 

yapılmasına katkıda bulunmak 

amaçlanıyordu. Fakat hiçbir eleş- 

tiri sonuna kadar götürülemedi. 

Eleştirilerde yapılan çalışmaların 

başarılı veya başarısız yönlerinin 

aktarılmasıyla sınırlı kalındı ve ba- 

şarısızlıkların nedenleri (ki neden- . 

ler belirlenirse çözümleri de öneri- 

lebilir) irdelenemedi. 

Seteney'in eleştirisindeki eksik- 

lik dernek çalışmalarına yapılan 

diğer eleştirilerle bir benzerlik ta- 

şıyor. Yapılan eleştiriler neden 

derinleştirilemiyor, neden başarı- 

sızlıkların nedenleri, başarılı çalış- 

maların temelleri irdelenip örnek- 

lendirilemiyor? Sanırım bunun en 

temel nedeni tarihsel bir perspek- 

“tife sahip olunamayışı, olguların 

süreç içinde değerlendirilemeyişi. 

Zorlu ve acılı bir dönemden ge- 

çiyoruz. Bu dönemin en büyük 

özelliği ise toplumsal ilişkilerin, 

yapay olarak tarihten dıştalanma- 

ya çalışılmış olmasıdır. Yıllarca 

toplumsal kurum ve kuruluşlar ta- 

rihsel köklerinden koparılmaya 

- çalışıldı. Yıllarca tarih dışı, geç- 

miş ve gelecek kavramlarından ko- 

puk toplumsal ilişkiler kurulmaya 

çalışıldı. Somuttâ “tarih dışına 

çıkmak" istemi tarihi yapan top- 

lumsal dinamiklere öncülük eden- 

lerin, toplumun nabzını tutanların 

ezilmesi, sindirilmesi, yıldırılma- 

sıyla gerçekleşebilirdi. Acılı gün- 

ler yaşandı ve yaşanıyor. . 

Bu dönemin etkileri dernekle- 

rimizde de göründü. Uzun bir ara- 

dan sonra dernek çalışmalarına 

katılanların büyük bir kısmı yeni- 

lendi. Bu yenilenme, süreç içinde 

gerçekleşemediğinden, yeni ku- 

şaklar köksüz, temelsiz, deneyim- 

siz ve herşeyi ile "yeni" kaldı. 

Böylesi günlerde yapılması ge- 

reken tarihi dıştalayan "güncelin" 

aşılarak, tarihsel bir perspektifin 

  

kazandırılmasıydı. 

Kafdağı ikinci sayısında bu tesbiti 

kazanılması, 

vurgulamıştı; "her tarihsel dönem 

geçmişten farklı pratik sorunları 

geleceğe aktarır. Artık geçmişin 

pratik o çalışmalarının birikimi, 

alışkanlıkları, teorik çözümlemele- 

ri yeniye (eleştirel bir süzgeçten 
geçirilmedikçe) uygulanamaz hale 

gelir. Tarihsel dönem, gündeme ge- 

tirdiği sorunları aşacak pratik ça- 

lışmaları ve bu pratik çalışmalara 

ışık tutacak teorik çalışmaları ge- 

rekli kılar." Geçmişin eleştirile bir 

süzgeçten geçirilerek, birikimleri 

derlöyip değerlendirerek, pratiğe 

ışık tutacak yeni teorik çalışmala- 

rı temellendirmek ise zor, uzun ve 

sabırlı bir çalışmayı gerektirmek- 

tedir. Kafdağı bugüne kadar bu 

yaptığı tespit doğrultusunda ya- . 

yınını sürdürdü. 

"Güncel"in sınırlarına hapsol- 

madan bir dergi çıkarmak, özel- 

likle K.K.K. Dernekleri için çok 

zordu. Dergiye birçok mektup ve 

sözlü değerlendirme geldi. Dergi- 

nin çizgisini benimseyerek teşek- 

kür edenler olduğu gibi eleştiren- 

  

    

 



ler de oldu. Eleştiriler "sağ" ve 

“sol” kanatlardan gelmekle bir- 

likte eleşürilen çizgide birleşili- 

yordu. İki kanatın eleştiri biçim- 

leri farklı olsa da özünde “popu- 

list” eğilimleri savunmaktaydılar. 

Eteştirenlerin o birleştiği onokia 

"halk”a seslenilemediğiydi. "Sağ" 

konuların değiştirilmesini, dergi- 

nin haber ağırlıklı oolmasını, 

"halk”ın günlük ilişkilerinden söz 

edilmesini isterken, "sol” konula- 

rın sunuluşunun değiştirilmesini, 

bilimsel yazıların azaltılmasını, aji- 

tatif yazıların ağırlık kazanmasını 

öneriyordu. Kısacası Kafdağı'nın 

yazıları-konuları “ağır” gelmişti. 

Halk bunları anlamaz deniyordu. 
İstenilen "halk”ın Kafdağı'nı oku- 

yup tartışmasıydı. 

Kafdağı ise süreç içerisinde 

kendi yerini belirleyerek popüliz- 

mi reddetti. Birinci yılın sonunda 

dergi yazan ve çalışanlarının tama- 

mının davet edildiği ve büyük bir 

kısmının katıldığı toplantıda çizgi- 

sini netleştirdi. Toplantıda benim- 

senen ilkeler; 

1) Kafdağı K.K.K. Derneğinin 
yayın organıdır. Bu nedenle yayın 

amacı olan "geleneksel kültür de- 

gerlerimizin derlenerek evrensel 

kültürle uyumlu biçimde geliştiri- 

lerek korunması ve yaşama geçiri!- 

mesi", dernek tüzüğündeki amaç 

maddesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu amaca ulaşabilmek kültürel- 

bilimsel çalışmaların yapılmasını, 

yayınlanmasını zorunlu kılar.Oku- 

yup-anlamak için de eri azından o 

alanda bilgilenmek istemi gerekli- 

dir. Yani Kafdağı aktüalite-maga- 

zin dergisi değil kültür dergisidir. 

2) Kafdağı kültürel-bilimsel ça- 
lışmaların yanısıra kültürün aktarı- 

mı ve yeniden üretimine de önem 

vermektedir. Bu ilke temel alına- 

rak dergide bilimsel yazılarla bir- 

likte destan, masal, şiir, hikaye, 

anı, vb.leri ile sanata da ağırlık ve- 

rildi. Çünkü Kafdağı sanat dergi- 

siydi. Böylece Kafdağı'nın çocuk- 

tan yetişkine kadar geniş bir yas 

kuşağına ve ilgi alanları farklı 

ielere oseslenebilmesinin yol .. 

açıldı. 

3) İki aylık periyotlarla yayın- 

lanan Kafdığı'nda haber yazıları- 

nın, toplumsal olaylar ve dernek 

çalışmalarının duyurulması olabi- 

leceği düşünülerek derginin haber 

anlayışı oluşturuldu. Ve Kafkağı' 

nın kültür, sanat ve haber anlayışr- 

nın ana çizgileri belirlendi. 

Derginin ilkeleri böyle belirlen- 

dikten sonra bir adım daha atıla- 

rak, ikinci yayın yılında, her sayı- 

da bir konuya ağırlık verilmesine 

karar verildi. Birinci sayıda "Kül- 

tür ve Asimilasyon”, ikinci sayıda 

"Tarih" ve bu sayıda da "Kuzey 

Kafkasya" konularına ağırlık veri|- 

di. Gelecek sayılar içinse sirasıy- 

la "Kafkasya'da Sanat ve Edebi- 
n yat", “Ulusal Kurtuluş Savaşları 

ve 1864 Mücadelesi" ve son ola-. 

rak "Ekonomi" konuları ağırlıklı 
kohular olarak seçildi. Ağırlıklı 

konu seçiminde amaçlanan geçmi- 

şin birikimini tekrar düzenleyerek, - 

eleştiri süzgecinden geçirerek, sü- 

reç içinde elde edilen bilgileri ek- . 

leyerek, belirlenen konularda bilgi 

birikimini sağlamaktı. Bu bilgilen- 

me, bilgi aktarma süreci ile, prati- 

ge ışık tutacak, teorik çalışmala- 

rın temellendirilmesi düşünüldü. 

Önümüzdeki süreç, tarihsel pers- 

pektif içinde etkinlikleri program- 

lamak (teorik çalışma) ve yaşama 
geçirmektir (pratik çalışma). 

Kafdağı'nın amacı "teorik ça- 

lışmaları temellendirmek" olunca 

okuyucu kitlesi soyut "halk" oj- 

maktan çıkmakta ve okuyuculara 

maktan çıkmakta ve okuyuculara 

da bir misyon yüklenmektedir. Bu 

misyon potansiyel aydın, aydın ol- 

ma misyonudur. Böylece okuyu- 

culardan yazı kuruluna düşünsel, 

yazınsal alanlarda katılma, dergiyi 

ortak platforma dönüştürmenin 

yanısıra birlikte üretilenlerin 50- 

mut halka aktarılması ve ona ön- 

" derlik edilmesi de beklenmektedir. 

Kafdağı'nın üstlendiği görevleri 

başarabilmesi için iki önemli enge- 

li aşması gerekmektedir. a) K. 
Kafkasya tarihi, kültürü, vb. konu- 

iarında bilgili, toplumsal çalışma- 

lara katılmış olan “eski kuşakları” 

üretime daha aktif biçimde kat- 

mak, onları hareketlendirmek, 

b) "Günceli" en yoğun biçimde 
yaşayan vej/fakat bilgi birikimi ve 

deneyimleri bulunmayan "yeni" 

kuşaklara bilgi ve deneyim biriki- 

mini aktarmak. Bu engeller aşıldı- 

ğı oranda derginin gelecekteki ya- 

yın programı daha da gelişerek 

“süncelleşebilecek”tir. 

Yeri gelmişken bir olgu daha 

vurgulanmalı; ne Kafdağı siyasi bir 

dergi O,nede K.K.K. Derneği si- 

yasi bir örgütlenmedir. Daha da 

açmak gerekirse Derneğimiz siyasi 

iktidara alternatif olmadığı veya 

olan bir siyasi hareketi destekle- 

mediği gibi dergisi de derneğe 

— bağlıdır. (Siyasi iktidara yönelen 
örgütlenmeler partilerdir.) Fakat 
bu olgu dernek üyelerinin siyaset- 

siz olmalarını gerekli kılmaz. Aynı 

zamanda üyelerin siyasetsiz olma- 

ların övünç kaynağı haline getir- 

mez, Aksine derneğimizin üyeleri- 

nin de siyasi tercihlerinin olması 

övünç kaynağı olmalı ve destek- 

lenmelidir. Çünkü K. Kafkasyalıla- 

rın siyasetle ilgilenmemelerini is- 

temek, onların demokratik cum- 

huriyetlerde en doğal olan devlet 

yönetimine katılma, yönetimi be- 

lirleme haklarını ellerinden almak, 

halkın taleplerini dile getirme yol- 

larının önünü tıkamak demektir. 

“Dernek üyeleri "siyasi" olmalı ve/ 
fakat birbirlerinin siyasetlerine de 

saygı duymalıdır. Eğer bu önerme- 

ler doğru ise, siyasetin dernek ça- 

lışmalarına ve yayınına yansıyışı 

"kaba politika" yaparak değil, bi- - 

limsel, sanatsal, kültürel çalışmala- 
ra yaklaşım ve katılımla olabile- 

cektir. Ancak bu yaklaşım değişik 

sınıf-katmanları ve onların siyasi 

görüşlerini benimseyen üyelerini 

bir araya getirerek, derneğimizi 

demokratik kitle örgütü yapabilir. 
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Törelerimiz, yüz yılların imbi- 

ginden süzülerek zamanımıza ula- 

şırken, kendine özgü anlam kazan- 

mış ve güzeilleşmiş. Nasıl ki için- 

de'yaşadığımız olayları -tasa ve kı- 

vancı- anlatım aracı olarak dilimi- 

zi geliştirmişsek, törelerimizi de 

insanlık anlayışımızın göstergesi 

haline getirdik. Ayırım yapmaksı- 

zın tüm insanları kucaklayan, se- 

ven ve şaygı duyan törelerimiz ile 

ne kadar gönensek azdır. 

Peki, zamanı geçmiş, artık çağ- 

dışı kalmış, uyulmaması, içimiz- 

den atılması gereken törelerimiz 

yok mu? Var tabi. Geçmiş çağlar- 

da, insanlarımızın uygulayagelmiş 

oldukları belirli kişilerin ve grupla- 

rın çıkarlarını savunan ve günümü- 

ze dek ulaşabilen törelerimiz de 

var. Fakat bu törelerin, günümüz- 

de olduğu gibi, geçmiş zaman- 

larda da belirleyici bir özelliğe sa- . 

hip olmadıklarını sanıyoruz. 

Törelerimizin Oogenelde (tek 

amaçları var; insana saygı ve yaşa- 

mı güzelleştirmek. Doğanın ve in- 

sanın gözlemlenmesi, konulan ku- 

ralların genelleştirilmesi, eksikle- 

rin giderilerek pürüzlü yönlerinin 

törpülenmesiyle törelerimiz bir gü- 

zellik, bir anlam kazanmış. Sonra, 

sağlam ve köklü bir temele otur- 

tulmuş. Esin kaynağı ve felsefesi 

insan yaşamının zenginleştirilme- 

si, günlük olaylar karşısında buna- 

lımdan kurtarılması, kendi hak ve 

çıkarlarının yanısıra başkalarının 

hak ve çıkarlarını gözetmesi, büyü- 

ge saygı, küçüğe sevgi düşüncesine 

oturtulmuş. Güzel ve doğru olana 

taraf çıkmış, çirkin ve yanlışın 

karşısında tavır almış. Tüm bunlar 

yapılırken de "insan" unsuru göz- 

den ırak tutulmamış. 

Bir gruba, bir topluma katılan 

biri için ayağa kalkılması töreleri- 

mizin gereği. Du törenin büyük- 

1d 

küçük, genç-yaşlı, kadın-erkek 

ayırımı yek. Büyükler için küçük- 

lerin ayağa kalkmaları nasıl bir öz- 

değere sahipse, küçükler için bü- 

yüklerin ayağa kalkmaları da aynı 

özdeğere sahip. Böyle durumlarda 

ayağa kalkmayan insanların insan- 

lık anlayışlarından kuşku duyulur: 

“Hayvan bile insan için ayağa kal- 

kar" denilir. 

Törelerimizin kısa, özlü sözler 

halinde dile getirildiklerini biliyo- 

ruz. Özlü sözler ile belleklere yer- 
leştirilen törelerin bir daha unu- 

tulmayacakları, her zaman ve her 

yerde insanlara yol gösterici olaca- 

ğı biliniyor. "Bakın da otur, dü- 

şün de konuş”, özlü sözü böylesi 

sözlerden. Bu atasözünün töresel 

işlevini, insan onuruna ve gururu- 

na verdiği değeri elbette düşün- 

müşsünüzdür. İnsanlar birlikte ya- 

şamak zorunda. Birlikte yaşayan 

insanların da haklarının korun- 

ması, davranışlarının ölçülü ol- 

ması, onur ve gururlarına gelebile- 

cek herhangi bir müdahaleden ka- 

çınmalarını gösteren imlerin olma- 

sı gerekir. Toplum içinde yapılan 

.insan onuruna yönelik bir davra- 

nış hem yapan, hem de yapılan 

için büyük bir suç. Ağızdan çıka- 

cak her sözcüğün iyice tartıldıktan 

sonra söylenmesi de töre gereği. 

Yukarıya aldığımız atasözü proto- 

koller bir buyruk niteliğinde. Pe- 

ki, uygulanagelen bu törelerin, bu 

protokollerin insan onurunu, insa- 

na olan saygıyı. yüceltmekte ol- 

dukları açıkça görünmüyor mu? 

İnsanların arasındayken bağıra- 
rak konuşmak, kahkahayla gül- 

mek, sağında ve solunda oturanla- 

rın kulaklarına birşeyler fısılda- 

mak, toplumun huzurunu kaçıran 

söz ve davranışlarda bulunmak, 

konuşanın sözünü kesmek, konu- 

şulanları dinlememek, insanlara 

küçümseyerek bakmak, ağzında si- 

gara varken konuşmak, selam ver- 

mek ve almak, ellerini cebine so- 

karak gezinmek, insanlara tepe- 

den bakmak törelerimizin şiddet- 

le yasaklamış olduğu davranış bi- 
çimlerinden bazıları. Kadının top- 

lumumuzda apayrı bir yeri ve de- 

geri var. Kızları ve kadınları utan- 

dıracak söz ve davranışlardan ka- 

çınmak, onları güç durumda bi- 

rakmamak için törelerimiz önlem- 

ler almış. Yaşamı güzelleştirmek 
için kadınlarımızın da erkekleri- 

mizle birlikte omuz omuza sava- 

şım verdiklerini biliyoruz. Birbiri- 
“ni öldürmek için kamalarını çek- 

miş olan iki erkeğin arasına kadın 

girdiği zaman erkeklerin gerileme- 

leri, kamalarını kınlarına sokmala- 

rı, sinirlerine sahip olmaya çalış- 

maları kadına duyulan saygıdan. 

Kadınlarımız güler yüzlü, tatlı söz- 

lü olmaya özen gösterirler. Yaşlı 

- ninelerimizin mintanlarına büyük 

cepler diktiklerini, bu ceplerde ço- 

cuklar için her zaman yiyecek bir 
şeyler bulundurulduğunu biliyo- 

ruz. Hepimiz küçüklüğümüzde, 

karşılaştığımız ninelerin ceplerin- 

den çıkarak avuçlarımıza konacak 

yiyecekleri merakla beklemedik 

mi? 

“İnsanlarla paylaşamayacağım 
malı-mülkü ne yapayım?” derdi in- 
sanlarımız. Yaşlılarımız tek başla- 

rına yemek yiyemeyeceklerini, ye- 

seler de doymayacaklarını sanırlar, 

sofraya oturtacakları bir komşuyu 

bir konuğu gözlerlerdi. "Tanrı seni 

insan göremeyeceğin yere gönder- 

sin!" sözü insanlarımız için en bü- 

yük ilenme olarak kabul edilirdi. 

Cimrilikleriyle, beceriksizlikleriy- 

le, yalancılıklarıyla, korkaklıkla- 

rıyla, tembellikleriyle alay - edil- 

mekten korkarlardı. 

  

  

     



  

. Toplumsal yaşamımıza anlam 

kazandıran güzel törelerimizden 

biri de “imece” alışkanlığımız. 

Köylerimizde, işlerini yetiştireme- 

yen, harman dövmede veya çift 

sürmede gecikenlere yardım edil- 

diğini hepimiz biliyoruz. Düğünü 

olanlara elbirliğiyle yardım edildi- 

ğini, cenazesi olanın acısını hafif- 

letmek için seferber olunduğunu 
“da biliyoruz. 

, Çağımızın sosyal ve ekonomik 

koşulları nedeniyle geçmişte oldu- 

tulamadığımızı, ancak bu güzel 

duygunun içimizde hep yaşadığı- 

nı, fırsat buldukça imecelere katı- 

İacağımız da bir gerçek. 

Bize yel gösterici olan, öz ben- 

liğimizi korumada ve yaşaimada 

hiç bir ödün vermeden çalışmala- 

rını sürdüren, az yada çok hepimi- 

“zin borçlu olduğumuza inandığım 

Ankara Kafkas Kültür Derneği'nin 

Kültür Sitesi "imece" yöntemiyle 

yaptırılıyor. Bu kültür sitesinin ya- 

pımı bir kez daha törelerimizin 

güzelliklerini, insanlarımızın doğru 

ve güzel olanı desteklemekteki ya- 

rışmalarını gözler önüne serecek. 
Böylesi bir sitenin yapımı hepimi- 

zin güvenci ve gönenci olacak. 

Su gibi akıp giden zaman için- 
de törelerimiz eriyip yok olmadı. 

Çağımızın iletişim ve etkileşim 

araçlarını. etkili Obir şekilde 

kullanabilirsek, üstümüze düşen 

görevi yerine getirebilirsek atala- 

rımızdan kalan kutsa! emanetleri 

yenileştirerek, güzelleştirerek, 

çağdaş anlamlar kazandırarak 
Şu gibi günümüzde "imecelere" ka- . 

Kitap Tanıtımı 

gelecek kuşaklara aktarabiliriz. 

NİLGÜN KANBOLAT 

  

(*) Bu yazı “Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında" 
adlı eserin tanıtımı amacıyla, sadece ondan yarar- 

lanılarak hazırlanmış ve özeti niteliğindedir. 

Uygar insanın hiç olmamasını arzu ettiği bir dö- 

nem İkinci Dünya Savaşı. Bu konuya ilişkin pek çok 

şey incelendi, anlatıldı ve yazıldı. Ancak yeterince ay- 

dınlatılmamış bir kesiti de, Sovyet Doğu Halkları Mu- 

hacirleri ve esirlerinin, bu savaşta gerek askeri, gerekse 

siyasi davranışlarıdır. Muhacirlerin oluşturduğu milli 

temsilcilikler siyasi alanda etkili olmaya çalışırken, 

savaşın başlangıcında Almanlar'a esir düşmüş Sovyet 

insanlarından oluşturulan lejyonlarda, kendi ülkeleri- 

ne karşı Alman cephelerinde savaşmışlardır. Sovyet 

insanlarının muhacerette bu denli yoğun olmalarının 

sebebi; (1864 sürgünü haricinde) Rusya'nın 1917 yı- 
lında ardarda geçirdiği iki devrimdir. Şubat 1917 

Burjuva Demokratik Devrimi, Çarlık yönetimine son 

vermiş ve ardından gelen Ekim Devrimi sonucunda, 

yönetim burjuvalardan proletaryaya geçmiştir. Tesis 

edilen yeni devlet sistemiyle, hakim sınıflara sömürü- 

lecek alan bırakılmaması ve milli devletler kurma ko- 

nusundaki başarısızlıkları sonucu büyük bir göç dal- 

gası Avrupa ve Asya'ya yayıldı. Göç edenlerin çoğu- 

nu varlıklı sınıflar, büyük toprak sahibi asiller, çarlık 

ordusunda veya bağımsızlık dönemindeki milli ordu- 

larda çalışan şubaylar ve ihtilalciler oluşturuyordu. 

"Genel olârak muhaceretin sosyal statüsünün çok 

dağıtıcı olduğu söylenebilir. Küçük gruplar halinde 

çeşitli memleketlere dağılmış olmak, bunun netice- 

" sinde değişik çevre şartlarının mevcudiyeti ve dolay- 

sız : sosyal ve siyasi haberleşmenin olmayışı hizip ve 

kliklerin meydana gelişini olağanüstü derecede teşvik 

etmiştir."İ “Bütün milli ve siyasi bölünmelere rağmen, 
Sovyet Doğu Halklarının muhacereti değişik hedefleri 

bulan birkaç milletlerüstü teşkilat ve grubu oluştur- 
du"? 

Bunlardan en etkilisi muhaceretteki Beyaz Ruslar 

ve Ermeniler haricinde, diğer bütün Rus olmayan 

halkları temsil amacıyla oluşturulan "Promethee Bir- 

liği" idi. Polonya hükümetinin ve Azerbaycanlı Resul- 

zade'nin etkinliği ile kurulmuş olup, muhaceretteki- 

lerin sol kanadını içermekteydi. Kuzey Kafkasyalı 

Said Şamil'in de yer aldığı birlik Sovyetler'den ayrı, 

bağımsız ulusal devletlerin oluşturulmasını talep edi- 

yor, Paris'te merkezi yayın organları Promethee'yi 

çıkarıyorlardı. Bu kuruluştaki K. Kafkasyalı'lar ise 

“Severniy Kavkaz"ı yayınlamaktaydılar. 

Promethee'nin sağındaki ikinci birliği S. Birli- 
gi'nden göçetmiş eski K. Kafkasyalı bakan Haymar 

Bammat'ın grubu oluşturdu. Aynı zamanda Japon 

gizli istihbarat. ajanı olan Haydar Bammat, Ali Han: 

Kantemir'le Promethee'cileri hedef alan aylık "Kav- 

kaz" dergisini yayınlamaya başladı. "Türkçü Kafkas 

ya" düşlerinden dolayı Türkiye ile sıkı bağları İste- 

mekle birlikte, bu grup dış siyaset anlayışından faşist 

Almanya ve İtalya'nın etkisinde kalıyordu. 
"Sovyet Doğu Halklarının milliyetçiliği muhace- 

rette bariz bir ikiye bölünmeye uğramıştı. Evvelce hü- 

küm sürmüş olan ve genelde Promethee birliğine men- 

sup olan partiler milliyetçiliğin anayasal, eşitlikçi, de- 

mokratik ve kısmen de ihtilalci bir varyantını temsi| 
â . 
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ediyorlardı. İkinci gruplaşma ise bünyesinde bir taraf- 

tan demokrasi öncesi unsurları diğer taraftan ise anti- 

liberal, zümreci, otoriter ve hatta münferiden ırkçı un- 

surları birleştirmişti. Almanya ve İtalya'nın kuvvet si- 

yaseti açısından yükselmeleri siyasi bir güç çekimi ka- 

nunu şeklinde yükselmeleri bu son grubun gelişmesini 

teşvik etmiştir.”İ 

Hitler-Stalin paktının 1939'da imzalanmasıyla 

mültecilerin çalışma serbestliğinin azalması, Alman- 

lar'ın 1941'deki Sovyetler'e saldırısıyla yeniden hare- 

ket kazandı. Naziler'in propagandaları ise ırkçı nite- 

likler taşımaktaydı. Bolşeviklerin uysal, sarışın Rus- 

lar'ı Asyalılaştırdığını veya Sibirya'ya sürdürdüğünü 

, delayısıyla Sovyetler'e yapılan saldırının aşağı insana 

yapılan bir saldırı olduğunu yinelemekteydi. Bu tip 

propagandalar, savaşın başlangıcında esir düşen mil- 

yonlarca sovyet vatandaşına karşı, Alman askerleri 

nin davranışlarını olumsuz yönde etkilemişti. Savaş 

esirleri imhası düşünülen gruplar, komünistler, üst dü- 

zey yöneticileri, parti yetkilileri, Yahudiler ve Asyalı- 

lar gibi gruplara ayrılmışlardı. 

Alman Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı, 22 . 

Aralık 1941'de Türkistanlı, Ermeni, Gürcü ve müslü- 

man Kafkaslılar'dan orduya yardımcı birlik sağlan- 

ması için lejyonların kurulmasını emretti. Muhaceret- 

tekilerin yardımlarıyla savaş esirlerini içeren lejyonlar 

oluşturuldu. Esir kamplarının kötü yaşam koşulları, 

“ aşağı insan olmaktan kurtulmak, düzenli aylık, bolşe- 

vizme karşı sürekli propaganda, Stalin rejimine olan 

tepki, ya da Kızıl Ordu'ya yeniden dönebilme olana- 

gına kavuşmak esirlerin lejyonlara katılmalarında en 

büyük etkendi. Alman cephesinde savaşa katılan sade- 

ce K. Kafkasyalılar'ın sayısı 110000 kadardı. Rus, 

Ukrain, Kafkasyalı, Türk-Tatar asıllı mültecilerin bu 

lejyonlarda savaşa katılabilmek için Alman makamla- 

rına müracaatları ise birkaç istisna dışında kabul edil- 

medi. Nedeni ise Sovyet cephelerinde mültecilerin ka- 

tılımının direnci artıracağı ya da bağımsız ulusal dev- 

letler gibi taleplerinden dolayı, onları karşılarında bir 

güç olarak görmek istememelerinden kaynaklanıyor- 

du. 

Savaşın ilerleyen yıllarında lejyonerlerin Naziler' 

ce insan olarak sömürüldükleri kanaatine kapılmaları, 
potansiyel bir milliyetçiliğin gitgide yoğunlaşmasıyla, 

birliklerde isyanlar ve firarlar artmış, aydın çevreler- 

den geleni lejyonerlerin ise köylü ve işçilerden daha 

çok, Kızıl Ordu'ya döndükleri tespit edilmiştir. Al- 
manlar'ın da İejyonerlere olan güvenlerini yitirmeleri 

üzerine bu birlikler, işgal altındaki Batı Avrupa'ya 

gönderildi. Ancak yine de firarlar tek taraflı değildi. 

Aynı şekilde Kızıl Ordu'nun çok uluslu olması, Al- 

man karşı propagandasının etkisi, savaşın birleştirici 
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etkisini azlimış ve firarları artırmıştı. Savaşın sonuna 

kadar her iki ordu arasındaki takas yoğun bir şekilde 

“devam etti. 

Almanlar'ın eski Moskova sefiri Koni Schulerr- 

'burg, sürgündeki siyasilerden yararlanarak, etkili bir 

doğu siyasetini geliştirmeye çalışıyordu. Bu amaçla 

İtalya, Fransa, Balkanlar, Türkiye ve İsviçre'deki bir- 

kaç düzine mülteciyi Berlin'e davet etti. Misafirlerin 

seçimini ise kendi özel dostlukları ve Enver Paşa'nın 

kardeşi Nuri Paşa'nın önerileriyle gerçekleştirdi. Ber- 

lin'e gelenler arasında Kavkaz grubundan Haydar 

Bammat, Ali Han Kantemir, Promethee'den Azerbay- 

canlı Resulzade, Said Şamil, Gürcülerden Spiridon 

Kedia, Leo Kereselidze, Prens Datha Vaçnadze gibi 

tanınmış siyasiler mevcuttu. Adlon otelinde 1942 Ni- 

sanından itibaren yapılan bu görüşmeler “Adloniade" 

diye adlandırıldı. 

Haydar Bammat, gerek istihbarat ajanı olması ne- 

deniyle güveni sağlayamadığından, gerekse şahsi ve si- 

yasi anlaşmazlıklar sonucu daha görüşmelerin başın- 

da, Berlin'den ayrılarak İsviçre'ye döndü. Said Şamil 

ise Savaş sonrasında bağımsız bir milli devlet isteğini 

görüşmelerde tekrarladı. Bu istemin red olması ve ge- 

leceğin sömürgesi olarak görülen işgal bölgelerinde ku- 

rulacak Kafkasya Devlet Komiserliği'ne Arno Schick- 

ledon'un getirileceğini öğrenmesiyle 1942 sonbaha- 

rında ilişkilerine son vererek bir grup arkadaşıyla 

Adlon'dan ayrıldı. 

Geriye kalan diğer misafirlerle yapılan görüşme- 

lerin de etkisiyle 1942 yazı sonlarında milli komis- 

yonlar kuruldu. Görevleri Almanlarla işbirliğini sağ- 

lamak lejyonerlerle ilgilenmek, propaganda ve basın 

ile ilgili konularda çalışmaktı. Kendilerini sürgün hü- 

kümeti, lejyon birliklerini ise kurtuluş ordusu olarak 

görmekteydiler. Alman hükümetinin ise komisyonlara 

önemle baktığı söylenemezdi. Amaçları savaşı kaza- 

nabilmek uğruna onlardan yararlanabilmek ve kontrol 

altında tutabilmekti. 

- Sovyet Doğu Halkları'nın 5. Birliği'ne karşı kul- 

lanılabilmesi için etkili bir siyaset, 5S'in Sovyet Doğu 

Halkları üzerinde yetkilerinin artmasıyla başladı. 

SS'in uyguladığı yeni siyaset, SSCB'nin çöküşünü ve 

cephedeki ağırlığını etkisiz duruma getirebilmek için 

fanatik milliyetçiliği aşıyor, Pan-Türkçü hareket 

Anti-bolşevist olduğundan bu hareketi de destekli- 

yordu. SS "Büyük Kafkasya" düşüncesini teşvik için 

1944 Ağustos'unda Kafkas Birliği oluşturulmasını 

gündeme getirdi. 1944 Aralığında ise Himler, Kafkas 
Silahlı Gücünün teşkili için emir verdi. Askeri önemi- 

nin fazla olmamasına karşın yarı yarıya oluşturulabi- 

len bu birlikler, daha çok siyasi açıdan önemliydiler. 

, 
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Geçici kuruluşlardan öteye de gidemediler. 

Esir Rus generali Vlasov 5S'in desteğiyle 14 

Kasım'da Prag'da Rusya Halkları Kurtuluş Komite- 

si (KONR)'nin kuruluşunu ilan etti. Ardından Rus 
savaş esirleri' ve işçilerinden oluşan Rus Kurtuluş 

Ordusu (ROAJ oluşturuldu. Vlasov'un komutasına 

verildi. Viasov komünist olmayan bir SSCB isterken 

aynı zamanda diğer uluslar adına da konuşmak isti- 

yordu. SS Doğu-Türk ve Kafkasyalı'ları KONR ile iş- 

birliği yapmaya razı etmek için, Doğu-Türk ve Kafkas 

silahlı gücüne paralel idari ve siyasi organlar kurmala- 

rına göz yumdu. Bunun üzerine "Kafkas Şürası” 1944 

Ekim ayında; Gürcüler için Mihail Kedia, Ermeniler 

için Armik Camalyan, Azerbaycanlılar için Abbas 

Bey Atam Alibekoy ve K. Kafkasyalılar için Ali Han 

Kantemir'in temsilcilikleriyle oluşturuldu. Şüranin 

kuruluşundaki asıl amaç Vlasov'un taleplerine karşı 

durabilmekti. Aynı zamanda Almanya'dan Kafkas ül- 

kelerini müttefikleri, birliklerini kurtuluş ordusu ola- 

rak algılamalarını ve savaş sonrasında bağımsız milli 

devletlerin oluşturulmasını öngörüyordu. Alman hü- 

kümeti ise Vlasov'a destek veriyor, Kafkas Şürası'nın 

Vlasov'a katılması için baskı yapıyordu. Uzun süreli 

karşılıklı nota ve protestolar ise savaşın sonucunun 

Almanya aleyhine sona ermesiyle sonuçsuz kaldı. 

İkinci Dünya Savaşı 5. Birliği'ni de çift yönlü 
zorlamıştı. Stalin'in uyguladığı katı milliyetler siyase- 

tinin sonucu zorla bastırılan isyanlar, savaşla birlikte 

yeniden alevlenmiş, hatta Kuzey Kafkasya'nın batı 

kesiminin iki ila beş ay işgal altında tutulan bölümün- 

de Alman işgalcileri bölgeye gelmeden, Sovyet ordula- 

rının çekilmesiyle "mahalli asiler" idareyi ele almışlar- 

dı. Yer yer sürtüşmelere rağmen yerli halk işgal ordu- 

larına pek fazla karşı çıkmamış, ancak idari organlar 

niteliğinde oluşturulacak, Kafkasya Komiserliği'ne de 

tabi olmayı kesinlikle istememişlerdi. Sovyetler için 

diğer zorlayıcı yön ise, kendi halklarından binlerce in- 

sanın, Alman cephelerinde kendi yurtlarına karşı sava- 

şıyor olmalarıydı. Almanların yenilgisiyle sonuçlanan 

savaş sonrasında yapılan Yalta anlaşmalarında, bütün 

birlik ve lejyonlarda çalışan Sovyet vatandaşlarının 

iadesi talep edildi. Bunun üzerine İejyon mensupları, 

batılı müttefikler tarafından silahtan arındırıldı ve 

1945 yazında, İngilizler ve Amerikalılar'ın organize- 

siyle iade işlemlerine başlandı. Milli temsilcilikler geri 

gönderilecek olanların vatana ihanet suçundan en ağır 

biçimde yargılanacakları düşüncesiyle iade işlemlerine 

karşı koydularsa da engelleyemediler. 

Nazi rejimi bu savaş süresince muhaceretteki Sov- 
yet Doğu Halklarının siyasi yapılanmalarını kendi çı- 

karları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmış ve Kaf- 

kasya'nın petrol kaynaklarının, yeraltı zenginlikleri- 

nin, en önemlisi insanlarının sömürülebilmesi.için lej- 

yonlardan ve milli temsilciliklerden yararlanma yolu- 

nu seçmiştir. Milli temsilciliklerin ise çalışanlarına 

ödedikleri ücret, propaganda, dergi çıkarma gibi mali 

kaynakları Alman makamlarınca karşılanmış, gerek 

askeri, siyasi, gerekse mali bağımlılık milli temsilcilik- 

leri Alman hükümetinin ücretli yardımcıları konumun- 

da tutmuştur. SSCB'den ayrı ulusal devletlerin kurul- 

ması için Alman hükümetinden garanti alabilme yo- 

olundaki ısrarlı tutumlarında ise başarılı olamamışlar- 

dır. 

I- Gamalı Haç ile Kızılyıldız Arasında; Patrik Von. 

Zür Mühlen. Çev. Eşref Bengi Özbilen. Mavi Ya- 
yınlar 1984, Ank. sf. 18. 

2- SF. 19. 

3- S/.25 
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i. 

“Diller ülkesi” olarak bilinen Kuzey Kafkasya, 

hemen her dil ailesine mensup çok çeşitli halk- 

lardan oluşan bir ülkedir. Buradaki nüfusun etnik 

yapisındaki değişimler toplum bilimciler için özgün 

bir kaynak oluşturmaktadır. Bu makalede, ayrıntıli 

bir incelemeye girmeden, Kuzey Kafkasya'nin etnik 

yapısındaki değişimlerin genel bir tesviri (o yapıl- 

miştir. Çalişmanın kapsami Kuzey Kafkasya'nin otok- 

ton (yerel) halklarıyla -Adiğe, Abhaz-Abazin, Çe: 

çen-İnguş, Dağıstan halkları- ve Osetlerle sınirli 

tutulmuştur. Bu halkların özerklik statülerinde ilk 

Sovyet nüfus sayımı olan 1926'den sonra değişiklik- 

ter olduğu için tablolar sadece 1979'daki özerk 

bölge isimlerine göre düzenlenmiştir. Tablolardaki 

bütün veriler, aksi belirtilmedikce, Akiner'in 

kitabindaki verilerden elde edilmiştir.) 

“Bilindiği gibi bir bölgedeki 

leşimini belirleyen üç ana etken, 

artişi, göçler ve kültürel süreçlerdir. 

nüfusun etnik bi- 

doğal nüfus 

1) Doğal nüfus artişi (doğun ve ölün oranlari 

arasindaki fark), toplumsal-kültürel açıdan 

farklilik gösteren toplumlarda farklı oranlarda 

olduğu için genellikle bir bölgenin etnik bile- 

şiminde değişimlere neden olabilir. Özellikle 

geleneksel (o toplumsal Oyâpiların hizli değişim 

gösterdiği (koşullarda, sağlık, beslerm gibi 

yaşamsal öneme sahip alanlarda büyük ilerlemeler 

sağlan masiyla ölüm ©rani (doğum oranina göre) 

daha hizli düşürülür. Böylece doğal nüfus artişi 

görece yüksek olur. Kuzey Kafkasya'nin yerel halk- 

larinin nüfus içindeki oraninda görülen artişların 

en önemli nedenlerinden biri bu etkendir. 

2) Bölgeler-arasi ve bölgelerin kendi içlerindeki 

(özellikle Kirsal kesimlerden kentlere olan) göç- 

ler, nüfusun etnik bileşimini bük ölçüde etkiler. 

Bölgeler arasındaki ekonomik gelişim hizindaki 

farkliliklar (emek-gücü ihtiyacındaki : farklı artiş 

hızlari) ve nüfus hareketliliğinin artmasi sonucu 

oluşan bölgeler-arası göçler, farkli bölgeterin 

etnik bileşimlerinin birbirine yakınlaşmasına yol 
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açar. Bölgeler arasi göçler genellikle kirdenkente 

veya kentten-kente olduğu için bu tip göçlerin bir 

başka özgün etkisi, bir bölgedeki kent nüfusu için- 
deki yerel halkların oraninin, her zaman bölge or- 

talamasından daha az olma eğitimidir. (Ayni şekil- 

de, bir halkın kendi bölgesi içerisindeki kentleşie 
oranı, o halkin toplam kentleşme oranından daha 

düşük olma eğilimindedir. Bu durum Kuzey Kaf- 

kasya'daki bölgelerde son derece belirgindir.) 

3) Kültürel süreçler (korumuz bağlamında asimi-. 

iasyon ve etnik bütünleşme), nüfusun etnik bi- 

leşimini o belirleyen üçüncü önemli etkendir. 

Asimilasyon (bir etnik topluluğun, yabancı bir 

etnik topluluk içinde erimesi) süreci, asimile 
olan toplumun göreli büyüklüğünü direkt olarak 

olumsuz yönde etkiler. Etnik bütünleşme (benzer 

etnik grupların toplumsal gelişim süreci sonucu 

bütünleşmesi) süreci de, bütünleşmenin yer aldığı 

toplumun, doğal nüfus artişindan daha hizli büyü- 

mesine yol açar. Etnik olarak son derece karmaşık 

olan Kuzey Kafkasya'da her iki süreç de gözlermek- 

tedir. (âsimilasyona örnek olarak, 1920'lerde 

özellikle kuzey-bati Kafkasya'da kalabalik olan 
Ukraynalılarin Ruslaşmasi:.., etnik bütünleşmeye de 

örnek otarak, sayıca küçük Dağıstanli etnoğrafik 

gruplarin Avar, Dargi vb gibi kültürel olarak 

yakin diğer Dağıstanli halklar ile bütünleşmesi 

gösterilebilir.) 

ii, 

Kuzey Kafkasya halklarının nüfusu 20.yy'da hizli 

bir şekilde artmiştir. Tablo 1, bu halklarin sayim 

yıllarindaki nüfuslarini ve artış oranlarinı gös- 

termektedir. ' Bu tablodan da açıkca görüldüğü 
gibi Kuzey Kafkasya halkları görece hizli bir nü- 

tus artişına sahiptir. Örneğin 1959-79 döneminde 

Sovyetler Birliği'nin nüfusu 226 arttıği halde, 

Kuzey Kafkasyaliılarin nüfusu 764'lük bir artiş 

göstermiştir. Böylece Kuzey Kafkasyali halklar 

1979'da toplam 3.5 milyonluk bir nüfusa ulaşmiş- 

lardir. Nüfus artişi genellikle Dağıstan halklari 

ve Çeçen-Inguşlarda yüksektir. 

  

  

 



  

  

  

Tablo 1. Kuzey Kafkas Halklarinin Nüfusu 

Hüfus Indeksi (1959 - 100) 

1897 1926 1939 1959 1970 1979 

Toplam Nüfus (1000 kişi) 

1897 1926 1939 1959 1979 1979 
  

Adiğe (1) 43.0 65.3 B8.0 110.1 139.7 155.2 359 59 80 190 127 141 

Kabardey 98.5 139.9 164.0 203.6 279.9 321.7 48 69 81 100 137 158 

Abazin 12.5 13.8 15.0 19.6 25.4 29.5 Oök 70 77 109 138 151 

Abhaz i2.1 57.0 59.0 6.4 83.2 90.9 119 87 90 100 127 , 139 

Öset 98.7 202.3 355.0 412.6 488.0 541.9 24 66 8& 100 118 131 

Çeçen 226.1 318.5 408.0 418.8 612.7 755.8 54 76 9? 180 146 180 

Inguş 4.2 ik. 92.1 106.0 157.6 186.2 45 79 8? 100 149 176 

Dağıstanlılar 

Avar (2) 174.48 197.4 253.0 270.4 396.3 482.8 64 73 94 100 147 179 

Dargi (3) 122.5 125.8 154.0 158.1 230.9 287.3 7? o 80 ef 109 146 182 

Lezgi 95.2 134.5 221.0 223.1 323.8 382.6 43 60 99 100 145 171 

Lak (8.0 40.4 56.0 63.5 85.8 100.1 123 64. 88 109 135 158 

Tabasaran ... 320 33.6 3.7 55.2 75.2 sa 92 97 100 159 217 

Rutul ... — 10.5 ... 6.7 12.1 15.0 e 157... 100 181 224 

Agul ... Tİ ... 6.7 8.8 12.1 sas oo 1150 0... 100 131 181 

Tsakhur sa o İYİ ... 1.3 111 13.5 ... o 262 ... 100 152 185 

SSCB Nüfusu 124649 147028 170557 208827 241720 262085 60 70 82 100 116 126 
  

Notlar: 1897 nüfusu Volkova (1968) ve 1939 nüfusu Bromley (1982)'den alinmiştar. 

(1) Adiğe ÖB ve Karaçay-Çerkes öB'rdeki Adiğelerin toplami. 

(2) 1926 sayımında Akhvakh, Andi, Archin, Bagulal, Botlikh, Chamal, Dido, Godoberin, Kopuchin, 

Karatay, Khunzal, Khvarshin ve Tindi toplulukları ayrıca sayilmiş, fakat daha sonraki sayımlarda 

bu topluluklar "Avar" olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle 1926 Avar nüfusuna, bu topluluklarin 

1926 nüfusu (toplam 386253 kişi) eklermiştir. 

(3) 1926 sayımında Kaytak ve Kubachi toplulukları ayrıca sayilmış, fakat daha sonraki sayımlarda 

bu topluluklar "Dargi" olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle 1926 Dargi nüfusuna bu toplulukların 

1926 nüfusu (toplam 16801 kişi) eklenmiştir.   
  

Kuzey Kafkasya halklarinin nüfuslarındaki hizli 

artişin temel nedeni doğal nüfus artişının fazla 

olmasıdır. Ekonomik gelişim sonucu bölgeler-arası 

ölüm oranlari hizla eşitlenirken, görece daha ya- 

vaş değişen kültürel etkenler sonucu Kuzey Kafkas- 

ya halklarının doğum oranları bütün bir dönem bo- 

yunca daha yüksek kalmiştir. Tablo 2, 190 ve 1979 

yilları için Kuzey Kafkasya'daki çeşitli halklarin 

toplam doğurganlık indekslerini göstermektedir. 

Beklendiği gibi Kuzey Kafkasya halklari için bu 

indeks (her iki yılda da) daha yüksektir. Fakat 

kentleşme, kula giden kadınlarin oranlarının 

artması gibi etkenler sonucu bu indeks düşmekte- 

dir. Örneğin Tablo 3'deki 10 Kuzey Kafkas halkınin 

toplam doğurganlık indeksinin aritmetik ortalaması 

1970'den 1979'a 732 azaldiği halde, bu orandaki 

azalma diğer 5 halk için X15/tir. Toplam doğur- 
ganlık indeksindeki bu azalmaya karşin, 1979'da 

bile Kuzey Kafkas halklarında doğum oranı oldukça 

yüksektir ve bu farkliliğin uzunca bir süre daha 

devam etmesi beklenmektedir. 

(Doğal) nüfus artişı kadar önemli bir olgu da 

halkin kendi kültürünü Koruma oranı Ve genel 

kültürel gelişim düzeyidir. Tablo 2, Kuzey Kafkas 

halkları arasinda anadilin korunma oranlarini ve 
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Tablo 2. Anadili Kullanma ve Okuma Yazma Orani Tablo 3. Toplam Doğurganlık indeksi 

(yüzde) 

Anadili Kullanma Greni OG-Y Oranı 

1926 1959 1970 1979 1926 i 1970 1979 

Adiğe (1) 98.4 96.8 96.5 B.T 16.9 Abhaz 0.281 0.195 
Çerkes (i) 98.4 89.7 92.0 Y.A 16.9 Adiğe 0.390 0.197 
Kabardey (1) - 99.3 97.9 98.0 97.9 6.3 Avar 0.460 0.359 

Abazin Ş4.4 94.8 96.1 95.3 9.0 Çeçen 0.513 0.343 

Abhaz 83.9 95.0 5.9 M.3 11.3 . Çerkes 0.333 0.249 

Öset 97.9 89.1 83.6 88.2 21.2 Dargi 0.521 0.393 | 

Çeçen 99.7 98.8 9B.7 98.6 2.9 Inguş 0.517. 0.283 | 
ingus (| 99.5 97.9 97.4 97.4 9.1 Kabardey 0.374 0.249 | 

Dağistanlılar Lezgi 0.515 0.294 
Ayar 99.3 9.2 M.2 9O.P 6.8 Oset 0.250 0.216 

Dargi 98.3 98.6 98.4 98.3 4.9 

Lezgi 97.4 Sa. 93.9 90.9 7.1 Azeri 0.502 0.363 

“Lak ş9.4 95.8 95.6 95.0 8.4 Ermeni 0.291 0.259 

Tabasaran O 92.9 99.2 98.9 97.4 1.6 Gürcü 0.223 0.207 

Rutul 98.6 99.9 98.9 99.1 4.2 RUS 0.147 0.155. 

Agul 100.0 99.4 99.4 9B.3 1.2 Ukraynalı 0.166 0.150 
Tsakhur 57.3 99.2 96.5 95.2 4.7 | 

, Kaynak: Jones ve Grupp, S.351,353. | 
Notlar: 1960/lardan sonra tüm topluluklarda okuma- Notlar: 1979 verileri tahminidir. Toplam | 

© yazma oranı X99'un üzerindedir. doğurganlik indeksi, bir yıl içindeki top | 
(1) Bu ve daha sonraki tablolarda, "Adiğe", Adiğe lam doğum sayısinın, Hutterite listesine | 

öB ve "Çerkes" KAraçay-Çerkes ÖB/ndeki (genellikle göre mümkün olan en fazla doğum sayısına 

Besleney olan) Adiğeleri kapsamaktadir. Kabardey” oranidır. Bu indeks, nüfusun yaş bileşi- 

ler de, Kabardey-Salkar ÖSSC'de yaşayan bir Adiğe . mine göre düzeltilmiş doğurganlık oranin 

koludur. göstermektedir.       
1926 yili için okuma-yazma oranını göstermektedir. 

(19607 lardan sonra bu halklarin hepsinde okuma- 

yazma orani X99'u aştığindan, diğer yillar için bu 

oran ayrica gösterilmemiştir.) Bu tabloda görüldüğü 

gibi, anadili konuşma oranı bütün halklarda çok 

yüksektir ve bazı bireysel farklılıklara karşın 

genel eğilimde önemli bir değişme yoktur. 1926'da 

önüne alinması gereken önemli bir faktör, bir 
halkın kendi özerk bölgesinde yaşayan kesiminin 
göreli büyüklüğüdür. Bu faktör, hem zaman içeri- 
sinde göç hareketleri ile itgili bir bilgi vere- 

bilir, hem de Kültürel süreçler nüfusun coğrafi 

dağılımına büyük oranda bağli olduğu için, olasi 
kültürel (o süreçler hakkında fikir edinmemizi 

bütün Kuzey Kafkas -halklarında anadili konuşma 

oraninın aritmetik ortalaması 794.7 iken, bu oran 

1979'da 295.7'dir. 1926 sayımında görüldüğü gibi 

Kuzey Kafkasya halkları arasinda okuma-yazma oranı 

1920'lerde çok düşüktü. Fakat, özellikle 1930'larda 

hızlanan kültürel gelişim sonucu bu oran hızla 

artmiştır. 

KI. 

Genel nüfus düzeyindeki değişimleri özetledikten 

sonra her özerk bölgedeki değişimleri de ayrıca 

incelememiz gerekiyor. Nüfus hareketlerinde göz 
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sağlar. 

Sanayinin gelişimi ve kentleşme, nüfus hareketli- 
liğini (mobilizasyon), ve böylece, yerel halklarin 
net diş göçlerini arttirici bir rol oynar. Bu ne- 
denle, sanayi geliştikce ve kentleşme oranı arttık- 
ca, bütün diğer koşullar aynı kalmak koşuluyla, 
özerk bölge içinde yaşama oranında bir düşme olur. 
Öte yandan, özerk bölge dışında yaşayan kesimler 
daha dağinik ve sayica az olduklarindan, içinde 
yaşadiklari toplumlar tarafından asimile edilmeleri 
daha kolaydir. (Ayni şekilde, özerk bölge İçerisirr        



  

deki yabanci azınlıkların da o bölgedeki yerel 

halklar tarafından asimile edilmeleri mümkündür.) 

Bu nedenlerle, bu iki temel etken (göç ve kültürel 

süreçler) özerk bölgede yaşama oranını ters yönde 

etkilerler, 

Table 4 Kuzey Kafkas halklarinin kendi özerk 

bölgelerinde yaşayan kesimlerinin toplam nüfus- 

larına oraninı göstermektedir. Bu o?anlar genel 

olarak bütün halklarda, az da olsa, azalma eğili- 

mindedir. Bu olgu, dış göçlerin görece daha kelir- 

leyici olduğunu, nüfus hareketliliğinin artması 

sonucu net dış göç olduğunu göstermektedir. (Çecen 

ve Inguşların 1959 yılı oranlarındakı düşüş, 1945- 

1956 döneminde Çecen-Inguş öSSC'nin kaldırılması 

ve bu halklarin büyük bir kesiminin Orta Asya ve 

Kazakistan'a göç ettirilmesi sonucudur. 1957 ba- 

şında Çeçen-Inguş Össe'nin yeniden kurulmasıyla 

Çeçen ve Inguşlarin bir kesimi 1957-1959 döneminde . 

geri döndüler. 1959 sayımından sonra da, 1960'lar- 

da 240.000, . 1970'lerde ise 10.000 Çeçen ve Inguş 

yurtlarına döndü.) 

Kuzey Kafkasya'daki özerk bölgelerin nütusların- 

daki artış ve etnik bileşimlerindeki değişim süre- 

cini iki ana döneme ayırabiliriz. 1920'lerden 

1950'ierin sonlarına kadar uzanan birinci dönemde 

iki ayırdedici eğilim vardır. Bu dönemin başların 

da Kuzey Kafkasya halklarının ekonomik yapılarında 

tarim çok büyük bir ağırlıktaydı ve yerel sınai 

nüfus çok az gelişmişti. Bu nedenle 1930'larda 

başlayan hızlı sanayileşme sürecinde genellikle 

sinai emek-gücünün büyük bir kesimi diğer (merke- 

zi) bölgelerden yapılan göçler ile karşılandı. 

Böylece 1926-1959 sayımları arasında özerk bölge- 

lerin nüfusu dışarıdan gelen göçler ile hizla art- 

ti. Bu göçlerin büyük bir kesimini Ruslar oluştur- 

duğu için, Rusların oranında önemli artışlar gö- 

rüldü. (Buna ek olarak, bazi özerk bölgelerin 

sınırları da genişletildi ve bu olgu da aynı yönde 

etkide bulundu. 1936'da Maykop'un Adiğe ÖB'ne 

bağlarması bu konuda bir örnektir.) Bu dönemdeki 

ikinci önemli eğilim, özellikle Adiğe OB, Karaçay- 

Çerkes ÖB ve Kabardey-Balkar ÖSSC'de görece çok 

olan Ukraynalıların ve diğer Slav kökenli halk- 

ların Ruslaşmasidır. Bu süreç de, Ruslarin orani- 

nin artmasına yol açmıştir. 

1950'lerin sonları ve 1960'larda başlayan ve günü 

müzde de halen devam eden ikinci dönemde, Kuzey 

Kafkas halklarınin ekonomik gelişim düzeylerindeki 
ilerleme sonucu, bu halklar kendi bölgelerindeki 

sinai emek-gücü ihtiyacıni büyük oranda karşıla- 

maya başlamişlardır. Bunun sonucu olarek dişariden 

olan göçlerde görece azalmalar olmş, (yerel halk- 

  

  

Tablo 4. Özerk Bölgede Yaşama Oranı (yüzde) 

1926 1959 1970 1979 
  

Adiğe 3 96.6 92.8 81.6 79.5 

Çerkes ei 78.4 74.0 

Kabardey | 87.5 93.5 94.6 94.& 

Abazin 99.3 M9 90.2 82.0 
Abhaz 98.1 93.6 92.9 91.4 

Oset 69.3 67.7 68.7 67.2 

Çeçen 92.2 58.3 83.1 80.9 

Inguş S&.6 45.6 72.1 72.3 

Dağıstanlılar 

Avar 89.8 83.5 88.1 36.7 

Dargi 99.9 93.7 90.0 85 .9 

Lezgi 67.3 4B.7 50.2 49.3 

Lak 98.8 84.3 84.1 83.4 

Tabasaran 99.7 96.55 oo 96.6 95.3 

Rutul 98.1 98.5 97.5 95.3 

Agul (00.0 O5.5 9.7 95.0 
Tsakhur 18.3 Oo 58.9 58.7 34.1 
      

'Bu artiş Kuzey Oset, 

ların görece fazla olan doğal nüfus artışlariyla 

da beslenen) bölge nüfuslarınin "yerelleşmesi" 

yönünde bir eğilim başlamıştır. örneğin 1959-1979 
döneminde Kuzey Kafkasya'daki bütün özerk bölge- 

lerde yerel halkların bölge nüfusu içerisindeki 

oranları artmıştır. (Adiğe ÖB'nde bu eğilim daha 

geç başlamıştır. Fakat burada da Adiğelerin nüfus 

içerisindeki oranı 1970-1979 döneminde artmiştir.) 

Çecen-Inguş ve Dağistan 

öSSC'lerinde son derece belirgindir. Bu eğilimin 

uzunca bir süre daha devam etmesi beklenebilir. 

İY. 

Kuzey Kafkasya'daki nüfus hareketleri incelenirken 

kent nüfuslarındaki değişimlerin de incelenmesi 

zorunludur, çünkü Kuzey Kafkasya'da kentleşme süre- 

ci son derece özgün özelliklere sahiptir. 19.win 

ortalarında Kuzey Kafkasya'nin Çarlik Rusyası tara- 

fından işgal edilmesinden sonra Çarlığın uyguladığı 

sömürgeci politikalar, Kuzey Kafkasya kentlerinin 

etnik bileşimleri üzerinde uzun sürecek etkilerde 

bulundu. Herşeyden önce 18.yy'in ortasından itiba- 

ren görülmeye başlanan bu kentler tamamen askeri 

amaçlarla kurulmuştu ve bu nedenle bu kentlerin 

nüfuslarının çoğunluğu Rus ve Ukraynalılardan 

oluşuyordu. Zamanla bu kentlerin ekonomik açıdan 

değer kazanmasıyla Ermeni, Gürcü, Yahudi, Oset ve 

Kabardeyler de kentlerde görünmeye başladı. 2 1897 

sayımına göre kentleşme orani en çok Osetlerde 

görülüyordu (74.1). Diğer bütün Kuzey Kafkas halk- 
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larinda bu oran X1'den azdı. (Aynı sayimda Çarlık 

Rusyasi/'nin genelinde kentleşme oranı 414.8'di.) 

Kuzey Kafkasyalı halklar arasında kentlileşme 

Sovyet döneminde başladı. 1920'lerin sonlarında 

bile Kuzey Kafkasyalılar kentlerde çok az görüldüğü 

halde, oldukca hızlı bir kentleşme süreci sorucu bu 

halkların kentli nüfus içindeki oranları büyük öl- 

çüde artti. Daha önce belirttiğimiz gibi 1926-1959 

döneminde özerk bölgelerdeki toplam nüfus artışı, 

Kuzey Kafkas halklarinın nüfus artışından daha Tez- 

laydi. (Bu olgu Tablo 6'daki toplam nüfus indeksle- 

rinde de görülmektedir.) Böylece, oran olarak, Ku- 

zey Kafkasyalı nüfusta göreli bir azalma görüldü. 

Fakat 1950'lerin sonlarından başlayarak, Kuzey 

Kafkasyalıların ekonomik ve kültürel gelişimine 

paralel olarak, nüfus oranlarinda bu halklarin le- 

hine bir değişim olmuştur. Tablo 6'daki nüfus in- 

deksleri, 1959'dan sonra Kuzey KAfkesyali halklarin 

hepsinde, gerek toplam, gerekse kentli nüfusta, 

özerk bölge toplamınin çok üzerinde artişlar oldu- 

gunu göstermektedir. Örneğin Kuzey Kafkasyalı halk- 

lar arsinda en düşük kentleşme oranı olan Adiğe 

ÖB'ndeki Adiğelerin bile 1959-1970 dönemindeki 11 

yıllik bir sürede kentli nüfusları X76 artmıştır. 

Aynı oran, Karaçay-Çerkes ÖB'ndeki Adiğelerde #164 

ve Dağıstanlılarda 2257/'dir. (Çecen-Inguşlarda bu 

oran 447/'dir. Fakat bu oran, Kazakistan'dan dönen 

Çeçen-Inguşların etkisini de yansıtmaktadır.) Bu 

bölgelerin kent nüfuslarındaki artış ise Adiğe 

ÖB'nde 56, Karaçay-Çerkes ÖB'nde X70 ve Dağıstan 

ÖSSC'de X59'dur. Bu verilerden Adiğe ve Dağıstan 

lıların özerk bölgelerindeki kentli nüfus içindeki 

oranlarinin 1959'dan 1970'e kadar, sirasıyla, 213, 

X55 ve 462 arttığını saptayabiliriz. (Ayni artış 

hizi, Kabardey, Kuzey Oset ve Çeçen-Inguş halkları 

için, sırasıyla, X52, 740 ve 7218'dir.) Bu olgu, 

Kuzey Kafkasya'daki özerk bölgelerde, kırsal kesim 

gibi kentlerinde zamanla daha çok “yerelleştiğini" 

göstermektedir. (Fakat bu önemli artışlara karşın, 

1920'lerde hemen hç kentli nüfusları olmayan bu 

halkların günümüzde bile kentli nüfus içerisindeki 

- oranlarinin görece az olduğu unutulmamalıdır.) 

Tablo 6'nin gösterdiği bir başka olgu da hu bölge- 

lerin kent nüfuslarındaki büyüme hızınin. Sovyetler * 

Birliği ortalamasindan fazla olmasidir. Bu durum, 

bu bölgelerin ortalamanın üzerindeki sınai geti- 

şimlerinin bir ürünüdür. Tablo 7, Kuzey Kafkasya 

idari birimlerde ve Gürcüstan'da, sınai sektörde 

çalışan işçi nüfusunun artişıni göstermektedir. Adi- 

de ÖS'ni de içeren Krasnodar Kray hariç, Kuzey Kaf- 

kasya'daki tüm bölgelerde sınai nüfus, 1940-1975 

arasında 4-5 kat artmıştır. (Bu artiş özellikle 

1960'dan sonra yoğunlaşmıştır.) Ayni dönemde tüm 

  

  

Tablo 6. Toplam ve Kentli Nüfus indeksleri 

  

1959 Nüfus indeksleri 

Nüfusu 1926 1959 1970 1979 

Adiğe ÖB 

Toplam nüfus 285 40 100 135 142 

Kentli nüfus S8 ... 100 156 197 

Toplam Adiğen. 66 7? 180 Tek 131 

Kentli Adiğen. 6 O iü 176 

Karaçay-Çerkes ÖB 

. Toplam nüfus 248 3i G0 ida 132 

Kentli nüfus 6 ... 100 170 242 

Toplam Çerkes n. e Zi 100 ta 13i 

Kentli Çerkes n. 1 4 8 26 ... 

Toplam Abazinn. 18 5t 100 129 143 

Kentli Abazinn. 1 6 100 215 

Kabardey-Balkar ÖSSC 

Toplam nüfus 420 49 109 100 159 

Kentli nüfus 169 0 100 166 233 
Toplam Kabardey n. ©0 6k 100 1359 160 

Kentli Kabardey n. 23 45 100 253 

Kuzey Oset ÖSSC 

Toplam nüfus 451 34 109 123 131 

Kentli nüfus 240 ... 100 148. 169 

Toplam Oset n. 216 60 109 125 139 

Kentli Osetn. o 6 16 100 207 

Çeçen- Inguş ÖSSC 

Toplam nüfus 710 54 100 150 163 

Kentli nüfus . 296 ... 100 150 166 

Tpm.Çecen- Inguş n. 292 Tek 100 213 255 

Knt.Çeçen- Inguş n. 27 M1 100 477 
Abhaz öSSC 

Toplam nüfus 487 38 85 100 104 

Kentli nüfus 215 ... ... 100 111 

Toplam Abhaz n. 7 v2 75 100 108 

Kentli Abhazn. 24 9 100 ... 

Dağistan ÖS$SC 

Toplam nüfus 1063 74 109 134 153 

Kentli nüfus 317 26 100 159 202 

Tpm.Dağıstanlılar 601 81 100 145 173 

Knt.Dağistanlilar 70 9 100 257 
SSCB . 

Toplam nüfus 208827 70 100 116 126 

Kentli nüfus — 99978 26 100 136 163 
  

Notlar: Abhaz ÖSSC için indeks yılı 1970'dir. 1979 

kent nüfusları Bond ve Lydolph (1979)'tan, 1926 ve 

1959 kent nüfusları Volkova (1965)'ten, diğer veri- 

ler de Akiner (1983)'ten alırmiştir.   
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Tablo 7. Sinai Sektörde Çalışan Müfus indeksleri 

(1940 sınai nüfusu, 10090 kişi; indeks, 1940 > 100) 

Bölge Sirai Nühts > Sinai Nifis irdesleri 

1940 1940 1956 1980 1965 970 195 
  

   

öl 

  

Kaynak: Sagers (1984).   
Di
 Dağisten ÖSST ZI © UMUT 3 4 

Kab.-Bal, ÖSC tr Mm EZ 38 46 7 
Key et i& PP W 7 23 m 4 5m 
Ççeriraş Xx 5 © WE 28 8 4p 

Gürcüsten SX D 5 DE m 

SB ©» 0408382 ay   
  

Sovyetler Birliği'ndeki artiş 2.6 kattir. 

V. 

Bu kisa çalişmamizin sonuçlarindan görüldüğü gibi 

Kuzey Kafkasya nüfusundaki değişmeler iki ana 

döneme ayrilabilir. 1950'lerin sonlarına kadar 

devem eden birince dönemde, bu bölgelerde artan 

(sinai) nüfus ihtiyacı önemli ölçüde diş göçler 

“ile sağlanmış, bunun sonucu yerel. hâlklarin toplam 
nüfustakı oranlarında düşmeler görünmüştür. 1960/- 

larda başlayan ve halen devam eden ikinci dönemde 

ise, yerel halklarin sınai ve kentsel nüfusa ka- 

tilma oranları daha belirleyici olmaya başlamış ve 

bu halklarin hem kent, hem de kir nüfusu içerisim 

deki oranlari artmaya başlamıştır. Kentleşme, ka- 

dinlarin eğitime daha çok “katilmaları, evlenme 

yaşinın artması gibi etkenler sonucu Kuzey Kafkas- 

ya halkları ile bu bölgedeki diğer halklar arasin 
daki doğal nüfus artış oranlarında görülen farklı- 

lik kapanma yönünde bir eğilim göstermekle birlik- 

te, daha uzunca bir süre Kuzey Kafkasya halklari- 

nin daha büyük nüfus artiş hızına sahip olacağı . 

anlaşılmaktadir. 

Kaynaklar 
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1. 1897 nüfusu, gerçekte, diğer yıllarla direkt olarak karşılaştirılamaz, çünkü bu sayimda "milliyet" 

yerine “anadil” sorulmuştur. 

2. Çarlık çeşitli politikalari ile Kuzey Kafkasyalilarin kentleşmesini önemli ölçüde engelledi. Örneğin 

Kafkas Idaresı'nin -1891'de çikardıği bir yasa ile hükümet servisinde çalışanlar harie, Çeçenlerin 

kentlere girmesi yasaklanmıştı. Ancak 1902'de Çeçenlere Grozni'ye yerleşme hakkı tanındı. Buna rağmen 

1910'larda Grozni'deki Çeçen nüfusu 200'ü geçmiyordu. (Volkova, 1965, s.20.) 
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En İlkel Sosyal Yapı- 
lanma: Sürü | 

Klan ve Kabile Ör- 
gütlenmesinin Orta- 
ya Çıkışı. 

  

  

Tarih bir sebep-sonuç ilişkisidir. Bu sebep-sonuç ilişkisi mantığıyla, so- 

nuçları doğuran sebepleri yani toplumsal oluşumları, potansiyelleri irdeleye- 

rek, sonuçları özet geçerek, kesintisiz bir oluşumu anlatmak istedim. Geçmiş- 

ten bugüne uzanan bir oluşumu. Adıgey tarihi bu oluşumun öyküsüdür. Dünü 

anlatan, bugünü açıklayan ve yarına işık tutan bir öykü. Tarih bir bilimdir ve 

bir bilinçür. Tarih bilincini edinmek demek; dünü anlayabilmek, bugünü açık- 

layabilmek ve yarına ışık tutmak demektir. 

Toplumsal gelişimi 1864'e (sürgüne) kadar getirdim. 1864, sürgün yaşamı- 

na itilen Adigeler için doğal gelişimin kesintiye uğradığı tarihtir. Sürgün yaşa- 

mına hangi toplumsal yapıyla itildiğimizi anlayabilmek demek; bugünümüzü 

tahlil edebilmek ve geleceğe ilişkin sosyal yapılanmamızda doğru davranabi|- 

mek demektir. 

Kafkasya'da ilk insan izlerinin ortaya çıkması çok eski tarihlere dayanır. 

Hatta özellikle Güney Kafkasya birçok tarihçiye göre insan soyunun ilk orta- 

ya çıktığı dönemlere kadar uzanır, Fakat Kafkasya'da insanın varlığı, özellikle 

Kuzey Kafkasya'daki varlığı, buzul dönemleriyle kesintiye uğrar. Kesintisiz 

oluşumu son buzul döneminin bitmesiyle M.Ö. 12000 yılları dolaylarında 

başlar. . 

İlk başta ilkel sürüdür insan toplulukları. Erkek ya.da kadın bir güdücü 

vardır başlarında ve cinsel karışıklıktır sürüye egemen olan. Aletlerin ilkel biçi- 

mi, ekonomik yaşamın düşük düzeyi, doğayla olan dişe diş mücadele yüzün- 

den insanlar arasında bireycilik hüküm sürer uzun süre ve çoğu kez kanlı çatış- 

malara yol açar. Yiyecek toplayıcılık ve avcılık sürünün bütün üyelerinin katıl- 

masını gerektiren faaliyetlerdir. Sürü, yaşadığı alanları korumak, yaşamiak için : 

üremek zorundadır. Ev aletlerinin pek gelişmediği bu dönemde ve de avcılık 

düzenli bir yiyecek sağlayamadığından, sürünün baskın iki üretimi, yiyecek 

toplamak ve çocuk yapmaktır. Yiyecek toplama faaliyeti açısından erkeklerle 

dişiler arasında bir fark yoktu. Fakat üreme ve çocuk yetiştirme açısından di- 

şinin rolü erkeğinkinden fazlaydı. İşte henüz gerçek anlamıyla ekonomik üre- 

“timin görülmediği bu aşamada; sürünün hayatında oynadıkları bu çok önemli 

rol nedeniyle, grupta hakimiyeti dişiler ele aldılar. Yiyecek toplayıcılık ve av- 

cılık ile yaşayan ilkel sürü mutlak olarak anaerkil ve endogamik idi. 

Yüzyıllar ilerledikçe topluluğa bir düzen gelir. Üretim araçları geliştikçe | 

ve üretimdeki kazanımlar arttıkça ilkel sürü daha gelişmiş bir sosyal ve ekono- 

mik örgütlenmeye bırakacaktır kendisini. Bu klan örgütlenmesidir. Adıgelerde 

"tlako" sanıyorum ki klanın karşılığıdır. Daha sonra göreceğimiz kabile toplu- 

mu, her biri belli bir toteme tapan ve kendisinin o totemin (klan atasının) so- 

yundan geldiğine inanan klanlardan oluşur. Klanlar egzogamiktir, yani klan 

(tlako)içi evlenme yasaktır. İlkel-komünal döneme ait bu özellik, bir üst yapı 
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kalıntısı olarak günümüzde de aramızda sürer. Aynı tlakodan bir kız ve bir er- 

kek birbirlerini kardeş olarak görürler. 

Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyelim. Tarih öncesinin ilk ve en doğal 

di, c) endogamik idi, d) kendi başına (izole edilmiş, yalıtılmış) bir topluluktu. 
Üretim araçları geliştikçe, üretimdeki kazanımlar arttıkça, işbölümü ortaya 

çıktıkça sürü, klan örgütlenmesine ve bu klanlardan oluşan kabile toplumuna 

dönüşecektir. Kabile toplumu; a) belli bir toteme tpan ve onun soyundan 

geldiğine inanan, b) başlangıçta anaerkil iken giderek ataerkilleşen (anaerkil- 
iikten ataerkilliğe doğru bir geçiş sürecini yaşayan), c) egzogamik, d) hepsi de 
belli bir kabileye bağlı ve birbiriyle sıkı ilişki içinde olan klanlardan oluşur. 

Kabile sisteminin en alt birimi olan klanın başlıca özellikleri nelerdir. 

Klan totemiktir: Totemizm kabile toplumunun alt aşamalarına Özgü 

büyüsel-dini sistemdir. Bir kabileyi meydana getiren her klanın, genellikle ye- 

nebilir bir bitki veya hayvan türü olan bir totemi vardır. İnsan çok kez yırtıcı 

hayvanların kaba gücüne karşı koyamadığı ve kendi yaşamı avdaki talihine 

bağlı olduğu için, yabanıl hayvanlarla kendisinin ortak atalardan geldiğini, 

hayvanın etini feda ederek kendisini yaşattığını düşünüyordu. Tabii kabile 

toplumu geliştükçe totemizm biçimsel ve soyut bir hal aldı. Yenilemeyen tür- 

ler de sırf cesaret ve yırtıcılıklarına göre sonradan yapay totem edinildiler. 

Adiğelerde hayvan adi: soy adları totemizmin üst yapı kalıntıları olabilir. Bir- 

çok hayvan adlı veya hayvan önekli tiako vardır. 

Klan içi evlilik yasaktır. Yani klan egzogamiktir: Kabile örgütlenmesi klan 

(tlako) içi evliliğin yasak olduğu kan bağına dayalıdır. Kanbağı ise özellikle 
başlangıçta ana tarafından belirlenmektedir. Daha önce anlatılanlarda sürünün 

anaerkilliğinden söz edilmişti. Kabile topluluğuna geçişte anaerkillik bir süre 

devam eder. Erkek gücüne gereksinim duyulan üretim araçları geliştikçe yani 

kabile ekonomisinde çobanlık ağırlık kazandıkça ataerkillik hızla gelişir. Ço- 

banlık erkek gücü gerektirdiğinden üretimi belirleyen erkekler yönetimi de be- 

lirlerler. Kafkasyalı Kimmerler ovalarda yaşadıklarından çoban kabile toplu- 

lukları ve M.Ö, 8. yüzyılda kabile içinde ileri bir aşama olan ataerkilliğe geç- 

mişlerdir. Eğer doğa koşulları tarımı, özellikle bahçe tarımı ve çapa târımını 

gerektiriyorsa, kadının üretimdeki ağırlığı uzun bir süre daha devam edecektir. 

Kimmerler ataerkilliği yaşarken, aynı federasyon içinde olan ve bugünkü Adi- 

gelerin ataları olan Meotlar anaerkil idi. Bu da üretim araçlarının zayıf gelişi- 

minden kaynaklanır. Sınıfsız Adige toplumunun yaşamını yansıtan Nartlar da 

Setenay Guaşe'ninağırlığı anaerkil toplum yapısının uzun süre yaşadığının 

göstergesidir. 

İlkel kabile toplumunda mülkiyet kolektiftir: Eğer bir toplumun toplam 

üretimi, o toplumun gerekli tüketimini ve üretim araçlarının yenilenmesini an- 

cak karşılayarak geriye birşey bırakmıyorsa, o toplumun kendini aynı düzey- 

. de idame ettirmesi için bütün mensuplarının çalışması gerekiyor demektir. 
Herhangi bir sosyal farklılaşma söz konusu olamaz. İnsan emeğinin verimlili- 

inin çok düşük olduğu dönemde durum böyledir. İlkel kolektivizm yaşamsal 

zorunluluktandır. Çok çok gerilerde kabile sisteminin alt aşamalarında, top- 

luluğun yaşaması için mutlaka herkesin çalışması gerekirken, artık çalışama- 

yacak durumda olan yaşlılar ölüme terkediliyorlardı. Bu gelenekle ilğili des- 

tanlar, hikayeler hala Adıgelerde yaşamaktadır. Destana göre Nartlar yaşla- 

nanları öldürürler ve kan gütme geleneğini sertçe sürdürürlerdi. Daha sonra av 

alanları, iklim değişiklikleri, vb. hakkındaki tecrübeleri onları geleneksel bil- 

ginin doğal depoları haline getirdiğinde, yaşlılar ekonomik bir değer kazandı- 

lar, yaşamalarına ve üretimden pay almalarına izin verildi. 

Kafkasya'da Adige'ler 15.-16. yüzyıllara kadar, bazı dağlı Kafkas halkları 

da 19. yüzyıl başlarına kadar kabile yapısını korumuşlardır. 19. yüzyılda Çe- 

çenlerin toprak paylaşımları, kabile toplumunun kolektif mülkiyeti için iyi 
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Kabile Toplumunun 
Çözülmesi: Feodaliz- 
min Ortaya Çıkışı 

bir örnektir. Toprak komünün malıydı. Her yıl ekim mevsiminde tokhumun 

(komünün) bütün üyeleri tarlalar üzerinde toplanır, toprak tokhumdaki aile- 
ler kadar eşit parçaya bölünür ve kurayla hangi parçayı kimin ekeceğine karar 

verilirdi. Toprak yıl boyu onu işleyen ailenin mülkiyetinde kalırdı. Orman 

alanları bölüşülmezdi fakat komünal kullanıma açıktı... Keza çobanlık aşama- 

sında evcilleştirilen hayvanlar klanın ortak mülkü olurlar ve klan toteminin 

simgesiyle damgalanırlar. Adiğelerin “çıpkhe" dediği işaretler tlakonun (kla- 

nın) ortak mülkiyetini belirleyen işaretler olsa gerekir. Bunlar zamanla biçim- 

sel ve soyut bir hal almıştır ve bugünkü soy armaları bir üstyapı kalıntısı ola- 

rak varlığını sürdürmüştür. 

Kabile toplumu demokratiktir: Sınıfsız Adiğe toplumuna ait yiğitlik des- 

tani Nartlar'ın sosyal yapısı Adiğe kabile toplumu yapısına ışık tutmaktadır. 

"Nartlarda ayağına çarık geçirebilen herkes Khase'ye (Halk Meclisi) katılabil- 

mektedir (kadın ve erkek). Sefere ve savaş işlerine karar veren, kabileye alına- 

cak kişileri, ordu yöneticisi (Dzepş) ile başkanı (Thamate) seçecek veya 
görevden uzaklaştıracak olan, başka bir soy ile birleşmeye, birlikie savaşma- 

ya, yakinlık kurmaya ve toprağında yerleştirmeye karar veren Khase'dir." 

(Kaf. Kül. Der. özel sayı, s. 113) Klanın suç ve ceza anlayışı ise şöyledir: Baş- 

ka klanlardan veya kabilelerden adam öldürmek öldürenin klanı için "kaba- 

hat“ dediğimiz oldukça hafif bir fiildir. Hesap soran öldürülenin klanıdır. Bu 
da kanla ödenir. Kabile toplumunun çözülmeye başladığı yerlerde "feodal 

ödenti biçimi olan kan bedeli vardır. Bu da genellikle büyükbaş hayvan adedi 

olarak belirlenirdi. Kabile toplumu ilişkilerini son yüzyıllara kadar getiren ba- 

zı Kafkas halklarında kan davası keskin bir biçimde varlığını sürdürdü. 

Kabile toplumunun özellikleri bunlar. Bizler, Kafkasyalılar, üst yapıda 

yani kültürümüzde, kabile toplumu normları kalıntılarını günümüze kadar ge- 

tirdik. Çünkü kabile toplumunun çözülmeye başlaması Kafkaslı toplumlarda 

birkaç yüzyıl gerilere kadar gider ancak. 

Ovalar üretimin ve üretim araçlarının gelişmesine daha uygundur. Fakat 

Kafkasyalılar, İskitlerin, Sarmatların, Moğolların ve daha sonra Çarlık Rusya- 

sı'nın baskısıyla derin vadilere sıkışmışlar ve toplumsal organizasyonlarını ge- 

liştirememişlerdir. Adiğelerin 15. yüzyıla kadar kurabildikleri en güçlü politik 

birlikler, bir devlet taslağı olan kabileler federasyonudur. (Yunan kolonileri 

döneminde kurulan Adiğe Sind Krallığını, kendi iç dinamiğiyle gelişen bir 

krallık olmadığı ve sadece yüzyıllık bir peryodu içerdiği için bu oluşum içine 

almıyorum.) Adiğeler M.O. 8. yüzyıl dolaylarındaki Mestlardan, M.S. 15. yüz- 
yıllara kadar kabileler federasyonu biçiminde organize olduklarından, geniş 

bir alana yayılmış olmalarına rağmen ortak bir kültür ve politik gelişim çizgisi 

gösteriyorlardı. 

Kabile toplumunun çözülmesi, toplumun toplam üretiminin, toplumun 

gerekli tüketimindenfazla olmasıyla ortaya çıkar. Seçimle gelen klan veya ka- 

bile şefliği, kalıtsal hale dönüşür ve babadan oğula geçer. 15. yüzyılda Adı- 

geyde, 19. yüzyıl başlarında Çeçenya'da görülen durum budur. Fakat kabile- 

nin çöküşünü getiren şartlar sadece doğal koşullarda üretimin artmasıyla ol- 

mamıştır. Üretim tekniğindeki gelişmelerle kabile ve klanların elinde, başka 

kabile ve klanların göz dikebileceği bir birikimin ortaya çıkmasına yol açar. 

Böylece tesadüfi çatışmalar Adiğelerin "Zek'ue" dediği yağma ve çapul akın- 

larına dönüşür. Ele geçirilen ganimet Zek'ue grubunun mensupları arasında 

paylaşılır. Ancak bu paylaşım eşit olarak yapılmadan önce, grup şefi küçük 

de olsa özel bir pay alır. Giderek bu yağma ve çapul akınları savaş şefleri 

(Dzepş) etrafında az çok istikrarlı askeri maiyetlerin oluşmasına ve bu şefle- 
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rin ve maiyetlerinin, kabilenin veya klanın diğer mensuplarına göre daha zen- 

gin bir hale gelmelerine yol açar. Askeri aristokrasi oluşur. 1470'lerde Adigey' 

de bulunan İtalyan seyyah İnteriano werklerin çalışmayıp yağma ve talanla 

uğraştıklarını yazar. Bu, 15. yüzyılda Adiğey'de askeri aristokrasinin oluştu- 

Sunu ve kabile ilişkilerinin çözülmeye başladığını gösterir. Tabi yağma ve 

talanın olması, komşu kabile ve klanlarda üretimin artmasıyla ortaya çıktığın- 

dan kabilenin çözülmesi Adığey'de her iki sebepten de kaynaklanmıştır. Yer- 

leşik tarımcı kabileler, savaşçı yağmacı kabilelerin baskınına uğradıklarında, 

baskını yapanların gelişme düzeylerine göre şu iki alternatiften biri gerçekle- 

şir. 
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Ya baskına uğrayan kabilenin erkekleri öldürülür, kadınları ve çocukları 

köleleştirilir, topraklarına el konur. Kadın ve çocuklar ve de toprak şefler için 

özel payların ayrılmasından sonra, yağmacılar arasında kurayla paylaşılır. Bu 

alternatif, ataerkil köleliğin "wuneut" sınıfının oluşumunun tohumlarını orta- 

ya çıkarır. Feodal toplumda wuenut sınıfı, kabile toplumundaki ataerkil köle- 

liğin kalıntısıdır ve zamanla serfliğe (Pşıtlı) dönüşür. Tabi Adiğey'de Feoda- 

iizm gelişimini tamamlayamadığından bu dönüşüm süreci de yaşanmamıştır. 

Ya da istilacılar, baskına uğrayan halkın tepesine hakim bir kavim olarak 

yerleşirler. Mağluplar eskiden sahibi bulundukları toprakları artık serfleştiri|- 

miş olarak fatihler adına işlemeye devam ederler. Bu alternatif, feodalizmin 

özellikle ağır biçimlerinin tohumlarını, serf (Pşıtlı) sınıfının oluşumunu geti- 

rir. 

| Yani feodalizm sadece kabilenin iç dinamiğinden oluşmaz, aynı zamanda 

somut tarihi yaşanmışlıkla da ortaya çıkabilir. Bunlara somut tarihi toplumlar 

denir. 

Gelelim tekrar kesintisiz doğal gelişime; 

Kafkasya'da son yüzyıllara kadar gelen kolektivist ekonomi, üretim 

araçlarının gelişmesi sabanın kullanılması tarım tekniğinin gelişmesiyle toplu- 

mun kendini devam ettirmesi için gerekli olan üretimden fazlası elde edildi- 

ğinde çözülmeye başladı. Klan ve kabile şefleri artı üründen aslan payını alma- 

ya başladılar. Toprağın her yıl periyodik olarak yeniden dağıtımında özel top- 

rak parçalarını almaya başladılar. Giderek periyodik dağıtım ortadan kalktı. 

Klan ve kabile savaşları da Feodalizmin gelişimine ivme verdi. Feodalizm Adi- 

gey ve Kabartay'da 15. ve 16. yüzyıllarda Abhazya'da 18. ve 19. yüzyıllarda 

Dağıstan'ın dağlık kesimlerinde 19. yüzyıl “başlarında ovalık ve kıyı 

kesimlerinde daha önce, Çeçenya'da 19. yüzyıl başlarında gelişmeye başladı. 

Yani Kafkasyalılar tarihin en eski toplumsal örgütlenmesini son yüzyılla- 

ra kadar taşıdılar. 

19. Yüzyılda: Adı- 
gey'in Sosyal Yapısı 

Adiğeler eski dönemlerden beri kabililer federasyonu biçiminde örgütlen- 
diklerinden, çok sayıda kabileye bölünmüş olmalarına rağmen, ortak bir kül- 
tür ve aşağı yukarı ortak politik gelişim çizgisi gösteriyorlardı. 

Adiğey'de ataerkil klan sistemi 15.-16. yüzyıllarda parçalanmaya ve feo- 
dalizm gelişmeye başladı. Fakat feodalizmin tam gelişmesi 19. yüzyıl 

dalizm gelişmeye başladı. Fakat feodalizmin tam gelişmesi 19. yüzyıl başla- 

rında henüz tamamlanmamıştı. O sıralarda Adiğelerin yaşamı çoğunlukla do- 

gal ekonomi üzerine kuruluydu. Yani zanaat üretiminin olmadığı, mal müba- 

delesinin gelişmediği, tarıma dayalı, kendi kendine yeterli kapalı ekonomi 

üzerine kuruluydu Adiğelerin yaşamı. Kendi aralarındaki ticaret zayıftı. Tica- 

rette para kullanılmazdı. Değiş-tokuş ticareti egemen idi. 

Bütün kabilelerin sınıfsal yapısı aynı değildi. Feodalizmin gelişmişlik dü- 

zeyi her kabilede farklı farklıydı. Bunu yarı-feodal ve feodal kabililer olarak 
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Ii, Kabilelere göre 
Egemen Sınıf 

H. Sömürülen Köy- 
İülük Sınıfı 

HI Tifekotl'ler 

iki ana bölümde, sınıfları ise; egemen sınıflar, bağımlılır ve tlfekoti'ler olarak 

üç ana bölümde incelemek konuyu daha anlaşılır kılacaktır. 

Yarı-feodal kabililer: coğrafi konumları gereği üretim araçlarını, dolayı- 

. sıyla üretim ilişkilerini geliştirememiş kabilelerdir. Abzakhlar, Şapsığlar,. Na- 

tuhaylar ve Vubıhlar yarı-feodal kabilelerdir. Bunlarda pşi sınıfı yoktur. Ege- 

men sınıfı tekotleşler ve çeşitli kademe workler oluşturur. 

Feodal kabileler: Diğer kabilelere kıyasla nisbeten ovalık kesimde oturan, 

dolayısıyla üretim araçlarını, üretimi ve üretim ilişkilerini geliştirebilmiş kabi- 

ielerdir. 

Bjeduğ, Ç'emguy (Kemirguey), Hatıkuay, Yecerkoy ve Mehoş'lar feodal 
kabileleri oluştururlar. Bunlarda egemen sınıfı pşiler ve çeşitli kademe 

workler oluşturur. 

Egemen sınıflar özetle, kademe kademe idari yetkiye, yargılama yetkisine 

ve üretim araçlarıyla üretici güçlerin kullanımı veya denetlenmesi yetkisine sa- 

hip sömüren sınıflardır. 

Egemen sınıflar, sömürüye başkaldıran ve komünal klan geleneklerine 

dönmeye zorlayan tifekotl'lerin direnişiyle karşılaşmış, yenilgi karşısında ço- 

gunlukla, Çarlık Rusyası'yla işbirliğine gitmişlerdir. 

Wuneutler, pşıtlıler ve oglardır. Tifekotl'lerin (özgür köylülük) feodallere 

karşı bazı yükümlülükleri olmasına karşın, köylü ayaklanmalarının ve bağım- 

sızlık savaşının temellerini oluşturan bu sınıfın konumu süreç içinde değiş- 

miştir. Bu yüzden bu sınıfı ayrı olarak inceleyeceğiz. 

Wuneutler: Hiçbir hakka sahip olmayan kölelerdi. Wuneutlik ataerki| kö- 

leci ilişki biçimine karşılık gelir. İlk wuneutler komşu kabilelerle yapılan sa- 

. vaşlarda elde edilen kadın ve erkek esirler idi. Daha sonraki yıllarda, bağımlı 

köylülerden efendilerine başkaldıranlar veya borçlanıp da borcunu ödeyeme- 

yen köylüler wuneut yapılmaya başlanmıştır. Feodal üretim tarzında temel 

üretici güç serfler (pşıtlı) idi. Wuneutlar çalıştıkları topraklar üzerinde hiçbir 
hakka sahip olmadıklarından, üretimin artması için maksimum emek harcamı- 

yorlardı. Fakat pşıtlı'ler çalıştıkları topraklarda çok sınırlı da olsa belli hakla- 

ra sahiptiler. Üretim artışında az da olsa çıkarları vardı. Bu nedenle wuneut- 

ler feodalizm geliştikçe pşıtlı sınıfına dahil edildiler. Fakat bu süreç 1864'te 

tamamlanmamıştı. 

Pşitlr'ler; kısıtlı da olsa mülkiyet ve aile haklarına sahip serflerdir. Bunlar 

ya kabile savaşlarında topraklarına kendileriyle birlikte el konmuş köylüler 

veya wuneutlikten pşıtlıliğe geçenler, veyahut da yükümlülüklerini yerine 

getiremeyen, suç işleyen hür köylülerden kaynaklanırdı. 

Og'lar: Serflikle hür köylülük arasında bir sınıftır. Özetle, ogların sömürü- 

sü, ürettikleri ürünün bir kısmını el koyarak gerçekleşirdi. Ayrıca worklere 
karşı angarya yükümlülükleri vardı. İsterlerse özgürlüklerini kurtarmalık öde- 

yerek satın alıp özgür köylü olabilirlerdi. 

Adiğeler arasında en büyük sosyal sınıfı tlfekoti'ler oluşturuyordu. Tife- 

kotl sınıfı tarımla uğraşan özgür köylü sınıftı. Feodal beylere karşı yükümlü- 

lükleri henüz zayıftı. Yarı-feodal kabililerde tifekotl'ler, feodal kabilelere kı- 

yasla daha özgürdüler. Tifekotl'ler ekonomik ve yasal olarak homojen bir si- 

nd değildi. Feodalizmin gelişme süreci içinde tifekotl'lerin az bir kısmı varlık- 

lilar sınıfına tırmanmış ve bazı varlıklı ve güçlü tifekotl ailelerde, feodal beyle- 
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(Anti-Feodal, An 

Sömürgeci Bağım- 

sızlık Savaşı.) 
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rın feodal kurumları sağlamlaştırma çabaları ile asiller sınıfına dahil edilmiş- 

lerdir. Feodalizmin geliştiği kabilelerde geri kalan çoğunluk tlfekotl yavaş ya- 

vaş ataerkil-komünal dönemden kalan haklarını yitirerek feodal bağımlılık al- 

tına girmişlerdir. Asillere karşı ekonomik ve politik bağımlılık taşımaya başla- 

mışlardır. İlk önceleri yükümlülükleri armağan biçiminde idi ve periyodik de- 

Bildi. Fakat daha sonraları periyodikleşmeye ve zorunlu olmaya başladı. Artık 

yavaş yavaş angarya halini almaya başladı. Adiğeyde köylü reformunun yapıl- 

dığı tarihte (1868) rani toplayıcılık tam olarak oturmamıştı. Bu da Adiğe feo- 
dalizminin oluşumunu tamamlayamadığını gösterir. Adığeyde reform (1868) 

öncesinde belli başlı üç tip feodal rant vardı; angarya rantı, aynı rant ve çok 

az miktarda da para rantı, En yaygın rani angarya rantı idi. İ İfekoti'ler adet- 

lere göre (Feodal adetler) en fazla üç gün asiller için çalışmak zorundaydı. 

Angarya rantı tam oluşmamış feodalizmin göstergesidir. Bunun nedeni doğal 

ekonominin hala gücünü yitirmemiş olması, pazar için üretimin ve para devri- 

nin zayıflığı idi. Ticaret heniz değiş tokuş biçiminde idi. Adiğe feodalizmi- 

nin uzun yıllar gelişememesinin. en önemli nedenlerinden biri de tlfekotl anti- 

feodal ayaklanmalarının feodal kurumlaşmayı engellemesi idi. Feodal kurum- 

aşmanın olabilmesi ancak silahlı köylü kitlelerin silahsızlandırılmaları feodal 

süreç içinde serfleştirilmeleri veya ekonomik-politik bağımlılıklarının, artırıl- 

ması ile mümkündü. Fakat anti-feodal mücadelenin, çarlık Rusya'sına karşı 

yürütülen anti sömürgeci mücadele ile özdeşleşmesi ve bağımsızlık mücadele- 

sinin temelini tifekotl'lerin oluşturması, tfekotl'lerin feodal beylere karşı 

konumunu güçlendirdi. Köylü ayaklanmaları sonucu toplanan halk meclisle- 

rinde (khase) feodallerin haklarını kısıtlayan kararlar bu direnişin meyveleri- 

nin göstergesi idi. 

Çarlık Rusyası'na karşı verilen anti-sömürgeci savaşın ve sömürgecilerle 

çıkarları gereği uzlaşan feodallere karşı verilen anti-feoda) savaşın temel gücü-. 

nü tifekoti'ler oluşturuyordu. 

Adiğe feodalleri ile Çarlık Rusyası'nın sömürgeci çıkarlarının özdeşleşti- 

ginin somut göstergesi Bziyuk Savaşı idi. 

Giderek azgınlaşan Adiğe feodalleri ile buna karşı direnen köylülük Bzi- 

yuk nehri vadisinde karşı karşıya geldiler. Feodal beylere, Çarlık Rusyası bir 

topçu birliği ile destekverdi(1796). Köylüler askeri yönden savaşı kaybettiler. 

Fakat savaş sonrası, feodalizmin zayıf olduğu kabililerde tifekoti'ler halk 

meclisini toplayarak kendilerini yönetecek Starşina'larını (Rusça bir kelime 

olan Starşına, köy yöneticisi-bir tür muhtar-demektir. Köylü ayaklanmaların- 

da köylü önderleri genellikle Starşına'lar ve varlıklı tifekotl'ler olmuşlardır.) 

seçtiler ve kendi yönetimlerini kurumlaştırmaya başladılar. İskelelerdeki alış- 

verişi serbest bırakıp tüm yargılama yetkilerini tlekotleş'lerden alıp starşına' 

lara devrettiler. Meclisin de yönlendiricisi olan starşına'ler ve varlıklı tifekotl' 
ler feodal beylerin haklarını kısıtlayıp tifekotl'lerin haklarını artırdılar. Bey- 

lerin haklarını tam olarak yok etmediler. 

feodal beylerin yerine geçme “talepleri olduğu gibi feodalizme alternatif ege- 

men sınıfı oluşturma talepleri de gizliydi. 

Bziyuk'tan sonra, Adiğe köylüleri ile feodal beyler arasındaki çelişki & ar- 

tan dozlarla devam etti. Tifekotl'ler Çarlık Rusyası'na karşı sürdürülen bağım- 

sızlık savaşını tam olarak ellerine almış, henüz gelişememiş feodalizmi de tas-



  

Müridizm ve Adığe 

  

Sürgün 

fiye etmeye başlamış ve kendi kurumlarını oluşturmaya başlamıştı. Feodaliz- 

min gelişkin olduğu bölgelerde ise (örneğin Bjeduğlar) feodal beylerin çıkar- 

ları Çarlığın askeri gücüyle korunuyordu. Çarlık, işbirlikçisi feodal beylerin 

konumunu daha da güçlendirme çabası içindeydi. 

- Çarlık destekli feodal beylerin, ağır baskı ve sömürüsüne karşı Bjeduğ 

köylüleri 1856'da başkaldırdılar (Pşı-work zaw). Bu ayaklanma sonunda Çar- 

ık destekli feodal beyler, ayaklananları ağır bir biçimde cezalandırdılar. Fa- 

kat yine de bu hareket Bjeduğ bölgesinde feodal baskıların azalmasını sağladı. 

Adiğe köylü hareketlerinin başarı Kazanamamasının nedeni; 19. yüzyılda 

Adiğeyin sosyo-ekonomik düzeyinin geri kalmış olmasındandır. Feodalizmin 

tam yerleşememesi, feodalizme alternatif sınıfın, zayıf üretim ve ticaretten 

dolayı olgunlaşmamış olması, köylü hareketlerinin taleplerini kararsız kılmış- 

dir. 
ş — 

— 

19. yüzyu başlarında Adiğey yoğun köylü hareketlerini ve bağımsızlık 

mücadelesini yaşarken, aynı yıllarda Kuzeydoğu Kafkasya, özellikle Dağıstan, 

önceleri dini, sonraları köylüler arasında yayıldıkça (köylülerin bağımsızlık ve 

anti-feodal talepleriyle yoğruldukça) askeri ve politik birnitelik kazanan, Rus 

araştırmacıların "müridizm" adını verdikleri bir hareketle çalkalanıyordu. Le- 

nin'e göre Müridizm "Dini kılıf içinde politik direniş oluşumu, sadece Rusya' 

ya değil, gelişimlerinin belli bir aşamasında tüm halklara özgüdür." 

Şamil, mürid hareketinin önemli temsilcilerinden birini, Muhammed 

Emin'i 1848'de Adiğey'e gönderdi. M. Emin'in öğretileri, Adiğey'de ilk baş- 

Jarda olumlu tepki aldı. Zayıf da olsa Adiğe köylülerinin anti feodal-anti sö- 

mürgeci kurumlaşmaları vardı. M. Emin bu kurumlaşmaya şeriat hükümleriyle 

bir netlik kazandırmaya çalıştı. Şeriatla yönetilen bir devlet organizasyonu 

kurdu. Ticareti teşvik etti. Dayandığı kitle özgür köylülerdi. Muhammed 

Emin'in pşıtlı ve wuneutleri vardı ve esas dayanağı özgürleştirilmelerini uman 

kölelerdi. Feodalizme karşı net bir tavır içinde değildi. Şeriat yasaları ise, ha- 

la demokratik klan geleneklerini taşıyan özgür köylülüğün kültürüyle çelişi- 

yordu. İlk başlardaki köylü desteğini yavaş yavaş kaybediyordu. 1859'da Şa- 

mil'in yenilgisiyle o da Ruslara teslim oldu. 

1861'de Çarlık Rusyası'nda serflik kaldırılmış, feodalizm yerini kapitalist 

ilişkilere bırakmıştı. Kaldırılan serflikle topraksız veya az topraklı köylüler or- 

taya çıkmıştı. Aynı yıllarda da Osmanlı İmparatorluğu İskan yasalarını hazır- 

liyordu. 1864'te Adiğeler kesin olarak yenildiğinde, büyük toprak sahipleri ile 

Rus burjuvazisinin çıkarları doğrultusunda ve Çarlığın Osmanlı'yla yaptığı İş- 

birliği sonucu bölge halkı Osmanlı topraklarına sürüldü. 

Özetlersek: Tarihin çok eski dönemlerinden beri Kuzeybatı Kafkasya'da 

yaşayan Adiğeler, içinde bulundukları coğrafi koşullar nedeniyle üretimi, üre- 

tim ilişkilerini geliştirememişlerdir. Geliştirebilenler ise (Kuzey Kafkasya ova- 

larında yaşayan Kimmer'ler M.Ö. 8. yüzyılda güçlü bir kabileler federasyonu 

kurmuşlar ve diğer kabileleri Proto-feodal düzenle yönetmişlerdir.) Kuzeyden 

gelen güçlü kavimlerin baskısıyla yokedilmişler veya sürülmüşlerdir. Dağlı Adi- 

ge kabileleri 15.-16. yüzyıllara kadar klan-kabile sistemini yaşatmışlardır. 15.- 

16. yüzyıllarda üretim araçlarının ve üretimin gelişmesi ve klan-kabile eşrafı- 

nın da artı ürüne el koymasıyla feodal eğilimler ortaya çıkmıştır. Feodal 

kurumlaşma yerleşmeye başlamıştır. Feodal kurumlaşmaya karşı köylülük di- 

renmeye başlamış ve bu sıralarda Çarlık Rusyası'nın sömürgeci çıkarlarıyla da 

31



  

karşılaşmışlardır. O topraklar üzerinde feodal beyler ile Çarlık Rusyası'nın çı- 

karlarının paralellik göstermesi, feodal beylerin önemli bir bölümünün Çarlık 

Rusyası'yla işbirliğine gitmesine sebep olmuştur. Bu durum köylü mücadele- 

sinin anti feodal-anti sömürgeci kurumlaşmasını getirmiştir. Bu süreç tamam- 

ianamadan Adiğeler topraklarından sürülmüşlerdir. 

Adiğeler, yarı feodal, yarı klan kültürü, biraz da ulusal kurumlaşmaya 

adım atmış ve zayıf da olsa ulusal bilinç öğeleri taşıyan karmaşık bir sosyal 

yapıyla sürgün yaşamına itilmişlerdir. 
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Karadeniz ile Hazar Denizi ara- 

sında bulunan Kafkasya bir dağ- 

“lar, diller ve halklar ülkesidir. Ay- 
rıca burasının Türkiye ile çok yön- 

lü tarihsel, kültürel ve etnik bağ- 

lantıları vardır. Ama, ne yazık ki, 
Kafkasya'ya ilişkin Türkiye'deki 

bilgiler çoğu kez yanlış, az ve yü- 

zeyseldir. . ii. 
Buradaki amacımız, Kafkasya' 

ya ilişkin kısa, ama doğru ve özlü 

bilgi vermeye, bazı sorunları du- 

yurmaya çalışmaktır. 

KAFKAS HALKLARI VE 
KOLONİ DÖNEMİ ÖNCESİ 

Kafkas halkları ve 1979 sayımı- 

na göre nüfusları şöyledir: 
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Kuzeybatı'da 477 bin Adığe 

(109 bin Adığe, 46 bin Çerkes, 
322 bin Kabartay), Adığelerin gü- 
neydoğusunda 29 bin Abaza, 131 

bin Karaçay ve 66 bin Balkar, do- 

guya doğru sırasında 542 bin 

Oset, 186 bin İnguş, 756 bin Çe- 

çen, Dağıstanlı öbeğinden 483 bin 

Avar, 383 bin Lezgi, 322 bin Dar- 

gi, 228 bin Kumuk, 75 bin Taba- 
saran, 60 bin Nogay, 15 bin Ru- 

tul, 14 bin Tsahur, 12 bin Agul, 

ayrıca 22 bin Tat (Dağlı Yahudi) 
başlıca Kuzey Kafkas halklarıdır. 

Gürcistan'a bağlı 91 bin Abhaz ile 

Güney Osetleri de Kuzey Kafkas 

halklarından “ sayılmaktadır. 

3.571.000 Gürcü (ve Mingrel, Svan 
ve Laz) nüfus Güney Kafkas öbe- 

gini oluşturur. Ayrıca 5.477.000 

Azeri ve 4.150.000 Armeni nüfus 

da Kafkasya genel nüfusuna eklen- 
melidir. 

“Kafkasya bir sınır ülkesi olarak 
tarih boyunca birçok istila gördü. 

Bunların izlerini sürmektedir. Ya- 

'kın zamanlara geldiğimizde Arap 
akınları sonucu 9. yüzyılda Dağıs- 

tan'da İslam dininin yayılmaya 
başladığını, 13 ve 14. yüzyıllarda- 

ki Tatar ve Moğol saldırılarını İran 

istilasının izlediğini görürüz. Ki, 

İran yönetimi altında Dağıstan'da-* 

ki feodal prenslikler (şahmallık) 
oluştu. 

14. yüzyılda Çerkesya'dan Ku- 

ban ve Terek Irmağı kaynaklarına 

doğru gerçekleşen kabile göçleri



sonucu öbür Adığe lehçelerinden 

ayrılarak Kabartay dili (Doğu Adr- 
gece) ve bölgeleri oluştu.* 

16. yüzyılda Kuzey Kafkasya 

halkları, köle ticaretini devralan 

feodal Kırım Hanlığının ve gittik- 

çe yayılan Rus Çarlığı'nın komşu- 

suydular. 16. yüzyılın ikinci yarı- 

sında Kabariay prensleri ile bazı 

Dağıstan prensleri Rus koruması 

altına girdiler. Çar |. Petro'nun 

1722 İran seferinden sonra, Dağıs- 
tan feoda! prensleri Rus uyruğuna 

geçtiler. 

Aynı yüzyılda Ruslar müstah- 

kem hatlar kurarak sınırlarını ge- 

nişletme ve ele geçirdikleri yerleri 

kolonileştirme yöntemini geliştir- 

diler. 

Ruslar müstahkem hat sirateji- 
sini 18. yüzyılın ikinci yarısında 

Kuzey Kafkasya'da etkin biçimde 
uygulayacaklardı. 

18. yüzyılda Kafkasya üzerin- 

deki Rus, Osmanlı ve İran çekiş- 
meleri arttı. Ancak, Kafkas halkla- 

rı ezici biçimde Osmanlı ve İran 
karşıtı, ama Rus yanlısı bir tutum 

benimsediler. Buna uygun olarak, 

Ruslar 1774'te Daryal Geçidi'ni 
zorlamak için uygulanan kuşatma ele geçirdiler, ayrıca Kabartay, 

Balkar, Oset ve İnguş bölgelerini 

de ihlak ettiler. 
Rus yayılması sürdü: 1783'te 

Kuban Irmağı Çerkesya (Batı Adı- 
ğeler) ile Rusya arasında sınır ol- 
du, Ruslar Kırım Hanlığı'nı orta- 

dan kaldırdılar ve Kuban irmağr- 

nın Kuzeyi ile birlikte ilhak etti- 

ler. Aynı yıl Gürcüstan koruma al- 

tına alındı. 1801'de Gürcüstan ve 

Abhazya Prensliği, 1813'te de Çe- 
çenistan ve Dağıstan'ın tamamı ile 

şimdike Güney Kafkasya'nın bü- 

yük bir bölümü Rusya tarafından 

ilhak edildi. 1828 Türkmençay 

Antlaşması ile İran, 1829 Edirne 

Antlaşması ile de Osmanlı Devle- 

ti Kafkas işlerinden Rusya lehine 
el çekti. * 

1828-29'dan beri Türk- Rus ve 

İran-Rus sınırları pek bir değişik- 
liğe uğramadı. Bu sınırların doku- 

nulmazlığı ilgili devletlerce fiilen 
(de facto) tanınıp uluslararası gü- 

venceye alındı. 

Bu oluşumlardan önce Rus ya- 

yılmasına karşı İmam Mansur 

(Uşurma) önderliğinde Çeçen böl- 
.gesinde direniş başladı, ancak ye- 

nilen Mansur Çerkeslere sığında ve 

savaş İ 791'de Anapa'nın Rusların 

eline geçmesi ile sona erdi. 1829 

“Edirne Antlaşması gereği Ruslar, 

Çerkesleri teslim olmaya zorlamak 

için dış dünya ile bağlarını ve ka- 

bileler arasındaki ilişkiyi kesmeye 

yönelik bir plan hazırladılar. Ân- 

cak, plan uygulamaya konulma- 
dan Dağıstan ve Çeçenistan'da 

Gazi Muhammed önderliğinde Mü- 

ridizm hareketi başladı (1830). 
Bu arada İngilizler de Rus ya- 

yılmasına karşı Çerkesleri destek- 

İemeye ve Osmanlıların Çerkesya' 

da yeniden etkin bir rol oynaması- 

nı sağlamaya yöneldiler (Ana Bri- 
tannica, madde-Çerkesler). 

Dağıstan'da ve Çeçenistan'da 

İmam Şamil önderliğinde sürdürü- 
len o anti-kolonyalist (omücadele 
1845-46 yıllarında yükselme gös 

terdi, ancak beklenen başarıyı Sağ- 

layamadı.. 

Çerkesler kendilerini teslime 

ve bölme planına karşı 1840 ilkba- 

harinda genel bir harekata geçti- 
ler, önce kıyı boyundaki kalelere, 

ardından Çerkesya içinden geçen 

Kuban-Gelencik hattındaki kale ve 

karakollara saldırdılar. Ama İngi- 
lizlerle Osmanlılardan bekledikleri 
yardımı alamayınca, savunmaya 

çekildiler. 

İmam Şamil, Çerkesya ile bir- 
leşmeyi (o gerçekleştirmek - için 

1846'da aradaki Kabartay bölge- 

sine gitti, ancak Ruslarla araları 

iyi olan Kabartaylardan destek bu- 

lamadı. Ardından, daha önce gön- 

derdiği naiplerinin üçüncüsü ola- 
rak Muhammed Emin'i 1848'de 

Çerkeslerin arasına gönderdi. Ama 

naip Çerkeslerden umduğu deste- 

ği bulamadı, bir süre sonra savaş- 

mak istemeyen en büyük kabile 

Şapsığların kesin muhalefeti ile de 

karşılaştı: ki, Kuban Şapsiğları 16 
Temmuz 1851'de Anthir'de, Kıyr- 

  

boyu Şapsığları da 17 A 

1851'de Lazarevsk kalesi vakınla 

rında yaptıkları toplantılarda 
hammed Emin'i tanımama karari 

aldıla di 

1853-35 Karım Savaşı'nda mit- 

tefik oOdonanması Navorossiysk 
“kentüni ve Yaman Yarımadasının 

bir bölümünü Ruslardan ele geçi- 

rip Osmanlılarca “Çerkesistan Va- 

iiliği”ne atanan Sefer Paşa'ya (Za- 
noke Sefer Bey'e) verdi. Ama Çer- 
kesler, Ruslarla savaşa yanaşmadı- 

lar. Bu arada, Osmanlılarca öyül- 

mesine ve gücü abartılmasına kar- 

şın Şamil bir başarı gösteremedi. 

Tam tersine eski Gücü hanedanı 

kadın ve çocuklarını kaçırması, o 

Zamana dek var olan Adığeler le- 

hindeki sempatiyi de yok etti 

(Adığeler propaganda için en gü- 
zel Rus prenseslerini ya da komu- 

tan kızlarını kaçırır, onları saygi- 

değer konuk gibi ağırlar, zarar ver- 

meden geri yollarlardı. Bu bakım- 

dan ünlenmek için kimi Rus soylu 

kızları Adığeler tarafından kaçırıl- 
mayı isterlerdi. Ancak, Şamil'in- 

ki Rus ve batı kamuoyunda nefre- 

te yol açmıştıj. 

Müttefik Okomutanlığı, özel 

likle İngiltere, destek bulamama 

ve elde iuima olanaksızlığı gibi 

düşüncelerle Kafkasya'yı işgalden 

vazgeçti. Şamil, 1859" da teslim 

oldu, naibi Muhammed Emin de - 

Ruslara sığındı (1859). 
Bu arada Rus hükümeti Çer- 

kes püfusunun ülkesinden i.çıkarıl- 

ması ve Çerkesya'nın Ruslaştırı)- 

ması kararını aldı. Çerkesler buz 

hükümet kararının kaldırılması 
için Eylii 1861'de Yekaterineo- 

dar'ı (şimdi Krasnodar) ziyaret 
eden Çar ii. Aleksamdr'a başvur- 

dular, ama olumsuz yanıt aldılar 

(Çar Çerkeslerin ya Kuban ırmağı 
kuzeyindeki steplere ya da Os- 

manlı topraklarına göç etmeleri 

koşulunu koştu). 
Rus plan; Çerkesleri Osmanlı 

topraklarına göç etmeye zorlamak 

biçiminde uygulandı: Çerkesler 

doğudan kâradeniz kiyısina doğ- 

ru askeri harekatla sürülmeye baş- 
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landı (1862). Bu arada Abzah (ya 
da Abadzeh), Şapsığ ve Vubıh ka- 
bileleri birleşerek Soçi'de bir ulu- 

sal meclis oluşturdular ve dış yar- 

dim aramaya başladılar. Ancak, 

kademeli bir biçimde, savaş önce 

Abzahların batıya (| Şapsığ ve Vu- 
bıh bölgesine) sürülmesi, ardından 
Şapsığların savaşmaktan vazgeçip 

göçü başlatması ve Vubıhların da 

Osmanlılara (o sığınmasıyla sona 

erdi (Mayıs 1864). 
Savaştan sonra Çerkesya'da 

Vubıh yerleşimi kalmadı, Abzah 

yerleşimi de bir köye indi (şimdi- 
ki Hakurınehabi ya da Şevcenhabi 

köyü). Kıyıboyu Şapsiğe'de ise 
birkaç küçük köye ilişilmedi. Bu 

arada öteki Çerkesler için Kuban 

ve Laba boylarında düzde birkaç 

köy kuruldu (bunlar daha sonra 
Adığe Özerk Bölgesi'ni oluşturan 
köylerdir). 

Ana Çerkes nüfusu ise ülkeden 

çıkarılıp Osmanlı topraklarına göç 

ettirildi. Böylece Yahudi Diaspo- 

ra'sından (Sürgün dünyası) sonra 
bir Adığe Diasporası da doğmuş 
oldu. Eski Çerkesya toprakların- 

da, yani göçün uygulandığı sınırlar 

içinde yaşayan Çerkeslerin sayısı, 

göçten 115 yıl sonra yapılan 1979 

nüfus sayımında 109 bin idi. Bu 

durum, yorum gerektirmeyecek 

biçimde, tarihin en korkunç 

soykırımlarından birinin işlendiği- 

ni tüm açıklığı ile gözler önüne 

sermektedir. 

Bu arada Kabartay ve şimdiki 

Çerkes (Karaçay-Çerkes) bölgeleri 
Adığeleri o zamanlar Rus uyru- 

gunda olduklarından Rus resmi 

göç (sürgün) uygulamasının dışın- 
da kaldılar. Göç dışı tutulan böl- 

geler Adığelerinin sayısı da 1979' 

da ancak 368 bine ulaşabilmişti. 

(322 bin Kabartay, 46 bin Çer- 
kes). Bunun nedeni bunların 

önemli bir kesiminin daha sonrala- 

rı kendi istekleri ile Osmanlı top- 

raklarına göç etmiş olmalarıdır. 

Bu Adiğeler içinden 4 köy (kara- 
çay-Çerkes'te Besleney, Vak'ojile, 

Krasnodar eyaletinde Kurgokoy 

ve Kanıkoy köyleri) Besleney, öte- 
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kiler Kabartay köyleridir. 

Kabartav bölgesi daha yukarıda 

söylendiği gibi, 1774'te Rusya'ya 

ilhak edildi, bölgenin ortasından 

geçen Malka ve Terek ırmakları 

Rus ve Kabartay yerleşim bölgele- 

rinin sınırı oldu (Kuzeyi Rus, gü- 
neyi Adığe). Araya bir müstahkem 
hat inşa edildi. Bu arada Kabar- 

tayların Çerkesya'daki direnişle 

ilişki kurmalarını ve kuzeydeki 

Rus yerleşim bölgelerini tehdit et- 

melerini önlemek için, Kabartay 

yerleşim bölgesinde de askeri de- 

netim kurulmuş bulunuyordu. Ör-. 
neğin, şimdiki Nalçik 1818'de, 

Çerkessk kenti de 1825'te birer 

askeri kale olarak kurulmuşlardı. 

19. yüzyıl başlarında Kabartay 

yerleşim bölgesinin bazı bölümleri 

Adiğelerin elinden alındı ve Rus 

göçmenlerine verildi, buralardaki 

Adiğeler de daha güneye sürüldü. 

(Bu sonuncu olayı bazıları 1822' 
de Kabartay bölgesinin işgal edil- 
mesi biçiminde değerlendirmek 

yanlışlığına düşmektedirler). 
Kabartay bölgelerinden (şimdi- 

ki Kabartay ve Çerkes'in bulundu- 

ğu yerlerden) Osmanlı toprakları- 

na toplu göç, yukarıda belirtildi- 
8i gibi, 1864 Adığe sürgününden 

ayrı bir olay olarak ve daha sonra 

yapılmıştır. Örneğin, Çerkes coğ- 
rafyacısı Rauf Borey'in verdiği bil- 

giye göre, 1890 yılında 9.153 R. 

Borey, "Karaçay-Çerkes ÖB'nin 
Coğrafyası" Kabartayca (Çeer- 
kessk). Ayrıca o zamanlar Kuban 
bölgesine (oblast) bağlı olan şim- 
diki Karaçay-Çerkes'in dağlık böl- 

gesindeki Adığe ve Abaza köyleri 

düze indirildi. Dağlarda ise hay- 

vancılıkla geçinen ve uysal toplu- 

luklar olan Karaçayların ve Bal- 

karların kalmalarına izin verildi. 

KOLONİ DÖNEMİ 

1774-1917 arası dönem, bir ko- 

lonileştirme dönemidir. Bu dö- 

nemde Çerkesya'nın tamamı, Ka- 

bartay ve Çeçen bölgelerinin ve- 

rimli düzlük kuzey bölümleri, Rus- 

larca önce işgal edildi, ardından 

kolonileştirildi. Koloni alanlarına 

sadece Oset ve İnguşların kısmen 

yerleşmelerine izin verildi. 

Böylece Kuzey Kafkasya'nın 

büyük bir bölümü Rus yerleşim 

alanı haline geldi. Ruslar özellikle 

kentlerde yoğunlaşmak üzere öte- 

ki Kafkas bölgelerine de yerleşti- 

ler. 

Rus yönetimi önemli ölçüde 

bölgesel merkezileşmeleri, dolayı- 

sıyla ekonomik ve çağdaş kültürel 
gelişmeyi getirdi. Çağdışı feodal 

yapı parçalandı ve güçsüzleşmeye 

başladı. Buna karşılık ağır vergi- 

ler, zorunlu çalışma yükümlülükle- 

ri, yoğun sömürü ve zulüm getiren 
Rus yönetimine karşı kendiliğin- 

den oluşma direnişler doğdu. 

Rusya'da 1861'de serflik (top- 
rak köleliği) kaldırıldı. Bu durum 

Kafkasya'ya da yansıdı. Kölelik 

yasal olarak kalktı, ancak koloni 

bölgeleri dışındaki halka toprak 

verilmedi. Kuban bölgesi ile o za- 

man oraya bağlı olan şimdi Kara- 
çay-Çerkes bölgesi Çerkes ve Aba- 

zaları için düzde köyler kuruldu 

ve bunlara toprak verildi. 

Buna karşılık Dağıstan'da top- 

rak, soyluların (hanlar ve prensler) 
ve ruhban sınıfının (şafii imamlar) 
elindeydi. Üretici halk emeği kar- 
şılığı üretimden pay alan serbest 

köylüler (uzden), seffler (rayiat) 
ve kölelerden (kul) oluşuyordu. 
Serflerin ve kölelerin toprağı ya 

da toprağa sahip olma hakkı, gele- 

“ neksel olarak yoktu. Rus yasala- 

rı 20. yüzyıla dek Dağıstan'daki 

“geleneksel ilişkilere dokunmamış- 

tı. Bu durum feodal soylu ve ruh- 

ban sınıfının siyasal ve ekonomik 

alanda gücünü korumasını, halkın 

ezilmesini ve geri kalmasını sağlı- 

yordu. 

Çeçenistan'da da toprak ve si- 

gır sürüleri mülkiyeti ruhban sını- 

fı ile klan soyluluğu biçiminde be- 
liren feodal soylu sınıfının elinde 

toplandı. 

Çeçenistan ve Dağıstan'da top- 

rak ve hayvan sürüleri sahibi ruh- 

ban sınıfının Nakşibendilik teme- 

linde gerçekleşen politik ve teok-



ratik ideolojisi (müridizm), soylu 

sınıfının Rus yanlısı politikasına 

üstün geldi. Ancak, sınıfsal çıkarı 
gerektirdikçe ruhban sınıfı Rus 

yönetimi ile işbirliği etmekten ka- 

çınmadı. 
İnguş, Oset ve Kabartay bölge- 

lerinde de benzeri bir feodal yapı 

vardı ve buraları 1774'ten beri 

Rus yanlısı bir politikayı benimse- 

yen bölgelerdi. 

Kuzey Kafkasya yerli haikları- 

nın bu ekonomik, sosyal ve kültü- 

rel geri kalmışlığına ve onunla bir- 
likte yazgıya dönüşen yoksulluğu- 

na karşın, Rus koloni bölgelerinde 

burjuva mülkiyet ilişkileri yerleş- 

mişti. Dolayısıyla buralarda eko- 

nomi geliştiği gibi, demokratik ve 

. kültürel yaşam ileri gitmişti. Buna 

bağlı olarak, orta halli bir Rus ai- 

lesi, bir Kuzey Kafkas zengin köy- 
lüsünden daha varlıklı idi. 

Zaman, yerliler aleyhine olan 

uçurumu daha da büyütüyordu. 

Eğitim, sağlık ve benzeri işler, 

Rus koloni yönetimince yüzüstü 

bırakılmıştı. Bu hizmetler sadece 

Ruslar için düşünülmüştü. 

EKİM DEVRİMİ 

1917 Şubatında burjuva de- 

mokratik devrim oldu, Çarlık dev- 
rildi. Devrim, ulusal baskı altında 

bulunan eşitlikten ve bir karış 

topraktan yoksun milyonlarca Ku- 

zey Kafkas köylüsü tarafından se- 

vinçle karşılandı. 

Halkın örgütsüzlüğünden ve do- 

layısıyla demokratik güçsüzlüğün- 

den yararlanan eski çarcı burjuva 

aydınlar devrim yanlısı görünerek, 

Ekim Devrimi öncesinde Kuzey 
Kafkas yerel yönetimlerini ele ge- 

çirdiler. Ancak, bunlar halkın hiç- 

bir demokratik beklentisine de ya- 

nıt vermediler. 

Ekim Devrimi'nden sonra halk, 

desteğini sosyalistlerden yana ko- 

yunca, beyaz ordu işbirlikçisi Ku- 

zey Kafkaslılar yönetimden uzak- 

laştırıldı. 1918 Ekim ve Kasım'ın- 

da Dağıstan Osmanlı istilasına uğ- 

radı, 1919 yılı başlarında da Ge- 

nera| Denikin işgali nedehiyle Kur- 

ban ve Terek bölgelerindeki sosya- 

list halk yönetimleri yıkıldı. Gene- 

ral Denikin, Osmanlıların Aralık 

1918'de çekilmesi üzerine yöneti- 

mi devralan Dağlı hükümeti ile bir- 

leşti (Mayis 1919). © 
Ancak, iktidar Mart 1920'de 

kesin biçimde yeniden Sovyetleze- 

geçi, pin 

KUZEY KAFKASYA'DA 

ULUSAL SORUNUN 

ÇÖZÜMLENİŞ BİÇİMİ 

Kuzey Kafkasya'nın ardından 

Azerbaycan (Nisan 1920), Erme- 

nistan (Aralık 1920) ve Gürcüstan' 
da da (Mart 1921) Sovyet iktidar- 
ları kuruldu. 

Kasım 1920'de Rus Sovyet Fe- 

dere Sosyalist Cumhuriyeti'ne 

(RSFSC) bağlı Dağıstan ve Dağlı 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuri- 

yetleri kuruldu. Her iki kuruluş 
21 Ocak 1921'de resmen onandı. 

Dağlı ÖSSC'nin yerinde gide- 
rek Çeçen-İnguş, Kuzey Oset, Ka- 
bartay-Balkar ve Karaçay-Çerkes; 

Kuban bölgesinde de Adığe Özerk 
Bölgesi ile Şapsığ Ulusal Çevresi 

(okrug) oluşturuldu. 
-Gürcüstan SSC'nde Abhaz ve 

Acara ÖSSC'leri ile Güney Oset 
Özerk Bölgesi, Azerbaycan SSC'n- 
de Nahçivan ÖSSC ile Nagorno- 
Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu. 

Bu kuruluşların her birinin özel 

bir kuruluş ve gelişim tarihi var- 

dır. 

SSCB, 30 Aralık 1922'de Rus, 

Ukrayna, Beyaz Rusya ve Trans- 

kafkasya (Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan) Oo cumhuriyetlerinin 
eşitlik temelinde birleşmesiyle ku- 

ruldu. Daha sonraki değişikliklerle 
SSCB son biçimini aldı. Şimdi. 

SSCB'nde 15 birlik cumhuriyeti 

(bir ara 16 Cumhuriyet; Rus 

SFSC, Ukrayna, Beyaz Rusya, 
Moldavya, Estonya, Letonya, Lit- 

vanya, Azerbaycan, Ermenistan, 

Gürcistan, Kazakistan, Özbekis- 
tan, Tacikistan, Türkmenistan, 

Kırgızistan), 20 özerk cumhuriyet 

(Rus SFSC'ne bağlı Başkırt, Bur- 

yat, Dağıstan, Kabartay-Balkar, 

Karelya, Komi, Mari, Mordva, Ku- 

zey Oset, Tatar, Kalmık, Tuva, 

Udmurt, Çeçen-İnguş, Çuvaş, Ya- 
kut; Gürcistan'a bağlı Abhaz, Aca- 

ra; Azerbaycan'a bağlı Nahçivan; 

Özbekistan'a bağlı Karakaipak), 8 
özerk bölge (Rus SESC'ne bağlı 
Adığe, Gorno-Aliay, Karaçay-Çer- 
kes, Yahudi, Hakas; Gürcistan'a 

bağlı Güney Oset; Azerbaycan'a 

bağlı Nagorno-Karabağ; Tacikis- 

tan'a bağlı Dağlık-Badahşan), 10 
özerk çevre (Hepsi Rus SFSC'ne 
bağlı Agin-Buryat, Komi-Permi- 

yak, Koryak, Nenets, Taymir 

(Dolgan-Nenets), Ust-Ordın Bur- 
yat, Hantı-Mansi, Çukot, Evenki, 

Yamal-Nenets) bulunmaktadır. 
Ekim Devrimi üzerine ilkesel 

düzeyde tüm ulus ve ulusal toplu- 

lukların eşitliği anlayışı benimsen- 

di; ırkçılık, şovenizm ve sömürge- 

cilik görüşleri geçersiz ve yasadışı 

sayıldı; ulusların kendi gelecekle. . 

rini belirleme hakkı tanındı. 

Ancak, ayrı devlet ve ayrılma 

yerine, uluslar için tek bir devlet- 

te birleşme ve devlet içi özerklik 

elde etme görüşü yeğlendi. Ama 

bu görüşe Ukrayna ve Gürcistan' 

dan kesin karşı tepki geldi; katı 

görüşlü Stalin'e karşın, Lenin, gö- 

rüşünü federalizm yönünde koydu. 

Böylece, içinde özerk ulusal dev- 

let birimlerinin yer aldığı bir Rus- 

ya federasyonu yerine, o federas- 

yonu da içine alan bugünkü SSCB 

doğmuş oldu. 

SSCB devlet yapısı içinde şu 

devlet birimleri. yer almaktadır: 

1 BİRLİK CUMHURİYETİ: 
Bağımsızlık ve SSCB'nden ayrılma 

hakkı vardır. Parlamento, hükü- 

met, ayrı parti kuruluşu, ulusal 

marşı, bayrağı, vb. vardır. SSCB 

Parlamentosu'nun (Yüksek Sov- 
yet) Milliyetler Meclisi'ne 32 tem- 
silci gönderir (aynı mecliste özerk 
cumhuriyetler. 11, özerk bölgeler 

5, özerk çevreler 1 temsilci ile 

temsil edilir). 
Bir ulusal bölgenin birlik cum- 

huriyeti olması için konulmuş ya- 
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vaktur, ancak uygula- 

! çoğunluğu 

isu İ milyo- 

vietie sınır! 

   | 5) göre, 
     

   

  

ei a 

— Hiieiri > j ş ilişkin gerekçeler 

tali ından formüle edilmiş- 
gi) 
Era ti) 

Su durumda Dağıstan GSS5C 

çokuluslu Ooolduğu, çoğunluğu 
oluşturan bir etnik topluluk da ol- 

1 madığı için olsa gerek birlik cum- 

mamıştır. Tatar, Saş- 

kart, Çuvaş Çeçen-İnguş, vb. 

özerk cumhuriyetler anklav (ülke 

içi) bölge bulunmaları nedeniyle 
birlik cumhuriyeti yapılmamış ol- 

malıdırlar. 

Bu arada yineleyelim, bir ulusal 

bölgenin birlik cumhuriyeti olma- 

sını engelleyici bir yasa maddesi 

yoktur. Dolayısıyla, uygulamanın 

(teamül) değiştirilmesi ve daha de- 
mokratik ölçütlerin benimsenmesi 

olanakları vardır. 

2) ÖZERK CUMHURİYET :Sİ- 
yasal özerkliği, yani yasama erki 

olmakla birlikte, SSCB'nden ayrı- 

lip bağımsız devlet kurma hakkı 

bulunmayan (yani ülke içi) özerk 
devlettir. Bazı yönleri ile bölge 

(oblast) düzeyinde örgütlenebilen 
ve ilçelere (rayon) ayrılan bir yö- 
netim birimidir (ildir). Nitekim, 
parlamentosu (Yüksek Sovyet), 
hükümeti, yasama erki olmakla 

birlikte, ancak birlik cumhuriyeti 

partisinin bölge (oblast) komitesi 
düzeyinde bir örgütlenmesi var- 

dır. Uygulamada, parti bölge ko- 

mitesi birinci sekreteri, özerk 

cumhuriyet parlamento başkanı 

ile hükümet başkanından önde ge- 

lir. 

Özerk oOcumhuriyet (statüsü, 

1936 düzenlenmesi sırasında, o za- 

manlar nüfusu 300 binin üstünde 

olan Çeçen-İnguş (1939 nüfusu 
697 bin), Kuzey Oset (329 bin) 
ve Kabartay-Balkar (359 bin) 
özerk bölgelerine tanınmış, nü- 

fusları 200 binin altında kalan 

Karaçay (150 bin), Çerkes (92 
bin) ve Adığe özerk bölgelerine ise 
verilmemiştir. 
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Ancak, yine de nüfusa ilişkin 

bir yasal kural (engel) bulunmadı- 

ğı söylenmelidir. Örneğin 91 bin 
nüfuslu Abhazların yararlandığı 

özerk cumhuriyet olanaklarından, 

sözgelişi 169 bin nüfuslu Adiğeler 

(ADIĞEY) ya da 131 bin nüfuslu 
Karaçaylar yararlanamamaktadir. 

3) ÖZERK BÖLGE: İ| düzeyin- 
de yönetsel karar alma yetkisi bu- 

lunan bir yönecüm birimidir. 

SSCB'nde köy, ilçe (rayon) ve 
bölge (oblast) düzeyindeki yöne- 
tim birimlerinin birer “halk temsii- 

cileri meclisi” vardır, ancak yürüt- 

me işleri meclisce seçilen “yürüt- 

me komitesi" eliyle görülür. Bu 

meclislerin ve cumhuriyet meclis- 

lerinin (Yüksek Sovyet'lerin) işlevi 
simgesel niteliktedir. 

Oysa, Lenin önderliğindeki 

partinin devrim için çağrısı "Tüm 

iktidar Sovyetlere" biçiminde ol- 

muştu. Zaman içinde dengenin 

meclisler aleyhine, ama parti (ger- 

çekte partiyi ele geçirenler) lehine 
bozulması, şimdi eleştirilmekte ve 

sosyalizme yeni bir saygınlık ka- 

zandırılmaya çalışılmaktadır. 

SSCB'nde 19. parti Ulusal Konfe- 

ransı'nda ele alınan kokuların ba- 
şında bu da gelmektedir. 

Özerk bölgenin ayrı anayasası 
ve yasa çıkarma gücü (erk)'yoktur. 
Ayrıca, üniversite, 

televizyon yayını gibi olanaklar- 

dan şimdilik de olsa yararlanama- 
maktadır. Ancak, birlik cumhuri- 

yeti, televizyonları, simgesel de of- 

sa, özerk bölgelerin dillerinde de 

yayın yapmaktadırlar. 

Özerk bölgede öğretmen okulu 

(pedagoji enstitüsü), müzik okulu, 
bilimsel araştırma enstitüsü, ilk ve 

orta dereceli okullar, müze, ya- 

zarlar örgütü, basımevi gibi devlet 

kuruluşları vardır. 

. 4) ÖZERK ÇEVRE (1977 ön- 
cesinde: ULUSAL ÇEVRE), Uy- 
gulamaya (teamüle) göre az geliş- 
miş ve çok küçük topluluklar için 

getirilmiş bir düzenlemedir. Yet- 

kileri özerk bölge (oblast) gibi bir 
statüde ise de daha daraltılmış il 
(okrug) düzeyindedir. Bu statü 

akademi ve | 

1921'de Dağlı ÖSSC içinde yer 
alan Çeçen, İnguş, Oset, Kabar- 
tay, Balkar ve Karaçay halklarına, 

1926'da Çerkes ve (ardından) 
Şapsığ halklarına tanınmıştı. Bun- 

lardan Şapsığ Ulusal Çevresi 

kaldırıldı, ötekilerse özerk bölge 

ya da cumhuriyetlere dönüştüler. 

SSCB'NDE YÖNETİM, 1936 ve 
1977 ANAYASALARI 

SSCB'nde yönetim anayasa 

esaslarına göre düzenlenmiştir. 

Köy, ilçe ve bölge (oblast) birim- 
lerinde ikibuçuk yu için seçilen 

halk oOmeclisleri obulunmaktadır. 

Ancak, SSCB'nde üç türlü il var- 

dır: Eyalet türü büyük il (kray), 
bölge ya da özerk bölge (oblast), 
sancak tipi küçük il (okrug). 

Protokolde eyaleti (kray) sıra- 
sıyla bölge, özerk bölge ve özerk 
çevre (okrug) izler. Parti örgüt- 
lenmesinde eyalet (kray), özerk 
cumhuriyetten de daha üst ko- 

nhumdadır  (kraykom, obikom). 
Özerk bölge, birlik cumhuriye- 

ti ya da eyalet (ray); özerk çevre 
de, eyalet ya da bölge (oblast) 
içinde yer alır. 

Tüm bu yönetim birimlerinin 
(köy, ilçe, iller) kendi meclislerin-. 
ce seçilmiş yürütme komiteleri 

vardır. 

SSCB'nin 15 birlik cumhuriye- . 

tinin ve toplam 20 özerk cumhuri- 

yetin, 5 yılda bir seçilen birer 

meclisi (Yüksek Sovyeti) ve bu 
meclislerce seçilen birer bakanlar 

kurulu (toplam 36 hükümet) var- 
dır. 

Ancak, batılı ülkelerden farklı 

olarak, oSSCB'nde, (meclisler, 

meclis başkanlık divanını seçmek 

ve gündemlerindeki önerileri gö- 

rüşmek üzere yılda birkaç kez ve 
toplamı birkaç günü geçmemek 

üzere toplanır, kararlar alırlar. 

Meclislerin toplanmadığı durum- 

larda, devlet işleri: meclis başkan- 

lık divanı (Yüksek Sovyet Prezid- 
yumu) ve ayrıca hükümetler eliyle 
görülür. 

Şu anda ise, SSCB'nde meclis- 

 



lerin Lenin döneminde olduğu gi- 
bi, daha etkin iktidar (egemenlik) 
organları haline getirilmesi için ça- 

lışılmaktadır. Bu başarıldığında, 

küçük ulusların kendi meclislerin- 

de, daha özgürce sorunlarını ele aj- 

ma ve çözümleme olanakları arta- 

caktır. 
Stalin döneminde hazırlanan 

1936 Anayasası ile yürürlükteki 

1977 Brejnev dönemi Anayasası 

arasında fazla bir farklılık yoktur. 
Ancak, şimdiki anayasa, eskisine 

göre daha fazla tekbiçimi (stan- 
dart) benimsemiş bulunmaktadır. 
Bu durum, eleştirmenlere göre, bir 

örnekliği (yeknesaklığı) getirerek, 
girişimciliği, önceciliği (inisiyatifi) 
ve kişiliği zayıflatmıştır. Bunlara 

göre, sosyalizmde çeşitliliğin öne- 

mi vardır. Buna uyulmaması ile 
yeni sorunların doğması, büyüme- 

si, sürtüşmelerin çoğalması gibi 

durumlarla : karşılaşılmıştır 

(Nagorno-Karabağ, Kırım Tatarla- 
rı sorunu, bazı özerk cumhuriyet 

ve bölge statülerinden doğan ve 

gelişimi engelleyen tıkanmalar gi- 

bi). 

Oysa, SSCB'nin kurucusu Le- 

nin döneminde benimsenen kural- 
lara göre, eşitliğin sağlanması için, 

her düzeyde halkın en üst egemen- 

lik organları olan meclisler (Sov- 
yetler) güçlü olmalıydı. Küçük 
uluslara da büyüğünkine oranla da- 

ha çok (hatta gerektiğinden de 
çok) özerklik verilmeliydi. Şimdi 
Gorbaçov önderliğinde canlandı- 

rılması istenen bu kurallar, geçerli- 

ğini büyük ölçüde yitirmişti. 

Stalin, SSCB'nde meclislerin 

gücünü simgesel düzeye indirmişti 

(Bu süreç içinde 1936-37 yılların- 
da sürdürülen sindirme ve sessiz- 

leştirme uygulaması gereği olarak, 

Dağıstan'da Celal Korkmazov; Ka- 

bartay-Balkar'da Betal Kalmık ve 

Adığey'de Şıhançeriy Hahurate, 
vb. yanlısı Kuzey Kafkasyalı kad- 

rolar da tasfiye edilmişlerdi). 
1936 ve 1977 anayasaları, yerel 

iktidar (egemenlik) organlarını ve 

küçük ulusları gözetici maddeleri- 

ne karşın, uygulamada bazı eleş- 

tirmenlere göre dehgesizliklere ve 

sürtüşmelere yol açmışlardır. Bu 

arada bir örnekliği (standart) ge- 
türen 1977 Anayasası, “dillerin 
eşitliği ve kullanım özgürlüğü” am- 

lamına gelebilecek esnek deyimler 

kullanmaktadır. Oysa aslında, ko- 

ruma altına alınmadıkları sürece, 

çağımız koşullarında ve aynı ya- 

rışma platformunda küçük dillerin 

ve toplulukların, büyüğün karşısın- 

da ayakta kalabilmeleri güç, hele 

uzun erimde ise büsbütün olanak- 

sızdır. SSCB'nin yeni Anayasası 

bu konuda, “anadilinin ve öteki 

SSCB halklarının dillerinin kulla- 

nılması olanağının sağlanması”; 

yasa, kararname ve SSCB Yüksek 

Sovyeti Bildirilerinin "birlik cum- 

huriyetlerinin dillerinde” (yani 15 
dilde) yayınlanacağı; yargılamanın 
birlik, özerk cumhuriyet, özerk 
bölge, özerk çevre ya da o yerde 

çoğunlukta olan halkın dilinde ya- 

pılacağı gibi düzenlemeler getir- 

mektedir. Birlik ve özerk cumhuri- 

yet anayasaları da bu belirlemeleri 

kendi koşullarına göre yinelemek- 

tedirler. Örneğin, SSCB Anayasa- 
sının 159. maddesindeki yargıla- 
maya ilişkin belirlemeler, Kabar- 

tay-Balkar OÖSSC * Anayasasının 
148. maddesinde "Yargılamanın 

Adığeçe, Balkarca, Rusça ya da o 

yerde çoğunlukta olan halkın di- 

linde" yapılacağı biçiminde yine- 

lenmektedir. 

Dile ilişkin benimsenen bu yeni 

kuralları, küçük dillerin anayasal 
güvenceye kavuşturulması 

minde savunanlar olmuştur. Ku- 

ramsal olarak, tüm dillerin eşit sa- 

yıldığı ve Rusça öğrenimin isteğe 

kaldığı da, belirtilen noktalar ara- 

.sındadır. Rusçayı iyi öğrenen kü- 

çük halkların kültürlerinin ve bu 

arada kendi dillerinin daha da ge- 
liştiği söylenmektedir. 

Karşıt görüş ise, uygulamada 

küçük dilleri kullanım olanakları- 

nın daha da daraldığı, eşitlikte 

devrim öncesinde Lenin tarafın- 

dan gösterilen İsviçre örneğine gö- * 

re geriye düşüldüğü gibi noktalar- 

biçi- . 

da toplanmaktadır. Ki, İsviçre'yi 

oluşturan 26 kantonal birimin her 

biri geniş yerel yetkilere sahip 

iken, SSCB'nde alt yerel birimler 

merkezin katı denetiminde olmak 

biçiminde değerlendirilmektedir. 

SSCB VE KAFKASYA 

o SSCB federalizmi, karar alma 

yetkisi simgesel olarak SSCB Yük- 

sek Soyyeti'nin Milliyetler Mecli- 

si'nde 750 temsilci (birlik cumhu- 
riyetlerinden toplam 480, özerk 

cumhuriyetlerden 220, özerk böl- 
gelerden 40, özerk çevrelerden 10 

temsilci) ile temsi! edilir. 
Bu bakımdan federal yapı ger- 

çekçi olmadığı ve demografik kal- 

dığı biçiminde eleştirilmektedir. 

Andropov ve onun son ardılı parti 

birinci sekreteri Gorbaçov ile bir- 

likte SSCB'nde ciddi bir eleştiri 
ve açıklık (glastnost) dönemi baş- 
lamış bulunmaktadır. 

Bu yazı yazılırken (30.6.1988), 
SBKP 19. Ulusal Konferansı etnik 

sorunları da görüşüyordu. Ancak, 
Kuzey Kafkaslı delegelerin Konfe- 

rans'a götürdükleri bir önerilerinin 
olup olmadığını bilemiyoruz. 

Tüm bunlara karşın Sovyetler 

Birliği'nde önemli dönüşümlerin 

olması kaçınılmaz görünmektedir. 

Çünkü, SSCB'nin, özellikle son 

yıllarda içine düştüğü hantallıktan - 

ve dış antipatiden halk desteği ol- 

madan kurtulmasına olanak yok- 

tur. Dolayısıyla, sorunun çok kök- 

lü nedenlerden kaynaklandığı ve 

çözümün kaçınılmazlığı kuşku gö- 

türmez biçimde anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla Kafkasya'da da 

yeni oluşumlar beklenebilir. 

KAFKASYA'DA 
CUMHURİYETLER VE ÖZERK 
BÖLGELER 

Ii) GÜRCİSTAN SSC: 1921'de 
kuruldu, 1922'de Transkafkasya 

federasyonu'na girdi, 1936'da bir- 

lik cumhuriyeti oldu. Yüzölçümü 

69.700 km. kare, nüfusu 5,2 mil- 

yon (1985 tah.), başkenti Tiflis 
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van ve Laz), ge- 
öteki topluluklardır. 

1970'te yaklaşık 450 bin Ermeni, 

400 bin Rus, 218 bin Azeri, 
150.185 Oset (4 -3,2), 90 bin 
Rum, 79.449 Abhaz (4 1,7), vb.' 

dir. 

Bu topluluklardan Oset ve Ab- 

hazların kendi ulusal bölgeleri ve 

özerk yönetimleri vardır. 

Gürcüler kendi di|, kültür ve ge- 

ieneklerine bağlılıkları, merkeze 

karşı ağırlıklarını koymaları ile ta- 

nınırlar. Gürcistan'daki Rus ve Uk- 

raynalıların ayrıldıkları SSCB'nin 

batıdaki cumhuriyet ve bölgeleri- 

ne göç ettikleri yazılmaktadır. 

Şu yerler Gürcistan SSC'ne 

bağlıdır: 

1 ACARA ÖZERK SOVYET 

SOSYALİST Oo CUMHURİYETİ: 
1921'de kuruldu. o Yüzölçümü 
3.000 km.kare, nüfusu 371.000 

(1983 tah.), başkenti Batum (130 
bin). Gürcüce konuşan Acaralılar 
Müslümandır ve özel kültürleri var- 

dır. . , 

2) ABHAZ ÖZERK SOVYET 
SOSYALİST CUMHURİYETİ: 4 
Mart. 1921'de kuruldu. Yüzölçümü 

8.660 km.kare, nüfusu. 513.000 

(1983 - tah.), başkenti Suhumi 
(124 bin). Nüfusun ancak yaklaşık, 
94 16'si Abhazdır (1970'te 4 15.9). 
Bu arada Gürcü (94 41) ve Ruslar 
(06 19.1) Abhazlardan daha çok 
sayıdadır. Öteki topluluklar içinde 
Ermeniler (6 15.4) Abhazlardan 
az sayıdadır. a, 

Abhazların önemli bir bölümü 

1878'de Osmanlı topraklarına göç 

etti. Abhazya Abhazları Ortodoks 

hıristiyan bir halk olarak kabul 

edilmektedirler. 

SSCB'nde ' sayıları 1979'da 91 

bin olan küçük Abhaz halkı, 1921' 

de kendisine tanınan özerk 

cumhuriyet statüsünden yararlan- 

maktadır. 

Nitekim, tekbiçimlilik gereği 

olarak, küçük: Acara ve Abhaz 

halklarına kendilerinden çok nü- 

fuslu olan Adığe (109 bin) ve Ka- 
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raçay (131 bin) halklarından daha 
fazla, milyonun üstünde nüfuslu 

Başkırt (1,4 milyon), Mordva (1,2 
milyon), Tatar (6 milyon) ve Çu- 
vaş (1,7 milyon) halkları ile eşit 
düzeyde olanaklar sağlanmıştır. 

Örneğin, Abhazca günlük televiz- 
yon yayını varken, Adığe ve Kara- 

çaylar ancak özerk bölge kurabil- 

dikleri için bu tür olanaklardan 

yararlanamamakta, dış ülkelerdeki 

soydaşları ile ilişki kuracak örgüt- 

lenmeden yoksun bulunmaktadır- 

“lar. 

3) GÜNEY OSET ÖZERK 
BÖLGESİ: 20 Nisan 1922'de ku- 
ruldu. Yüzölçümü 3.900 km.kare, 

nüfusu 98.000 (1983 tah.), baş- 
kenti tek kenti olan Tshinvali. 

Yüzde 90 kadarı 1.000 metrenin 

üzerinde olan dağlık bir bölgedir. 

Kısmen sulama İle tahıl, arpa, 

meyve ve üzüm yetiştirilir, koyun 

beslenir, ormanları zengindir. 

Nüfusun yaklaşık üçte ikisi Or- 

todoks hıristiyan Osetler, geri ka- 

lanı Gürcü, Rus, vb'dir. Özerk böl- 
gelerde olduğu gibi, başkent 

Tshinvali'de öğretmen okulu (Gü- 
ney Oset Devlet Pedagoji Enstitü- 

sü), ilk ve orta dereceli okullar, bi- 
limsel araştırma enstitüsü, tiyatro, 

bölge müzesi, Osetçe dergi, günlük 

gazete ve radyb yayını vardır. 

Iİ) AZERBAYCAN SSC: 20 

Nisan 1920'de kuruldu, 30 Aralık 

1922'de Transkafkasya Federas- 

yonu'nda, 1936'da da birlik cum- 

  

huriyeti olarak SSCB'nde yer aldı. 

Yüzölçümü 86.090 km. kare, nü- 

fusu 6.614.000 (1985 tah.), baş- 
kenti Baku (1,7 milyon). Nüfusun 
yaklaşık dörtte üçü (1970'te 
96 73.8'i) Azeridir. İran'ın kültürel 
etkisinde ve Şii müslüman olan 

Azeri Türkleri, Müslüman Tatları 

ve Dağıstanlı azınlığı, anadilini 
kullanma olanağından yoksun bıi- 

rakarak, özümlemektedir. Ni 
Buraya bağlı Nahçivan Özerk 

SSC (yüzölçümü 5.500 km. kare, 
nüfusu 252 bin, başkenti Nahçi- 

van, etnik bileşim: çoğunluk Aze- 

ri, azınlık Ermeni) ile Nagorno- 
Karabağ Özerk Bölgesi (Yüzölçü- 
mü 4.000 km. Kare, nüfusu 164 

bin, başkenti Stepanakert. Halkı 

Ermeni olmasına karşın 1923'te 

anklav haline getirilerek Azerbay- 

can'a bağlandı. Bölge Ermenis- 

tan'a katılmak istemektedir) bu- 
lunmaktadır. 

(Hi) ERMENİSTAN SSC:1920' 

de kuruldu, 1922'de katıldığı 

Transkafkasya Federasyonu'ndan 

“ayrılarak 1936'da birlik cumhuri- 

yeti oldü. Yüzölçümü 29.800 km 
kare, nüfusu 3.317.000 (1985 
tah.), başkenti Erivan (1.133.000) 
Nüfusun yaklaşık 90 92 kadarı Er- 

meni, gerisi Azeri, Rus, Kürt, vb' 

dir. 

Yahudi ve Adıge Diaspora'la- 

rından sonra, 1915'te bir de Er- 

meni Diasporası (Sürgün dünyası) 
oluştu. 

 



  

Bu arada eskiden beri Adığeler 

arasında yaşayan küçük bir Erme-. 

ni topluluğu Adığeleşmiş ve Adı- 

geceyi anadili olarak benimsemiş- 

tür. Ünlü Adığe yazarı Kestane 
Dmitriy (d. 1912, Bjeduğhabi kö- 

yü), işte bu Ermeni kökenli Orto- 
doks hıristiyan Adiğelerdendir. 

IV) RUS SOVYET FEDERE 

SOSYALİST CUMHURİYETİ: 7 
Kasım 1917'de kuruldu. 30 Aralık 

1922'de birlik cumhuriyeti oldu. 

Çokuluslu bir devlet olup kendisi- 

ne bağlı 16 özerk cumhuriyet, 5 

özerk bölge ve 10 özerk çevre bu- 

lunmaktadır. Bunlardan Kuzey 

Kafkasya'dakiler şunlardır: 

1) DAĞISTAN ÖZERK SOV- 
YET SOSYALİST CUMHURİYE- 
Tİ: 17 Kasım 1920'de kuruldu, 

kuruluşu 21 Ocak* 1921'de onan- 
dı. Yüzölçümü 30.300 km. kare, 

nüfusu 1.736.000 (1985), başken- 
ti Mahaçkala (300 bin). Nüfusun 
94 80 kadarı Dağıstan halklarindan 

oluşmuştur; yüzdeleri ile bunlar, 

1979'da 419 bin Avar (25.7); 
247 bin Dargi (15.2); 84 bin Lak 
(5.1); 190 bin Lezgi (11.6); 73 bin 
Tabasaran (4.5) gibi yerli uluslar- 
la Türk kökenli 200 bin Kumuk 

(12.4) ve 25 bin Nogay'dır (1.5). 

Bunlara ek olarak 50 bin Çeçen 

(Hasavyurt ilçesi: 4 3); 22 bin Tat 

  

(1.3) ile 65 bin Azeri (4 4) ve 190 
bin Rus (11.7) nüfus da vardır. 

Dağıstan ÖSSC Anayasası 11 
dili (Avar, Dargi, Lak, Lezgi, Ta- 
basaran, Kumuk, Nogay, Tat, Çe- 

çen, Azeri ve Rus dilleri) tanımak- 
. tadır. Bunlardan ilk sekizinin Da- 

ae 

ğıstan'da birer ulusal edebiyatı bu- 

lunmaktadır. 

2) ÇEÇENİNGUŞ ÖZERK 

SOVYET SOSYALİST CUMHU. 

RİYETİ: İlkin 5 Aralık 1936'da 
kuruldu, 1944'te kaldırıldı, 9 

Ocak 1957'de ikinci kez kuruldu. 
Yüzölçümü 19.300 km.kare, nüfu- 
su 1.193:000 (1983 tah), başken- 

“ti Grozni (390 bin). Nüfusun yak- 
laşık 9b 60': Çeçen ve İnguş, / 35 

kadarı da Rus'tur (1970'te genel 

nüfusun 96 47.8'ini oluşturan 509 
bin Çeçen; 94 10.7'sini bulan 114 

bin İnguş; 9 34.5 kadarını oluştu- 
ran 367 bin Rus). 

Dağlı ÖSSC içinde 21 Ocak 
1921'de birer ulusal çevre (okrug) 
oluşturan Çeçen ve İnguş bölgele- 

ri, 1922 ve 1924'te birer özerk 

bölge (oblast) biçiminde Dağlı 
ÖSSC'nden ayrılıp 1934'te birleş- 
tiler; 1936'da özerk cumhuriyet 
oluşturdular. 

1944'te Alman işbirlikçiliği ile 

suçlanıp sürgüne yollanan ve cum- 

huriyetleri kaldırılan Çeçen ve İn- 

guşlar 1956 af kararı ve 9 Ocak 

1957'de Çeçemİinguş ÖSSC'nin 
kurulması ile bölgelerine döndüler. 

Ancak, Çeçen ve İnguşların yakla- 

şık beşte biri cumhuriyet toprak- 

ları dışındadır. Bu sayının 50 bin 

kadarı Dağıstan'da, kalanı da 

Kazakistan ve SSCB'nin öteki böl- 

gelerindedir. 

SSCB'nde anklav (ülke içi) böl- 
gelerin de birlik cumhuriyeti ola- 

bilmeleri olanağı benimsendiğin- 

de, Çeçen-inguş ÖSSC'nin bir bir- 
lik cumhuriyeti oluşturması bekle- 

nebilir. . 

Cumhuriyet Anayasası Çeçen- 

İnguş ve Rus dillerini bir arada ta- 

nımaktadır. 

3) KUZEY OSET ÖZERK 
SOVYET SOSYALİST CUMHU- 
RİYETİ: 5 Aralık 1936'da kurul- 
du. Yüzölçümü 8.000 km. kare, 

nüfusu 608.000 (1983 tah.), baş- 
kenti Ordjonikidze (300 bin). Nü- 
fusun ana kitlesini oluşturan Oset- 

ler (1959'da 96 47.8) dışında, Rus 
(6 39,6), Ermeni, Ukraynalı, Gür- 
cü, Adige (2 bin) gibi topluluklar 
da sayılabilir. 21 Ocak 1921'de 
Dağlı ÖSSC için bir ulusal çevre 
(okrug) oluşturan Kuzey Oset, 7 
Temmuz 1925'te özerk bölge (ob- 
last), 1936'da da özerk cumhuri- 
yet oldu. 

1979 sayımına göre toplam nü- 

fusu 542 bin olan Güney ve Kuzey 
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Osetlerin ancak 477 bini anadilini 

bilmekte, 65 bin Oset de başlıca 

Rusça ve Gürcüce adına dil özüm- 

lemesine uğramış bulunmaktadır. 

Kuzey Osetlerin bir bölümü 

Sünni müslüman, bir bölümü de 

Ortodoks hıristiyandır. 

4) KABARTAY-BALKAR 

ÖZERK SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETİ: 5 Aralık 1936' 
da kuruldu, Balkar halkının 1944" 

te sürgüne gönderilmesiyle Kabar- 

tay ÖSSC, 9 Ocak 1957'de de 

şimdiki adını aldı. Yüzölçümü 

12.470 km kare, nüfusu 702.009 

(1983 tah.), başkenti Nalçik (222 
bin). Nüfusun yaklaşık 96 43'i 
Adiğe, W 8.7'si Balkar, 6 37.2'si 

Rus'tur (1970'te 264.700 Adiğe, 
51.400 Balkar ve 218.600 Rus). 

Burada da anayasa Adığe, Bal- . 

kar ve Rus dillerini tanımaktadır. 

21 Ocak 1921'de Dağlı ÖSSC 

içinde kurulan Kabartay ve Balkar 
ulusal çevreleri sırasıyla 1 Eylül 

1921 ve 16 Ocak 1922'de ayrılıp 

Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi'ni 
(16 Ocak 1922), 5 Aralık 1936'da 
da özerk cumhuriyeti oluşturdu. 

Balkar halkı 1943-44'te sürgüne 

(Kırgızistan ve Kazakistan'a) gön- 
derildi, onlardan boşalan yerlere 

de Gürcistan'dan getirilen Svan 

göçmenler yerleştirildi. Ancak, 
toprağın aslında Adiğelere ait ol- 

ması nedeniyle, bu yerler yeni 

adıyla Kabartay ÖSSC sınırları 
içinde bırakıldı. Balkarlar 1956'da 

bağışlandı, 9 Ocak 1957'de özerk 

yönetimleri geri verilerek, bölgele- 

rine döndüler. 

Kabartayca (kendi söyleyişle- 
riyle Adiğece), ayrıca Karaçay- 
Çerkes ÖB'ndeki Çerkesler (top- 
amı 1979'da 46 bin) tarafından 
<ullanılır. Aynı biçimde Balkar ve 

Karaçaylar aynı Karaçay-Balkar 

sazı dilini kullanırlar. 

5) KARAÇAY-ÇERKES 

İZERK BÖLGESİ: İlkin 12 Ocak 
.922'de kuruldu, 26 Nisan 1926' 

la Karaçay Özerk Bölgesi ve Çer- 
.es Ulusa! Çevresi biçiminde bölü- 

erek ortadan kalktı, 9 Ocak 

957'de ikinci kez kuruldu. 

© Abaza, 

Stavropol eyaletine (kray) bağlı- 
dır. Yüzölçümü 14.100 km. kare, 
nüfusu 380.000 (1983 tah.), baş- 
“kenti Çerkessk (100 bin). Öteki 
önemli kenti Karaçayevsk. Nüfu- 

sun yarıdan biraz azı Karaçay 

(1959'da 9 24.5), Çerkes (9 8.7), 
Abaza (9 6.5) ve Nogay (96 3.3),. 

“yaklaşık yarısı kadarı da Rus'tur 

(1959'da 94 51). 
Anayasal olarak Karaçay, Çer- 

kes (Kabartayca), Abaza, Nogay 
ve Rus dilleri (toplam 5 dil) tanın- 
maktadır. 

Yerel gelenek, töre, şölen ve 
şenliklerin halk yaşamında geniş 

bir yer tuttuğu ve parti bölge ko- 

mitesince de desteklendiği bu böl- 

ge, ilkin Dağlı ÖSSC ile Kuban 
bölgesinden (oblast) ayrılan Kara- 
çay ve Çerkes ulusal çevrelerinin 

birleşmesiyle kurulmuştu (1922). 
1926 ayrılmasından sonra, Çer- 

kes Ulusal Çevresi (okrug), 30 
Mart 1928'de özerk bölge oldu. 

1939'da Karaçay ÖB'nin nüfu- 
su 149.925 (bunun 75 bini Kara- 
çay, merkezi Karaçayevsk); Çer- 

kes ÖB'nin de 92.534 idi (bu nü- 
fus içinde 18.100 Çerkes, 13.100 

7.5500 Nogay; merkezi 

Çerkessk). * 
1944'te Alman işbirlikçiliği ile 

suçlanarak Karaçay ÖB'si kaldırıl- 
dı, halkı sürgüne gönderildi, 1956' 

da bağışlanan Karaçaylar için 

Çerkeslerle (o birlikte 9 Ocak 

  
1957'de şimdiki düzenleme yapıl- 

di. 

6) ADIĞE ÖZERK BÖLGESİ 
(ADIĞEY de denir): 27 Temmuz 
1922'de kuruldu, Krasnodar eya- 

letine (kray) bağlıdır. 1936 sonra- 
sında toprağı genişletildi ve genel 

nüfusu da arttı. Yüzölçümü 7.600 

km. kare, nüfusu 413.000 (1983 
tah.), başkenti Maykop (140 bin). 
Nüfusun yaklaşık beşte biri Çer- 

kes (1959'da 9 23), büyük çoğun- 
luğuysa Rus kökenlidir (1959'da 
96 70.2). 

1936 Anayasa düzenlemeleri sı- 

rasında nüfusu binin biraz üstünde 

kaldığından olsa gerek bölge, 

özerk cumhuriyet olamadı. Bu da 

ekonomik ve kültürel gelişimi sı- 

nırladı. Bölgedeki Hodz, Leşepsı- 

ne, Koşhable ve Vulape köyleri 

Kabartaycanın Kuban lehçesini, 

ötekiler de Batı Adığe (Adığey di- 
li) lehçelerini konuşur. 

Anklav (ülke içi) bölge konu- 
munda olup öteki Adığe bölgeleri 

(Kabartay ve Çerkes) ile temas 
içinde değildir ve ayrı bir yazılı di- 

li (Kemguy Adiğecesi) vardır. Te- 
mas olmaması nedeniyle öbür böl- 

geler Adığecesi (Kabartayca) bura- 
da bilinmemektedir. 

Ancak, Adığe Özerk Bölgesi 
Adığecesi Kıyıboyu Şapsığe ile İs- 
rail'de de yazı dili olarak kullanı- 

lır; Türkiye'deki Çerkeslerin bü- 

yük çoğunluğu tarafından da ko-



nuşulur. 

© 7) ŞAPSIĞ ULUSAL ÇEVRE- 
Sİ: Bir ara Karadeniz kıyısındaki 

Kıyıboyu Şapsiğe'nin bir bölümü 

(Tuapse ve Lazarevsk ilçeleri) üze- 
rinde kuruldu, daha sonra kaldı- 

rildi. Yüzölçümü 746 km. kare ku- 

rulduğu sırada, Çerkes nüfusu 

6.500, yönetim merkezi Sovet Ku- 

ace köyü idi. Burada Şapsığ lehçe- 

sinde gazete çıkarılarak, Şapsığca- 

nın da bir yazı dili olmasına çalr- 

şıldı, ancak bu denemeden vazge- 

çilerek şimdiki Adığe yazı dili 

(Kemguy) benimsendi. 
Şu anda eski özerkliğin yeni- 

den elde edilmesi istekleri bulun- 

maktadır. 

SSCB'NDE VE KAFKASYA'DA 
ULUSAL DİL VE EĞİTİM 
SORUNU 

. SSCB'nde konuşma dili sayısı 

yüzü, yazılı dil sayısı da 60'ı aş- 

maktadır. Ulusal toprağı (ya da 
dil bölgesi) olmayan. Abaza, No- 
gay, Tat, Gagauz gibi diller de ya- 

zılı diller arasındadır. 
Uygulamada değişik örneklerle 

karşılaşılmaktadır: Örneğin, Ming- 

rel ve Svan anadilliler Gürcü yazı 

dilini, Arçi, Ahvah ve Andi dille- 

rini konuşanlar Avar yazı dilini, 

Ağul anadilliler de Lezgiceyi yazı 

dili olarak benimsediler. Ama ön- 

celeri (o kullandıkları (o Adığeceyi 

Abazalar; Lezgiceyi de Tabasaran- 

lar bıraktılar ve 1932'de kendi 
anadillerini yazı dili olarak benim- 

sediler. 

Ancak, sayı ne olursa olsun, ak- 

rabasız ve yalıtılmış diller koruma 

altına alındılar. Örneğin, 1970'te 
4.420 nüfuslu olan Nivhlerin (Gil- 
yakların) dili 1932'den beri yazılı 
bir dildir. 

SSCB'nde anayasal olarak tam 

bir dil özgürlüğü tanınmaktadır. 
Ancak, eğitimde verim için belli 

bir nüfusa ulaşmak gerekmektedir. 

Nüfus ve özerklik statüsü yüksel- 

dikçe, anadilini kullanma olanağı 

ve verim de artmaktadır. 

SSCB'nde bazı eleştirmenlere 

göre, uygulamada anayasal haklar 

yeterince (o kullanılamamaktadır. 

Asıl yetkinin ve denetimin partide 

toplanması, verel ve yüksek sov- 

yetlerin o(meclislerin) ağırlığını 
göstermelik hale getirmektedir. 

55CB, şimdi bu dengesizliğin san- 

cisini çekmektedir. Bu arada, katı 

ve dogmatik olmakla nitelenen 
çevrelerin baskıları sonucu Özgür 

eleşüri ortamı gerilemiş, meclisler 

(Yerel ve Yüksek Sovyetler) üst 
makamlarda alınmış kararları he- 

“men hiç tartışmadan kabul eden 

simgese) (sembolik) kuruluşlara 
dönüşmüş bulunmaktaydı. Bu ka- 

it ve dogmatik çevrelere göre 

SBKP politikasında yanılmazlık il- 

kesi vardır. 

Şimdi partinin kendisi bile bu 

tür dogmatik görüşlere karşı çık- 

mış bulunmaktadır. Bugün 

SSCB'nde yeniden yYiğınların 
güvenini kazanma, onları devlet 

ve politik yaşama etkin 

biçimde katma, yeniden .yapılan- 
ma (perestroyka) ve demokratik- 
leşme uğraşıları sürmektedir. Böy- 

lece ülkenin gelişim ve demokrasi 

açısından geri düşmüş olduğu ka- 

bul edilmiş olmaktadır. Oysa, katı 
ve dogmatik çevrelere göre, her- 

şey yolundaydı. 

Uzun süreli Stalin ve Brejnev 

dönemlerinde doruğuna çıkan 

katı görüşlerin etkisiyle kişiler sin- 

miş. Zaysf kişiler de kişisel çı- 

karlar dışında birşey düşünmez ve 

yukarıdan gelen önerileri eleştiri- 

siz kabullenir olmuşlardı. Bu 

arada, SSCB'nin ulusal birimlerin- 

de de (toplamı 53 birim) söz öz- 
gürlüğü, yerel ve ulusal meclislerin 

(Sovyetlerin) işlevleri neredeyse 

kalkmıştı. Bunun SSCB dışına, 

özellikle batıya yansıması ise, sos- 

yalistlere karşı artan bir güvensiz- 

lik, grupsal bölünmeler, saygınlık 

ve oy gücünde azalma biçimlerin- 

de olmuştu. Bu arada savsaklanan 

ve yeterince savunulmayan küçük 

dillerin temsil gücü de azalıyordu. 

Anadilinin yaygın dil Rusça karş 

sında aşırı gerilemesine yol açan. 

bu durum, katı ve tutucu kimi 

kişilerce “Nasıl olsa herkes Rusça 

biliyor; o halde meclislerde ve dev- 

let dairelerinde Rusça kullanılması 

gereksinimi karşılıyor” gibi gerek- 

çelerle savunuluyordu. Bu kişiler 

SSCB'nde bir değil, birçok ulus ve 

dilin var olduğunu, dengenin ve 

özgürce (Oo gelişimin Oo korunması 

gerektiğini adeta unutuyorlardı. 

Karşıt görüşlü kişilerse, ya olanak 

bulamadıklarından ya da “ırkçı, 
milliyetçi, şoven ve karşı-devrim- 

ci” sayılmaktan çekindiklerinden 

çoğunca sessizliği yeğliyorlardı. 

Sonuç olarak küçük uluslar 

kendi özerk devlet topraklarında, 

özellikle kentlerde anadilini yitir- 
meye ve özümlenmeye bile başla- 

dı. Örneğin, Osetlerin 9 12 kada- 
rı ya da 65 bini anadilini yitirdi. 
Böyle bir durum, örneğin İsviçre" 

de söz konusu bile olamazdı. Ce- 
nevre kantonu kentlerinde kanto- 

nun dili Eransızcanın öğrenileme- 
mesi düşünülemezdi. Ayrıca Bern 

Kantonu Fransızları, ayrılmak ve 

ayrı bir kanton kurmak istedikle- 

rinde, bu istek demokratik bir bi- 

çimde çözümlenmişti (1978'de 26 
kanton olarak, 837 km. kare yüz- 

ölçümlü ve 64 bin nüfuslu Jura 
, kantonu kuruldu ve İsviçre devlet 

yapısı (o (konfederasyonu) içine 
alındı). Bu bakımdan SSCB'ndeki 
tufucu ve katı merkezci görüşlerin 

savunulması olanaksızdır. 

Anadilinin kullanımındaki bu 

gerileme eğitim alanında da görül- 
dü: 1958'de temel eğitimi anadi- 
linde uygulayan Kabartay-Balkar, 
Kuzey Oset, Çeçen-İnguş ve Da- 

ğıstan halkları (Avarlar dışında), 
anadilini bırakıp 1960-72 yılları 

arasında Rusça temel öğrenimi be- 

nimsediler. 

Durumu Kabartaylı Adığe 

'yazarı H. Urıs şöyle değerlendiri- 

yordu: "Kabartay-Balkar Sovyetle- 

rinin 6-9 Aralık 1922 tarihinde ya- 

pılan ilk kongresinde ilkokulda 

eğitimin anadilinde olması, Rusça- 

nın da bir ders olarak okutulması 

kararı alındı. 1960 yılına değin 

durum böyleydi. Bu yıldan başla- 

mak üzere, üst sınıflarda olduğu 

41



gibi, ilk sınıflarda da eğitim-öğ- 

retimin Rusça yapılmasına, Adiğe- 
cenin ise ayrı bir ders olarak oku- 

tulmasına başlandı... 

Sovyet egemenliği döneminde 

Adiğe dilinin gelişme süreci için- 

de, bu arada, en çok da çocuklar 

arasında olmak üzere, Rusça ikinci 

anadili haline geldi” (Adiğe thıb- 
em yi thıde, Nalçik, 1968, s. 

6). - 
Adığeceye ilişkin bu gelişime 

karşın, Tatar ve Başkırtlar 10 yıl, 

Yakutlar 8 yıl, Tuva Türkleri 7 yıl, 

Buryatlar 6 yıl olan ariadilinde 

eğitim sürelerini korudular. : 

Tüm bunlara karşın, SSCB'nde 

ulusal dillere yönelik katı ve sis- 

temli bir devlet baskısının bulun- 

duğu asla iddia edilemez. Örneğin, 

özerklik statüsü düşük düzeyde 

olan Adığe Özerk Bölgesi'nde, 
söylendiğine göre, 1-5 sınıflarda 

Adığece eğitim sürdürülebilmiştir 

(bk. "Kafdağı", sayı 9-10, s. 49). 
Ayrıca Kabartay-Balkar ÖSSC 

sağlık (bakanlığında bulunmuş 

olan Dr. Vera Sogenova "Çocuk- 

lara anadilinin öğretilmesi gerekti- 

ğini, Rusçanın nasıl olsa öğrenildi- 

ğini, arna deneylerin gösterdiği gi- 

bi Adığecenin sonradan yeterince 

öğrenilemediğini" belirtmiştir 

(age, s. 46). Bunlar olumlu durum 

ve gelişme örneklerindendir. 

Olumsuz işleyiş, SSCB'nde son 

yıllardaki genel bozulma ve bazı 

etkili yerli. kadroların oportünist 

eğilimlerinden kaynaklanmış gibi 

görünmektedir. 

Bu arada SSCB'nde tepki niteli- 

ginde anadiline ve ulusal kültüre 

doğru bir yörelişin belirdiği de 

e
k
 

gi 

görülmektedir. Nitekim, böylesine 

bir konuda sert tepki gösteren Na- 

gorno-Karabağ Özerk Bölgesi için 
çarçabuk Ermenice televizyon 

yayın olanağı sağlanmıştır (Bu 

arada, bu bölgenin, Kuzey Kafkas- 

ya'da M. Gorbaçov'un seçim böl- 

gesi de olan Stavropol eyaletine 

(kray) geçici olarak bağlanmayı is- 
tediği bildirilmektedir). 

SSCB'nde ve batıda sosyaliz- 

min eleştiri ve özeleştiriyi savsak- 

layamayacağına ilişkin eleştiriler 

artmaktadır. Ancak, bize göre, 

eleştirilerin bilimsel ve yapıcı ol- 

ması gerektiği de unutulmamalı- 
dır. 

Yürürlükteki anayasa hükümle- 

rine karşın, uygulamada, SSCB' 

nin küçük ulusal yönetim birimle- 

rinde (özerk cumhuriyet, bölge ve 
çevrelerde) ulusal dillerin kullanı- 
mı, dış ülkelerden örneğin, İsviç- . 

re'ye göre hayli gerilemiş görün- 

mektedir. 

Söylendiğine göre, uygulama- 

da, devlet kurumlarında, genel 

toplantılarda ve mahkemelerde kü- 

çük ulusların anadilleri pek kulla- 

nılmaz hale gelmiştir. Yine anadi- 
linin, olsa olsa, en alt dereceli olan 

halk mahkemelerinde kullanılabi!- 

diği söylenmektedir. 

Bunlar olumsuz ve Kafkasya dı- 

şında yaşayan Çerkesler tarafın- 

dan da soğuk karşılanan durum- 

lardandır. Yine de anadilinin 

özerk cumhuriyet televizyonların- 

da, özerk bölge (oblast) ve çevre 
(okrug) radyolarında kullanıldığı 
görülmektedir. Bu arada basın, ya- 

zın yaşamı ve öbür kültürel etkin- 

liklerin. bulunduğu ve bunların 

önemli olduğu da yadsınamaz. 

Bugün Birleşmiş Milletler Örgü- 
tü tarafından etnik kültürlerin ko- 

runmasına ve geliştirilmesine iliş- 

kin ilkesel kararlar alınmıştır. Ay- 

rıca Kanada ve Macaristan devlet- 

leri gerçekçi bir biçimde anadili 

ve einik kültürlerin korunması ko- 

nusunda uluslararası düzeyde ça- 

balara girişmiş bulunmaktadırlar. 

SSCB'nde ise, tüm eksiklikleri- 

ne karşın, küçük uluslar için 

önemli hak ve olanakların yaratı!- 

dığı söylenmelidir. Bunların daha 

geniş bir çerçevede yaşama geçi- 

rilmesi için koşullar daha elveriş- 

li hale gelmektedir. 

* Kabariay (kendi söyleyişleriy- 

le: Adığe) yazın dili şu lehçe 

ve cğızlara ayrılır: 1) Baksan 

lehçesi (Kabartay-Balkar 
öSSC'nde Baksan, Şeçem, il- 

çelerinde konuşulur, yazın dili- 
nin temelidir), 2) Besleney leh- 
çesi (Karaçay-Çerkes ÖB'ndeki 

Besleney, Vak'ojıle; Stavropol 
eyaletindeki Kurğuokoy ve Ka- 

omikoy köyleri), 3) Kuban leh- 
çesi (Adığe ÖB'nde Hodz, Le- 

şepsıne, Koşhable; Vulape köy- 
leri), 4) Mozdok lehçesi (Ku- 

“zey Oset ÖSSC'nin Mozdok 
kenti, Stavropol eyaletinin 

Kursk ilçesi çiftlikleri), 5) Te- 
rek ağzı (Terek Irmağı boyun- 
daki . köyler), 6) Malka ağzı 
(Malka köylüleri, Beteh, Yet'e- 

ko köyleri), 7) Kuban-Zelen- 

çuk ağzı (Karaçay-Çerkes 
“ ÖB'nde Besleney lehçesinde 
konuşan iki köy dışında kalan 
Adığeler arasında). 
Kabartay yazın dili bu dört leh- 
çe ve üç ağızdan oluşmuş olup 

Türkiye'de de Çerkeslerin yak- 
laşık beşte biri tarafından ko- 

nuşulur. 

  

42. 

 



  

  

Nart halkının 

Benzeri görülmemiş 

Tanrısal güçle yetişmiş 

Sihirli bir ağacı vardı... 
Gün batmadan 

Dallarında tek elma 

Olgunlaşırdı... 

Tanyeri atmadan 

Gün ağmadan 

Bu elma yokolurdu... 

Sıradan bir elma değil 

Eşi-menendi bulunmaz... 

Bir yanı altın sarısı 

Bir yanı gümüş beyazı 

Şafaktaki tomurcuk 

Gün batarken elma olur... 

Tanyerinin ışıkları 

Sarıya boyarken 

Öbür yanı beyaz kalır 
Sarı yüzünü yiyen 

Kısır kadınlar 

Ağırlaşıp, erkek çocuk doğurur. 

Beyaz yanını yiyen 

Kısır kadınlar 

Ağırlaşıp > 

Ağırlaşıp peri kızı doğurur...! 

Bu tılsımlı, 

Bu afsunlu, İ 
Bu tanrısal ağaçta 

Hergün yeniden yetişen 

Tek bir elma olgunlaşır 

Gündüz büyüyen bu elma 

Karanlıkta yok olur... 

Nedeni bilinmez 

Bu kayboluşun. 

Bilene de sarlanmaz. 

Bu çıldırtıcı sorunun... 

Öfkelenen ulu Nartlar 
Kurultayı toplarlar 

“Ölcüsül deniz gibi 
Gücüne ulaşılmaz 

Biz Nartlar, 

Tanrısal elmamız çalınırken 

Çalanı öğrenemeden 

Bileni de bulamadan 

Nasıl yaşarız evrende...?” 

Söyleşirler, 

Dertileşirler hepsi birden... 

Sağlam taş duvarlarla, 

Kapısız, penceresiz 

Kuşatılır kutsal ağaç... 

Bu da çare olamaz 

Hey...! Hey...! 

Elma yine kaybolur. 

Derken öfke 

Doruklara yükselir... 

Burnundan soluyan Nartlar 

Kurultay evine gelirler. 

Yeni önlemler alırlar. 

Bakır zırhlar giyinmiş 

Nöbetçiler dikilir. 

Ağacın çevresine. 

Yaşayan en küçük Narttan 

Dişi dökülenlere dek, 

Tüm savaşçı Nartlarla, 

Birlikte beklenecek... 

. En yakın bir zamanda 

Elmayı çalanları bulmak gerek... 

Kızrkadını tasada 

Elma yine yok olur 

Ah! görünmeyen hırsız, 

Bilinmedi, duyulmadı. 

Hey! Hey! 

Yiğit Nartlar hey! 

Onu görebilen yok mu? 

Bu sorunu çözecek, 
Bunu becerecek yok mu? 

Olmaz olur mu hiç...? 

Elbette var... 

Nart Dode'nin iki oğlu 

İkiz kardeş idi onlar 
Biri Pice, biri Pızğheş... 

Hey! Hey! Yiğit ikiz kardeş, 

Biri güneşe 

Diğeri ay'a eş... 

Nöbet sırası gelir, 

Bahar geçer, yaz geçer 
Güz gelir, karakış gelir... 
Bütün sene nöbetleşir 

İki kardeş... 
Hergün aynı terane, 

Akşam güneşi batanda, 

Dağ doruğuna yatanda, 

Bütün sene nöbetleşir 
Dağ keçici boynuzundan kupalariki kardeş... 

Dolup boşanır durmadan... 

Herkesi bağlayan bir söz 

Erkekçe bir söz, bir bağıt, 

Ulu Nartlar karar verir, 

Nart halkının bireyleri 
Korur o kutsal ağacı, 

Dalların altında her gece 

Delikanlılar nöbet tutar, 

Kadın erkek 

Tüm Nart halkı 

Merak eder, 

Elmayı kimler çalıyor...? 

Bir bilinse... 

Hırsız kimdir? Görünmezki, 

Genci-yaşlısı 

Hergün aynı terane, 

Akşam güneşi batanda, 
Dağ doruğuna yatanda, 

Yiten güneş gölgesini 

Ovalara bırakanda, 

Silahlanır iki kardeş. 

Vurup Savur eğerleri' 
Alp atlarına? 
Yayları sırtlarında 

Ağacın altında 

Beklemeye koyulurlar 
Yıldızlar kaybolup 

'Tan yeri aydınlanırken 

Üç güvercin gelip konar 
Nartların altın ağacına 
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Pıce hafif kestirirken 

Gözcü duran Pızgheş idi... 

Güvercinler kopanıken 

Altın sarısı elmayı 

Pızğheş gerer yayını 

Öldürmeye kıyamadan 
“Güvercinin birini 

Oku ile yaralar... 

Elmayı düşürmeden 

Uçar gider üç güvercin. 

Yaralanan güvercinden 

Damlayan kan iz bırakır... 
Siler kanı mendiliyle 

Yiğit delikanlı Pızgheş. 

Mendili koyar çantayâ 

Pıce'yi uyandırıp 

Olan biteni anlatır. 

Sürüp gider iki kardeş 

Kan damlalarını izleyerek, 

Deniz kıyısına dek... 

. İz denizde son bulur. 
Atlarından inip 

Biraz dinlenmek için 

Otururlar... 

Bir gece yarısı doğan © 

Bu kardeşler 

İki kardeş yıldız gibi 
Benzeşirdi... 

Tek kalıpla dökülmüş gibi, 

Atları da kardeş idi, 
Silahları da aynı... 

Tlepş yapmıştı onları, 

Hedeften şaşmayan oklar, 

Vurduğunu biçen kılıçlar 
Pıce der ki; 

“Bir karında oluştuk 
Bir göğüsten süt emdik. 

Anamız bir 

Babamız bir 

Kanımız bir 
Canımız bir 
Kahraman Nart çocuğuyuz, 

© Gençler oyuncak olur 
Bizim ile yarışanda... 

Baba yüzü kızartmadan 

Ana yüzü karartmadan - 

Bulalım güvercinleri, 

Dönelim Nart ülkesine 

Yüz akıyla yiğitçe..." 

. "Sana bir yıl süre verdim, 

Bekle beni kıyıda... 

14 

- İnip deniz altında 
Bulacağım onları... 

Bir yıl zaman dolanda 

Eğer dönmezsem geri, 

Bil ki öldüm, güle güle yoluna... 

Pızğheş böyle deyince 

Pıce karşılık verir; 

"Yer ikiye bölünse, 

Deniz kükrese de korkmam 

Kurtulamaz elimden, 

- Gördüğüm bir yaratık... 

Verdiğin süre bitene dek 

Beklerim yıllarını... 

Haydi kardeş... 

Uğur ola...!” 

Kıyıya inen Pızğheş 
Derinliğine bakar 

Engin, korkunç denizin... 

Derken deniz yanılır, 

Alır onu kucağına 
. Okşar köpüklü dalgalar 
Delikanlının başını, 

Dalgaların kucağında 
Kaybolur enginlerde... 

de 

Deniz dibine varanda, 

Yılan balığı gibi kıvrılır... 
Konuk olacak bir yer 

Arar...! gider....! uzun süre... 

Az gider, uz gider, 

Büyükçe bir saraya rastlar... 

Girer görkemli avluya 

Vatanından uzakta 

Deniz dibi gurbetinde 

Tedirgin, ürkek bakar, 
Hedeften şaşmayan oku, 

Her an kurulu yayı, 

Keskin iri kılıcıyla, 

Hazır bekler... 

Derken uzun sürmez 

Gelir Pızgheş'in yanına, 

Yedi yakışıklı kardeş, 

Onu konuk odasına 

Buyur ederken, saygıyla... 

Konuk için 

Hemen sofra kurulur, 

Yemeğin yanısıra 

Nart elması da gelir... 

Yenilir, içilir. 

. Yeryüzünden gelen 

<5
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Bu genç konuğa 

Saygı gösterilir... 

Oracıkta bekleşen 

Yedi kardeş şöyle der; 

"Konuğumuz biz 

Süsleyerek, şenlendirerek 

Deniz altı ülkesini, 

Kız-erkek kardeşler 

Burada yaşarız... 

Canımız, gözümüz 

Tanrıça annemiz 

İstemedi yeryüzünde yaşamayı, 
Su altı tanrıçası olarak” 
Ululaşmayı yeğledi 
Denizin derinliğini 

Kendisine yurt eyledi... 
Güçlü tanrı bunu bilir, 
Sallar bütün toprakları 

Kaynatır tüm denizleri 

Kurutmak için suyumuzu... 

Güçlü gök tanrısına i 
Lanet yağdırtıyor, 

Dalgaları deviren 
Kızgın şimşekleri 

Denizde patlatıyor, 

Avşıcer'dir babamız 

Annemiz su tanrıçası 

Üç de kızkardeşimiz var..." 
Açıklama bitince 

Pızgheş bekar Kızlara 

Sorar üçüncüsünü... 

“Nerede üçüncü kızınız...?" 
"Kızlarımız kendilerine, 

Birer hayat arkadaşı 

Bulmak için 

Uçarlardı Nart yurduna 

Güvercin kılığına girerek... 

Yolları izleyerek 

Ararlardı Nartlar'dan 
Hayat arkadaşları... 

Ancak, bulamazlardı, 

Karar verdi kızlarımız, 

Bulmak için 

“Nart ülkesinden 

Yiğitler kaldıysa eğer... 

Nartların hiç görülmemiş 
Eşi-menendi bulunmaz 

Sihirli bir ağacı vardı, 

Tanrısal güçle büyüyen... 
Her gün o ağaçta 

 



  

Yetişirdi bir 

Altınsarısı elma, 

Üç kardeşimiz uçarak 
Koparırdı elmayı... 

Eğer korkusuzsa yiğitler, 

Nart yurdunda, 

Elmayı almamızı 

Önlemek için 
Sürüp gelirler izimizi, 

Diyerek üç kız kardeş, 

Hergün gidip gelirler 

Elmayı getirirler... 

Ancak Nartların yurdundan 

Çıkmadı ne genç, ne yaşlı 

Eş olacak üç güzele... 

Konuğumuz, 

Şimdi sana 

Gerçek olanı diyelim, 

Üçüncü kızkardeşimiz, 
Yaralanmış yatıyor... 

Derman Nart yurdundadır. 

Orada kalan kanında 

Derman gizli 
Ama, gidemiyoruz 

, Nartların toprağına..." 
Nart Pız&heş düşünür bir süre 

Sonra şöyle konuşur; 
"Akan kandan getirdim, 
Çabuk sürün 

Kardeşiniz sağlık bulsun... 
İpek mendildeki kandan..." 
İpek mendildeki kan 
Sürülünce yaraya, 

Kız hemen iyileşir, 

Haykırırlar sevinçle 

Kız-erkek hepsi birden; 

"Ey yiğitler yiğidi, 

Toprakta, suda yitmeyen, 

Yolunu şaşırmayan, 

Nasıl meranun edelim? 

Ne armağan verelim? 

Haydi, yiğit bekleme... 
Kızlardan birini seç 

Ararlardı onlarda 

Senin gibi yiğidi... 
Nartların ülkesinde... 

Hangisini verelim 

Kardeşlerin içinden?" 
Nart Pızöheş, 

"İyileştirdiğimi verin” 
Der... 

Vurduğu güvercindi 

O kuğu boyunlu güzel, 
Gökyüzü kadar temiz 
Ak yüzlü, ak gerdanlı, 

Beli bir karış, ince mi ince... 

Adımı sorarsanız 

Yemğazeş Guaşe” 
O anda oracakta, 
Damat sofrası kurulur, 

Beyaz zırh kafesi çalınır 
Gelen ilk damat için 

Kalkan övgü kupaları 

Büyük tanrının önünde . 

Düğünlerle şenlenir 

Denizaltı ülkesi... 

Bir yıl süre dolmadan 
Verilen süre bitmeden 

Nart Pızğheş kıyıya döner 

Yemgazeş Guaşe yanında... 

Sağa sola bakarak © 
Kardeşinin yaptığı 

Kulübeyi bulur... 

Görmeyince kardeşini 

Yiğit Pızgheş kuşkulanır... 

Onu aramak için 

Ormana dalâr 
Çok geçmeden omuzunda 

Besili bir geyik ile 

Döner Pice kulübeye 
Onu gören Yemğazeş 

Kocası zannederek 

Onun boynuna atılır 

Ve sorar; i 

“Bulamadın mı kardeşini?” 
Tam o arada Nart Pızgheş 

Doğru bakar kulübeye, 

Karısının kardeşini 

Kucakladığını görür... 

Bu görünüm acı verir... 
Kabullenmez bunu Pızğheş 

Şimşek gibi çekip okunu 

Gerer yayını 

Oku gürleyen bir şimşek, 

Geçer bulutlar arasından 

Oku dönüp düşerken. 

Nart Pız&heş durur altında 

Pızğheş'in başına ok 

Saplanır yıldırım gibi... 

Kırar başı, gövdesini delerek 

Yedi kat yere geçer. 

"Ben miyim kardeşiyle 

Birlikte ölemeyen?" 

Diyerek öfkelenir Nart Pıce, 

Çekerek büyük kılıcını 

Saplayıverir yüreğine, 

Kardeşinin yanısıra uzanır... 

“Suçlu benim, 
Acıların en kötüsü kaderim, 

Parla 
Acıların en kötüsü kaderim, 

Parlayan kardeş yıldızlar gibi 

Kayboldunuz..." diyerek 

Ağlıyordu Yemgazeş... 

Saçlarını yolarak 

Suratını yırtarak... 

Belirir orman cücesi 

Prenses'ten hoşlanarak... 
"Ağlama güzel, ağlama 
Gözlerinden akan yaşın sıcaklığı 

Bu ölüleri diriltmez, 
Bana hayat arkadaşı olursan 

Ölüleri gömerim...” 
Yemğazeş bakar cüceye 

Tiksinerek, iğrenerek . 

“Olur, göm" der Prenses 

” Orman cücesi kazarak 

Büyük, genişçe bir mezar, 

Gömer ikisini birden 
Yükseltir mezar tışını 

Prenses Yemğazeş'e 
"Kardeşleri gömdüm" der 
Yalanarak... 

Prenses hemen koşar, 

Atar kendini denize 
Dalgalarla kucaklaşır, kaybolur... 

Yer cücesi kalakalır bir süre 
Beklemekten usanır, 

Dönüp uzaklaşır... 

Bebek bekler Yemğazeş, 
Denizaltı tanrıçası 

İzin vermez çocuğunu doğurmaya. 
"Yer insanının dölünü alıp da 

Su yurduna dönemezsin, 

Git, git! 
Çocuğunu Nart yurdunda doğur, 

Orda Nart ırkını çoğalt 

Doğurduğun çocuğu 
Tanrısal biçimde büyüt...! 

Yemğaze Guaşe 

Nart yurduna döner, 

Acılı, yaslı başını eğerek, 

Çok geçmeden Yemğazeş 
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İkiz çocuk doğurur... 
Birine Nart Wezırıs, 

Diğerine Nart Yimıs 

Adları verilir... 

Birbirine benzer 

Yıldız gibi iki kardeş... 

Şiirler 

(Hadağat'le Asker'in derlemelerinden 

alınan tekst Kabardey'ce anlatımından 

Yismeyl Özdemir ve Abaze İbrahim 
tarafından Türkçeleştrilmiştir.) 

  

BENCİL 

"Ben demek bencilliktir.” 

Seni beni yok bul işin 

azizim 

ben toplum 
sen uçurum 

Karanlıklarda şiir 

Her hamle yuvarlanıyorsam 

böyle taştan taşa 

gizi adına sözcüklerin 
Andolsun 

Kurtulürum 

Şahin SAYILGAN 

BİR BİLSEN 

İnsanlar var 

İnsanlar 

özlemleriyle tutuştuğum 

topraklar 

koklamadığım 

-çiçekleri kankırmızı- 

Bir bilsen 

neler var 

neler doyamadığım 

arkadaşlarım 

rüyalarımda edindiğim 

kardeşlerim 

tanımadığım 

“Birde sevdiğim | 

dağların en güzel kizı 
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—ŞAHİN SAYILGAN— 

Mohmad Sulayev (Çeçen Şairi) 

Çev. Refik Özdemir 

Çağırıyorsun beni -duyamıyorum, 

Sağırım yaşamın gürültüsüne, 

Yıllardır sesini alamıyorum, 

Gidiyorum en önde, nefes nefese! 

Yolumdan sapamam, bu olanaksız 

Çoktandır yankılayan gönlümde: 

Çocukken duyduğum yurdumun sesi 

Bir an olsun dinmedi yüreğimde. 

O, götüren çağıran beni, 

Parlak ölümsüz yıldız. 

Her an bağlıyor beni kendine, 

Gece rüyamda bile... 

Vatanım çağırıyor usanmasız, 
Karnım tok başka seslere. 

Durursam, duracak kalbim zamansız, 

Gidiyorum varmam gereken yere. 

Suçluyorsun beni, duyamıyorum; 

İsteme gücümün yetmediğini!... 
Mutlu bilse bile, insan kendini 

Değildir, özlüyorsa memleketini! 

Bakma 

şimdi berrak 

suskun 

ama deniz gibiyim 
Hafif bir rüzgar esmesin 

dağlardan 
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Çeviri . MANSUR ULUTAŞLI 
  

    
Değirmenci Şefriko hakkında yazılmış birkaç mektup geldi yönetim merkezine. Konu hep aynıydı. Şefriko 

Canbot çalışmasına karşılık aldığı para oranına göre değil, çok daha lüks bir yaşam sürüyordu. Nereden geliyor- 

, du bu kadar para? 

— Konuyu iyice anlamalı, eğer doğru çıkarsa bir de müfettiş göndermeli mektupların geldiği y yere, dedi yö- 

netici, sabah bizleri toplantı odasına çağırdığında. 

— Çok iyi! Herkes desteklemişti bu fikri. 

— Kimi göndersek uygun olur? diye sordu yönetici. 

Tüm oturanlar. birbirimizin yüzüne baktık, ama hiçbirimiz tek kelime etmedik. Herkes biliyor ki teftiş için 

gidip rapor tutsa, işin sonunda mutlaka dedikodu var. Bu nedenle kimse "ben gideceğim" demiyor. 

- Yemizeğiko Wuçujıko'yu göndereceğiz, dedi yönetici, -delikanlı bu olayı mutlaka çözmelisin... 

Üzeririe laf etmediler oturanlar. Ben de düşündüklerimi söylemedim. Yöneticim ve çalışma arkadaşlarımın 

güvenini sarsmayacak, değirmenci hakkında çok sert bir rapor tutacaktım. Öyle olmadı ise de değirmencilere yü- 

reğim ısınamadı bir türlü, direkt bana yaptıkları birşey yoksa da, diğer insanlara karşı tutumlarını duydukça on- 

lara karşı nefretim yerleşmişti bir kez. 

Volga marka arabama kurulmuş bir şekilde keyifli bir yolculuktan sonra değirmene ulaştığımda öğlen ol- 

muştu. Değirmenciyi sorduğumda öğlen yemeğini yemek üzere evine gittiğini söylediler. “Daha iyi, -dedim ken- 

di kendime- Onu bahane ederek evini de görür, yaşam biçimini de gözlemiş olurum." 
Dış kapıyı açıp bahçeye girer girmez, sanki beni bekliyormuşçasına, kır saçlı, bodur bacaklı adam kapıya 

çıktı. 

— Buyur, buyur! -Sevinçle, sanki yüzüme hasretmiş gibi karşıladı beni. 

Buyuracak misafir değilim ben. Seninle görülecek bir hesabım olduğu için merkezden çıkıp geldim. Haydi 

“yürü gidelim değirmene!- Kendimi sert ve acımasız göstermek amacıyla yüzümü karartarak, sesimi tam bir erkek 

sesine benzeterek söyledim bunları. 

—0 Çerkes huyu değil, -Neden geldiğimi hiç anlamamış gibi rahat konuşuyor Cambot.- Bahçeye kadar gir- 

dikten sonra eve girmeden dönmen uygun olmaz. 

— Yok, yok, öyle bol zamanım yok benim. Yürü gidelim değirmene.- Geri adım atmıyorum. 

— Hey delikanlı, delikanlıysan da Çerkes'in. Çerkes gibi davranmayı bırakmasan daha iyi edersin. -Koluma 

girmiş beni sürükleyerek söylüyor bunları Cambot.- Yürü bakalım eve, bir tas soğuk suyumuzu içer biraz da din- 

lenirsin, 

Eve girmeyi hiç düşünmeme rağmen peşimi bırakmadı Cambot. Beni en çok etkileyen sözü de "o Çerkes 

huyu değil” demiş olması. Beni eve soktuğu yetmezmiş gibi arabamı da bahçeye çekti. Şoförü dei çeri aldı. O 

- buişlerle uğraşırken ben de evi gözden geçirdim. Bakılacak epeyce şey vardı doğrusu. 

Duvarlar halıdan görünmüyor, yerler de öyle. Televizyon köşede duruyor. Hepsini tek tek saymak mümkün 

mü? Hangisine bakacağını şaşıracağın kadar çok eşya var evde. "Merkeze yazılanlar doğru demek ki,- diye söyle- 

neek bakınıp oturuyorum. -Eğer çalmıyorsa nasıl aldı bunca ederi olan eşyayı?" 

Buzdolabından çıkardığı, dört soğuk bira ile içeri girdi Cambot. Bir eliyle duvara dayanıp, diğer eliyle kos- 

kocaman büfeden çıkardığı yepyeni, tamamı altın suyuna batırılmış bardakları masaya koyarken; 

— Kırk yaşına girdiğimde almıştı bunları arkadaşım bana. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Kim gelirse gelsin 

bunları kullanmıyorum, ama olsun, sen çok değerli misafirimsin. Sen ne istersen düşün. Taaa Maykop'tan geldin 

buralara. 

"Tabi öyle söyleyeceksin, -Başlattığı konuşmaya tahammül edemediğimden söylemi yorum.- Bunlarla beni 

bağlamaya çalışıyorsan, hiçbir yararı olmayacağını söyleyeyim." Ama benim düşündüklerimle hiç ilgilenmiyor, 

biraları açmış, önüme koyduğu pırıl pırıl bardağa doldururken konuşuyor; 

— Tanrıya şükür, nasipsiz değilim. İyi arkadaşlarım var, görüyor musun buradaki kristal bardakları, -Bardağı- 

ma birayı doldurduktan sonra boş şişeyi yerine koydu, büfeden yana elini uzatarak gösterdi Cambot. -Bütün 

bunların içinde paramla aldığım bir tane bile yok. Almak istesem de bunca parayı nereden alırım?... 
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"Numara yapma, numara yapma, arayı geçeceksin. Bu yepyeni, yerin ve duvarların görünmesine engel olan 

halıları arkadaşlarının aldığını söylersin sen", -diye söylemiyorum ama benim düşüncelerimle hiç ilgilendiği yok, 

konuşuyor; * 

— Söyledim ya, nasipsiz değilim, görüyor musun dışardaki garajı, Pencereden bakarak bahçedeki garajı gös- 

terdi.. İçerde yepyeni bir Volga araba var. Onu Lotoda kazandım. Evet biletle kazandım. -Bakışlarımdan inan- 

madığımı sezinleyen Cambot, pekiştirdi; fakat değiştirerek yanlış biçimde. Birtakım kağıtlar çıkararak önüme 

koydu. 

— İşte dokümanlarım var. Neden biranı içmiyorsun, ne bekliyorsun? 

— İçmeyeceğim, bira içmeye gelmedim ben buraya, hadi değirmene gidelim. -Sertleşiyorum. 

— Eee delikanlı, öyle deme, Çerkes değil misin, masaya kadar konulmuş şeylerden bir lokma almaman uy- 

gun düşmüyor hiç. 
Yakamı bırakmayacağını iyice anlayınca, elime aldığım birayı bir dikişte bitirdim. Çok sıcak bir gündü. Çok . 

da susamış olduğumdan keyifle içtim. Hakkında rapor yazacağım adama kendimi ağırlattırmayı hiç yakıştıramı- 

yordum yoksa gözüm çoktandır biradaydı. 

— Ben insanları çok seviyorum. -İkinci şişeyi açmış bardağıma doldururken söylüyor Cambot.- O nedenle 

onlar da bana Karşı çek iyiler. Görüyer musun bu koskoca evi, bütün tuğlalarını bir günde getirdiler. Kimse bir 

kuruş almadı. İç, iç... Yaklaştırıyor kadehi. 

— Hayır, sağolasın, yetti içtiğim. Haydi değirmene gidelim. Kalktım. 

— Dur, dur işte hindi olmak üzere... 

— Hayır, hayır! Yürüdüm 

— Hey delikanlı, delikanlıysan da anlaman gerekli. -Tuttu beni Cambot.- Çerkeslerin bu tür huyları yoktur. 

Eve girdikten sonra, bismillah dedirtmeden salmazlar insanı. İ 

Tatlı bir sarmısak kokusu yayan kaynamış hindi, koca bir tepsinin üzerinde, yaşlı ve ufak tefek bir kadın ta- 

rafından odaya getirildi. Selam verdi, elindekini masanın üzerine bırakarak çıktı. Arkasından Şıpsı ve başka yiye- 

cekler de geldi. Yepyeni kristal tabaklarla-donattı masayı kadın. 

"Beni içirip görevimi yapmama engel olacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar, -söylenip oturuyorum.- Onun 

olacağını hiç sanmasınlar. 

Ama benim düşündüğümle hiç ilgilenmiyor Cambot. Konuşuyor: 

— Hey delikanlı, içki olarak en çok hangisini seversin, konyak mı, bizim buralarda yapılan rakımı, yoksa i iyi 

şarap mi? 
o... 

girmene gidelim. 

— Hey delikanlı, öyle deme, -rahat konuşuyor Cambot- Çerkeslerin bu tür huyları yok. Sofraya koulan şeyi 

beğenmemezlik etmen hiç yakışmıyor. 

Kapağını açtığı büfede hangisine bakacağını şaşıracağın kadar değişik içki çeşidi yanyana duruyor. Arala- 

rında hayat boyu görmediklerim de var. Aralarından konyak, rakı ve iyi cins birer şişe şarap alıp masaya koydu. 

 — Söyle bakalım en çok hangisini istiyorsun. -Konyağı açarken yine sordu Cambot. 

— Sana söylemedim mi, yemeye-içmeye gelmedim buraya ben, haydi yürü değirmene, -kendimi sert göster- 

meye çalışıyorum. 

Öyle diyorsam da yolda epeyce acıktım. Aldığım güzel sarmısak kokusu, kaynamış hindi, ağzımın suyunu 

akıtmaya yetti. Yemek için ölüyorum. Ama ne de olsa yanına rapor tutmaya geldiğim adamla yemek yiyip içki 

içecek değilim ya? Hayır, bu olmaz. Ama benim düşündüklerimle hiç ilgilenmiyorCambot. Benimkini ve kendi 

kadehini doldurduktan sonra şişeyi kaldırırken konuşuyor: - 

— Bunu bana arkadaşım yurt dışına çıktığında getirmişti. Bunun gibi getirdikleri çok içki var büfede. İçe- 

lim haydi. Bakalım güzelim yabancı ülkede konyak. Kadehlerini kaldırıp birini bana uzattı. 

— Hayır, hayır, içmem, mümkün değil! 

— Hey delikanlı, kimlerdensin, hangi köyde dünyaya geldin sen? 

— Yemzeğiko'lardanım, ismim Wuçujıko, Dewnekoye'de doğdum. 

— Muhammed'in oğlu musun? 

— Öyle. 

— Bak bak... Bu bana gelen misafire bak! Bardakları bırakıp üzerime- atıldı. 

— Sen nereden tanıyorsun onu? - Şaşırmıştım. 

o — Yemzeğiko Muhammed'i tanımaz olur muyum? O'nunla ben savaşta birlikteydik, yeterince sıkıntı çektik 

birlikte. Eğer o olmasa idi şu anda karşında değildim, bombanın yıkıntısı altında kalmışken o çekip çıkardı 

beni, O'nun hatırı için kaldıralım bu birer kadehi. -Kadehleri yeniden eline aldı. 
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Ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette kaldım. Nasıl olur da o koca savaştan arta kalan bir insanla içmezsin? 

“Bu bir kadehi kaldırırım, ama onun için yazacağım raporda bir değişme olur diye düşünme” -dedim kendi ken- 

dime ve kadehi kaldırdım. Fakat benim düşündüğüm umurunda değil Cambot'un, konuşarak ikinci kadehi dol- 

duruyor; 

— İşte bu "dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” dedikleri. Hiç aklıma gelmemişti savaşta canımı kur- 

taran adamın oğlunun bir gün yanıma gelip, aynı sofrada yemeğe oturacağımız. Haydi kaldır kadehi, karşılaşma- 

mız için içelim. 
"Neyse bunu da içelim, ama ne yaparsa yapsın bundan başka bir damla bile içiremez - diyorum kendime. 

Ama bu nedenle rapor yazmam diye düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içinde!" Ama benim kalbimden geçen- 

le hiç ilgilenmiyor Cambot. Kadehleri doldururken konuşuyor: 

— Şimdi hayatta olmayan zavallı anneni de tanırdım. Tanrı cenneti versin ona. Bizleri doğuranlar için 

içelim. 

Becerebiliyorsan içme seni doğuran'ana için. Söylemiyorum "Bu sonuncusu!" ama benim düşündüğüm hiç 

ilgilendirmiyor Cambot'u. İkinci konyak şişesini açmış bir yandan kadehleri doldururken hunuşuyor: 

— Üç altın yerine üç arkadaş demişler. Arkadaşın çoksa, en zor işi çabuklaştırımar. İyi arkadaş gibi olabile- 

cek hiçbir şey yok. İçelim iyi arkadaşlar için. 

Onun arkasından kaç kadeh daha geldi, içtik, hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey beni taşımaz haldeyken 

Cambot'un koluma girerek beni arabaya bindirmesi. Dilim ağzımda dönemez halde iken, birşeyler söylüyordum, 

anlaşılmaz bir biçimde. Bazı konuşmalar kaldı aklımda: "Cambot, senden daha iyi Çerkes... Senden daha iyi in- 

san dünyada..." 

  

Anarşinin ayyuka çıktığı, or- 

talığın toz-dumana büründüğü, gö- 

zün gözü görmediği zamanlarda 

"CAFE EFE"de sığıntıydık. Bu iki 

sözcüğün şiirselliğine bakarak öy- 

le albenisi olan, oturmak için öze- 

nilen bir yerde dergah tuttuğumu- 

zu sanırsanız yanılırsınız. "CAFE 

EFE" tamamen rastlantı sonucu 

ortaya çıktı. Ortaya çıkışı gibi de 

işletilmeye başlandı. İsterseniz ko- 

nuyu biraz daha açalım. 

"EFE", bildiğimiz Ege efele- 
rinden değil. Hele hele zeybek, 

hiç değil. Yürüyüşü, konuşması 
efemsi olduğundan 

"Efe aşağı, Efe yukarı" derlerken 

efeliği kanıksamış, öz adını unut- 

muş, dünya yıkılsa "Efe" diye 

çağrılmadıktan sonra arkasına dö- 

nüp bakmaz olmuş. Almanya'dan 

arkadaşları . 

dönen arkadaşları “Ulan Efe, ne 

zaman moderen olacaksın? Kıraat- 

hanenin tarihe karıştığı yüzyıla 

yaklaştığı halde sen hala kahve- 

kıraathane diye bocalayıp duru- 

yorsun. Caf, de oğlum, cafe... 

Moderin ol biraz" dedikleri için 

modern olma istemiyle kahveha- 

nesinin camına sarı ve kırmızı 

harflerle “CAFE EFE" yazdırmış. 

"CAFE" üstte, alabildiğine yayıl- 

mış ve hantal. "EFE" ise biraz alt- 
ta, dimdik ve bitişik harflerle ya- 

zılmış. 

Efe, günün belirli bir saatinde, 

özellikle de çayının demli olduğu 

zamanlarda kendine bir demli çay 

yapar, adının yazılı olduğu camın 

hemen dibine sandalyesini özenle 

yerleştirir, demli çayın tadını çı- 

kararak içer. Böyle zamanlarda 

Kitap: Kes'ıpane Aram 

Basım: Krasnodarski, 1979 

YENEMİKO MEVLÜT 

"CAFE"”nin altı üstüne gelse, müş- 

teriler "çay" diye kırılsa Efe'nin 

kılı kımıldamaz, bir an önce çayi- 

nı bitirip müşteriye hizmet etmeyi 

aklının ucundan geçirmez. Dahası, 

biyik altından gülümser "Efe!" 
dendikçe esriklenir, duyulur du- 

yulmaz bir sesle küfürü basar: 

"Ulan ölmediniz ya..." der. "Mec- 

bursunuz buraya gelmeye..." İçin 
için gülümser. Hoş biz de başka 

kahvelere gitmeyiz. "CAFE"ye ge- 

liriz. 7 

Gözlüklü, geniş ve kırmızı 

yüzlü (Enişte) ile siyah saçlı, gür 

bıyıklı, (o sandalyesinin üzerinde 

dimdik oturan başka bir adam 

(Dayı) tavla oynuyorlar. Atılan 
zarlara maniler düzüyorlar. İkisi- 
nin de şivesi birbirinden bozuk. 

İkisi de küfürbaz mı küfürbaz. 

49



Oyun oynarlarken o denli yüksek 

sesle konuşuyorlar ki "CAFE"de 

oturanların onları dinlemek zorun- 

da olduklarını sanıyorlar. Burası 

aile gibi bir yer. İsteyen İstediği 

gibi konuşur. Kimse kimseye ka- 

rışmaz. Hele küfürleşmek bir er- 

dem bile sayılır. Zaten küfür, gün- 

lük yaşamın içinde kendine yakı- 

şan yerini almış. Özellikle de Da- 
yı, küfürsüz konuşmaz. Kazara öy- 

le bir densizliği olacak olursa ya- 

dırganır. İlla küfür ettirilir. Küfrün 

en yakası açılmadıklarını, kişiye 

göre en yakışanını ancak Dayı bi- 

lebilir. 

Tavla oynayanlardan biri, bir 

ara öyle neşelendi, öyle neşelen- 

di ki (oyunu iyi gidiyordu), so- 

nunda bir Abaza havası söyleme- 

ye başladı. Daha sonra da "Ah 

o eski günler!" diye nara attı. * 

Enişteydi narayı atan. Bir Arnavut 

kızıyla evli olduğu için onu tanı- 

yanlar adını söylemezler, "Eniş- 

te" derlerdi. "Ah!"ın kime, niçin 

olduğunu anlayamadım. 

İnsanlarımız çok ilginç. Ne 

düşündüklerini, tasa ve kıvançları- 

“nı anlamak güç. Bakarsın, hiçbir 
şey yokken parlayıverirler, ağza 

en alınmayacak küfürü basarlar. 

“Ah!” dediklerinde ciğerlerinin 

parçalandığını, bu "Ah!" ile kah- 

rolduklarını sanırsın. Aradan çok 

geçmeden de hiçbir şey olmamış 

gibi işlerini sürdürmeye başlarlar. 

Sevinç ve tasaları saniyelik. Ne za- 

man sevineceklerini, ne zaman kı- 

zacaklarını kestirmek güç. Çok kü- 

çük şeylerden mutlu olabildikleri 

gibi, gereksiz ayrıntılardan da tasa- 

lanırlar. Tasalanmak da söz mü, 

basbayağı çileden çıkarlar. Ya- 

şamları boyunca gereksiz ayrıntı- 

lara girmişlerdir. Tavırlarına ba- 

karsan çok önemli işlerini izleme- 

ye'zamanı olmayan büyük bir iş 

adamı, dünyayı yöneten bir politi- 

kacı görünümünü sezersin. Oturup 

konuşmaya başlarsan her şeyden 

haberlerinin olduğunu sanırsın. 

5G 

Zamanla çok ilerici, zamanla da 

alabildiğine gericidirler. Dedim ya; 

saniyeleri, osaniyelerine Uymaz. 

Ruhsal yapılarının kökenine in- 

mek olası değil. Kızdıklarında, 

dünyayı kökünden sarsacaklarını 

sanırsın. Neşelendiklerinde hiçbir 

tasalarının olmadığına inanırsın. 

Bazen, firtinaya tutularak kayala- 

ra çarpan, parçalanan, bazen de 

çarşaf gibi durgun denizde pupa 

yelken ilerleyen yelkenliye ber- 

zerler. 

Bak, biraz önce "CAFE*yi tt. 
reten, ciğerleri parçalanmış sandı- 

gım şu adam, şu koca Abaza, bir- 

şey olmamış gibi oyununa devam 

ediyor. Niçin tasalanmıştı? Erinç- 

lendirmeyen düşüncesi neydi? O 

“Ah!"dan sonra bu kadar saf, te- 

miz bir şekilde oyununu nasıl sür- 

dürebiliyor? Bu iriyarı adam hâlâ 

olgunlaşmamış bir çocuk gibi, 
oyuncağı elinden alındığında kı- 

“ özlemleri 

zan, bağırıp çağıran, biraz sonra 
> > 

da niçin ağladığını, niçin kızdığı- 

nı unutarak oyununu sürdüren bir 

çocuk. Biraz önceki “Ah!” hangi 

dile getirmek içindi? 

Bak, herşeyi unuttu. Fırtına dindi. 

“Enişte” yeniden zara maniler 

düzmeye başladı. Görünüşte erinç- 
li. Ya içi? Böyle şeyler sorulmaz. 

Ayıp. Gizinin herkesin ağzında 

gezinmesi doğru mu? Oyunlarını 

bitirmişler. İki arkadaş, iki koca 

Abaza birbirine gösteriş yapmak 

için hesabı kendisinin ödemesini 

istiyor. Hesabı ödemeyenin küçü- 

leceğini sanıyorlar. Yıllardan beri 

sırtlarında kambur olarak sürükle- 

dikleri, altında ezildikleri halde bi- 

lincine bir türlü varamadıkları feo- 

dal ilişkilerini sürdürme çabasında- 

lar. 

Ne ilginç?! 

  

  
        

   



    

Basından 

  

  

CUMHURİYET/2 

OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 

  

  

HIFZi VELDET VELİDEDEOĞLU 

Hemen söyleyeyim ki bu sorun, dağıtıcı ve çok teh- 

İikeli, düşüncesiz bir fikir bombasıydı. Daha önce de 

birkaç kez yazmış olduğum gibi Osmanlı Mebuslar 

Meclisi kapanmadan önce Türkiye'nin sınırlarını sap- 
tayan Misak-ı Milhi (Ulusal Ant) çevresinde ülkemizde 

yalnız Türkler değil Çerkes, Gürcü, Laz, Kürt, Arap 

gibi türlü etnik gruplar da bulunuyordu. Ve bu da 

pek doğaldı. Çünkü yeni kurulmakta olan Türkiye 

Devleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçılarından 

birisi olduğu için bu devletin sınırları içinde, onu oluş- 

turan eski etnik gruplardan az miktarda da olsa, bir- 

“takım Kişiler vardı. İşte “dağıtıcı fikir bombası” de- 

diğim bomba, patlayıcı çelik bombadan daha tehli- 

keli olabilirdi. Bereket versin toplantıda bulunan An- 

kara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa bu tehlikeyi se- 

zerek daha başlangıcında müdahale edip, çözülmeye 

varabilecek tartışmaları önledi. Ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin ö günden sonraki yaşamında ar- 

tık böyle bir tehlike söz konusu olmadı. Düşüncesiz- 

likten doğduğu için, “tehlikeli” dediğim olayı anla- 

tayım: Türkiye Büyük Millet Meclisi sekizinci top- 

lantısını yapıyordu. Günlerden 1.5.1336 (1920) Cumar- 

tesi idi. O gün birinci ve ikinci oturumda, yeni kuru- 

lacak hükümette hangi bakanlıkların yer alması ge- 

rektiği görüşülüyor, Meclisi ikinci başkan, Erzurum 

Milletvekili Celalettin Arif Bey yönetivordu. Musta- 

fa Kemal Paşa, bir üye olarak her zamanki yerine 

oturmuş, milletvekilleri arasında yapılan görüşmeleri 

izliyordu. Söz alan Kastamonu Milletvekili Yusuf Ke- 

“mal (Terigirşenk) Bey uzunca konuşmasında sıhhiye 

ve muavenet-i içtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba- 

kanlığı) konusunda şu düşünceleri de ileri sürdü: 

(Bunları Meclis'in Tutanak Dergisi'nden Cih 1 s. 

164'ten alarak, günümüzün Türkçesine çevirip bura- 

va aktarayım.) i 

«... Eğer bu bakanlıklar devlet işlerini görecekler- 

se, yani kamu görevi yapacaklarsa, sanıyorum ki her 

Türk'ün söyleyeceği şey şudur: Memleketimizde gö- 
rülecek ilk iş sağlık işidir. Çünkü sağlık olmazsa, çün- 

kü Türklük bulunmazsa, o Türkler üzerine bina ede- 
ceğimiz hiç bir iş kalmaz, ne içişleri ne savunma işi 
kalır. Türkleri korumak için önce sağlığı korumalı- 

dır (Alkışlar). İkincisi, onların refahını (varlıklı ol- 

masını) sağlamalıdır. Değil mi efendim. Onun için 
öyle sanıyorum ki bundan sonra böyle bir kamu ku- 

ruluşu olacaksa, bunun başında sağlık işleri bulun- 
malıdır. Eğer biz memleketimizde bulaşıcı olan ve he- 
kimlerin bildiği gibi, Türklüğü bitiren hastalıkları bi? 
an önce o'tadan kaldırmazsak, eğer Türk ailesinin, 
Türk ferdinin varsıllığını sağlayacak önlemleri almaz- 

sak hepsi boştur. Ne yaparsak yapalım, hepsi boş- 
tur. Bu nedenle böyle bağımsız bir sağlık bakanlığı- 
nın kurulması gereklidir”... 

Yusuf Kemal Bey'den sonra Sivas Milletvekili Emir 

Paşa söz aldı. Onun konuşmasını aktarmadan önce 
şurasını belirtmeliyim ki, onun paşalığı askerlikte ka- 

zanılmış bir rütbe olmayıp aile tarafından konulmuş 
bir unvandır. Bir de şu noktaya işaret edeyim, Emir 

“Paşa yukarıda sözünü ettiğim etnik gruplardan, sa- 
nırım, Çerkes grubundandı. Şimdi onun konuşma- 
sına geçelim: 

“Yusuf Kemal Bey hazretlerinin konuştuğu sırada 
sağlıkların muhafazası gerekliliğini yalnız Türklere 
özgülemiş olmasına iliraz ediyorum. (İslam demek- 

ti, sesleri. Kelime ile oynamayalım sesleri) Müsande 

buyurun, zannederim ki, Müslümanlık namına ku- 

rulmuş bir hilafet vardır. Değil buradaki Müslümanlar 
yeryüzünde bulunan bütün Müslümanların halifeli- 
ge bağlılıklarını unutmamak gerekir. Rica ederim ki, 
yalnız Türklük namına konuşmayalım. Çünkü 

Türklük namına biz buraya toplanmadık. (Gürültü- 

ler) Rica ederim. Yalnız Türkler değil, Müslümanlar 
tenlikle kabul ettik. Şu halde çıkarlarımız ortaktır. 

Kurtarmaya kesin karar verdiğimiz birlik, yalnız, 
Türk, yalnız Çerkes değil, hepsinin karışımından olu- 

şan bir İslam varlığıdır. Bunun böyle anlaşılmasını 

ve yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesini rica edi- 
yorum (alkışlar) 

KA 

Bu konuşmaların yapıldığı | Mayıs 1920 günü Mus- 

tafa Kemal Paşa otuz dokuz yaşında, genç fakat ün- 

lü bir komutandır. Bir hafta önce Türkiye Büyük Mil- 
let Meclisi Başkanlığı'na seçilmiştir. Sivas Milletve- 

kili Emir Paşa'nın özel bir amaç taşımayan fakat dü- 

şüncesiz konuşmasının Ulusal Kurtuluş Savaşı için ne 
büyük tehlike oluşturabileceğini hemen görmüş, da- 

-    



  

  

kika geçirmeden Meclis kürsüsline çıkarak yukarda- 

ki konuşmayı yapmıştır. Bu konuşmanın içinde Ata- 

türk milliyetçliğinin özünü bulmak mümkündür. Ge- 
rek doğuda, gerek batıdaki birçok devlette etnik grup- 
lar vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuşmasın- 

da belirttiği gibi, elbette bunların da haklarını göz- 
etmek gerekir. Örneğin “Her Türk özgür doğar, Öz- 

gür yaşar” derken bu ilke yalnız Türkleri değil, Türk- 
iye sınırları içinde yaşayan bütün etnik grupları da 

kapsar. Madem ki Ulusal Ant sınırları içinde kurul- 
muş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde ezici çoğunluğu 

Türk unsuru oluşturmaktadır, o halde herhangi bir 
iç ya da dış sorun söz konusu olduğunda “Türkler” 

denilince bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlar kas- 

tedilir. 
Bunun karşısında bölücü ve ayrılıkçı düşünce ta- 

şıyanlar olabilir. “Olabilir” değil, vardır, yalnız biz- 
de değil, bir çok ülkede vardır. O halda Atatürk'ün 
yukarıya aktardığım konuşmasında açık ve haklı ola- 

rak söylediği gibi bu vatanda yüzyıllardan beri or- 
tak çıkarlarla birbirine bağlanmış unsurların hepsi 
“Türk” genel tanımı altında belirlenir. Bunun başka 
yolu yoktur. Esas olan karşılıklı menfaatlerin korun- 
ması ve türlü unsurlar arasında karşılıklı sevgi ve say- 
gıdır. Irkçı milliyetçilik, toplumu dağılmaya götürür. 
Vatan sınırları içindeki bütün grupları kapsayan bi- 
tünleyici milliyetçilik ise halkımızı güçlendirir ve kal- 
kınmaya götürür. İşte Atatürk, yeni devletin kurulu- 
şunun o ilk günlerinde bu noktayı vurgulamış, bir da- 
gılışı önlemiştir. 

demek, hatta Osmanlı demek kâfidir efendim (İslam 
deniliyor sesleri). Bu vatanda Çerkes, Çeçen, Kürt, 

Haz ve daha birtakım İslam halkları vardır. Bunları 
dışlayacak. bölücülüğe sebep olacak söz söylemeye- 

lim. (Gürültüler) Ben bu mesele hakkında uzun söz 
söyleyecek değilim. Bu gibi sözlerin şimdiye kadar bir 
yararını görmedik. Hepimiz halifeliğe bağlıyız. Bu yü- 

ce halifeliği birçok yüzyıldan beri koruyan soyhu Türk 

kavmi olduğunu da kimse inkâr edemez. Yainız ayrı 
gayrılığa sebep olacak İiç bir söz söylenmemesini tek- 
rar diliyorum." 

Sivas Milletvekili Emir Paşa'nın bu konuşması üze- 

rinc Meclis'te soğuk bir hava esti, daha doğrusu ha- 

va gersinleşti. Durumun tehlikesini hemen sezen An- 
kara Alillervekili Mustafa Kemal Paşa söz alarak şöyle 

konuştu! 

“Efendiler, sorunun bir daha fekrarlanmaması ri- 

casıyla bir iki noktayı belirtmek islerim: Burada kas- 

iedilen ve vice Meclisimizi oluşturan kişiler yalnız 

Türk değildir, yalnız Çerkes değildir, yalnız Kürt de- 
Bildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden oluşan İs- 

lam unsurlarıdır, samimi bir bütündür. Bu nedenle 
bu yüce kurulun temsil etliği, haklarını ve yaşamını, 

onurunu ve sanını kurtarmak için kesin karar verdi- 

gimiz hedefler, yalnız bir tek İslam unsuruna özgü 
değildir. İslam unsurlarından oluşan bir bütüne aif- 

tr. Bunun böyle olduğunu hepimiz biliriz. Hep ka- 

bul ettiğimiz ilkelerden birisi ve belki birincisi olan 
sınır sorunu belirlenirken ve saptanırken bizim ulu- 

sal sınırımız İskenderun'un güneyinden geçer, doğu- 
ya doğru uzanarak Aiusul'u, Süleymaniye'yi, Ker- 

kük'ü kapsar. İşte ulusal sınırımız budur dedik. Oy- 
sa Kerkük'ün kuzeyinde Türk olduğu gibi, Kürt de 
vardır. Biz onları ayn tutmadık. Bu nedenle koruma 

ve savunmaya uğraştığımız ulus, doğal olarak, yal- 

mız bir unsurdan ibaret değiklir. İslamın türlü grup- 

larından oluşmuştur. Bu bütünü oluşturan İslam un- 
surlarından her biri bizim kardeşimiz ve çıkarları tü- 
müyle ortak olan vatandaşımızdır... Yine kahul etti- 
gimiz esasların ilk satırlarında bu türlü İslam unsur- 
ları ki bunlar vatandaştırlar, birbirlerine karşılıklı say- 
gı ile bağlıdırlar ve birbirinin her türlü haklarına, ırk- 
sal, toplumsal, coğrafi haklarına daima saygılıdırlar, 

bunu tekrar ettik ve perçinledik, cümlemiz bugün iç- 
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İmre MA DAIDASI İ «ES 

Burs 4 dar yazan Limon'cuya cevap 
Milletimizin i isminin medeniyet fukarası Kürtler ve 

kalalarının saat onikiden sonra çalışmasıyla ünlü 
Lazlarla birlikte anılması, yanlarında uşak olarak ça; 
tıştırdıkları bu aşağı milletlerle aynı kefeye konulmak 
istenmesi biz Çerkezleri derinden yaraladı. 

Bir diğer hususta milletimizin isminin küçük harfle 
baştıatılmasıydı, bunu da diğer toplumların yüksek 
kültürümüz ve şerefli tarihimiz karışısında duyduk- 
ları aşağılık kompleksine bağlıyoruz. 

Ankara Hukuktan Çerkezler 
asır Ganbolar, Güven Geredeli, Fazıl Lide 

  

Herseyden önce a Gini k 
lere aynen iade ,ediyorum.   b Zam mta "nal bir £ 

  
Limun Üegisi'nde yayınlanan, Kürt ve Laz toplumlarını aşağılamaya çalışan bu mektup, eğer bir kışkırt- 

Ma Geğilm, Kurt ve Laz toplumlarından çok “biz Çerkezleri derinden yaraladı". Bu yazı kim tarafından yazılmış 
olursa olsun, Kafdağı'nın 13-14 üncü sayısında "Irkçılıkla Mücadele Günü” üzerine yazılan yazıdaki tesbitleri 

" haklı çıkarmaktadır; "... halkın zayıf bir anında, önyargı dozunu yükseltip, toplumsal düşüncenin ırkçılığa yön- 
lendirilmesi söz konusudur. Önemli olan tüm dünya uluslarının bilimsel ve çağdaş bir anlayışla bu olaya karşı" 
tavır alınması gereküğinin kavranılmasıdır. 

. KAFDAĞI



  

, Dernek Haberleri 

YALOVA KUZEY KAFKAS 

KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA 

DERNEĞİ 

1979 yılında kurulan Derneği- 

mizin, 1986 yılına kadar olan İaa- 

liyetleri oçok daha önemlidir. 

Kuruluşundan kısa bir süre sonra 

Dernek faaliyetlerinin durdurulma 

'dönemine. girilmiş. Buna rağmen 

kısa zamanda toparlanarak, folk- 

lor çalışmalarına ve kültürel faali- 

yetlere hız verilmiş, en Zor Şşari- 

larda iyi bir zemin hazırlanabil- 

miştir. 

Derneğimizin son iki yıllık faa- 

liyetlerini özet olarak şöyle sira- 

layabiliriz. 

Folklor faaliyetleri; İstikrarlı 

bir çalışma içinde sürdürülmekte 

- olup, kadrosunda yüzü aşkın folk- 

lorcunun bulunduğu, derneğimi- 

zin Kafkas Halk Dansları Toplu- 

luğunu, değerli folklor hocamız 

sayın Hacı Murat Dağıstanlı ve 

onun nezaretinde. minikler grubu 

ile yeni yetişenleri, folklorumu- 

zun değerli elemanı sayın Yücel 

Pekdemir tarafından çalıştırılmak- 

tadır. 

Şu anda Minikler ve Büyükler 

olmak üzere, Kafkas Halk Dansla- 

rını her yörede sergilemeye hazır 

iki ekibe sahip. bulunmaktayız. 

Müzik faaliyetleri, değerli mü- 

zisyenimiz Sayın Selami Özbay ia- 
rafından, şimdilik küçükler gru- 

buna müzik kursa verilerek sürdü- 

rülmektedir. 

Folklor gösterilerimiz; 

19-20 Temmuz 1986 tarihlerin- 

de Yalova'nın Kurtuluşu şenlikle- 

rinde 

22.11.1986 tarihinde İzmit-Tü- 

. tün Çiftliğinde. 

07.12.1986 tarihinde Yalova' 

da (Ergun sinemasında.) 
28.02.1987 tarihinde Bursa-Or- 

hangazi'de 

07.03.1987 tarihinde Yalova' 

da (Kuruluş Gecesi) 
25.04.1987 tarihinde Yalova' 

da (Okul yaptırma kampanyası ya- 
rarına gündüz ve gece iki gösteri.) 

12.05.1987 tarihinde Yalova' 

da (Arnavutluk Bale Topluluğu ve 
TUFAG) | 

07.06.1987 tarihinde Çanak- 

kale-Biga'da 

20.06.1987 tarihinde Karamür- 

sel-Fevziye Köyünde 

07.08.1987 tarihinde Yalova' 

da (Kapalı Spor Salonu.) 
04.09.1987 tarihinde İzmit'te 

(Kapalı Spor Salonu.) 
08.10.1987-09.10.1987 tarihle- 

rinde Yalova 2; Uluslararası folk- 
lor şenliklerinde (Yalova Kapalı 
Spor Salonunda.) . . 

- 10.10.1987 tarihinde 2. Ulusla- 
rarası Şenliklerinde (Kartal'da) 

27.02.1988 tarihinde Yalova' 

da (Kuruluş gecesi) 
02.04.1988 tarihinde Kütahya' 

da (Kapalı Spor.Salonu) 
23.04.1988 tarihinde .Yalova' 

da (Okul yaptırma kampanyası ya- 
rarına gündüz ve gece iki gösteri.) 

Ayrıca 1986 yılında minikler 

grubuyla Güney ve Soğucak Köy- 

lerinde, 1987 yılında aynı grupla 

Teşvikiye Köyünde sergi açılışla- 

rına katılmıştır. 
İki yıl içinde yirmiyi aşkın gös- 

teri düzenlenmiş ve her gösteri- 

mizde kalabalık halk kitleleri tara- 

fından takdir edilerek ayakta al- 

kışlanmıştır. Bundan da Cemiyeti- 

miz adına büyük mutluluk ve kı- 

vanç duymaktayız. 

Bu mutluluk ve kıvanç zinciri- 

nin halkaları gün geçtikçe çoğal- 

makta ve artmaya devam etmek- 

tedir. 

Derneğimizin sosyal ve kültürel 

faaliyetlerinden olan, Sayın Cum- 

hurbaşkanımızın başlatmış oldu- 

ğu KENDİ OKULUNU KENDİN 
. YAP Kampanyasına katkıda bu- 

lunmak amacıyla geçen yıl ve bu 

yıl Yalova Kapalı Spor Salonun- 

da gündüz ve gece olmak üzere iki- 

şer gösteri düzenledik. Gösterile- 
rin gelirlerini toplam 6.000.000.- 

TL'yi Yalova Okul 

Kampanyasına bağışladık. 

Derneğimiz, bu ve buna ben- 

Yaptırma 

zer yararlı kampanyalara katkıda 

bulunarak, sosyal ve kültürel faali- 

yetlerini bundan sonra da sürdür- 

me amacındadır. 

Bahsetmiş olduğunuz bu sosyal 
ve kültürel faaliyetlerimizde karşi- 

laştığımız problemlerin en önemli- 

si, folklor çalışmaları için kendi- 

mize ait bir yerin olmamasıdır. 

Faaliyetlerimizi daha aktif bir 

şekilde sürdürebilmemiz için ken- 

dimize ait bir yer, yani Derneği- 

. miz için kendi mülkü olacak bir 

bina, açıkçası Yalova'da bir KAF- 

KAS KÜLTÜR SİTESİ'nin kurul- 
ması ihtiyaç haline gelmiştir. 

Bu hususu değerli üye ve hem- 
şehrilerimizden aldığımız cesaret- 

le 29.05.1988 tarihinde yapılan 

Kongrede gündeme getirdik. Genel 

Kurulun ittifakı ile alınan Kararla 

Yalova'da KAFKAS KÜLTÜR Sİ- 
TESİ'nin oluşumu için bir fon ku- 

rularak bağış kampanyası açılmış- 

tır. Pamukbank Yalova Şubesinde 

341019-6 hesap No. ile açılan 

"KAFKAS KÜLTÜR SİTESİ" Fo- 
nuna bağışlar gelmeye başlamış 

olup, ayrıca Yönetim Kurulu ve 

bu hususta görevlendirilen arka- 
daşlar, bağış kampanyasına hız ve- 

rilmesine gayret sarfetmektedirler. 

Amacımız, kendi 

Sosyal ve Kültürel faaliyetlerimizi 

daha etkin bir şekilde sürdürerek, 

topluma daha faydalı olabilmek- 

tir. 

Bu vesile ile Kuzey Kafkasya 

Dergisi mensuplarına ve Dergi- 

miz aracılığıyla tüm okurlara en 

derin sevgi ve saygılarımızı suna- 

Vız. 

Yönetim Kurulu a. 

Başkan 

Şahabettin ÖZDEN 
— 

yerimizde . 
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SON SESLER 

A.K.K.K. Derneği 7 Haziran 

1988 tarihinde “Son Sesler” ile il- 

gili gösterim ve söyleşi düzenle- 

miştir. Ankara Alman Kültür Mer- 

kezi salonundaki gösterim sonra- 

sında filmin yönetmeni İsmet 

ARASAN, yazar-yönetmen Çetin 

ÖNER ve Derneğimizden Özdemir 
ÖZBAY, Fahri HUVAJ'ın söyleşi- 
si salonu dolduran izleyicilerin 

canlı katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Fotoğraf: Handan Yavuz 

KUZEY KAFKAS ÇOCUK 
a 

ŞENLİĞİ 

A.K.K.K. Derneği çocuk toplu- 
luğu 18-19 Haziran 1988 tarihin- 

de Anadolu Sanat Merkezi'nde 

uzun süre unutulamayacak güzel- 

likte bir Kafkas Çocuk Şenliği dü- 

zenledi. m 

Minik kardeşlerimizin hazırla- 

dığı program üç bölümden oluş- 

muştu. Programın ilk bölümünde 

tiyatro topluluğu oyunlarını izle- 

yenlere büyük bir başarı ile sundu. 

Daha sonra müzik grubundaki kar- 

deşlerimiz programlarını başarı ile 

sundular. Çok başarılı olan 

kardeşlerimiz seyirciden oldukça 

büyük ilgi gördü. Bu ilgi bazen şar- 
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kıları birlikte söyleme biçimine 

dönüşüyordu. Son olarak halk 

dansları grubu oyunlarını sundu. 

Minik kardeşlerimizin verdiği coş- 

ku ve heyecanı başka bir yerde 

hissetmek sanırız çok zor. . 

Çocuk topluluğumuz - bütün 

program süresince oldukça rahat 

ve profesyonelce davrandı ve çok 

şeyler başarabileceklerini gösterdi. 

Onların bu başarısı hepimize gele- 

ceğe güven dolu bir merhaba de- 

me cesaretini verdi sanırız. 

Bu güzelliklerin yaratılmasında 

emeği geçen bütün minik kardeş- 

lerimize ve hocalarına saygıları- 
mızla. 

  

, 

ANKARA KUZEY KAFKASYA 

KÜLTÜR DERNEĞİ'NE 

Derneğimizin 1 Mayıs 1988 

günü yapılan kongrede seçilen de- 

netleme ve yönetim kurulu üyeleri 

ve istifalardan sonraki yönetim 

kurulu listesi aşağıda sunulmuş- 

tur. 

İLK YÖNETİM KURULU 
Başkan: 5. Ersin BERZEG. 

Başkan Y.: Orhan DOĞBAY 

Sekreter: Abdulkadir ÖZYIL- 
MAZ 

4 Muhasip: Yavuz ARTUT 

5 Üye: Rahmi UĞUR 
6 Üye:Naci ÜNEY 
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Y
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D
I
 

me
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ENETLEME KURULU 

Dursun BEDİZ 

2 İdrisSÜER 
3 ÖmerİYİGÜN 

5. Ersin BERZEG ve Abdul- 

kadir ÖZYILMAZ'ın istifaları so- 
nucunda yeni yönetim kurulu 

14.05.1988 tarihinde aşağıdaki 

şekilde oluşturulmuştur. 

YÖNETİM KURULU 
Başkan: Orhan DOĞBAY © - 

Başkan Y.:Gülseren DOĞBAY 

Sekreter: Recep ÖZYÜREK 
Muhasip: Yavuz ARTUT 

Üye: Rahmi UĞUR 
Üye: Naci ÜNEY 

ENETLEME KURULU 

Dursun BEDİZ 
İdris SÜER 

Ömer İYİGÜN W
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KAFDAĞI DERGİSİ 

ANKARA 

DÜZCE KAFKAS KÜLTÜR 

“DERNEĞİ'NDEN 
Genç ressamlarımızdan Avni 

Uğur'un (Dipşow) yağlı ve sulu 
boya çalışmaları 25-31 Temmuz 

tarihleri arasında derneğimiz bina- 

sında sergilendi. 
Sergi dernek başkanımız Hik- 

met Neğuç'un konuşması ile açıl- 

dı. Başkan konuşmasında "Muha- 

ceret tarihinde derli toplu olarak 

yaşantımızı yansıtan bir sergi ol- 

ması bakımından önem taşımak- 

tadır. Bu serginin ilki Ankara'da 

ikincisi de Düzce'de sergilenmek- 

tedir. Bu nedenle. derneğimizi 

şanslı sayıyoruz. Her ne kadar mu- 

haceret kesiminde çeşitli sanat 
dallarında ün salmış, eserler ver- 

miş hemşerilerimiz olmuşsa da 

kendi soyunun mensup olduğu ta- 

lihsiz toprağının ve insanının tra- 

jedik sorunlarıyla ilgilenmemiş, ta- . 

nıtıp sevdirmemiştir. Bu eksiklik- 

“lerin farkına varıp eksikliği gide- 
ren ve özgün çalışmalarıyla katkı- 

da bulunan sanatçı arkadaşımızı 
kutlar, kendisine başarılar dileriz." 

diyerek serginin niteliği ve önemi- 

ni belirtmiştir. 
Görsel. olarak Kafkas insanının 

yaşantısından kesitlerin yansıtıldı- 

ğı, göç ve göç sonrası Çerkes'lerin 

konumunu anlatan sergi Düzceli 

hemşerilerimizin büyük ilgi ve be- 

genisini kazandı. 
Yerel basın ve çeşitli kuruluş- 

lar da sergimize ilgi gösterdi. Sa- 

natçımız ile diyaloğa girerek eser- 

leri hakkında beğeni ve eleştirile- 

rini ilettiler. © 
Kalabalık bir kitlenin izlediği 

sergimiz de hemşerilerimize tari- 

himizi ama hatlarıyla anlatıldı. 

Bu tür kültürel etkinliklerin sü- 

rekliliğini amaçlâyan derneğimiz 

elemanları olarak, Kafdağı dergisi 

aracılığı ile tüm hemşerilerimizin 
geçmiş bayramını kutlarken genç 
ressam Avni Uğur'a gelecekteki 

çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Kemal SEZGİN 

G. Sekreter 

  
HALKOYUNLARI GÖSTERİSİ 

A.K.K.K. Derneği Halk Dans- 

ları Topluluğu 11 Haziran 1988 
tarihindz2 Atatürk. Kapalı Spor Sa- 

lonunda sayın hemşehrilerimiz ve 

davetlilere uzun süre özledikleri 

bir gece yaşattı. Hemşehrilerimi- 

zin gösteriye olan ilgileri oldukça 

yoğundu. Hatta gösteriyi izlemeye 

Ankara dışında topluca katılımlar 

oldu. 

Gösteri dernek başkanı Aslan 

ARI'nın açış konuşmasıyla baş- 
ladı. Sayın ARI konuşmasında 
halkoyunlarımızı “gurbetteki biz 

Kafkasyalıların birlik ve bütünlü- 

günü korumamızda, yek vücut ol- 

mamızda, kültürel. varlığımızı ko- 

rumamızda en büyük etmen" ola- 

rak değerlendirdi. Müzik grubu- 

nun başarı ile seslendirdiği parça- 

lar eşliğinde oyunlarını sergileyen 
grup, izleyenlerin alkışlarını aldı. 

Grubun her oyunu ile ayrı duygu- 

ları yaşadık. Kafe oyunu ile kadın 

ve erkeğin birbirine olan saygısını 

ve ölçüyü, Yislamey ile Kafkas in- 
sanının ataklığını ve becerisini, 

kızların dansında kimi zaman ka- 

baran, kimi zaman sakinleşip akan 

suyu gördük. Yine Kafkas insanı- 

nın savaşçılığını, sevgisini, şaka- 

cılığını, kısacası onun yaşamından 

kesitleri gördük. Bütün bunları 

çek yetersiz şartlarda ve imkansız- 

lıklar içinde hazırlayıp sunan der- 

neğimize ve Halk Dansları Toplu- 

luğu'na içten teşekkürler. 

KERMES'İN ARDINDAN 

Ankara K.K.K. Derneği bina 

inşaatı yararına tertiplediğimiz 

Kermesi beş-altı ay süren hazır- 

lıktan sonra 11 Haziran günü aç- 

tık. 
Hemşehrilerimizin şahıs olarak 

veya gruplar halinde Düzce'den, 
Sivas'tan, İstanbul'dan daha bir- 
çok illerden gelip folklor gecesin- 
de ve kermeste bize destek olma- 
larına, satın almada gösterdikleri 
gayrete sonsuz teşekkür ediyoruz. 

Her biri. saygıdeğer birer genç 

İşin başında iken önemli olar 

eşyayı toplamalı diyor ve endişe- 

leniyorduk. Bir süre sonra boş ye- 

re (oendişelendiğimizi (o anladık. 

Memleketin dört bir yanından ge- 

len paketler ve bazılarının içinden 

çıkan mektuplar çok heyecan ve- 

rici ve sanki bağış değil, her biri 

birer duygu paketi idi. Birçoğuy- 
la hiçbir zaman tanışmadığımız 

bu hanım kardeşlerimizin teşek- 

kür ve teşvik dolu mektuplarma, 

kıymetli el emeklerine nasıl ve 

neyle teşekkür edebileceğimizi 

bilemiyorum. oGayretlerinin en 

küçük parçasının bile ziyan olma- 

dığını bilmelerini istiyerum. 

Wa
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kız ve hanım olan arkadaşların ye- 

di gün boyunca akşama kadar 

ayakta, tezgahtarlığın en anlamlı 

ve en başarılısını sergilemeleri, el- 

leriyle yaptıkları pasta ve çörek- 

leri Kermes büfesine teslim edip, 

sonra dilim halinde satın alip ye- 

meleri, bu arada kurulan sıcak 

dostluklar ve tanışmalar yaşanma- 

ya değer anlardı. En ufak sürtüş- 

mesiz ve pürüzsüz sürdürülen ilişki- 

ler çevredeki yabancıların dikka- 

tinden kaçmamış olacak ki "siz 

farklı İnsanlarsınız, aranızda çok 

güzel bir anlaşma var” sözleriyle 

gözlemlerini ifade ettiler. 

Eşya göndererek katkıda bulu- 

nan tüm hemşehrilerimize, esnaf 

arkadaşlara, gençlerimize, satın al- 

mak suretiyle destek olan hemşeh- 
rilerimize, satışı gerçekleştiren bü- 

tün arkadaşlara, baştan beri bize 

destek olan derneğimize, .eşya 

gönderen diğer derneklere ayrı ay- 

ri teşekkürlerimizi bildiriyoruz. 

Bundan sonra yapılacak bu tür 

faaliyetlerin, bilhassa kermes ça- 

lışmalarının aynı coşku ile destek- 

leneceğine inanıyor, gelecek yıllar- 

da da sürdürmelerini diliyoruz. 

Kermes Tertip Komitesi adına 

Suzan Arı 

BİR KÜREK HARÇ, 
BİR TUĞLA DA SİZDEN... 

Kampanyamıza Kermesle 

katılan hemşehrilerimize teşekkür 
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ediyoruz. İsimlerini tespit edeme- 

yerek (o yayımlayamadıklarımızdan 

özür dileriz. 

Aysel Çetinkaya (Ereğli) 
Ayhan Ayva (Havza) 
Ayla Arı (Eskişehir) 
Ayten Ataç 
Aysel Enez 

Ayten Ediger 

Aysel Canbulut: 

Aslıhan Gümüş 

© Ayşe Buhan (Simav) 
Ayten Baykan (Balıkesir) 
Aynur Güroz 

Ayşe Öztürk (Balıkesir) 
Ayşe Gündoğdu (Karaman) 
Ayhan Orhan Abay (İstanbul) 
Atilla Gürer a 

Ayten Aslan 

Ayten Aslan 

. Aysel Ersoy 

Aysel Çeciker 

Ayten Berzeg 

Atike Edige (Ereğli) 
Adnan Bal 

Ayla Sakar (Sivas) 
Ayfer Kankuş 

Ayfer Satış. 

Aysel Özden (Kayseri) 
Ali Yetik 

Ayşe Yılmaz 

Ayşe Servet 

Aliye Ergören (Sivas) 
Ayşe Özdemir (Sivas) 
Ayşe Üzer 
Birsel Çetin (Kayseri) 
Bayramhan Kandemir 

Bedriye Baykan (Balıkesir) 

Bediya Çermen 

Bedri Denge 

Bahattin Şen 

Bahattin Saçlı 

Burhan Şen 
Birsen Özden 
Cahide Özay (İzmir) 
Canse) Açıkgöz (Sivas) 
Cemile Arzudoğan 
Çetin Aydemir (Balıkesir) 

- Düriye Huvaj 

Demet Çetin (Kayseri) 
Diiben Öztürk 
Dilan Üğurtepe 

Durcan Canbolas . 

Dilek Özaydemir (Ereğli) 
Enes Tiriko 

Esen Çatım (Karabük) 
Emine İnci 

Esra Akdoğan 

Elmas Eşsiz (İstanbul) 
Ergül Kanbolat 

Ender Ticaret 

Emine Dinç 

Esin Erdoğan 

Emel Baydar (Sivas) 
Efsun Bebe Mağazası 

Edibe Dinç (Ereğli) 
Fahri Kanşat 

Filiz Özcan 
Fahriye Yılmaz (Konya) 
Filiz Yılmaz 
Fatma Özbek (Antalya) 
Figen Tomanbay (Sivas) 
Fadime Canbek (Sivas) 
Fatma Özdemir 

- Fecriye Yıldız (Ereğli) 
Fahriye Göncü (Ereğli) 
Günay Bozdemir (Kayseri) 
Gülşen Canbulur 

Güner Yılmaz (Ereğli) 
Güngör Gökalp (Konya) 
Gülten Taşçıoğlu (Antalya 
Gülay Şahin (Balıkesir) 
Gönül Özcan 
Gülay Belen 

Güler Hatko 

Güçlü Optik - 

Güner Dinçer 

Gülser Özen 

Güner Saçlı 

, Gül Alpuğan 

Gönül Onder (İzmir) 
"Halim Özek (Biga) 
Hanife Baykan (Balıkesir) 

 



Handan Baykan (Balıkesir) 
Hatice Şahin (Karaman) 
Huri Batu 

Hilal Erdoğan 

Hayriye Akdoğan 

Halime Aydoğdu 

Işıldar Ticaret 

İstanbul Kuzey Kafkas Kültür Der. 

iffet Bageoğlu 

İsa Özdemir 
İffet Kut (Konya) 
İsmail Tekin (Balıkesir) 
İsmet Çeviker 

Janset Arı 

Karsaklar Tuhafiye 

Kiymet Türkan 

Leyla Ünal 
Leyla Ceylan (Düzce) 
Lale Karaoğlu (İzmir) 
Leyla Apaydın (Kırıkkale) 
Melihe Erdoğan (Sivas) 
Minat Aydoğan 

Mehtap Çetinkaya (Sivas) 
Melehat Aydın (Düzce) 
Meral Sezgin (Elazığ) 
Meliha Ulutaşlı 

Münevver Taymaz 

Miyase Kanşat 

Meral UĞurtepe 
Mediha Ünlü 

Meral Mis 

Mirza Kardeşler 

Merdiye Özcan (Kayseri) 
Mercan Enez 

Mihrican Unal 

Meliha Payal 

Melehat Eker (Konya) 
Mürvet Türkan (Balıkesir) 
Mesut Özden (Balıkesir) 
Müzeyyen Kaplan (Bursa) 
Müzeyyen Sarıgül (Bursa) 
Müzeyyen Boğatır 

Neriman Bozdemir 

Nazmiye Bolut 

Nazif Enes 

Nevzat Şirin (Biga) 
Nejla Levent 

Nejla Sönmez 

Nesrin Yüksel (Balıkesir) 

Nurhayat Kaymaz (Konya) 

Nadire Şenvar (Reyhanlı) 
Nurten Can (Balıkesir) 

Nesrin Sayit (Balıkesir) 

Nuvit Togan 

Nurgül Yüksel 

Nihal Ceylan 

Nedret Vatanarttıran 

Nusret Dinç 

Nazmiye Ünlü (Elazığ) 

Nilüfer Hurmu 

Nevin Aydın 

Nursel Temel 

Nazir Kankoç 

Nevin Çeliktaş (Sivas) 
Nermin Gündüz 

Nursel Akdoğan 
Nadire İnal 
Nurhayat Ozkan (Sivas) 
Nimet Yaraş (Sivas) 
Nihal Altunbaş (Sivas) 
Nejdet Hatam (Bandırma) 
Özlem Doğan 

Özgün Modaevi 

Özlem Baykan 
Pan Butik 

Pınar Combay (Sivas) 
Pınar Bozkurt 

Remziye Yıldırım 

Refika Altunöz 

Ridar Dinç 

Remziye Kılıç (Düzce) 
Refik Işıldar 

Reyhan Göktaş (Sivas) 
Sezen Selek (Ladik) 
Suzan Arı 

Servet Ünal 
Selim Canak 

Semiha Özdemir 
Sevil Canbulut 

Semra Yaman 

Saadet Kanbolat 

Sevim Irmak (Balıkesir) 
Semra Bektaş (Konya) 
Semra Taşçıoğlu (Fethiye) 

Setenay Süzer (Gebze) 

Sezgin Aydın 

Sevgi Kuş 

Sevinç Baykan (Balıkesir) 
Semiran Sürmen 

Semra Fidan 

Sümer Aydemir (Düzce) 

Süheyla Kanşat 

Serap Canpolat 

Sevim Adige 

Saniye Denge 

Süheyla Cankılıç (Sivas) 

Saadet Bozkurt 

Sevda Yılmaz 

Selma Kankuş 

Solmaz Çitil 

Sigoş Ticaret 

Songül Bekdemir (Sivas) 
Sevdiye Bozkurt 

Süheyla Saral 

Suzan Kantekin 

Sevil Uzun (Antalya) 
Sevim Servet 

Saliha Üner (Sivas) 
Şükran Özbek (Antalya) 
Şükran Ekşi 

Şenay Uğurtepe 

Şengül Yançatoral 

Şengül Aydemir (Sivas) 
Turan Akkaya (Karaman) 
Tansel Çapar (Bursa) 

Türkan Denge 

Türkan Altun 

Tülin Koçer (Sivas) 
Tülinay Levent 

Tülin Özgür (Sivas) 
Turan Kankuş 

Tayyar Önder (İzmir) 
Uğurcan Tanrıbakan 

Ümran Özkütük (Ereğli) 
Ümit Deniz (Balıkesir) 
Ümit Apaydın 

Vildan Atak 

Yüksel Gümüş 

Yasemin Honazoğlu 

Yasemin Aydoğan (Soma) 
Yılmaz Kaplan 

Yüksel Ünal 

Zülfikar Enez 

Züleyha Aslan 

Zuhal Gış 

“Zeynep Özdenoğlu (Sivas) 
Zekiye Yaranan 

Antalya ve Düzce'den toplu katı- 

lımlara da teşekkür ederiz.
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“( Guzaval Tarihi) S 
  

  

  

WOOL. Joğ MAZIRLAYANK 

O Tarık, Cemal Kutta” 
dd 

  

KASKASYA MÜRİDİZMİ 

AYTEK KUNDUKH 

Hazırlayan : 

Tarık Kutlu 

  
İMAM MANSUR 

Tarık Kutlu 

Yayınlarımızı aşağıdaki adresten 

“4 30 indirimli isteyebilirsiniz. 

GÖZDE KİTAPLAR YAYINEVİ 

İstasyon Caddesi No: 24/A 

Kartal - Maltepe / İSTANBUL 

MOHMAD MAMAKAYEV 

NEPSENİN AŞKI 
SİİRLER 

  

NEPSE'NİN AŞKI 

MOHMAD MAMAKAYEV (Çeçen Şairi) 

Çeviri : 

Refik Özdemir 

SOVYET ÇEÇEN ŞİİRİ 

ANTOLOJİSİ 
Refik ÖZDEMİR 

Seld Baduyev 

Mehmad Mawahbayev 

Arti Mamabaysv 

Mehmad Seleyev 

Bala Ahmatova 

Abazer Aydasirev 

Şayhi Aronnukayav 

Abmad Suleyszancv 

Muhmnd Dikayev 
Hasmohized Edilov 

Masbak Hibiyev 

Zaynap Sulkıymanova 
Apti Biceltanov 

Meviadi Magemedov 

Abdnihamid İlateyev 

  

SOVYET ÇEÇEN ŞİİRİ 
ANTOLOJİSİ 

Hazırlayan : 

Refik Özdemir


