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Değerli Okuyucu, 

İlk defa sizinle iki yıl önce, 1987 Şubat ayında, birinci sayımızla karşılaştır. Çıkışımızda en temel etken 
kültür uğraşı veren derneğimizde bir dergi eksikliğinin duyulması ve bu eksikliğin doldurulması gerekliliğiydi. 
Profesyonel yayıncılar değildik. Bir dergiyi yaşatıp yaşatamayacağımızı da bilemiyorduk. İçimizde yine dernek- 
lerimiz bünyesinde amatörce dergi çalışmasında bulunan arkadaşlarımız vardı. Ve dergi çıkarma konusunda en 
büyük destek ve zorlama da bu deneyimli arkadaşlarımızdan geldi. Tabanda da bir gereksinim ve zorlama yoktu. 
Ancak bir dergi çıkarmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir gereklilikle yola çıkıp, kendi okuyucu kitlemizi 

yakalayacağımız ümit ve bilinci ile ilk adım atıldı. 
Birinci sayımızda “Çıkarken” yazısıyla; ne yapmak istediğimizi, nasıl çıkacağımızı anlatmaya çalıştık ve 

sonunda şöyle dedik; "Yapmak istediklerimizi ve nasıl yepabildiğimizi her sayıda duyuracağız. Yapamadıkları- 

mızın vebalini tarih, herhalde çalışanlarda değil, çalışmalara olanakları ölçüsünde, güç ve yetenekleriyle oranlı bir 
biçimde omuz vermemiş olanlarda arayacaktır.” Ancak şimdi biliyoruz ki, bir vebal varsa, bunu biz yayın kurulu 

ağırlıklı taşıyoruz. Dileriz ki tarih bize büyük veballer yüklemez. En büyük başarımız da, bazı sayılarınızı sizlere 

zamanında ulaştıramadıysak da, sizlerin desteğiyle iki yılı doldurup, üç yaşınd basabilmemizdir. 
Evet üç yaşına basıyoruz. Ve üç yaşına basarken, sizlere biraz karşılaştığımız zorluklardan, güçlüklerden, 

olumsuz koşullardan bahsedelim. Ayrı bir büromuzun olmaması, kilitli bir dolabımızın dahi olmaması, bir çalışma 
masası, ışıklı masa, daktilo ve benzeri eksikliklerimiz karşımıza çıkan ve bizim için çok önemsenmeyen olumsuz 

koşullardan bazıları, Tüm olumsuzluklarımız yanında, üç temel güçlük ve eksiklikten bahsedeceğiz. 
Birincisi, yazımızın başında söylemiştik, bizler profesyonel yayıncılar değiliz. Bazılarımız değişik iş kolların- 

da çalışırken, işten artırdığımız zamanlarımızla, bazılarımız öğrenim görürken, ders ve sınavlarımızdan artırdığı 

mız zamanla, dergimizi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi Ankara'da bu potansiyel sürekli değişim 

" gösterirken, derneğimiz bünyesindeki diğer çalışma alanlarında da faaliyet gösteriyor. Derginin birinci yılında 
çalışanların birçoğu tam da işleri öğrenmişken, ya Ankara'dan ayrılmak zorunda kalmış, ya da işyerindeki bir 

değişiklikten zaman ayıramaz olmuş veya ders ve sınavların sıkıştırması nedeniyle ara vermişlerdir. 
İkincisi; bu değişen potansiyelle beraber, değişen kağıt ve basım fiyatları en önemli olumsuzluklardan birini 

oluşturmuştur. Basım ve kağıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra, birinci sayımız 150.000 TL' ye mal olmuş iken, 

son sayımız 2.000.000.- TL'ye ulaşan bir maliyeti bulmuştur. Dergimizin sizlere geç ulaşmasındaki en büyük 

nedenlerden biri de maliyeti düşürmek amacıyla, profesyonelce yapılması gereken bazı işleri (mizanpaj, pikaj, 
daktilo, vb.) kendimiz üsilenmemizdir. Elbette niyetimiz yakınmak, değil. Zor koşullarda da çıkarmaya çalışaca- 
ğız ve çıkarıyoruz dergimizi. Ancak sizlerin desteğiyle, maddi, manevi yardımlarınızla, oluşturacağımız daha iyi 

koşullarda, daha güzel, daha iyi dergi çıkarmak mümkün. Dergimize sahip çıkalım. Okuyup, okutalım ve manevi 

yardımlarımız yanında, maddi yardımlarımızı da katalım bu güzel uğraşa. 
Üçüncü ve en temel zorluklardan biri de yazı kadromuzun dışında okuyucularımızdan dergiye, şunu iyi 

yaptınız, bunu kötü veya şuna da yer verin, şu yazıyı yazmasaydınız da olurdu, vb. mektupların dışında, dergi- 
mize araştırma derleme, makale, öykü, masal, destan, şür, ub. konularda çok az sayıda yazı desteği aldık. Birçok 

eleştiri ve öneri de sözlü olarak ulaştı bizlere. Kafdağı'nın değerli okuyucuları gelin okuduğunuz gibi okutalım, 
yeni insanlara ulaştıralım dergimizi. Eleştiri ve önerilerimizi yazarak bildirelim, yazarak da katılalım dergimize. 

Böylece daha güçlü ve daha güzel olacağımız gibi, iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır. 
Elinize geçen bu sayıyla ikinci yılımızı doldurup, üç yaşına basıyoruz. Ekim-Kasım, Aralık-Ocak sayılarını 

birlikte sunuyoruz sizlere. Sizlere son iki sayıyı birlikte sunmamızın nedeni, Kasım '88'de yaptığımız Olağan 
Genel Kurul çalışmaları ve Genel Kurul sonrası çalışmalara başlayan yeni Yönetim Kurulumuz; geçmiş iki yılı 

değerlendirerek, çalışmaları bu değerlendirmeler ışığında yeniden programlaması kararındandır. (Bu konuda 
ayrıntılı bilgi ve haberleri bu sayınızda, Genel Kurul Haberleri başlığı altında bulabileceksiniz.) 

Genel Kurul sonrası çalışmalara başlayan yeni Yönetim Kurulu 1988-1990 dönemi çalışma programı doğrul- 
tusunda Kafdağı dergisi ve yayın çalışmalarının ele alınıp değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Bu toplantıyı 

bütün derneklerimiz yanı sıra binin üzerinde çağrı mektubu çıkarılarak okuyucu ve üyelerimizin katılımlarına 
açtık. 

Dernek temsilcilerimiz ve okuyucularımız katılımıyla yapıldığı toplantıya, katılımın okuyucu sayımıza oranla 
az olduğunu gözlemledik. i 

7 Ocak Cumartesi günü yapılan toplantıda Kafdağı dergisinin geçmiş iki yılı ele alınarak değerlendirildi. 

Yayın hayatının devamına karar verilen Kafdağı dergisinin geçtiğimiz iki yıllık dönemde bilimsel, araştırma- 
derleme yazılarının ağırlıklı yer aldığı vurgulanarak dar bir aydın çevreye seslendiği ve iki yıldır bu görevi başarı 
ile sürdürdüğü vurgulandı. 

Önümüzdeki iki yıllık dönemde ise daha geniş bir kitleye seslenecek ve ağırlıklı yazıların halka dönük ve daha 
kolay anlaşılır ve konuların can alıcı noktalarının önemle ve özetle vurgulandığı, haber ağırlıklı bir dergi öngörüle- 

rek benimsendi ve bu doğrultuda yeni bir yayın kurulu oluşturulmasına karar verildi. 

İlk iki yılın son dört sayısını eski yayın kurulu çıkaracak ve bu sürece de oluşturulacak yeni yayın kurulu 
1989 Mart ayından itibaren çalışmaları sürdürecek biçiminde karar alınarak çalışmalara başlandı. 

Bu çalışmalar sırasında aksayan dergi çalışmamızda önceden planladığımız doğrultuda 21-22 sayı ekonomi 
ağırlıklı olacak, 23-24. sayımızda insan hakları ağırlıklı olacaktı. Ancak 21-22 ve 23-24 sayılarını birleştirerek ve 

“insan hakları konüsunu daha ileri bir tarihe alarak Genel Kurul haberleri ve Ekonomi ağırlıklı dir dergi oluştur- 
duk. Bu gecikme ve değişiklikten dolayı sizlerden özür diliyoruz. 

Bu arada yeni bir yayın kurulu oluşturularak çalışmalara başlandı. Yeni yayın kurulunda eski kuruldan ayrı- 

lanlar olduğu gibi yer alanlar da oldu. Birçok genç, dinamik yeni elemanla desteklenen yeni yayın kurulu dernek 

başkanımız Aslan ARİ'nın dediği gibi, "taze kanla” çalışmalarını sürdürüyor. 

İki yıldır birlikte çalışan bizler siz değerli okuyucularımıza üç temel noktada çağrımızı yineliyoruz. Maddi ve 

manevi gücümüzü katalım dergimize. Okuduğunuz gibi okutalım dergimizi. Ve yazarak katılalım bu güzel uğraşa, 
Evet yeni Yayın Kuruluna başarılar dilerken, desteklerinizle, yeteneğiniz oranında, gücünüz oranında katılım- 

larınızla, önümüzdeki iki yıllık dönemde Kafdağı'nın daha güzel, daha güçlü olacağı inancındayız. 
Saygılarımızla. 

Yayın KURULU
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lan Ankara Kuzey Kafkasya Kül- 

tür Derneği Genel Kurulu 1988. 

1990 çalışma dönemi Yönetim 

Organlarını belirledi. 

Üyelerimiz yanısıra derneğimi- 

ze üye olmayanların da konuk ola- 

rak katıldıkları Genel Kurula İs- 

tanbul, İzmir, Düzce, Sivas Der- 

nekleri de temsilciler göndererek 

katıldılar. 

Gündem gereği oluşturulan Di- 

van Kurulundan sonra başkan As- 

lan ARİ Genel Kurula bir bildiri 

sunarak okudu. Daha sonra 86-88 
çalışma dönemi çalışma raporunu 

derneğimiz ikinci başkanı Süley- 

man YANÇATORAL sundu. De- 

netleme kurulu raporunu sunan 

“Özdemir ÖZBAY'ın konuşmasın- 
dan sonra 86-88 dönemi Yönetim 

Kurulunun ibrasına (aklanmasına) 

geçildi. Genel Kurulun ittifakla ib- 

ra ettiği yönetim kı.zulu adına ko- 

nuşan Hüseyin DENGE'nin yaptı- 

gı anlamlı ve güzel konuşmadan 

sonra yeni yönetim organlarının * 

seçimine geçildi. 

Oluşturulan Sayman Kurulun- 

dan sonra Divana tek liste sunul- 

du. Oylamaya sunulan liste ço- 

gunlukla seçilerek 88-90 çalışma 

dönemi Yönetim Kurulu Organları 

belirlendi. 

Oylama sonrası sayman kurulu- 

nun seçim sonuçlarını değerlen- 

dirme bölümünde Genel Kurula 

katılan konuk dernek temsilcileri- 

ne söz verildi. 

Bu bölümde Sivas'tan söz alan 

Mehmet ÖZDENOĞLU yaptığı 
konuşmada "... dernekler arası da- 

yanışmanın önemine değinerek, 

birlikte ve organize çalışmanın ge- 

reğini vürguladı. İnsan hakları ko- 

nusunda çalışmaların yağunlaştı- 

rılmasını istedi." 

İzmir Kafkas Folklor ve Sanat 

. Derneği adına konuşan dernek 

İla pi 

Ankara derneğinin önemine ve 

dernekler arası ilişkilerde üstlen- 

mesi gereken önemli role değine- 

rek, Ankara'nın maddi ve manevi 
koşullarının diğer taşra dernekle- 

rine oranla çok daha iyi olduğunu 

ve bunun iyi değerlendirilmesi ge- 

rektiğini söyledi.” 

Düzce Kafkas Kültür Derneği 

Başkanı Hikmet NEGUÇ ©... di. 
iv ş .. ve. 

ger konuşmacıların değindiği nok- 

talara dikkat çekip, özellikle or- 

tak bir program oluşturulmasını 

ve bunun önemini vurguladı." 

İstanbul Kafkas Kültür Derne- 
gi adına söz alan Cavit BAGEOĞ- 

LU ".. Ankara'da muhalefet ve 

hiziplerin olmadığını, ancak bu- 

nun dernek politikasının doğrulu- 

gundan ve ittifakların iyi değer- 

lendirilmesinden kaynaklandığını 

vurgulayarak, bunun sonucu pasif 

bir ortamın veya yapının oluşma 
tehlikesini göz ardı etmemek ge- 

rektiğini dikkat çekip, genel kuru- 

la katılımın az olduğunu söyledi." 

Konuk thamadelerimizden 
Dursun Yaman HURMUOĞLU 

".. geleneksel kültür değerlerimizin 

önemini, bunların derlenmesi ve 

günün koşullarında yaşatılması ge- 

rektiğini vurgulayarak; halk oyun- 

larımızın özgün biçimde tanıtılma- 

sı ve bu konuda çaba gösterilme- 

sini istedi." ' 

Eski dernek başkanlarımızdan 

Fahri HUVAJ "... insan ve insan 

değerlerinin önemini vurgulaya- 

rak yaptığı anlamlı ve güzel ko- 

nuşmanın ardından, dernekte ya- 

pılan çalışmaların eksikliklerini 

eleştirirken, özellikle daha ilkeli 

çalışmak ve en geniş tabana ses- 

lenmenin gereğini vurguladı. Ya- 

yın Kayatına yönelik eleştirilerin 

yanısıra örnekleyerek, Kafdağı 
dergisinin genel kurula katılımının 

zayıf olduğunu ve daha iyi değer- 

lendirilmesi gerektiğini vurgula- 

dı." 
Söz alan büyüklerimizden Şük- 

rü İNCE ise ”.. geçen dönem görev 

yapan yönetim kuruluna yaptığı 

çalışmalardan dolayı teşekkür 

ederek çalışma koşullarının güçlü- 

güne değinerek hemşehrilerimizir 

yardım ve desteklerini esirgeme- 

melerini istedi." 
Sonuçların Oo açıklanmasından 

sonra kürsüye gelen yönetim kuru- 

İu üyelerinden Fahri Kanşat ” 

gösterilen güvene teşekkür etti ve 

bu güvene layık olmaya çalışacak- 
larını söyledi. Geçmiş ve önümüz- 

deki çalışmalara değinerek önü- 

müzdeki dönemin yoğun bir dö- 

nem olduğunu ve başarının ancak 

üyelerimizin katılımıyla mümkün 

olabileceğini osöyledi. Özellikle 
üye ve hemşehrilerimize ulaşmada 

çekilen güçlüklere değinerek ad- 

res değişikliklerinin bildirilmesini 

istedi." 
Yine yeni yönetim kurulu 

adına söz alan Cevat BAGEOĞLU 
".. Genel Kurulların iyi değerlen- 

“dirilmesi gerektiğini ve çalışmala- 

rın değerlendirildiği,önerilerin yo- 

gunlaştırıldığı katılımın yüksek ol. 

duğu, bir forum niteliğinde olma- 

sı gerektiğini vurgulayarak,bu Ge- 

nel Kurulda da bunun sağlanama- 

dığını söyledi. Üyelerin yönetim 
kurullarını sorgulaması gerektiği-: 

ni, istek ve önerilerini somut ola- 

rak belirlemeleri gerektiğine dik- 

kat çekti. Önümüzdeki çalışma 
döneminin geçmişin gratiğinden 

yola çıkarak daha ilkeli program- 

ların hayata geçmesi gerektiğini 

vurgulayarak,demokratik-merkezi- 

yetçi yöntemin önemine dikkat 

çekti." 
Konuşmacılardan sonra Say- 

man Kurulu sonuçları divan baş- 

kanlığınaverdi. Aslan ARİ listesi ço-. 

gunlukla yönetime seçildi. 

Genel Kurul üye ve hemşeh- 

rilerimizin dilek ve temennileri ile 

sona erdi. 

Bu bölümde genel kurula su- 

nulan bildiri rapor ve önergeleri, 

Sunuyoruz. 

  

  

  
  

 



Aslan Arı'nın Bildirisi 

“Dernek başkanımız Aslan 

Arı'nın Genel Kurula sunduğu 

bildiriyi saynen yayınlıyoruz." 

Saygıdeğer Konuklar, 

Kıymetli Üyelerimiz, 

Sevgili Hemşehrilerim, 

Derneğimizin 198 7-88 dönemi çalışmalarının değerlendirileceği ve 1959-90 çalışma döneminin temel 

çerçevesinin belirleneceği bu olağan Genel Kuruluna HOŞGELDİNİZ! 

Değerli Hemşehrilerim, 

Bu konuşmamda, Kuzey Kafkasyalıların yakın geçmişi ve s0sydİ yapısı ile dernek lerimizin oluşum ne- 

den ve amaçlarına, temel işlev ve beklentilerine kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi Kuzey Kafkasya'nın yerli (otokton) halkı olan Kuzey Kafkasyalılar, 19. yüzyılın ikinci ya- 

rısından itibaren, zamanın iki büyük imparatorluğu olan Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğunun an- 

laşmaları sonucu, Ancyurtlarından sürülüp koparılmış ve dönemin Osmanlı topraklarına, birbirinden ko- 

puk ve dağınık biçimde yerleştirilmişlerdir. 

Bu yeni yerleşim sürecinde bir yandan çevreye uyum ve yaşama mücadelesi veren Kuzey Kafkasyalılar, 

diğer yandan kendi geleneksel kültür değerlerini koruyup geliştirme kaygısı içinde bulunmuşlardır. Bu 

amaçla, önce içinde bulundukları toplumların dillerini ve kurallarını tanıyıp öğrenmişler, ardından, der- 

nekler kurup, buralarda bir araya gelmeye başlamışlar, acılarını-sevinçlerini, sorunlarını buralarda dile geti- 

rip paylaşmaya, iş ve güç birliği içinde bütün bu sıkıntıları aşmaya çalışmışlardır. 

1908 Meşrutiyetinin getirdiği sınırlı özgürlük ortamında ilk kez, İstanbul'da kurulan "Çerkes Teavün 

Cemiyeti" (Çerkes Yardımlaşma Derneği), savaş yıllarında kapatıldıktan sonra, 1942'de bu kez Dosteli 

Yardımlaşma Derneği adıyla yine İstanbul'da yeniden kurulmuş, 1950'lerde çok partili hayata geçişle bir- 

likte Kuzey Kafkasya Kültür Derneği adını alarak çalışmalarını sürdürmüştür. Daha sonra 1961 Anayasası- 

nın getirdiği daha geniş ve çağdaş özgürlük ortamında Ankara'da kurulan ve şu anda bir olağan Genel Kur- 

rulunu daha yapmakta olduğumuz Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, zaman zaman demokrasideki kesintile- 

rin ülkedeki bütün derneklere getirdiği genel kısıtlamalar dışında, çalışmalarını aralıksız sürdürmüş ve sür- 

dürmektedir. . 

Genel anlamda "kültür" ve özel olarak da Kuzey Kafkas Kültürü konusunda geniş bir yelpazede faaliyet 

göstermek isteyen Derneğimizin temel amacı, tüzüğünde, gayet açık ve somut biçimde şöyle ifade 

edilmektedir. 

“Derneğin amacı geleneksel kültür değerlerimizi derleyip, çağdaş dünya kültürü ile uyumlu biçimde 

geliştirerek üyelerinin kültür düzeylerini yükselimek ve onları ülke ve dünya gerçeklerini bilen aydın insan- 

lar olarak topluma daha yararlı hale getirmektir.” 

Böyle bir amacın, dünyadaki tüm kültürel gruplar için son derece doğal ve evrensel ölçüde, takdir edilen 

saygın bir amaç olduğu açıktır. v a 

Bir yandan böylesine doğal, evrensel. ve saygın bir amacı içtenlikle benimsemiş, istikrarlı ve demokratik 

bir kültür kurumu olması, öte yandan, Anayurt dışında Dünyada Çerkeslerin en yoğun yerleşim yeri olan 

Türkiye'de, coğrafi olarak iskan bölgelerinin orta yerindeki bir kentte; Ankara'da bulunması ve Ankara'nın 

hem Başkent, hem de bir Üniversite, memur ve aydın kenti olması, derneğimize daha büyük işlevler yükle- 

miş, bir bakıma onu bir merkez ve önder dernek konumuna getirmiştir. Bu yüzden, Derneğimizde 

yönetim görevi üstlenen hemşehrilerimiz, her dönemde, yüklendikleri büyük sorumluluğun bilinci içinde, 

daima ölçülü, dikkatli ve temkinli davranmaya özen göstermişlerdir. Kültürel sorunlarına sahip çıkmak ve 

çözüm getirmek istediğimiz çilekeş insanımızın, son 1,5 asırdaki dramatik yaşamı tüm etkinliklerimizde 

böyle bir dikkat ve özeni daima gerekli kılmaktadır. Merkezi konumdaki bir dernek olarak faaliyetler! 

 



mizin, sadece üyelerimize değil, aynı zamanda, dernekle ilişkisi olsun veya olmasın tüm hemşehrilerimize 

yansıyacağı düşünülürse ve yakın geçmişe şöyle bir göz atılırsa, ölçülü ve bilinçli davranma gereğinin öne- 

mi daha iyi anlaşılacaktır. 

Herşeyden önce 1864'lere kadar Çar emperyalizmine karşı sürdürülen ulusal kurtuluş savaşları ve özel- 

likle bu savaşlar sonundaki yenilgi, bizler için bir irajedi oluşturdu. Çar jermanıyla Anayurdumuzdan 

sürüldük. Özellikle Kuzey-Batı Kafkasya'da “e 95'lere varan oranlardaki kitlesel Çerkes sürgünü, kuşkusuz 

insanlığın tanıdığı en büyük dramlardan biridir. Yoksul, güçsüz, çaresiz halk; çoluğu-çocuğu, Radını-erke- 

ği, yaşlıs-hastasıyla 1,5-2 milyon dolayındaki Çerkes insanı can telaşı ve özgürlük arayışıyla, hiç ianıma- 

dıkları topraklara, adeta gözleri bağlı olarak akıp gittiler. 

İşte o günleri yaşayan insanların evlatları olarak bizler, bugün, taş ve sopalarla kolu-bacağı kırılarak top- 

raklarından sürülen Filistin halkının ve can havliyle kendilerini Irak sınırından Anadolu topraklarına clan 

Kürtlerin durumlarını herhalde herkesten daha iyi anlarız. Onlara T.C.nin insancıl duygularla kucak açma- 

sını ve deslek vermesini İnsan Hakları Dernek ve Kuruluşlarının onlar için yaptığı girişimleri takdirle karşı- 

ladığımızı belirimek isterim. 

Ancak hemen belirteyim ki aradan çok zaman geç tiği için uyger dünyanın dikkatinden kaçmış olmak- 

la birlikte, Çerkes sürgünü, bunlardan daha acı, ağır ve farklı özellikler taşımaktadır. Herşeyden önce Çer- 
kesler, sadece Anayurtlarından sürülmekle kalmamışlar, adeta bir sürgünler dizisine uğratılmışlardır. Bunun 

yanında, herhangi bir sürgün olayının, o halka verdiği, kendi ulusal-kültürel varlığını koruma konusundaki 

duyarlılık ve direnci de, zamanın Osmanlı İmparatorluğunun iskan politikalarıyla, iyice kırılmaya çalışı!l- ' 

mıştır. Dolayısıyla Çerkes sürgünü, bilinen klasik sürgün olaylarından farklı olarak, bir yönüyle sürgün, bir 

yönüyle tehcir ve her yönüyle bir kültür ve uygarlığın adeta toplu kıyımıdır. 

Dedelerimiz ilk büyük sürgün sonrası, yerleşme ve yeni yerleşim yerlerine alışma çabası içindeyken, bu 

kez 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı yaşandı. Ardından Berlin antlaşmasına konan bir madde ile Rus sınırları- 

na yakın bölgelerden uzaklaştırılmamız istendi. İkinci bir zoraki göçe tabi tutulduk. Gerçekten özellikle 

Balkanlara yerleştirilenlerimiz, daha yıllarca yer-yurt peşinde gezinip durmak zorunda bırakıldılar. 

"Halifenin Ülkesi” denilerek getirildiğimiz bu topraklarda, önce Padişah Sultana sunduğumuz hizmet 

ve sadakate, daha sonra T.C. Devletinin kurulmasında ve kurtarılmasında, emperyalist işgalcilere karşı ver- 

diğimiz savaşımlara, kan ve canlara rağmen, yanlış politikalar sonucu gelen Gönen-Manyas sürgünleri, bu 

sürgünlerin tüm Çerkeslere teşmil edileceği söylentileri ve bunlardan doğan tedirginlikler, insanlarımızı da- 

ha da yaraladı. Çerkes insanının "sürgün-tehcir-iskan" sürecinde çektiği açlık ve acılar, sahipsizlik, bir bakı- 

ma eski savaşçı, mücadeleci ruhumuzu alıp, bizleri çekingen ve temkinli insanlar haline getirdi. 

Çocukluğumuzda ailelerimizden aldığımız “Aman Çerkes olduğunu belli etme! Sakın Çerkesçe konuş- 

ma" uyarıları, atalarımızın çektikleri taze acıların ürünüydü. Yaşam ve ekmek savaşının, insanı en kutsal 

değerlerden bile uzaklaştırabildiğini görerek büyüdük. Son 3-4 kuşak, dönemlerine özgü darbelerden geçe- 

rek geldi: İlk kuşak Anayurttan sürüldü, kandırılıp koparıldı. İkinci kuşak ilk sürgünün burukluğunu 

“duydu, hem de Balkanlardan çıkarıldı. Üçüncü kuşak öteki iç sürgünlerive tüm bu Sürgün ve darbelerin ya- 

rattığı manevi baskıları ve eziklikleri yaşadı. 

Bütün bunların sonucu olarak azınlık psikolojisi ile içimize kapandık. Derilerimizi ancak birbirimizle 

paylaşır olduk. Bu yapıdaki insanların kurdukları derneklerin hemen hepsi, dışa kapalı "Çerkes" adını bile 

kullanmaktan çekinen birer kurum haline geldi. İçimizden yetişen özel yaşamlarında başarılı insanlarımı- 

zın bir kısmı, çıkarlarının zedeleneceği, mevkilerini kaybedebilecekleri endişesiyle, ya asıllarını sakladılar 

veya toplumlarının özellikle kültürel sorunlarına karşı kayıtsız kaldılar. 

Sonuçta derneklerimiz, çoğunlukla, kalbinde taze filizler yeşeren, kültürel mirasımıza sahip çıkmak 

isteyen gençlerin gelip gittiği, idare ettiği, daha yürekli, fakat güçsüz kurumlar olarak kaldılar. 

1970'lerden itibaren Türkiye genelindeki fikir akımları ve gençlik hareketleri, belirli ölçülerde bize de 

yansıdı. Düşünen, düşündüğünü söyleyen, geleceğini tartışan, fikir üreten bir gençlik yetişti. Bu genç ku- 

şak, mevcut durumumuzu, kültürel geleceğimizi, evlerde, derneklerde ve her yerde usanmadan, yorulma- 

“dan, çekinmeden konuştu, tartıştı Ama hiçbir zaman, uygar ve demokratik tartışma boyutlarını aşmadı. 

Büyük şehirlerde yetişen bu insanlar, Anadolunun çeşitli yerlerine, hatta başka ülkelere, iş için dağıldı- 

lar. Gittikleri yerlere geleceğe yönelik kaygılarını, düşünce ve özlemlerini de götürdüler. Artık bu kaysılar, 

düşünce ve özlemler sadece Türkiye'de değil, Çerkeslerin bulunduğu hemen her ülkede dile getirilmeye, 

konuşulup, tartışılmaya başladı Bunu, başka ülkelerden bizi ziyarete gelen hemşehrilerimizle karşılaştık- 

çadahaiyianlıyoruz. 

Gerçekten, her ne kadar bizler; buradaki hemşehrilerimiz, ekonomik nedenlerle başka ülkelere gidemi- 

yorsak da, Sovyetler Birliği, Ürdün, Suriye, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden kardeşleri- 

miz buraya gelebiliyorlar. Sarp kapısının açılış töreninde izlediğimiz gibi, sarılıp kucaklaşan, hasret dolu 

sıcak insan manzaralarını bizler de yaşıyoruz. Görüşüp konuşuyor, fikir ve düşünce alışverişinde bulunu- 

yoruz. 

Bu görüşmelerde de tespit ettiğimiz sevindirici bir durumu da özellikle vurgulamak isterim ki, gerek 

Türkiye'de gerekse başka ülkelerde yaşayan Çerkesler, halen vatandaşı bulundukları ülkelerin halkına 
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küçük bir zarar getirebilecek tutum ve davranışlardan özenle kaçındıkları gibi, tam tersine, o ülkelerin ge- 

lişmelerine ve mutluluğuna ellerinden geldiğince katkıdabulunma çabası ve kararlılığı içindedirler. öyle 

inanıyorum ki, çeşitli ülkelerdeki Çerkeslerin kendi aralarında kurabilecekleri ilişkilerin daha sağlıklı ve 

düzenli biçimde gelişiirilmesi, bu ülkeler arasındaki dosiluk ilişkilerinin gelişmesine de olumlu katkılar 

sağlayabilecektir. Kuşkusuz bu devletlerin kendi aralarındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesi de kültürümü” 

zü gelişiirebilmemiz bakımından büyük yararlar sağlayacaktır. Özellikle Anayurdumuzun içerisinde yer ak 

dığı Sovyetler Birliği ile vatandaşı bulunduğumuz ülkeler arasında yapılacak ekonomik ve kültürel içerikli 

anlaşmalar, bu ülkelerin kendi gelişmeleri açısından olduğu kadar, iki ülkedeki akrabaların, parçalanmış 

ailelerin irtibatlarını, giyaret imkanlarını artırması ve kültürel gelişmemize katkıları bakımından da, bizim 

için, özel ve büyük bir önem taşıyacaktır. 

Geçtiğimiz yıllarda İzmir Fuarında, bu ilişkilerin ne denli önem taşıdığını gayet açık biçimde müşaha- 

de ettik, Gerçekten Sovyetler Birliği'nin İzmir Fuarında, 1986'da Kabardey-Balkar ve 1987'de Değistan 
Özerk Cumhuriyetleri tarafından temsil edilmesi hemşehrilerimiz arasında büyük sevinç yarattı Bu pav- 

yonlara hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdiler; burada sergilenen ürünleri görmek, ilgililerle görüşüp konuş- 

mak için her yerden özel olarak geldiler. Dolayısıyla bu tür ilişkilerin daha da geliştirilmesinin yararına 

inanıyor ve bunutemenni ediyoruz. 

Değerli Hemşehrilerim. 

125 yıllık birkaç kuşağı kapsayan uzunca bir yaşam, bizleri içerisinde yaşadığımız insanlarla akraba 

yaptığı gibi, ülkede doğan çeşitli fikir ve siyasi akımlarda da yer almamıza sebep oldu. 

Bugün bizim insanlarımızın içerisinde sosyalist, sosyal demokrat, liberal, muhafazakar ve dinsel görüş 

yanlılarının bulunması doğaldır. Ancak ırk üstünlüğünü savunan politik akımlarda insanlarımız yok, olması- 

nı da istemiyoruz. 

Demokratik bir yapımız var. Demokrasiye saygılı yapımızı her zaman muhafaza ettik. Onun içindir ki, 

gerek dernekte gerek toplantılarımızda ve gerekse çalışmalarımıza katılanlarda politik düşüncelerine göre 

ayrım yapmayız. Bu sayede, derneklerimizde bütünlüğü muhafaza edebiliyoruz. Bir şehirde birden fazla 

dernek açılmıyorsa, bilingin ki bu, derneklerimizin, bütün insanlarımıza aynı sıcaklıkla kucak açmasından 

kaynaklanıyor. 

Değerli konuklar, 

Bugün toplu yerleştikleri ülkelerde Çerkes olarak tanınan Kuzey Kafkasyalılar, muhtelif dil ve lehçeler- 

le konuşan kabilelerden oluşur. Ayrı dilleri de konuşsalar, hep aynı törelerin, aynı inançların, aynı 

değerlerin insanıdırlar. Ve yüzyıllar boyu aynı folkloru yaşatmışlar, aynı müziği çalmışlar, aynı düşmana 

karşı birlikte savaşmışlardır. Şimdi de aynı ortak kaderle gurbetteler. Dil farklılıklarının gerisinde ortak 

Kafkas kültürünü beraberce yaşatırlar. Kültür ortaklığı dil farklılıklarıyla bölünemeycek kadar köklü ve de- 

gerlidir. Kafkas kültürünün bütünlüğü nedeniyle dil farklılığından kalkıp, ayrı dernekler, ayrı merkezler ve 

ayrı tesisler kurmaya kalkmıyoruz. Düğünlerimizde, yemeklerimizde, zevklerimiz, üzüntü ve sevinçlerimiz- 

de de birliktelik vardır. 

Ve birbirimizin diline, kabilesine son derece saygılıyız. Hazar ve Karadeniz arasında hangi dil ve kabile- 

den olursa olsun hepimiz Çerkes kelimesinin sihirli birleştiriciliğini içimizde duyarız. Çünkü Çerkes adı bü- 

tünümüzü birden kavrar. Bu, tek bir kabileye veya halka verilmiş bir ad değildir. Tüm Kuzey Kafkasyalıla- 
rın tanındığı genel müşterek addır. En azından gurbetteki hemşehrilerimiz böyle algılamak tadır. 

Sayın Konuklar, 

Bizi tanıyan herkes bilir ki, Çerkes insanı, insancıldır. İnsani duyguları her türlü maddiyatın üstünde tu- 

tar. O bakımdan yaşamında, insan ilişkilerini çok geliştirmiştir. Dolayısıyla insanlar arasında dostluğun, 

dünya halkları arasında barışın kurulmasından yanadır. Gerginlik ve savaş istemeyen barış derneklerinin sa- 

vunduğu fikirlere, her barışsever gibi katılıyoruz. Çünkü barışı demokratik yaşam içinde toplumsal geliş- 

menin önkoşulu sayıyoruz. 

Her cins insana, diline, dinine, ırkına, rengine bakmadan değer veririz. Ve insanların, insan haklarından 

eksiksiz, tavizsiz istifade etmelerinden yanayız. İnsan haklarını savunan, insanın gelişmesini ve mutluluğu- 

nu isteyen ve amacı bu olan insan haklarına ilişkin tüm çabalara ve kuruluşlara saygılıyız 

Değerli Hemşehrilerim, 

Çeşitli yönleriyle yakın geçmişimizi, buraya geliş şartlarımızı muhaceretleki yapımızı, bizim dışımız- * 

daki toplumlara bakış açımızı anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Bütün olumsuzluklara rağmen; hâlâ, dilimiz- 

le, törelerimizle, müziğimizle ve herşeyimizle varız. Bizim şartlarımızla bunca zaman ayakta kalabilen kaç 

toplum gösterilebilir!.... 

Toplumun orijinini muhafaza edebilmesi koşuluyla, her gün değişen dünya şartlarının, bizim geleceği- 

mizi de olumlu yönde etkileyeceği kuşkusuzdur. Bu bakımdan biz dernekler olarak, insanlarımızın kültü- 

rel kimliğini canlı tutma gayreti içindeyiz. 

Bu gayret, kültürümüzün demokratik yönlerinin açığa çıkarılarak çağın koşullarında yeniden üretimini 

sağlayıp yaşamak biçiminde olacaktır.
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18-19.6.1988 tarihinde A.S.M.de büyük coşkuyla izlenen KafkasıÇo'cuk “Şeiiliğinidüzâiileiniştir..K. Küf: 

kasyalıların kültürel ve toplumsal sorunlarını çeşitli gösterilerle anlatmaya çalışan çocuklarımız için, biz 

büyüklerin yapması gereken birçok galışmaların. olduğ uykanısındayizi.Kilgük.çoğklara yönelikkültürel 

çalışmalar halen,sürdürülmektedir.. Değerli üyeletin bu çalişmalarıdestekledikleridekdinde; çocuk larımızım'ı: 

diğer illerdeki hemşehri topluluklarına gösteri yapmaları mümkün olacaktır. Mit 

  

araşârmayyayın, derlemeler yönte öhegiğli konularda: ser gild: açinak;! ikönferaiklek öeriteketi Hin ai MÜ 

K. Kafkasya kültürünü yaşatmak, bilgi birikimini sağlamak, yapılan.araştırma, derlemeğâlığındlürmi yak 

yınlamek üzere KAFDAĞI isimli kültür-sanat ve haber dergisi çıkarılmıştır. 2. yılını dolduran derginin 20. ' 

sayısı çıkarılmış bulunmaktadır. Üye ve hemşehri topluluklarında ilgi gören detgi,ibikçoklimikKânsizliklirm 

karşın yayınını sürdürmektedir. Amatörce bir v uğraşıyla sürdürülen © derginin yayın yaşamındaği başarısı 

üyelerimdeşteğine büyük ölçüde dbağlıdırn. çi Ül j 

Yayın maliyetlerinin artması, öncelikle ele almamız gerek en Eonulüran” imis. nedeniyle kitdp'şayınıyası" 

pılamamıştır. Fakai K. Kafkasya kültürüne ilişkin yay ınlanan » kitapların satış ve tanıtılmasına. yardımcı olu. 

nulmuştur. sa vam ame a adi 
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Çeşiili tarihlerde yapılan sergi, konferons, seminer çalışmaları. Şunlakdır;“ 

NSİHULUD #anlami ny i Ni speak eelekaği 

24.2.1987'de Sayın Saim Tuç, Ali Şengil, Haydar Özdemir'in konuşmacı olarak katıldıkları “Gelini 

segabnsd sunmn ye DüğünTörenleri konulu sehbittoplantısı, iv 

14.2.1987'de Sayın Osman Çelik'le yapılan söyleşi, ani 

20-31:6.1987 de ASI'da4 oyunluk Tiydtreo'Göstersii vi çolyndA sn 

14.11.1987'de (Samsunlu Sayın Avni Ugur'un Resim Sergisi. adi set ç g 

21.11.1987'de (Sayın Mevlüt Atalay tarafından;Yazdr Çeraşe Tea ilanetıldın üzerinden örnekle (9 

“ap erorhinmluerildiziş onmyinnuz Milerdomid sizimeleri uzağ 

12.2.1987'de Sayın Yusuf Taymaz. -Hasan Kanbolat tarafından Kuzey Kafkasya a Cumhuriyeti konulur! 

  

yap lalleğ eyi vüyio azim: DERİDE 

  

    
a , i 

n SA yağ Çİ Çk 

   “suan telid İseğninör. sinan, aslam ziöy slişimlagnsA dayanan A JA kolan mob'linsi sg 0 b, 

26.2.1987'de Kuzey Kafkasya Gezi İzlenimlerine ilişkin sohbet. amizumlunulud SDÜ 

9.1.1988'de Sayın İzzet Aydemir tarafından Göç mü, Sürgün mü?" konulu konferans verildi. 

23.1.1988'de Sağıh Bizdleğlik O3 bay Ağrafindür. SA bazinDiloüeiEdabiyatıE Könülü Konferans verildi. 

6.2.1988'de Konuşmacı olarak Bülent Jane ve H. Murat Dağıstanlı'nın katıldıkları "Kafk as Halk 

Oyunları'nın Tarihsel Gelişimi" konulu bir toplantı. , 

20.21988'de “bnpRafkâs'Bökenli'yazdrSaş'ınÇetinöner'lersöyleşi veimzagünüğ wn At, 

12.341988 ev “Wahiminkilapıtardfından Siçimizden biris Çerkes BTHE Mikonulükonerans, ame gi Mi 

19.341988'devAsıHayali Fidân'nvesim sargisbaçıiıns msi si vi Sü poangıml ies Üs 

20.35TİSS'de SW Samrae Fidüniri KajphosBkişleri Sergisi.” stat Hooper e i 

6.4. 1988'de: A MAMİ SanabKuru mundu; KuzeğeK afkasiya Hali Danşlarıkanusunde. Bülent Janevi 

tarafından konferans verildi. aMizunüsaniiniğnğ 

9.4. 1İ88'Hai iuboSainmEevdet Hapi'tnafirdak “AdişesBili veEdebiyati! konulu könlferens, wwor w 
16. 2098 8'den ih Buyım!Sefek Berseğmtorafıdüm“Melliöceretiem Belgeler": konulu ön/erdns. DA Mod odd Ayanın 

28.51088vde'104 Sayın TaraksCe malK wtlü Tarafından 1Çeçen'DiliveEdöbiyat” koulukonferâns, vi 

7.6.1985'de:vin vwAlmam HültürsMetkezinde "Sön.Seslâr öelimdiyilmiler göslerisi Sensei plants mr 

11.6:1988'dâ “mM Pisângesselgissalonuudi KERMES nan ssadism yü ralmikina ie 

10.55b988'dert sDenhehlMerkel iheleGöniç ikıSergisineri Kii dsooldalayız mis 
Vi AE saz aşar > Rak ni e ay 

“İĞ sas çini eh Sü dn dn arar DİRİ lay msn RA SESİNİ TİZ 4 İİİ GE 1 iy gi SİÇİİNİT ORDİZİ 3MOZ BAROR 

   Me siriğteh 

- Lİ OLA 
ada phi ARI SİKİ 

    
; As anyaslas; gida iri al şartta ç yi     

   BİDE Rİ Sir zil saban gi sinici 
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«bni MimOz SÜ salınan DU İĞDE 

TİYATRO ÇALIŞMALARI VE GELENEKSEL EĞLENCE GECELERİ 
ASİSYÜ seğshia od 

De rdgintizin öd kiltirel çalışma ar mdamöldie,s hik uksne Dir alah Hibe 
gönül'venimi şx Bir“Baralsyibuün ld yet ua via İlşimlöriksonuz'umdun eeşitiz ilerde iLöstefi'mabilbebk dürlüha- 
gelmiş öl Biyetiooprübiirpök ank ârlız ık fara. Yağ LER) öç aliş lüriöz veri İEİAİ UR iŞ, Tigiz Sie Rürşila ks 
nan gösteri tenle bü ih ıRuş'tuy “ki Kh fkaayanlarr tdrihi o toplumsal s0YüRlardPurilaştirarakalunlun Büy 
Ankuki'da Yapnıp'olduğt 'yöstürilerdetisönrü”6.12. b9OSY'MSİZM ME 9S dö'Bursaz ILİ 987'e! 
Eskişehir, Ocak ayında Sivas'ta gösterilerde bulunmuş, beğeni görüştüm Yeh) ERİK CAB Şam? ES ii 

neksöPüğleneğ! yetölerinaök o MR“ BE e ET Vu YAPİRI Bürdür EŞ TARRAPa A OUR birçok hdi 

  

şehriiirr'öilele YAŞ liği YORAR Hürdaimsurilar üfasiklü, DESLÜRCaPKüdüş lk RuvasiM Yaratilmadna 205 
çalışılmıştır... Var a “g3 nnz iphyene asbe vüddegoi szimmalmdiszneti 

Yanı - um Ahenk 
.



SOSYAL İLİŞKİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz Maltepe Gecelerinin yanı 

sıra, çeşitli yerlere piknik ve kır gezileri tertip edilmiştir. Bu gezilere birçok üye çoluk çocuğuyla katıl 

mıştır. 
Ayrıca üyelerimizin acılı ve sevinçli günleri zamanında öğrenilmeye çalışılarak, bugünlerin duyguları 

paylaşılmaya çalışılmıştır. Şüphesiz bu tip günlerini öğrenemediğimiz birçok üye ve hemşehrimiz de mev 

cuttur. Sadece haber alamamaktan kaynaklanan bu durum için özür diliyoruz. Acılar ve sevinçler hepi- 

mizin olur ve paylaşılırsa dayanışma da o ölçüde çoğalır. 

Bu arada diğer illerdeki Kafkas kültür dernekleriyle ilişkiler yoğunlaştırılmış, imkanlar ölçüsünde yap- 

tıkları kültür etkinliklerine katılınılmıştır. 

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ 

Yönetim Kurulumuz yukarıda açıklamaya çalıştığımız çalışmaların dışında da bazı işleri yapmıştı 

Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

a) Yılbaşı takvimi, ve tebrik kartları hazırlanmış ve basılmıştır. Takvim için reklamlarıyla bizlere destek 

olan değerli iş adamlarımıza teşekkür ederiz. 

b) Gençlerin kendi aralarında kaynaşmaları, tanışmaları için belirli aralıklarla çaylı toplantılar düzenlen: 

miştir. 

c) Büyük Dağıstan yazar ve şairi Resul Hamzatou'la İstanbul'da görüşülerek, kültür konusunda kendisiyle 

bir sohbet toplantısı düzenlenmiştir. 

d) Uluslararası İzmir Fuarında açılan Kabardey ve Dağıstan Cumhuriyetlerinin sergi pavyonları ziyaret 

edilmiş ve yetkililerle görüşülmüştür. 

e) Gençler tarafından Duvar Gazetesi "SETENAY" çıkarılmıştır. 

/ Çeşitli yerlerden Ankara'ya gelen hemşehrilerimizin bürokratik sorunlarına çözüm bulunulmaya ça- 

- lışılmıştır. 

g) Kafkasya ve İsrail'den gelen K. Kafkasyalı hemşehrilerle görüşmeler yapılarak, kültürel bilgi alışveri- 

şinde bulunulmuştur. 

KUZEY KAFKASYA KULTUR MERKEZİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Sayın Üyeler, 

Bildiğiniz gibi, derneğin mülkiyetindeki dernek binası, sizlerden alınan yetki çerçevesinde yıkılarak, 

ihtiyaca cevap verecek şekilde yeni bir binanın yapılması çalışmalarına başlanılmıştır. "Bir Kürek Harç, 

Bir Tuğla da Sizden" isimli kampanya ile üye ve hemşehriler yardıma çağrılmıştır. Kültür merkezi, derne- 

ğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak tüm çalışmalara uygun ortam hazırlayacak şekilde projelen- 

dirilmiştir. İnşaat için ruhsat alınmış, inşaat ihale edilecek şekilde işlemler sonuçlandırılmıştır. Kış mevsi- 

mine girilmesi nedeniyle inşaata başlanılamamıştır. 

Bizden sonra gelecek kuşaklara güzel, anlamlı bir eser bırakmak istiyoruz. Elimizdeki maddi imkanlar 

ancak bir katı çıkarabilecek kâdardır. İnşaata gelecek ilkbaharda başlanabileceğini tahmin ediyoruz. Kaf- 

kasyalılara yakışan bir kültür sitesinin yapılabilmesi, sizlerin maddi ve manevi desteklerine bağlıdır. Yar- 

dım kampanyasının yoğunlaştırılarak sürdürülmesi gereklidir. Bu merkez bizler için bir onur meselesi ya- 

pılmalıdır. Gönüllü katılımlarla bu merkezin yapımı sonuçlandırılabilirse Kuzey Kajkasyalılar kültürüne 

ilişkin her türlü çalışma rahatlıkla yapılabilecektir. İnşaatla ilgili bürokratik işlemler uzun uğraşılardan 

sonra sonuçlandırılmıştır. Yeni yönetim kurulunun en önemli çalışmalarından biri de hiç şüphesiz bu in- 

şaatın başlatılması ve sonuçlandırılmasıdır. 

Saygıdeğer Üyeler, 

Bilindiği gibi 1989 Çerkeslerin Anavatan Kuzey Kafkasya'dan koparılış sürecinin hızlandığı 1864'ün 

125. yılıdır. Muhaceretteki K. Kafkasyalılar açısından çok önemli olan bu yıldönümünde yönetim kurulu- 

muz bir yıl sürece anma toplantıları düzenlemeyi planlamış, 125. yıl Anma Değerlendirme Kurulu oluştu- 

rulmuştur. Çalışma kurulu anma toplantıları için bir plan hazırlamıştır. Bu plana göre, K. Kafkasyalıların 

tarihsel ve kültürel sorunları bir seri konferans, panel, vb. toplantılarda ele alınacaktır, Ayrıca çeşitli sergi- 

ler açılacak, kitap yayınında bulunulacaktır. 

İki yıllık çalışma döneminde planlanan çalışmaların çoğunu sonuçlandıran Yönetim Kurulumuz der- 

neğin kültürel çalışmalarında bizlere yardımcı olan, bizleri maddi ve manevi açıdan destekleyen üye ve 

hemşehrilerimize teşekkür eder, saygılar sunarız. K.K.D. Yönetim Kurulu İ 

  

  
  

 



"Genel Kurula tiyatro çal Zafer Süer tarafından sunulan ti- (Kültür Derneklerinde en yeni Ça- 

şanlarından Nadir Kızılırmak ve yatro önergesi, Kuzey Kafkasya İişma alanlarından tiyatro açısın- 

dan önemliydi.” 

Tiyatro Önergesi 

1984 yılında. derneğin açılışının hemen ardından konuya duyarlı insanların bir araya gelerek oluştur- 
dukları Tiyatro Komisyonu "Tiyatro etkinliğini bir eğlence olarak görmemeyi ve çeşitli sorunların geniş 

kitleler tarafından kauranılmasında, çözüm yolları üzerinde daha ciddi biçimde düşünülmesinin sağlanma- 

sında, toplumsal eğitimin gerçekleştirilmesinde görev üstlenmek, toplumumuzun sorunlarını irdelemek, 

çarpık yanlarını vurgulamak ve çağdaş bir yapıya zemin hazırlamak” biçiminde özetlenebilecek bir amaç- 

la yola çıkmış bulunuyor. 

Başlangıçtan günümüze kadar yapılan tiyatro etkinliklerine kısaca göz atmanın gelecekteki oluşuma 
ışık tutacağı inancındayız. 

Birbirlerini tanımayan, tiyatro konusunda hiçbir eğitimden geçmemiş fakat iyiniyetli olduğundan 
kuşku duyulamayacak insanların, tamamen kendi çaba ve özverileriyle başlattığı bu etkinliğin bugüne ka- 
dar yukarda belirttiği amaçları doğrultusunda ne kadar yol aldığıdır önemli olan. 

Uzun bir süre sadece Maltepe gecelerine oyun hazırlayarak çalışmalarını sürdüren grup, bir süre sonra 
gerek elemanlarının tiyatro bilgisi anlamında eksikliği, çalışma koşullarının iyi olmaması, gerekse kendi 

içinde sağlıklı insan ilişkileri kuramaması vb. nedenlerle çözülmeye uğramış, çözülmeler pratikte tiyatro 
çalışmalarının durmasına neden olmuşsa da buna karşılık elemanları konu üzerinde daha ciddi biçimde dü- 
şünmeye yönelterek, derneğimizin tiyatrosunun nasıl olması gerektiği, bu sanattan amaçlarımız doğrultu- 
sunda nasıl yararlanabileceğimiz gibi konuları tartışmaya açmıştır. Tartışmalar, tiyatro sanatını öğrenme- 

mizin gerekli olduğunu, bunun yanı sıra uygun olan şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürerek kitleye ulaş- 
mamızın yararlı olacağını göstermiştir. Bu hedef doğrultusunda Tiyatro Komisyonunun hazırladığı skeç- 
lerle Maltepe eğlence gecelerine katılması kitlenin ilgisini çekmiş, geceye katılan insanların önemli oranda 

artmasına neden olmuştur. Bugün Maltepe geceleri kitleye ulaşmada tiyatro sanatının ne kadar etkili olabi- 

leceğini gösteren iyi bir örnektir. Ayrıca Ankara dışında yapılan sahnelemelerin seyredenler tarafından bü- 

yük ilgiyle karşılanması ve kardeş derneklerde bu yönde atılımların gözlenmesi, hareketin önemini en güzel 
biçimde ortaya koymaktadır. 

Başlangıcından bugüne bu tiyatro hareketi içinde bulunan bizler geleceğe yönelik şu düşünceleri ta- 
Şıyoruz: 

Her şeyden önce tiyatronun bizim için bir amaç değil bir araç olduğu unutulmamalıdır. Önemli 

olan bu aracın olanaklar doğrultusunda en iyi biçimde kullanılmasıdır. Ancak bu amacı gerçekleştirebil- 

mek için, Kuzey Kafkasya kültürünü yaşatma ve geliştirme misyonunu üstlenmiş her bireyin bu harekete 
olanakları ölçüsünde omuz vermesi gereklidir. Her şeyi tiyatroda yer alan kısıtlı kadrodan beklemek yan- 

lıştır. 

Yaşadığımız ortamda öncelikle insanlarımızın çelişkilerine, sorunlarına ağırlık verilmelidir. Çünkü 

yüzyılı aşkın bir süredir öz kültüründen uzakta yaşayan ve bu kültüre olan bağlılıkları duygusallıktan öteye; 
gidemeyen insanlara tiyatro aracılığıyla birtakım mesajlar iletebilmektir amacımız. Burada bir yanlış anla- 

maya meydan vermemek için şunu eklemek istiyoruz. Sadece binde bir oranında bilinçlenme yolunda 

olan insanlarla değil, çoğunluğun soruna sahip çıkmasıyla daha güzele ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu. 

yüzden bizim tiyatromuz insanlarımızı eğlendirmekten çok eğitmeli, bilinçlendirmeli. İnsanlar bizim sergi- 
lediğimiz bir oyunu izledikten sonra salondan sadece gülerek değil, bunun yanı sıra düşüncrek çıkmaları 

gerektiği inancındayız. 

Açıklamaya çalıştığımız bu tespitlerimizin hayata geçirilmesi doğrultusunda bir tiyatro anlayışı or- 

taya konulmalıdır. Tiyatro sanatına ve kültürel sorununa sahip çıkan, derneğe sadece tiyatro yapmak ama- 
cıyla gelmeyen, düşünen, araştıran insanlarımızın biraraya gelerek nitelikli bir kadro oluşturmasıyla amaca 

yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması dileğimiz. 
Burada tiyâtronun yapısı konusundaki yaklaşımın nasıl olacağı sorusu gündeme gelmektedir. Tiyat- 

romuzun her şeyden önce K.K.K.D'den bağımsız, amatör bir grup olması düşünülemez. Sonuçta bu gru- 

bun K.K.K.D. tüzüğüne ve Yönetim Kurulu'na bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
Fakat bu bağımlılık gelişmeye engel teşkil etmemeli, Dernek Yönetim Kurulu gelişmelere destek ol- 

malı ve motive edici bir yapıda olmalıdır. Derneğin çalışma organları içinde daha fazla fırsat verilmesi ve 

ilgilenilmesi gereken komisyonların başında tiyatro gelmelidir. 

Sonuç olarak diyoruz ki, tiyatro sanatını öğrenmeye çalışmak, en iyi biçimde kullanabilmek bizim 

yararımıza olacaktır. Kültürümüzün içinde bulunduğu bocalama dönemini atlatarak evrensel tabloda yerini 

alabilmesi mücadele eden insanlarımızın artmasına bağlıdır. Bunun yolu da kültürel sorunun bilincinde 
olan insanların kitlelere ulaşmasıyla gerçekleşecektir. Çünkü tiyatro bir düşünsel bütünlüğün oluşumu ola- 

rak varolduğu sürece başarılı olacaktır. 

Zafer SÜRER - Nadir KIZILIRMAK |



  

1988-1900 çalışma dönemi aday 1988 çalışma dönemin yönetim Yönetim Organları Y 
listesi olarak sunulan tek liste Ço- | kurulunun ağırlıkla yer aldığı liste 

“Genel Kurula Aslan ARİ gunlukla göreve getirildi. 1986- aşağıdaki gibidir.” 

YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU 
    

ASLAN ARI 
HÜSEYİN DENGE 
FAHRİ KANŞAT 
SÜLEYMAN YANÇATORAL | 
CEVAT BAGEOĞLU 
YUSUF TAYMAZ 
MİRAÇ BAŞTUĞ 

YEDEK ÜYELER 
ÖZDEMİR GÖKSU 
İLYAS ÇELİK 
VACİT KADIOĞLU 
YAŞAR ASLANKAYA 
RIZA YALÇINKAYA 

HİLMİ ÜNAL 

NİHAT HATAM 

ERDEM KANBOLAT 

YEDEK ÜYELER 
TÜRKAN ALTUN 
UĞURCAN TANRIBAKAN 
SELMA KANKUŞ 

ONUR KURULU 
OLCAY MİS 
CİHAN CANDEMİR 
ÖZDEMİR ÖZBAY 
CEMAL ATAÇ 
NECDET HATAM 
TARIK ACAROĞLU 
ZÜLFİKAR ENES 

  

Genel Kurui sonrası çalışma: İiklı yer alan 125. yıl ve yayın ça- Jan toplantıda Kafdağı Dergisi ve 

larına başlayan Yönetim Kurulu İışmalarını görüşmek üzere üye ve yayın hayatı ele alındı. 

1988-1990 çalışma dönemi prog- konuk hemşehrilerimizin katıldığı Üye ve hemşehrilerimizin 

ram taslağını görüşmek ve önü- toplantılar düzenledi. 
7 Ocak Cumartesi günü yapı- toplantıda derginin iki yılı değer- müzdeki çalışma dönemi için ağır- 

öneri ve eleştirilerinin alındığı 

lendirildi. 

Toplantı Aslan Arı'nın açış konuşmasıyla başladı. Açış konuşmasını aynen sunuyoruz: 

Değerli Hemşehrilerim, 

27.11.1988 günü yapılan genel kurulla göreve gelen şimdiki yönetim kurulumuzun 1989'daki 

bu ilk toplantısına hoş geldiniz. Bugünü güzel bir haberle açmak istiyorum. 

Avrupa'daki işçilerimizin aralarında topladıkları 15.000 mark parayı dernek binası inşaatı için 

postalamış bulunuyorlar. Daha evvel de yine dernek inşaatına 3835 ve ayrıca 1240 mark toplam 

20.075 Mark göndererek bize güç vermişlerdi. Huzurlarınızda Ankara Kafkas Kültür Sitesi irişaatı 

için bağışta bulunanı Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde çalışan işçi kardeşlerimize yönetim kurulu- 

muzun şükranlarını sunuyorum. 
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Çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas kökenli hemşehrilerden gelen yardımlar hültürel varlığımızı 
koruma isteğinin en güzel kanıtıdır. 

Artık bu kültüre sahip çıkan insanlar Amerika'ya Arap ülkeleri veya Avrupa'ya gidip gelirken 
oralardan kültürümüze katkısı olacak bir isteğimiz veya bir havadis olup olmadığımı arayıp soruyur- 
lar, döndüklerinde de o ülkelerden selam ve izlenimlerini getiriyorlar. Bu da halkımızın toplumuna 

ve halkına sahip çıkma ve yaşatma isteğinin güze) bir kanıtı değil midir? 

Değerli konuklar, tüm dernek çalışanlarımıza güç veren yılların emeklerinin boşa gitmediğini 

gösteren taşra derneklerinden güzel çalışma örnekleri alıyoruz. 

Bugün elime Eskişehir Derneğimizin etkinliklerini gösteren bir broşür geçti. Kaynana İstemeyen 

Mahalle oyununu Eskişehir Derneğimizin Tiyatro Ekibi gösteriye hazırlamış. Fevkalade sevindim. 

Neden? derseniz: Türkiye'deki derneklerimiz içerisinde turneye çıkabilecek düzeyde kenüilerini 
yetiştirmiş Ankara Derneğimizin Tiyatro Komisyonu iki yıl evvel bu oyunu sahneye çıkarabilecek 

sabrı gösterememişti. Hayli çalışmalardan sonra vazgeçilinişti... Eskişehir Derneğinin başarısından 

mutluluk duydum. Aynı broşürde ikinci bir haber var: Aylık bülten çıkaracahlarmış. Broşürdeki 

ilgimi çeken bir şiirden şu mısraları okumadan geçemeyeceğim: 

Siz 

"Bir kaygım var diyebilenler" 

gelin... Di 

Ürettiklerinizi getirin... 

birlikte tadalım herşeyi 

gelin... 

Birer buket elinizde 

dünyalarınızdan derlediğiniz 

ve bir umut gözünüzde 

gözbebeklerinizde... 

.Haydi 

Tümünüze yer var 

bu köşede 

Bundan iki yıl önce, Ankara'da bir grup genç böylesi güzel bir çağrı havasıyla yola çıktılar Der- 

neğe fazla yük olmadan iki yıldır Kafdağı Mecmuasını okuyucularına sunmaya çalışıyorlar 

Değerli Hemşehrilerim, sizleri, Kafdağının mevcut durumunu, gelecekte olması gerekeri durumu 

görüşmek, eleştiri ve önerilerinizi almak için buraya davet ettik. Çeşitli şehirlerden kalkıptgelen siz 

kurlarımıza, dernek temsilcilerimize, büyüklerimize davetimize katıldıkları için teşekkür ederiz. 

Tek yayın organımız olan Kafdağının geleceği ile ilgili düşüncelerini söylemek için işini gücünü 

bırakıp sekiz, on saatlik yollardan gelen sizleri gördükçe, bizler de daha çok kamçılanıyor daha 

çok çalışmak gereğini duyuyoruz. 

Değerli konuklar, İ 
İlk defa dergimiz 800 davet mektubu yazarak geniş katılımla yapılacak toplantıda, kendisini 

eleştiriye açıyor. Şimdiye kadarki çizgimizi nasıl buluyorsunuz? Bundan sonraki yayınlarda uyma- 

mızı isteyeceğiniz esaslar neler olabilir? Halka mı hitabetmeli? aydın-kesime mi? Dilimiz, konuları- 

mız, şeklimiz, nasıl olmalı? diye size soruyor. 

Elbette eleştireceksiniz. Onun için onca yolları katederek geldiniz. Ancak eleştirileriniz yapıcı 

olsun... 

1984-1986 dönemi yönetim kurulumuz sıkıyönetim şartları nedeniyle duvar gazetesi bile çıkar- 

maya teredaüt göstermişti. Olağanüstü hal ortamlarında çıkarılan dergiler bilimsel içerikli ve derle- 
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me araştırma havasında olup, bir heyecan taşımıyorlar. Şahıs eleştirilerine girişmek ve eleştirinin 

dozunu kaçırmak, amatörce iyi niyetli çalışmaları ve duyguları öldürebilir. Yazmak, yetenek, 

gayret ve cesarel ister. Yeni filizlenen yetenekleri yönlendirelim, ancak yıpratmayalım. 

Dernek temsilcilerimizden okuyucu ve abone sayısını artırmak için özel bir gayret isteyeceğiz. 
Derneklerden ve okuyuculardan bağış yoluyla maddi destek bekliyoruz. Çünkü dergi çıkarabilmek 
günümüzde ağır bir maddi yük getiriyor. İlk Kafdağı 250.000 TL'ye çıkarken şimdi bir sayısı 1 5-2 

milyona malolmaktadır. Kafdağı'nın bütçesini ayrı bir fonda topluyoruz. Her aboneden 15.000TI 

kadar bir bağış umuyoruz. Şayei bağış durumu gel çekleşmezse iki milyona yakın insanımıza hita- 

beden tek yayın organını bu enflasyon ortamında kapatmak zorunda kalacağız. 

Eksikleriyle, hatalarıyla, güzellikleriyle 1986-68 yönetim döneminde çıkartılan bu derginin, 

inançlı emekçilerini anmadan geçemeyeceğim. 

Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Mansur Ulutaşlı'ya, derginin dağıtım ve mali işlerini eksik- 

siz başarıp, yaşamasında etkili olan Nilgün Kanbolar'a, Teknik komitede görevli olarak dergiyi ya- 

yına hazırlayan Cevat Bageoğlu, Yusuf Taymaz, Nuran Kızılırmak, Özdemir Göksu, İmdat Kip, Şa- 

kin Sayılgan ve tüm emeği geçenlere, yazı kadrosuna ve maddi katkıda bulunanlara Yönetim Kurur- 

Ju adına teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
> 7 

Yayın hayatının devamına ka- 

rar verilen Kafdağı Dergisinin geç- 

tiğimiz iki yıllık dönemdeki çizgi- 

sinin ve görevinin önümüzdeki dö- 

nemde halka dönük bir biçimde 

olması ağırlıklı görüş olarak be- 

nimsendi. 

Şimdiye kadar bilimsel-araş- 

tırma-derleme yazılarının ağırlık 

yer aldığı vurgulanarak dar bir ay- 

dın çevreye seslendiği ve Kafda- 

gı dergisinin bu görevi iki yıldır 

başarı ile sürdürdüğü vurgulandı. 

Önümüzdeki iki yıllık dönem- 
de ise daha geniş bir kitleye ses- 
lenecek ve ağırlıklı yazıların halka 

dönük ve daha kolay anlaşılır ve 

K.K.K.D. 1989 - 1990 Dönemi 

1984 yılında çalışmalarına 

yeniden Oo başlayan derneğimiz 

uzunca bir süreyi örgütlenme, ya- 

pılanma ve kimliğini bulma çaba- 

larıyla geçirdi. Elbette bu çalış- 

malar 1961 yılından bugüne kadar 

getirilen bilgi ve deneyim biriki- 

mine dayanıyordu. 1984'ten bu 

yana geçen iki geçen iki yönetim 

döneminde dört yıl süreyle durdu- 

rulan çalışmaları yeni kadrolarla, 

farklı bir dönemde tekrar başlat- 

manın tüm zorluklarına göğüs ge- 

rildi. Derneğin 1980 öncesinde var 

olan bütün çalışma alanlarında ye- 

niden çalışmalar obaşlatılabildi. 

Halkoyunları, halk müziği, 

konuların can alıcı noktalarının 

önemle ve özetle vurgulandığı ha- 

ber ağırlıklı bir dergi öngörülerek 

benimsendi. 
Bu doğrultuda yeni bir Yayın 

Kurulu oluşturulmasına karar ve- 

rildi. 
1986-1988 yayın döreminin 

son dört sayısını eski Yayın Ku- 

rulu çıkaracak ve bu sürede oluş- 

turulan yeni yayın kuruluna 1989 
yılı ilk sayısından itibaren çalış- 

malara başlayacak, şeklinde karar 

alındı. 

8 Ocak Pazar günü yapılan 

ikinci toplantının birinci bölümün- 

de, 1988-1990 çalışma programı 
taslağı üyelere sunularak görüş ve 

Çalışma Programı 
tiyatro, sosyal hizmetler, araştır- 

ma-derleme, yayın, vb. alanlarda 

etkinlikler gösterildi. Hatta minik- 

ler ekibi, kermes, kültür sitesi in- 

şaatı, 125. yıl gibi yeni alanlarda 

çalışmalar başlatıldı. Gerçekleşti- 

rilen ve dönemi içerisinde başarılı 

olan bu çalışmalar, geriye dönüp 

değerlendirildiğinde, daha başarılı 

çalışmalara yönelebilmek için ar- 

tik bir başka sürecin, ilkeli çalış- 

malar sürecinin gerekliliği görül- 

mektedir. Hem derneğimiz kendi- 

sinden dersler çıkarabilecek dört 

yıllık bir pratiği yaşamış olması, 

hem de bu pratiği gerçekleştiren 

üyelerin belirli çalışma alışkanlık- 

ASLAN ARI 

önerileri alındı. Görüş ve öneriler- 
le olgunlaştırılan program, aşağı- 

daki gibi son şeklini alarak kabul 
edilmiştir. 

Toplantının ikinci bölümünde 

125. yıl tertip komitesi adına ko- 

nuşan Necdet Hatam yapılan ça- 

lışmaları aktardı ve üyelerin görüş 

ve önerilerine açtı. Görüş ve öne- 

rilerin alındığı toplantıda (125. yıl 

anma değerlendirme komisyonu 
kurulması kararlaştırıldı. Ve ko- 

misyonun tüm çalışmaları duyur- 

mak ve bu doğrultuda üye ve hem- 
şehrilerin katılımını sağlamak için 

bir bülten yayınlamasına karar ve- 

rilerek en kısa sürede çalışmalara 
başlanması istendi. 

larını geliştirmiş bulunması, çalış- 

ma ilkelerinin saptanmasının ola- 

nağını yaratmıştır. Artık süreç 

dernek etkinliklerini, güçlerini da- 

ha geniş platformlarda birleştire- 

rek, organize ederek çalışmaları 
geliştirebilme sürecidir. 

Dernek çalışmalarını belirle- 

yecek en genel ve fakat en temel 

ilkel Dernek tüzüğünün amaç mad- 

desidir. 

"Derneğin amacı, geleneksel 

kültür değerlerimizi derleyip, çağ- 

daş dünya kültürü ile uyumlu bir 

biçimde geliştirerek üyelerinin 

kültür düzeylerini yükseltmek ve 

onları ülke ve dünya gerçeklerini 

 



    

      

bilen, aydın insanlar olarak toplu- 

ma daha yararlı hale getirmektir." 

Bu amaç maddesi, tüzük 

çalışmaları yapılırken, üzerinde 
uzun süre tartışılarak, her kelime- 

si dikkatle seçilerek oluşturulmuş- 

tu. Bu nedenle dernek çalışmaları- 

nı belirleyecek en temel ilkedir. 

Fakat kapsamının geniş olması ne- 

deniyle dernek çalışmaları başlar 

başlamaz yaşama geçmesinin, ge- 

çirilebilmesinin zor olduğu da 
açıktı. Bugün de birçok zorluk bu- 

lunmasına karşın, derneğimizin 

dör yılık pratiğinin sonucunda, 

yeni dönemde, amacın bütün ça- 

ışma alanlarında sınanabileceği 

düzeye gelinmiştir. Artık her ça- 

lışma geleneksel kültür değerleri- 

mizi derleme ve derlenen değerle- 

rin uygar dünya kültürüyle uyumlu 

biçimde geliştirilebilmeleri açısın- 

dan değerlendirilecektir. Dernek 

amacı bütün çalışmalar için mi- 

henk taşı olacak, bütün program- 

lanan ve yapılan çalışmalar dernek 

amacına uygunluğu, onu gerçek- 

leştirmesi açılarından sınanacak- 

tir. 

Derneğimiz kültür derneği ol- 

duğundan oldukça geniş bir etkin- 

lik sahasına sahiptir. Bu geniş sa- 

hada farklı çalışma alanları ortak 

eksenler yakalandığında ve bu ek- 

senler vurgulandığında birbirini ta- 

mamlayan, destekleyen etkinlikle- 

re dönüşürler. Derneğimiz için bu 
eksen Kuzey Kafkasya Kültürü ve 

bu kültürün demokratik yanlarıdır. 

Bu nedenle tüm çalışmalarda Ku- 

zey Kafkasya kültürel normlarının 

© ve bu normların demokratik yan- 

larının vurgulanmasına özel bir 

önem verilecek ve çalışmalar bu 

iki eksende birleştirilecektir. 

Kültürel çalışmalardan ama- 

cımız Kuzey Kafkasya kültürünü 

sadece tarafsız bir bilim adamı 

perspektifinde inceleyip, kamuo- 

yuna sunmak değildir. Dernek her 

çalışmanın sonucunda, geleneksel 

kültürün uygar dünya kültürüne 

uyumlu olarak geliştirilebilen öğe- 

lerin, (ki bu öğeler kültürün halk 

tarafından geliştirilen demokrat 

öğeleridir.) araştırılarak değerlen- 

dirilmesinden sonra, bu öğelerin 

toplum içinde yeniden üretilerek 

yaşama geçmesinde de çaba gös- 

terecektir. Yeni dernek ve üyeleri 

topluma, toplum onların sorunla- 

rını çözmede teorik önderliğin ya- 

ni sira pratik önderlik de edecek. 

tr, 

Böylesi bir önderlik görevi 

dernek amaçlarından “üyelerinin 

kültür düzeylerini yükseltmek ve 

onları ülke ve dünya gerçeklerini 

bilen aydın insanlar olarak toplu- 

ma daha Yararlı hale getirmek" 

bilen aydın insanlar olarak toplu- 
ma daha yararlı hale getirmek" 

kısmına özel bir önem yükler. 

Derneğin teorik ve pratik ön- 

derliği ancak yetkin üyelerle ger- 

çekleştirilebilir. Öyleyse dernek 

çalışmalarında dışa yönelik çalış- 

malar kadar (gösteriler, vb.) içe 

yönelik çalışmalara da önem veril- 

melidir. Böyle bir perspektif et- 

kinliklerin gerçekleşmesinde katı- 

lima Önem verir. Az sayıda yetkin 

üyeyle popüler çalışmalar yapma 

yerine daha geniş üye katılımıyla 

demokratik (oçalışmaları tercih 

eder. Derneğimizde de her çalış- 

madan kitlelere birşeyler aktarma- 

nın yanı sira çalışma içinde üyele- 

rin yetişmesi, yetiştirilmesi amaç- 

lanacak, içe yönelik çalışmalara 
özel bir önem verilecektir. 

Derneğimiz çalışmaları yeni- 

den başarılı bir. biçimde başlat- 

maya çalıştığı geçtiğimiz dönem- 

lerde, bu zor uğraş nedeniyle 

uzun bir süre içine kapalı kaldı. 

Benzer konularda çalışmalar gös- 

teren diğer dernek kurum ve kuru- 

luşlarla uzun süre ilişkiler gelişti- 

remedi. 987-988 dönemi sonlarına 

doğru çalışmaların belli bir rotaya 

girmesiyle bu ilişkilerde gelişmeye 

başlandı. Örneğin Sanat Kuru- 
munda Halk oyunları ile ilgili kon- 

ferans ve video gösterimi yapıldı. 

Alman Kültür Merkezinde "Son 

Sesler" gösterimi ve paneli yapıldı. 

Fakat bu iki etkinlikte de katılı- 

mın dernek yakın çevresini pek 

fazla aşamadığı gözlendi. Bu dö- 

nem geçen dönemin gözlenen ek- 

sikliklerini giderebilmek için dışa 

açılıma çalışacaktır. Dernek, ken- 

disiyle ilişkileri zayıf Kuzey Kaf- 

kasyalı hemşehrilere, Türkiye ka- 

muoyuna ve diğer demokratik kit- 

le örgütlerine ulaşmaya, onlarla 

iletişim kurmaya çalışacaktır. Bu 

görev genelde bütün Kuzey Kaf. 

kasya Kültür Derneklerinin de gö- 

revidir ve aynı zamanda sadece 

Ankara derneğiyle başarılması zor 

bir görevdir. Bu nedenle diğer Ku- 

zey Kafkasya Kültür dernekleriyle 

ortak çalışmayı zorunlu kılmakta- 

dir. Önümüzdeki dönem, özellikle 
etkinlikleri, daha güçlü, belirgin 

olan Ankara ve İstanbul dernek- 

lerinin önderliğinde diğer Kuzey 

Kafkasya Kültür Derneklerinin ça- 

lışmalarının koordinasyonu ger- 

çekleştirilmeye çalışılacaktır. Bü- 

tün etkinliklere derneklerimizin 

katılımı sağlanmaya çaba gösteri- 

lecektir; 

Dernek çalışmaları komisyon- 

lar aracılığı ile gerçekleştirilecek- 
tir. Komisyonlar derneğimiz bugü- 

ne getirdiği en önemli örgütlen- 
me deneyimlerini taşımaktadır. 

Bu deneyimlerin ışığında komis- 

yon çalışmaları aşağıdaki ilkeler 

doğrultusunda gerçekleştirilecek- 

tir. 

1.) Dernekte çalışan üye sayt- 
sıyla, komisyonlarda çalışması ge- 

rekli üye arasında ilişki kurularak, 

derneğimiz çalışma alanları beş 

komisyon bünyesinde toplanmış- 

tür. Bu komisyonlar . şunlardır: 

1. Araştırma-Derleme Komis- 
yonu 

2. Yayın Komisyonu 

3. Halk Oyunları ve Halk Mü- 

ziği Komisyonu 

4. Tiyatro Komisyonu 

5. Sosyal İlişkiler ve Koordi- 

nasyon Komisyonu 

I) a) Oluşturulacak bu ko- 
misyonlar dışında, programı ve ça- 

lışacak kadrosu oluşturulabilecek 

yeni komisyon önerileri geldiğin- 

de, yönetim kurulunca değerlendi- 

rilerek oluşturulabilecektir. 
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b) Yönetim Kurulu çalışma 

programı doğrultusunda ve öneri- 

ler ışığında gerektiğinde alt ko- 

misyonlar veya özel çalışma grup- 

lar oluşturur. 

c.) Komisyonlar Dernek dışı 
ilişkilerini dernek sekreterliği ara- 

cılığıyla kurarlar. 

IHR.) a) Komisyonların yöneti- 
mi demokratik olarak oluşturula- 

cak, Komisyon Yönetimlerinin, 

Komisyon Çalışanları tarafından 

seçilmesine önem verilecektir. Ko- 

misyon yönetimleri için yapılacak 

seçimler, dernek yönetiminde De- 

meokratik Merkeziyetçi İşleyişin 
hayata geçmesinin en büyük gü- 

vencesi olacaktır. 

b) Seçimlerin. yapılamadığı 
veya yapılmadığı özel koşullarda, 

bunun nedenleri netleştirilecek, 

bu biçimin (örğ. atama ile) hak- 
lığı komisyon çalışanlarına anla- 

tılarak ikna edilmeleri sağlanacak- 

tır ve seçimler en kısa sürede ha- 

zırlanacaktır. i 

c) Uyumlu bir komisyon yö- 
netiminin oluşabilmesi için seçim- 

lerde "Liste oluşturma" yöntemi 

tercih edilmekte ve önerilmekte- 

dir. 

d) Komisyon seçimleri 2 yıl- 
da bir Dernek Genel Kurulu'ndan 

sonra yenilenir. 

e) Komisyon seçimleri komis- 
yon çalışanlarından en az iki ay 

çalışmalara katılanların katılımıy- 

la yapılır. 

f) Komisyon seçimleri komis- 
yon çalışanlarının yarısından bir 

fazlasının gerekçeli ve alternatif 

talebi ile yönetim kurulu kararıy- 

la yenilenir. 

IV.) a) Komisyonlar dernek 
içinde özerk çalışma alanlarını 

oluşturacaktır. Her komisyon ken- 
di programını, dernek tüzüğü ve 

yönetim kurulu çalışma programı 

çerçevesinde oluşturarak Dernek 

Yönetimine onaylattıktan sonra 

çalışmalarını yürütecektir. 

b) Komisyon programları, 

dernek çalışma programlarının de- 

taylandırıldığı, daha da somutlan- 

dığı programlar olacaktır. 

e) Komisyon programları ça- 
lışma yöntemine ilişkin ilke-pren- 

sip ve disipline ilişkin maddeleri 

de içerir, 

d) Dernek komisyonları ara- 
sındaki ilişkileri ve koordinasyonu 

yönetim kurulu sağlayacaktır. 

V) a) Yönetim Kurulu her ko- 

misyonu dernek programı doğrul- 

tusunda denetleyecektir. Denetle- 

me ve Komisyon Yönetimleri ara- 

sında iletişim ve bilgi alışverişi 

sağlamak üzere yönetim kurulu 

toplantıları içinde periyodik top- 

lantılar yapılacaktır. 

b) Komisyon çalışanları so- 
runlarını yönetim kuruluna komis- 

yon yönetimleri kanalıyla ulaştıra- 

caklardır. 

Vİ) a) Derneğin gösteri ve 
kültürel organizasyonları ilgili ko- 

misyonların görüşleri de alınarak 

Yönetim Kurulu kararıyla gerçek- 

İeştirilecektir. 

b) Bu organizasyonlarda ilgili 
komisyon ağırlıklı görevi üstlene- 

cektir. 

c) Her komisyon kültür-eğlen- 

ce gecelerine katılımı kendi prog- 

ramlarına alacaktır. 

Vİ) Özel amaçlı geçici 
olacak iki komisyon oluşturul- 

muştur. 

a) Kuzey Kafkasya Kültür 

. Merkezi İnşaat Komisyonu: 
b) 125. yii Anma Değerlen- 

dirme Komisyonu: 

Geçici Madde 1- Çalışmaları 

süren komisyonlar dernek progra- 

mı doğrultusunda kendi program- 

larını oluşturup yönetime suna- 

caklardır. 

2- Yeni oluşacak komisyonlar 

Yönetim Kurulunun atayacağı ilk 

tertip komitesi tarafından oluştu- 

rulup, Komisyon yönetimleri se- 
çilerek, kendi programları hazır- 

lanıp yönetime sunulacaktır. 

KOMİSYON ÇERÇEVE 
PROGRAMLARI 

ARAŞTIRMA-DERLEME 
KOMİSYONU 

"Geleneksel kültür değerleri- 

mizi detleyip, çağdaş dünya kültü- 

rü ile uyumlu bir biçimde geliştir- 

meyi" amaçlayan derneğimiz için 

araştırma-derleme komisyonu en 

iemel komisyonlarımızdan biridir. 

Çünkü bu komisyonun ürettikleri 

ve üretecekleri derneğin teorik ça- 

lışmalarının en önemli malzemesi- 

ni, altyapısını oluşturacaktır. Âr- 

cak bu çalışmanın başarılı olması 

katılımın yüksek olması gerekliliği 

yanısıra yeterli yetişkin elemana 

ihtiyaç olmasıdır. Bu sorunu biraz 

olsun gidermek için araştırma-der- 
leme komisyonumuz bir eğitim 

çalışması oplanlayacaktır. Yani 

Araştırma-derleme çalışmaları ge- 

çen yıllardaki seminer-konferans- 

panel çalışmalarının yanısıra eği- 

tm çalışmalarıyla desteklenmesi 

düşünülmektedir. 

Eğitim çalışmasına katılacak 

üyeler dönem başında tespit edile- 

cekler ve bu üyelerden çalışmalara 

düzenli katılımı istenecektir. Eği- 

tim çalışması belirlenen konularda 

kısa bir anlatım/bilgi aktarımından 

sonra panel şeklinde sürdürülecek- 

tir. Eğitim çalışması için dü- 

şünülen konular şunlardır: 

1- Toplumların gelişimi ve 

1864'e kadar K. Kafkasya Tarihi 

2- Ulus, sömürgeler sorunu ve 

Şeyh Şamil 

3- Devlet ve 1918 Cumhuriye- 

ti 

4- Osmanlıların iskan politika- 

ları 

5- Bugünkü Kafkasya 

6- Kültür ve Kültür değişimle- 

ri ve Kafdağı bağlamında tartışma 

7- Dernekler Demokratik 

kitle örgütleri ve demokratik mer- 

keziyetçilik (K. Kafkasya Kültür 

Dernekleri Tarihi) 
Araştırma-derleme komisyo- 

nu bu çalışmaların yanısıra dernek 

üyelerinin geneline açık seminer, 

konferans ve paneller de düzenle- 

yecektir. 

Komisyon derleme çalışmala- 

.n için diğer komisyonları da ko- 

ordine görevini üstlenecek, böyle- 

ce her komisyonun kendi alanın- 

da yaptığı veya yapacağı araştır- 
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ma-derleme çalışmaları, bu komis- 

yonda bir araya getirilerek arşiv- 

lenecektir. 

Komisyonun yapması düşünü- 

len diğer çalışmalar şunlardır. 

a) Kafkas kültürüne ve tarihi- 
ne ilişkin yazılı kaynakların tespit 

edilip taranması, derneğimizin kü- 

tüphanesine kazandırılması, tani- 

tılması ve diğer başvuru kaynak 

kitaplarla zenginleştirilerek hem- 

şehrilerimizin yararlanmasına im- 

kan verilmesi. 

b) Geleneksel sözlü ürünleri- 

mizin (efsane, destan, masal, ata- 
sözü, bilmece, vb.) derlenmesi, se- 

minerler, sohbet toplantıları ve ya- 

yın aracılığıyla değerlendirilmesi 

ve tanıtılması, 

c) Sözlü ve yazılı kültür ürün- 
leri de dahil olmak üzere gelenek- 

sel, Kafkas El Sanatlarının ve di- 

ger maddi kültür ürünlerinin der- 

lenmesi ve korunması amacıyla bir 

arşiv oluşturulması, 

d) Kafkas kültürüne ilişkin çe- 

şitli konularda: yarışmalar düzen- 

lenmesi 

e) tüm bu çalışmaları diğer 

K. Kafkas Kültür Dernekleri ve de- 
mokratik kitle örgütlerine taşıya- 

rek en geniş çevreye sunulup, 

tanıtılması. 

SOSYAL İLİŞKİLER VE 
KOORDİNASYON KOMİSYONU 

Eğlence insanın temel ihti- 

yaçlarından biridir. Kükür-eğlence 

ve sosyal ilişkiler komisyonu dü- 

zenlediği tanışma çayları, piknik, 

gezi, periyodik eğlence geceleri, 

geleneksel yemek günleri, vb. orga- 

nizasyonlara geleneksel kültür de- 

gerlerimizi taşıyıp eğlence boyu- 

tunda ele alıp, kültür-eğlence den- 

gesinde hayata geçirilmesini sağla- 

yacaktır. Bu organizasyonlar kül- 

türel değerlerimizin yeniden üre- 

tilerek hayata geçirildiği, bir- 

birlerine saygılı, dayanışan, yar- 

dimlaşan ve kendi kültürel kimlik- 

lerini tanıyıp sahip çıkan K. Kaf- 

kasyalılar kitlesini hedeflemelidir. 

Bu bağlamda yapılması düşünülen 

çalışmalar şunlardır: 

a) Kültür-Eğlence geceleri dü- 
zenlenecektir ve diğer komisyon- 

ların Kültür-eglence geceleri ba- 

zında koordinasyonu sağlanacak- 

tir. 

b) Tüm dernek komisyonları- 
nin katılacağı eğlence-sohbet top- 
lantıları düzenlenecektir. 

c) Derneğe üye kazandırma 
çalışmaları yapılacaktır. 

d) Geleneksel Kafkas yemek 

günleri düzenlenecektir. 

e) Üyelerimizin sevinçli ve 
acılı günleri zamanında öğrenile- 

rek duyurulacak ve topluca katı 

lımlar sağlanacaktır. 

f) Bir turizm komitesi kurula- 

rak ülke içi ve dışından derneği- 

mize yapılan ziyaretler için gele- 

neksel konukseverliğimiz doğrul- 

tusunda organizasyonlar yapılacak 

ve aynı bağlamda derneğimiz üye- 

lerinin katılacağı turistik geziler 

tertiplenmeye çalışılacaktır. 

g) Üyelerimiz arasında sosyal 
dayanışmayı artırıcı çalışmalar ya- 

pılacaktır. 

h) Onur günleri tertiplenecek- 
tir. 

ı) Piknik, gezi, vb. organizas- 
yonlar yapılacaktır. 

HALK OYUNLARI VE HALK 
MÜZİĞİ KOMİSYONU: 

Halkoyunları ve halkmüziği 

komisyonu birleştirilerek gereğin- 

de alt çalışma grupları oluşturu- 

larak, çalışmalarını sürdürmesi dü- 

şünülmüş olup, bu komisyondan 

beklenen şunlardır: 

a) K. Kafkasya halkoyunları 

topluluklarının repertuarlarından 

yararlanmanın yanısıra yöresel 

halkoyunlarımızın da koreografik 

düzenlemelerle sunulmasına çalişı- 

lacaktır. 

b) Kültür-Eğlence gecelerinde 
kültürümüzün yaşatıldığı bir yöre- 

yi halk oyunları ve halk müziğini 

inceleyerek, diğer kültürel değerle- 

riyle birlikte sergilemeye çalışıla- 

caktır. 

c) Kafkas halk oyunları ve 
halk müziği ayırıcı karakteristik 

özellikleriyle ele alınacağı toplantı 

ve açık oturumlar düzenlemesine 

çalışılacaktır. 

“ d) Geleneksel Kafkas müzik 

aletlerinin tanıtılması ve çalışma- 

sını öğretmek amacıyla kurslar dü- 

zenlemeye çalışılacaktır. 

e) Enstrümantal konserlerle 

Kafkas müziğini dinleyiciye suna- 

bilecek biçimde bir Kafkas müzik 

topluluğu oluşturulacaktır. 

f) Kuzey Kafkasya'da üretilen 
çağdaş Kafkas müziğinin yanısıra 

yöresel halk müziği ürünlerinin 

derlenmesi çalışmaları başlatıla- 

caktır. 

g) Halk oyunları ve halk mü- 

ziği komisyonumuz programımı- 

zın ilkeleri ışığında özellikle İstan- 

bul ve diğer Kuzey Kafkasya Kül- 

tür dernekleriyle ilişkiye girerek 

ortak gösteriler organize etmeye 

çalışılacaktır. 

h) Minikler halk oyunları ve 
halk müziği grupları oluşturula- 

caktır. 

YAYIN KOMİSYONU 

Derneğimizin önemli çalışma 

alanlarından biri de yayın çalış- 

malarıdır. İki yıldan bu yana 
.KAFDAĞI aylık Sanat Kültür ve 
Haber Dergisiyle periyodik yayın 

çalışması sürdürülmektedir. Peri- 

yodik yayın organının sürdürülme- 

sine karar verilmiştir. Ancak bu 

önemli konuda yeni kararlar ala- 

bilmek için geniş katılımlı bir top- 
lantı düzenlenerek, iki yıllık dene- 

yim (ışığında OKAFDAĞI'nın 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Yo- 

gunlaşan önerilerden; önümüzdeki 

iki yıllık periyotta KAFDAĞI'nın 
haber yönüne ağırlık verilmesi ve 

daha geniş kitlelere seslenecek dü- 

zeyde yazılara ağırlık verilmesi be- 

nimsenmiş ve bu doğrultuda yeni 

bir komisyon oluşturulmasına ka- 

rar verilmiştir. 

Aylık yayın organı KAFDA- 
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Gi dergisinin Sahib 

zi işleri 

i, Sorumlu Ya- 

Müdürü ve Genel Yayın 

Yönetmeni Yönetim Kurulu tara- 

Tından atanır. 
Yayın kurulu ve diğer teknik 

kurullar komisyon çalışanlarından 

seçimle oluşturulur. 

Gençliğin sesi diyebileceği- 

miz Seteney duvar gazetesi geride 

bıraktığımız bir yıl içerisinde göze 

batan önemli bir etkinlik olarak 

yaşamını sürdürmüş ve ilgi topla- 

mıştır. Seteney Duvar gazetesi ye- 

ni elemanlarla desteklenerek yayr- 

nı sürdürülecektir. 
Yayın komisyonunun yapma- 

sı düşünülen diğer çalışmalar şun- 

lardır: 
— Kitap yayını yapmak 

— Kuzey Kafkasya Kültürü ve 

Tarihi ile ilgili önemli öğeler, kişi 

ve olayları tanıtan broşürler yayın- 

lamak 
— Kartpostal, poster, takvim, 

“vb. yayınları organize etmek. 

— Dernekler arası yayın ko- 

şullarını araştırarak organize et- 

mek, 

TİYATRO KOMİSYONU 

Tiyatro, K. Kafkasya kültü- 

rüyle bağlarını kuramadığımız ve 

derneklerimizde çok fazla bilgi ve 

deneyim birikimi olmayan bir ça- 

lışma alanımızdır. 

Tiyatro, bu nedenle diğer 

Kafkas Kültür Derneklerinde de 

pek fazla yaygınlaşamamiştır. An- 

cak tiyatro alanında en fazla biri- 

kime Ankara Derneğinin sahip 

olması bu alanda öncülüğü bırak- 

mama, çalışmaları bütün zorlukla- 

ra karşın yürütme görevini yükle- 

mektedir. Tiyatro alanında yapıl- 

ması düşünülen çalışmalar şunlar- 
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dır: 

a) Kafkas Kültürünü tarihini 

5 yen tiyatro eserleri derlenecek, 

avatanda yazılmış bulunan eser- 

lerden Türkçeye çeviriler yapıla- - 

caktır. . 

b) Muhaceretteki sorunları- 

mız komisyon tarafından incele- 

nip, oyunlaştırılmaya çalışılacak 

ir ite 

lanarak tiyatro bilgisi aktarılacak, 

oyunculuk çalışmaları yapılacak - 

tir. , 

d) Kühüreğlence gecelerine 

skeç, parodi, pandomim, şiir din- 

letileri, vb. etkinliklerle katılına- 

caktır. 

e) 125. yıl etkinliklerine bü- 

yük bir oyunla hazırlanarak katıl- 

maya çalışılacaktır. 

f) Dernek üyelerini bilgilen- 

dirmek üzere tiyatro konulu semi- 

nerler düzenlenecek, Ankara'daki 

tiyatro etkinlikleri olanaklar öl- 

çüsünde üye ve hemşehrilerimize 

duyurularak bazılarına topluca ka- 

tılım sağlanmaya çalışılacaktır. 

KUZEY KAFKASYA 

KÜLTÜR MERKEZİ 

KOMİSYONU 

İnşa edilmesi tasarlanan KU- 

ZEY KAFKAS KÜLTÜR MER- 

KEZİ Binası, eski dernek binamız 

(Mecnun Sok. No. 64 Şenyuva) 

yıkılarak aynı “yerde yapılması ;. - 

planlanmıştı. 

Olağanüstü genel kuruldan 

alınan yetkiyle ve sonrasında oluş- 

turulan inşaat komisyonu Çalış- 

maları sonucu proje ve ruhsat Ça- 

lışmalarını tamamlamış ve eski bi- 

nayı yıkarak planlandığı gibi 1989 N 

Nisan ayında inşaat başlayacak * 

c) Yeni üyelerin katılımı sağ- 

İNŞAAT 

duruma getirmiştir. 

İnşaat Komisyonu Yönetim 

Kurulu tarafından oluşturulmuş 

ve ancak kendi çalışmalarında Yö- 

netim Kuruluyla sürekli bir ilişki 

içerisindedir. 

Çalışmalarını sürekli üye ve 

“ hemşehri tabanımıza duyurmakta 

üye ve hemşehrilerimizin katılım- 

larına, maddi ve manevi yardımla- 

rına açık tutmakta ve ihtiyaç duy- 

maktadır. 

125. YiL ANMA- 

DEĞERLENDİRME 

KOMİSYONU 

Bilindiği gibi 1989 Çerkesle- 

rin Anavatan Kuzey Kafkasya'dan 

koparılışının 125. yılı. Geçen yıl 

dan planlanan bu önemli yıldö- 

nümü anma-değerlendirme düşün- 

cesi sonucu oluşturulan Komisyon 

geçer dönem için planlanan hazır- 

lik çalışmalarını tamamlamış ve 

kongrede bu hazırlık çalışmalarını 

sunmuştu. 

1989-Ekim ayında planlanan 

anma-değerlendirme günleri için 

yeni bir komisyon oluşturulmuş 

ve çalışmalarına başlamıştır. 

Bu komisyon anma-değerlen- 

“dirme günleri için üyelerden alınan 

önerilerin ışığında bir program ha- 

zırlamıştır. Bu programa göre; Ku- 

zey Kafkasyalıların tarihsel, kültü- 

rel sorunları bir seri konferans, pa- 

nel, vb. toplantılarla ele alınacak 

ve ayrica çeşitli sergi, tiyatro. ve 

folklorik gösteriler yapılacaktır. 

Bu program 8 Ocak Pazar gü- 

nü üyelere sunulmuş öneri ve 

eleştirileri alınarak yürürlüğe gir- 

miştir. 
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Ekonomik yapı, toplumların yaşamlarını, kültürlerini, tüm ilişkilerini biçimleyen en önemli faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyal yapı ve kültürün gelişimi ve değişimi, ekonomik yapının geçirmiş olduğu evrelerle 

çok yakından ilgilidir. 

İnsanlık tarihi birçok farklı evrelerden geçerken toplum sürekli bir değişim ve gelişim içinde olmuştur. Ge- 

çirmiş olduğu dönemlerin ekonomik çehresi, üretim ilişkileri, sürekli olarak toplumsal yapıya yansımıştır. Dolayı- 

sıyla; 

"İnsanlığın tarihi üretim ilişkilerinin tarihidir" diyebiliriz. 

Farklı toplumların sosyal yapı ve kültürlerinin oluşumu ve gelişimi de yaşadıkları dönemlerin üretim ilişkile- 

ri ile kesin bir bağlantı içindedir. Üretim ilişkilerirlin biçimi değiştikçe toplumların kültürel ve sosyal yapıları da 

bu değişen ilişkilere uyum sağlamıştır. 

İlkel komünal toplum yapısından günümüze kadar insanlığın geçirmiş olduğu evreleri gözönüne almadan 

farklı ulusal kültür ve yapıları da sağlıklı olarak algılayabilmemiz, onu biçimlendiren, yönlendiren ve değiştiren et- 

kenleri tespit edebilmemiz olanaksızdır. 

Geçirilmiş olan her dönemde, o dönemin geçerli olan üretim tarzı, toplumun değer yargıları, kültürü ve s05- 

yal ilişkilerine damgasını vurmuştur. , 

Örneğin feodal sistemde toplumsal yaşam ve kültür bu sistemin üretim ilişkileriyle uyumlu bir biçimde oluş- 

muş ve gelişmiştir. Feodal sistemdeki sınıfsal yapı, üretim ve tüketim biçimi sosyal ilişkilerde ve kültürde aynen 

yansımaktadır. 
Özetle değindiğimiz bu hususlar, bize kültürün durağan değil, ekonomik gelişmeyle paralel olarak değişen, 

gelişen ve yeniden biçimlenen bir olgu olduğunu açıkça göstermektedir. Bizim gibi kendi ulusal varlık ve kültürle- 

rini yaşatmaya çalışan bir toplum için bu durum büyük önem kazanmaktadır. Zaman içinde değişip yeni koşulla- 

'Tra uygun bir biçim kazanma özelliğini kendi doğasında barındıran kültürü yaşatma yolunun onu hiç değiştirme- 

den koruma çabasına girmek olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Kültürel varlığımızı sürdürmenin yolu onu dün- 

kü kalıplar içinde korumaya çabalamak değil, onu yeni koşullara cevap verebilecek biçimde tekrar üretebilmektir. 

Ancak bizim tek sorunumuz yeni koşullara uyum sağlayamamak değil, kültürümüzün kendi mantığı içinde 

değişim ve gelişimini sağlayacak doğal ortamdan yoksun oluşudur. Varolan değerlerimizi yaşatma çabalarının bi- 

le politik kısıtlamalar altında bulunduğu muhaceret koşullarında sonuç kültürün değişimi ve yeniden biçimlenme- 

si değil doğrudan doğruya asimilasyon, yani kültürel varlığın ortadan kalkması olmaktadır. i 

Kuzey Kafkasyalılar "feodal bir toplum yapısıyla vatanlarından sürgüne uğradılar. Sürgündeki yerlerinde iki 

türlü sorunla karşı karşıya geldiler. Birincisi varlıklarını sürdürmede karşılaştıkları politik kısıtlamalardır ki, bu on- 

lardan kültürlerini yaşatma, geliştirme olanağını almıştır. İkincisi de bulundukları topraklarda değişen sosyo -eko- 

- nomik yapı. Bu da onları bir yandan yeni bir üretim biçimihe uyum sağlamak, diğer yandan da eski üretim biçimi- 

ne uygun bir kültürel yapıyı sürdürmeye çabalamak ikilemine sokmuştur. 

Türkiye'de de bir süre feodal üretim biçimini sürdüren Kafkasyalılar, ülkede kapitalizmin gelişmesiyle bera- 

ber ekonomik olarak yeni sisteme uyum sağlamışlardır. Bir yandan kentlileşmiş, işçileşmiş, esnaflaşmış; diğer 

yandan köyde, ilkel tarımdan yoğun tarıma geçmişlerdir. Ancak sahip oldukları feodal kültürü kendi mantığı için- 

de geliştirip yeniden biçimlendirememişlerdir. Buna örnek olarak atın fonksiyonu gösterilebilir. Kuzey Kafkasya- 

lılar'ın kültürlerinde çok önemli yeri olan atla ilgili birçok gelenek ve uygulama, atın yok olmasıyla beraber ölmüş- 

tür. Daha önce kentleşme* ile ilgili yazımızda değindiğimiz gibi kırda uygulanan birçok gelenek, kent koşulların- 

da pratik uygulama imkânını yitirmiştir. . 
Erol Taymaz'ın bu sayımızda yayınlanacak olan Düzce -Pınarbaşı karşılaştırması bizlere ekonomik yapıdaki 

değişimin kültür üzerindeki etkisiyle ilgili önemli ipuçları vermektedir. İki ilçenin kapitalist üretim biçimine geçiş- 

leri arasında bir dönem farkı mevcuttur. Yazıda hiç değinilmemiş olan Düzce'deki Kafkasyalılar arasındaki kültü- 

rel erozyonun, Pınarbaşı'ndakinden çok daha büyük olduğu gerçeğinin nedenini burada arayabiliriz sanıyorum. 

Kültürel öğelerin bir kısmı zaman içinde değişip yeniden biçimlenir. Bir kısım öğeler doğar, bir kısım eski 

öğeler de geçersizleşip tamamen ortadan kalkabilir. Ancak kültür kendi temellerini koruyarak her ekonomik aşa- 

ma ve üretim biçimi altında varlığını sürdürür. Bizler tüm olumsuz koşullara rağmen kültürel varlığımızı sürdürme 

çabası gösterirken, bir yandan da bunu değişen koşullarda, eskileri eski biçimleriyle sürdürmeye çabalamak olma- 

ması gerektiğini kavramalı, içinde bulunduğumuz ortamı iyi algılayıp bu konuda yeni çözüm önerilerini sorgula; 

malıyız. 
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TARIMSAL ÜRETİMDE 
SÜLALE! BİRİMİNDE 
ÖRGÜTLENMİŞ EMEĞİN, 
GENİŞ AİLE VE NÜKLİER 
AİLE BİRİMLERİNE DÖNÜŞME 
SÜRECİNE BİR ÖRNEK: 
ÖRENSŞEHİR KÖYÜ? 

Araştırma sahamız olan Ören- 
şehir köyü, harita üzerinde hemen 

hemen Uzunyayla'nın merkezin- 

de, Kuzey Kafkasya göçmenlerin- 

ce yaklaşık 110 yıl önce kurul- 

muştur. Köy, günümüzde dokuz 

sülaleden gelen insanların yaşadı- 

gı, 65 hanelik küçük bir yerleşim 
birimidir. Köy kendisiyle birlikte 

bölgeye de hizmet veren yol, su, 

elektrik gibi temel altyapıların ya- 

nısıra Tarım Kredi Kooperatifi, 

tahıl alım ofisi, ilkokul, PTT ve 

sağlık ocağı gibi çok temel servis- 

lere de sahiptir. Temel tarımsal fa- 

aliyetleri küçük/büyük baş hay- 

vancılık ve tahıl tarımıdır.” Yakla- 
şık altı ayı Kar altında geçen böl- 

genin il ve ilçeleriyle ulaşımı sü- 

rekli açıktır. Örenşehir köyü, 
Uzunyayla'nın diğer köyleri gibi, 

özgün etnik bir kültüre sahiptir. 

(Yukarıda da değindiğimiz gibi bu 
bölgede Kuzey Kafkasya göçmen- 

leri, "Çerkes"ler yaşamaktadır.) 

TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

Tarihsel gelişim sürecini 1950' 

lerden başlatıp günümüze doğru 

geleceğiz. oOÇünkü (1950'lerden 

evvel bölgenin özgün sosyo-ekono- 

mik yapılanmasına paralel olarak, 

emeğin çok daha değişik bir tarz- 

  

da örgütlenişi (de facto olarak) 
o söz konusuydu. (Burada feodal 
üretim biçimine yakın bir model 

kastedilmektedir, fakat bu maka- 

lede bu döneme değinilmeyecek- 

tr.) 

1950'lerde, hükümetin yeni 

toprak reformunun pratikte etkisi- 

ni göstermesi ile birlikte köyün 

topraklarının yaklaşık tamamına 

sahip (bu toprakların hukuki "ta- 

pu” formalitesi dışında olduğunu 

da belirtelim.) üç sülalenin toprak- 
larının bir kısmı diğer altı sülaleye 

ait hane sahiplerine dağıtıldı. (Ya- 
ni, devlet ilgili toprakları hane bi- 

rimini baz alarak dağıttı.) O tarih- 
lerde emeğin üretim faktörleri 

içindeki oranı oldukça yüksekti. 

İlk traktörün 1960'larda köye gel- 
diği düşünülürse bu olgu daha net 

olarak anlaşılabilir. Tarımsal üre- 

timde en önemli araç olarak kulla- 

nılan hayvan gücü (at ve öküz) bu 
dokuz sülale arasında hayli eşitsiz 

bir dağılım gösteriyordu. Örneğin 
binek ve koşum hayvanlarının, 

o dönemde, sadece üç sülalede 

toplandığını, (ayrıca bu üç sülale 
arasındaki dağılım da eşitsizdi) 
buna karşın az olmakla birlikte di- 

ğer sülalelerin hayvan gücü olarak 

ellerinde sadece öküz bulundura- 

bildiklerini saptıyoruz. Şüphesiz 

bunda, yani bazı sülalelerin at kul- 

lanabilme olanağına sahip olama- 

masında, atın görece pahalı oluşu 

ve atın feodal değerler sistemi 

içindeki yeri çok etkili olmaktay- 

dı. (At sadece bey soyundan ge- 
lenlere aitti) Sülaleler köy içinde- 
ki yerleşimleriyle de birbirlerin- 

den çeşitli sınırlarla ayrılıyorlardı; 

  

örneğin, taştan örülmüş bahçe du- 

varlarıyla. 

Öneleri, hayvan yetiştiriciliğin- 
de o kadar olmasa da, tahıl tari- 

mında çok yoğun İnsan emeği 

kullanma zorunluluğu vardı. Za- 

manla, ilerdegöreceğimiz gibi, bu 

durum hemen hemen tersine 

dönecekti. Buna ilaveten tarlası ol- 

masına karşın (toprak reformu sa- 
yesinde) sülalenin bazı hanelerinin 
öküz sahibi olmaması, sülaleyi 

ekonomik faaliyetlerde birbirine 

çekiyor, ya da birbirini bir anlam- 

da üretim süreci içinde tamamla- 

malarına etki ediyordu. Öte yan- 
dan, daha varlıklı sülalelerin ortak 

emek örgütlenmesi içinde olmala- 

rına da ekonomik nedenler daha 

zayıf kalırken sülale içinde koru- 

nan feodal hiyerarşi* daha güçlü 
nedeni oluşturuyordu. 

Daha sonra tekrar değineceği- 

miz gibi, belki de bu nedenle var- 

lıklı sülale örgütlenmesi süreç için- 

de daha çabuk dağılırken, daha az 

varlıklı sülalelerin bir kısmında 

emek örgütlenmesi günümüzde de 

devam etmekte ayak direcekti. 

Traktör ve ekipmanların köye, 

hatta bölgeye, özellikle 1968'ler- 

den sonra, yavaş yavaş girdiğini 

görüyoruz. Bu olanakların artan 

bir ivmede sağlanmasına, o tarih- 

lerde kurulan kooperatiflerin (ta- 
rım-kredi-"satış" kooperatifi) be- 
lirleyici bir etkisi söz konusudur, 

Mekanize aletler, tahmin edileceği 

üzere, ilkin varlıklı sülaleler tara- 

fından satın alınıp kullanılmaya 

başlandı. (Çok ucuz emek edine. 

bilmelerine rağmen!) fakat, özel- 
likle uygun satış koşullarının da 

  

 



  

etkisi ile, diğer sülalelerin de bu 

aletleri edinmeleri çok sürmedi. 

(Kooperatifler aracılığıyla, Türki- 

ye Zirai Donatım Kurumu'ndan 

çok uzun vadelerle, taksitle trak- 

tör ve ekipmanları satın alınabilir. 

di.) Bizim daha çok üzerinde dur- 
duğumuz konu, bu üretim aletle. 

rinin çoğunlukla o dönemdeki sü- 

laleler tarafından, naderin aileler 
tarafından, tüm sülale ya da aile 

kaynaklarının kullanılarak satın 

alınması ve ortak kullanımı olgu- 
sudur. (Traktör ve ekipmanlarının 
hukuki mülkiyeti bir kişi üzerine, 
genellikle sülalenin ya da ailenin 

en yaşlı kişisi üzerine oluyordu, 

fakat bu olgu grafikteki ortaklığı 

engelleyen bir durum da yaratmı- 

yordu.) Genel olarak o dönemde, 

1950'lerden 70'lere kadar domi- 
nant olan, emeğin sülale birimin- 

de örgütlenmesinin dışında, diğer 

emek örgütlenme tipleri (geniş aile 

ve nükleer aile) yavaş yavaş (nitel 
ve nicel olarak) belirginleşmeye 
başladı ve 70'lerden sonra sayıca 

daha da fazlalaştı. Hatta "domi- 

nant tip" durumuna geldiğini id- 

dia edersek çok yanılmış olmayız 

düşüncesindeyiz. 

Günümüzde emeğin bu üç tip 

örgütlenmesi OÖrenşehir'de belli 
oranlarda bir arada yaşarken (ge- 
niş ve nükleer aile örgütlenmesi 

çok bariz olarak dominant), dün- 
den farklı olan bu duruma (1960' 
larda sülale-tipi emek örgütlenme- 

sinin dominantlığını hatırlatalım) 
nasıl gelindi? Süreci etkileyen, şe- 

killendiren önemli faktörler ne- 

lerdi? sorularını kendimize soru- 

yoruz. 

"Kırda değişim” teorilerinde de 

çok kez tekrarlanan, "üretimin 

mekanizasyonu ile birlikte kırda 

açığa çıkan emek fazlalığının” 

Örenşehir köyünde yarattığı deği- 

şimleri (o irdeleyelim; (o özellikle 

1968'lerden sonra traktör ve ekip- 

manları köye girdiği belirtilmişti. 

1975'lerden sonra ise köyde trak- 

tör alımının "pik" noktaya ulaştı- 

ğını hemen ekleyelim. İşte bu çok 

önemli gelişmelerle birlikte, daha 

büyük çaplı üretimler söz konusu 

olmaya başladı. Daha önce üreti- 

len tahılın çoğunluğu hayvancılık- 

ta ve sülale ya da hane bireylerin- 

ce tüketilirken (bir kısım artık ürü- 
nün çok ilkel olan ticari ilişkiler- 

de, “çerçilikle" alışverişte "takas" 

yoluyla kullanıldığını da ekleye- 

lim), 1970-75'lerden sonra ülke 
pazarına yönelik üretim, gün be 

gün artmaya başladı. Örneğin, har- 
man zamanı bölgeye kamyonları 

ile gelen tahıl tüccarları ” gene gün- 
den güne artarak görülmeye başla- 
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dı. 

Örenşehir köylüsü, suni gübre 
ve ilaç ile (tarım ilacı), ilk defa, ta- 
mın mekanizasyonuna paralel 

olarak © dönemlerde tanıştı. 

Mekanizasyonun tarımsal faaliyet- 

İer üzerinde diğer bir etkisi de 

hayvancılıkta oldu; 1970'lere ka- 

dar sülale ve ailelerin ellerinde bu- 

lunan küçük/büyük baş hayvan sa- 

yısı, tahılda da olduğu gibi, "daha 

çok kendi tüketim düzeyine yete- 

cek" kadar baz alınırken 70'ler- 

den sonra hayvan sayısında (özel- 

likle küçük baş) artışlar oldu. 
"Besicilik"İ uğraşı, bölgeye hay- 

van tarımında "nitel" bir değişim 

getirdi. Farklı düzeylerde olmak- 

la birlikte, bugün, köyde besi işi- 

ne girmeyen yok gibidir. Evet, kır- 

da değişim teorilerinde söz edilen İ 

“tarımın mekanizasyonu" Örenşe- 
hir örneğinde "emek fazlalığı" ya- 

rattı. Fakat bu, bana göre, bir 

problem olarak yaşayamadı. Çün- 

kü, bölgede yaşama geçen "top- 

rak reformu" toprağın tekelleşme- 

sini engelledi. Daha da açarsak, 

"mekanizasyonla" oluşan emek 

fazlalığı, neredeyse otomatik bir 

şekilde, tekrar köydeki tarimsal 

üretim tarafından emildi, "istih- 

dam" edildi. Örneğin, emek fazla- 
lığının tekrar aynı yörede istih- 

dam edilmesinin en iyi kanıtların- 

dan birisi, ekonomik nedenlerle, 

köyden göçün hemen hemen ol- 

mamasıdır. Başka bir kanıtsa, köy- 

de ücretli işçiliğin çok az olması 

olgusudur. Bu olgu köylülerin 

. durumun 

anlatımıyla “herkesin işi var 

kardeşim..." diye yansıtılmıştır. 

Ama bu öyle bir istihdam süreci- 

dir ki, sonunda sülale emek ör- 

ş 

gütlenmesi dağılarak yeni, özellik. 

le nükleer aile tipi emek örgütlen- 

mesine dönüşmeye başlamıştır. 

1975'lerden sonra artık bu yeni 

aile tipleri traktör ve ekipmanları 

nı (bu aletleri satın almada sülale 
kaynaklarını kullananlar olmakla 

birlikte) özel mülkiyetlerinin de 
(hukuki olarak) elde etmeye baş- 
ladılar. Hatta, bu süreç içinde sü- 

Jale topraklarının çeşitli nedenler- 

je sülale fertleri arasında dağıtıl- 

masıyla birlikte (gene hukuki ola- 

rak) bu yeni aileler sadece kendi- 
lerinin sarfettikleri emek ve ürünü 

sadece kendi ellerinde tutmaya 

başladılar. Bu yeni tip nükleer aile 

emek o örgütlenmelerinin o oluşu- 

munda ve özellikle kendi ayakları- 

nın üzerinde durmasında, besicilik 

belki de tahıl tarımından daha faz- 

la etkili olmuştur. (Geleneksel 
nükleer aile emek örgütlenmesi bu 

dışındadır.) o Çünkü, 
görece daha az kaynakla, "emek 

yoğun" bir şekilde, daha düşük 

maliyetlerle yapılan besicilik, ayri- 

ca, ahlaksal bir sorun olan, "topra- 

gın parçalanmasını" Kısa vadede, 

dayatmıyordu. 

Sülale toprağının parçalanarak, 

nükleer aileler bazında mülkiyet 

edinmesinde diğer önemli bir fak- 

tör de, baba ve dedelerine göre da- 

ha değişik, "çağdaşlığa yakın" bir 

eğitim almış olan yeni ergin kuşa- 

gın (bu kuşağın neredeyse tamamı 
baba ve dedelerinin tersine ilkokul 
okumuştur) yeni koşulları daha 
iyi algılayıp buna göre hareket et- 

mesi olabilir. Sülale toprağının ve 

diğer mal varlığının sülale ergin bi- 

reyleri arasında paylaşılmasında, 

başka bir deyişle toprağın parça- 

lanmasında, bölgenin dış ilişkileri- 

nin$ eskiye oranla artması ile bir- 
likte zaten teorik olarak sülale 
mülkiyetine engel olan ülkenin hu- 

kuksal yapısı, pratikte ekonomik 

ilişkilerde, sülale yapısını etkile- 

meye, onun daha kolay dağılması- 
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na yardım etmeye başladı. Son 

olarak sülale mal varlığının ve di- 

ger olası zenginliklerinin yavaş ya- 

vaş sülale ergin fertleri arasında 

paylaşılmasını yaratan diğer bir 

taktör de, özellikle kitle iletişim 

araçlarının (radyo, TV, b.) yaygın- 
laşması ve diğer kültürel ilişkilerin 

gelişmesiyle birlikte, yöre özgün 

kültürünün "asimile" ölmasıdır. 

Böylece, daha önce bahsettiğimiz 

sülalenin hiyerarşik yapılanması, 

yani en yaşlı olan ferdin otorite 

ve denetiminin çek etkin olması 

olgusu ortadan kalkmaya, hiyerar- 

şik yapı kırılıp dağılmaya başladı. 

(Burada değişim deği! de “asimi- 

lasyon” kavramının kullanılmasıy- 

İa amaçlanan, yöre ve köyün öz- 

gün kültürünün değişiminde yöre 
ve köy insanının edilgin bırakılma- 

sı ya da subjektif değerlerin, ör- 

neğin radyo ve TV yayınlarının 

üzerinde (oOoetkili (o olamadığının 

vurgulanmasıdır.) Bunun sonucun:- 

da, sülale hiyerarşik ilişkilerinde 

potansiyel olarak var olabilecek 

“anti-tez", somut olarak harekete 

geçirildi. 

GÜNÜMÜZDEKİ TABLO 

Bugün Örenşehir Köyü'nde, sü- 
lale tipi emek örgütlenmesini eski, 

daha köşeli biçiminden uzak Ool- 

makla beraber sürdüren iki sülale 

vardır. Bu iki sülalenin ekonomik 

düzlemde durumları şöyledir. Her 

ikisinin de traktörleri (birer tane) 
ve ekipmanları vardır. Ellerindeki 

toprak miktarı köydeki dağılıma 

göre "orta standari"tadır. Bu iki 

sülale yoğun bir biçimde hayvan- 

cılıkla uğraşmamaktadır. Besicilik 

çok ufak çaplarda ve periyodik ol- 

madan yapılmaktadır. Kaynaklar 

(girdiler), çoğunlukla, sülale mal 
varlığından gelmekte ve besiciliğin 

gerektirdiği insan emeği ve sorum- 

luluğu daha "dar" olmaktadır. Ör- 
neğin, bu iş sülale içinden bir-iki 

ergine (yüklenmektedir. Fakat, 

besiye bakan ya da bakanlara ufak 

ayrıcalıklar getirse de, kazanç süla- 

ie içinde (özellikle sülalenin en 

yaşlısı tarafından) çeşitli biçimler- 
de pay edilmektedir. Bu iki süla- 
lenin asıl uğraşısı tahil tarımıdır. 

Gelişkin teknolojinin kullanılma. 

dığı bu uğraşıda tahil tarımının 

gerektirdiği tüm ilişkiler sülale er- 

ginlerince (kadınlar daha az) karşı 
lanmaktadır. Mahsul "ortak har- 

mana" dökülür. Burda da mahsu- 

lün paylaşılmasında sülalenin en 

yaşlısı (geleneklere göre olabildi- 
gince eşit davranmakla birlikte) 
karar sahibidir. Hatta mahsulün 

dökümünden sonra paylaşılmadan, 

(önemli) bir kısmı (ortak emekle) 
değirmende öğütüldükten sonra 

paylaşılmasına daha sık rastlanır. 

Ne yazık ki tüm bu sayılanlara 

rağmen, sülale emek örgütlenmesi, 

bugün en sorunlu ve en az kârla 

çalışan birimdir. Sorunlar, üretim 

sürecine katılan emeğin sülale bi- 

reyleri arasında farklı oranlarda ol- 

masına karşın, dağıtımın "eşitlik. 

çi" düşünceye göre yapılmasından, 

kaynaklanabilmektedir. Daha da 

açmak gerekirse, örneğin, payla- 

şımdan sonra bazı ergin sülale bi- 

reyleri çoğunlukla “gizli” ve do- 

laylı bir ağızla "... ben çalışmak- 

tan çekinmem, ama..." diyerek 

tepkilerini göstermektedir. Sorun- 

ların bir başka nedeni ise, hektar 

başına aldıkları verim diğer emek 

örgütlenmeleri ile çok farklılık 

" 

göstermese de, üretimde emek yo- 
gunluğu değil de "emek genişliği" 

sebebiyle, diğer örgütlenmelere 

oranla "tatmin"in daha az olma- 

sıdır. Son olarak da, bu emek ör- 

gütlenme tipinde, az da olsa, ger- 

çekleşen kente göç, diğerlerine: 

göre daha fazladır. (Not: Sülale 
bağı/düğün-cenaze/vb. sosyal iliş- 

kiler de çok güçlüdür.) 
Geniş aile tipi (üç kuşağın bir- 

arada yaşadığı aile tipi) emek ör- 

gütlenmesinin tarihsel kökenleri, 

sülaleler arası kan davaları, sülale- 

den göç (köydeki yerleşik sülale- 
den köy dışına), sülale içi çekiş- 
meler, evlilik, vb. olaylar oluş- 

turmuştur. Geniş aile tipinin bu- 
gün, sülale ile sosyal ilişkilerini 

nükleer aile formuna göre daha 

yoğun sürdürürken, ekonomik 

özerkliğini daha netleştirdiğini 

söyleyebiliriz. Fakat, geniş aile 

emek örgütlenmesi (ya da geniş ai- 
le), Ürenşehir'de sülale tipinde de 
olduğu gibi, nicel olarak çek ka- 

labalık değildir. Geniş ailede eko- 

nomik kararlarda yaşlılar gelenek- 

sel kültürün etkisiyle bazen domi- 

nant duruma geçebilmekteyse de, 

sülaleden farklı olarak, pratikte, 

aile içinde çalışan oğul ile bir 

“consensus” (uzlaşma) daha sık 
görülmektedir. Tarımsal teknoloji 

ve bilgi birikimini daha yoğun 

kullanan geniş aile, ücretli emek 

de kullanabilmektedir. Geniş aile 

tahıl tarımının dışında hayvancı- 

lıkla (besicilik dahil) daha fazla 
ilgilenmektedir. Kişi başına düşen 

toprak miktarının en yüksek oldu- 

gu bu aile emek örgütlenmesinde, 

arazi alım-satım etkinlikleri, süla- 

le tipine oranla daha yoğundur. 

Tüm tarımsal üretim sonucu elde 

ettikleri gelirler, sülale emek örgüt- 

“lenmesine göre, belki genel pazar 

ile olan ilişkilerinde daha hareketli 

olduklarından, belki de nüfusları 

daha az olduğundan, çok daha 

tatmin edici görünmektedir. Bu ai- 

lelerde de göç olmakla birlikte, 

göçün niteliği mevsimlik (çoğun- 

lukla kışın) ve şehirde okumuş ve 

yerleşmiş aile fertlerinin yanında 

bir çeşit tatil biçiminde olmakta- 

dır. (Bu üç örgütlenme içinden, ni- 
cel ve nitel olarak, eğitim görmüş 

kişi oranının en yüksek olduğu ör- 

gütlenme geniş aile örgütlenmesi- 

dir.) 
Örenşehir köyünde, şu an, en 

kalabalık kesimi oluşturan emek 

örgütlenmesi, nüklier aile emek ör- 

gütlenmesidir. Bu aile formunda 

kişi başına düşen toprak miktarı 

çok değişmektedir. Ailelerin 90 50 

lik bir kesimi yüksek düzeyde t0p- 
rağa sahipken, 9 40 kadarlık bir 

kesimi “orta”, 90 10 kadarlık bu 

kesimi de “düşük” düzeyde topra- 
ga sahiptir. Köyde çok az ulan 

“ücretli emek” genellikle bu tip ai- 

le örgütlenmelerinden sağlanmak- 

iadir. Aynı zamanda “ücretli eme- 

 



  

gin" bir kısmı da bu aileler tara- 

fından satın alınmaktadır. Köyde- 

ki nükller ailelerin traktör ve ekip- 

manlarının sayısı da diğer ailele- 

rinkinden fazladır. Kendi içinde 

traktör sahibi olmayan aile oranı 

yaklaşık 9b 30'luk bir düzeydedir. 

- Nüklier aile, aile içindeki “eşitlik. 

çi” ilişkiler baz alındığında, diğer 

emek örgütlenme birimlerine göre 

daha ileri bir seviye göstermekte- 

dir. Örneğin, bu tip ailelerde, ka- 

dının ekonomik kararlara aktif ka- 

tılımının daha yüksek düzeyde ol- 

duğu gözlemlenmiştir. Nüklier aile 

emek örgütlenmesi, sülale ile ilişki- 

lerini hemen hemen sadece sosyal 

düzlemde sürdürmektedir. Sülale 

ile ekonomik ilişkiler, genellikle 

olağanüstü durumlarda olmakta- 

dır. (Çeşitli nedenlerle mahsulün 
az olması, koyun sürüsüne kurt gi- 

rerek büyük zayiat vermesi, trak- 
törün uzun süre bozulması, vb.) 

Bu tür ilişkiler (dayanışmalar) sü- 
lale dışıyla da olabilmekteyse de, 

öncelik çoğunlukla sülalenindir. 

Yapılan gözlemlerin ışığında (faz- 
la üretilen peynirin ilçe pazarında 

satılmasından, besiyi /G.Antep-Er- 
zurum gibi/ ülkenin en büyük can- 
ii hayvan pazarlarında satmaya, 

kredi peşinde koşmaktan, özellik- 

ie yeni geliştirilmiş tarım aletleri 

takip etmeye kadar) ülke pazarıy- 
la en yağun ve kapsamlı ilişkilerin 

bu tip aile emek örgütlenmesinde 

görüldüğü söylenebilir. 

GÜNCEL SORUNLAR VE 
GELECEĞE YÖNELİK 

EĞİLİMLER 
SONUÇ 

Günümüzde tüm ülke kırında 

yaşanan sorunların ve özellikle 

ekonomik problemlerin Örenşehir 

köyü için de geçerli olduğu söy- 

lenebilir. Bu gün, çifiçinin ucuz 

kredi, gübre, tohumluk, tarım alet 

ve gereçleri, vb. elde edebilmesi 

çok zor ve riskli olmaktadır. Bu- 

nun en iyi kanıtı, çiftçinin yıllar- 

dır devlete ödeyemediği ve faiz- 

leriyle katlanarak çoğalan borç- 

larıdır. 

Örenşehir'de görüşülen köylü- 

lerde bu sorunlar çok yoğun eleş- 

tirilere neden olurken, pratik göz- 

lemler bu olumsuz "dış" ülke pa- 

zarı etkilerinin en çok geniş ve 

nükiler aile emek örgütlenmeleri 

üzerinde tahribat yarattığını orta- 

ya koymaktadır. Sülale emek ör- 

gütlenmeleri, dış pazarla olan iliş- 

Kkilerinin yoğun olmamasını sağla- 

yan "tarihsel tesadüf" sonucu çok 

büyük boyutta etkilenmekten kur- 

tuldu. Fakat bu modelin pratik ta- 

rihsel gelişme sürecine bakılarak, 
bu durumun onların geleceğe erte- 

lenmiş tarihsel çözülmelerini etki- 

lemeyeceği söylenebilir. Bununla 
birlikte, benzeri bir çıkarımı ge- 

niş-aile emek örgütlenmesi için 

yapmak hem erken, hem de veriler 

yeterli değildir. 

NOT: Makalenin genelinde göz- 

lemlenebilecek tarih ve rakamlar- 

daki belirsizlik, araştırmacının te- 

mel kaynağı olan Örenşehir köylü- 

lerinden kaynaklanmaktadır. Göz- 

lem ve söyleşilere dayanan bu ma- 

kalede hiçbir kayıtlı doküman kul- 

lanılmamıştır. 

1) Köy dışında yerleşip, yaşayan sülale fertleri değil, aynı köyde yaşayan erkek tarafından kan 

bağı ile birbirlerine bağlı insan yığını kastedilmektedir. 

2) Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesine bağlı bir bucak-köy olan Örenşehir, ayrıca araştırmacının doğdu- 

Bu, yaşamının sekiz yılını geçirdiği ve halen ilişkilerinin devam ettiği köydür. (Kardeşlerinin bir 

kısmı hariç, atle bu köyde oturmaktadır.) 

3) Günümüzde köyde yapılan tahıl tarımı tamamen mekanizeleşmiştir. Örneğin 65 hanelik köyde 

(resmi yazımda alimışbeş olmasına rağmen gerçek elli hanedir.) Yirmi üç adet iraktör vardır. 

Ayrıca tahıl tarımının yaklaşık o 80'i kuru arazide yapılmaktadır. 

Konu başlığında da vurgulandığı gibi, günümüze kadar, sadece Örenşehir'de değil, büyük ihti- 

malle bölgede (Uzunyayla) nitelikçe birbirinden farklılıklar gösteren, emeğin üç farklı örgütleni- 

şi, tarımsal alanda gerçekleşmiştir. Halen, belli derece veya'oranda, bir arada yaşamakta olan bu 

üç farklı örgütlenmenin karakteristiklerini ve tarihsel gelişimini irdeleyelim: 

Uzunyayla'da bu tip feodal sülalelerde görülen en klasik hiyerarşi, sülalenin en yaşlısının, otorite 

ve denetimi altında örgütlenilmesidir. Örneğin bu yaşlılar, evli torunlarına veya bey kardeşinin 

torunlarına kadar, bu geniş insan yığınının davranışları ve hatta hakları üzerinde (töreye bağlı) 

otorite sahibidirler, 

5) Makalemizin başlarında belirttiğimiz, tahıl alım ofisi (TMO'ya bağlı) o tarihlerde sadece ilçede 

vardı. Ofis Örenşehir'e 1985 yazında kuruldu ve alım yapmaya başladı. Bu yüzden tarımsal artık 

ürünün başlıcası tüccardı. 

6) Bu ilişkileri örneklemek gerekirse, kamu kuruluşlarıyla olan ilişkiler, TMO, TZDK, Tarım Kredi 

Kooperatifi, vb. ile, tüccar ve vb. özel şahıslarla olan ticari ilişkiler ve bu ilişkilerdeki "imza yet- 

kisi" (kontratlar, senetler, vb. üzerinde) ve son olarak akla gelen çeşitli mülk anlaşmazlıklarında 

tarafların mahkeme ile olan ilişkileri (bu tip anlaşmazlıkların eskiden töre ile çözüldüğünü hatır- 

latalım) söylenebilir. 
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EROL TAYMAZ 

  

1. GİRİŞ, 

Bu makalede (Bolu ilij Düzce ve (Kayseri ili) Pınarbaşı ilçele- 
rindeki sosyo-ekonomik değişim karşılaştırmalı olarak incelenmiş- 

tir. Çalışmanın ilçe düzeyinde yürütülmesinin nedeni, günümüz 
Türkiye'sinde temel coğrafi-ekonomik birimin “ilçe” olmasıdır. 
Bilindigi gibi ulusal ekonomi birleşik bir pazar olarak görünen 
bir bütündür. Fakat ne ulusal ekonomi, ne de ulusal pazar tam bir 

bütünsellik göstermez; her üretim/tüketim birimi ulusal ekonomi- 
nin içerisindeki diğer bütün üretim/tüketim birimleriyle karşi- 
Jlikli ilişkiler içerisinde değildir. Ulusal ekonomide, toplumsal 
iş-bölümü, coğrafi yoğunlaşma gibi etkenler sonucu belirlenen da- 

ha küçük ekonomik birimler mevcuttur. Türkiye gibi gelişmekte o- . 

lan ekonomilerin kırsal kesiminde bu ekonomik birim “ilçe"dir: 
“ilçe”, bazı sınai malların üretildiği ve metaların değiştirildi-— 
gi bir merkezi kasaba ile bu kasaba çevresinde, tarımsal malların 
üretildiği köylerden oluşmaktadır. 

Bu makalede ilçe olarak Düzce ve Pınarbaşı'nın seçilme nede- 
ni de, bu ilçelerin birbirlerinden çok farklı özellikler göster- 
mesi sonucu karşılastırmalı bir çalışmaya uygun olmalarıdır. Nü- 
fus yoğunluğu, toprağın üretkenliği, sınai merkezlerle ilişkiler, 
toplumsal yapı, vb. özellikler bu iki ilçede oldukça farklıdır. 
(Bu farklılıklara rağmen her iki ilçede de tarımsal yapı ağır- 
lıktadır.) İ 

Türkiye'de tarımsal gelişimin 1950'lerden sonra görece hız- 
landığı genellikle kabul edilen bir gerçektir. 1948-1971 dönemin- 
de tarımsal üretimdeki ortalama yıllık artış 2.9 gibi oldukca 
yüksek bir orandı (Aresvik, 1975, s.4). 1960'lara kadar tarımsal 
üretimdeki artiş genellikle tarimsal alanlarin genişletilmesi 
(yeni alanların ekime açılması) ile oluyordu. 1960'larda bu yön- 
tem, yeni ekilebilir alanlar iyice azaldığı için, uygulanamaz 
hale geldi. Bu dönemde üretim artışları yeni üretim teknikleri/- 
araçları kullanılarak sürdürüldü. Örneğin, 1950'den 1965'e, trak- 

tör ile sürülen alanların tüm ekilen alana oranı sadece 8 den 

*15.8'e çıkmasına karşın, 1970 ve 1974 de bu oran $29 ve &55.4'di 
(Börtücene, 1977, s.193). Bu sayıların gösterdigi gerçek, yeni ü- 
retim teknikleri ve . araçları kullanılarak tarımsal gelişimin 
1960'ların ortalarından itibaren hızlandırıldığıdır. Bu nedenle: 
Düzce ve Pınarbaşı'nın sosyo-ekonomik yapılarının karşılaştırıl- 
masında değişimin belirgin olduğu 1960-1980 dönemi ele alınmış- 

tır. 

 



  

Bu makalede kullanılan temel veri kaynağı Köy İşleri Bakan- 
lığı'nın (KİB) yaptığı “Köy Envanter Etüdleri" (KEE) dir. (KİB, 
1968a, 1968b, 1983a ve 1983b. Aksi belirtilmedikce kullanilan bü- 
tün veriler bu kaynaklardan alınmıştır.) Bu etüdlerin iliki (Bolu 
ve Kayseri için) 1966'da tamamlanmış ve 1968'de yayımlanmıştır. 

İkinci etüd ise 1980-81 de yapılmış ve sonuçları 1983 de yayım- 
lanmıştır. En önemli veri kaynağımız bu etüdler olduğu için, bu 
verilerle ilgili bazı uyarılarda bulunulması zorunludur. 

ij Bu etüdler sadece köyleri ve bucakları kapsamaktadır. 11 
ve ilçe merkezleri (kasabalar) etüdlere dahil değildir. 

il) Etüdlerde bazı verilerin güvenilirliği düşüktür. Örneğin 
bu-etüdlere göre 1965'lerde Türkiye'deki tarımsal işçilerin oranı 
528.6 dir, fakat bu sayıyı destekleyebilen bir başka kaynak yok- 

otur (Boratav, 1983, s.147). Bu nedenle bulabildiğimiz diğer kay- 
nakların yardımıyla etüd verileri kontrol edilmiştir. 

iii) Etüdlerin verileri genellikle istatistiksel analize 
uygun değildir. Pek çok tabloda sadece köy sayıları belirtilmek- 
tedir ve bu verilerden anlamlı sonuçlara ulaşılması zor olmakta- 

dır. 

Sanayi verileri Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) düzen- 
iledigi “1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı" sonuçlarından elde 
edilmiştir. Bu sonuçlar sektör bazında 1982 de, illere göre dü- 
zenlenmiş veriler de (Bolu ve Kayseri için) 1983 de yayımlanmış- 
tar (1983a ve 1983b). Bizim kullandığımız veriler ikinci yayından 
alınmıştır. 

II. EKONOMİK YAPI 

Geleneksel geçimlik (subsistence) köy ekonomileri kendi kendine 
yeterli bir topluluktan oluşmaktadir. Bu topluluk sadece kendi 
yiyeceğini üretmekle kalmaz, ev, kap/kaçak, üretim aletleri gibi 
tüm gereksinimlerini de kendisi üretir. Bu tip bir ekonomik yapı- 
da ticaret az-gelişmiştir; köylüler pazara ancak (düzensiz olan) 
ürün fazlasını satmak için giderler ve "lüks" metalar gibi imal 
edemedikleri ürünleri satın alırlar. Bu kendine yeterli ekonomi 
oldukça statiktir. İ a 

. Köylü ekonomisinin çözülüşü kentlerdeki sanayi ve ticaret 
sonucu gerçekleşir. Bu süreç, kentlerde sanayinin ilk filizlen- 
mesiyle birlikte başlayan yavaş bir süreçtir, çünkü bu süreç köy- 
iülerin ev-sanayilerinin çökmesi, köy-kent arasındaki ulaşım ve 
iletişimin gelişmesi, kırların yüzyıllar boyu devam eden yalıtıl- 
mışlığının yıkılması ve yeni gelişen toplumsal iş-bölümünün ge- 
rektirdiği ürünlerin ekiminde uzmanlaşması, feodal ekonominin e- 
gemen olduğu koşullarda ise köylülerin toprağa olan bağımlılık- 
larının ortadan kalkması gibi süreçler sonucu gerçeklesir. Köylü- 
düğün küçük ev-sanayisinin kentlerdeki sanayinin rekabeti sonucu 
çökmesi, köylülerin "para"ya olan gereksinimini arttırır; köylü- 
ler sadece "lüks" mallar için değil, yaşamsal önemdeki malları da 
pazardan almaya başlar. Bu ise köylünün ürettiği ürünlerin daha 
büyük bir ' kesimini düzenli olarak satması, üretiminin daha çok 

ticarileşmesi demektir (Kautsky, 1976, s.6). Sonuç, kırların ulu- 
sal ölçekteki toplumsal iş-bölümünde kendisine düşen rolü üstlen- 
mesi ve tarımın da başlı başına bir “sanayi” haline dönüşmesidir. 
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Tarımsal gelişme, ilkel üretim araçlarina ve geleneksel top- 
lumsal ilişkilere dayanan tarımsal yapının (bu feodal malikaneler 
veya küçük üreticiliğe dayalı köy toplulukları gibi çeşitli bi- 
çimlerde olabilir) gelişmiş üretim araçlarina ve kapitalist top" 
lumsal ilişkilere dayanan “çağdaş” tarımsal yapıya dönüşümüdür. 
Bu sürecin bir sıçrama sonucu gerçekleşmediği açıktır. Geleneksel 
yapının çözülüşü ve dönüşümü sürecinde geçişsel (ara) biçimler 
oluşur. Bu ara/geçişsel biçimlerin en önemli özelliği meta üreti- 

minin (pazar için üretimin) ortaya çıkışı ve gelişimidir. Bu ne- 
denle Düzce ve Pınarbaşı'nin sosyo-ekonomik değişim sürecini in- 
celerken tarımın ticarileşmesi özgül bir önem taşımaktağır. 

sal iş-bölümü, meta ekonomisinin (pazar için üretimin) ge- 
isim sürecinin temelidir. İs-bölümü ve meta ekonomisi kendisini 

uzmanlaşmanın gelişiminde, imalat sektörlerinin tarımdan ayrış- 

masında ve, Sonuç olarak, kentleşmede gösterir. Bu nedenle meta 

üretiminin gelişmediği bölgelerde nüfusun büyük bir kesimi kırsail 
kesimde yaşar. (Kırsal kesimde yaşayan nüfusun tamamı, açıktır 

ki, tarim ile uğraşmaz. Fakat imalat genellikle köylerdeki küçük 

üreticiler tarafından gerçekleştirilir.) 
Düzce ve Pınarbaşı'nin nüfus indeksleri, kırsal nüfus oran- 

ları ve nüfus yoğunlukları Tablo 1'de özetlenmiştir. Bu tabloda 
görüldüğü gibi her iki ilçede de kırsal nüfus oranı Türkiye orta- 
lamasının çok üzerindedir. Fakat genel Türkiye oranının büyük S1- 
nai merkezlerin etkisini yansıttığı unutulmamalıdır. Örneğin sa- 
dece İstanbul, Ankara ve İzmir illeri çıkarıldığında, 1975'deki 

kırsal nüfus oranı &58 den X65 e yükselmektedir. 

Tablo 1. Nüfus İndeksleri, Kırsal Nüfus Oranları 
ve Nüfus Yoğunluğu (kişi/km?) 
  

  

  

. 1960 Nüfus İndeksleri ve Oranları 
Birim nüfu- - 

su “60 “65 “70 “175 80 “85 

Düzce 

Toplam nüfus 121.4 | 100 | 1124) 121 | 13i | 151 | 164 
Kentli nüfus 18.3 100 122 153 | 175 | 208 246 
Kırsal nüfus 103.1 100 110 115 | 123 141 150 

Kırsal nüf. 5'si 85 84 g1 80 79 78 

Nüfus yoğunluğu 82 92 99 | 197 | 123 134 
Pınarbası 

Toplam nüfus 48.9 100 | 105 105 ! 109 | 104 106 
Kentli nüfus 5.6 100 | 113 155 | 170 | 196 204 
Kırsal nüfus 43.2 100 10d 99 101 93 93 

Kırsal nüf. $'sil 89 ( 88 83 82 79 78 
Nüfus yoğunluğu 15 16 16 16 15 16 

Türkiye 
Toplam nüfus 21155 100 113 128 | 145 | 161 183 
Kentli nüfus 8860 1009 | 122 155 | 190 | 222 303 
Kırsal nüfus 18895 100 | 109 116 | 124 | 133 | 126 
Kırsal nüf. $'si 74 70 64 58 56 47 
Nüfus yoğunluğu 36 41 â6 52 58 66                       

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımı (ilgili yıllar). 

  

 



  

    
  

Düzce'nin kırsal nüfus oranı Pınarbaşı ile hemen hemen aynı- 
Gir, fakat bu kentlileşme oranının aynı olduğu anlamına gelmeme- 

ilidir. Düzce'de ilçe merkezine yakın köy oranı oldukca yüksektir 
ve bu nedenle pek çok çiftçi-olmayan aile köylerde yaşamaktadir. 

Örneğin 1965 de, Düzce'de 640 çiftçi-olmayan aile köylerde 
yaşamaktaydı. (Aynı sayı Pınarbaşı için sadece 77 idi.) Bu koşul- 

İar altında bile, her iki ilçede de kırsal nüfus fazladır ve bu 
kırsal yapıların günümüzde baskın olma özelliğini koruduğunu gös- 
termekteğir. © 

Düzce'de kırsal nüfusun artış hızı Türkiye kırsal kesim Or- 

talamasının çok Üzerinde olduğu halde toplam nüfus artışı daha 

düşüktür. Bu durum Düzce'de köylerin, yakın zamanlara kadar gö- 

veli olarak daha çekici olduğunu göstermektedir. (Fakat bu çeki- 
ciliğin zamanla azaldiği söylenebilir.) Pınarbaşı'nda ise kasaba 
nüfusu (ilçe merkezi)! oldukca ılımlı bir artış göstermektedir 

(hemen hemen Türkiye ortalamasına eşit). Yani ilçe merkezindeki 

nüfus artışı büyük ölçüde doğal nüfus artışıyla açıklanabilir. 
Köy nüfusu ise 1965 e kadar artmış, 1965-75 arası dengede kalmış 

ve 1975 den sonra ise azalmaya başlamıştır. 

Tablo 2. Bucak Nüfusları ve İndeksleri 

  

  

      

İlçe ve bucak 1985 nüfusu 1985 indeksi 
(1960100) 

Düzce Toplam 199.569 164 
İlçe merkezi © 45.077 © 246 
Merkez bucağı 62.111 | © 195 
Çilimli bucağı 13.669 122 
Gölyaka bucağı 18.869 115 

Gümüşova bucağı 24.424 139 
Kaynaşlı bucağı 17.747 131 
Konuralp bucağı İ 17.672 1dü 

Pınarbaşı Toplam 51.569 106 

| İlçe merkezi 11.448 204 
Merkez bucağı 14.824 96 

Kaynar bucağı 6.558 98 

Örenşehir bucağı 5.360 67 
Pazarören bucağı 13.379 102     

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımı (ilgili yıllar). 

Tablo 2 bucak düzeyinde nüfus değişimini göstermektedir. 
Düzce'de nüfus artışı en çok ilçe merkezinde ve merkez bucağında 
(ilçe merkezine yakin köylerde)dir. Diğer bütün bucaklarda artış 
oranı Ortalamadan düşüktür. Pınarbaşı'nda ise kuzey-doğudaki 
(Uzunyayla'daki) köylerde nüfus hem göreli, hem de mutlak olarak 
azalmaktadır. Nüfus azalması en çok Örenşehir bucağındadır. Bu 
bucağın nüfusu (köyleri ile birlikte) 1960 da 7969 olmasına kar- 
şın X33 azalarak 1985'de 5360'a düşmüştür. Güney-batıdaki köyle- 

rin nüfusu 1960-85 döneminde hemen hemen aynı kalmıştır. Bu durum 

kısmen bu yöredeki toprağın daha verimli ve değişik ürünlerin e- 
kimine uygun olmasıyla açıklanabilir. (Toprak kalite haritaları 
için, bkz. Toprak Su, 1972b.) 
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KEE'ne göre 1975-80 döneminde Düzce köylerine 147 aile göç 
etmiş, buna karşılık 317 aile de köylerden dışarıya göç etmiştir. 
Ayrıca 4847'sı yurt dışına olmak üzere 8661 kişi (2840 aile) "ge- 
çici" olarak köyden ayrılırken 2544 kişi de (822 aile) köylere 
gelmiştir. Dışa göçlerin Düzce köylerine olan göçlerden fazla ol- 
ması, net olarak nüfusun köylerden çıktığını, yani toplam nüfus 
artışının doğal nüfus artışından az olduğunu göstermektedir. 

(Düzce kır nüfus artışının Türkiye ortalamasından az olması da bu 

durumun bir başka göstergesidir.) Fakat bölgeye olan göçlerin 

çokluğu, Düzce köylerinde nüfus hareketliliğinin, dolayısıyla e- 
konomik yaşantının canlılığını göstermektedir. Pınarbaşı'ndaki 

görüntü oldukca farklıdır. Aynı dönemde Pınarbaşı köylerine 5İ 
aile yerleştiği halde 422 aile köylerden tamamen ayrılmıştır. Ge- 
çici olarak köyden ayrılanlar ise 1395'i (221 aile) yurt dışına, 
toplam 4295 kişi (601 aile) dir. Köylere geçici olarak gelenler 
ise ancak ild kişiyi bulmaktadır. 

Göçlerin hangi bölgelere/bölgelerden olduğunu ilçe düzeyinde 
saptayabileceğimiz bir kaynak bulunmamakla birlikte, DİE'nin 1980 

Genel Nüfus Sayımı'na göre iç-göçlerle ilgili il düzeyindeki ve- 
rileri yaklaşık bir düşünce verebilir (bkz. DIE, 1965a). 1980 nü- 
fus sayimi verilerine göre Bolu'dan olan göçler Zonguldak, Sakar- 

ya, Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Ankara'ya, Bolu'ya olan göçler de 

daha az yoğunlukta olarak bu illerden, Erzurum ve Kars gibi Doğu- 

Knadolu ve Trabzon ve Giresun gibi Doğu-Karadeniz illerinden ol- 
maktadır. Bu göçler Bolu'nun (ve özellikle Düzce'nin) İstanbul- 
İzmit-Adapazari hattı ile ekonomik bağını açıkca göstermektedir. 
Bolu'nun bu göç örüntüsünün Düzce için de geçerli olduğunu var- 

sayabiliriz. Bu durumda Düzce'nin, başta İzmit olmak üzere Batı- 
Karadeniz/Marmara bölgesindeki sınai merkezlere önemli ölçüde iş- 
gücü sağladığını ve Trabzon-Giresun ve Erzurum-Kars gibi illerden 
göç aldığını söyleyebiliriz. 

Kayseri'ye baktığımızda, bu ilin Kırşehir, Nevşehir, Niğde, 

Sivas. ve Yozgat gibi çevre illerle karşılıklı göç ilişkisinde ol- 
duğu Ove bu illerden net olarak Kayseri'ye göç edildiği görülür. 
Bu durum Kayseri'nin Orta-Anadolu'daki merkezi ekonomik/ticari 
konumunu yansıtmaktadır. Bu illere ek olarak Erzurum, Kars, Ağrı, 
K.Maraş ve Malatya gibi Doğu-Anadolu illerinden önemli ölçüde göç 
edilmektedir. Kayseri'den dışarıya net göçler ise İstanbul, Anka- 
ra ve İzmir gibi üç-büyük kente ve Hatay ve İçel gibi güney ille- 
rine olmaktadır. Bu verilerden ve Pınarbaşı'nin göç almayan bir 
ilçe olması olgusundan, bu ilçeden Kayseri'ye önemli ölçüde göç 
edildiğini, ayrıca üç büyük kente ve bazı güney illerine doğru da 
bir akışın olduğunu çıkarabıliriz. 

B. Ulaşım ve İletişim 
Pazar ilişkilerinin ve meta ekonomisinin gelişimi ulaşım olanak- 
larının gelişkinliği ile karşılıklı ilişki içerisindedir. Bu bağ- 
lamda köy yollarının durumuna baktığımızda Düzce'nin daha iyi bir 
konumda olduğu görülür. 1966 KEFR'ne göre Düzce'deki köy yolları- 

nın $71'i stabilize yoldu ve bu yolların kış mevsiminde geçit 
verme oranı X$64 idi. Aynı oranlar Pınarbaşı için, sırasıyla, X42 

ve 28 idi. Yol Su Elektrik (YSE, 1968 ve 1969) raporlarında da 
bu durum görülmektedir. Ulaşım olanaklarının göreli gelişkinliği 

  

      

 



  

Düzce'nin meta ekonomisinin gelişimi için daha elverişli bir ko- 
numda olduğunu kanıtlamaktadır. 

Köylerin ilişkide bulundukları merkezler ve ilişki nedeni, 
ilçelerin göreli gelişmişlik düzeyi hakkında önemli bilgi ver- 
mektedir. Tablo 3'de 1980 yılı için bu veriler özetlenmiştir. Bu 
tabloda görülebileceği gibi Düzce kasabası kendisine bağlı köy- 
lerle birlikte oldukca kapalı bir görünümdedir. Köyler, ihtiyaç- 
larinin büyük bir kesimini ilçe içerisinde karşılıyabilmektedir. 
Ayrıca, ancak 155 köyün mal satımı için Düzce ile ilişkide bulun- 
ması (yani geri kalan 60 köyün kasaba ile görece az ekonomik i- 
ilişkisi olması) Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı bucaklarının görece 
önemli bir ekonomik rol oynadığını göstermektedir. (Benzer bir 
durum 1966 KERK'de de görülmektedir.) 

? 

Tablo 3. Köylerin ilişkide Bulundukları Merkezlerle 
ilişkinin Nedeni itibariyle Dağılımı (1980) 

  

  

  

  

Pınarbaşı (116 köy) Düzce (206 köy) 

ilişkisinin idari bağlantısının . | idari bağlantısının 
nedeni olduğu merkez olduğu merkez 

il | ilçe | bucak il ilçe | bucak 

Mal alımı 109 i14 6 33 | 206 73: 
Mal satımı 2) 105 2 2 156 56 
Çalışma 72 8 - 17 72 3 

Sağlık 112 112 20 50 194 55 
Kültürel 68 60 15 20 170 65                   

Pınarbaşı'nda ilin (Kayseri'nin) önemi oldukça belirgindir. 
Köylerin hemen hepsi (ilçe merkezine ek olarak) mal alımı ve sağ- 
lık hizmetleri için Kayseri ili ile dolaysız ilişki kurmaktadır. 
Ayrıca "çalışma" için Kayseri ile ilişkisi olan köylerin fazla- 
lığı (köylerin $63'ü; aynı oran Düzce için sadece 8 dir), daha 
önce belirttiğimiz Pınarbaşı'ndan Kayseri il merkezine yoğun göç 
olgusunu desteklemektedir. Pınarbaşı'nda bucaklar ekonomik/idari 
merkez olarak güçlü bir konumda değildir. Bu nedenle Pınarbaşı 

Düzce"”ye oranla daha birleşik bir yapı olarak görünmekte, fakat 
ilçe merkezinin gelişle)memişliği sonucu köylerin Kayseri il mer- 
kezi ile ilişkileri görece yoğun olmaktadır. 

C. Tarım 

Tarımsal yapılarin baskın olduğu ekonomilerde en önemli üretim 
faktörü toprak olduğu için ilk önce toprak kullanım biçimlerine 
bakmamız gerekmektedir. Düzce'de ormanlık arazi önemli bir oranda 
bulunurken, Pınarbaşı'nda mer'a ve otlaklar kullanılabilir arazi- 
nin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Her iki ilçede de tarla olarak 
kullanılan arazi toplam ekilebilir arazinin yarısına yakındır 
(bkz. Tablo 4). Her iki ilçede tarla arazisi oran olarak azalma- 
sına rağmen, bunun en önemli nedeni, yeni açılan toprakların 
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Tablo 4. Arazi Çesitleri ve Dağılışı 
Hektar ve (yüzde)si 

  
  

  

              

Toplam mer'a orman tarla diger 
ilçe ekilebi- "ve ve (bağ, 

lir alan otlak fındık vb.) 

Düzce 

1965 104.880 3.428 35.197 52.609 13.646 

(100) (3.3) (33.6) (50.2) (13.0) 
1980 137.514 4,381 63.725 56.028 13.380 

(100) (3.2) (46.3) (40.7) (9.8) 
Pınarbaşı , 

1965 243.178 | 101.163 3.400 | 138.176 439 

(100) (41.6) (1.4) (56.8) (0.2) 
1980 272.881 | 144.951 4.128 | 121.703 2.099 

(100) (53.1) (1.5) (44.6) (0.7) 
  

büyük bir kesiminin Düzce'de orman, Pınarbaşı'nda mer'a olarak 
kullanılmasıdır. Ek olarak, Düzce'deki toprak verimliliğinin daha 
fazla olduğunu da belirtmemiz gerekiyor (bkz. Toprak Su 1972a ve 

1972b). Düzce'de toprak kalitesinin yüksekliği ve uygun yağış ko- 
şulları nedeniyle nadasa bırakılân tarlaların oranı sadece X13.5 
olduğu halde aynı oran Pınarbaşı için $95.1 dir. ” 

Sulama işleri her iki ilçede de hayati öneme sahiptir. Bi- 
lindiği gibi Türkiye'de sulama işlerine bakan en önemli iki resmi 
kuruluş Devlet Su İşleri (DSI) ve Toprak Su'dur. DSİ büyük sulama 
tesislerinin tasarımı ve inşası ile ilgiliyken, Toprak Su arazi 
hazırlama ve geliştirme gibi köy düzeyindeki işlerden sorumludur. 
Bu nedenle Toprak Su'nun projeleri genellikle daha küçük ölçekte 
ve DSİ projelerine bağımlı durumdadır. 

Tablo 5. DSİ'nin Tamamlamış Olduğu 
Sulama Kanalları (1973'e kadar) 

  

  

Proje ismi Sulanan G.Safi Alan (hektar) 

Düzce ovası , 10.620 

Düzce toplamı 10.620 

Karaboğaz 1.010 

Avşar-söğütlü 100 

Pınarbaşı toplamı 1.110         
Kaynak: DSİ, 1976, Ek.s.23. 

DSİ'nin 1973'e kadar tamamlamış olduğu projelere baktığımız- 

da, bu projelerin Düzce için çok önemli olduğunu, buna karşılık 
Pınarbaşı'ndaki tesislerin görece az ve önemsiz kaldığını görürüz 

(bkz. Tablo 5). Düzce ovasındaki (özellikle Efteni gölü bölgesin- 

  

  

 



  

  

dekij sulama tesisleri 1970'den sonra tamamlanmıştır. KEE veri- 

lerinden de Düzce'de sulama olanaklarının büyüklüğü ve kamu yatı- 
rımlarının etkisi açıkca görülmektedir (Tablo 6). Sulamaya ek o- 
larak gübreleme konusunda da Düzce oldukca avantajlıdır. Düzce'de 

hemen her çifiçi ailesi kimyasal gübre kullanırken, bu oran Pı- 
narbaşı'nda yaklaşık $50'dir. 

Tablo 5. Sulama Düzeyi (hektar) 

  

  

  

      

Tesisi yapan ve sulanan alan 
İlçe 

Devlet Köylü Toplam Oran 

Düzce (1980) 7715 * 571 8286 511.9 
Düzce (1965) ââ2â 40.7 
Pınarbaşı (1980) 2637 3150 5787 S4,7 
Pınarbaşı (1965) 3234 52.3         

Not: Sulama oranına orman ve otlaklar dahil değildir. 

Tarımda kullanılan üretim aletleri, tarımsal gelişmenin ve 

tarımın ticarileşmesinin en önemli göstergelerinden birisidir. 
Köydeki küçük artizanlar veya bizzat köylülerce üretilen karasa- 

ban gibi basit üretim aletleriyle yapılan tarım, hem tarımın ge- 
lişmemişliğini gösterir, hem de bu üretim aletleri köy-içerisinde 
imal edildiği ve çoğu kez meta biçimini kazanmadiği için meta i- 
lişkilerinin görece azgelişmişliğini ifade eder. Bu farklılığı 

görmek için iki uç örnek olarak karasaban ve traktör kullanımını 
inceleyebiliriz. * ” 

Tablo 7. Karasaban ve Traktör Kullanımı 

  

  

  

                

| Karasaban ii Traktör 

Tiçe 
A B C A B C 

Düzce (1965) 968 22 54 323 66.5 163 

Düzce (1980) 432 63.7 77 2330 11.8 14 

Pınarbaşı (1965) 4382 2.2 32 103 92.2 1342 

Pınarbaşı (1980) 420 24.2 | 290 705 14.4 173 

  

Notlar: A: miktar 
B: bir karasaban/traktöre düşen aile sayısı 
C: bir karasaban/traktöre düşen arazi miktarı (hektar) 

  

* Karasaban ve traktör için KEE verileri ile DİE'nin 1981 
yılı için olan verileri (DİE, 1984) birbirine çok yakındır. 
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Tablo 7'de görüldüğü gibi 1965'de Pınarbaşı'nda kullanılan 
üretim aletleri oldukca ilkeldi. Bu tarihte sadece 103 traktör 

kullanılmaktaydı ve traktör başına düşen alan 1340 hektardı. Za- 

manla traktör sayısı artarken karasaban sayısı hızla azalmış ve 

bir traktöre düsen alan miktarı 173 hektara kadar düşmüştür. 
Düzce'de traktör miktarı 1965'de görece iyi olmasına karsın, 
1965-80 döneminde traktör kullanımındaki artış hızı yüksek 

olmuştur. 

Bu verilere (ve diğer tarımsal araçların miktarına) bakarak, 
1980'lere gelindiğinde her iki ilçede de temel üretim aletlerinin 
metalaştığını, yanl köyde üretilmeyip dışarıdan satın alındığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sürecin diğer yönü de, üretilen ta- 
rımsal ürünlerin gittikce daha fazla ticari karakter kazanması ve 

tarımın belirli ürünlerde uzmanlaşmasıdır. Bu olgu da Tablo 8'de 
görülmektedir. : 

Düzce'de üretimin meta karakteri, yani üretimin pazara yö- 
nelmesi olgusu oldukca belirgindir. 1970'lerde tarımsal ürünlerin 
en az varısından fazlası satılmak için üretilmiştir. 1960'ların 
ortasından sonra fındık üretiminin hızla genişlemesi, endüstriyel 
bitkilerin üretiminde göreli bir azalmaya neden olmuştur. Fakat 

endüstriyel bitkiler * fındık üretimi (toplamı) 1965'de &33.4'den 
1975'de &45.5'e çıkmıştır. Baklagillerin, tahılların, vb. önemli 
bir kısmının da köylülerin kendi tüketimleri için olmadığı düşü- 
nülürse ticari tarımın ne kadar yüksek bir oranda olduğu anlaşı- 
labilir. 

Pınarbaşı'nda da tarımsal üretimin hızla ticarileştiği gö- 
rülmektedir. Pazarla bütünleşmenin gerektirdiği iş-bölümü sonucu 
bu ilçenin buğday üretiminde uzmanlaşmaya başladığı görülmekte- 
dir. 1965'de tarımsal üretimin yarısı (549.5) buğdaydan oluşur- 
ken, bu oran, düzenli bir artış sonucu, 1975'de &60.3'e çıkmış- 

.tır. 1981 yılında Pınarbaşı'nda buğday üretimi 69.505 tona ulaş- 

mıştır (DİE, 1984,s.142). Bu (kırsal kesimde) kişi başına 1700 kg 

Tablo 8. Tarımsal Üretin İndeksleri ve Bileşimi 

  

  

          

İlçe Ürün 1952-61 1965 1968 1973 1974 1975 

Düzce I Ni, 1090 234 512 942 1129 

Ji 60.8 53.3 55.6 39.3 42.2 37.7 

JII 28.8 21.4 22.3 8.1 9.8 12.1 

IV 10.4 19.3 22.İ 52.5 48.0 61.2 

V see 6.Ö 14.2 32.4 33.5 33.4 

Pınarbaşı I ss. 100 130 299 355 554 

II 78.3 71.0 78.7 75.0 7â.1 | 82.8 

Jİ 11.2 20.0 17.6 19.2 18.3 13.8 

IV 10.5 3.0 3.7 5.8 7.6 3.4 

V 55.1 | 49.5 50.8 56.7 55.5 60.3 

Türkiye I se 100 132 320 450 580         

Notlar: I. Üretim indeksi; II. Tahılların (buğday, arpa, çavdar, 
vb.) toplam üretim içerisindeki oranı; III. Endüstriyel bitkiler- 
in (tütün, şekerpancarı, ayçekirdeği, vb.) oranı; IV. Baklagiller 
ve sebzelerin oranı; V. Düzce için fındık, Pınarbaşı için buğday- 

in oranı. 
Kaynak: TC Ziraat Bankası (ilgili yıllar). 

  

  

 



  

üretim demektir. Bu nedenle, buğday üretiminin en az $75'inin dı- 
sarıya satıldığını söyleyebiliriz. Endüstriyel bitkiler de toplam 

üretimin $15'ini oluşturduğuna göre, Pınarbaşı'nda tarımsal üre- 

timin oldukca büyük bir kesiminin ticarilestiği anlaşılmaktadır. 

Her iki ilçede de tarım dışında gelir kavnakları mevcuttur. 

“Arazi Çeşitleri ve Dağılışı” tablosunda, Düzce'de orman, Pınar- 
başı'nda mer'a ve otlak alanlarının önemli bir yer kapladığı sap- 

tanmıştı. Bu nedenle Düzce'de orman ürünlerinin, Pınarbaşı'nda da 

hayvancılığın tarımsal ekonomi içerisinde önemli bir yeri olduğu 
düşünülebilir. Köylerin birinci ve ikici derecede geçim kaynakla- 
ri itibariyle dağılımı bu konuda bir fikir vermektedir (bkz. Tab- 
lo 9). Düzce köylerinde tarla ziraati en önemli gelir kaynağı ko- 
numundayken, beklenildiğinin tersine, orman ürünleri fazla önemli 

görünmemektedir. Pınarbaşı'nda da tarla ziraati en önemli konum- 
dadır, fakat hayvancılık da büyük bir ağırlığa sahiptir. “Isçi- 
lik” kategorisi de beklenenin üzerinde bir orana sahiptir. Bu 
kategorinin tarım isçileri/sanayi isçileri şeklinde ayrıştırıl- 
maması önemli bir eksiklik olmasına rağmen, bu verilere ve yoğun 
göç olgusuna bakarak, toprak yetmezliği sonucu işçileşme (emek- 
gücünün de bır meta haline gelmesi) ve sınai/ticari merkezlere 
göç sürecinin kitlesel boyutlara ulaştığını rahatlıkla söyliye- 
biliriz. , 

Tablo 9. Köylerin Birinci ve İkinci Geçim Kaynakları 
itibariyle Dağılımı 
  

  

        

Geçim kaynağı Düzce Pınarbaşı 
(Toplam 206 köy) (Toplam 116 köy) 

Tarla ziraati 97 â6 50 39 
Meyvecilik — 1 - — 
Sebzecilik 2 14 - - 
Hayvancılık i âz 36 57 

Köy el sanatları 1 i - 

Orman ürünleri 2 6 - - 
İşçilik 5 34 30 17 
Diğer 98 53 - -       

Tablo 10. Köylerin Sahip Oldukları 
Hayvan Miktarı (bin) 

  

İlçe ve (köylü Ahır Hayvancılığı 
  aile sayısı) 

  

          
  

          

sığır | manda | koyun | keçi (kümes 

Düzce (27.500) 6.0 0.1 0.8 - 705 
Pınarbaşı (109.200) 0.8 - 9.4 0.1 41.6 

Mer'a Hayvancılığı 

Düzce 44.8 7.6 15.0 1.8 .. 
Pınarbaşı 19.3 - 218.3 3.3 e 
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Köylerin sahip olduğu hayvan. sayısına baktığımızda Pınar- 

başı'nda özellikle koyun yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu görü- 

rüz. Fakat çiftçi ailesi başına sadece ortalama 22.3 koyun ve 2 

sığır düştüğüne göre, ilçenin hayvancılık alanında da fazla kal- 

kınmış olmadığı anlaşılmaktadır. Düzce'de ise sığır yetiştirici- 
liginin az-çok önemli bir konumda olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, her iki ilçede tarımsal yapılarının ulusal pa- 
zara gittikçe daha fazla entegre olduğu, bunun sonucu ticari ta- 
rımın hızla geliştiği ve bu ilçelerin belirli tarımsal ürünlerin 

üretiminde Gaha fazla uzmanlastığı anlaşılmaktadır. Düzce için 
uzmanlaşmanın olduğu ürünler ve bu ürünleri satan köy sayıları 

söyledir: fındık (174 köy), mısır (109 köy) ve pancar (77 köy). 
Tomruk satışı (11 köy) Bolu'nun diğer ilçelerine göre önemsiz sa- 
yılabilecek kadar güdük kalmıştır. Pınarbaşı'nda ise buğday üre- 

timi (78 köyj ve hayvancılık (koyun, 85 köy) ve yan-ürünleri 
(süt, 51 köy; yapağı, 35 köy) imali gelişmiştir. Arpa (17 köy) ve 
patates (13 köy) üretimi ise görece daha az önemdedir. 

D. Sanayi ve Ticaret 
Daha önce belirttiğimiz gibi kendine yeterli köy ekonomisinin çö- 

zülüşü kentlerde gelişen sanayi ve ticaretin etkisi sonucu olu- 

şur. Bu çözülme süreci kentlerde ilk küçük sanayinin oluşumu ile 
başlar. Tarım, üretimde uzmanlaşmaya yol açan toplumsal iş-bölü- 
münün sonucu gelişir. Sadece toplumsal iş-bölümü sonucu, köylüler 

(kendilerinin üretemeyecekleri) traktör, metal pulluk, kimyasal 
gübre, yüksek verimli tohum gibi üretim araçlarının ve ucuz, S1- 

nai tüketim mallarının (elbise, mobilya, vb.) alıcısı/tüketicisi 
haline gelebilir. Bu madalyonun öteki yüzü de tarımsal üretimin 
artık pazara yönelmesi, yani ticarileşmesidir. 

Tarımın gelişiminde iki etken önemlidir: 1) görece gelişmiş 

bir sanayi ve bu sanayi ile tarım arasında ekonomik ilişkiler, ve 
2) toplumsal iş-bölümünün gelişimine uygun sosyo-ekonomik yapı. 

Bu açılardan baktığımızda Düzce'nin oldukca avantajlı bir konumda 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Düzce, İstanbul-İzmit-Adapazarı sanayi hattının son halkası 

konumundadır ve gelişiminin başlangıcından beri Türkiye'nin en 

sanayileşmiş olan bu bölgesiyle çok yakın ilişki içerisindedir. 
Bu nedenle Düzce, devletin bu bölgeyi sanayileştirmek ve kalkın- 
dâırmak için yaptığı alt-yapı yatırımlarından (karayolu, elektrik, 

sulama, vb.) büyük ölçüde yararlanmıştır. Bu bölgenin sınai yatı- 
rımlara elverişli hale gelmesiyle (ulaşım olanaklarının çokluğu, 
pazara ve hammadde kaynaklarına yakınlığı vb. nedenlerle) Düzce 

hem özel, hem de kamu yatırımlari için cazip bir hale gelmiştir. 
Örneğin 1952'de Orman Genel Müdürlüğü'nce Düzce Kereste Fabrikası 
kurulmuş ve bu kurum aynı yıl köylülere 1.8 milyon liralık ödeme 
yapmıştır (Yaltırık, 1953, s.20). Bu miktar 1952-56 dönemi yıllık 
ortalama tarımsal üretimin $6'sına eşittir. 

Ulusal pazara ve ekonomiye entegrasyon için elverişli olan 
bu bölgesel konuma ek olarak, sürecin ivme kazandığı 60'ların 

başlarında Düzce'deki sosyo-ekonomik yapı da bu sürece kolayca 
uyabilecek ve olumlu etkide bulunabilecek bir konumdaydı. Aşağıda 
"Toplumsal Yapı” bölümünde görüleceği gibi bu tarıhlerde Düzce 

tarımı küçük üretici köylülüğe dayanıyordu. Ön-sanayileşme diye- 
bileceğimiz küçük sınai üretim az/çok gelişmişti. Bu üretici ke- 

  

 



  

sim ulusal ekonomiyle bütünleşme ve toplumsal iş-bölümünde belir- 
ii bir rol yüklenme sürecinde, tarımın mekanizasyonu, sinai mer- 

kezlerden gelen ürünlerin dağıtımı ve üretim/ulasım araçlarının 
bakım/onarım işlerinin yürütülmesi gibi gelişim sürecinde gerekli 
van hizmetleri sağlayabilecek bir düzeydeydi. Meta üretiminin ar- 
tışı sonucu Zorunlu olan toptan-ticaret, Bolu'nun diğer kalkınmış 

ilçelerindeki gibi oldukca gelişmişti (Bolu, 1967, s.350), 1972'- 

de (aileleriyle birlikte) nüfusun yaklaşık 510'unu oluşturacak 

kadar gelişmiş işçi nüfusu vardı (Bolu, 1973, ss.198-200). 1970'- 
ilerde Düzce, Bolu'da entansif (yoğun) tarım tekniklerinin kulla- 
nıldığı tek ilçeydi ve pazar için üretimin en çok geliştiği böl- 
gelerden biriydi (Bolu, 1973, ss.172-3). 

Toparlarsak, Düzce'de sanayinin gelişim hızı iki faktörün 
sonucu görece yüksek olmuştur. Bu faktörlerin birincisi, görece 

yoğun olan X&arımsal nüfusun, mevcut toplumsal koşullar da uygun 

olduğu için ulusal pazara hızla entegre oluşu (ve böylece tarım- 

sal girdilerin ve ürünlerin de tamamen metalaşması) sonucu oluşan 

yerel pazarın büyüklüğüdür. İkinci faktör de, bölgesel konumundan 

ve Üretim yapısından dolayı büyük özel ve kamu yatırımlarının 

gerçekleşmesi ve bu vatırımların çarpan etkisiyle yerel ekonomiyi 

ve pazarı genişletmesidir. Bu faktörler sonucu gelişen sanayinin 
yapısı, ilçenin doğal kaynaklarını, tarımsal mekanizasyonun ge- 

reksinimlerini, (coğrafi ve ürün bazında, ticaretin ve ulaşımın 
yaygınlığını yansıtmaktadır. İlçedeki en önemli sanayi sektör- 

lerinden ikisi gıda maddeleri sanayi (gıda/içki ve tütün) ve or- 
man ürünleri ve mobilya sanayidir. Bunlara ek olarak metâl eşya, 
makine ve techizat sanayi, özellikle ulaşım araçlarının bakım/- 

onarım işlerinin yürütülmesi, basit tarımsal araçların imalatı ve 

küçük metal işlerinin yapılması doğrultusunda gelişmiştir. 

Tablo 11. Tarımsal Üretim ve Gelir 

  

al Üretim Kişi Başına Safi 

  

  

Tarıms 

Birin (rilyon TL) Tarımsal Gelir (TL) 

1965 1975 artış 1965 | 1975 #artış 

Düzce 7d.$ 869.0 1129 615 6861 1016 

Pınarbaşı 40.3 223.5 554 694 5108 571 

Türkiye 23454 (136114 580 1066 58d1 5d8                   
Kaynak: TC Ziraat Bankası ve DİE Genel Nüfus Sayımı verilerinden 
hesaplanmıştır. 

) 

i 

Pınarbaşı'nda 19$60'ların başında hiç bir sanayi yoktu. Sana- 
yinin olmaması son derece doğaldı, çünkü 1967'de bile Pınarbaşı 
ilçe merkezinin elektrik ihtiyacı dizel motorlarıyla karşılanı- 
yordu (Kayseri, 1968, s.235) ve köylerin hiç birinde elektrik 
yoktu. 1973'de ise elektriği olan sadece bir köy vardı (Kayseri, 

1973, s.252). 1980'de Pınarbaşı'nın 116 köyünün (ulusal elektrik 
hattına bağlı) 71'inde elektrik vardı. Aynı tarihte Düzce'nin bü- 

tün köyleri elektriğe "kavuşmuştu". 
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Ekonomik gelişimin hızlandığı 1960'larda Pınarbaşı'nda kişi 
başına gayri-safi tarımsal gelirin Düzce'dekinden fazla olması bu. 

ilçelerin tarımsal gelişimlerinde ilginç bir olgudur. 1965'de Pı- 
narbaşı'nda kişi başına gayri-safi tarımsal gelir 894 TL iken bu 
değer Düzce için sadece 675 TL.idi. Fakat daha sonraları Düzce'- 
deki tarımsal gelişme çok daha hızlı olmuş ve 1970'lerde Pınarba- 

şı ve Türkiye düzeyini geçmiştir. Bu olgu Düzce'nin görece geliş- 
kin sınai yapısının da yardımıyla entansif tarım teknikleri kul- 
lanarak ulusal pazara daha elverişli bir konumda eklemlendiğini 
çöstermektedir. 

Pınarbaşı'nda yerel pazarın küçük ve dağınık olması, pazarın 

gelişim hızının düşük olması (1965-85 döneminde toplam nüfus he- 
men hemen sabit kalmıştır), belirli bir sanayiye kaynak olabile- 
cek tarımsal üretimin olmaması (en önemli tarımsal ürün buğday- 
dır), alt-yapı yatırımlarının yetersiz oluşu gibi nedenlerle sa- 

nayi çok az gelişmiştir. 

Tablo 12. Tarım-dışı Sektörler (1980) 

  

  

İlçe A B C D E F 

Düzce 

K. imalat san. 502 540 539 199 12718 330 

Ticaret 1054 |. 1096 1211 407 2114 266 
Hizmet 49i | 3715 531 181 1087 350 
Lok.kahve.otel 240 343 209 123 735 164 

Pınarbaşı 
K. imalat san.l| Oo96 27 106 11 144 9 
Ticaret , 207 1â 217 42 213 1 
Hizmet 26 2 27 i 30 2 
Lok.kahve.otel 21 20 37 13 70 6                   

Notlar: A. İşyeri sayısı; B. ücretle çalışanlar ortalaması; €C. iş 

sahibi ve ortaklar; D. ücretsiz çalışan aile fertleri; E. toplan 
çalışanlar; F. çıraklar. 

Tablo 13. Büyük Imalat Sanayi (1980) 

  

  

  

İl A B C D E 

Bolu Devlet 7 1992 1992 454 * 228 
Özel 55 2971 3063 736 248 

, Toplam 62 4963 5055 1190 240 
Kayseri Devlet 5 4236 4236 1377 325 

Özel g9 10131 10288 2544 251 
Toplam 104 14367 14524 3921 273               

Notlar: A. İşyeri sayısı; B. Ücretle çalışanlar ortalaması; €, 
Çalışanlar ortalaması; D. Yıllık toplam ücretler (milyon TU); E. 

Birim Ücret (bin TL). 

 



  

Tablo 14. Köylerdeki İşyerleri (1980) 

  

  

  

  

Düzce Pinarbası 

İşyeri tipi 
Â B A B 

Taş/maden ocaği 3 37 10 253 
Tuğla/kiremit 26 120 - - 
Konservecilik 1 15 - - 
Mandra 8 25 7 34 
Halı ve kilimcilik 5 110 31 59 
Ağaç isleri 189 655 i i 
Demir ve metal işleri 7 105 2 3 
Diğer imalathaneler * 42 363 - - 
Toplam imalathaneler 331 1430 51 350 

Kahvehane 351 ..a 10 
Bakkal i 312 |... 110 
Su değirmeni 128 ss. 33 
Diğer ticarethaneler 111 se. 27 
Toplam ticarethaneler 902 s0 176               

1980 yılında DİE'nin düzenlediği Genel Sanayi ve İşyerleri 
Sayımı, ilçe düzeyinde sanayi, ticaret ve hizmet gibi tarım-dışı 
sektörlerin gelişimi üzerine genel. bir bilgi vermektedir. Düzce 
ve Pınarbaşı verileri Tahlo 12'de derlenmiştir (DİE, 1983a ve 
1983b). 1980: sayımının coğrafi kapsamı, i) nüfus büyüklüğüne ba- 
kılmaksızın bütün 11 ve ilçe merkezleri ile belediye teşkilatı 
bulunan yerleşim yerleri, ii) nüfusuna bakılmaksızın 10 ve daha 

fazla kişi çalıştıran tüm imalat sanayi işyerleri, ve iii) yuka- 
rıda belirtilen yerler dışındaki metropoliten ve organize sanayi 
bölgeleridir. Bu nedenle, tamamlayıcı veri olarak KEE verilerine 
göre köylerdeki işyerleri sayısı Tablo 14'de özetlenmiştir. 

ili. TOPLUMSAL YAPI 

Tarımda toplumsal tabakaları sınıflandırırken kullanılacak öl- 
çütler yerel koşullara ve kullanılan tarım tekniklerine uygun ol- 
malıdır. Örneğin, ekstansif (yaygın) tarım tekniklerinin kulla-. 
nıldığı durumlarda veya geleneksel/geçimlik tarımsal ekonomilerde 
sadece toprak dağılımı sınıflandırma için yeterli olabilir, fakat 
diğer koşullarda, özellikle meta üretimi yaygınlık . kazandığı za- 
man tarımsal ürünlerin nitelikleri, toprak dışındaki üretim araç- 

larının dağılımı, kiracilik ve ücretli-emek ilişkileri gibi öl- 
çütler de göz önüne alınmalıdır. Fakat elimizde bu tip veriler 
mevcut olmadığı için sınıflandırma yaparken sadece toprak dağılı-. 

mı ölçütünü kullanacağız. 

Düzce ve Pınarbaşı için toprak dağılımı özellikleri Şekil 1 
ve 2'deki Lorenz eğrilerinde, toprak dağılımı ve toprak dağılı" 
kındaki farklılığın bir göstergesi olan Gini (yoğunlaşma) oran- 
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ları Tablo 15 ve 16'de görülmektedir. * Bu verilerin incelenme- 
sinden önce iki önemli noktanın vurgulanması gerekmektedir. 

1) Düzce'de tarımsal üretim, ileri üretim araçlarıyla yapı- 
lan gelişmiş bie meta üretimidir. Bu olgu, toprak dağılımının tek 
başına köylülük kategorilerini tanımlamaya yetmeyeceğini göste- 
rir. Örneğin, Düzce için Gini oranı Pınarbaşı'nınkinden daha kü- 
çüktür; yani Düzce'de toprak köylü aileleri arasında daha eşit 

dağılmıştır. Fakat gelişmiş meta üretimi sonucu Düzce'deki gelir 

dağılımı daha eşitsiz olabilir. ** 
2) Topraksız köylü oranları her iki ilçedede hem mutlak, 

hem de göreli olarak azalmıştır. Bu azalmanın bir nedeni, özel- 

likle 1965 verilerinde hata payının fazla olması olabilir. Bora- 
tav'ın belirttiği gibi (1983, s.147) bu verilerdeki "tarım işçi- 
leri" oranı çok yüksektir. Bu azalmanın bir nedeni de mekanlzas- 
yon ve nüfus artışı gibi nedenlerle tarım işçisi ve ortakçı kul- 

lanımındaki düşüş olabilir. 

Meta üretiminin görece geliştiği, geleneksel yapıların çö- 
züldüğü koşullarda, yeni bir tarihsel kategori olarak köylülük, 

küçük (yoksul), orta ve büyük (hali-vakti yerinde) köylülük o- 
larak sınıflandırılabilir. Orta köylülüğün temel özelliği, bu 

grubun geçiniminde aile emeğinin temel ve belirleyici önemde ol- 
masi, sadece (harman gibi) emek-gücü ihtiyacinin kısa bir süre 

  

* Lorenz eğrisi, yatay eksende köylü ailelerin birikimli 
(kümülatif) oranları, düşey eksende ise aile gruplarına düşen 
toprakların birikimli oranları olacak şekilde çizilen bir eğri-. 

dir. Toprak dağılımı mutlak (tam) olarak eşit olduğu zaman Lorenz 

eğrisi yatayla 45 derecelik bir açıyla giden ME doğrusuyla çakı- 
'Şır. Toprak dağılımındaki eşitsizlik arttıkca Lorenz eğrisi sağ- 
alt köşeye doğru kayar. Gini oranı da Lorenz eğrisinin mutlak 
eşitlikten (ME doğrusundan) sapma derecesini, yani yoğunlaşma o- 
ranını gösteren bir ölçüdür. Tanımsal olarak, ME doğrusu ve Lo- 

renz eğrisi arasındaki alanın toplam alana (ME doğrusu ile köşe- 
genler arasındaki alana) oranına eşittir. Toprak tamamen eşit da- 
ğıldığında Gini oranı "0", toprakların tamamı sadece bir ailenin 

mülkiyetinde ise Gini oranı "1" olur; yani Gini oranının büyük 
olması toprağın daha eşitsiz dağıldığını gösterir. 

1965 ve 1980 sonuçlarını karşılaştırabilmek amacıyla toprak 

dilimleri beş grupta toplanmıştır. Bu nedenle (özellikle Düzce 

için) hesaplanan Gini oranları, daha fazla toprak dilimi kulla- 
nılarak bulunacak orandan daha küçük olmaktadır. Düzce'de 0-2.5 
hektarlık dilimin köylü ailelerin (ve topraklarının) büyük bir 
kesimini oluşturması, bu dilim içerisindeki toprak dağılımının 
görülmesini engellemektedir. 

** Çınar ve Silier'in belirttiğine göre (1979, s.63), Düzce'- 
nin de benzer özelliklere sahip olduğu Karadeniz bölgesi, diğer 

bögelere göre en eşit toprak dağılımına sahip olduğu halde, kapi- 
talist ilişkilerin gelişkinliği sonucu, en eşitsiz gelir dağılımı 
da bu bölgede görülmektedir. 
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Tablo 15. Çiftçi Ailelerin Dağılımı 
(sayi ve yüzdesi) 

  

  

  

  

1965 1980 
ilçe 

Toprak !Toprak IToplam (Toprak (Toprak (Toplam. 
-dlaı -sız -lı -Sız 

Düzce 16224 5230 21454 23544 3963 21507 

(75.6) |(24.4) (400) (85.6; j((14.4) (100) 
Pınarbaşı 7336 2131 9gA6' 8660 1511 10171 

(71.5) |(22.5) (100) 1(85.1) |(14.9) (100)                   

8, 

Tablo 16. Topraklı Köylü Ailelerinin Arazi Dağılımı 

  

  

  

İlçe ve Gini Arazi Dilimleri (hektar) Toplam 
âönem oranı aile, 

0-2.b5 2.5-5 OoO5-10 10-20 220 larazi 

Düzce,1965 0.328 
Bile $ 73.9 19.7 5.6 0.7 0.1 (16224 
Toprak & 43.8 32.9 11.8 4.7 0.8 (34909 

Düzce,1980 0,341 , 
Aile& 83.8 12.7 3.5 0.5 0.01 123544 
Toprak $ 50.5 29.9 15.5 4.0 0.1 135290 

P.başı,1965 0.466 

hile & i 29.3 19.9 19.2 25.1 6.5 | 7336 
Toprak $ Jj 5.1 9.4 171.8 45,1 22.6 160685 

P.Başı,1980 | 0.449 | 
Aile $ 17.6 20.9 26.3 23.2 12.1 | 8660 
Toprak $ 2.7 7.9 19.3 32.9 37.3 (86125           
  

için arttığı dönemlerde geçici olarak tarım işçisi kiralamasıdır. 
Yoksul köylülük, sadece kendi (tarımsal) üretimi ile geçinemeyen 

ve bu nedenle orta ve büyük köylülüğe belirli dönemlerde emek-gü- 
cünü kiralayan kesimdir. Büyük (hali-vakti yerinde) köylülük ise, 
diğer köylü kategorilerinden, sistemli ve düzenli bir şekilde 
aile-dışı emek-gücü (ortakcı, tarım işçisi, vb.) kiralamasıyla 

ayrılır (bkz. Çınar ve Silier, 1979). 
Orta köylülüğün (tarımsal) geliri geçimlik düzeyde olduğuna 

göre geçimlik düzey için geçerli olan toprak miktarı bulunarak 
köylülüğün sınıflandırılması yapılabilir. "Toprak ve Tarım Refor- 

mu Kanunu"na göre (toprak indeksi 50 için) geçimlik gelir elde e- 
dilebilecek toprak miktarları Tablo 17'de verilmiştir. (Bu değer- 
ler 1971 yılı içindir. Ayni değerlerin 1980'de de yaklaşık olarak 

aynı olduğunu varsayabiliriz.) 
Bu değerlerden (Tablo 4 ve 16'daki toprak miktarlarındaki 

farklılığı ve nadaslı kuru toprakların toplam ekilen araziye ora- 

nini göz önüne alarak) Düzce ve Pınarbaşı için ortalama geçimlik



  

  

arazi miktarlarını 3.6 ve 22.4 hektar olarak buluruz. Bir köylü 
ailesine düşen ortalama toprak miktarı ise (Tablo 16'deki verile- 
re göre) Düzce'de 1.7 ve Pınarbaşı'nda 10 hektardır. Bu durumda 
orta köylülüğün sınırlarını yaklaşık olarak Düzce için 2-4 hek- 
tar, Pınarbaşı için 10-25 hektar olarak alabiliriz. Bu değerlere 
göre topraksız, yoksul, orta ve büyük köylülüğün toplam köylü a- 
ilelere oranı, Pınarbaşı'nda &14.9, &55.1, &21.4 ve X8.7; Düzce'- 

de &14.4, &57.1, 520.8 ve X71.8'dir. Bu tabakaların toprak oranla- 

rı ise, Pınarbaşı'nda X0.0, 29.9, &38.3, X&31.8; Düzce'de 50.0, 
$d40.4, 28.0 ve $31.6'dir. 

Tablo 17. Geçimliik Düzeyde Gelir Eide Etmek 
için Gerekli Toprak Miktarı (hektar) 
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İlçe Sulu toprakta Kuru toprakta 

Düzce 5.1 12.8 

Pınarbaşı 10.5 33.7           

Kaynak: TTRK, 1974, ss.2513-2516. 

Kırsal kesimde küçük sınai üretim, ticaret vb, faaliyetler 
de az/çok gelişmiştir. Bu faaliyetlerde çalışan ücretliler ve 
mülk sahiplerinin sayısı, Tablo 14'den tahmin edilebilir. 

Kırlardaki durumla ilgili olarak söylenmesi gereken son nok- 
ta da köyde arazisi olup köy dışında yerleşen ailelerin konumu- 
dur. Bu ailelerin dağılımı Tablo 18'da özetlenmiştir. Düzce'de, 

köyde arazisi olup köy dışında oturanlar hem nüfus, hem de mülki- 
yetlerindeki arazi açısından önemli bir ağırlığa sahiptir. Fakat 
bu ailelerin çoğunluğunun arazisi 2.5 hektardan azdır (ortalama 
0.7 hektar). Bu durum, bu ailelerin büyük bir kesiminin toprak 
yetmezliği vb. nedenlerle köyden ayrıldıklarını, fakat mevcut a- 
razilerini satmayıp kiracılık/ortakçılık gibi yöntemlerle işlet- 
tikleri ve böylece ek bir gelir elde ettiklerini göstermektedir. 
Bu biçimdeki kiracılık/ortakçılık ilişkilerinin kapitalist 1liş- 
kiler olarak nitelenemeyeceği açıktır. Öte yanda, daha geniş top- 
raklarda kiracılık ilişkilerinin ücretli-emeğin kiralanması biçi- 
mindeki kapitalist ilişkilere dönüşmüş olması muhtemeldir. Pınar- 
başı'nda, köyde arazisi olup köy dışında yaşayan ailelerin mikta- 
rı görece önemsiz bir düzeydedir. 

Tablo 18. Köyde Arazisi Olup Köy Dışında Yerleşen 
Ailelerin Arazi Dağılımı (1980) 

  

  

  

              

Arazi dilimleri (hektar) Toplam 

İlçe Me aile ve 
0-2.5 (2.5-5 | 5-10 (10-20 | 520 | arazilh) 

Düzce aile & 95.8 3.6 0.5 0.1 - 15688 

arazi & 78.8 15.7 4.3 12.2 - 12469 

P.başı aile & 20.4 26.2 9.7 | 41.7 1.9 103 

arazi $ â.0 11.0 8.6 69.4 7.1 903   
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Toplumsal yapının tamamlanması için kentlerdeki (ilçe merke- 
zindeki) toplumsal tabaka ve katmanların da saptanması ve genel 

bir tablonun çizilmesi gereklidir. Bu doğrultuda tekrar DİE'nin 
verilerini kullanabiliriz. Fakat mevcut verilerden genei bir tab- 
lo çizerken bazi varsayımların kullanılması zorunludur. * Dipnot- 

Tablo 19. Toplumsal Kategoriler (1980) 

  

  

  

                

Düzce Pınarbaşı 

Kategori 
aile nüfus oran aile nüfus oran 

Topraksız köy./ | 
tarım işçileri 3963 19815 10.8 1511 6044 11.9 

Yoksul köylülük 15694 78470 42.9 5605 22420 â4.2 

Orta köylülük 5716 28580 15.6 2174 8696 17.2 

Büyük köylülük 2134 10670 5.8 881 3524 7.0 

Ücretli kesim 4906 24530 13.4 357 1785 3.5 

(İmalat sanayi 3092 | 15460 8.5 321 1605 | 3.2) 
(Diğer sektörler| 1814 4070 5.0 36 180 | 0.4) 

Küçük mülk sah. 2434 12170 6.7 387 1935 3.8 

Büyük mülk sah. 195 975 0.5 12 60 0.1 

Diğer (hata, vb.) ve. 7697 4.2 6232 12.3 

Toplam ... 182907 100 50696 100 | 

  

— 

  

” Burada kullanılan varsayımları şöyle özetleyebiliriz: 

i) Bazı ailelerde iki ekonomik faaliyet birden mevcut olabi- 
lir; yanı bir ailede hem çiftçilik yapan, hem de küçük bir "tica- 
rethanesi" olan bireyler bulunabilir. Bu tip çift sayımların et- 
kisini azaltmak için sadece DİE verileri sanayi, ticaret, hizmet 
gibi tarım-dışı ("kentsel") sektörlerde çalışan insanları sapta- 
mak için kullanılmıştır. (Böylece KEE'ndeki "imalathane" ve "ti- 
carethane" verilerinin yaklaşık olarak çift sayımlara denk düştü- 
dünü varsayıyoruz.) 

ii) DİE verilerindeki ücretle çalışanlar, iş-sahibi ve or- 

taklar kategorilerinin bir aileye karşılık geldiğini, çıraklar 
kategorisinin aile içerisinde bir ek gelir kaynağı olduğu varsa- 
yılmıştır. 

ili) Büyük sanayi ile ilgili veriler il düzeyinde olduğu 1i- 

çin, diğer sektörlerdeki çalışanlar oranı göz önüne alınarak, il 

düzeyindeki verilerden ilçelere düşen pay yaklaşık olarak tahmin 

edilmiştir. İ 
iv) Büyük sanayide ücretle çalışanlar dışındaki personel ve 

iş-yeri sayısı kadar mülk sahibi olduğu varsayılmıştır. Ayrıca, 

değeri 5 milyon TL'den fazla olan işyerlerinin sahipleri büyük 

mülk sahibi kategorisinde sayılmıştır. 
v) Bütün aileler 5 kişi olarak hesaplanmış, sadece Pınarba- 

şı'nda köyde oturan aileler 4 kişi olarak kabul edilmiştir. (Dış 

göçler sonucu köyde yaşayan aile nüfuslarının azalmaşı bu varsa- 

yımı haklı kılabilir. Ayrıca toplam köy nüfuslarından bulunan or- 

talama aile büyüklükleri de bu sayılara çok yakındır.) 

 



  

ta belirtilen varsayımlar kullanılarak Tablo 19 hazırlanmıştır. 
(Bu tablo kullanılırken, verilen değerlerin sadece yaklaşık de- 
derler olduğu ve belirli varsayımlar sonucu türetildiği unutul- 
mamalıdır.) 

IV. SONUÇLAR 

Bu çalışmada Düzce ve Pınarbaşı'nın 1965 ve 1980 yıllarındaki ta- 

rımsal yapıları karşılaştırmalı olarak incelenmiş, sanayi yapıla- 
rı da, bu ilçeler üzerine diğer yayınlardan (il yıllıkları, vb.) 
ve İ980 Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerinden saptanmıştir. Bü- 
tün bu verilerden aşağıda özetlediğimiz sonuçları çıkarabiliriz. 

4.1. Düzce'de 1960'lardaki toplumsal yapı küçük üretici köy- 
lülüğe dayanıyordu. Bu temel üzerinde bölgenin ulusal pazarla bü- 
tünleşme süreci görece kolay' gerçekleşti. Çünkü bu bütünleşme sü- 
recine toplumsal yapıdaki köklü dönüşümlerin eşlik etmesi gerek- 
miyordu. Bu sürecin temel özelliği meta üretiminin gelişmesi ve, 
sonuç olarak, kapitalist ilişkilerin tarımsal yapılar içerisinde 
de kök salmasıdır. Köylülüğün farklılaşması, Gini (yoğunlaşma) o- 
ranının az da olsa artmasında görüldüğü gibi bu sürecin ürünle- 
rinden biridir. 

A.2. Nüfus yoğunluğu, tarımsal ürünlerin ve metaların hızla 
metalaşması, görece büyük özel ve kamu yatırımlarının gerçekleş- 

mesi gibi nedenlerle yerel pazarın geniş olması sonucu Düzce'de 
sanayi (benzer konumdaki ilçelere göre) oldukça gelişmiştir. Sa- 

nayinin göreli gelişmişliği ve köylülüğün farklılaşması sonucu 
sadece emek-güçleri ile geçinenlerin oranı $24'e ulaşmıştır (513 
arım âlışı sektörlerdeki ücretliler, &l11 topraksız köylüler ve 

tarım işçileri). 
A.3. Ekonomik/coğrafi birimler ulusal ekonomi ile bütünleş- 

tikleri ölçüde, toplumsal ve ekonomik yapıları ülke genelindeki 
değişimler tarafından belirlenir. Bu nedenle ilçe düzeyindeki ça- 

lışmalarda göz önünde tutulması gereken önemli faktörlerden biri 
de göç olgusudur. Daha önce belirtildiği gibi Düzce oldukça ha- © 
reketli bir nüfus yapısına sahiptir. Özellikle ekonomik açıdan 
bağımlı olduğu Batı-Karadeniz/Marmara illeri ile karşılıklı nüfus 

hareketleri yoğundur. , 
B.1. Pınarbaşı'ndaki geleneksel toplumsal yapının bağımsız 

küçük üreticilerden ve feodal üretim biçimlerinden (ve/veya ka- 
lıntılarından) oluştuğu söylenebilir. Bağımsız küçük üreticilerin 
tedrici olarak ulusal pazar ile bütünleştikleri ve nüfus fİazlası- 
nın sürekli olarak kırlardan ayrıldığı anlaşılmaktadır. Daha yay- 

gın konumdaki feodal ilişkilerin çözülme biçimleri ise oldukça 
özgündür. * 

  

* Bilindiği :gibi feodal ilişkilerin egemen Olduğu 
toplumlarda tarımsal yapılarin dönüşümünde üç karakteristik biçim 
vardır. Klasik (İngiliz) biçimde, köylüler topraklarından zorla 
kovulurken, feodaller geniş topraklarını kapitalist çiftçilere 
kiralamaya başlar. Bu biçimde büyük toprak sahibi - çiftçi- 
tarım işçisi şeklinde üç toplumsal kategori oluşur. Fransız 
biçiminde, feodallerin toprakları zorla ellerinden alınır ve 
köylülere dağıtılır; böylece tarım küçük üreticiler temelinde 
gelişir. Prusya biçiminde ise feodaller topraklarını muhafaza 
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Siyasal düzeyde köylü-toprak beyi ilişkilerini destekleyecek 
ilişkilerin olmaması ekonomi-dışı zora dayanan feodal ilişkilerin 
Pınarbaşı'nda çözülüşünün temel nedenidir. İlçenin ekonomik ve 

toplumsal yalıtılmışlığının zamanla kalkması sonucu angarya, ayni 

vergi gibi zora dayalı ilişkilerin tedrici olarak ortadan kalktı- 

ğı , bu ilişkilerin yerine çeşitli kiracılık/ortakçılık biçim- 

lerinin ikame edildiği söylenebilir. Tarımsal üretkenlik artışı- 
nın düşük olması ve ilçenin ulusal pazarla olumsuz koşullarda bü- 

tünleşmesi gibi etkenler sonucu nüfus artışının toprak yeitmezli- 

ğine yol açtığı açıktır. Toprak yetmezliği toplumun farklı kesim- 

lerini değişik biçimlerde etkilemiştir. Feodal beyler ve büyük 

toprak sahipleri, toprakların bölünmesi ve aile-içi emeği (göreli 
ve mutlak olarak) daha fazla kullanma (yani köylüleğme) pahasına 
bu sürece bir ölçüde dayanabilcek koşullara sahipti. Küçük toprak 

sahipleri ve topraksız köylüler ise bu olanaklara daha az sahip 

olduklarından büyük ölçüde göç yolunu tutmuşlardır. Bölgede ser- 

vet birikiminin az olması da, göç edenlerin topraklarının belirli 
ellerde yoğunlaşmasını engellemiştir. Bu faktörler toprak dağılı- 

mındaki farklılıkları azaltıcı yönde etkide bulunmuştur. Öte yan- 

dan meta üretiminin gelişimi sonucu köylülüğün farklılaşması, yu- 

karıda özetlediğimiz sürecin tersine bir etkide bulunabilir. Bu 
faktör sonucu geleneksel toplumsal ilişkilerin”taşıyıcıları konu- 
mundaki insanlar farklı roller kazanmıştır: eski feodal beylerin 
ve büyük toprak sahiplerinin bir kesimi orta ve hatta yoksul köy- 
lülük saflarına düşerken ve büyük kentlerde düşük ücretli işlerde 
çalışmak zorunda kalırken, bazı eski köylüler de, köylülüğün ye- 

niden-yapılanması sürecinde daha iyi konumlara ulaşabilmişlerdir. 
Bu dönüşümler, toplumsal ve kültürel ilişkilerde karmaşık oluşum- 

lara yol açmaktadır. 

Pınarbaşı'nda bu iki süreçten (toprakların bölünmesi * göç 
süreci ve köylülüğün farklılaşması süreci) ilk sürecin 1980'lere 
kadar (az farkla da olsa) daha baskın olduğu söylenebilir. 1965'- 
deki Gini orani 0.466'dan 1980'de 0.449'a düşmüştür. Fakat zaman- 

la ikinci sürecin daha belirleyici olacağı söylenebilir. * 

B.2. Pınarbaşı'nda yerel pazarın gelişmemişliğine bağlı ola- 

rak yerel sanayi de az-gelişmiştir. Bu durum, ilçenin ulusal eko- 
nomiye eklemlenmesinde son derece önemli bir olgudur; ilçe kendi 
başına bir bütünsellik göstermesine rağmen ekonomik ve toplumsal 
açıdan Kayseri ile çok yakın ilişki içerisindedir. Bir anlamda 
ilçenin kırları Pınarbaşı'nda, kenti ise Kayseri'de yaşamaktadır. 

B.3. Bu ilçenin yaşamındaki en önemli olgulardan biri de göç 

sorunudür. Nüfus 1960-85 döneminde hemen hemen hiç artmamış, do- 

  

ederek Oo süreç içinde kapitalist çiftçi haline dönüşürler. 
Pınarbaşı'ndaki süreç ise bu üç biçimden farklıdır. 

* KEE verilerine göre Pınarbaşı'nda Toprak-İskan Genel 
Müdürlüğü'nce 25 köyde mevzii, 17 köyde kadastral toprak ölçüm 
çalışması yapılmış, 47.754 hektar arazi ve 72.040 hektar mer'a 

dağıtılmıştır. Bu arazi ve mer'a dağıtım çalışmalarının nasıl 

yürütüldüğü ve toplumsal yapıya etkileri üzerine yeterli bilgi 
yoktur. 

 



  

ğal nüfus artışına yakın bır dış-göç olmuştur. Bunun sonucu 

1985'de yaklaşık 75-85.000 olması gereken nüfus hala 50.000'den 
biraz fazladır. Dış göçler ilçenin ulusal ekonomiye, özellikle de 
Kayseri'ye olan en önemli bağımlılıklarından biridir. 
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Çerkeslerdeki yönetim şekli 

gens (klan)le başlayıp yönetim ku- 

rumlarının eriştiği en son genbir- 

likle (konfederasyon) sonuçlanır- 
dı. Çerkeslerdeki bu yönetim şek- 

linin organik gelişimi şöyledir. 

Birincisi kandaşların oluşturdu- 

gu gens, gens üyesi kandaşlar gen- 

si sembolize eden ortak bir isim 

taşırlardı. İkincisi ise, birtakım or- 
“tak amaçlarla daha ileri bir birlik- 

le bir araya gelmiş bulunan akra- 

balar, yani gen testopluluğu olan 

fratri. Üçüncüsü ise, genellikle 
fratrinin örgütlenmiş şekli olan ve 

aynı dili konuşan gentesler toplu- 

luğu olan kabiledir. Dördüncüsü 

ise aynı dilin değişik lehçelerini 

konuşan kabilelerden meydana ge- 

len genbirliktir. Bu genbirlik siya- 

sal bir toplum veya devletten fark- 

lı olarak bir gentlice toplumunu 

ortaya çıkarır. Çerkeslerdeki gent- 

(1972b), Kavseri 

(1969), 

(TTRKİ, 

(Kanunun 

mu Kanunu 

Ankara. 

üzar, HK. ve Küçükkoca, 

istanbul. 

Grup Köy Yol 

lice birlik yapısı ile devlet arasın- 

da ne bir siyasi toplum, ne bir 

yurttaş, ne bir toplum ne de bir 

uygarlık bulunurdu. Çerkeslerdeki 

bu düzen genellikle uygarlığın baş- 

langıcı arasında budunsaldır. 

İ Çerkeslerdeki inanışa göre, 

kendilerini güneşin evlatları olarak 

“tanımlarlar. Çerkeslerdeki ilk gens 

adı da 'TGE, güneştir ve güneşlede 
doğmuştur. Zamanla güneş gensi 

kehdi içinde değişik ve güneşsel 

genslere bölündü ve fratri şekli 

oluştu. Bu fratriler de kendi içle- 

rinde daha sonraki dönemlerde 

bölünüp, büyük kabileler oluştu. 

Örnek vermek gerekirse Adıge, 
Abhaz gibi.. 

Çerkeslerde bu büyük kabileler 

kendi içinde de büyük kabilesel 

yapılar göstermesine karşın bu 
oluşum, geç dönemlerdedir. Buna 

da bir örnek vermek gerekirse 

(197 
tarihi:25 Temmuz 1973.) 

Bolu Ii: Toprak Kaynağı Envanter Raporu; 

Â. 

işlemezdi. 

(İlgili 

4), Düstur, 5. tertip, 

ili Toprak Kaynağı Envanter Raporu, 

(1953), Düzce İlçesi 

Grup Köy Yolları Planlaması Kayseri İli, 

rı Planlaması Bolu 115, 

GUNEKHO K. ÖZBAY 

  

Khaberdey, Abzax gibi. Bunlar bir 

gensler topluluğudur, genbirlik 

kavramı genellikle Çerkes kabilile- 

rini ifade eder. Çerkeslerdeki gü- 

neşsel gensler isimler daha sonraki 

dönemlerde uğraşılarına bağlı ola- 

rak değişimler de gösterir ki bun- 

lara örnek olarak da Bjedugları 

gösterebiliriz. 

Gensler davranışlarını ve çıkar- 

larını korumada kişiden önce gen- 

si düşünürlerdi. Çerkeslerde bir 

gens üyesi, başka bir gens üyesini 

öldürünce öldürülen gense yakın- 

malarda bulunulur ve suçun telafi- 

sine hazır oldukları bildirilirdi. 

Suç telafi ölen ve öldüren tarafla- 

rın isteğine bağlıdır. Bu ödence 

genellikle mala dayalıdır. Bu gens 

sistemi geniş olarak da fratriler 

arasında da geçerlidir. Genslerle 
başlayan bu kanunsal kuram, pek | 

Çünkü, temelde özel 

 



mülkiyet yoktu. Şayet bu tip bir 

suç işlenince de gensler arasında 

genssel ruh ortaya çıkardı. Bu ne- 

denle de kimse suç işlemeye cesa- 

ret edemezdi. 

Çerkeslerde anaerkil dönemden 

babaerkil döneme geçişlerde de, 

ogenssel yönetim şekilleri düzenli 

olarak gelişti. Her gensin bir iide- 

ri vardır. Bu lider gens mensupla- 

rnca özgürce seçilirdi. Bu erkek 

lider gibi kadınlar da kendi lider- 

lerini seçme hakkına sahiptiler, 

Bunun örneklerini de Çerkeslerde- 

ki NIXAS (Kadın Dernekleri)ta 
görebilmekteyiz. Çerkeslerde bu 

gens İiderleri babaerkil dönemden 

sonra erkek olmasına karşın seçi- 

len kadında, kendi gensi içinde 

bulunan kadınların hakkını savu- 

nurdu. 

Her kabilenin bir bölgesi vardı. 

Bu kabilelerin de birer konseyi bu- 

lunurdu. Kabile konseyi gens 

liderlerinden oluşmaktadır. Kabile 

konseyi savaşta ve barışta sorun- 

ları çözmek zorundadır. Kabile 

fertleri bu konseyin çalışmalarını 

onaylayıp onaylamamakta serbesi- 

tir. Bu nedenle konsey alacağı ka- 

rarları bağlı bulundukları kabile ve 

genslere bildirmek zorundadırlar. 

Bu halk konseyi toplantılarını hal- 

kın önünde yapar. 

Çerkeslerdeki genbirlik (kabi- 

ieler topluluğu) kabile konseyleri- 
nin kendi aralarından seçtikleri li- 

.derlerden oluşan genbirlik konse- 

yidir. Bu konseyde aldıkları karar- 

ları oybirliğiyle alır ve kabilelerin 

onayına sunulurdu. Alınan karar- 

lar kabilelerin çoğunlunun verdiği 

karara bağlı kalınması koşuluyla 

işlevliğine kavuşurdu. 

Bir ata soyundan gelen bu kabi- 

leler neden zamanla birbirlerinden 

ayrılmışlar ve daha sonraları da 

birlikte olmak zorunluluğunu his- 

setmişlerdir. Doğasal büyüme s0- 

nucunda durmadan yeni kabileler 

oluştu. Kafkasyanın bataklıkları 

zamanla kullanılır duruma dönüş- 

tü. Yaşama açılan bu Kafkasya 

topraklarında gens fertleri yeni 

yerleşim alanlarına göçerler. Bu 

göçlerle de veni gensler, fratriler 

ve kabileler oluşur. Bu durumda 

aynı görünümmüş gibi bir kabile- 

nin de doğması sağlanıyordu. Za- 

manla çoğalan bu kabile fertleri 

kendilerine eni bir yerleşim bul- 

mak zorundalar. Bu zorunluluğun 

sonucunda ya başka uzak bölge- 

lere gitmek, ya da komşu kabile- 

lerle zaman süreci içinde daha örn- 

celerinden var olan öğelerin için- 

den doğup onlarla bütünleşmek 

zorunda kalmışlardır. Bu kabile- 

ler kendi içlerinde bağımsız ama 

gelişme sürecinde sınırdaştırlar. 

Genbirlikle de bunları içerdikleri 

ortak genler ve konuştukları yakın 

lehçelerin temelinde daha yüksek 

bir örgütlenme.içinde yeniden bü- 

tünleşmişlerdir. Gerislerle somut- 

laşan akrabalık kavramları, genle- 

rin ortak bir soydan gelmeleri ve 

- birbirlerinin konuştukları dilin ha- 

len anlaşılabilir olması bu gen bir- 

lik için maddi öğeleri sağlamakta- 

dır. Şu halde genbirliğin temelin- 

de gentesler, daire çerçevesindey- 

se dil ailesi yatmaktadır. 

Çerkeslerde genbirlik sistemine 

geçişleri aralıklarla ve yavaş ola- 

rak 18. yüzyıla kadar gelir. Bu ge- 

çiş döneminde siyasi bir nitelik 

bulunmayan genbirlik o sistemi 

maddi çıkarlara bağlı olarak da 

feodalizmi getirir. Çünkü feoda- 

lizm toplumsal özgürlüğün üzerin- 

de kurulmuş fertsel ve buna bağlı 

olarak da kabilesel ekonomik ya- 

pıya dayalıdır. 

Çerkesleri genssel gelişim için- 

de sınrflandırırsak, ilk genssel ata 

ismi TGE'dir. Daha önce açıkladı- 

ğımız gibi Çerkesleri kendilerini 

güneş soylu olarak kabul ederler. 

Bu güneş soylu kabileler. 

1- Adıgeler 

2- Abhazlar 

3. Aslar 

4- Çeçenler 

5- Lezgiler 

Bunlar günümüzde yaşayanlar- 
dır. Ancak daha önce yaşadıkları 

bilinen ve kalıntıları yukarıdaki 

kabilelere karışmış olan kabileler 

de vardır. 

1- Pelasglar 

2- Hititler 

3- Kimmeryenler 

4- Amazonlar 

5- Kar, aka, leleg, etrüsk, 

tyrsen (Trak) dakh, guti, luwalar. 
Bu kabileler kendi içinde boy- 

İara ve ailelere bölünürler. Bunla- 

rın hepsi bir atasoylu ve gentesler, 

ulus topluluğudur. Her şeyleriyle 

bir olan bu kabileler son varoluş, 

savaşlarında genbirlik sistemiyle 

mücadeleleri bunların atasoylulu- 
gunun delilidir. Bu bir atasoylu 

güneşin (TGĞE) çocuklarının günü- 
.müzdeki ortak isimleri Çerkestir. 

© Çerkes ise Kar yağan yerin öz ev- 

latları, beyleri anlamına gelir. Dil- 

sel olarak bunu ifade etse de din- 

sel olarak güneşin evlatlarına veri- 

len bir isimdir. * 
Evet bizler kabilesel örgütlen- 

menin son aşamalarında bulunan. 

bir atasoyluyuz. Hepimizin ortak 

ismi ise Çerkes'tir. (...) 
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(Abazin Şivesi ile anlatılmıştır) 

Nart Kahramanları kendi arala- | 

rında devamlı bir çekişme, uğraşı, 

yarış içinde olurlardı. Kahraman- 

lık, yiğitlik yarışı çekişmeye dö- 

nüşürdü. Hepsinin toptan karşı 

çıktıkları kişi ise Sosrıkua idi. Sos- 

rıkua'ya şu nedenle karşı çıkarlar- 

dı: "Taşın doğurduğu, babası belli 

olmayan, yiğitlikte, kahramanlık- 

ta söz sahibi olamaz" derlerdi. 

Sosrıkua ise halkını severdi, ki- 

şisel sorunlarını hiçbir zaman 

önemsemez, toplumun yararına 

olan konulara önem verirdi. 

Sosrıkua giderek “büyür, deli- 

kanlı olur, Seteney'e yalvarmaya 

başlar. "Ey Seteney, bu tür bir ya- 

şamın anlamı yok, candan bir ar- 

kadaşım yok, dünyayı tanımıyo- 

rum, henüz bir şey görmedim, 

Nart halkını bile tanımıyorum, be- 

ni serbest bırak, Nart kurultayları- 

na Nart halk meclisine gideyim, 
Gitmemek olmaz..." der. 

"— Olmaz oğlum, gerçekten fa- 

lanca gün toplantı vardır, ancak 

sen gençsin, küçüksün. Onlarsa acı- 

masız, seni kendilerine denk say- 

mazlar, aşağılarlar seni..." 

Seteney ne kadar olmaz dedi 

ise de Sosrıkua direnir. Çaresiz ka- 

lan annesi 

"-O halde önce ben gideyim, 

Nart ulularına yalvarayım, önerimi 

olumlu karşılarlarse sana haber ge- 

tiririm” der. 

Steney Nart'ların toplantısına 

gider. "Buyur, hoş geldin, şeref 

getirdin” diye onu saygı ile karşı- 

larlar, toplantının onur köşesine 

buyur ederler. Seteney tüm israrla- 

ra karşın oturmaz, ayakta bekler, 

"Size yalvarmaya geldim” der. 

”— Benim bir oğlum var, adını 
duyarsınız zannederim. Sosrıkua.. 

Bu çocuk sizinle tanışmak, size 

katılmak ister. Yalvarırım, kapı 

önünde kalsın, geleneklerinizi öğ- 

rensin, hiç olmazsa bir arkadaş 

edinir, aranızda eğitilir..." 

Seteney sözünü bitirince Totraş 

yerinden doğrularak atılır: "Bizim 

çocuklarla, sümüklülerle işimiz 

yok, bugün aramıza kabul edersek, 

yarın yerimizi kapar, tepemize çı- 

kar." 

"— Ne olur? Size bir zararı do- 

kunmaz, hiçbir şeye yaramasa bile 

hizmetinize koşar, yalvarırım en- 

gellemeyin!" 

"— Onun gibi taşın doğurduğu 
birini aramıza alırsak, bizi kovma- 

ya kalkar" derler. 

"— Hiçbir şeye yaramasa bile 
- atlarınızı tımar eder, onları temiz- 

ler, ne olur gelip aranıza katılsın." 
Seteney direnir. İçlerinden biri 
ayağa kalkıp bağırır: 

“ - Gelemez aramıza, olanaksız, 

hem onun bize layık olmasını ge- 

rektiren hiçbir başarısını, yiğitliği- 

ni görmedik, uzun bir yola bile 
çıkmamıştır" der. 

Steney üzgün evine döner.O git- 

tükten sonra toplantıdakilerin bir 

bölümü "Seteneyin hatırını kıra- 

mayız, çocuk gelsin, görelim nasıl 

birisi...” derler. Karşı olanlar ise 

"Gelse bile kapı eşiğinden içeri 

adımını atmasın ,dışarıda beklesin" 

derler. 

Nart toplantıları sonunda bü- 

yük şölenler verilir, yarışlar, eğ- 

lenceler düzenlenirdi. O gün de bü- 

yük bir şölen vardı. Şölen sonu, 

nişan alma, güreşme, üç ayaklı 

Çerkes sofrası üzerinde yiyecekleri 

dökmeden dansetme yarışları var- 

dı. 

Sosrıkua'nın toplantıya gidebi- 

leceği kararından sonra eve dönen 

Seteney'e sorar: 

"— Mama, ne haber, ne duydun 

ne gördün?" 

“— Anlatayım oğlum, Totraş 

şöyle söyledi; ...Ondan sakını, usu- 

lünce selam vererek yaklaş onlara. 

Kapıda bekle, seninle ilgili ne tür 

yargıya varırlar bakalım..." 

“— Oldu mama, hiçbirisi sorun 

değil" der, güzelce hazırlanır, atını 

eğerleyip toplantıya varır. Selam 

verir. Kapıda saygıyla bekler. Dö- 

nüp bakarlar ona, görürler ki yakı- 

şıklı, aydınlık, güleç yüzlü iri bir 

delikanlı bekler kapıda. İri yarı 
gencin pehlivan niteliğini hemen 

kavrarlar, Onu buyur edip soğraYa- 
çağırırlar. Konuşmalarını dinler, 

davnarışlarını görür, arkadaşlar 

edinir. Totraş, Pşey, Uaguac s0- 

guk karşılarlar onu. Sosrıkua dışa- 

rı çıkarken: "Ey Nartlar, yeryüzün- 

de korktuğum, çekindiğim hiçbir 
şey yoktur. Ölçüşemeyeceğim, 
yarışamayacağım Nart erkeği ya- 

ratılmamıştır henüz, beni beğen- 

meyişinizin nedenini anlamıyo- 

rum" der, 

Pşey yanıtlar onu: "Sen, Sosrı- 

kua, bizden değilsin bu bir, daha 

sonra, senin yiğitliğini, gücünü de 

tanımıyoruz bu iki,sen uzun sefer- 

lere hiç çıkmadın, Nartlar yararı- 

 



na bir başarını da görmedik, bu üç. 

Senin gibi hiçbir kahramanlığı, ya- 

rarı olmayan, akına çıkmamış, söz 

sahibi olmayanlara toplantıları- 

mızda yer yoktur...” 

" - Ey Nartlar,akına çıkmadım- 

sa bile bilmediğim hiçbir yeriniz 

yoktur. Sefere gitmedimse de ba- 

şaramayacağım hiçbir iş yoktur. 

Hangi konuda isterseniz, bugün si- 

zinle yarışmaya hazırım...” 

"— O halde oldu..." diyerek üç 

ayaklı sofrayı kurarlar, koyun ke- 

silir, Pşey o anda bacayı nişan ala. 

rak okunu fırlatır. Ei pişer, sofra. 

ya gelir, Pşeyin oku ancak o za- 

man döner, sofrayı delerek yere 

saplanır. 

"— Tamam mı?" der Sosrıkua...- 

"— Tamam, benim işim bitti, 

şimdi seni görelim" der Pşey. 

"— Şimdi sıra Sosrıkua'da” der- 

ler hep birden. 

Oturup yayını gerer, okunu bü- 
tün gücü ile fırlatan Sosrıkua "He- 
men bir sığır kesin” der. Sığır kesi- 
lir, yüzülür, pişirilir, vemeğe yeni- 
den oturulur. Sofradaki kemikler 
toplanmakta, ancak Sosrikua'nın 

oku henüz görünürlerde yok. Nart- 

far gülüşürler, “Nerede okun Sosrı- 

kua?" derler. Sosrıkua sofrada hâ- 

İâ oturmaktadır. Tek söz de söyle- 
mez. Sosrıkua'nın oku o anda dö- 

ner, sofrayı parçalayarak yere sap- 

lanır. O zaman Sosrıkua'nın kendi- 

lerinden daha güçlü olduğunu an- 

larlar. , 
“— Bu işte yendin bizi, şimdi 

oynayacağız (dansedeceğiz)...” 
Totraş sıçrayıp sofranın üzeri- 

ne çıkar, oynamaya başlar. Ancak 

sofranın üzerindeki tüm yiyecekler 
ve içecekler etrafa saçılıp dökülür. 

Sofra yeniden kurulur. Sosrıkua 

oynamaya başlar. Tek damla yiye- 

cek ve içeceği dökmeden oyunu- 

nu bitirir. Yarışmayı kazanan Sos- 

rıkua'ya ödül verilir, 
"— Nartlar, ödülünüz sizin ol. 

sun, ödül almaya gelmedim. Erkek 
olduğumu, yiğitliğimi kabul ettir. 
meye geldim" der, Atına atlar, çe. 
ker annesinin yanına gelir. 

"— Ne oldu oğlum, ne gördün, 
ne duydun?..." (Gaibten haber ve. 
ren Seteney olup biteni aslında bi- 

liyordu) 
"—Ey mama, benimle yarışa- 

cak, güreşecek, boy ölçüşecek 
kimse yek” der, 

Seieney oğlu ile yarışabilecek 
kimsenin olmadığını böylece anlar. 

Anlatan Şarmat İsa, 70 yaşında, 
Gumlookut'ta doğdu. Meremkul 

Vladimir 7.10.1967'de aynı 

köyde derledi. (Meremkuıl 
Vladimir'in Nartı, Abazinsky - 

Narodny Epos-1975 adlı 

yapıtından 
Türkçeleştirilmiştir.) 

  

  

EKONOMİK YAŞAR 

Yaşar bu çocuk 

öyle koymuş dedesi adını 
ha toprak yakmış 

ayaklarını 
ha karın soğukluğu 

çıkıyor ya soluğu. 
Yaşar bu çocuk 

öfkesi büyütür gözlerini 
siz baktıkça küfredersiniz 
içinizden bilmem kime 
çocuk , 

eskir yazgının gölgesinde 
başını eğmiş de önüne 

BURUK SEVİNÇ 

Barışın bilincinde 

aksaçlı bir abrektir yüreğim 
insanları koşulsuz 
doğayı 

alabildiğine seviyorum 
yedirengi 

alabildiğine. 
Kimi durup 
ince ayrıntıları düşünürüm, 

Karadeniz kıyısında 
çakılları 

yosunları 
köpükleri, 

hoyrat bir çığlık kopar 

Kimi yalçın 
dalgalardan. 

bir dorukta bakışlarım 
kartallar 

MOTPAEROY o 

Hey gidi 

parayla hoşgörüp 
parayla sevişenler 

"temelinde nefret" buluyorsunuz demek 
bu iğrençliğe bulaşmama çabasının 

-kaç binliksiniz— 

MOTPAEROY 

bulutlar 

halk ezgileri. 
Derken birat 

doludizgin 

dalar canevime 
ardından 

özgürlük tutkunu bir atsız 

bir direnç 
bir genç kız 

dırida eşliğinde 
Başlarım Çeçen'e Şahin SAYILGAN 
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Kafdağı Dergisi ilk sayısından bu yana Kuzey 

Kafkasya Halk Destanları (Nartlar) ve mitoloji yazi- 

larına sevecen, sıcak bir yuva gibi sayfalarını açmış- 

tür. O gizemli ve büyülü Kafdağı ülkesinde doğan 

destanların, binlerce yıl sonra yine doğdukları ülke- 

nin adını taşıyan dergide yayınlanması olanağı mut- 

luluk verici bir olaydır. Dergide yer alan yazıları, 

destan yazıları ile kıyasladığımız zaman, destanlara 

ayrılan yer oranı küçümsenmeyecek boyutlara ulaş- 

maktadır. 

Bu durum belki kimi okuyucuya ters düşmekte, 

ya da destan okumaktarı bıkkınlık gelmekte gibi dü- 

şüncelerin doğması olasıdır. Okuyucu kimi zaman 

daha özgün yazılar, öyküler, haberler istemekte ola- 

bilir. Elimizde okurların eğilimini, ne tür yazılar 

beklediğini saptayan anket çalışması anlamında do- 

neler bulunmamaktadır. Dergiye gönderilen okuyu- 

cu mektuplarında ise bu güne dek destan yazılarının 

yayınlanmasını destekleyen ya da "Yetti artık, bıra- 

kın masal anlatmayı" diyen yazılara rastlanmamıştır. 

Destanlar okuyucuya ya da topluma ne vermekte, 

onun bilgi ve kültür düzeyine katkısı ne olmakta? 

Bunu da şimdilik bilmiyoruz. 

Ancak, bildiğimiz kesin bir olgu var: Kuzey 

Kafkasya toplumlarının binlerce yıl öteden gelen ya- 

şamının başlangıcından belli bir tarihe dek ürettiği 

halk sanatından günümüze ulaşan en sağlıklı bölü- 

mün halk destanları olduğu gerçeği... Bu nedenledir 

ki destanları ve destanlar üzerine açıklamaları yayın- 

lamayı sürdürmekteyiz. 

Mitoloji yazılarının yayınlanmasındaki ikinci ge- 

rekçemize gelince: Dünyanın neresinde olursa olsun, 

.genç edebiyatlar sözlü edebiyat çağının birikimleri 

üzerine duvarlarını örerler ve çatılarını kurarlar. Söz- 

lü edebiyat geleneği genç edebiyatları üslup, nitelik 

ve janr olarak etkilemektedir. Bu nedenle de genç 

edebiyatların tarihsel gelişimini ve bugünkü yerinin 

incelenmesinde sözlü edebiyatın, özellikle de destan- 

ların bilinmesinde yarar vardır. 
Sözlü edebiyattan yazılıya geçiş Kuzey Kafkas. 

ya'da 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Kuzey 

Kafkasya dışında yaşayanların doğmakta olduğunu 

umut ettiğimiz sürgün dönemi edebiyatının kendi 

toplumsal dokusuna, geleneklerine ve ulusal özellik- 

YİSMEYL ÖZDEMİR 

lerine dayanarak temelini atması, ileride sağlıklı ve 

sürekli olarak gelişmesi için ana koşuldur. Bu neden- 

le de sözlü edebiyat çağından bize ulaşan bu zengin 

mirasın gerçek sahipleri tarafından bilinmesinin bü- 

yük yararları vardır. 

Destanların etnolojik, antropolojik, sosyo-kül- 

türe! açılardan incelenmesi ise binlerce yıl geriye 

uzanan tarih çağları içerisinde Kuzey Kafkasya boy- 

larının geçirdiği evrimleri, arkeolojik bulgular gibi 

-hatta kimi zaman arkeolojik bulgulardan da değerli 

bir biçimde- gün ışığına çıkarması olanağını sağla- 

maktadır. Destanların günümüze ulaştırdığı kimi et- 

nolojik ve antropolojik değerler, günümüzde bile 

toplumun içerisinde yaşamaktadır. Bu yazımızda bu 

geleneksel değerlerden birini, çocuk oyunlarında ya- 

şayan destansal izleri ve bu çocuk oyunlarının belle- 

gime yazılırmışçasına kalmasını sağlayan bir halk 

ozanımızı, köyümün ünlü kavalcısı Lokman'ı tanıt- 

maya çalışacağım. 

Kuzey Kafkasya'çocuk oyunları, özellikle erkek 

çocuklarının oynadığı oyunlar, genelde kolektif ka- 

rakterlidirler ve büyük gruplarla oynanabilmektedir. 

Oyunlarda ana unsur doğa ile, düşmanla girişilen 

mücadeleyi yansıtmasının yanı sıra, sportif anlamda, 

eşit koşullarda yarışarak güç, beceri, gayret göster- 

meye yönelik olmasıdır. Kuralları ve detay özellikle- 

ri kısa bir yazıya sığmayacak kadar uzun ve ayrıca 

pedagojik açıdan incelemeyi gerektirecek nitelikte. 

dir. i 

Örneğin Halimore, Kerma Katse, Çır, Takha Du 
(Büyük Takha), Takha Çıkuın (Küçük Takha, son iki 
oyun Abazin köylerinde oynanırdı, Adıge köylerin- 

de bilinip bilinmediği konusunda bilgi edinemedim), 
bu tür oyunlardır. Bunlar dışında adını anımsayama- 

dığım, uzun sırıklarla ya da sopalarla oynanan bir 

oyun, değişik aşık! oyunları vardı. Bütün bu oyun- 

larda bireysel başarıdan çok, grup olarak, takım ola- 

rak başarıya gitmeyi amaçlayan bir özellik vardır. 

Sözünü ettiğim oyunlar ilkbahar, yaz ve sonbahar 

mevsimlerinde, havanın uygun olduğu günlerde açık- 

ta ve özellikle de yüksekçe bir tepede oynanırdı. 

(Burada, Nart Destanlarında Halk Kurultaylarının 

yüksek tepelerde, Hurama Oaşha denilen yerlerde 

toplanması geleneğinin çocuk oyunlarına yansıyan 

 



bir izini görmekteyiz.) 
Bu oyunlar dışında, çocukluktan henüz çık- 

makta olan, delikanlılık çağına adımlarını atanları: 

oynadığı yarışma ağırlıklı oyunlar vardı. Örneğin, 

belli ağırlıktaki taşları kaldırma (halter), taşları 

omuz hizasında tutarak en uzak 

ması (gülle ya da disk), uzaktan 
mak ve bir engeli aşmak (yüksek atlama) 

da kazılmış bir çukuru atlayarak wi (üç adım 

atlama), bugünkü greko-romen üs! 

kurallar içeren güreş yarışmaları, yüz metre, 

metre ya da daha uzun mesafeler kateden k 

kışın buz üzerinde kamçıyla vurularak hızlandır lan 

topaç çevirme yarışmaları... Bütün bu oyunları ta- 

rihsel bir perspektif içerisinde düşününce, Antik Kal- 

kasya-Antik Yunan. arasındaki kültürel alışveriş içe- 

risinde oyunların Yunan Olimpiyatlarına yansıdığı, 

giderek de bugünkü olimpiyat oyunları içerisinde ve 

en görkemli bir biçimde yerini aldığı gerçeği i ile kar- 

şilaşmaktayız. 

Kışın hayvanların bakımı yapılırken sığır ve at- 

ların kaşağı dişleri arasında kalan kılları yuvarlana- 

rak yapılan keçeden toplarla oynanan oyunlarda ise 

günümüz sporlarından voleybol, basketbol, hentbol' 

un geçmişteki uzantılarını yakalamak olasıdır. 

Köy okullarının açık olduğu dönemlerde oyun 

alanı özellikle okul bahçesi olurdu. Kısacık ders ara- 

larında kızlı erkekli öğrenciler hemen bahçede top- 

lanırdı. Kızlar geleneklere uygun biçimde bir siraya 

girerlerdi. İçlerinden birisi eline bir tezek, odun par- 

çası ya da çantasını alır, onu gerçek bir armonika gi- 

bi kullanarak şarkısını mırıldanmaya başlar, minicik 

parmaklar hayali tuşların üzerinde akardı. Teatral 

bir mizansen içinde düğünler kurulur, gelin alayları 

belirir, Wueridade şarkıları söylenirdi. Ders saatini 

bildiren zil sesi ile oyunlar başka bir saate ertelenir- 

di. Genejlikle mızıkacılık görevini yüklenen karşı 

mahallede oturan Şaban'ın kızı Radiye olurdu. Ra- 

diye'nin 'Wumağ yey! Wumağ Yey! Sinam huedeu, 

sipsam huedeu siy nanu (Ağlama, ağlama, canım gi- 

bi, gözüm gibi bebeğim)” diye mırıldanan o berrak 

çocuk sesini zaman zaman şimdilerde bile anımsa- 

rım. 

Yaz akşamları kırlardan dönen inekleri, buzağı- 

ları karşılayıp yerlerine kapatan çocuklar akşam ye- 

meğini çok acele atıştırırken kulakları hep dışarıda 

olurdu, onları oyuna çağıracak "Hurama” şarkısın 

duyabilmek için dikkat kesilirlerdi. Köyün güneyin- 
de, kerpiç ocaklarının bulunduğu yerde yüksekçe 

bir bölüm seçen bir çocuk en yüksek tonda "Hura- 

" şarkısına başlardı. Şarkının belleğimde kalan 

sözleri çok azdır. 

Wue Hurama hurama... 

Oyy!... Oyyyi.. 

Hurame tok, 

Oyyl Oyyl.. 
Tokmakır Ziy aşe, 

OyylOyyi.. 

Ziy aşerille, 

Oyyk. Oyyi.. 
: 5 2” 3 

Oyyl... Oyyyi, 

Şı kare pekhu, 

Oyyi... Oyyyi... 

Burada yazının ve olayların ak ışından biranay»- 

rılıp bu çocuk şarkısının gizlediği, benzeri az bulu- 

nan bir güzelliği, kafiye düzeni ya da alliterasyon (iç 

ahenk) açısından şarkının gösterdiği özellikten SÖZ 

etmek istiyorum. Dizelere eklenen ünlemleri bir ya- 

na ırakip dizelerin son sözcükleri yada son heceleri, 

ne bakıldığında, birinci dizenin sen sözcüğünün ya 

da.son hecesinin ikinci dizenin başına yerleştiğini ve 

bu sıralamanın sonuna dek sürdüğünü görmekteyiz. 

Birinci dizenin son sözcüğü olan "Hurama”, ikinci 

dizenin başına yerleşmiştir. İkinci dizenin son söz- 

cüğü olan “Tok” sözcüğü, üçüncü dizenin başında 

yer almıştır. Üçüncü dizenin son sözcüğü olan "Ziy- 

aşe”, dördüncü dizenin başına yerleşmiştir. 

. Ünlü yazar ve araştırmacılardan Şortan Asker- 

biy, Kuaş Betal'da bu özelliğin Adıge halk şiirinin 

en belirgin özelliği olduğunu, Seteney'i tanıtan bir 
dörtlük üzerine araştırarak saptamışlardı. Bu dörtlük 

şöyledir: 

il 

Seteneywue diy Nari Guaşe, 

Guaşeu Şıam ya nakh Khabze... 

Khabzeu şıer dıkhuezğaf'e 

F'ığueu şıam yı kok'ıp'e... 

Yukarıdaki basit çocuk şarkısında aynı edebi- 

yat geleneğinin bulunuşunu görmek, bu ünlü araştır- 

macıların tezlerinin ne denli doğru olduğunu göster- 

mesi bakımından ilginç ve de önemlidir. İşte bu söz- 

lü edebiyat geleneği ve benzerlerinin doğmakta ol- 

duğunu umut ettiğimiz sürgün dönemi edebiyatımız- 

da genç yazar ve ozanlarımızca kullanılmasını gör- 

mek mutluluk verecektir. 

Yazının ve olayların ak.şına dönelim. Hurame 

şarkısını duyar hangi çocuğu evde tutabilirsiniz? Di- 

şarıya fırlayan her çocuk gecenin sessizliğinde çınla- 

yan o berrak sesin duyulduğu yöne akarcasına gider- 

di. 

Bu çocuk şarkısının en ilginç yönü destan çağı 

geleneklerini binlerce yıldan günümüze en taze ve 
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lanıldığında anlatmıştı. 

bozulmamış biçimiyle taşımasıdır. Bu şarkı, destan- 

ların doğduğu çağda toplumsal sorunları tartışan 

Nart Halk Kurultayı'nın toplanma sinyali idi. Top- 

lantıya çağrılanlar için bu şarkı bir tür davetiye işle- 

vi görürdü. "Wuered Gouv" denilen görevliler, top- 

lantı yeri olarak seçilen ve "Huürama Oaşha” ya da 

Abazince'de söylendiği gibi “Hurama Towba” deni- 

len yüksekçe bir tepeye çıkıp şarkısını birkaç kez 

yineler, şarkıyı duyarlar toplantı için o yöne akma- 

ya başlarmış. 

Köyümüzün çocukları bu toplantı yerinde gece- 
nin geç saatlerine dek Halimora oyununu oynarlar- 

dı. Yazının başında sözünü ettiğimiz Lokman'ın evi 

bu tepeye yakındı. Bizlerle aynı kuşaktan olan oğul- 

ları Mazlum ve Sefer de bu oyunlara katılırlardı. 

Lokman oyunları ve de Hurame şarkısını tam olarak 

öğretmeye çalışırdı. İnce, zarif ve sevimli yüzü ile 

tam bir sanatçıya benzeyen Lokman oyunlarda bir 

hata gördüğünde hemen hatırlatmasını yapardı. Kaf 

Dağı Dergisinin geçmiş sayılarında "Uzunyayla Kov- 

boyu” başlıklı yazıya konu olan Yılkı Çobanı “Khu- 

da"nın yeğeni idi. Çocukluğunda ve gençlik yılların- 

da, Kazançık köyünün kırlarında çobanlık yapmış, 

koyunları ve doğa ile başbaşa, bir virtiöz düzeyinde 

çaldığı kavalı ile, yoksul fakat mutlu, onurlu terte- 

miz bir yaşam sürmüştü. Kavalından nağmeler, du- 

daklarından ise tekerlemeler, deyimler, masallar, şar- 

kılar dökülürdü. İncecik vücudu, sarı saçları ve çakır 
gözleri ile, hele elinde. kavalı olunca, Antik Yunan' 

dan gelen bir Tanrı Pan (Phaunus) ya da Badinokue 

olurdu gözümde. Ya da kuş-kurt, börtü-böcek, ot- 

yaprak, tüm doğayı kavalı ile dansettiren Nart Aşe- 

mez olurdu. 

Lokman'ın çok ince ve espri dolu şakaları şim- 

dilerde bile akranları tarafından anlatılmaktadır. Ki-. 

mi zaman da başından geçen olayları çok tatlı ve ne- 

şeli bir üslup ile anlatırdı. Gençlik yıllarında başın- 

dan geçen bir olayı arpa biçmek için tarlamızda top- 

Anımsayabildiğim şekilde 
aktarmaya çalışacağım: * 

“ — Yıllar önce, Hayriye (Jamırzey) köyünde, 
Aşkhuat'larda mevsimlik işçi olarak çalışıyordum. 

O sırada Aşkhuatların yakını olan bir kadın Methiye 

(Mudarey) köyünde ölmüş, Aşkhuat ailesinin tüm 
kadınları taziyeye gitmek için hazırlandılar. Bir kağ- 

mının üzerine Guşha kuruldu,” kağnıyı sürme görevi 

de bana verilmişti. Kadınlar hazırlanıp arabaya yer- 

leştiler ve yola koyulduk. Çok gençtim, sıkılgandım, 

bu tür geleneklerin tam uygulandığı cenaze ve ben- 

zeri törense! olaylarda elim ayağım karışırdı. Muda- 

rey köyüne ulaştığımızda nasıl davranacağımı düşü- 

nerek sıkıntı içinde yol aldım. Ölü evinin önüne yak- 

laştığımızda arabadaki kadınlar saçlarını, baş örtüle- 

rini ve elbiselerini düzelttiler, gelenleri karşılamak 

için kapınm önüne çıkan birkaç kadın da bekliyor- 

du. Kadınlar daha araba durmadan gelenek olduğu 

üzere en ince perdeden ağıta başlamışlardı. Ben on- 

ların inmesini beklemeden, acele ile öküzleri boyun- 

duruktan çözüverdim. Kadınlar hâlâ arabada idi ve 

ağlıyorlardı. Onların ağırlığı ile boş kalan ok havaya 

dikiliverdi, tüm kadınlar üst üste balık istifi gibi Guş- 

hanın arkasına yığıldılar, ağlama sesleri gülme ve 

bağrışmaya dönüşmüştü. Utancımdan arabayı öyle- 

ce birakıp öküzler önümde kaçarken karşılayıcı ka- 

dınların bile, ölüm olayını ve yas geleneklerini bıra- 

karak kahkaha ile güldüklerini anımsamaktayım. Bu 

gülünç hatamı anımsadıkça hem yüzüm kızarır hem 

de katıla katıla gülerim hâlâ...” 

Lokman ile ilgili pek çok öykü anlatılır hâlâ... 

Köydeki yaşam koşullarının zorluğu, topraksızlık 

gibi nedenler onu yıllar önce İstanbul'a taşınmaya 

zorlamıştı. Yaşamını yitireli çok oldu. Çocukları ve 

eşi şimdilerde kimbilir nerededirler, kentleşen ve 

hızla asimile olan birçok benzerleri gibi... 

Çocukluğumun bu gizemli destan kokan havası- 

nı, Lokman ve benzeri köyümün insanlarını, o terte- 
miz, katıksız yaşamı içim sızlayarak anımsıyorum, 

yok olan birçok geleneksel ve kültürel değerler için 

duyduğum acı gibi... 
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tarihinin 

önemli 

Kafkasya Kuzey 
1918-1920 dönemini 
ölçüde belirleyen öğelerden 
biri "Gönüllü Ordu'dur. 1917'de 
yıkılan oOoÇarlık (o Rusyası'nın 
generalleri tarafından kurulan 
ve "Bir ve Bölünmez Rusya" 
hedefleriyle eski rejimi ye- 
niden kurmaya çalışan Gönüllü 
Ordu (GO) bu dönemde Kuzey 
Kafkasya'nın büyük bir kesi- 
mini işgal etmiş ve bu böl- 
gedeki toplumsal oluşumları 
büyük ölçüde etkilemiştir. 
GO'nun niteliğinin ve gelişi- 
minin incelenmesi iki nedenle 
önemlidir. Birincisi, GO yeni 
bir işgalci güç olarak 1918- 
1920 dönemi Kuzey Kafkasya 
tarihinde yer edinmiştir. İkin- 
ci olarakta, gerek bu dönemde, 
gerekse 1950'lere kadar uzanan 
bir zaman diliminde varoluş 
koşulları . Çarlığa ve GO'ya 
bağlı Kuzey Kafkas kökenli 
çeşitli Okişi ve Katmanlar 
göçmen politik akımlar ara- 
sında özgün bir “çizgi” oluş- 
turmuşlardır. Bu nedenlerle bu 
makalede GO'nun niteliği ve 
gelişimi, Oo toplumsal-tarihsel 
çerçevede Ooo araştırılmıştır. 
(Konu aslında çok geniş ol- 
duğu için sadece GO araş- 
rma Oo kapsamına alınmış, 
diğer beyaz hareketler, - 
Kolchak, vb.- ve Siyasal 
akımlar ancak dolaylı olarak 
incelenmiştir.) 

  

Ii 20yyın Başlarında Kuzey 

Kafkasya'da oO'Toplumsal ve 

Einik Yapı 

Bilindiği gibi Kuzey Kafkasya 
19.yy'da Çarlık Rusyası tara- 
fından uzun süren kanlı sa- 
vaşlar sonucu işgal edildi. 2İ 
Mayıs 1664'de Wubıh bölgesin- 
deki son direniş merkezi olan 
Kbaadu'nun Oo düşmesi Oo ile 
"resmi" olarak tamamlanan iş- 

.gal Kuzey Kafkasya'nın einik 
ve toplumsal yaşamında önem- 
li değişikliklere yol açtı. Sa- 
vaş sonrası (özellikle Kuzey- 
batı) OKafkasyalılar sürgüne 
zorlanarak halkın büyük bir . 
kesimi: yurtlarından koparıldı. 
Böylelikle nüfus oranı Kuzey 

Kafkasyalıların aleyhine büyük 
ölçüde bozuldu. 

Rusya'nın diğer bazı Sınır 
bölgelerinde olduğu gibi bu 
işgal de. Kazak kolonilerinin 
Kafkasya'ya yerleştirilmesi ile 
gerçekleştirildi. £ Kazakların 
Don bölgesinden Kafkasya'ya 
ilk girişi 16.yy'da başladı. 
Yarı-askeri özellikler taşıyan 
Kazak yerleşimleri, “Yurtlar 
(voisko) halinde örgütleniyor- 
lardı. Kazaklar merkezi-Rus- 
ya'dan görece özerk kendi 
voisko'larının yönetimi altında, 
nüfusun diğer kesimlerine göre 
(toprak mülkiyeti, vb. konular- 
da) önemli ölçüde ayrıcalıklı 

  

topluluklar halinde yaşıyorlar, 
buna karşılık Çarlık ordusun- 
da 20 yıl askerlik yapma gibi 
yükümlülükler taşıyorlardı. 

1860'da Kuzey Kafkasya'da iki 
önemli Kazak "yurt"u (Kuban 
ve Terek) vardı. (Diğer "yurt"- 
lar Don, Astrakhan, Ural, 

Orenburg, Ussuri, Yedi Nehir- 

ler, Sibirya, Armur ve Baykal- 
ötesi'nde bulunuyordu.) 

Kuban Kazak Yurdu, 1860'da 
Kara Deniz Kazak Yurdu ve 
Kafkas Hattı Kazak Yurdu'nun 
bir Okısmından oluşturuldu. 
(Kafkas Hattı Kazak Yurdu'nun 

. diğer kesimleri aynı yıl Terek 
Kazak Yurdu'na dönüştürüldü.) 
Kara Deniz Kazakları 15.yy'da 
kurulan ve 1775'de yıkılan 

- Ukrayna'daki Kazak Yurdu'nun 
(Zaporej) kalıntılarından oluş- 
muştu. Bu “yurt” yıkıldığında 
Kazakların bir kesimi Osmanlı 
İmparatorluğu'na (o kaçarken, 
kalanlar da |Jl.Katerina tara- 
fından Kuban bölgesinde Kara 
Deniz kıyılarına yerleştirildi. 
Bu Kazaklar Kara Deniz Kazak 
Yurdu'nu (oluşturdular (ove 
etnik kimliklerini (Ukrayna 
kökenlerini ve özgün dialekt- 
lerini) önemli ölçüde korudu- 
lar. 18.yy'ın sonlarında Kafkas 
Savaşları'nın Ooo yoğunlaşması 
üzerine (oyukar-Kuban oböl- 
gesine, "Kafkas Hattı” oluştu- 
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racak şekilde yeni Kazaklar 
yerleştirildi... Azak-Mozdok 
arasında Kuzey Kafkasya haik- 
larına karşı sınırda yerleşli- 
rilen bu Kazaklara “sınır 
insanı" oOanlamında o İinelisy 

deniliyordu. Bu Kazak birlik- 
leri tarafından 1837'de Kafkas 
Hati Kazak Yurdu oluştu- 
ruldu, Kara Deniz Kazakların- 
dan farklı olarak lineitsy 

. Rusca konuşuyordu ve bu iki 
Kazak topluluğu hiçbir zaman 
gerçek anlamıyla bütünleşeme- 
di. Kafkas Hatlı Kazak Yur- 
du'nun nüfusu, 1860'da Kuban 

Kazak 
, Önce 

he 
..

 

ve Terek 
ayrılmadan 
ulaşmıştı. 

300.009'e 

i66l'de Rusya'da 
kaldırılması o ve 
Kuzey Kafkasyalıların 
halinde sürgün edilmesi sonucu 
Kuban ve Terek bölgelerine 
büyük ölçekli köylü göçleri 
oluştu. Bu köylülere "dışarı- 
dan gelenler" anlamında ine- 
gorodnye (deniliyordu. o İno- 
gorodnye'nin çoğunluğu Rustu 
(&ısmen Gürcü ve Ermeni köy- 
lüler de vardı) ve geçimlerini 
özellikle Kazâklardan kirala- 
dıkları toprakları ekerek sağ- 
lıyorlardı. 19.yw'ın sonlarında 

Maykop ve Grozni'de peirol 
sanayinin gelişimiyle ikinci bir 
göç dalgası daha oluştu. (Bu 
göçler sonucu sivillerin toplam 
nüfus içerisindeki oranı 1878- 
1905 döneminde 9218'den 9555” 
çıktı, 
kolonizasyon hareketleri Kaf- 
dağı, sayı 11-12'de Pokshishe- 
vsiy'in 
olarak anlatılmıştır.) 

serfliğin 
1860'larda 

Böylelikle,. 1920'iere > gelin- 
diğinde Kuban Bölgesi'nde 
(oblasi) üç temel etnik/top- 
lumsal grup vardı: Kazaklar, 
"dışarıdan gelenler” ve Adı- 
geler. Kazaklar da kendi ara- 
jarında Kara Deniz Kazakları 

Yurtları'na 

kitle: 

Bu dönemdeki göç ve' 

makalesinde ayrıntılı 

ve lineiisy olarak farklılık 
gösteriyordu. 1917'de inogoro- 
dnye nüfusu yaklaşık 3 milyon 
olan Kuban Bölgesi'nin çoğun- 
luğunu (9653) oluşturduğu 
halde toprağın sadece W27/'sine 
sahipti (Cenoz, « 5.113). Adığeler 

ise pülusun yakla aşık oA'ünü 
İus turuyor du, İS iŞ 

3 

aralından Kazak “soylu'larına 
(subay ve memurlara) ken- 
dilerine işlemek için veliler 
ioprakların özel mülk olarak 

tanınmasından sonra, Kazaklar 
arasındaki toplumsal farklılaş- 
ma süreci hız kazandı. Bu 
dönemde bir generale verilen 

toprak mıkları 1500 desyatine 
(bir desyatin yaklaşık Lİ 
hektardır) Okadar çıkarken, 
Adığelerin de yaşadığı dağlık 
kesimlerde kişi başına verilen 
toprak 2.5 desyatine düşüyor- 
du (bkz Sokol, o s.48). 
1900'lerde sanayinin az ge- 
liştiği bölgede bu üç etnik/- 
toplumsal grup içerisinde de 
toplumsal farklılaşmalar belir- 
gindi. Örneğin, 1905 Devrimi”- 
nde bazı Kuban Kazak birlik- 
lerinde de ayaklanmaların baş 
göstermesi oOsonucu, Kuban 
Kazak Yurdu'na ait 32.009 
desyatin toprak yoksul Kazak 
köylülerine dağıtıldı. 

dai 

Terek Bölgesi ise daha farklı. 
bir görünümdeydi. Yaklaşık 
1.Z milyon nüfusun &öl'ini 
Kuzey Kafkasyalılar (9020.53 
Çeçenler, 11.7 Osetler, 8.4 
Kabardeyler, ve 010.6 diğer- 
leri) ve 9043'ünü Ruslar oluş- 
turuyordu. Ruslar da kendi 
aralarında Terek Kazakları 

(2022.3) ve inogorodnye (020.4) 
şeklinde ayrılmıştı. Çarlığın 
bölgede izlediği politika sonu- 
cu foprak dağılımı son derece 
farklılaşmıştı. . Örneğin or» 
talama Kazak toprakları 13.6 
desyatin iken bu miktar Ka- 
bardeylerde 17.5, İnguşlarda 
2.8 ve Çeçenlerde 3 desyatindi 

(Pipes, 5.95 ve Kenez (b), 
5.124). (Kuzey Kafkasyalıların 
toprakları daha verimsiz dağ- 
lık kesimlerdeydi. Fakat bu 
durumda bile Kabardeylerdeki 
ortalama toprak miktarı olduk- 

fazladır. Bu durum, Kaf 
sada kalmayı tercih eden 

bardy feodallerin toprak 
ölkiyetlerinin korunması 

elinde Çarlıkla anlaşmala- 
eyi kısmen açıklanabilir. Bu 

rca, Kabardeyler arasında 
yaprak dağılımında aşırı 

farklılı olduğunu o göste- 

bilir) Kuban'da olduğu gibi, 
Terek Bölgesi'nde de inogorod- 
nyenin büyük bir kesimi top- 

rak kiracıları ve tarım işçile- 
rinden oluşmuştu. 1870'lerden 
sonra Vladikafkas demiryolu- 
nun yapımı ve 1893'de ilk 
petrol kuyusunun açılmasından 
sonra bu bölgede sanayi göre- 
ce hızlı gelişi, (Böylece 
1909'de 10,000 olan sınal işçi 
nüfusu (1917'de iki Katına 
ulaştı. 
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Dağıstan'daki durum Terek'ten 
çok farklı değildi. 1.25 mil- 
yona yakın nüfusun yaklaşık 
e50'si Dağıstan'ın yerel halk- 
larından oluşuyordu. Hazer 
Gölü kıyılarında ve ovalık 
kesimlerde tarım görece geliş- 
mişti. Özellikle Vladikafkas 
demiryolunun Oo yapımından 
sonra sanayi, petrol, kağıt, 
tekstil gibi sektörlerde geliş- 
meye obaşlamasına rağmen 

belirleyici öneme ulaşamamış- 
ti, (1905'de bütün bölgede 
yaklaşık (9,500 sınai işçi 
nüfusu vardı.) Özellikle Pet- 
rovsk (Makhackala), Derbent 

ve Temir-Khan-Shura (Bui- 
naksk) gibi kıyı kesimindeki 
kentler, sınai, ticari ve idari 

merkezler konumundaydı. 
Nüfusun yaklaşık 9020'si de 
erişilmesi güç, sarp, dağlık 
alanlarda yaşıyordu. 

 



  

Kuzey Kafkasya'daki bu cinik 
ve toplumsal çeşitliliğe ek 
olarak merkezi-Çarlık bürok- 
rasisi ile bütünleşmiş yerel 
katmanların oynadığı önemli 
role de değinmemiz gerekiyor. 
Kısmen OoKafkas (o Savaşları 
döneminde, büyük ölçüde iş- 
galin tamamlanmasından sonra 
özellikle yönetici kesimlere 
mensup pek çok insan ülkedeki 
konumlarını güçlendirmek için 
Çarlık ile bütünleşebilmeye 
çalışmıştı. Rus ordusunda ve 
bürokrasisinde üst düzeylere 
çıkabilmiş kendi halkları da 
dahil, çeşitli ezilen halkların 
ulusal kurtuluş hareketlerinin 
ezilmesinde görev almış, ve 
bölgenin ekonomik ve askeri 
yapısını kontrol eden bu 
“Yerel” Ookesimlerin o hemen 
hemen tamamı iç savaş döne- 
minde (ve sonrasında da) eski 

. çarist komutanlarının emrine 
amade oldular. Genellikle 
Çarlığın askeri okullarında 
eğitimini (Oo tamamlamış bu 
"yerel" kesimlerin Karşısında 
ulusalcı yerel aydınların geli- 
şimi görece zayıftı. 1860'lar- 
dan sonra Kosta Khetagurov, 
Dmitri Gulya gibi değerli 
aydınlar özellikle halk kültürü 
ile ilgili eserler üretmeye 
başladığı halde yereli siyasal 
örgütlenmeler hemen hemen 
hiç (Ooluşmamıştı. Oo Örneğin 
ekonomik ve kültürel olarak 
en gelişmiş Osetya'daki s0s- 
yal-demokrat Kermen Partisi 
dışında bölgede köklü yerel 
partiler yoktu. 

II. “Gönüllü Ordu'nun 
Niteliği 

İİ Dünya Sa m döneninde 
daha da yoğu! aş at (oplumcal 
muhalefet sonucu Çar ın taht 

tan çekilmek zorunda b rakıl- 
ması ve Şubat 191/'de "Geçici 
Hükümet'in kuruluşu Çarlık 

. Rusyası'nın sonunu simgeli- 
yordu. Bu dönemde çevre böl- 
gelerde -çoğu Geçici Hükü- 
mete bağlı- yerel yönetimlerin 
kurulması birbirini izledi. Ekim 
1917'de Bolşeviklerin iktidara 
gelmesi ve Almanlarla Brest- 
Litovsk anlaşmasının imzalan- 
masıyla zaten fili olarak iyice 

dağılmış Çarlık ordusunun 
tasviyesi tamamlandı. Fakat 
Çarlığın kaldırılmasını kabul 
edemeyen Obazı (generaller 
Kasım 1917'den itibaren Don 
Bölgesi'nde General M.V.Alek- 
seev (1857-1918) ve L.G.Kor- 
nilov (1872-1918) önderliğinde 
toplanarak yeni bir ordu oluş- 
turmaya başladılar. Bu amaç- 
lar için Don Bölgesi'nin seçil- 

mesinin nedeni Don Yurdu'nun 
Atdman'ı (başkanı) (o çarisi 
Kaledin'in Ekim 1917'de bu 
bölgede “askeri yönetim” kur- 
ması ve 20 Kasım'da da (Rus- 
ya'da "yasal" bir hükümet 
kurulana Kadar) bağımsızlık 
ilan etmesiydi. Önceleri gö- 
nüllülerden Oooluştuğu (o için 
“Gönüllü Ordu" diye anılan bu 
birlikler Moskova ve Don 
bölgesinden gelen maddi yar- 
dımlar sonucu Ocak 1918'de 
4000 kişilik bir güce ulaştı. 
Ordunun Ooidari işlerinden 
Alekseev, askeri işlerinden de 
Kornilov sorumluydu. (Gönüllü 
Ordu kuruluşunun ilk ayların- 
da, 1918 Nisan ortalarında, 

işgal ettiği bölgelerde asker- 
liği zorunlu kılarak aslında 
“gönüllü” niteliğini Okaybet- 
mişti. Ayrıca 8 Ocak 1919'da 
ordunun ismi Güney Rusya 
Silahlı Kuvvetleri'ne, 28 Nisan 
1970'de de Rus Ordusu'na 
çevrildi.  Gn.Wrangel ikinci 
isim Oo değişikliğinin (medeni 
olarak "Gönüllülük" sözünün 
bülün çekiciliğini kaybetmesini 
ve kamu oyunda itibarını 
wirmesini Oo göstermekledir 

(Xrangel, 5.184). Fakat bu 
makalede, genel eğilime uygun 

-olarak, bu ordu için GOİ ismini 
kullanacağız.) 

Şubat sonlarında Kuban'ın 
merkezi Ekaterinodar'ı (Kras- 
nodar) almak için harekete 
geçen GO'ya 26 Mart'ta Gn.V.- 
i.Pokrovski Oo komutasındaki 
Kuban Radası'na (meclisi) 
bağlı birlikler de katıldı. (Bu 
tarihten sonra GÖ'nun asker- 
lerinin çoğunluğu hep Kazak- 
lardan oluştu. 1913 soübaha- 
rında, gri. a kalabalık ol- 

duğu zaman da bi le Kazak- 
ların oranı yn öü'dan az 
değildi.) 1918 Nisan 
Ekaterinodar'a yapılan ba aşarı- 
siz saldırıda Kornilov ölünce 
komutanlık Gn.Denikin & 
(1872-1947) geçti. OBundar 
sonra, GO işgal ettiği böl- 
geleri bütün yönetimin orduya 
bağlandığı bir diktatörlük ile 
(deyim Denikin'e aittir) yönci- 
ti. Denikin, 26 Mari 1970'de 

(1 GO'nun Kuzey Kafkasya'- 
dan çekilmesinden sonra istila 
etimek zorunda Kaldı ve yerini 
(soyluluktan gelen ve kendisi 
de bir "Baron" olan) Gn. Wran- 
gele (O (1878-1928) o bıraktı. 
Wrangel 1-3 Kasım 1920'de 
GO'nun Kırım'dan da çekil- 
mesine kadar komutayı elinde 
tuttu. GO'nun büyük bir kesi- 
mi. 1921-1923'de Balkan ülke- 
lerine göç etli Wrangei 
1924'de Yugoslavya'da, ordunun 

  

(*) 1918'de Rusya'da takvim 
sistemi değiştirildiği için bu 
dönemdeki olaylar için genei- 
likle hem eski, bem de yeni 
takvim sistemine göre tarihler 
kullanılmaktadır Bu makalede, 
i9İİ ve öncesi tarihler eski, 

1918 ve sonrası tarihler de 
yeni takvime göre yazılmıştır. 
(İki takvim arasındaki fark 
sadece 13 gündür.) 

ayında ,
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tamamen dağılmasını engel- 
lemek için, "Rusya'nın Eski 
Askerlerinin Genel Birliği'ni 
kurdu. “eski Rus 
İmparatorluk Ordusu'nun düze- 
nini moral düzeyde" koruyor 
ve sürdürüyordu (Wrangel, 
8.347). Daha sonraları, ken- 
disini Çarlığın meşru varisi 
olarak gören ve "Yüksek Meo- 
narşisi Divan'ı kuran Grand 
Dük N.Nikolaevich (1856-1929) 
bu birliğin başına, Wrangel'in 
de isteğiyle, getirildi. Ji. 
Dünya (Savaşı'ndan (sonra, 
savaşta büyük oranda Nazileri 
destekleyen GO'nun tüm kalın- 
tıları da ortadan kalktı. 

Aâilı 

GO kendisinin niteliğini belir- 
leyen ve daha ilk kurulduğun- 
dan beri tavır almak zorunda 
kaldığı dört temel sorunla 
karşılaşmıştı: 1) Almanlarla 
ilişkiler, 2) Savaş sonrası 
rejim biçimi, 3) Toprak soru- 
nu, ve 4) Çevre bölgelerdeki 
milliyetler sorunu. 

1) Çarlık Rusyası'nın en 
önemli düşmanlarından olan 
Almanya, 1917'de Rus ordusu- 
nun çözülüşü sonucu Kuban'âa 
kadar geniş bir alanı işgal 
eti. Buna rağmen Ekim 
1917'den itibaren, özellikle 

monarşist çevrelerde, Bolşe- 
viklere karşı Almanlarla it- 
tifak eğilimi güçlendi. Örneğin 
Alman işgali altındaki Don 
Bölgesi'nin Ataman'ı P.N.Kras- 
nov (ki GO'ya önemli maddi ve 
askeri yardımlarda bulunuyor- 
du) Almanlarla işbirliğini 
savunan Önemli isimlerden 
biriydi. Fakat, özellikle Deni- 
kin ve Alekseev Almanya ile 
itifaka üç medenle karşı 
çıktılar. Birincisi, Almanya'nın 
asıl amacı Rusya'nın ekonomik 
olarak köleleştirilmesiydi ve 
bu konudaki tutumlarını da 
Ukrayna'da Oaçıkca gösler- 
mişlerdi. e İkincisi, Almanya 
eskiden Rusya'ya bağlı olan 

"(Ordunun) yönetici 

çevre o ülkelere (o (özellikle 
Transkafkasya'ya) Oo yardım 
ediyor, Onları (obağımsızlık 
konusunda teşvik ediyordu. Bu 
da "Tek ve Bölünmez Büyük 
Rusya" idealine yürüyen GO” 
nun amaçlarına tersti. İçüncü 
olarak (belki de en önemli 
neden buydu), savaşı Alman- 
ya'nın Oo kaybedeceği (o açıktı. 
Böyle bir durumda Almanya'nın 
yanında İngiltere ve Fransa'ya 
karşı çıkmak delilikiti. Her ne 
kadar GO'nun amacı "Rusya'yı 
kurtarmak" olarak ianımlan- 
mış ve Rusya'nın büyük bir 
kesimi de Alman işgali altında 
ise de, GO Almanlara karşı 
bir tutum da takınmadı. Böy- 
lece Almanya savaşla teslim 
olana kadar, Almanlar ve GO 

arasında, Denikin'in deyimiyle, 

"silahlı tarafsızlık" korundu. 
Öte yandan Almanlar, işgalleri 
altındaki bölgelerde GO'nun 
temsilcilikler açmasına ve Don 
bölgesinden para ve silah 
yardımı gönderilmesine de göz 
yumdular. 

2) Ordu içerisinde tartışılan 
ikinci önemli konu savaş 
"kazanıldıktan" sonra kurula- 
cak rejim biçimi sorunuydu. 

kesim- 
lerinin çok büyük bir çoğun- 
luğu omonarşistti. 
çevrelerce etkilenen Jsubayla- 
rın) çoğu ordu için monarşist 
bir sloganın seçilmesini zaruri 
görüyordu." (Denikin, 8.156.) 
(Denikin'in kendisi de, İç 
Savaş dönemine kadar anaya- 
sal monarşi düşüncesini des- 
teklediğini Oo belirtmektedir. 
Aktaran, Lehovich, 5.36.) Ör- 
neğin GO Nisan ve Mayıs 
(1918) aylarında iki bildiri 
yayınlamış fakat birinci bil- 
diride (o kullanılan ("Kurucu 
Meclis” ve "seçim sistemi" 
sözcükleri subayların tepkisi 
üzerine ikinci bildiriden çıka- 
rılmıştı. Bununla birlikte GÖ 

Monarşist 

monarşiyi istediğini (açıkca 
ilan da edemedi, çünkü, aşa- 

gıda daha ayrınılı olarak 
göreceğimiz gibi, halkın ezici 
bir çoğunluğu monarşiye ke- 
sinlikle karşıydı ve monarşist 
bir sloganın seçilmesi zaten 
halkın gözünde itibarı pek 
olmayan orduyu daha da zor 
duruma sokacaktı. Fakat, daha 

da önemlisi, monarşisi eği- 
limlerin batıda da hoş karşı- 
İanmamasıydı. Örneğin Kasım 
1918'de Denikin'in dış işler- 
den sorumlu olarak eski çarisi 
bakanlardan Sazanov'u Paris'e 
temsilci olarak göndermesi 
büyük sorunlara yol açmıştı. 
(Ocak 1919'da Sazanov, Sibir- 
ya'daki beyaz general Kol- 
chaktın kurduğu Omsk hükü- 
metinin de temsilcisi oldu.) 
Nisan 1920'de Baron Wran- 
gelin komutanlığa gelmesi 
monarşistlerin ordu içerisin- 
deki (güçlerinin son göster- 
gesiydi. (Kendiside bir soylu 
olan ve “yaşamı boyunca 
monarşist (o ideallere (o bağlı 
kalan" (Alexis Wrangel, s.233) 
Wrangel anılarında bu düşün- 
celerini rahatlıkla belirtmek- 
tedir. Örn. bkz. Wrangel, 
s.13,15,vd.) 

3) oMonarşi/temsili o meclis 
(cumhuriyet) sorunuyla aynı 
doğrultuda bir başka önemli 
konu "toprak sorunu'ydu. 1917 
Şubat'ında Geçici Hükümet'in 
kurulmasından sonra köylüler 
toprak beylerine kira vermeyi 
durdurdular ve özellikle Ekim 
ayından sonra geniş ölçekli 
toprak (o işgalleri Oo gündeme 
geldi. Her ne kadar temel 
hedef "Bir ve Bölünmez Büyük 
Rusya" olarak kabul edildiyse 
de, kentlerdeki zenginlerin ve 
toprak beylerinin mali yardım- 
jarıyla çarist subaylar tarafın- 
dan kurulan GO toprak açlığı 
çeken köylülerin karşısında 
yer almak zorundaydı. Bu



  

nedenle, Denikin'in de kabul 

ettiği gibi, GO "milli" bir 
hareket olamadı ve "başlan- 
gıcından beri özgün bir 
sımi karakteri kazandı". (De- 
nikin'den akiaran, Brinkley, 
5.285.) "İstemediğimiz halde 
kendimizi Ogenel toplumsal 
mücadelenin kısır döngüsüne 
çekilmiş bulduk: nüfusun daha 
varlıklı (yasa ve düzeni savu- 
nan) bir kesimi JGönüllül 
Orduya açık veya gizli bir 
şekilde sempati duydu; refa- 
hını hükümetin yokluğuna ve 
kaosa ... dayayan diğer kesim 
(GO'ya| düşmandı." (Denikin, 
8.53.) Geniş köylü yığınlarını 
en azından tarafsızlaştırabil- 
mek için batı ülkelerinin de 
baskıları ile yapılmaya çalı- 
şılan bütün “tarım reformu" 
çabaları “sivil yönetimlerde ve 
askeri Okarargahlarda etkisi 

egemen olan toprak soylula- 
rının karşı çıkması sonucu" 
(Denikin, s.299) engellendi. 
"Toprak reformu" çalışmaları 
tamamlana kadar Geçici Hükü- 
met'in konu ile ilgili yasaları- 
nın geçerlikte olduğu ilan 
edilmesine rağmen işgal edilen 
bölgelere ordu ile birlikte 
giden toprak beyleri askerlerin 
de yardımıyla eski topraklarını 
köylülerin ellerinden aldılar. 
(Bu konuda en çarpıcı örnek 
Stavropol bölgesi komutanı 
olan Glazenap ve yardımcısı 
Uvarov'un yönetimleridir. Bkz. 
Kenez, 8.205.) Ancak 1919 
Kasım'ında, GO'nun hızla 
çökmeye . başlamasıyla, "Ka- 
zakların hak ve ayrıcalık- 
larının" da ayrıca korunduğu 
"tarım reformu" yasası çıka- 
rılabildi, fakat Denikin yöne- 
timi için herşey geçti. Kırım'a 
çekildikten sonra komutanlığa 
gelen Gn.Wrangel'in ilk işle- 
rinden biri geçmişten ders 
alarak yeni bir "tarım refor- 
mu" yasasının çıkarılmasıydı. 
Ünlü "Stolypin Reformlarını 

düzenleyen komite üyesi eski 
çarist tarım bakanı M.Krivoc- 
heinin /*) hazırladığı yasa, 
her bölgede bütün toprak 
sahiplerinden Oluşan tarım 
meclisinin Ooseçeceği (o "bölge 
tarım sovyetleri"nin kurulması, 
her bölge için aynca belir- 
lenecek bir miktardan fazla 
olan özel mülklerin, karşılığı 
ödenmek koşuluyla, köylülere 
devredilmesi gibi Okararları 
içeriyordu. (İlginçtir ki, "tarım 
sovyeli" ismi Krivochein tara- 
findan Oköylülere (osempatik 
görünmek için seçilmişti. Biz. 
Wrangel, 5.193.) Wrangel'in de 
belirttiği gibi “tarım sovyet- 
İeri'ne köylüler dışında ge- 
nellikle “aydınlar, memurlar ve 
hatta büyük toprak sahipleri" 
seçildi ve dağıtılacak toprak 
miktarı oldukça az tutuldu. Bu 
ve benzeri nedenlerle GO'nun 
tamamen çökmesine az kala 
çıkarılan bu yasalar tarımda 

önemli 
açamadı. 

4) GO'nun karşılaştığı en 
önemli sorunlardan biri de 
sınır (Oo bölgelerinde © yaşayan 
halkların (özellikle Kazakların 
ve oTranskafkasya, Polonya, 

Finlandiya gibi bağımsızlığını 
ilan etmiş halkların) özerk- 
lik/bağımsızlık 
ilgiliydi. Daha önce de belirt- 
tiğimiz gibi GO'nun egemen- 
liğini sürdürdüğü bölgelerin 
büyük bir kesimi Kazak 
"yurt'larıydı oOve o askerlerin 
büyük bir çoğunluğu Kazaklar- 
dan oluşuyordu. (Buna karşı- 
lık subayların hemen hepsi 
eski Çarlık ordularından gel- 
diği için komuta düzeyinde 
asıl Rusların oranı daha faz- 
laydı.) Bu nedenle GO'nun 
Kazaklarla (ve özellikle Kuban 
Kazaklarıyla) ilişkisini ayrıca 
incelememiz gerekiyor. 

Si.Petersburg'da 1917 Şubat'- 

değişikliklere (o yol 

haklarıyla : 

ında Geçici Hükümet'in kurul- 
masından hemen sonra, Nisan 

ayında (O Kuban'ın (başkenti 
Ekaterinodar'da bütün einik 
gruplardan temsilcilerin katıl- 
dığı Kuban Bölge Meclisi 
(Rada) toplandı. Bölge sovye- 
tinin Temmuz ayındaki toplan- 
tilarında inogorodnye iemsil- 
cileri oOKazakların ayrıcalık- 
larının azaltılması yönünde 
taleplerde bulununca Kazak 
temsilciler meclisi terkederek 
kendi “yuri” (voisko) meclis- 
lerini kurdular. 

Don bölgesinde olduğu gibi 
Kubanda da ayrıcalıklarını 
korumak isteyen Kazak toprak 
beyleri inogorodnye'nin tüm 
haklarını çiğnemek için her- 
şeyi yaptı. 20 Ağustos 1918'de 
Ekaterinodar alındıktan sonra 
yapılan ("seçimlere (sadece 
Kazaklar, dağlı yerel halklar 
(gortsy) ve “ilk sakinler" 
(korennoe naselenic; bu grup 
aslında inogorodnye'ye mensup 
olmasına rağmen genellikle 
1861 Reformu'ndan önce bu 
bölgeye gelen görece daha 
zengin ve bu nedenle mevcut 
koşulların Oo değişmesini O is- 
temeyenlerin oluşturduğu bir 
kesimdi) toplulukları katılabil- 
di. Böylece nüfusun 7053'ünü 
oluşturan (o inogorodnye'nin 
Rada'daki (meclisteki) öranı 
sadece 7010'du. Rada'da bütün 
inogorodnye'nin Oo bölgeden 

  

(*) Krivochein, 1918'de toprak 
beyleri (o tarafından Okurulan 
monarşist "Devletin Birliği 
Meclisi'nin de başkanıydı. 
Almanlarla işbirliğini savunan 
bu grup Denikin'in politikala- 
rını "sol" eğilimli gördüğü için 
eleştiriyor ve Grand Dük 
Nikolaevich'in beyaz hareketin 
başına geçirilmesini. istiyordu. 
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“daha yakındı. 

sürülmesi, hatta (Tolkunov gibi 
temsilciler tarafından teklif 
edildiği ogibi) (o katledilmesi 
iarlışılabiliyordu (Kenez (a), 
8.221). ( Toplumsal farklılaşma 
sonucu Kazak toprak beyleri- 
nin haklarının savunucusu 
Rada'ya karşı çıkan kesimler, 
diğer halklarda olduğu gibi, 
Kazaklarda da mevcuttu. Özel- 
likle yoksul köylülük ve cep- 
heden yeni dönen genç Kazak 
askerler radikal hareketlere 

Fakat burada 
sadece Kuban Rada'sı ve GO 
arasındaki ilişkileri inceledi- 
gimiz için bu kesimlerin konu- 
muna fazla değinmiyoruz.) 

Kuban Rada'sı içerisinde iki 
önemli grup vardı: çoğunluğu 
Kara Deniz Kazaklarından 
oluşan (ve büyük bir olasılık- 
la A.Namitok gibi bazı Adığe 
temsilcilerin de desteklediği) 
Kara Deniz fraksiyonu (federa- 
listler) ve genellikle lincitsy 

(sınır boyu) Kazaklarından 
oluşan fraksiyon (otonomist- 
ler/özerklikçiler). Kara Deniz 
grubunun liderleri bir dönem 

başbakanlık da yapmış olan 
L.L.Byeh, Oomeclis Oo başkanı 
N.S.Riabolov ve A.I.Kulabukhov 
gibi (isimlerdi. (o (Bunlardan - 
N.S.Riabolov o27 Haziran 
1919'da Don, Kuban ve Terek 
"yurtları arasındaki ilişkileri 
düzenlemek için yapılan ve 
Kuban temsilcilerinin GO'dan 
daha bağımsız davranılmasını 
savundukları bir konferans 
sırasında (“kimliği o belirsiz” 
kişilerce öldürüldü. A.I.Kula- 
bukhov'da Gn.Denikin'in emi- 
riyle aşağıda açıklayacağımız 
nedenlerle 20 Kasım 1919'da 
idam edildi.) Anlaşılacağı gibi 
bu grup çarisi generallerin 
yönetimindeki GO'ya karşı 
daha Obağımsız davranarak 
Kuban'ın Rusya ile ancak 
federal temelde bağlanabilece- 
ğini savunuyordu. (Örneğin bir 

konuşmasında Bych "GO'ya 
yardım etmek Kuban'ın Rusya 
tarafından yeniden yutulmasını 
hazırlar” demişti. Aktaran, 
Brinkley, 5.22.) Ataman Filimo- 
nov, D.E.Skobtsov, Gn.V.G.Na- 

umenko, Gn.A.G.Shkuro gibi 
kişilerin yönetimindeki özerk- 
iikçiler ise Denikin ve GO ile 
çok yakın ilişki içerisindeydi. 
Sınır Kazakları hem nüfus 
hem de son zamanlarda Rada 
içerisinde azınlıkta olmasına 
rağmen GO'nun baskılarıyla 
Filimonov 1917-1919 döneminde 
iki kez Ataman seçilebildi. 

GO kuruluşundan beri Kazak- 
lara ve Kazakların konirolun- 
daki bölgelere her açıdan 
ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle 
gerek yönetim, gerekse ioprak 
sahipliği ile ilgili Çarlık döne- 
minden kalma Kazak ayrı- 
calıkları aynen korunuyordu. 
Örneğin Ekim 1918'de hazır- 
lanan GO Anayasası'nın 3.pa- 
ragrafında şöyle denilmişti: 

"Rusya devletinin bütün va- 
tandaşları, milliyet, toplumsal 
konum ve din farkı gözetil- 
meksizin eşit haklara sahiptir. 
Kazakların sahip olduğu özel 
haklar ve ayrıcalıklar sakli 
tutulacaktır." O(Kenez, (4), 
s.195.) Fakat "birleşik Rusya" 
hedefindeki GO, Kazakların 

mevcut özerkliklerinin ötesine 
geçilmesini, hele bağımsızlık- 
tan bahsedilmesini kesinlikle 
istemiyordu. Bu nedenle Deni- 
kin Kara Deniz grubunun bas- 

kısıyla Kuban Rada'sının ayrı 
bir "Kuban Ordusu" kurulması 
yönündeki tüm kararlarını sert 
bir şekilde reddetti. Kara 
Deniz grubu ile GO arasındaki 
çelişkiler * savaş © boyunca 
gitlikçe keskinleşti ve Ekim 
1919'da kanlı bir şekilde 
geçici olarak bastırıldı. 

1. Dünya Savaşı sonrası Pa- 
riste toplanan "Barış Kon- 

. oldu. 

anlaşmayı yayınladı. 

feransı'na (OKuban Rada'sı 
. GO'dan ayrı bir delegasyon 
göndermeye karar verdi. Fakal 
bir lineisy olan Sushkov 
başbakan seçilince, Rada'daki 
federalisiler o (Kara ODeniz 
grubu) hükümetten ayrı bir 
delegasyonu Rada adına Paris'e 
göndermeye karar verdi. Böy- 
lelikle iki ayrı delegasyon 
hazırlandı. Hükümetin delegas- 
yonunda dört kişi vardı: Kara 
Deniz grubundan L.I.Bych ve 
A.A.Namitok, ve Jincitsy'den 
N.S.Dolgopolov ve D.A .Filimo- 
nov (Alaman'ın bir akrabası). 
Rada delegasyonu çoğunluğu 
federalisilerden oluşan dokuz 
kişilik bir gruptu. Fakat her 
iki delegasyonun da başı Bych 

Delegasyonlar Paris'e 
gitiklen sonra İederalistler 
GO'ya karşı mücadele eden 
"Kuzey Kafkasya (OMeclisi” 
delegeleriyle ilişki kurdular ve 
daha sonra Kuban Rada'sı bu 
görüşmeleri gizli bir anlaşma 
ile sonuçlandırdı. Ekim 1919'da 
Gürcüstan, GO içindeki çeliş- 
kileri okızıştırmak için bu 

Anlaş- 
mayı öğrenen Denikin derhal 
Gn.Wrangel'e açık ve kısa bir 
emir gönderdi: 

"Temmuz ayında Kuban Hükü- 
meti (Kuzey Kafkas| Meclisi 
(*J ile bir ittifak anlaşması 
imzalamıştır. Bu, Rusya'ya 

  

(*) GO Terek ve Dağıstan böl- 
gelerini işgal ettiği zaman 
Dağlı Cumhuriyeti'nin bazı 
kesimleri (Gn.Khalilov, vb.) GO 
ile (o işbirliğine (o girişirken, 
GO'ya karşı kesimler de Gür- 
cüstan'a giderek "Kuzey Kaf- 
kas Meclisi" adı altında örgüt- 
lendi. Denikin'in "Meclis" diye 
bahsettiği grup, bu ikinci 
kesimdir. 

 



ihanet etmeye denktir. Kuban 
Orduları oOMeclis'in Oemrine 
verilecekti. Bu anlaşma Bych, 
saviisky, Kalabukhov ve Nami- 
iokov tarafından 
Bu hainlerden bulduklarını tu- 
tukla ve onları ihanci suçun- 
dan askeri mahkemeye gönder. 
- Taganro, 25 Ekim 17 Kasım! 
1919. Denikin.” 
(Aktaran Wrangel, 5.103.) 

Bu emir üzerine Wrangel, bir 
başka Kazak generale, Pok- 
rovsky'ye muhalefetin 33 H- 
derinin tutuklanması emrini 
verdi. Pokrovsky Ekaterino- 
darda oRadayı (o kuşatınca, 
çaresiz durumda kalan Rada, 
Kalabukhovu (oOteslim oOetti 
(Kenez, (b), s5.136-137). Kala- 
bukhov 20 Kasım'da askeri 
mahkemede suçlu bulunarak 
aynı gün idam edildi ve diğer 
sanıklar da sürgüne gönderildi. 
Böylece Rada ile GO arasın- 
daki çelişkiler, özellikle Sus- 
khov'un Oyeni . hükümetiyle 
beraber bir ölçüde küllen- 
dirildi. Fakat Aralık 1919'daki 

seçimlerde Kara Deniz Kazak- 
ları Rada'yı tamamen kontrol 
edecek. duruma geldi. Aynı 
tarihlerde GO'nun tüm cephe- 
lerde hızla çöküşü ve Mart 
1920'de Kuban'ın tahliye edil- 
mesinden sonra bazı Kazak 
politikacılar GO'dan tamamen 
koparak Bolşeviklere teslim 
oldu. 

GO'nun diğer çevre halkların 
bağımsızlığı konusundaki tavrı 
da "Bölünmez Rusya” düşün- 
cesi doğrultusundaydı. İngil- 
tere ve Fransa'nın baskıları 
sonucu, zaten fili olarak 

hiçbir etkisi olmayacağı için, 
beyaz generaller (hem güneyde 
Denikin, hem de Sibirya'da 
Kolchak) daha 1919'un başla- 
rında Polonya ve Finlandiya'- 
nın bağımsızlıklarını tanımış- 
tu. Fakat GO diğer çevre 

imzalandı. : 

“nemde, 

ülkelerde kurulan “bağımsız” 
devletleri (özellikle Gürcüstan, 
Azerbaycan ve Ermenistan'ı) 
uzun süre tanımadı. (9) Hatta 
Gürcüstan ile küçük çaptâ 
sınır çatışmalarına da gir- 
mekten çekinmedi. Ancak 1920 
başlarında, GO'nun Kuzey 
Kafkasya'da savaşı tamamen 
kaybedeceği açıkca belli .ol- 
duğunda, sınır bölgelerinde 
tampon devletler yaratmaya 
çalışan İngiltere ve Fransa” 
nn istekleri doğrultusunda, 
Denikin bu devletlerin bağım- 
sızlığını 14 Ocak'ta bir bildiri 

“ile de facto (fili olarak) tanı- 
dı. Fakat bu "tanımanın artık 
herhangi bir cikisi yokiu. 
(Denikin, savaş sonrası dö- 

çevre (o bölgelerdeki 
halklara çok tavizsiz davran- 
dığı, "Bir ve Bölünmez Rusya" 
politikasında çok sıkı olduğu 
için Oepeyce ( eleştirilmiştir. 
Örneğin o savaş 
Denikin'in en büyük eleştir- 
menlerinden olan Gn. Wrangel, 
anılarında bunu açıkca vur- 
gulamaktadır. (Bkz. Wrangel, 
8.76, 185, vd.) Gn.Wrangel'in 

oğlu daha da ileri giderek 
Denikin'in Polonya ve Gürcüs- 
tan'a karşı düşmanca tutumu. 

için "Eski liberal Denikin bir 
emperyalist oldu" demektedir. 
(Alexis Wrangel, s.122). Fakat. 
ilginçiir ki Gn.Wrangel 1920 
başlarında İngiliz askeri tem- 
silcisi OGn.Holman'in isteği 
üzerine (o İstanbul'a (gitmek 

zorunda kaldığı zaman Deni- 
kine yazdığı ve çok ağır 
kişisel eleştirileri de içeren 
mektubunda Denikin'i "ayrılık- 
çılarla uzlaşmak” ile suçla- 
maktadır! o(Brinkley, 5.238.) 
Fakat her iki Wrangel'in ki- 
taplarında bu mektuptan bir 
satır bile alıntı yapılmamış- 
ur.) 

GO'nun genel politik yak- 
aşımını özetledikten sonra bu 

döneminde 

politikaların masıl yürütül- 
düğüne de kısaca değinmemiz 
gerekiyor. GO'nun "amaç'larına 
ulaşmak Ooiçin (o kullanacağı 

“araçları, ordunun kurucuların- 
dan ve ilk komutanı Gn.Kor- 
nilov son derece açıkca be- 
lirimişti: “Rusya'nın yarısını 
yakmak, Rusyalıların dörtie 
üçünün kanını dökmek paha- 
sına da olsa Rusya'yı kurtar- 
mak zorundayız.” Bu amaçla, 
ilk bir kaç aylık dönemde esir 
almama (yöntemi o izlendi. 
Çünkü, yine Kornilov göre, 
“daha büyük terör, daha büyük 
zafer" Odemekti. (Aktaran, 
Kenez, (a), ss.78-79.) Esirlerin 
öldürülmesi politikası, işgal 
edilen (O bölgelerde zorunlu 
askerlik (Oo uygulaması asker 
ihtiyacını Oo karşılamayınca 
kısmen kaldırıldı ve esirlerin 
de orduya alınmasına başlan- 
dı. (Gn.Wrangel, kendisinin 
başlattığı (oObir Oo uygulamayı 
şöyle (anlatmaktadır. (o 1918 
Ekim'inde bir savaş sonrası 
pek çok esir alınır. Bütün * 
subay ve komiserler, toplam 
370 kişi, diğer esirlerin önün- 
de öldürülür ve kalan asker- 

  

(“1 Denikin bu düşüncelerini 
ölünceye kadar korudu. Ör- 
neğin İl. Dünya Savaşı döne- 

o minde Nazi işgali altındaki 
Fransa'da yaşarken, Naziler 
bütün Rusyalı göçmenlerin 
Rus, Ukrayna, Kafkasya, vb. 
ayrı kütüklere kayıt olmalarını 
isteyince Denikin kayıt olmayı 
reddetti: "Ben kendimi daima 
(bildiğimiz gibi Büyük Rusları, 
Belorusları, Küçük Rus veya 
Ukrayualıları, Kafkasyayı vb. 
kapsayan) Rus İmparatorluğu- 
nun bir üyesi kabul ettim ve 
hala öyle kabul ediyorum. Bu 
nedenle ben ve ailem kayıt 
olmayı reddettik.” (Aktaran, 
İLehovich, 8.465.)
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lere iki tercih tanınır. Geri 

kalan askerler zorunlu olarak 

GO'ya katılırlar.) Fakat bu 
uygulama, sonraları hem Deni- 
kin, hem de Wrangel'in kabul 
etiği gibi, GO'nun çöküş 
nedenlerinden biri olacaktır. 

GO'nun bir başka özelliği de 
yağmacılığın Ookurumsallaşmış 
olmasıydı. Bu nedenle ordu 
halk arasında "Gönüllü Ordu” 
olarak değil, "Yağmacı Ordusu" 
olarak biliniyordu. OÖrneğin 
Denikin (Ooamılarında (o şöyle 
yazmaktadır (ss.299-300): 

"Ordu ciddi bir malzeme ve 
para sıkıntısı içindeydi. Böy- 
lece savaş ganimeti ile 'ken- 
dini-techizatlandırma' o gelişti. 
"Savaş ganimeti” çok geniş 
anlamda yorumlandı ve aşağı 
(rütbelerde) yaygınlaştı; üst 
rütbelerde fisel, kararsız kit- 
leleri harekete geçiren dema- 
gojik bir yöntem haline geldi. 
"Savaş ganimeti” ve 'müsade- 
r©, Ordunun ihtiyaçlarını 
karşılamak için zorunlu Ol- 
masına rağmen, bütün yasal 

sınırları aştı ve kaba yağma- 
cılık ve baskıya dönüştü." 

Denikinin “ordu ciddi bir 
malzeme. ve para sıkıntısı 
içindeydi" demesi ve bunu 
yağmacılığa özür olarak sun- 
ması gerçeği pek yansıtma- 
maktadır. (Herşeyden Önce 
GO'nun işgal ettiği bölgeler 
(Kuban, Don, vb.) görece 
zengin. bölgelerdi. İkinci ola- 
rak, özellikle 30 Eylül 1918 
Mondros Mütarekesi ile Boğaz- 
lar'ın İngiliz ve Fransız gemi- 
lerine açılmasıyla büyük mik- 
tarlarda yardım GO'ya ulaştı. . 

1918 . Örneğin (o Şubat-Ekim 
döneminde sadece İngiltere'nin 
yaptığı askeri yardım 280,000 
tüfek, 4898 makinalı tüfek, 

217 top, 102 tank, 194 uçak, 
28 milyon mermi, 112 traktör 

açıkca 

'Denikin'in 

ve 1335 otomobile ulaşmıştı. 
(Kenez, (b), 8.22. Brinkley'in 
verdiği sayılar biraz farklı 
olmasına rağmen aynı Ölçek- 
iedir. Bkz. Brinkley, 5.216.) 
Ekim 1919'da, en kalabalık 

olduğu zaman bile GO'daki 
asker sayısının 150,009 den az 
olması bu yardımın büyük- 
lüğünü Ogöstermektedir. Bu 
yardımlara ek olarak İngiliz 
askerleri uçakların ve tank- 
ların kullanılması işini de 
yüklendiler. (Alexis Wrangel, 
5.102, 108, 193, vd.) İngil- 
tere'ye ek olarak Fransa, ABD 
gibi ülkeler de askeri ve tibbi 
malzeme yardımında bulun- 
dular. Doğal olarak bu yardım- 
ların hepsi cepheye ulaşmadı; 
bir kısmı subayların ve hükü- 
met üyelerinin evlerini daha 
da zenginleştirmekte kullanıl- 
dı. (Bir örnek için, bkz. 
Kenez, (b), 8.24.) 

Üst düzeydeki subayların da 
teşvik ettiği ve ka- 

tıldiğı yağmacılık o Kadar 
arttı ki, trenlerin yağma edi- 
len mallar için kullanılması 
yüzünden yaralı, asker ve 
silah o taşımacılığında aksak- 
lıklar Oortaya çıktı. o (Örn. 
Wrangel, s.95, 110, vd.) GO'ya 

büyük mali ve askeri yardım- 
larda bulunan fakat Almanlarla 
işbirliğini (o savunduğu (için 

pek Oo sevmediği 
Alman işgali altındaki Don 
bölgesi Atamanı Krasnov, 
askerlerini "Tsaritsyn (Volga- 
grad) alındığı zaman iyi yağma 
yapılacağı” umuduyla teşvik 
ederdi. (9) GO'daki Shkuro, 
(alkolik) Mai-Maivsky, (esir- 
lerin asılmasını seyretmekten 
zevk alan sadist) Pokrovsky 
gibi generaller yağmacılıkları 
ile ün Kazandılar. (Sadece 
örnek için, bkz. Alexis Wran- 
gel, s.82, 93, 134, vd; Wrangel, 

s.56, 87; Denikin, ss.299-300, 

bu konuda Denikin'in eşine 

yazdığı mektuplar için bkz. 
Lehovich, ss.297-298.) Örneğin 
Denikin Mai-Maivsky'ye yaz- 
dığı bir mektupta şöyle de- 
mektedir: 

"Genellikle komutanların müsa- 
mahası ve hatta tasvibi ile bi- 
reysel, küçük gıuplar, ve 
bütün askeri birimler tarafın- 
dan, Bolşeviklerden ele geçi- 
rilen devlet mülkleri ve barış- 
cıl müftusun Özel eşyaları 
geniş-ölçekte  soyulmaktadır: 
Ordu depolarından başlayarak 
kadın Oo iççamaşırına (o kadar 
milyonlarca ruble değerinde 
çeşitli mal çalınmış, yürü- 
tülmüş oOveya Oo satılmıştır." 
(Aktaran, Lehovich, 5.326.) 

Bu mektup 10 Eylül 1919'da 
yazıldığı (ve bu konudaki 
şikayetler en başından beri 
bilindiği) halde Mai-Maivsky, 
alkolikliği Ooyüzünden artık 
orduları kontrol edemediği için 
ve GO'nun büyük bozgunlara 
uğramasından sonra 23 Ka- 
sım'da görevinden alındı. 

GO'nun bu özelliğinin bir 
başka yansıması da pogromlar 
(Yahudi katliamları) idi. GO, 
çarist (osubaylarıyla (o birlikte 
çarizmin pogrom geleneğini de 

  

(*) Krasnov, Almanların çe- 
kilmesinden sonra Don Ordusu 
ve oOGO'nun birleştirilmesi 
üzerine Don bölgesini terkede- 
rek Almanya'ya gitti. Avrupa'- 
nın çeşitli ülkelerinde politik 
faaliyetlerine o devam oeden 
Krasnov, İLDünya oSavaşı 
öncesinde, Prag'daki (Hitler'i 
"Kazak (OUlusu'nun o yüksek 
diktatörü ilan eden) Kazak 
Milliyetçi Partisi'ni destekledi 
ve savaşın başlamasıyla bir- 
likte Nazilerin yönetimindeki 
Kazak birliklerinin kurulması 
işinde görev âldı. 

 



  

doğal olarak devam eilirdi. 
Ordunun ilk gelişmeye başla- 
diği dönemlerde görece "ses- 
siz" olan pogromlar, Ağustos 
1918'den itibaren, Oo özellikle 

Ukrayna'nın büyük bir kesimi 
işgal edildikten sonra açık 
kitle katliamlarına dönüştü. 
Yahudilerin hem Bolşevik, hem 
de zengin oldukları imajı |* | 
(ki bu imaj GO tarafından da 
yaygınlaştırıldı), (katliamların 
yaygınlaştırılması ve mazur 
görülmesi için gerekli iemeli 
oluşturmuştu. Denikin, pog- 
romları Okınamasını isteyen 
Yahudi temsilcilerinin isteğini, 
böyle bir kınamanın “kendi 
rejimine Oo karşı (düşmanlığı 
artıracağı ve halk arasında 
kendisini OYahudilere sattığı 
şeklinde şüpheler oluşturaca- 
gı" gerekçesiyle reddetmişti 
(Denikin, 1930). GO'nun gizli 
istihbarat servisi Azbuka'nın 
yöneticisi V.V.Shulgin pogrom- 
ları kışkırtan propagandasıyla 
önde Oogelen Oo isimlerdendi. 
1905'de kurulan "Rus Halkının 
Birliği" partisinin ve bu par- 
tünin gizli silahlı çetesi "Kara 
100ler"in kurucusu olan Shul- 
gin savaştan sonra Almanya'ya 
gidecek ve hızla yükselen 
Naziler'e övgüler yağdıracaktı 
(Stephan, s.16-18). 

NI "Gönüllü Ordu'nun Yük- 

selişi ve Çöküşü 

GO, Kasım 1917'den itibaren 
Gn.Alekseev ve Gn.Kornilov 
önderliğinde Oo oluşturulmaya 
başlandı. Eski "Bir ve Bölün- 
mez Büyük Rusya'yı kurmayı 
amaçlayan yeni bir ordu ku- 
rulduğunu duyan çarist su- 
bayların katılmasıyla ordunun 
gücü zamanla gelişti. (Bu 
dönemde, Kırım kökenli Sultan 

Devlet Girey, Don bölgesindeki 
Rostov kentine giderek Kor- 

nilova Kuzey Kafkasya'da aynı 
doğrultuda bir ordu kurmak 
amacında olduğunu belirtti ve 
bu iş için 1i milyon ruble 
istedi. Kornilov bu öneriyi 
desteklediyse de mali işlerden 
sorumlu olan Alekseev ancak 
200,000 ruble verilebileceğini . 
söyledi. Devlet Girey bu mik- 
tarı kabul etmeyerek geri 
döndü (Kenez, (a), 5.77).) 

9 Mari 1918'de yaklaşık 4000 
kişiye ulaşan GO, Kuban'ın 
başkenti Ekaterinodar'ı almak 
için "Birinci Kuban Seferi'ne 
başladı. GO hareket alanı 
olarak (Oo Kubamı Oo seçmişü, 
çünkü bu bölgenin tarımsal 
ürünler ve at yetiştiricili- 
gindeki zenginliği ve ayrıca- 
lıklarını kaybetmek istemeyen 
zellikle Sınır Hattı) Ka- 
zaklarının sempatisi bu bölgeyi 
bir sıçrama tahtası olarak 
cazip kılmıştı. Birinci Kuban 
eferi Kornilov'un ölümü ve 

ordunun Nisan sonlarında 
tekrar Don bölgesine çekil- 
mesiyle sonuçlandı; fakat 30 
Mart'ta Kuban "ordu"su/hükü- 
meti ile GO arasında imzala- 
nan anlaşma, ordunun askeri 
gücünü arttırdı. Bu anlaşmaya 
göre, i) Kuban ordusu GO ile 
birleşerek GO'nun Emrine 
girecek, ii) Kuban hükümeti. 
GO komutanı ile işbirliği 
halinde faaliyetlerine devam 
edebilecek, ve iiiy hükümet 
tarafından aftanan Gn.Pok- 

rovsky ordu içerisindeki Kuban 
Kazaklarının düzenlenmesinden 

sorumlu olacaktı (Denikin, 

5.83). İ 

Bu arada 14 Mart 1918'de 
Bolşeviklerin Oo Ekaterinodar'ı 
ele geçirmesinden sonra 9-13 
Nisan'da toplanan İl. Kuban 
Bölgesi o(oblast) (o Sovyetler 
Kongresi "Kuban Sovyet Cum- 
huriyeti"ni ilan etti. 30 Ma- 
yısta bu cumhuriyet Kuban- 

cumhuriyet 

Kara Deniz Cumhuriyeti'nin bir 
parçası oldu. 5 Temmuz'da 
Ekaterinodar'da toplanan |. 
Kuzey Kafkas Sovyetler Kon- 
gresi'nde, Kuban-Kara Deniz, 

Terek ve Stavropol sovyet 
cumhuriyetlerinin birleşmesiyle 
oluşturulan "Kuzey Kafkasya. 
iSovyet! o Cumhuriyeti" o ilan 
edildi. Fakat GO'nun 22 Hazi- 
randa İkinci Kuban Seferi'ne 
başlayıp, 17 Ağustos'ta Ekate- 
rinodar'ı, 8 Eylül'de Maykop'u 
ele geçirmesinden sonra bü 

fllen oortadan 
kalktı. 

1918 sonlarında Kuban böl- 
gesini tamamen işgal eden 
GO, kuzeyde Don bölgesinde 
Almanlar olduğu için doğuya, 
Terek bölgesine yöneldi ve 
1919 Ocak'ında Kabardey-Bal- 
kar'a girdi. 9 Şubat'ta Vladi- 
kafkas alındı ve bahar ayla- 
rında Terek'in işgali tamam- 
landı. o Dağıstan o bölgesinde 
görece etkin olan Dağlı Cum- 
huriyeti'nin özellikle askeri li- 
derlerinin GO ile işbirliğine 
yanaşması ve GO'ya eğilimli 
Gn.Khalilovun P.Kosok'un is- 

ga? 

  

(*) Bu imaj, Gn.Wrangel'in 
babasının anılarında da bol 
bol bulunabilir (bkz. Baron 
N.Wrangel, 5.208, 307, vd.). 

Wrangel'in kendisi de kötü 
gördüğü insanların Yahudi 
kökenini her zaman vurgula- 
maktadır. Örneğin Tsaritsyn'de 
silah yerine kıymetli eşyalar 
taşıyan bir trende Yahudi 
tüccarların yakalanması olayı 
(Wrangel, s.272). Wrangel'in 
oğlu bu olayı kelimesi keli- 
mesine Wrangel'in kitabından 
aktardığı (o halde, "Yahudi" 
kelimesini kullanmamayı her 
nedense (oOuygun görmüştür 
(Alexis Wrangel, s.183). 
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tifasıyla boşalan başbakanlığa 
gelmesi GO'nun Dağıstan'ı iş- 
galini (okolaylaştırdı. (o Khali- 
ovun İngilizlerin yardımıyla 
kıyı kesiminde otoritesini kur- 
masından sonra, GO Mayıs a- 
yında Dağıstan'ın büyük bir 
kesimini işgal etti. Böylece 
Kuzey Kafkasya'nın işgali ta- 
mamlanmış oluyordu. (Gn.Kha- 
lilov, GO'nun işgalinden sonra 
13 Haziran 1919'da GO'nun 

, “Dağıstan'ın valisi" oldu.) 
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Kuzey Kafkasya, GO'nun ege- 
menliği altında “kaynayan bir 
kazan"dı. Özellikle Haziran- 
Temmuz (1919) aylarında z0- 
runlu askerlik uygulamasının 
yürürlüğe konması karşısında 
yaygın ayaklanmalar baş gös- 
terdi. "Kuzey Oo Kafkasya'da 
ayaklanmalar (hiç) bitmedi. 
Ayaklanmalar Pan-islamizmin, 
Bolşevik propagandanın, Gür- 
cüstan ve Azerbaycan'in des- 
teklediği Meclis ajanlarının, 
aşiretler arası çatışmaların 
ve kitlelerin yoğun cahilliğinin 
inikası ile beslendi. Temmuz, 

Ağustos ve Eylül'de Dağıstan,; 

Çeçenistan ve İnguş'u ayak- 
lanma dalgaları kapladı." (De- 
nikin, 5.305.) Ayrıca Kuzey 
Kafkasya'daki Sovyet orduları, 
Denikin'in deyimiyle, "tamamer 
yenilmiş göründüğü zamanlar-. 
da, Gönüllüler'in hücumlarına 
direnmek için güçlü savaşkan 
ruhu ile tekrar tekrar yaşama 

“geri dönecek”, GO'ya zor anlar 
yaşatacaktı. (Aktaran, Leho- 

vich, 8.376.) 

1918 sonlarında Almanya'nın |. 
Dünya Savaşını kaybederek 
Ukrayna'dan çekilmesi ove 
1919'da başlayan Sovyet-Po- 
lonya savaşlarının o yarattığı 
boşluğu dolduran GO, 1919 
sonbaharında (o Ukrayna'nın 
büyük bir kesimini işgal ede- 
rek Moskova'ya oldukça yak- 
laştı. Kasım ayında Denikin 

tasındakı 

arasındaki 

(başta Wrangel olmak üzere 
pek çok kişi tarafından eleş- 
tirilen) Moskova doğrultusunda 
direkt saldırı kararını verdi. 
Fakat Kastornoe ve Kursk'daki 
savaşları Mai-Maivesky komu- 

orduların (o kaybet- 
mesiyle büyük çöküş başlı- 
yordu: son derece geniş bir 
arazi üzerine sabun köpüğü 
gibi yayılan GO 19 Ekim 1919- 
9 Ocak 1920 döneminde yak- 
laşık 800 km.den fazla geri 
çekilmek zorunda kaldı: günde 
ortalama 10 km. Hızla geri 
çekilen GO Kuzey Katkasya'- 
nın da hiç bir yerde tutuna- 
mayarak Kara Deniz kıyısında 
Novorossik kentine kadar geri 
çekildi ve 26 Mart'ta ordunun 
büyük bir kesimi İngiliz ve 
Fransız gemileri tarafından 
buradan (OKırma (taşındı. 
Boşaltma (o işlerinde (Kazak 
birliklerin en sona terkedil- 
mesi, GO ve Kuban Kazakları 

son çelişkilerden 
birini yarattı. Kuban bölgesin- 
de bırakılan birliklerin bir 
kesimi sovyetlere teslim olur- 
ken, geri kalanlar kıyı boyun- 
ca Gürcüstan'a doğru harekete 
geçti. Gürcüstan'a giden bir- 
likler zamanla Kırım'a deniz 
yoluyla taşındı. 

GO'nun Kuzey Kafkasya'da 
kesin bir yenilgiye uğraması 
ve zor koşullar altında kı- 
smen Kırım'a çekilmesi sonucu 
Gn.Denikin Oo komutanlıktan 
istifa etmek zorunda kaldı ve 
aynı gün İstanbul'a, oradan da 
İngiltere'ye gitti. Onun yerine 
gelen OGn.Wrangel, Sovyet- 
Polonya savaşlarından fayda- 
lanarak GO'nun ömrünü yak- 
laşık 8 ay daha uzatabildi. 

1920'lerin başlarından itibaren 
Fransa (o bağımsızlığını ilan 
eden Polonya'ya olağanüstü 
mali ve askeri yardımlarda 
bulunuyordu. Fransa güçlü bir 

Polonya yaralarak bir taşla 
iki kuş vuracaktı: hem Al- 
manya'ya Okarşı güçlü bir 
destek elde edilecek, hem de 

Sovyetler Birliği'nin çevresinde 
oluşturulmaya çalışılan tam- 
pon devletlere bir yenisi ek- 
lenmiş olacaktı. 1919 son- 
larında İngiliere, iç ve dış 
koşullarının gittikçe kötüye 
gitmesi ile GÖ'ya yaptığı 
yardımları (OMart o 1920'den 
itibaren önemli ölçüde azalttı. 
Fransa'nın Polonya'yı geliş- 
iirme çabaları sonucu Wrangel 
dönemi, “Polonya'nın çıkanı 
için OoFransız kefaletinde bir 
yan şov" halinde geçti. Bir 
yanda Fransa, Kırım'da Wran- 
gelin kurduğu Güney Rusya 
Hükümeti'ni o(19 Ağustos 
1920'de de facto tanırken, 

Wrangel'de, Sovyetler'e karşı, 
Polonya ve Rus ordularının 
Fransa komutası altında ortak 
yönetimini istedi ((Wrangel, . 
5.254, 261-262). (Bu yıllarda 
başlayan Oo Fransa-Polonya 
dostluğu I.Dünya Savaşı'na 
kadar devam citi. Bu iki ülke 
"Prometheus programı" diye 
bilinen ve Sovyetler Birliği'ne 
bağlı Belorusya, Ukrayna, ve 
benzeri diğer yörelerde ayak- 
lanmalar yaratmaya yönelik 
faaliyetleri ortaklaşa (Odüzen- 
lediler (Loftus, 5.49). Bu ne- 
denle, J1. Dünya Savaşı'ndan 
önce çeşitli göçmen grupların 
dergilerinin Varşova ve Pa- 
riste (oyoğunlaşmış oOolması 
tesadüf değildir.) 

Eylül sonlarında Polonya ve 

Sovyetler (Birliği (o arasında 
ateşkes ilan edilmesi ve daha 
sonra Obarş anlaşmasının 
imzalanması, artık GO'nun 

sonunun geldiğini gösteriyordu. 
Kırım'ın (o boşaltılması için 
gerekli hazırlıkları çok ön- 
ceden tamamlamış olan GO, 
büyük bir zorluk çıkmadan 1-3 
Kasım 1920'de Kırım'ı da terk 

 



  

ederek Gelibolu, Çatalca ve 
Lemno'da, Fransa himayesin- 
deki kamplara yerleştirildi. 

IV. Muhacerette “Gönüllü 

Ordu" 

GO'nun Trakya bölgesindeki 
kamplara oyerleştirilmesinden 
sonra Gn.Wrangeli, ordunun 
bütünlüğünü ve komutasını 

korumaya çalıştı. Bu amaçla 
İstanbul ve çevresinde, Fransa 
ve İngiliere adına GO'nun 
işgal birlikleri olarak kul- 
ianılmasını istedi (Brinkley, 
5.272). Mevcut koşullara uy- 
mayan bu istek derhal red- 
dedildi; artık müttefikler için 
yapabilecek (o fazla (o birşeyi 
kalmayan GO, fazla masraf 
olmadan dağıtılabilirdi. Fransa, 
göçmenlere üç yol gösterdi: i) 
Sovyetler Birliği'ne geri dön- 
mek (1921'de yaklaşik 6,000 

kişi bu yolu izledi), ii) Bre- 
zilya'ya gitmek (küçük bir 
azınlık bu yolu seçti), ve ili) 
Balkanlar'a gitmek o (pratik 
nedenlerle ve GO komutan- 
larının isteği doğrultusunda 
çoğunluk bu yolu tercih etti). . 

1921 Mayıs'ında Yugoslavya ve 
Bulgaristan'a (kısmen de Çe- 
koslavakya'ya) göçler başladı 
ve 1923 Bahar'ında Trakya'- 
daki kamplar tamamen bo- 
şaltıldı... Rusya'da (o çarlığı 
kurtaramayan GO'nun çoğu 
soyluluğa mensup subayları, 
Balkanlardaki Oo monarşilerin 
ömürlerini uzatmaya yardım 
etti: ordunun çoğunluğunun 

yerleştiği o Yugoslavya'da, 
özellikle kendisi de Rusya'da 
uzun süre eğilim görmüş Kral 
Alexander döneminde, GO as- 

kerleri, sınır muhafızlığından 
askeri okullarda öğretmenlik 
yapmaya kadar her türlü as- 
keri işlerde görev aldılar. Pek 
çok subay monarşinin üst 

düzeydeki askeri ve sivil kad- 
rolarını doldurdu (Lehovich, 
5.423). oBulgaristan'da Kral 
Boris'in anayasal monarşisine 
karşı ayaklanmaları silahla 
bastırmak için, Markovsky 
tümeni başia olmak üzere, GO 
birlikleri de kullanıldı (Alexis 
Wrangel, 6.231). Arnavutluk'ta, 
I.Dünya OoSavaşı'na (okadar 
hüküm sürecek olan Kral Zog'- 
un 1924 sonlarındaki, Yugoslav 
krallığının Oda desteklediği 
müdahalesinde, 3300 kişilik 
ordusunun o yaklaşık (o 9025'i, 
(Kuzey Kafkasyalı 
Ulagay gibi), GO subaylarından 
oluşuyordu (o (Fischer, . s.70). 
GO'nun dağılmasını engel- 
lemek, emir-komuta zincirini 

korumak isteyen Gn. Wrangej, 
Yugoslavya'da (o 1924'de "Rus 
Askerleri Genel Birliği" isimli 
kuruluşu kurdu. Daha sonra 
bu birliğin başına Fransa'dan 
emekli general maaşı alan Rus 
orduları eski baş-komutanı 
Grand Dük N.Nikolaevich geti- 
rildi. 

Mevcut en barbar güçlere 
hizmet etmeyi bir yaşam tarzı 
haline getirmiş olan GO su- 
bayları, .1930'ların sonlarında 
yeni bir efendi buldular: Hit- 
ler. İLDünya Savaşı'nın baş- 
lamasıyla P.N.Krasnov, V.Nau- 
menko, A.G.Shkuro, K.Girey, 

K.Ulagay gibi eski subaylar 
Nazilere yardımcı olmak için 

o hemen gönüllü oldular. f(*| 
1943'den sonra Naziler, gönüllü 
göçmen subaylardan, Alman 
işgali , alındaki bölgelerden 
gelen işbirlikçiler ve savaş 
esirlerinden (oçeşitli (o "ulusal" 
birlikler oluşturmaya başla- 
dılar. Bu birlikler (Kazak 
birlikleri, Kafkas birlikleri, 

vb.) her şeye karşın yeteri 
kadar güvenilir görülmedikleri 
için genellikle Sovyet cephe- 
sinde kullanılmadı. 

1944'de, savaşın bitmesinden 

Kuchuk . 

yaklaşık 8 ay önce, Nazilerin 
kurduğu, Alman subaylarının 
da görev aldığı ve çoğu za- 
manla oO5S'lerin direki kont- 
rolü alına giren Kazak ve 

Kafkas birlikleri Kuzey İtalya 
ve Yugoslavya'ya gönderildi. 
(Kuzey İtalya'daki Kazakların 
merkezi o-Hitler tarafından 
yeni “Kazak Yurdu" olarak 
saplanan- Tolmezzo, Kaf 
kasyalıların merkezi de yakın- 
lardaki (OPaluzza'daydı.) Bu 
birlikler kusa zamanda Nazi 
işgalcilerine (oOkarşı (direnen 
parlizanlara ve yerel halka 
uyguladıkları vahşet ile ün 
kazandılar. (Adet olduğu üzere 
sonraki Kazak yazarları bu 
dönemde işlenen ve iyice 
ayyuka çıkmış suçların hep- 
sini OKafkasyalıların üzerine 
atmakta ve Kazak birliklerini 
tamamen masum göstermeye 

çalışmaktadır. £ Örneğin, O 
günleri genç bir subay olarak 
yaşamış N.N.Krasnov (eski 
Don Ataman'ı P.N Krasnov'un 
torunu), Kafkasyalı birliklerin 
"ana yol boyunca yağmacılık 
yaptıklarını, kadınlara tecavüz 
ettiklerini, yerleşim yerlerini 

yaktıklarını" söylemekte, bu 

  

*I Açıkır Ki bütün eski 
subaylar Naziler ile işbirliğine 
yanaşmadı. o Örneğin (o 1920 
başlarında İngiltere'ye, daha 
sonraları da Fransa'ya geçen 
Denikin göçmen siyasi akım- 
ların dışında görece mütevazi 
bir yaşam sürdü ve Nazi 
işgali (altındaki (Fransa'da 
yaşarken Almanların işbirliği 
tekliflerini oOreddetti. (Fakat 
Naziler ile işbirliği yapan 
(Özellikle soyluluktan gelen) 
eski subayların oranı çok 
yüksekti. 
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davranışların da birliklerin 
disiplinini bozduğunu, "kutsal" 
davaya gölge düşürdüğünü 
belirimektedir (Krasnov, 8.10). 
Aslında farklı öğelerden olu- 
şan bu birliklerde değişik 
davranış biçimleri gözlenebili- 
yordu. Örneğin Yugoslavya'ya 
gönderilen Kazak birlikleri 
arasında Tito'nun partizan- 
İarına Kaçma oranı (muhte- 
melen savaş esirlerinin de 
kullanılmasından dolayı) çok 
yüksekti. Bu nedenle bu birlik- 
lerin komutanı von Pannwitz 
GO'nun göçmen subaylarını 
kendi birliğine gelmeleri için 
teşvik oediyordu. o Güvenilir 
görüldükleri icin göçmen Su- 
bayların toplam subaylar için- 
deki oranı oldukca yüksekti. 
Örneğin Domanov'un Kazak 
birliklerinde GO'dan kalan 
göçmen subayların, toplam 
subaylar içindeki oranı 9068'di 
(Tolstoy, 5.226). Doğal olarak 
bu oran erler arasında daha 
düşüktü.) 

1945 başlarında Alman or- 
dularının çöküşünün durduru- 
lamayacağı herkes için açıktı. 
2/7 Nisan'da, askeri açıdan 
üstün konuma geçen İtalyan 
partizanları oObu birliklerin 
teslim olmasını istedi. Ken- 

odilerine doğal olarak. büyük 
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düşmanlık duyan partizanların 
eline (Oo düşmekten Oo çekinen 
birlikler (siviller de dahil 
yaklaşık (o 30-35,000 OKazak, 

5,000 Kafkasyalı) ertesi gün 
Avusturya'ya, Drau vadisinde 
Lienz-Oberdrauburg arasındaki 
bölgeye çekilmeye o başladı. 
Yugoslavya'dan kaçan Nazilerin 
yönetimindeki Kazak birlikleri 
de aynı tarihlerde Avusturya 
sınırları (içerisinde, diğer 

Kazak birliklerine yakın Feld- 
kirchen-Althofen 
yerleşti. 7 Mayıs'ta Alman- 
ya'nın kayıtsız-şartsız teslim 
olması üzerine, 8 Mayıs'ta bu 

birliklerine | 

yöresine 

birlikler de, bölgedeki “İngiliz 
teslim (o oldular. 

Mayıs sonlarında da bu birlik- 
lerin büyük bir kesimi İngiliz- 
ier tarafından Sovyetler Bir- 
liği'ne teslim edildi. (Teslim 
sırasında bu subaylar çarlık 
döneminden kalan madalya ve 
üniformalarını son defa kul- 
landılar. Örneğin, "K.Girey 
baştan aşağı Çar subaylarının 
üniformasını giyiyordu." (Tols- 
toy, 5.180 ve 251.)) Böylece II. 
Dünya Savaşının bitmesinden 
sonra GO'nun kalıntılarının 
askeri varlığı da tamamen 
sona erdi. 
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İnsan hakları bütün dünyada giderek ilgi odağı haline gelen bir konu oldu. Bugün ulusal ve uluslar- 

arası topluluklar insan haklarına zarar verilmemesini istiyorlar. Bu durum Birleşik Devletler Hükümeti- 

nin İnsan Hakları ve İnsan Olayları Bürosu'nda çalışan Patricia Dering tarafından şöyle yansıtılıyor. 

“Bugün bütün dünyada, özgür uluslarda ve hatta totaliter ülkelerde, insan özgürlüğü ve insan haklarının 

kavranılması için uğraş veriliyor." 

Yüz kırk farklı ulusun hukukçuları ana temin "herkes için eşitlik ve barış dünyası yaratılması” ol- 

duğu ve bu konunun yaşamsal önemini belirten yeni bir konferansta dünya liderlerine şu ilkeyle ses- 

lendiler, “ilgi alanlarının dışına yerleştirdikleri insan değerine saygı ve ulusun temel haklarını bo- 

zan, zarar veren herşeye son,” 

İNSAN HAKLARININ TANIMI 

İnsan Hakları Britannica Ansiklopedisinde şöyle tanımlanmıştır. "Doğal yasalar altında sadece in- 

san olması nedeniyle bireyin sahip olduğu haklar." Açıkçası insan olarak doğduğumuz için hepimizin 

belirli koşul ve özgürlükleri beklemeye hakkımız vardır. 

Daha belirgin bir tanım 1948 yılında Birleşmiş Miletler'ce kabul edilmiş insan Hakları Bildirisi'n- 

de bulunuyor. Bildiri temel hak ve özgürlükleri açıkladıktan sonra esirlerin özgürlüğü, işkence ve onur 

kırıcı cezaların kaldırılması, düşünce özgürlüğü, vicdan ve din özgürlüğü ile sağlıklı yaşama elverişli 

koşulların sağlanması gibi ayrıntılı özgürlüklere yer vermektedir. Kaldı ki, bütün bildirilere, demeçlere 

ve konuyla ilgili diğer kaynaklara göre insan hakları ve bunların uygulanması basit bir konu değildir 

Bu, çoğu kez eylemlerin sözcüklerden daha yüksek sesle konuşmasıdır. 

Sözgelişi bugün bütün dünyada yetmişten fazla ülke, vatandaşları için insan haklarını bildiren bel- 

gelere sahiptir. Bununla beraber bir hükümet görevlisinin belirttiği gibi, İnsan Hakları Bildirisi, 

tüzükler ve yasalar çoğu kez gözlenebilir gerçeklerden uzak arzuların anlatımlarıdır. Başka Lir deyişle, 

kendi ülkelerindeki işleyiş farklı olduğu halde, bu tür belgeler politikacıların ideal beklentilerinden 

öteye birşey değildir. Bu durum, belirtildiği gibi tüm haklardan hem hukuksal hem de doğal olarak 

herkesin yararlandığını görmek isteyen içten insanların denetiminin dışındadır. Bununla beraber, 

insan haklarının sosyal ve diğer koşullardan etkilenmesi olasıdır. Bu olgu, tüm insan haklarının tüm in- 

sanlara, her zaman ve hemen gerekli olmadığını gösterir. 

Herkes yaşadığı koşullar altında belirli hakları olduğunu hisseder. Belirli bir zaman için özgür- 

lüklerini belirli alanlarda sınırlayabilir. Koşullar düzeldikçe insanlar kendi haklarında artış beklerler. 

Toplumun her düzeyinden insan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Başkanı Dr. Keith Suter'la 

aynı görüşü paylaşıyorlar; "İnsan haklarının korunması gereği artık zamanı gelmiş bir düşüncedir. Bir 

daha geri gitmeyecektir." 

İNSAN HAKLARININ BUGÜNÜ 

Tarih boyunca, insan hakları ile ilgili kayıt çok azdır. İnsan kendi üzgüsüne üstün gelmiştir. 
Durum bugün de pek farklı değildir. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Donald M.Frazer şöyle diyor. 
“Uluslararası ölçütlerde insan haklarına karşı dünya çapında büyüyen saldırganlıklar o kadar çabuk ya- 
yılıyor ki, bizler bu konudaki toplumsal krizle karşı karşıya kalıyoruz. 

Herşeye rağmen bir adım da olsa bir gelişme sağlanmıştır. 1948 tarihli İnsan Hakları Bildirisi'n- 
den sonra iki sözleşme, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve Vatandaşlık 
ve Politik Haklar Sözleşmesi yapılmıştır. Zamanın ulusal liderleri "Bildiri'yi" kısa zamanda kabul edip 
onayladıkları halde diğer iki sözleşmeyi imzalamakta çekingen davranmışlardır. Bunun nedeni her iki 
sözleşmenin, "Bildirinin hedeflerini yerli yerine oturtmasından ve bunu uluslararası hukuk kuralı 
haline getirerek bağlayıcılık niteliğii kazanmasındandır. O zamandan beri Birleşmiş Millettler'e soykı- 
rım, mülteci sorunları, kadınların politik hakları ve dünya sağlığı gibi insan hakları tartışılmakta, bun- 
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lara birtakım yanıtlar aranmaktadır. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Uluslararası Genel Af Örgütü gibi 

kuruluşlar insan haklarının korkusuzca gözlenmesi konusunda yoğun çalışmalar yapmaktadır. Avrupa 

İnsan Hakları Komisyonu ise insan haklarına yönelik saldırı nedenlerini araştırmak için kurulmuştur. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (1LO) zorla çalıştırmayı (angaryayı) önlemek ve işsizlik sorununu çözüm:- 

lemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bu çabalara karşın “hiçbir ülke, hiçbir insan bu nedenle 

hiçbir politik düzen resmi belgelerde kusursuz olarak yerini bulan beklentilerine ulaşamamıştır. 

ABD gibi bazı ülkeler dış politikalarının büyük bir bölümünü insan hakları konusuna ayırsalar da -. 

geride çözümlenmemiş pek çok sorun kalmaktadır. Uluslararası İnsan Hakları Bildirisi'nin 13. Yıldö- 

nümünde konuşan Papa İl. Jean Paul "Üzerinde yaşadığımız dünya haksızlık ve baskı örnekleriyle'üo- 

ludur” derken Uluslararası Genel Af Örgütü de "İnsan hakları her türlü ideoloji ve rejim altında saldırı- 

ya uğramaktadır" savını ileri sürmüştür. Saldırıların tümünün hükümetlerin denetiminin dışında oldu- 

gu tekrar tekrar söylenmektedir. Örneğin İnsan Haklarına saldırılar bazı ülkelerde o kadar büyük bo- 

yutlara ulaşmıştır ki, hükümet için kişisel hak ve özgürlükler neredeyse korunmaz hale gelmiştir. 

Bir başka sorun da halkların çelişkisidir. Filipinli eğitimci Ruben Santas Cuyugen bunu şu şekil- 

de açıklıyor: "Azınlıkların kültürel haklarını korumak ibreyi daha geniş bir kitlenin ve hatta çoğunlu- 

gun gereksinimlerini sağlamaya çevirebilir." Yani çoğunluk haklarını korumak, bu haklardan yoksun 

olan azınlığın haklarını baski altında tutmak anlamına gelebilir. Sözgelişi çoğunluğun elinde olması 

gereken gücün ayrıcalıklı azınlığın elinde olduğu bir ülkeyi ele alalım. Çoğunluğun haklarını korumak- 

la hükümet ülke haklarını sınırlamaya çalışabilir. Bunu yaparken kendisini güçlü azınlığın eşit oranda 

geçerli haklarına saldırırken bulabilir. 

İşkence ve soykırım gibi daha önemli sorunlara gelindiğinde pek çok insan belki de yüzbinlerce 

kişinin hayatını ilgilendiren bu konu için birşey yapılamamasına şaşırıyorlar. Yanıt belki de, İngiliz 

hukukçu Lord Wilberforce'un sözcüklerinde aranmalı: "İnsan hakları konusunda çözülemeyen ikilem 

Evrensel Bildiri'nin ardından insan haklarının uluslararası bir içeriğe bürünmesi ilkesi iken diğer yan- 

dan .bir ülkenin kendi sorunlarına yalnızca vatanı ilgilendiren konular gibi bakmasıdır. Uluslararası 

hukuğa göre bir ulus diğer bir ülkenin insan hakları sorununa karışıyorsa, bu bir saldırı olarak değer- 

lendirilir. British Clumbia Üniversitesi'nden Prof. W.J. Stankiewics'in söylediği gibi "İnsan hakları var- 

dır, anımsanır ama korunması hemen hemen olanaksızdır."İlgililer tartışmaya açık bu konuda sıra 

haklara geldiğinde her ulusun ortak bir dil oluşturduğunu ama içeriğin ideoloji ve sınıfa göre değişti- 

gini söylüyorlar. 

ÇÖZÜM VE ÖNERİLER 
Daha önce "doğal haklar" olarak tanımlanan bugün ise "insan hakları" dediğimiz terim oldukça 

yenidir. İnsanlar adları ne olursa olsun hak ve özgürlüklerini savunmak gereğini hissetmişlerdir. Tarih 

bunun örnekleriyle doludur. Hamurabi Yasaları, Solon'un Yunanistan'daki hukuksal reformları ve 

Medes'in “değişmez kanunları" hakları ve güvenceyi sağlamak için düzenlenmiştir. İnsan haklarını ko- 

rumak için harcanan çabaların belki de en önemlisi İngiltere Kral'ı John'un 1215 yılında zorla imzala- 

dığı Magna Carta'dır. Magna Carta gibi pekçok kanun uluslarca planlandığı gibi bu hakları güvence al- 

tuna alamamıştır. İnsanlar hakları için çabalayıp, özgürlükleri için savaşınca çaba, devrim ve ayaklan- 

ma amaçlarının doğal sonucu olmuştur. 

Başından sonuna tüm uğraşlarda insan özelliklerinden sadece birisi çok belirgindir. Bencillik ya 

da benlikçilik; insanlığın insan haklarına karşılık vermeyi becerememiş olmasına, tarihçiler ve diğer 

otoriteler tarafından birincil neden olarak gösterilmiştir. 

Alman filozofu Hegel'in önceden söylediği gili özgürlük, yüksek moral standartlarına sahip insan- 

ların bulunduğu bir toplumda mümkündür. Bu olgu, insan haklarının tesisi için birinci gereklilik 

olarak görülmektedir. Bu o kadar sık tekrarlanır ki, ne zaman bir grup haklarını elde eder onlar bun- 

dan sonra, diğerlerinin haklarına karşı daha az saygılı olacaklardır. Öncelikle gerçekten bencil olmayan 

toplum, diğer haklara da saygılıdır. İkinci olarak gücü adaletli bir şekilde, akli yeteneklere göre sarf 

eden tarafsız bir otorite olmalıdır. Birleşmiş Milletler ilk kurulduğunda, bütün dünya üzerindeki gücü 

kaynaştırarak uluslararası merkezi hükümetin oluşmasını umut etmiştir. Bu olay asla gerçekleşmedi. 

Dünya liderleri hala bir dünya hükümetinin en iyi şey olacağın: her ne kadar söylüyor olsalar da, 

bugün böyle bir hükümetin oluşabileceğini söylemek gereksizdir. Gelişen olaylar dünya üzerinde görü- 

lecek böyle bir hükümet umudunu azaltmaktadır. Bu asla gerçekleşmeyecek anlamına gelmemelidir. 

Fakat hükümetler ve insanlar gelecekte Lu aşamaya gelebilmek için çok çalışmalıdırlar. 

İnsan haklarındaki endişe devam ederken ilgimiz canlı kalmaktadır. Yaşam sürdükçe insanlığın 

iyileşme ve gelişme umudu hep olacaktır. 
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Şu Aziz Nesin var ya, çok hoş bir insan. Onun ünlü bir öyküsü var, okumuşsunuzdur belki. Hani, çok ünlü 

bİr yazar olacakmış da, evlenseymiş de, evi olsaymış da, çocukları büyüseymiş de, sinek belasından yazamıyor- 

muş da... Tabii, ona göre hava hoş. Evinde sinek olmayınca, sineklerin ne menem şeyler olduklarını anlamak güç. 

Çöplüklerde rastladığın bir tabur sineğin içine girdiğinde uçuşuverdikleri gibi korkarak uçuşuvermiyorlar evdeki 

sinekler. Ya da lokantada yemeğine düşen, ekmeğinin üzerine konan sinekler kadar da aptal değiller. Ben çok 

çektim sineklerden. 

Bu yaz evdekilerin tümü de tatile gittiler, Niye gitmesinler, varımızı -yyoğumuzu dökerek süs olsun diye mi 

aldık deniz kıyısındaki dubleks evimizi. Herkes bir' yerlere giderek havalarını atarlarken bizimkilerin evde havasız 

kalmaları olacak şey değil. Yalnız, tatili konusunda evdekilerle biraz tartıştık. Ben yıllık iznimi Temmuz'da kulla- 

nacağıma karar verdiğimden beri evdekilere, eşe-dosta bu yıl tatile gitmeyeceğimi, evde kalarak yıllardır usumda 
oluşturduğum öykülerimi yazacağımı söylüyordum. Evde yalnız olursam çarşı-pazar işlerinden uzak, geldisi-git- 

tisi olmadan sabah oturup, gece yarılarına dek çalışabilecektim. Fakat evdekiler beni de tatile götürmek istiyorlar. 
Ben gitmem dedikçe, onlar üsteliyorlardı. Haziran başlarında başlayan tartışma tüm ay boyunca akşam yemekle- 

rinde sürdü. Niçin akşam yemeklerinde mi? Ancak akşam yemeklerinde bir araya gelebiliyoruz da ondan. Tabii, 

hanımın ara sıra daireye telefon ederek, tatil konusunu iyi düşün, diye imalı konuşmalarını tartışmadan saymıyo- 

rum. Memurlarımın içinde karımla tartışacak değilim ya... 

Temmuz'un ilk günü olabildiğince erken kalktım. Hanımın dün akşam hazırlamış olduğu bavulları arabanın. 

bağajına bir güzel yerleştirdim. Çayı koydum. Kahvaltı masasını hazırladım. Benim ayak sesime uyanan hanım, ilk 

kez bu kadar erken kalkmama şaşırdı. Tatil konusunda fikir değiştirdiğimi sanarak gözleri ışıldadı, sevindi. Bir 

şeyler söylemek istiyordu ya, belki yanlış anlar, aramızda tartışma çıkarsa bizimle gelmeye. karar vermiş olsa bile 

cayar, diyerek düşündüklerini söylemedi. Bugüne dek görülmemiş bir keyifle kahvaltımızı yaptık. Çocuklar da es- 

prilerle, gülüşmelerle yaptığımız kahvaltıdan oldukça hoşlanmışlardı. 

Ben tam havasına girdiğim için bir an önce arabalarına binmelerini, evi bana bırakmalarını istiyordum. Ama 

hanım, şunu koydun mu, bunu unutmadık ya diyor, evin içinde dört dönüyordu. Ara sıra da benim ne yaptığımı, 

neyle uğraştığımı gözlemekten de geri kalmıyordu. Bir arâ, kararımdan caymış olduğumu anlamış olsa gerek, 

geleceğini sanmıştım, deyince patladım. Açtım ağzımı, yumdum gözümü... Çocuklar, baba, sen olmazsan tatilin 

zevki olmaz ki... gibilerinden bir şeyler söylemeye kalktılar ama, onların ağızlarını da çabucak kapadım. Hanım en 

sonunda, kitaplarını başına çal, dedi. Bindiler arabaya, gittiler. 

Sinirimi yatıştırmak için bir süre evde gezindim. Kendime okkalısından bir kahve yaptım. Balkona oturdum, 

kahvemi zevkle içtim. Çalışma masama oturdum. Aylardan beri elimi sürmediğim dergileri karıştırmaya başladım. 

Ama ne okuyabiliyor, ne de yazabiliyordum. Sinirim hâlâ geçmemişti. Masanın başında böyle oturmanın anlam- 

sız olduğuna karar verdim. Giyindim, evden çıktım. Doğru kahveye gittim. Tüm gün arkadaşlarımla briç oynadım. 

Eve döndüğümde yazmak bir yana, bir satır bile okuyacak durumda değildim. Karnım iyice aç olduğundan dolap- 

ta ne bulduysam yedim. Artık her sabah erkenden kalkıyor, kahveye gidiyordum. Hayır hayır, boşu boşuna kah- 

veye gitmiyordum. Çevremdeki tipleri inceliyor, gözlemler yapıyor, konuşulanları belleğime iyice yerleştirmeye 

çalışıyordum. Öykü kahramanlarımın daha inandırıcı, halktan olmaları için kendime malzeme topluyordum. 

Bir hafta göz açıp kapayıncaya değin geçiverdi. 

Artık kahvemi değiştirmiş, “Krallar"a gitmeye başlamıştım. Burada daha “tip” insanlar oturuyorlardı. Tanık 

olduğum bir olayı anlatayım da siz de şaşırın: 

Okey oynanan bir masanın kenarına ilişmiş, oyun izliyordum. Oyununu izlediğim adam ellibeş-altmış yaş- 

larında, silindir gözlüklü, kamburu çıkmış biriydi. Taşlar dağıtıldığında elinde bir okey vardı. Çektiği taşların tü- 

mü de eline yaramış, henüz oyun beş kez dönmeden okey atacak duruma gelmişti. Ben kenarda heyecandan dona- 

cak duruma gelmiştim. Derken bir okey daha çekti. Tamam, okey attı, diyordum ki, adam elini bozdu, çifte git- 

meye başladı. Ulan senin gibi okeycinin de, falan diye içimden verip veriştiriyordum. Derken üçüncü çift, dördün- 

cü çift, adam çiftin çiftini yapmaz mı! Bende heyecan dorukta. Biri ha deyiverse bayılacağım. Benim rengim attı, 

adam hâlâ okeyi dışarı atmak için dönüyor... 
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tığı ilk şey evdeki eşyalar değil ev sahibinin yüzündeki ifadedir. Yüzünden hoşnut olmadığını anladıktan sonra on- 

lara en güzel yemekleri sunsan da, masayı altın kaşık -çatallarla donatsan da hiçbir anlamı kalmaz. 

"Vallahi doğru söylüyor” dedim kendi kendime. Sinef'in sözlerinin doğruluğunu sonraki günlerde daha iyi 

anladım. Fazla ara vermeden arkadaşlarım epeyce kalabalık bir biçimde yeniden geldiler bize. Üstelik bu kez eşle- 

rini de beraberlerinde getirmişlerdi. Sinef, bana kırgın olmasına karşın misaTirleri görür görmez her zamanki güler- 

yüzlülüğüyle yerinden fırladı. Onları neşeyle, sanki çok özlemişçesine karşıladı. 

Aslında bu kez neşeyle karşılanacak gibi gelmişlerdi misafirlerimiz. Arabalarından çıkardıkları masayı, san- 

dalyeleri ve mutfak eşyelarını getirip ortaya bıraktılar. Yiyecek ve içeceklerini de beraberlerinde getirmişlerdi. 

Kimse kendini misafir yerine koymadan çalışıyordu. Özellikle bayanların katkısıyla güzel bir sofra hazırladı. 

lar. Zaten Sinef kimsenin misafir gibi oturmasına İzin vermezdi ya. Açık yüreklilikle konuşuyordu onlarla, güler- 

lerse gülüyor, şarkı söylerlerse onlara katılıyordu. 

Arkadaşlarım ve eşleri o akşam da büyük bir hoşnutlukla ayrıldılar evimizden. Sinef de onlardan hoşnuttu, 

bunu hissettirerek konuştu; 

— Vallahi Aydemir iyi insanlar şu arkadaşların. Onların bizimi için yaptıklarını biz dünyada onlar i için yapa- 
mayız. 

İkimiz de çalışıyorduk. Ben fabrikada mühendis olarak çalışıyordum. Sinef ise gofretlerin yapıldığı atölye- 

de çalışmaktaydı. Çalışmamız karşılığında aldığımız ücretlerle bir şeyler alıp evimizi düzenlemeye başladık. Her 

yeni eşya alışımızda Sinef çok seviniyor, evimize eklenenleri göstermek amacıyla arkadaşlarımın ve eşlerinin daha 

sık gelmelerini istiyordu. Aldıklarımız için iyi, güzel dendiğinde dünya Sinef'in oluyordu. Sinef herkese karsı sa- 

mimiydi, kalbi iyilik doluydu, herkesin sevgilisi durumundaydı. Evimiz ise arkadaşlarımın uğrak yeri olmuştu.'Ne 

zaman gelseler bundan hiç pişmanlık duymuyorlardı. Ama... i 

Başka bir yaşam tarzına başlangıç olan olay arkadaşım Neşuko Bambet'lere misafirliğe gittiğimizde Sinef'in 

orada gördüğü şeydi. 

— Onların nasıl yaşadıklarını görüyor musun? Neşuko'lardan çıkar çıkmaz söylenmeye başladı Sinef. Onla- 

rın evinde bir servis masası var, neden bizim de ona benzer bir servis masamız olmasın. 

— Bambet ülke pazarının müdürü, eşi de mahalle bakkalının sorumlusu. Uzunca bir süredir çalışıyorlar, biz 

onlarla aşık atacak durumda mıyız? diyerek itiraz ettim, ancak Sinef beni duymak istemiyordu. 

— Sen de fabrikada mühendis değil misin? Ben çalışmıyor muyum? Biz neden alamayacakmışız öyle bir 

masayı, dedi Sinef. 

— Sağ olursak biz de alırız öyle bir masayı. 

O'nu sakinleştirmek için söylemiştim bunları. Aslında böyle bir düşüncem yoktu. 

Aradan zaman geçerse unutur diye düşünmüştüm, ama mümkün mü unutması. Servis masasından başka bir 

düşüncesi kalmamıştı. Eve girdiğim anda başlıyordu söylenmeye. 

— Neşuko'lardan daha mı kötüyüz biz, neden onlarınki gibi bir servis masamız yok. 

Yemek esnasında da, yatakta da başka konu konuşulmuyordu artık. Ne yiyeceğimiz bile umurunda değildi, 

başka eksikliklerimizden de hiç söz etmiyordu. Varsa yoksa Neşuko'larda gördüğü servis masası, gece gündüz ak- 

'lından çıkmayan tek şey buydu. 

Artık anlamıştım, o masayı almadan Sinef'in peşimi bırakmasını sağlayamayacaktım. Ancak üçyüz ruble'yi 

nasıl biriktireceğimi bilemediğimden bir çıkış yolu bulamıyordum. Sinef bunun da çaresini buldu. Yiyeceğimizi - 

iyice kıstı, öyle ki sabah kahvaltılarında sadece çay içmekle yetindiğimiz bile oluyordu. Sinema, tiyatro gibi şey- 

leri tamamen unuttuk. En son kızkardeşinin hastanede yattığını duyduğumuzda da köye gitmemizi engelledi. 

— Oraya gitmeye kalkarsak hem yol parası vereceğiz, hem de bir şeyler almamız gerekecek. Yani bir yığın 

masraf. O kadar parayı harcayacak durumda değiliz şimdilik. 

Bütün zorluklara karşın parayı biriktirdik sonunda. Artık önümüzdeki tek problem servis masasını nereden 

bulacağımızdı. Araya birilerini koymadan Sinef'in istediği masayı bulmak kolay değildi. Sinef onun da bir yolunu 

buldu. 

— Bambet senin arkadaşın değil mi, isterse senin için bulamaz mı? Mutlaka bulur, dedi. 

Ben de biliyordum onun bulabileceğini, ama bu durumu nasıl anlatırım Bambet'e, beni anlar mı acaba? Fa- 

kat elimde mi karımın söylediğini yapmamak, utanarak da olsa söyledim Bambet'e. 

— O'nun için bulmaz mıyım hiç. Daha fazla konuşturmadı beni. Tığan içinse iki tane bile bulurum, dedi. 

Pırıl pırıl yanan yepyeni servis masasını alıp eve götürdüğümde Sinef'in sevinci görülmeye değerdi. Bu işi hal- 

lettiğim için derin bir "ohh" çektim. Büyükçe bir kayayı omuzumdan atmışçasına hafiflemiştim. Bundan böyle 

Sinef'in yakınmayacağını ve rahat yaşayacağımızı düşünüyordum. Fakat heyhat, bir ay bile geçirmedi. Psepite 

Muharbiy bizi davet ettiğinde, onların evinde gördüğü şey çoktan hoşuna gitmişti bile. 
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— Görmüyor musun onların nasıl yaşadıklarını? Yerde serili bir halıları var, hem de büyük. Duvardaki halıla- 

rıda çok güzel, diyerek söylenmeye başları çıkar çıkmaz. 

— Parası olan çok şey alabilir... 

— Böyle olumsuz şeyler konuşurken duymayayım seni, diye azarladı Sinef. Yaşıyor muyuz, ölü müyüz? 

Eğer onlarınki gibi halılar almazsak... 

— İyi, üç dört ay yemek yedirme biz de alalım, dedim biraz da espri yaparak. 

— Bilmiyorsan söyleyeyim, dedi ciddi bir sesle, Evine kim girerse girsin, ne yedin diye sormaz, gördükleriyle 

değerlendirir seni. 
Önceleri Sinef'in söylediklerini deli saçması gibi değerlendirdimse de yavaş yavaş ikna etti beni. "Evi ocağı 

düzenli bir şekilde eşyayla doldurmak gerekir” demesinde bir şey yokmuş gibi, bana doğru da gelmeye başladı. 

Sinef'in de benim de düşündüğümüz tek şey artık bir kuruşu bile boşa harcamamaktı. 

Müdürümle anlaşıp hasta olan arkadaşlarımın yerine de çalışmaya başladım. Gecem gündüzüm yoktu artık, 

beni görenlerin tanıyamayacağı kadar zayıflamıştım. Bir gün bir gece eve gelmesem de nedenini bildiği için umur- 

samıyordu Sinef. Kendisi de elinden geleni esirgemiyordu. Her akşam çalıştığı atölyeden çıkarken koynunda sak- 

ladığı en iyi cins birkaç kilo çikolatalı gofreti eve getiriyordu. adıği 

— Olur mu bu yaptığın? Ya anlarlarsa... 

— Vallahi çok hoşsun, o evi-ocağı iyi döşenmiş insanlar yaşamlarını sadece kazandıkları ile mi sürdürüyor- 

lar sanıyorsun? dedi Sinef lafımı ağzıma tıkayarak. 

Çok sıkıntılı ve güç oldü ise de aldık halıları. Halıları alırken de Bambet'in eşi Hariyet yardımcı oldu bize. 

Gerçekten çok güzel şeylerdi, evimizin koca duvarını da tabanını da öyle güzel gösteriyorlardı ki. Sinef derseniz 

yine sevinç içindeydi. Halıların olduğu odaya girince uzunca bir süre çıkmıyordu. 

Arkadaşlarıma halıları göstermek istiyordum. Bambet ve Muharbiy'le işyerinden çıktıktan sonra caddede 

karşılaştım. Onları bize gelmeleri için adeta sürükledim. Sinef'in bizi güler yüzle karşılayacağından hiç kuşkum 

yoktu. Eve geldiğimizde Sinef misafirlere hoşgeldiniz demeyi aklına getirmedi bile, sadece ayaklarına bakıyordu. 

Çok sevindiği için olmalı, Sinef'in bu davranışının farkına varmayan Psepıte Muharbiy, ayakkabıları da ayakların- 

da iken, "Tığan, aldığın halıları görmeye geldik” diyerek kapısı açık olan salondan içeri girdi. 

— Tığan, ne kadar güzel halılar almışsın, evini ne güzel düzenlemişsin, diye halının üzerinde dolaşıp duru- 

yordu. Ne olduğunu anlamamakla birlikte Sinef'in yüz ifadesinin değiştiğini farkettim. Bambet de farkına vardı 

ve aceleyle: 

— Bu akşam ne kadar keyifsizsin Tığan, yoksa Aydemir'in aldığı halılar hoşuna gitmedi mi? diye sordu. 

Sinef hiç yanıt vermeden arkasını döndü ve hoşnutsuzluğunu belli ederek kapıyı çarpıp çıktı evden. 

Bir eksiğini almak için bakkala gitmiştir sanıyordum. Ha geldi ha gelir diyerek epeyi bekledim. Fakat uzun 

süre geçince arkadaşlarımın karşısında üzüntü ve utançtan ezilmeye başladım. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı Şa- 

şırmış bir halde yüzlerine bakıp oturuyordum. 

— Sizlere iyi geceler, biz kalkalım, diyerek ayaklandı Bambet. 

— Dur,dur, şimdi gelir Sinef, birlikte bir şeyler içeriz, diye mahçup bir biçimde konuştum. 

— Sağol, daha sonra, diyerek çıkıp gittiler. 

Çok üzgün ve sinirli bir durumda otururken Sinef eve döndü. O zaman bağırdım; 

— Başınıalıp gitmemiş miydin? Nasıl bir tavırdı bu akşamki tavrın? 

— Muharbiy gibi düztabanlar evimize geldiklerinde çiğnettirmek için mi aldık biz halıları, üstelik yememiz- 

den içmemizden kısarak. 

Nihayet derdini anlamıştım Sinef'in. Solmuş yüzü hiç de bakılacak gibi değildi. Daha önceleri sürekli güler- 

yüzlü olan insan, şu an karşımda duran insan mıydı, anlayamazdınız. Hayret dolu bir sesle sordum: 

— Hu... Ne dedin? 

Şöyle dedim, dedi kararlı bir sesle. Muharbiy gibi düztabanlara çiğnettirmek için almadım bu halıları. 

İyi ama biliyorsun ki o düztaban dediğin adamın eşi olmasaydı bu halıları kolay kolay alamazdın. 

— Bu hiç önemli değil. Hediye olarak vermedi ya, paramızla aldık. 

i 

Buradan yola çıkarak kavga ettik. Birbirimize söyleyecek fazlaca bir şey bırakmadık. Daha sonraki birkaç 

gün konuşmadan geçti. Aynı evde olup da dargın durmak mümkün değildi. Sonunda barıştık. Ben O'nun söyledik- 

lerinden de, yaptıklarından da pişman olmuş olacağını sanıyordum. Arkadaşlarım geldiğinde gönüllerini almak 

için elinden geleni yapacağı düşüncesindeydim. Bunu kanıtlamak için arkadaşlarımla her karşılaştığımda onları 
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davet ediyordum. Fakat daha önce olduğu gibi hoşnutlukla arkama düşüp gelmiyorlardı. Her seferinde bir gerekçe 

bulup kurtuluyorlardı elimden. 

Bu durum bana çok dokunuyordu, ama Sinef anlamamazlıktan geliyordu. Arkadaşlarımın uzun süredir evi- 

mize gelmemeleri onu hiç rahatsız etmiyordu. Şimdi onun için önemli olan tek şey Şışheko'larda gördüğü garni- 

tür dolabıydı. Eve girdiğimde sözü edilen tek şey bu dolaptı. 

— Şışheko'ların dolabı ne kadar güzel, ne mutlu öyle bir dolabi olana. 

Daha önce de oldğu gibi yine, yemek yerken bile başka bir konu çıkmıyordu ağzından. Yürüyüşe çıktığı- 

mızda daaynı konu, yatakta daaynı konu. 

Anladım ki onun gibi bir dolap alıncaya dek Sinef susmayacak. Dolabı almak için yine epeyi zorluk çektik. 

"Bundan böyle artık hiçbir şeye imrenmez” diye düşünürken, sonradan anladım ki artık O'nun sınırı yok. 

Kendi yöntemleriyle eksik gördüğü her şeyi tamamladı. Arkadaşlarımın eşlerinin üzerinde ne gördüyse kendisi de 

“ alarak şifenyeri elbise ile doldurdu. Fakat arkadaşlarımın artık evimize gelmemelerinden hiç söz etmiyordu. Du- 

rum bu haldeyken, çocuğumuz olduğunda dayanamayıp: 

— Arkadaşlarımı davet edelim, dedim. 

— Parayı nereye harcayacağını bilmiyorsun. Elaleme içki içireceğine dükkâna gelen altın suyuna batırılmış 

yüzüklerden alsana bana, diyerek önerimi geri çevirdi. 

— Gerçek iki altın yüzüğün yok mu senin? Yeniden alıp ne yapacaksın? Hayretler içindeydim bunları s0- 
rarken. i 

— Asiyet'in de iki altın yüzüğü yok muydu? Yine de aldı. 

Bu kez dinlemedim Sinef'i, o istemediği halde arkadaşlarımı ve eşlerini davet ettim. Gelişlerine ilişkin olum- 
suz bir şey söylemek mümkün değildi. Doğan çocuğumuza bir yığın hediye getirdiler, Sinef için de büyükçe bir 
demek çiçek yaptırmışlardı. 

Sinef çok iyi bir sofra hazırladı. Sanırım kendisini de övdürmek istiyordu. Balık, siyah havyar, İyi cins kon- 

serveler ve daha birçok şey kondu sofraya. Bütün bunların varlığından bile haberim yoktu. Benim aldığım rakıyı 

beğenmediği için şişesiyle Ermeni Konyağı çıkardı. Kenarları altın suyuna batırılmış gümüş bardaklar da masa- 

daydı. Masadaki her şey mükümmeldi, ancak Sinef'in yüzünü gören misafirler fazlaca dokunmuyorlardı masadaki- 

lere, Sanki kötü bir olay yaşamış gibi asık bir suratla oturuyordu Sinef. Zoraki gülüp konuşuyordu. 

Misafirlerimiz pek bir şey yiyip içmeden dağıldılar. Onları yolcu edip eve döndüğümde yine homurdanmaya 

başladı Sinef. i i 

— Kime sordun da getirdin bunları. Kirli elleriyle bıraktıkları şu izlere bak. 

Büfenin kapısına yakın oturanlardan birisi farkında olmadan dokunmuş olmalı, çıkan parmak izlerini göste- 

riycrdu bana. 

0 günden bu yana geçen bir yıllık süre içinde hiçbir arkadaşım uğramadı evimize. Fakat Sinef bu konuyu 

hiç açmıyordu. Şimdi aklında tek şey vardı; 

— Neşuko'lar eski büfelerini satıp duvarı boydan boya kaplayan bir büfe almışlar. Sinef'in yeni konusu bu. 

Sinef evi o kadar mükemmel düzenledi ki tek laf söylemek mümkün değil. Hergün işten döndüğünde yerleri 

ve halıları bir güzel temizliyor, temiz bir bezle evde ne kadar eşya varsa hepsinin tozunu alıp bekliyordu: "Misafir- 

lerimiz gelirse” diye. Kenarları altın suyuna batırılmış tabaklarımızı da, iyi cins çelikten yapılmış çatal-kaşıkları- 

mızı da çoğaltmıştı. Fakat artık hiç misafirimiz gelmiyor. Halılarımız da tertemiz duruyor ortalık yerde. 
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Basından 

Cumhuriyet 26 Ocak 1989 

. 

SALGIN MİKROP... 

Görgü ve incelik, insan ilişki- 

lerini güzelleştirmek içindir; ancak 

kimi zaman tuhatflıklara yol 
açabilir. Sözgelimi “çiş” yerine 

"idrar" ya da "bok" yerine "insan 

- pisliği" demek kibarlık sayılıyor. 

Mardin'in Cizre ilçesinin Yeşi!- 

yuri köyüne baskın yapan güven- 

ik görevlileri köy halkının canına 

okuyorlar, erkekleri yere yüzüko- 

yun yatırıp çiğniyorlar dövüyor- 

lar, başta muhtar olmak üzere 

köylülere "bok" yediriyorlar. Ne 

var ki köylüler yine incelik göster- 

mişler, savcılığa yazdıkları şikayet 

dilekçesinde görgüyü elden bırak- 

mıyorlar... 

Diyorlar ki: 

“Çevreden insan pisliği toplatı- 

larak, yaşlı genç demeden tek tek 

ağızlara verilmiştir.” 

Canavarlık kimi zaman insanın 

damarlarında ahan kana karışıyor, 

beyninde sarmallaşıyor, gözlerini 

kör ediyor. Yalnız Türkiye'de ya- 

sanan bir olgu değil bu, zaman za- 

man yeryüzünün orasında burasın- 

da insnılmaz canavarlıhlara rastlı- 

yoruz, ülkelerin ileri ya da geri ol- 

ması bir anlam taşımıyor, tarihin 

derinliklerinde ya da çağımızın 

vüncelleğinde barbarlık birdenbire 

“o alsşnlaşıyor. 

Yahudileri gaz odalarında ço- 

luk çocuk demeden öldüren, kit- 

iesel kırımları gözünü kırpmadan 

yapabilen Naziler geri mi idiler? 

Hepsi okumuş yazmış kişilerdi, 

içisinde sanat ve kültür eleğin- 
geçmiş olanlar da vardı, 

Gasthe'nin, Sehiller'in, Nietzche' 

“gin, Kant'ın, Beethoven'in torun- 

larotism kırımcaılar... 

Peki, şimdi Filistinlilere olma- 

dık zulmü: reva gören, çoluk ço- 

# clay 

cuk, yaşlı genç demeden bir halkı 

kafes opumak isteyen İsrailli 

kim? Yahudilerin sanatta, bilimde, 

felsefede uygarlığa katkılarını kim 

yadsıyabilir? Musa'nın torunları 

arasında güzelim sayıl- 

makla bitmez. 

Hangi soydan, hangi halktan, 

hangi ulustan olurlarsa olsunlar, 

insanlar kimi zaman canavarlaşabi- 

ilyorlar. Bu tehlikeden korunmak 

gerekiyor. 

Biz şimdi böyle bir tehlike kar- 

şısındayız; içimizden canavarlar 

turüyor, eğer önlem alınmazsa, 

kendimizi sakınamayacağımız bir 

hastalığa tutulabiliriz. Yıllardan 

beri Türkiye'de işkenceler, zulüm- 

ler, vahşet ve barbarlığa yönelik 

tohumlar uç veriyor; kardeşin kar- 

deşe bakışları düşmanlaşıyor, kin 

ve intikamla bileniyor. Sanki gö- 

runmez bir el, Anadolu'da yaşa- 

yan insanları birbirine düşürmek 
için yatırım yapıyor. 

Bu ülkenin güvenlik kuvvetle- 

rinden kimileri, nasıl olur da köy 

insanlar 

basar, zulüm yapar, yaşlı genç de- 

meden insanları çiğner ve bok ye- 

dirir köylülere... 

Ne hasta ruhtur bu? 

“Hastalık, kim ne derse desin, 

salgınlaşıyor, yayılıyor, mikroplar 

her yana saçılıyor. 

Hastalığın üstüne yürümek gere- 

kiyor, sonradan çok geç kalmış 

olabiliriz. 

Türkiye Cumhuriveti bölünmez 

bir bütündür, ama bu, ülkemizde 

her mezhepten, her dinden, her 

soydan insan yaşamıyor demek 

değildir. Hıristiyanı, Müslümanı, 

Alevisi, Sünnisi Süryanisi bizden- 

dir, Rumu, Ermenisi, Yahudisi, 

Çerkesi, Kürdü bizdendiir; soyunu 

osopunu, dilini dinini özümsemek 

hakkına anayasayla sahiptir. 

Adam diyor ki: 

— Ben Kürdüm... 

Böyle konuşanın üstüne "vatan 
haini” diye yürümek vatanseverlik 

değil, bölücülüktür. Birlikte yaşa- 

dığımız Kürtlerin insanlık hakları- 

nı savtnanları düşman saymak. 

çok tekikehi çelişkilerin pi vey 

nu kazmakla eşanlamlıdır. Empe- 

yalizm, Anadolu halkının çelişki. 

leri üzerine bir iç kavgayı sırası 

geldiğinde tezgahlamak istiyor. 

Yoksul halklar üzerine oyun hep 

böyle oynanır, sonra insanların 

gözlerini kan bürüdü mü, önüne 

geçilmez bir kanlı senaryo sahne- 

lenir. 

Yurtseverliğin çağdaş anlamı, 

insan haklarında çerçeveleniyor, 

eğer bu çerçeveyi kirip dökecek 

şovenliği milliyetçilikle karıştırır. 
sak sonunda hepimiz pişman olu- 

ruz. 

İlhan SELÇUK 
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KUZEY KAFKASYA 
KÜLTÜR DERNEĞİ 

Etkinliklerini Ankara'da (mer- 
kez) sürdüren Kuzey Kafkasya 

Kültür Derneği 9. Dönem Olağan 

Genel Kurulu'nu 27.11.1988'de 

Ankara'da yaptı. 

19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren çarlık Rusya'sı kontrolum 

daki anayurtlarından sürülen Ku- 

zey Kafkas halkları yapılan anlaş- 

malar sonunda ağırlıklı olarak Os- 

manlı İmparatorluğu sınırları İçin- . 

de değişik bölgelerde iskan edil- 

mişlerdir. Yeni başlayan bu süreç 

içinde Kuzey Kafkasyalılar bir 

yandan çevreyle ilgili uyum sorun- » 

larını aşmaya çalışırlarken diğer 

.yandan da kültürel değerlerini ko- 

ruyup geliştirmek üzere dernekleş- 

me çalışmalarına başlamışlardır. 

İlk kez 1908 sonrasında İstan- 

bul'da Çerkes Teavün Cemiyeti 

adıyla kurulan dernek savaş vılla- 

rında kapatılmış, 1947'de Dosteli 

Yardımlaşma Derneği adıyla veni 

den bürişlmmtiş, VOZIY terra bagları 

bi ie



Ankara'ya taşınmıştır. 
Türkiye'nin çeşitli illerinde da- 

ğınık bir durumda yaşayan Kuzey 

Kafkasyalılar'ı örgütleyen derne- 

gin amacı "geleneksel kültür de- 

gerlerini derleyip, çağdaş dünya 

kültürü ile uyumlu bir biçimde 

geliştirerek üyelerinin kültür dü- 

zeylerini yükseltmek ve onları ül- 

ke ve dünya gerçeklerini bilen ay- 

dın insanlar olarak topluma daha 

yararlı hale getirmek"tir. 

Çalışmalarını (o belirlenen obu 

Dernek Haberleri 

GENEL KURUL 

  

NÜRNBERG ÇERKES 
KÜLTÜR DERNEĞİ 

Derneğimiz 17.12.1988 Cu- 

martesi günü yıllık olağanüstü ge-. 

nel kurul toplantısını ve yeni yö- 

netim kurulu seçimini yapmış i bu- 

lunmaktadır. 

Nürnberg ÇERKES KÜLTÜR 

Derneğinin yeni yönetim: kurulu 

aşağıda arz edildiği gibi görev tak- 

simi yapmıştır. 

amaç doğrultusunda sürdüren der- 

nek, 1988-1989 programını Kuzey 

Kafkasya'dan göçün 125. yılı do- 

layısıyla bir dizi anma etkinliğine 

ayırmıştır. 

KAFDAĞI 

Kuzey Kafkasya Kültür Derne- 

gi'nin aylık kültür, sanat ve haber 

dergisi olarak yayımlanan Kafda- 

gı dergisi yayımını iki yıldır sür- 

dürmektedir. Derneğin merkezinin 

Bu vesile ile tüm kardeş der- 

neklerimize çalışmalarında şimdi- 

ye kadar olduğu gibi şimdiden 

sonra da üstün başarılar dilerken,: 

her zaman her yerde iyi bir daya- 

nışma örneği verilmesini arzu ede- 

rek saygılarımızı sunarız. 

YÖNETİM KURULU 

Başkan: AKKAYA Gülizar 

Başkan Yrd.: ŞURUH Nevin 

SİVAS KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ 

bulunduğu Ankara'da yayımlar- 

“ makta olan dergi, esas olarak Ku- 

zey Kafkasya halklarının kültür, 

tarih, dil ve edebiyatına yönelik 
incelemelere yer vermekle birlikte, 

üyeleri arasında haberleşme işlevi 

de görmektedir. 

Kafdağı dergisi şu an bayilerde 

satılmadığından, derneğin "Sağlık 

Mah. Cemal Gürsel Caddesi 12/8 

Sıhhiye-Ankara" adresinden edin- 

mek mümkündür. 

Muhasip: AVDAŞ Mehmet 
© Sekreter: ŞURUH Muhittin 

Kültürel: YAŞAR Rahmi 
Sosyal: GÜNGÖR Rıfat 

DİSİPLİN KURULU 

ÇALIŞ Ramazan 
ŞURÜH Metin 
BERK Murat 

YELTİN Cemil 

Bir Olağan Genel Kurulu daha geride bıraktınız. İki yılın değerlendirilmesi yapıldığında sonu- 

cun etkinliklerle dolu olduğunu görürüz. Bunun en açık örneği de sizlere yeniden yönetim görevi- 

nin verilmesidir. Bu nedenle sizleri çalışmalarınızdan dolayı kutlar, yeni yapacağınız çalışmalarda 

başarılar dilerim. 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Yönetimi olarak yaptığınız: Halk Oyunları çalışmala- 

rı, Araştırma-Derleme-Yayın ve Sergi çalışmaları, Sosyal İlişkilere ilişkin çalışmalar, Derneğe yer 

kazandırma çalışmaları, vs. gıbı 

Bunların tümü yönetim kurulu olarak üyelerinize ve hemşehrilerimize verdiğiniz değerin, duy- 

duğunuz saygının ürünüdür. Daha açıkçası Kuzey Kafkasya Halkının değerlerine olan bağlılığınızın: 

. göstergesidir. Varlığımızı, var olarak sürdürmede buna ihtiyacımızın olduğu da tartışılmaz bir ger 

çektir. , 

Yapılması gereken ve akla gelebilen tüm çalışmaları çiüizlikle, özenle ve başarı ile sergilemeniz: 

  

 



      

sadece derneğiniz bazında kalmayıp, diğer dernekler ve hemşehrilerimiz için de özendirici oluyor. 
Yol gösterici oluyor, yönlendirici oluyor. Bu da bir derneğin işlevini etkin bir şekilde yerine ge- 
tirmesidir. 

Değişen dünya koşulları içide barışın ve insan haklarının gündemde olduğu yüz yılımızda, çağ- 
daş insan olmak zorunluğu vardır. 

Çağdaşlık insana saygıyla başlar. Bu aurağanlıkla oluşacak bir olgu değildir. Insana saygı duy- 

mak; onun değerlerini korumasından yana olmaktır. Buğurda savaş vermektir. 

Kuzey. Kafkasyalıların var oluşlarından bugüne kadar dostlarına saygıda sonsuzluğu sunmak, 

barıştan yana tavır koymak, güzel değerlerine sahip çıkmak, başarıyı savunmak, güçlü ile güçsüzün 

savaşında güçsüzün yanında yer almak değişmez ilkeleri olmuştur. Kültür emperyalizminin sürdü- 

ğü ve emek-sermaye çatışmasının olduğu günümüzde bu ilkeler önem kazanmıştır. 

İnsanımızda var olan bu değerlerin harekete geçirilmesi ve kanalizesinin, bilimsel düşünce doğ- 
rultusunda, değerlerimizi koruyarak varlığımızı sürdürmemize yönelik yapılması gerekir. Böylece 
değerlerimizi de zamana karşı korumuş oluruz. Buna önderlik yapacak olan da bizim aydınlarımız- 
dır. Aydınlarımızın bu işlevlerini en iyi şekilde yerine getirecekleri yer derneklerdir, Dernek çatısı 
altında ne kadar çok insanın birlikteliğini sağlayabilirsek, o derece sorunlarımıza ilgi duyuluyor de- 
mektir. Bu da işimizi kolaylaştırır. 

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunun saygıdeğer üyeleri, 

Siz ve sizler gibi düşünenler sayesindedir ki Ankara Derneği, akla gelebilen çalışmaların yanısı- 

ra çok önemli iki noktaya da açıklık getirmiştir. 

Birincisi, Geleneksel dernekçilik zihniyetinin yıkılarak, yerine çok yönlü çalışmalarla iş üreten 
dernekçiliğin yerleştirilmesidir. 

İkincisi: Çok daha önemli bir nokta ki; bu da dernekçiliğin boş ve işsiz, yapılacak işi kalma- 
yan insanların uğraştığı bir kuruluştur gibi yanlışlığın yıkılarak yerine, aydın, insanının değerlerine 
sahip çıkarak bunları koruma uğraşı veren, çağdaş düşünce ışığında bilimsel doğrularla hemşehri- 
lerinin sorunlarına yaklaşan, özveriyle çözüm arayan insanların uğraştığı kuruluştur, mesajının ve- 
rilmesi ve bunun benimsetilmesi dir. 

Kuzey Kafkasya Halkı olarak sizler gibi düşünen ve çalışan aydınlarımıza bugün daha çok ihti- 

yacımız var. Yönetim Kurul olarak önünüzdeki çalışma döneminde hemşehrilerimize daha çok 

yaklaşıcı, birlikteliği sağlayıcı, sorunlarımıza çözümler arayıcı ve değerlerimize daha da çok sahip 

çıkıcı çalışmalar için kararlar alacağınıza yönelik yanılmaz düşüncelerimiz var.Üyelerinize ve hem- 

şehrilerimize vermiş olduğunuz güven; sorumluluğunuzu artıracak, görevinizi ağırlaştıracaktır. 

Başarılarınızdan dolayı, üye ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ederken, yeni yapacağınız ça- 
lışmalarda yanınızda olduğumu bildiririm. 

Saygılarımla 

Basri ÖZGÜR 

Sivas Kafkas Derneği Başkanı
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