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Değerli okuyucu, 

Rafdağı elinizdeki bu sayı ile 8. yayın yılına girmiş 
oluyar. il 
i Bu sayıda, gerek biçimde gerekse içerikte oldukça 
önemli değişiklikler yaptık. Daha geniş katılımlı, daha 
zengin bir Kafdağı sunmaya çalıştık sizlere. 

Neler mi var bu sayıda?.. 

3-3. sayfalardaki ÜÇÜNCÜ YAYIN YILINA CİRER. 
KEN başlıklı yazıda; dergiciliğe ilişkin bir genel yak- 
laşım denemesinden sonra, geçen iki yılda nereden ne- 
reye geldiğimizi, nasıl bir yayıncılık anlayışını benim- 
sediğimizi ve sizlerden neler beklediğimizi somut olarak 
belirtmeye çalıştık. o 

Bu yıl aynı zamanda muhaceret tarihimizin de 125. 
yalı. 6-8. sayfalardaki MUHACERET TARİHİMİZİN 125. 
YILINDA başlıklı yazıda: 125. Yıl Anma Değerlendirme 
etkinliklerinin hazırlıkları sürdürülürken, hem genel 
durumumuza; sorunlarımıza, güç ve olanaklarımıza dik- 

“ kat çekmek istedik, hem de bu 125. yılı nasıl bir anlayış ve 
yaklaşımla değerlendirmemiz gerektiğine ilişkin görüş 
ve düşüncelerimizi belirtmeye çalıştık. 

Öte yandan 48-53. sayfalarda yer alan DERNEK HA- 
BERLERİ bölümünde de 125. yıl hazırlık çalışmalarına 
ilişkin bilgiler bulacaksınız. Bu alandaki görüş, düşünüş 
ve önerilerinizi, çalışma programı henüz kesinleşmeden 
iletebilirsiniz. 

, Arkadaşımız S5. YANÇATORAL, 9. sayfadaki 
DEĞİŞME VE KUZEY KAFKASYALI AYDINLARA 
ÇAĞRI başlıklı yazısında; bir zamanlar içten görünen 
çabaları ve atılımlarıyla topluma umut vermiş olanlar 
başta olmak üzere tüm Kuzey Kafkasyalı aydınları, 
açıkça göreve; aydın sorumluluğunun gereklerini yerine 
getirmeye çağırıyor. : 

YENEMIKO M. ün 10-12. sayfalarda yer alan 
ÖNSÖZE ÖNSÖZ başlıklı yazısı ile NARTLAR çevirisi, 
bu alanda bilgilenmek isteyenler için, oldukça önemli ve 
ilgi çekici bir çalışma olsa gerektir. 

13-15. sayfalarda C.HAPİ'nin KAFKASYA başlıklı 
çalışması var. En yeni ve sağlıklı bilgileri içeren bu de- 
gerli çalışmadan herkesin yararlanabileceğini umuyo- 
TUZ. 

Tarihimizdeki önemli günlerden tesbit edebildikle- 
rimizi 16-18. sayfalarda aylara göre kronolojik (olarak 
topluca sunuyoruz. Varsa yanlışlarımızı düzeltmenizi, 
eksiklerimizi tamamlamanızı istiyor ve bekliyoruz. 
Ayrıca gelecek sayılarımız için bu tarihsel günlerle ilgili 
yazılar da hazırlayabilirsiniz. Bu sayfalarda 1944 
sürgünü ile değerli araştırmacı-yazar MET ÇUNATIKO 
YUSUF İZZET PAŞA'yı da anıyoruz. 

Bu sayıda SANAT bölümümüzü, kapakta ürünle- 
rinden örnekler sunduğumuz Dağıstanlı Metal İşleri Sa- 
matçısı MANABA MAGOMEDOVA ile Şubat başında 
İstanbul'da. Çukurcuma Sanat Galerisi'nde açtığı sergi 
ön-öncesinde yaptığımız söyleşi ile açıyoruz. 19-20. sayfa- 
larda bulacağınız bu söyleşide çevirmen olarak bize 
yardımcı olan Gürcü dostumuz Hayri HAYRİOĞLU'na 
teşekkür ediyoruz. 

Şanat bölümümüz, Dünya Tiyatrolar Günü dolayı- 
sıyla Tiyatro Komisyonumuzun görüşlerini ve çalışma- 
larını yansıtan yazı ve söyleşi ile 21-22. sayfalarda da 
sürüyor. 

Arkadaşımız MEŞFEŞ'U N.in JANE Nefiset ve 
ÇEPAYE Murat'dan çevirdiği ANNENİN KAYGISI baş- 
lıklı yazı, yürekten kopan bir barış çağrısını haykırıyor. 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla daha anlamlı ola- 

  

“> cağını düşünerek bu yazıyı 
   

sanat bölümlerimizin 

ruz. Aynı sayfada sun- 
nda 23. sayfada sunuyoruz. - | 

duğumuz Bulgaristanlı iki Türk şairin 8 MART RAPO 

RU ve ANAMA CEVAP adlı iki küçük şiiri de Kadınlar 

Günü ve Annenin kaygılarını adeta tamamlıyor. Kaf 

24-25. sayfalarda yer alan Yalova Kuzey Kafkas 

Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeheekin 

ÖZDEN'in Dağıstanlı yazar Hızril AVŞALU vo in 

çevirdiği PINARDA KARŞILAŞMA öyküsü ise 20 ınlar 

gününde erkeklerin halini dile getiriyor. Tiyatro mis 

yonumuz tarafından oyunlaştırılarak bir Kültür-Eğlence 

gecesinde de sahnelenen bu öyküyü ilginç bulacağınızı 

sanıyoruz. 

Arkadaşımız Refik ÖZDEMİR'in Oset ozana Bayan 
ozanı Jina KHOŞTİKHATİ ile yaptığı yaptığı kısa söyleşi 
ile 26. sayfada ANAYURT ŞİİRLERİ bölümümüze baş- 
lıyoruz. Beş çeviri şiir sunduğumuz bu bölüme, anadille- 
rinde okur-yazar olan hemşehrilerimiz şiir çevirileri 
gönderebilirler. 

29-30. sayfalarda da MUHACERET ŞİİRLERİ var. 

Bundan böyle her sayıda köylerimizi de tanıtmak 
istiyoruz elden geldiğince. 31-32. sayfalarda sunduğumuz 
İlhan AKÇAY'ın KHASEYHABLE (Yeşilpınar) köyünü 
tanıtan çalışmasının, konuya ilgi duyan özellikle genç 
kardeşlerimiz için yolgösterici bir örnek oluştura- 
bileceğini düşünüyoruz. 

33-36. sayfalarda arkadaşımız Adnan GÜZEY, dün- 
yaca ünlü Abhaz Yazarı ve Romancısı Fazıl İSKEN- 
DER'in SANDRO DAYI'sını tanıtıyor. 

37-40. sayfalardaki BASIN-YAYIN 
DÜNYASINDAN bölümünde İKİBİNE DOĞRU dergisinin 
Çerkeslerle ilgili yayınını aynen aktarıyoruz. Eğer ile- 
tirseniz tepki ve değerlendirmelerinizi gelecek sayıda 
yansıtmaya çalışa-cağız. 

Bu sayımızda yeni bir bölüm daha oluşturduk: KAF- 
“DAĞI / ÇOCUK... Yaşaması ve gelişmesi, çocuklarımızın 
abla ve ağabeyleriyle kurabilecekleri iletişim ve et- 
kileşime bağlı. Tabii anne ve babaların, çocukların bu 
konudaki istem ve gereksinmelerine ilgi göstermelerine 
de... Yörenizden derleyebileceğiniz masallar, halk öy- « 
küleri, tekerleme ve deyişler, bilmece ve bulmacalar, 
müzikler, oyunlar vb. ile bu bölümü beslemek ve yön- 
lendirmek sizlerin elinde sevgili çocuklar ve duyarlı 
anne-babalar!... 

HABER bölümümüz üç kesimden oluşuyor bu sa- 
yıda... 44-47. sayfalardaki ANAYURT HABERLERİ bölü- 
münde ABHAZYA'dan gelen iki konuk var: AYZUPHA 
Fenya ve BEYGUA Roman. Bu bölümde iki de önemli ha- 
berimiz var: Anlaşıldığı kadarıyla ANAYURT DERNE- 
Gİ'nin birer şubesi ADIĞEY ÖZERK BÖLGESİ'nde ve 
ÇEÇEN-İNGUŞ ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUM- 
HURİYETİ'nde açılmış. 

48-53. sayfalardaki DERNEK HABERLERİ bölü- 
münde de derneklerimizden bize ulaşan sevindirici bir- 
çok etkinlik var. 

54-56. sayfalardaki TOPLUM HABERLERİ bölü- 
münde ise bize ulaşan ölüm, doğum ve evlenme haberle- 
rine yer verdik. Bundan böyle de, ulaştırılabildiği ölçüde, 
hemşehrilerimizin acı ve sevinçlerini paylaşmaya, du- 
yurmaya çalışacağız. — 

Mektuplarımıza da yer vermeyi düşündüğümüz 
gelecek sayıda buluşmak üzere sevgiler, saygılar hepi- 
nize... 

HUWAJ. F. 

  

  

  

  

 



  

  

     

   
Kile iletişim araçları içerisinde yazılı 

basının çok önemli bir yeri vardır. Yazılı 

o basın içinde de, daha kalıcı olmaları bakı- 

mından dergiler, özel bir yer tutarlar. Çünkü 

dergiler bir yandan günceli yorumlayıp aktar- 
arak belirli bir dönemdeki kiilelerin iletişim 

ve etkileşliimine katkıda bulunurken, öle yan- 

dan zamanlar ve kuşaklar arasında da bir 

köprü oluştururlar. 

Başka deyişle dergiler bir yandan günün 

insanına, yaşayan insana yönelerek onun 50- 

runlarını, düşüncelerini özlemlerini dile geti- 

rirler. Çözüm için ona ipuçları sunmaya, bilgi 

ve bilinç düzeyini yükseltme çabalarına katkı 

sağlamaya çalışırlar. Öte yandan da bugünü 

yaşayan insanın yaşamını, değerlerini ve yak- 

laşımlarını yarınlara taşıyarak, yarının in- 

sanına daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam kura- 

bilmesi için yararlanabileceği deneyimler ve 

sentez olanakları sunmaya çalışırlar. 

Kısaca dergiler, hem belirli bir zaman 

kesitinde (yatay olarak), hem de zamanlar ara- 

sında (dikey olarak) dünü günü ve yarını 

yaşayan insanların iletişim ve etkileşimle- 

rinde, bilgi ve kültür birikimlerinde büyük 

pay sahibidirler. Dergiler genel olarak hem 

yaşayan insanları kucaklamak, hem de yaşanan 

insanlığa uzanmak, ona katılmak isterler. 
Salt ticari kar amacıyla yola çıkanlar, ya 

da bu amacı ön plana çıkaranlar ayrık tutulur- 

sa, hemen bütün dergiler herhalde bu iki temel 

işlevi üstlenmek durumundadırlar. Bu iki işlev 

arasında günün koşullarına ve hitap edilen 

kitleye uygun bir denge sağlayabilmek, dergi- 
ler için en temel başarı göstergelerinden biri 

olmalıdır. Çünkü gerçekten bunu başarabi- 

lenler hem daha uzun ömürlü olabilirler, hem 

de işlevlerini daha kolay ve etkili biçimde 

gerçekleştirebilirler. 

Bir derginin, günün ve yarının insanına 

yönelik bu iki temel işlevini görebilmesi, sesi- 

nin gür çıkmasına, sesinin gür çıkması ise ya 

(kısa vadede) yoğun bir sermaye desteğine 

dayanmasına, ya da (uzun vadede) düşün ve 

emek anlamında genişkatılımlara kitlesel özve- 

rilere, kitle ile bütünleşip kenetlenebilmesine 
bağlıdır. Asıl önemli olan da budur. Bütün 
toplumsal çalışmalarda olduğu gibi yayın 
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çalışanlarından da asıl ve en büyük güç kay- 

nağı kitlesel bütünleşmedir. Zira ne denli 

güçlü ve gür çıkarsa çıksın, hiçbir solistin 

sesi, kitlesel haykırışın Korosu ile boy 

ölçüşemez. Dolayısıyla dergiler, kitlelerin 

verdiği solukla haykırdıkları sürece gelişip 

güçlenirler, uzun ömürlü olurlar ve işlevlerini 

en üsi düzeyde gerçekleşiirebilirler. 

Ne varki hitabedilen kitleye ve günün kKo- 

şullarına uygun bir denge oluşturabilmek ve 

kile ile bütünleşebilmek kolay olmamaktadır. 

Dergilerin pek çoğu bunu başaramazlar, do- 

layısıyla da pek uzun ömürlü olamazlar. Çünkü 

dergiler, bir bakıma sayısız bireyin toplumsal 

yükümlülüklerine eşdeğer yoğunluktaki görev 

ve işlevleri üstlenmek oluşumundadırlar. Bu 

denli ağır bir yük altında kalan bir dergi, kit- 

lenin yüreğinden ve dimağından yeteri kadar 

beslenemezse doğal olarak kısa ömürlü olur. 

Nitekim yayın yaşamı, ortalama bir bireyin 

ömrü kadar sürebilmiş dergilerin sayısı ge- 

nelde de yok denecek kadar azdır. 

Yaşamak ve uzun süre işlevlerini etkili bi- 

çimde gerçekleştirmek durumundaki dergiler, 

bütün zorluklarına karşın, kitlesel bütünleşme 

olayını bir yaşam ilkesi olarak benimsemeli ve 

gözetmelidirler. Özellikle amaçlarının ger- 
çekleşmesi, geniş kitleler tarafından (sadece 

satınalınması değil) okunup anlaşılmasına 

bağlı olan dergiler, Bu kitlesel bütünleşme 

konusuna özel bir önem vermek zorundadırlar. 

Kanımızca Kafdağı bu tür dergilerdendir. 
Kafdağı geleneksel kültür değerlerimizin der- 

lenerek yok olmaktan kurtarılmasını bu, 

değerlerin dünya kültürü ile uyumlu biçimde 

geliştirilerek yaşanmasını ve yaşatılmasını, 

böylelikle üyelerinin kültür düzeylerinin 

yükseltilmesini ve onların, kopluma daha ya- 

rarlı insanlar olarak, evrensel oluşumlara daha 
aktif ve etkili biçimde katılmalarının sağlan- 
masını amaçlayan bir kültür derneğinin yayın 

organıdır. Dolayısıyla Kafdağı'nın, ülke gene- 

linde hemen tüm dergiler için, özellikle de de- 

mokratik amaçlı yayınlar için geçerli olan ya- | 

sal, siyasal ve ekonomik içerikli ortak 

sorunlar yanında, Kuzey Kafkasya Kültür 

Derne-ği'nin yayın organı olmaktan kaynakla- 

nan başka bazı özel sorunları da vardır. İşte bu 

sorunları aşarak yaşaması da, amaçlarını 

gerçekleştirebilmesi de geniş kitleler tarafın- 

dan alınıp okunmasına, anlaşılıp benimsenme- 

sine desteklenmesine, kısaca kitlesi ile 
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bütünleşebilmesine bağlıdır. 

Kafdağı, bağımsız çıkan öteki dergilerden 

farklı olarak, bir yandan Dernekler yasasına, 

buna göre hazırlanmış Dernek Tüzüğüne, Der- 
neğin çalışma program ve ilkelerine, derneğin 
verebildiği (daha doğrusu veremediği) kıt ola- 
naklara bağımlıdır. (Bir çalışma odası, masası, 

daktilosu, fotoğraf makinası vb. araç-gereç 

yoktur.) 

Bir yandan da daha derneğin, kendine özgü 

özellikleri bulunan (sui generis) kitle ta- 

banına, bu kitlenin kültürel gereksinmelerine, 

istem ve beklentilerine bağımlıdır. Hangi bilgi 

ve kültür düzeyinde, hangi düşünsel-felsefi : 

çizgi ve eğilimde olursa olsun, Kuzey Kafkasya 

oile ilişkisi olan, Kuzey Kafkasya kültürüne 
ilgi duyan, tüm yurtsever demokrat Kuzey Kaf- 

kasyalılara hitabetmek durumundadır. Bütün 

bu bağımlılık ve yükümlülükler, doğal olarak 
Kafdağı için yasai, tavırsal ve ekonomik anlam- 

da oldukça sınırlı ve dar bir çerçeve oluş- 

turmakta, işlerini dahada zorlaştırmaktadır. 
Üstelik bütün bunlara karşılık Kafdağı ça- 

lışanları hem sayıca azdır hem de hepsi ama- 

tördür. Aralarında . mesleği yayımcılık olan 
kimse bulunmadığı gibi önemli bir yayın de- 
neyimi olan da yoktur. Tüm çalışanları, kendi 

mesleklerinden, günlük zorunlu uğraşıla- 
rından artakalan zamanlarını ve imkanlarını 

değerlendirerek Kafdağı'nı çıkarmaya, okuyu- 

cularına ulaştırmaya çalışmaktadırlar. 

Bu ve benzeri sorunlar iki yıl önce de 

vardı, bugün de hemen aynı ölçüde devam et- 
mektedir. Kişiler değişse de genel nitelikleri 

ve sorunları süregelmekiedir. Gerçekte bir zaaf 

olmakla birlikte bu durumu, demokratik yapı 
ve işleyişi tam olarak hayata geçirememiş, 

henüz tam anlamıyla kurumlaşamamış olmanın 

doğal sonucu saymak gerekir. 

Kafdağı'nı sadece amaç ve işlevleri açı- 

sından değil, daima bu özgül ve öznel koşulla- 
rını da hesaba katacak iki açıdan değerlen- 

dirmek gerekir. | 
Kafdağı'nın 2. yılını geride bırakması 

üzerine 7 Ocak 1989 günü Ankara'da Dernek . 
Merkezi'nde yapılan değerlendirme toplan- 
isında, sistemli biçminde olmazsa da, konuya 

her iki açıdan da yaklaşılmıştır. İ 
Kafdağı'nın oluşmasına katkıda bulunan- 

lardan fırsat ve olanak bulabilenlerin katıldığı 

toplantıda hem iki yıllık yayın dönemi değer- 

lendirilmeye çalışılmış, hem de geleceğe 

ilişkin görüş, düşünüş ve öneriler dile getiril- 

miştir. 

Geçmişi değerlendirirken belirtildiği gibi, 
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özgül ve öznel koşulları açısından ele alın- 

dığında, Kafdağı'nın iki yıl boyunca sali yayı- 

nnı sürdürebilmiş olmasını bile başarı say- 

mak, çalışanlarını, emek ve destek verenleri 

şükran ve takdirle anmak gerekir. Kaldi ki 
Kafdağı bu süre içinde sadece yayımını sür- 

dürmekle kalmamış, okuyucularına, başka yer- 

lerde kolay bulamayacakiarı birçok değerli 
bilgiler, yazı ve araşırmalar da sunmuşiyr. 

Kuşkusuz Kafdağı bu yapısıyla kütüphane- 

lerde, arşivlerde güvenilir bir başvuru kaynağı 

olarak yerini alacaktır. Yayımlanmamış bazı 

bilimsel çalışmaları yayımlamak suretiyle on- 

lara kaynak belge niteliği kazandırmak, onları 

yeni araştırmacıların bilgisine ve yararlanma- 

larına sunmak bile, tek başına takdire değer 

bir başarı sayılmalıdır. 
Ne var ki Kafdağı'nı, geçmiş iki yıllık dö- 

nemde, görev ve sorumlulukları, taktik yakla- 

şımları ve kille ile bütünleşlebilmesi açı- 

sından değerlendirmek gerekirse, aynı ölçüde 

başarılı saymak mümkün değildir. Ama yine de 

bu iki yıllık yayın döneminin, gelecek için 

dersler alınabilecek değerli bu deneyim 

oluşturduğunu belirimek gerekir. 

Şimdi asıl üzerinde durulması gereken, 

önemli konu 3. yayin yılına girerken ve bun- 

dan sonra Kafdağı'nın nasıl olması gerektiği ve 

nasıl olacağıdır. : 

'Aslında yukarıdaki açıklama ve yakla- 

şımlarımız, Kafdağı'nın bundan sonra nasıl ol- 

ması gerektiğine ilişkin düşüncelerimizi, ana 

çizgileriylede olsa yansıtmaktadır. Ama yine 

de konuyu biraz daha somutlayarak açmakta 

yarar vardır. Ni 
Kafdağı, yukarıda da belirtildiği gibi, her 

şeyden önce Kuzey Kafkasya Kültür Der- 
neği'nin yayın organıdır. Bir bakıma sözcü- 
lüğünü yapmalı, buralardaki tüm etkinlikleri 

duyurmalı, tanıtmalıdır. Bu eikinliklere her 

anlamda daha geniş katılım sağlamaya yar- 
dımcı olmalıdır. i 

Bu konuda ilk görev kuşkusuz Kafkas 
Kültür derneklerine düşmektedir. Tüm 

K.K.Dernekleri, kitle tabanlarına, Kajfdağı 
okuyucularına duyurmak istedikleri mesajları, * 

etkinlikleri, haber vb. her şeyi zamanında ve 

doğru biçimde ilettikleri takdirde, Kafdağı, 

sayfalarının ve olanaklarının elverdiği ölçüde 

bunları değerlendirecek, yansıtacaktır. 

Öte yandan Kafdağı, özünde halkından 
başka hiçbir dayanağı ve güç kaynağı olmayan 

amatör bir Kültür dergisi olmanın bilinci 

içinde hareket etmeli, kendisinin de Kafkas 

Kültür Derneklerinin de varlık sebebi olan bu 
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kille ile sağlıklı bir diyalog, demokratik bir 

iletişim ve etkileşim ortamı oluşturmaya özel 

bir özen göstermelidir. Bu anlamda gerek der- ' 

gi, gerekse çalışanları, tüm ilişkilerinde, gele- 

neksel Çerkes kültürü ve terbiyesi çer- 

çevesinde hoşgörülü ve alçak gönüllü tavır ve 

davranışları, hakim kılmak, . başlangıçta ilk 

sayılarda öngördüğü demokratik katılımcı 

yayıncılık anlayışını korumalı ve geliştirerek 

sürdürmelidir. Fazla seçici ve müşkülpeseni 
olmaktan kaçınmalı, okuyucudan, gelen yazı, 

çizgi, öykü, derleme ve denemeleri, her alanda- 

Ri okuyucu Ratılımlarını elden geldiğince 
yayımlayıp değerlendirmeye, özendirerek, 

arttirmaya ve gelişiirmeye çalışmalıdır. 

Böylece yeni veya genç yazarlara fırsat ve im- 

kan vererek yazar kadrosunu genişletmeye 

çaba göstermelidir. 

Kısaca; her yöredeki hemşerilerimizin, 

bilgi, deneyim, birikim ve haberleriyle, görüş, 

düşünüş, eleştiri ve önerileriyle Kafdağı'nda 
daha çok yer almalarını, içeriğinin oluş- 

turulmasından dağılımına kadar her aşamada 
daha çok ve aktif biçimde görev üst- 

lenmelerini, söz ve karar (o sahibi olmalarını 

sağlamaya çalışmalıdır. Gerek ele aldığı konu- 

larla gerekse işleyiş biçimi, dili ve an- 
latımıyla Kuzey Kafkasya kültürüne ve sorun- 

larına ilgi duyan tüm yurtsever demokrat 

Kuzey Kafkasyalılarin rahatlıkla okuyup an- 

layabileceği, içinde kendisini daha çok bulabi- 

leceği: ve merakla arayıp sorabileceği bir Kaf- 

dağı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Öte yandan Kafdağı, akademik biçim ve an- 
latımlarla hazırlanan, gerçekten çok değerli 

olan kapsamlı araştırma yazılarını, bu tek 

sayılar yerine, gerekirse özel sayılarda 

yayınlamayı tercih etmelidir. 

Kafdağı aynı zamanda sanat dergisi adını 

taşıyor olmakla birlikte, salt sanatsal kaygı- 

larla fazla seçici ve müşkülpesent davranmak 

yerine, genç yeteneklerin sanatsal. ürünlerini 

yansılma ve özendirme anlamında bir sanatsal . 
işlev görmeyi amaçlamalıdır. 

Evet, Kafdağı 3. yayın yılına girerken bu 

öneriler doğrultusunda organize olmaya çalış- 

maktadır. 

Bu çerçevede, bir yandan bilgi ve kültür 

birikimi sağlama çabalarına katkıda bulun- 

maya, bir yandan da bir kitle iletişim aracı ol- 

maya çaba gösterecektir. Bir bilim dergisi ol- 

mamakla birlikte, mümkün olduğu kadar, 
doğruyu, gerçeği bulmaya ve yansıtmaya 

çalışacaktır. Ancak her zaman ve hemen en 

ideale ulaşmanın mümkün olmadığını hesaba 
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katarak, mükemmeli bekleyip pasifize olmak 

yerine aşamalı gelişme çabasını sürdürecek, 

başka deyişle gerektiğinde “yanlış yapabilme 

özgürlüğü" ile de hareket edebilecek, fakat bir 
yandan daima daha doğrunun, daha iyinin, 

daha güzelin arayışı içinde olurken, bir yan- 

dan da yine bu doğrultuda eleştiri ve 

özeleşiiriye hazir ve istekli bir demokrat tavır 

içinde bulunacaktır. 

Bu amaçla her çift sayılı ayın son Cumar- 

iesi akşamı Dernek Merkezi'nde yeni Kafdağı 

sayısının değerlendirilip bir sonraki sayının 

yönlendirileceği geniş katılımlı düzenli top- 

lantılar yapılmaya çalışılacaktır. . Ayrıca sözle 

ve yazıyla iletilen her türlü eleştiri ve 

öneriler değerlendirilecek, olanaklar elverdiği 

ölçüde dergide de yansıtılacaktır. 
Bu arada, Anayurt Kuzey Kafkasya ve öteki 

muhacaret ülkeleri de dahil olmak üzere hem- 

şehrilerimizin yoğun bulunduğu yerlerde, il ve 

ilçelerde gönülü muhabir ve temsilcilere ih- 

tiyaç duyulduğunu belirimelilyiz. Hem bu yeni 

yayıncılık anlayışımızı benimseyen, hem de 

yörelerini ve oradaki hemşehrilerimizi en İyi 

lanıyan, onlarla en sık ve sağlıklı biçimde ile- 

tişim kurabilen hemşehrilerimizden biri ol- 

masını istediğimiz, gönüllü temsilci ve muha- 

birlerimizden, deyim yerinde ise 'Kafdağı'nın 

oradaki gözü-kulağı, eli-ayağı olarak görev ve 

işlev görmelerini, yöre ile Kafdağı arasında 

sağlam bir köprü oluşturmalarını bekliyoruz. 

Her yörede, hemşehrilerimiz de kendi. ara- 

larından birini bu amaçla seçip görev- 

lendirirlerse ya da bize isimler önerirlerse, en 

kısa zamanda, bir muhabirltemsilci “ağı 

oluşturmak mümkün olacaktır. 

Bu organizasyonları okurabildiğimizve 
işletebildiğimiz ölçüde, Kafdağı, halkımızı ve 
kültürümüzü (doğrudan veya dolayllı biçimde) 

ilgilendiren bilgi, olay ve haberleri zamanında 
ve doğru olarak yansıtabilecek, daha sağlıklı 

bir kitle iletişim ve etkileşim aracı olabilecek 

daha demokratik bir tartışma ortamı oluştura- 

bilecektir. 
Böyle bir Kafdağı ise, ulusal-kültürel s0- 

runlarımızı işleyen yegane yayın organımız ol- 

arak, her yurtsever demokrat Kuzey Kafkas- 

yalı'nın sahip çıkmak ve bağrına basmak 

durumunda olduğu bir Kafdağı demektir. 

İnanıyoruz ki, böyle bir Kafdağı için her- 
kesin yapması gereken ve yapabileceği bir- 
şeyler mutlaka vardır, 

KAFDAĞI 
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Bilindiği gibi Kuzey Kafkasyanın yerli (Otohton) 

halkları olan ve çeşitli ülkelerde Çerkes genel adıyla 

tanınan Kuzey Kafkasyalılar 1570'li yıllardan itibaren 

topraklarına ve doğal ulusal yaşam süreçlerine 

yöneltilen yayılmacı baskı ve saldırılara karşı bir dire- 

niş ve ulusal kurtuluş mücadelesi başlattılar. Yaklaşık 

üçyüzyıl süren bu savaşlar 1860'larda Kuzey Kaikas- 
yalıların kesin yenilgisi ile sona erdi. 

Savaş sonrasında kazanan tara olan Rus 

Çarlığı, en yoğun ve kitlesel olarak 1864'de olmak 
üzere, Kuzey Kafkasyalıları Anayurtlarından sürdü. 

Özellikle Ferruh Ali Paşa'dan (1780) bu yana 
konu ile daha yakından ilgilenen Osmanlı 
İmparatorluğu da kendi çıkarları ve yayılmacı politika- 
ları doğrultusunda çeşitli biçimlerde yararlanmayı 
amaçlayarak Kuzey Kafkasyalı'ları anayurtları Kuzey 
Kafkasya'dan kopardı ve kendi topraklarına çekti. 
Çeşitli politik hesapları ve planları yanında ileride im- 
paratorluk için sorun oluşturma olasılığını da 
önceden bertaraf etmek üzere Onları geniş Osmanlı 
topraklarına dağıtarak (veya kendiliklerinden da- 
ğılmaları için gerekli ortam ve koşulları hazırlayarak) 
yerleştirdi. 

Kuzey Kafkasyalı'ların anayurtlarından sürülüp 
koparılmaları olgusunu yakından izleyen İngiltere, 
Fransa gibi dönemin güçlü ve etkili diğer emperya- 
list devletleri de ilgisiz gibi görünen politik tutumları 
ile bu trajediyi onaylamış oldular. 

Kuzey Kafkasyalı kimi işbirlikçi feodal beyler de 
kendilerine yapılan vaadlere kanarak bu sürgün ve 
tehcir olayını kolaylaştırdılar. Bu amaçla tarihsel - ulu- 
sal düşmanlıklar ve kin duyguları başta olmak üzere 
her türlü değer ve olanak etkili biçimde kullanıldı. 

Sonuç olarak Kuzey Kafkasyalılar 
henüz uluslaşma sürecindeyken toprak bir- 
liklerine, ulusal bütünlüklerine ve kendi to- 

praklarında kendi yaşamlarını özgürce be- 
iirleme hak ve olanaklarına dışardan 
yöneltilen askeri ve politik içerikli yoğun 
baskılar ve saldırılarla Anayurtları Kuzey 
Kafkasya'dan sürülüp koparılmış oldular. 

Sadece bir egemen gücün maddi baskılarıyla 
gerçekleşen ve tipik sürgün diyebileceğimiz, ta- 
rihteki benzerlerinden farklı boyutları ve özellikleri 
nedeniyle tek bir kavramla tam olarak ifade edile- 
meyen, bu yüzden de Büyük Göç Sürgün, 
Tehcir, Anayurttan Sürülüp Koparıima gibi 
kavramlarla tanımlanıp anlatılmaya çalışılan bu insanlık 
trajedisinin üzerinden yaklaşık 124 yıl geçti. 1989'da 
125. yılını yaşıyoruz. 

125 yıl önce çaresizlik içinde, ama yapılan çeşitli 
propaganda ve vaadlerin etkisi altında cılız da olsa bir 
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takım umutlarla başlayan muhaceret hayatı bu propa- 
ganda, vaad ve umutların tersine daha büyük ve yeni 
sorunlar getirdi. Sorunlar sayıca aritı, içerik olarak da 
büyüdü ve ağırlaştı. 

Halkın kendi özgür istemi dışında sürüklendiği 
bu muhaceret olgusu 1864'lerde üç milyondan az 
olmayan nüfusunun 9 75'inden fazlasını, doğal ulu- 
sal yaşama ortamından; Anayurdundan uzaklaştırdı. 
Böylece Anayurt - Muhaceret ikilemi ortaya çıktı. 

Anayurtta kalanlar kendi topraklarında, 

öz yurtlarında azınlık durumuna düşerken, 

muhacerettekiler kendi insiyatiilerinde Ol- 

mayan olumsuz muhaceret koşullarının yo- 

kedici girdabına itilmiş oidular. 
Anayurttakiler, muhacerettekilerden boşalan to- 

praklar nedeniyle birbirinden uzak ve küçük ulusal 

birimler halinde kaldılar. 1917 Sosyalisi Ekim devri- 

minden sonra hemen her türlü temel ulusal haklara 
sahip oldukları halde kendi topraklarında azınlık duru- 
muna düşürülmüş olmanın getirdiği sayısal azlık ve 
yetersizlik nedeniyle bu haklarını gereği gibi kullanıp 
değerlendirememenin burukluğu içerisindedirler. K. 
Kafkasyalılar bu sayısal azlığa rağmen tüm Sovyetler 
Birliği genelinde ki başarıları ve saygınlıklarıyla ulusal 
yeteneklerini, güç ve potansiyellerini kanıtlamış ol- 
dukları halde, büyük çoğunluğunun Anayuritan 
sürülüp koparılmış olmasından kaynaklanan, tarihsel 
- ulusal eşitsizlikleri yüzünden, bugün evrensel 
oluşumlarda; dünya bilim ve teknik havuzunda, 
kültür ve sanat mozayığında, ekonomik ve politik 
platformlarında da layık oldukları düzeyde yer ve rol 
alamamanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar. . 

Muhacerettekiler ise Anayurttan koparılmışlık 
yanında, muhâcerette de bir coğrafi bütünlük içinde 
değildirler. Çeşitli muhaceret ülkelerinde ve bu 
ülkelerde de biribirinden farklı ve uzak yörelere 
dağıtılmış olarak bir kopukluk içerisinde ulusal 
kültürel yaşam mücadelesi vermektedirler. Halkı pa- 
sifize eden başlangıçtaki sahte vaadlere ek olarak, 
ulusal - kültürel anlamda toplumun doğal direncini 
büyük ölçüde kıran bu dağınıklık ve kopuklukla bir- 
likte, ulusal kimliğin tanınması kendi diliyle kendisini, 
kültürünü geliştirme hakkı gibi, bir halk için vaz- 
geçilmez en temel haklar başta olmak üzere bir çok 
demokratik - ulusal haklardan yoksunluk v.b. gibi 
olumsuz koşullar etkilerini arttırarak sürdürmektedir. 
Buna bağlı olarak anadille iletişim olanağı giderek 

© azalmakta, ulusal kültürel değerlerden uzaklaşmalar 
kültürel yozlaşma ve yabancılaşmalar adeta tırmanış 
göstermektedir. İçinde bulunulan hızlı asimilasyon 
süreci, artık yakın gelecek için bile, ulusal - kültürel 
yokoluş kaygılarını somut ve yoğun biçimde 
gündeme getirmektedir. 

Hem sayısal olarak nüfusta, hem de 
nitelik olarak etnik yapıda grafikler giderek 
hızlanan bir düşüşü haber vermektedir. 
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O kadar ki 1864'lerde Anayuritan sürülüp ko- 
parıldığında iki milyon dolayındaki nüfus, (Yüzyıl 
boyunca doğal olarak herhalde bir kaç kat ariması 
gerekirken) görünüşe göre en az yarı yarıya azalmış 
durumdadır. 

Eskiden, çok değil, daha on yıllar öncesinde, 
ana dilini konuşamayanlar oldukça seyrek görülür 
ve yadırganırken, hatta kendileri de bundan bir 
eziklik ve eksiklik duyarlarken, şimdilerde nere- 
deyse anadilini konuşabilenler yadırganır hale gel- 
mektedir. Ana dilini konuşabilenler ileride belki 
“köylülükten kurtulamamış, geri kalmış" olarak 
görülmeye, ana dili bilmemek belki de gelişmişlik 
göstergesi sayılmaya başlayacaktır. 

Geleneksel kültürel değerler için durum daha 
da kötüdür. Eskiden bir toplulukta törelere aykıri bir 
davranış, hemen sırıtır ayıplanırken, şimdi nere- 
deyse törelere uygun davranışlar sırıtır ve yadırganır 
olmuştur. Hatta törelere uygun davrananlar bir 
yana, bunları teorik olarak bilen birilerine rast-: 
ladığımızda sevinçten ağzımız kulaklarımıza varır 
olmuştur. 

Kısacası; bir halkın üreyip çoğalması, nü- 
tusunun artması, kendi kültürel değerlerini yeniden 
üretmesi ve çağın gereklerine uygun bir biçimde 
geliştirerek sürdürmesi doğal ve asıl iken, bizde es- 
kiyi korumak bile olanaksız hale gelmiştir. Bu gidişle 
muhacerette, bırakınız geleneksel kültürel 
değerlerimizi yaşatmayı, yaşamda uygulamayı, yakın 
gelecekte arşivlemek için bile bulamayacak duruma 
geleceğiz. Muhaceret ülkelerinde, Kuzey Kafkas- 
yalı olduğunu diliyle kültürüyle kanıtlayabilecek 
kişiler, "Son Sesler" olarak önemle aranır duruma 
gelecektir. 

Etkili ve ivedi önlemler alınmadığı takdirde mur- 
haceret koşullarında, en azından ulusal kültürel an- 
lamda, yokoluş kaçınılmazdır. 

Bütün bunlara karşın, sorunlarımıza köklü 
çözümler getirebilecek ciddi organizasyonlar 
yapılmadığı gibi, Kuzey Kafkasyalılar olarak asgari 
müştereklerde bile yeterli ve sağlıklı bir uzlaşmaya 
varabilmiş değiliz. 

Kimimiz geçim derdinde özel sorunlar arasında 
bunalmış, ulusal kültürel sorunlarımıza ilişkin 
çabalarda aktif olarak görev almak için gerekli fırsat 
ve olanağı ya da güç ve cesareti bulamıyoruz. Kimi- 
miz de özel sorunları çözebilmiş "işleri yoluna koy- 
muş" olmanın rahatlık ve rehaveti içinde ulusal 
kültürel sorunlarımızı görmüyor, görmezlikten geli- 
yor, adeta bu türlü sorunlardan kaçmaya çalışıyoruz. 

Kimimiz, bu sorunlarımızı gündemine almaya 
değer bulmayan soldan tutun da, böyle sorunların 
varlığını kabul etmeyi bile neredeyse ihanet sayan 
sağ uca kadar, birbirlerinden farklı, hatta karşıt siya- 
sal oluşumlar içerisinde ikbal arıyor, belki tarihteki 
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pek çok örneği gibi bizi birbirimize karşı istismar et- 
mek bizi birbirimize kırdırmak isteyen güç ve odakla- 
ra iarkında olmadan araç ve malzeme oluştu- 
ruyoruz. Kimimiz de bir takım garip ve anlamsız 
alışkanlıkların boyunduruğundan kurtulamıyor kah- 
ve köşelerinde, oyun masalarında, meyhanelerde 
v.b. yerlerde ömür tüketiyor, sahip olduğumuz güç 
ve olanakları sorumsuzca, hoyratça harcıyoruz. 

Kimimiz ise bürokraside tırmanabilmek, böy- 
iİece iki lokma fazla yiyebilmek ya da iyi memur, 
dürüst bürokrat olarak başımızı dik tutabilmek, belki 
bir aferin daha alabilmek için aslımızı saklamakta, 
hatta unutmakta bir sakınca görmüyoruz. Oysa bu- 
nunla başımızı kuma gömmüş olmaktan başka bir 
şey yapmış olmuyoruz. Zira ne kadar aslımızı unu- 
tursak unutalım, tırmanışları düzenleyen güçler ve 
odaklar bizim aslımızı hiç unutmuyorlar. Bize belirli 
bir yerin üstüne tırmanma fırsat ve olanağı vermiyor- 
lar. Bunu anladığımız zaman da iş işten geçmiş olu- 
yor ve artık istesek de kendimizi bulamıyoruz. 

Kimimiz de artık bu dünyadan umudumuzu 
kesmiş, sesi , nefesi keskin bir tarikat şeyhinin der- 
gahına postu sererek öbür dünyayı garantileme 
umut ve hesapları ile avunup mutlu olmaya 
çalışıyoruz. Böylece "İslam'da kavmiyet yoktur" di- 
yerek bizi yok saymak, ulusal kültürel haklarımızdan 
uzaklaştırmak isteyenlerin, ama bu arada kendi kav- 
miyetlerini yürütmekte bir sakınca görmeyenlerin 
ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. 

Sonuçta pek çoğumuz, ulusal , kültürel sorun- 
larımızı, yasal sınırlamalarla hareket alanları da- 
raltılmış, üye ve çalışanları azaltılmış ekonomik olarak 
da güçsüzleştirilmiş kültür derneklerimize, ve oralar- 
da içtenlik ve özveri ile çaba gösteren bir avuç du- 
yarlı insanımıza bırakmış, o insanları ve çabalarını 

uzaktan izleme, bazen takdir etme, bazen iyi niyetle 
eleştirme, çoğu zaman da giyaplarında onları kara- 
layıp çekiştirme görevini kendimize ayırmış oluyo- 
UZ. 

Evet muhaceret tarihinin 125. yılına girerken 
durumumuz hiç de iç açıcı değildir. Sorunlar 
gerçekten çok, çetin ve karmaşıktır. Kuzey Kafkas- 
yalılar kimileri artık bir daha geri getirilemez, telafi 
edilemez olmak üzere, pek çok kayıplara, zararlara 
ve haksızlıklara uğratılmışlardır. Karşımızda oldukça 
karamsar bir tablo bulunmaktadır. Ama kabul etmek 
gerekirki, temel gerçeği hareket noktası olarak 
seçmek, ayakları yere basmayan hayallere 
kapılmakdan her halde her zaman daha doğrudur. 
Sorunların çokluğunu, zorluğunu ve karmaşıklığını 
görmek, belki kimilerini umutsuzluğa düşürebilir. 
Ama inanıyoruzki aynı durum, sorunları bilinçle 
teşhis edebilen inançlı insanları daha kararlı ve uzun 
soluklu çabalara yöneltecek ve bileyecektir. Zira 
henüz herşey bitmiş değildir. 
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Unutmamak gerekirki her karamsar tablonun 
birde öteki yüzü, madalyonun bir de ters taralı 
vardır. Kaybolmakta olan pek çok değeri, hak ve 
olanağı hala yakalamak, değerlendirmek ve geliş- 
trmek mümkündür. Hemen herkesi i en üsi dü- 

zeyde tatmin edebilecek geçerli, kalıcı ve gerçek- 
leşebilir çözümler hala vardır. 

Herşeyden önce, içinde bulunduğumuz 
bu olumsuz tabloyu gözlemleyen, kavrâ&- 
yan, bundan kurtulma yollarını arayan Vi 
yarlı insanlarımızın sayısı hiç de az değild 
ve giderek daha da çoğalmaktadır. rk 
halkımız tüm güçlüklere, olanaksızlıklara 
karşın, giderek. ulusal, kültürel sorunlarına 
daha çok sahip çıkma çabası içerisindedir. 
Geçim sorunu dahil özel gibi görünen bir 
çok sorunun da aslında topl umsal olduğu- 
nu, ulusal-toplumsal sorunlarımızın çözü 
mü ile birlikte özel sorunlarımıza da daha 
kolay çözüm bulunabileceğini kavrayan- 
ların sayısı hızla artmaktadır. 

Özel sorunlarını çözebilmiş olanlar da bunun 
yetmediğini, bir topluma mensup olma duygusu- 
nun, birtakım değerleri paylaşmanın gereğini ve 

İ önemini yaşayarak görüp anlamakta ve kavramak- 
tadırlar. Tarihsel olarak ulusal onurun, evrensel er- 
demlerini kanıtlamış bir halkın haklı gururunu pay- 
laşmak gereğini duymakta, bunu giderek daha çok 

istemektedirler. Çeşitli siyasal oluşumlarda yer almış 
olanlar, birlikte çalıştıkları kadroları ve siyasal rakiple- 
rini tanıdıkça kendilerini daha iyi tanıyıp değer- 
lendirme olanağı bulmakta, asıl sorunlarına doğ- 

rudan omuz vermeyi, hiç değilse bulundukları yer- 
lerde tarihsel ulusal sorunlarımızı dile getirmeyi gö- 
rev saymaktadırlar. 

Bir takım kötü alışkanlıkların etkisinde olan 
hemşehrilerimiz de, belki pek azı dışında, birgün 
mutlaka uyanacak, yürütülen çabalara omuz vere- 
ceklerdir. Bürokraside tırmanış veya aferin için ken- 
dini gizleyenlerin, çifte kişilikli olmaktan kurtulmaları 
da, dindar hemşehrilerimizin, Allah'ın Çerkesce de 
bildiğini, Çerkes dilini kullanarak da müslümanlık 
yapılabileceğini kavramaları zor ve uzak değildir. 

Öte yandan, genel olarak okuma-yazma bilme- 
yenimiz neredeyse kalmazken, anadille okuyup- 
yazanlarımız, yüksek öğrenim görenlerimiz, meslek- 
lerinde aşama yapanlarımız hızla çoğalıyor. Artık her 
alanda, her düzeyde başarı ile görev yapan yetkin 
hemşehrilerimizi daha çok görüyor ve gurur- 
lanıyoruz. Çeşitli ülkelerde, bu ülkelerin en çalışkan 
en başarılı ve en sadık unsurları olarak, gerek ulusla- 
rarası düzeyde barış dostluk ve işbirliği ilişkilerinin 
geliştirilmesi, gerekse kendi ulusal-kültürel sorun- 
larımızın çözümü açısından, sahip olduğumuz po- 
tansiyel hiç de küçümsenmeyecek düzeydedir. 

Nihayet dünya durmadan değişiyor. 
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Gerek Anayurdumuzda, gerek içinde bulunduğu-. 
muz muhaceret ülkelerinde ve gerekse dünya ge- 
nelinde ortaya çıkan gelişmeler büyük örem taşı- 
yor. Artık insanlık kişi ve toplumların hak ve özgür- 
iükleri konusunda giderek yükselen bir duyarlılık 
içinde... Kültürel çalışmalar, evrensel dünya küllür 
mozayığına katkı anlamı taşıdığından, daha bir saygı 
ve takdirle destekleniyor. İnsanlar, kitleler giderek 
uyanıyor, bilinçleniyor., Ve kuşkusuz bütün bunlar, 
ulusal - kültürel sorunlarımızın demokratik çözümü 
açısından güç ve olanaklarımızı daha da arttırıyor. 

Sözün kısası bir yanda sorunlarımız 
çetin karmaşık ve çok... Ama karamsarlığa, 
umutsuzluğa da asla yer yok... Zira öyle 
anıyoraz ki bilgi ve bilincimiz, inanç ve 

kararlılığımız, birbirimize karşı geleneksel 
güven duygumuz, sevgi ve saygı bağımız 
başta olmak üzere, sahip olduğumuz güç 
ve yetenekleri, olanaklarımızı, aklın ve bi- 

liimin önderliğinde gerektiği gibi değer- 
lendirdiğimiz takdirde aşılamayacak engel- 
imiz, çözülemeyecek sorunumuz kalmaya- 

caktır. 

- Sorunların bütün yönleriyle tam ve doğru ola- 
rak ortaya konulması, hemen herkesi en yüksek 
düzeyde tatmin edebilecek geçerli kalıcı ve 
gerçekleşebilir bir çözümde uzlaşılabilmesi ve bu 
çözüm doğrultusunda sahip olunan olanaklardan 
en verimli biçimde yararlanılabilmesi bakımından 
125. yıl, yeni ve çok: önemli bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir. 

125. yılda dönüp yakın geçmişimize ve 
günümüze büyüteç tutmalı, kişiler, kurumlar ve 
toplum olarak kazandıklarımız, kaybettiklerimiz, 
yaptıklarımız - yapamadıklarımız, yanlışlarımız - doğ- 
rularımız... gözden geçirilmeli, gelecek için eğilimin 
yönü ve hızı göz önünde tutularak gereken tavır 
alınmalı ve yarınları yönlendirecek temel kararlara 
varılmalıdır. 

Gelin hep birlikte, bizi birbirimizden uzak- 
laştıran geçmişteki hatalarımızı 125. yıl dolayısıyla 
bağışlayalım ve artık tekrarlamamaya özen gös- 
terelim. Zengini - yoksulu, işçisi - patronu, yaşlısı - 
genci, köylüsü - kentlisi, sağcısı - solcusu, kadını , 
erkeğiyle 125. yılda genel bir af ilan edelim. 125. yılı, 
elbirliğiyle bir iş ve güçbirliği ortamı, bir uzlaşma yılı 
haline getirelim. Daha iyiye. daha güzele yeni bir 
başlangıç yapalım. 

Her Kuzey Kafkasya'lı aydının kendi öze- 
leştirisini yaparak tarihsel - ulusal görev ve sorumlu- 
luklarının gereklerini yerine getirmeye karar verebil- 
diği ve bunu başarabildiği ölçüde, 125. yıl gerçek- 
ten anlamlı bir dönüm noktası ve (Belki de muhace- 
ret hayatının sona erdirilmesi doğrultusunda) yep- 
yeni bir başlangıç oluşturabilecektir. İnsanı buna 
içtenlikle inandırabilecek pekçok neden vardır. 
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Doğada, toplumda, insanda 
değişim kaçınılmaz bir olgu- 
dur. Değişme olmadan gelişme, 
gelişme olmadan değişme ola- 
maz. Doğada, toplumda insan- 
da değişim, "Tez-Anti Tez- 

Sentez” şeklindeki diyalektik 
tarzda kendini gösterir. De- 
gişme olmadan yaşamın kendi- 
si de olmaz. Yaşama enerji ve 
güç sağlayan, değişmenin ken- 
disidir. İnsan oğlu var 
olduğundan bu yana sürekli bir 
değişim ve gelişim içeri- 
sindedir. İnsanoğlu taş devrin- 
den uzay çağına geldi ve uzaya 
egemen olma yolunda önemli 
mesafeler katetti. Teknolojik 
gelişmeler yaşamı alabil- 
diğine kolaylaştırırken, doğa 
ve toplum dengelerini de alt 
üst etti. Doğayı, toplumları, 
insanları açıklamaya çalışan 
bir çok düşünsel akımlarda 
kendi kalıplarını kırıp, 

dünyayı, insanı, doğayı yeni- 
den kucaklamaya ve yorumla- 
maya başladılar. Gelişen ve 
değişen dünya iletişim ağı, 
dünyayı daha da küçülttü. Bu 
sayede siyasal sistemler 
arasındaki çelişkiler azala- 
rak, evrensel barış, eşit pay- 

laşma, özgürlük, insan hak- 

larına saygı ilkelerinden 
hareketle yeni bir dünyanın 
kurulması doğrultusunda önem- 
li adımlar atıldı. İnsanın te- 
mel alındığı, her şeyin insanın 
mutluluğu için olduğu bir 
dünyanın yaratılması doğrul- 
tusunda uluslararası ilişki- 
lerde yoğunlaşan çalışmalâra 
karşın, bazı toplumların bi- 
linçli şekilde duyarsız- 
laştırıldıkları görüldü. De- 
pişme ve gelişmeyi engelliye- 
ceklerini sanan bir takım mad- 
ramazlar, ellerine geçirdikleri 
olanakları, insanların re- 

fahını sağlamaya yönelik 
çabalara harcamak © yerine, 
kendi bireysel çıkarlarında 
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kullandılar. Yine bu madra- 
mazlar, en mükemmel canlı 

varlık olan insanoğlunu bencil- 
lik nemelazımcılık çukurunda 
boğmaya çalıştılar. 

Bu arada sözü: 
Bencillik, nemelazımcılık 

çukurunda gün geçtikce du- 
yarsızlaşan Kuzey Kafkasyalı 
aydınlara getirmek istiyorum. 
"Ne oldu size beyler", Neler 

yaptılar size beyler", "şimdi 
nerelerdesiniz beyler" diye so- 
ruyor, herşeye rağmen onlara 
MERHABA diyorum. 

Her şey gibi sizde de- 
ğiştiniz. Evlendiniz. Çocuk- 
İarınız, eviniz, arabanız ve 
belki de torunlarınız bile oldu. 
Uzun yıllar bırak kitap oku- 
mayı, gazete okumaktan bile 

çekindiniz. Saçlarınıza kır 
düştü. Çocuklarınız boy- 
İarınıza gedi. Geçim derdi. 
Arabanın, evin, eşyanın, taksi- 

di derken zaman su gibi akıp 
gitti. Şimdi sıcak evlerinizde 
varsa bir kaç dostunuzla 
pişpirik oynayıp, balık tuta- 
rak vaktinizi geçiriyorsunuz. 
Belki eski günleriniz göz- 
lerinizin önüne geliyor, o Za- 
manlar yaptıklarınıza sevi- 
niyor, gururlanıyorsunuzdur. 
Belki de keşke o günler böyle 
şeyler yazıp, konuşmazsaydım 
diyorsunuzdur. Belki de.......... 
Belkileriniz çoğalıp gidiyor 
erener Benim kisi birer tah- 
minden ibaret... Belki de ne 
geçmişi, ne bugünü, ne de ge- 
leceği düşünüyorsunuzdur. 
Yok..... Yok...... Hiç birşeyi 
düşünmediğinizi sanmıyorum. 
Bu kadar duyarsızlaştığınızı 
düşünmek bile istemiyorum. 

Hayır......... Bu- 
günkü siz, geçmişteki siz 
değilsiniz...... Siz değişmiş- 
sininizdir.......... -Elbette 
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değişti. be adam. Bir de de- 
gişimden söz ediyorsunuz. 
Değişti insanlar beyefendi. 
Değişti. Veya değiştirildi. 
Hanideğişme olmadan gelişme 
olmaz diyordun ya, daha ne is- 
tiyorsun. Değiştiklerine göre 
geliştiler demektir. 

Galiba haklısın. Hem 
değiştiler, hem de enine boyu- 

na geliştiler, palazlandılar. 
AMA DUYARSIZLAŞTILAR. 
Değişerek gelişen, duyar- 
lılıklarını sürdüren yok mu? 
Var. Onlara bir sözüm yok za- 
ten. 

Eskiden yok oluşa itilen 
toplum üzerine nutuklar atıp, 
yazılar yazan insanlar ne- 
rede? Gerçekten neredesiniz 
beyler? Bir çok dergide çeviri 
özgün yazılarla K. Kafkasya 
kültürüne katkıda bulunanlar 

neredesiniZ?.........eerseeereeeeree 
Beyler. O, içine düşü- 

rüldüğünüz bencillik ve neme- 
lazımcılık çukurundan başınızı 
şöyle bir uzatıp, etrafınıza 
bakınız. Neler oluyor ülke de 
ve dünyada. Sizin gibi, Her 

değiştiği oülkede, 
dünyada, "Hiç olmazsa ne 
olduğunu öğrenin", "Hiç olmaz- 
sa geçmişte söylediğiniz konu- - 
larda, her şeye rağmen, dur- 
yarlı insanların var olduğunu" 
görün. Görün ve şapkanızı 
önünüze koyup düşünün. 

HEPSİ BU KADARMIYDI? 
Bu soruyu kendinize, 

eşinize, dostunuza sorun. Evet 
gerçekten HEPSİ BU KADAR- 
MIYDI? 

Eğer bu kadarsa güle güle 
yolunuz açık olsun. İnsanlık ve 
Kuzey Kafkasya tarihi sizi 
elbette değerlendirecek........... 

"Yok.... Hepsi bu kadar 
değil" diyorsanız. Buyrun ge- 
lin. Kültürün, dilin ge- 

liştirilip, yaşatılması doğ- 
rultusundaki çalışmalara siz- 
de katılın................ 
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Destan okurken çocuk- 
inürümu, Günümüzde 

olduğu gibi TV. nin bulunma- 
dığı uzun kış gecelerinde köy- 

  

lülerimizin bir araya gelerek. 
çeşitli şekillerde eğlendik- 
İleri, düğünler yaptıkları ço- 
cukluğumun gecelerini.. 

Böyle gecelerde köyde 
yaşayanların tümü-yaşlısı- 
genci-kendi akranlarıyla bu- 
luşur, söyleşirler, eğlenceler 
düzenlerlerdi. Küçüklüğümden 
beri beni en çok cezbeden 
yaşlıların eğlenceleri olmuş- 
tur. Böylesi toplantılarda 
kimse kişisel tasa ve kı- 
vançlarını sezdirmez, içinde 
bulunduğu topluma-istemesede 
ayak uydurmaya çalışırdı. 
Yaşlıların şakalaşmaları çok 
ilginçti: Şakalarını ima 
($'eğ'el ebze) ile söylerler, 
kavga edeceklermiş gibi göz- 
lerini patlatarak birbirlerine 
bakarlar, tasayla geçen ya- 
şamlarının yüzlerinde bı- 
raktığı derin çizgiler zaman 
zaman küçük çocuk yüzüne ve 
saflığına dönüşür, oturuşları, 

bakışları, konuşmaları ayrı 
ayrı dünyalarda yaşadıkları 
izlenimini uyandırırdı. Yapi- 
lan şakalar toplantı yerinin 
dışına taşmaz, ne denli ağır 
olursa olsun, şakaya kızılmaz. 
Ne kadar gülünürse gülünsün, 
ne kadar yenilip içilirse 
içilsin en sonunda söz döner 
dolaşır Kafkasya'ya, "Xekuj"e 
ulaşırdı, bu konuda duyulan- 
lar, hissedilenler anlatılırdı. 

Kafkasya'dan söz edilirken | 
herkesin başı yere düşer, an- 

latılanlar düşlerde somut- 
laştırılır, tükenmek bilmeyen 
giz dolu bir özlem yürekleri 
sarardı. Belki de aynı öyküyü, 
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masalı, destanı yüzlerce kez 
dinlemişlerdi. Fakat anla- 
tılanları yeni duyuyorlarmış 
gibi vecd içinde dinlerler, 
söylence kahtamanıyla tasa- 
İanırlar, sevinirlerdi. Çok ünlü 
anlatıcılar vardı. Söylenceye 
ekleme yapmak bir nevi 
söylenceye saygısızlık sayı- 
lırdı. Söylenceye ekleme yap- 
mak "günah"tı. "Bu anlat- 
tığım Nart söylencelerinden 
olduğu için doğrusunu söyle- 
memek olmaz" denilirdi. Za- 
ten anlatıcı kendiliğinden ek- 
leme yapacak olursa, dinleyi- 
ciler söze karışır, doğrusunun 
söylenmesi istenir, anlatıcı 
kabullenmesse, kavgaya vara- 

bilecek bir tartışma başlardı. 
Kafkasya'nın Adıgeler için 

önemi çok büyüktü: "Tanrı, yer 
yüzünü insanlara paylaş- 
tırmak için randevu vermiş. 
Fakat Adıgeler büyük bir 
şölene katıldıkları için rande- 

vu gününü unutmuşlar. Akılları 
başlarına geldiğinde de iş 
işten geçmiş, tanrı insanlara 
yurtlarını vermiş. Adıgeler, 
yersiz, yurtsuz kalmanın ver- 
diği tasayla düşünmeye baş- 
lamışlar. İçlerinden biri: 
Tanrının öyle vara-yoğa kız- 
maması gerekir. Yanına gider, 
sorunumuzu söylersek bize bir 
yol göstereceğini sanıyorum. 
Bu öneriye diğerleride katıl- 
“mış, Kaf dağının doruğunda o- 
turan tanrıya gitmişler. Tanrı, 
Adıgelere ne istediklerini sor- 
muş. Onlar da, verilen rande- 
vuya yetişemediklerini, yurt- 
suz kaldıklarını söylemişler. 
Tanrı: Sizin nasıl insanlar 

olduğunuzu öğrenebilmem için 

karşımda eğlenin de bir karara 

varayım, demiş. Adıgeler, 

tanrının huzurunda yedi gün, 

yedi gece eğlenmişler, Tanrı: 
Ben, Kaf dağını ve eteklerini 

kendime ayırmıştım. Sizin 
gibi bir ulusun benden uzak 
yaşamasına gönlüm razı ol- 
maz. Siz de Kaf dağının etek- 
lerinde yurt kurun, demiş”, 

Söylence kahramanlarıyla 

günümüz insanlarının,söylence 

temalarıyla bu günkü düşün- 
celerimizin arasında garip bir 
benzerliğin olduğunu sanı- 
yorum. Çoğu zaman Nart 
söylencelerinin zamanımızda 

mı, yoksa çok eski zamanlarda 

mı söylendiklerini düşün- 
meden edemiyorum. 

Nart söylencelerine olan il- 
gim Uzunyayla'da daha da 
arttı. Nart söylencelerini bilen 
yaşlılardan çok söylence din- 
iedim. Özellikle "Bahsımafe 
Vored-Bahsıme içme türküsü" 

mitolojik özelliklere sahip 
gerçek söylencelerdi. Daha 
sonraları ünlü araştırmacı, 

Nartolog Hadegatl'e Asker'in 

"NARTLAR" adını verdiği 

yedi çiltlik derlemesini oku-. 
duğumda; "Papko Teterşav, 

Poko" gibi destan kahraman- 
larının öykülerini Çörmüşek 
yaylasında duyduğumu anım- 
sadım. 

Nart söylencelerinin asıl 
önemi, tarım, maden işleme 

gibi insanlığın gelişmesinde en 
önemli işlevi üstlenmiş olan 
kültlerin diyalektik öze day- 
andırılarak akılcı bir yön- 
temle anlatılmasındadır. Su- 
lamanın nasıl keşfedildiğini 

(Setenay ve Kır Çiçeği) 
söylencesi, tohum ıslahını 
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(Savsırıko ve Yeminaj) söy- 
lencesi, şarabın nasıl bulun- 

duğunu (Tanrıların Şarap İçme 
Töreni) adlı söylence, dölleri 
kuruyan, koçları yok olan ko- 
yunların nasıl döle ulaştıkları 

(Bedinoko'nın Nartlara Ka- 
zandırdığı Güzel Bir Töre), 
söylencesi, orağın bulunuşunu 
(Setenay'ın Öğütü) adlı söy- 
lence, demire suyun nasıl veril- 
diğini (Tlepş ve Gelini) adlı 
söylenceler anlatmaktadır. 
Söylence anlatılmaya başla- 
nırken “Bu koca dünya henüz 
balçık halindeyken..." diye 
başlayan tekerleme ile baş- 
lanması da Nart söylence- 
lerine ayrı bir özellik ka- 

zandırıyor. 

Nart söylencelerinde Tanrı- 

insan ilişkileri de çok ilginç. 
Tanrılar; Pako, Amış, Yeminej, 

Sozorej, Mezıtha, Psıtha, Tha- 

geleç, Tlepş vb. tanrılar insan- 
larla birlikte yaşıyorlardı. Bu 
tanrılar bilgelikleriyle insan- 
lara yol gösteriyor, yaşamın 
kolaylıklarını ve güzellik- 
lerini öğretiyorlardı. İnsan- 
ların zaman zaman tanrılara 
karşı geldikleri, hatta tanrı- 
ları alt ettikleri bile oluyor. 

Hadegatl'e Asker: "Eski in- 
sanların dünyaya bakışlarını, 
doğa olaylarına karşı ta- 
kındıkları tavırları, onun 

“gizlerini" çözmek için neler 
yaptıklarını, tasa ve kıvanc- 
larını, kaderlerinin kazanmış 
olduğu yengileri, en sonunda da 
salt Adıgelerin değil, insan- 
lığın kültürünün gelişmesini 
adıge nart söylencelerindeki 
şarkılarda, melodilerde adım 
adım izliyebilirsin. Çok ya- 
rarlı olan bu işlevleri nede- 
niyle halk eposu dünya kültü- 
ründe önemli bir yer tutar. " 
(Bak. Nartlar. Cilt1. s. 37. p. 
6)" diyer. 

Nart söylencelerini oku- 
duktan sonra Hadegati'e 
Asker'in bu düşüncesine ka» 

tılmamak olası değil sanırım. 
  

KANA NAR TT A TK 

Adigelerin türkülerinde, melodile- 
rinde, söylencelerinde nartlara ilişkin 
olarak anlattıkları adıge yiğitlik Öy- 
külerine NART EPOSU denir. Onlar 
çok eski zamanlarda, yazı öncesi zaman- 
larda, insanlar tarafından söylenmeye 
başlanmış yüzyıllar boyunca eklemeler 
yapılarak zenginleştirilmiş, muazzam 
Adıge eposu-epopesi oluşturulmuştur. 

Eposun tüm özelliklerinden söz 
etmek, onları bu etütde incelemek 
gereğini duymuyoruz, biz daha çok . 
adıge eposunun özelliklerinden söz et- 
mek istiyoruz. Eposun sahip olduğu an- 
lamı, başlangıcını, büyüklüğünü "yaşını" 
kanaat getirdiğimiz gibi söylemeyi 
amaçlıyoruz. 

Adıge eposu, insanlarımızın ço- 
cukluk türküleri, masalları, akıllılıkları, 
düşünceleri, fetanetleridir. O, Adı- 
gelerin tarih içinde almış oldukları yolun 
söylencesidir. Epos, eski Adıgelerin 
masalı, huyu, dünyaya bakışları, bere- 
ketlilikleri, sosyal yaşamları, inançları, 
sanat tarihleridir. 

Eposu, "Adıge" olarak nitelen- 
dirmemizin nedeni, onun yaratılışında 
tüm Adıge boylarının ortak malları 
oluşu, ilginç masal-tarihlerini oluş- 
turmasıdır. 

"Adıge-boyları", deyiminden 
şunu anlıyoruz: Abzahler, Bjedugler, 
Besleneyler, Natıhuaceler, Şapsıgler, 

Hakuadzeler, Çemguyeler, Kaberdey- 
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ler, Hatıkoyler, Mamhışeler, Yece- 
rıkoler. 

"Nartlar” sınıfsız toplum eposu- 
dur. 

K. Marks'ın söylediği gibi, eposu 
yaşam doğurmuş, yaşamı anlatmıştır. 
Böyle olunca da, onur, yaşamlarından 
çıktığı Adıgelerden söz etmemiz gere- 
kir. Niçin, dersen, onları tanımadan 
Adıge eposunu gereğince anlayamayız. 

G. V. Noviçke'nin yazdığına göre, 
1830 yılında Adıgey'de 1.082.200 in- 
san yaşıyordu. (941.3. "Kubanskie 
oblastnie vedomosti", No: 38, 1884). 
Şimdi savaşlardan ve kıtlıklardan arta 
kalan 350-400 bin Adıge Kıyı 
Şapsıgesinde, Adıgeyde, Şhaşefij 
köylerinde, Çerkeskde, Kabartayda, 
Mezdokda, Stavropola bağlı Kurske 
rayonunda yaşıyorlar. 

Ülkemizde Adigeler en çok ş 
- kentlerde oturuyorlar: T'uapse, May- 
kop, Şıthale, (Beloreçensk), Leban, 
Krasnodar, Armavir (1), Çerkesk, 
Nalcık, Mezdegu (2), Tırnavuz, vb... 

Değişik zamanlarda olan savaşlar 
nedeniyle Kafkasya'dan göç edenler bu 
gün Irak, Lübnan, Hint okyanusunda bu- 
lunan Madakaskar adaları, Arnavutluk, 
Ürdün, Suriye, Türkiye, Mısır, Tunus, 
Cezayir, İsrail ve başka ülkelerde 

. yaşıyorlar. Nerede yaşarlarsa yaşa- 
sınlar, Adigeler, Nartlara ilişkin melod- 
ileri, söylenceleri, türküleri biliyorlar. 

Adıgeler, Kafkasya'nın otokton 

halkı: Tarihi kalıntıların belirttiğine 
bakılırsa onlar 2500 yıl kadar önce de 
burada yaşıyorlardı. Bunu antik yazar- 
lardan Gekataya Miletsk, Gellanika Miti- 
lensk, takma adıyla-Skilak, takma 
adıyla-Skimne, Strabon, Potolomey gibi 
yazarlar kanıtlıyorlar (3). 

Cenevizli Georg İnteriano 1551 
yılında Adıgelerden söz ediyor, yerleşim 
bölgelerini, törelerini, özelliklerini an- 
latıyor. İtalyanlar, Grekler, Latin diliyle 
konuşanlar Adıgelere, “Zihler” diyorlar. 
Tatarlar ve Türkler de "Çerkes" diyor- 
lar. Kendi kendilerine de "Adıge" adını 
vermişler. 

Doğan çocuğu suya götürüyorlar, 
buz gibi olsa da çocuğu suda yıkıyorlar. 

Ülkeleri çoklukla bataklık, sazlık. 
Çok mandaları var. İçtenliğe büyük saygı 
duyuyorlar, atları ve silahları dışında, 
ellerinde ne varsa istekle armağın edi- 
yorlar. 300 dukat ile 500 dukat 
değerinde satılabilen büyük altın tas- 
ları, gümüşten yapılmış eşyaları var, 
altın taslarla içki içiyorlar tanrı adına, 
umutları büyük. 

Çevrelerinde oturan tatarlarla 
her zaman savaşıyorlar. Bazen Bostforu 
44) buz üstünde geçiyorlar, Hersones 
Tavriceske (5) de yaşıyan tatarları ta- 
lan ediyorlar, onların oluşturduğu küçük 
birlikler tatar ordusunu önüne katarak 
sürebiliyor, silahları onlarınkinden daha 
iyi, daha çevikler ve güçlü yapıları var. 
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Zihler, çoğunlukla güzel oluyorlar, 
vücutları sağlam, Kahire'deki Mem- 
lüklüler (6) güzellikleriyle hayranlık u- 
yandırıyorlar. Ne olursa olsun onların 
kadınları, erkeklerinden gizienmiyorlar. 

Başlıca geçim kaynakları ba- 
lıkçılık... darıdan başka hububatları da 
çok bol. içkileri bahsime, bal. Evleri 
kamıştan, buğday sapından, tahtadan 
yapılmış... 

Zihler, kendileri için her gün ok 
yapıyorlar... 

Bu günde var olan höyüklerin 
öykülerini anlatmak istercesine yazar, 
yukarıda anlattıklarının arkasından şöyle 
yazıyor. Tabutun üzerine toprak yığılarak 
tepe oluşturulur; ölen ne kadar varlıklı, ne 
kadar güçlü, ne kadar arkalı ise onun 
höyüğü, o kadar yüksek ve büyük olur (7). 

Çocuk doğduğunda p'ur(x) olarak 
verilir, ata binerek kuş gibi uçmaya, kılıç 
kullanmaya, içtenlikli ve dayanıklı olmaya 
alıştırılırdı; kızlara da biçmeyi ve dikmeyi, 
saygılı olmayı, ev işlerini yapmasını 
öğrenirlerdi. 

Kafkasyalı insanların eski 
törelerinin, sosyal yapılarının asırlarca 
bozulmadıklarına ilişkin haberleri başka 
müellifler de şaşkınlıkla anlatıyorlar. 

Frederik Dyobya, "Zamanımızdan 
bin yıl kadar geriye gidecek olursak, 
Strabon zamanındaki yaşamları gibi bu 
günkü yaşamları da..." diye yazıyor. 
"Adıgeler gibi kendi antik törelerine sıkı 
sıkıya bağlı başka bir halk kalmadı." 
(s.g.y. 5.39) 

Binlerce yılık yaşı olan Adıge 
törelerini NART eposunda açıkça 
görebiliyoruz. Adige törelerinden söz 
ederken de Nart mitleri gözümüzün önüne 
geliyor: Setenay Guaşe, ölçü almadan 
biçtiği giysiyi bitirmek üzere, Tlepş, yeni 
doğmuş olan Savsırıko'yu suya batırıyor, 
Aşemez, anasının elini sicak çorbaya sok- 
tu, babasının katilinin kim olduğunu 
söyletiyor. Nart Koles, arabayla 
höyüğüne götürülüyor; Şebatınıko atına 
bindi, Psıjeyi geçemediği için Ten'i izliye- 
rek yukarıya çıkıyor. 

A.M.Gorki'nin söylediği gibi, folklor 
ile tarih çok eski yüz yıllardan beri birbi- 
rini bırakmadan birlikte yol alıyorlar. 

Eposun belirttiğine göre bir yönde 
Nartların eli açık, merhametli, iyilikse- 
ver, varlıklı, iyi atları olan, yiyecekve 
içecekleri bol olan bir toplum, diğer 
yönde ise zalimler, yaşlananları öl- 
dürüyorlar, kan davası güdüyorlar. Epos, 
yüzyılların yolunu aşıp geldiği için çok 
şeye tanık olmuş, çok şeyin izini berabe- 
rinde getirmiş. Yalnız şunu belirtmek 
gerekir: Epos, Adiıgelerin ya- 
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şamlarını doğru ve edebi bir dille anlat- 
makla kalmamış, insanların umullarını 
da, düşüncelerini de belirtmiş. Doğanın 
acımasız gücünü benliğinde duyan in- 
sanın ekini ya kuraklıktan olmuyor, ya sel 
götürüyor, ya da ateşle tutuşarak 
yanıyordu, erincii bir yaşamı yoktu. E- 
posun sözünü ettiği Nari bereketi, eski 
insanların umudu, düşleri, özlemleridir; 
yoksa, gerçek yaşamları değii. 

Çok eski zamanlara dayanan, var 
olduklarından bu yana Kafkasya'da 
yaşıyan, o zamanlarda yaşıyan insanlara 
kıyasla, Adigelerin belirgin ve büyük 
kültürlerinin olduğu zamanlarda yazılı 
tarih yoktu. İyi, ya da kötü, çok olaylarla 
karşılaşmışlar, azımsanmıyacak kadar 
çok değişik adlarla çağrılmışlardı, fa- 
kat en belirgin ad, kendi kendilerine 
verdikleri addır. 

Kafkasya'nın güzel, bereketli ol- 
ması nedeniyle Adıgelerin dostlarıda, 
düşmanlarıda çoktu. Grekler, Karade- 
niz kıyısında koloniler oluşturmuşlar, - 
böylece de büyük kültürleri olan, oku- 
ma-yazma bilen bir halkla komşu 
olmuşlardı. 

Daryus Gispas'ın hüküm sürdüğü 
zamanlarda, milattan 522 yıl önce 
yaşamış olan ünlü coğrafyacı Skilaks 
Kopiads, Ponti'nin (8) kıyılarının nasıl 
olduğunu "Propileya" adını verdiği 
yapıtında anlattıktan sonra Don'dan 
başlıyarak Ferze ırmağına dek uzanan 
topraklarda yaşıyan insan soylarından, 
dolayısıyla da "Meatler" ("Meotlar" ya 
da Miviteler) den söz ediyor. Böylece 
de M.O. Vİ. yy. da, başka bir deyimle 
günümüzden 2500 yıl önce, bu güne 
deyin Adıgelerin kullanmadıkları, fakat 
onların çağrıldıkları *Çerkes" adı ilk 
kez tarihe yazılmış oluyor. 

Tüm bunlardan Adıgelerin; 1) 
Çok eski zamanlardan beri Kafkasyada, 
Karadeniz kıyılarında, Kerç Boğazında, 
Azak denizi kıyılarında yaşamış olduk- 
larını; 2) Çok eski zamanlardan beri 
büyük ve belirgin bir kültüre sahip ol- 
duklarını anlıyoruz. İ 

Nartların gerçekten bir Adıge 
boyu olduklarını, yaşadıklarını iddia 
edenler de var. Şam'da yaşıyan Adı- 
gelere yönelttiğimiz bir sorunun yanı- 
tında, "yaşlılar ve aydınlar” Nartların 
bir Adıge boyu oldukları su götürmez 
bir gerçek" diyorlar. Suriye'nin başka 
bölgelerinde yaşıyan ve Nart eposunu 
bilenler de "Nartlar Adige idiler, aynı 
bir boydular. O zaman yaşıyan 
Adıgelerin en kalabalık, en güçlü boyuy- 
dular" (10) diyorlar. 

Biz, Nart eposuna konu olan 

"Nartlar"ın insanlar tarafından uydurul- 

duklarını, tarihte gerçekten böyle bir 

Adıge boyunun yaşamadığını, İür- 

külerin, melodilerin ve söylencelerin onlar 

üzerine söylenmediklerini sanıyoruz. 

Eposa konu olan türküler, melodi- 

ier, söylenceler Adıgec8 söylenmiş. 

Yüzyıllar süren bir yoldan gelmişse de 

sözcüklerini, deyimlerini, söyleniş 

şekillerini olduğu gibi korumuş. 

Nartlar'a ilişkin olarak Adı- 

geler'in söylencelerinde, melodilerinde 

- dürkülerinde söylemiş oldukları bö- 

lümleri ele alarak, başka uluslardan, SÖZ 

gelişi, Tatarlar'dan, Türkler'den, Me- 

ğollar'dan alınma sözcüklerin bulunması 

nedeniyle, eposun Adıgeler tarafından 
söylenmediğini, onların olmadığını var 
sayamayız. Başka ulusların dillerindeki 
sözcüklerin Adıgeceye girmiş olması, 
Adıgecenin olmadığı anlamına da gelmez. 
Adıgece vardır. O dil ile söylendi Adıge 
yiğitlik eposu -da. O dile benzer bir dil 
ile konuşan yok yer yüzünde. Nart eposu- 
na ilişkin söylencelerin, melodileri, 
türkülerin Adıgelerden başka bir toplum 
tarafından söylenebilmesi de olası değil. 

Başka ulusların sözcüklerinin 
Adıgeceye girmiş olması, Adıgelerin 
çeşitli halklarla ilişkilerinin olduğunu 
kanıtlamaktadır. | 

Adıge eposunun türküleri ile tarihi 
yiğitlik türkülerinin peotikaları, tarz ve 
sistemleri, kelime hazneleri aynı. İ 

Epos ile Adigelerin yaşam tarzları 
birbirine bağlı. Söz gelişi eposta geçen 
sembolik adları (bu gün) de Adigeler 
arasında yaygın olarak kullanılıyor. 

Şu yer adları onlardan kalma: Nart 
Psine, Nartkuaç, (Nartkuaj), Nartsan 
(Nerzan), Natıf (Nartıf-Nartıhu-Natrıf). 
Soyadları: Nart, Nartokoler, 

Amışıkoler, Setmikoler, Nesrenekoler, 

Adlar: Setenay, Savsırıko, Peterez, 

Lepş, Hımış, Örzemeç, Adıyıf, Koleş, 
Şevofıj... 

KAYNAKLAR VE DİPNOTLAR. 
1.  Armavir'de sekizyüz kadar aile yaşıyor. Onların 

dilleride, kültürleride, adıge, , 
2) OMezdek kentinde hiristiyan olan üçyüz aile kadar 

Adıge yaşıyor. 
3) Bak: "Oçerkri istori Adıgey", 1, Maykop, 1957,n. 

13-60; İstoriya kabardı, M., 1957, 1-2 şhaher. 
4) Beosfor-Kerç Boğazı. Adigeler “Hı tuale” derler, 
5) oHesrones Tavriçecker-Eskiden Kırım'a bu ad veri- 

firdi. 
6) oMemlükler: 1382 yılından başlayarak 1517 yılına 

dek Mısırı yönetmişlerdi. 
6) Çit, olarak biliyoruz: Frederik Dyobya de Monpere, 

Puteşestvie vokrug Kavkaza, 1.1. Ruscaya 
çeviren: N.A. Dankeviç-Puşina, Shomu 1937, 
n.24-29, 

8) Pon (Evksinskiip-Eski grekler karadenize böyle 
derlerdi. 

9) Frederik Dyobya. Puteşestvei vokrug Kavkasa, 
t1, Sohum, 1937, n.14-15. 

Adel Abdesselam'ın 14 Haziran 1959 da Şam'dan 
gönderdiği mektup. Adıge araştırma-bilim 
enstülüsünün arşivinde duruyor. 
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Kafkasya, Avrupa'nın bir 
parçasıdır. Avrupa ve Asya 
kıtalarının sınırında bulunan 
Kafkasya, bazı coğrafyacılar 
tarafından bir Asya bölgesi 
sayılmaktadır. Bunların bazı- 
larına göre, Asya'nın kuzey- 
batı sınırı Kafkasların su- 
bölümü (doruk) çizgisine, ba- 

zılarına göre de Maniç Çukur- 
luğu çizgisine ulaşmaktadır. 

Konumu ve yönetsel 
bölümlenmesi: Bugün Sovyetler 
Birliği (SSCB) sınırları içinde 

bulunan Kafkasya, coğrafi 
açıdan Avrupa kıtasının 
güneydoğu bölümünü. oluş- 
turmaktadır. Rus SFSC'nin 

güneyinde, Azak Denizi ve Ka- 
radeniz ile Hazar Denizi 
arasında yer alan Kafkasya, 
güneyden Türkiye v ve İran ile 
komşudur. 

Kuzeybatıdaki Taman 
Yarımadasından başlayan ve 
yüksek bir du-ar biçiminde, 
yer yer genişleyerek, güney- 
doğudaki Apşeron Yarım- 
adasına değin uzanan Kafkas 
Dağları (Kafkaslar) bölgeyi 
ikiye ayırır; kuzeyde kalan 
bölüme Kuzey Kafkasya (Kaf- 
kasönü), güney bölümüne de 

Güney Kafkasya (Kafkasardı; 
Transkafkasya) denir. 

18 ve 19. yüzyıllarda ge- 
len Çarlığın sömürge yönetimi 
(1774,1917) ve'onu izleyen Sov- 
yet egemenlik döneminde, Kaf- 

kasya'nın tarihsel ve etnik 
(ulusal) coğrafyası değişimler 
geçirmiştir. 

Bugün, Güney Kafkas- 
ya'da. SSCB'ni oluşturan cum- 
huriyetlerden üçü bulunur; 
Gürcistan (69.700 km2), Azer- 
baycan (86.600 km?) ve Ermeni- 
stan (29.800 km?2). 

Azerbaycan SSC içinde 
Nahçivan ÖSSC (5.500 km2) 
ile Nagorno-Karabağ ÖB 
(4.000 km2); Gürcistan SSC- 
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C. HAPİ 
  

içinde Abhaz ÖSSC (8.600 
km2), Acara ÖSSC (3.000 km2) 
ve Güney Oset ÖB (3.900 km?) 
yer alır. 

Coğrafi Kuzey Kafkasya, 
Rus SESC sınırları içindedir. 
Burada, doğudan batıya doğru 
sırasıyla Dağıstan (50.300 
km2), Çeçen-İnguş (19.300 km2), 
Kuzey Oset (8.009 km?) ve Ka- 
bartay-Balkar (12.500 km?) 
Özerk Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyetleri bulunur. Daha ba- 
tıda sırasıyla, birer Rus ili 
olan Stavropol (80.600 km2) ve 
Krasnodar (83.600 km?) eyalet- 
leri (kray) yer alır. 

Stavropol eyaleti içinde 
Karaçay-Çerkes ÖB (14.100 
km?2), Krasnodar eyaleti 
içinde de Rus ilçeleriyle (ra- 
yon) kuşatılmış bir ada 
biçiminde Adiğey ÖB (7.600 
km?2) bulunur. 

Bu bölümlenmeye göre, 
Güney Kafkasya'nın yüzölçümü 
186.100 km?2, Kuzey Kafkas- 
ya'nınki de 254.300 km?; tüm 
Kafkasya'nın yüzölçümüyse 
440.400 km? dir. 

Bu arada, Kuzey Kafkas- 

ya'daki 
nin toplam yüzölçümünün 
90.100 km2, bitişik Karaçay- 
Çerkes ÖB ile birlikte 104.200 
km?2 olduğu belirtilmelidir. 
(ayrı bir ada -anklav- duru- 
mundaki Adiğe ÖB ile birlikte 
yüzölçümü 111.800 km?'yi bu- 
lur). 

Sonuç olarak Kafkasya'da 
birlik cumhuriyeti, özerk cum- 

huriyet ve özerk bölge konu- 
mundaki etnik-ulusal böl- 
gelerin bir arada toplam 
yüzölçümü 297.900 km?2'dir. 

Yüzeyşekilleri: Yaklaşık 

4 özerk cumhuriyeti- 

    1.200 km uzunluğundaki Kaf- 
kaslar üzerinde 5.000 m'yi 
aşan birkaç doruk bulunmak- 
tadır: Elbrus (Ofşhamafe; 
5.642 m), Diktav (Dikhtauy; 
5.204 m), Koştantav (5.151 mi), 
Puşkin (5.100 m), Şhara (5.068 

m), Cangitav (Djangitau; 5.058 
m) ve en doğuda da Kazbek 
(5.033 m). 

Kafkaslar, kuzeye doğru 
giderek -azalan bir eğimle 

- alçalır; bu kesimde ana sıraya 
koşut üç sıradağ daha bulunur: 

Kuzeye doğru geniş bir 
eğim ve yayılma gösteren Kaf- 
kaslâr (ya da Büyük Kafkas- 
lar), güneyde diklikler 

” biçiminde son bulur. Kafkas- 
lârın kuzeyi geniş düzlükler ve 
ovalar halindedir. Güneyde 
ise Riyon (Rioni) ve Kura 
çukurovaları bulunmaktadır. 

Kafkasların testere ağ- 
zına benzeyen kayalık sivri 
tepelerinin hemen altında 
geniş buzul alanları ve 'kalıcı 
karlar yer alır. Kafkaslarda 
1.424 km'lik bir alan kaplayan 
2.200 buzul vardır. Buzullar ve 
kalıcı karlar, çok sayıda su 
kaynağını, Karadeniz ya da 

Hazar Denizine dökülen akar- 
, suyu besler. 

Bol, su akıtan ve hızlı 

akışlı olan bu akarsular,. 
özellikle kuzeyde,doğuda ve 

batıda derin vadiler oluş- 
turmuşlardır. Yer yer daralan 
ve dik: boğazlar oluşturan bu . 

vadilerin iç kesimleri. öteden 
beri 7 yerli halkın sığınma ve 
barınma alanları olmuştur. En 
önemli geçiti Orconikidze'yi 
Tiflis'e bağlayan Daryal 
Geçidi'dir. 

| Kafkasların güneyindeki 
Riyon ve Kura çukurluklarının 
güneyinde, yani Ermenistan 
bölgesinde Küçük Kafkaslar 
yer alır. 

Akarsular ve göller: Kaf- 
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kaslardaki geniş buzullarla 
beslenen akarsuların baş- 

hcaları Karadeniz'e dökülen 
Kuban (Pşız, Psıj) ırmağı ile 
Hazar denizi'ne dökülen Kuma 
(Gum), Terek (Terç) ve Sulak 

ırmaklarıdır. 
Adığece adı Pşız, Kabar- 

tayca (Doğu Adiğeğce) adı da 
Psıj olan Kuban Irmağı, soldan, 

çok sayıda kol alır; Baş- 
lıcaları batıdan doğuya doğru 
sırasıyla (o şunlardır: Abın, 
Afıps, Psekups, Pşış, Byelaya 
(Şhaguaşe), Laba, Urup 
(Varp), Zelençuk (Yincıc) ve 
Teberda. 

Terek Irmağı da Malka 
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(Balk), Baksan, Çegem, Çerek, 

Lesken, Uruh, Ardon ve Sunja 

(Sunç) kollarını alır. 
Kafkasların batı yamaç- 

ları boyunca akıp Karadeniz'e 
dökülen daha küçük akarsu- 
ların başlıcaları, eski Adi- 
gey'de, kuzeyden güneye doğru 
sırasıyla Şahe, Aguy, Tuapse, 
Psesuape (Psışups), Şeh, Soçi 
ve Mzımta; Abhaz ülke- 

sindekiler de Bzıb, Kodor ve 

İngur'dur. 
Güney Kafkasya'da Riyon 

(Rioni) Irmağı Karadeniz'e, 
Kura Irmağı da Hazar Deni- 
zi'ne dökülür. 

Kafkasya'nın en büyük 

& Belipaştı yükse. 
. repliniari   

  
gölü Ermenistan'daki Sevan 
(Gökçe) Gölü'dür. Öteki göller, 
bu arada Kuzey Kafkas- 
ya'daki göller küçüktür; bunlar 

sirk (buzulyalağı) ve heyelan 
gölleridir.  Kabartay-Bal- 
kar'da Çerek Vadisi'ndeki 
Mavi Göller ile Abhazya'daki 
Ritsa Gölü turizme açılmıştır. 

Kafkasların eteklerinde 
çok sayıda sıcaksu (kaplıca) 
ve maden suyu kaynağı bulun- 
maktadır. 

- İklim: Kafkasya, orta 
Glıman) iklim kuşağı içinde 
yer alır ve orta kuşağın iklim 
tiplerini içerir. Karadeniz 
kıyılarının Tuapse-Soçi yöresi 

,. elde 

  

  
 



  

  

ile daha güneyde, Subtropikal 
(Tropikaltı) bir iklim görülür. 
Buralarda kışları ılık, yazları 

sıcak ve bol yağışlı bir iklim 
görülür; ortalama sıcaklık 
Ocak ayında 0 derecenin, Tem- 

muz ayında 20 derecenin, 
yılık yağış miktarı da 1.000 
mm.nin üstündedir. Do- 
layısıyla gür bir orman örtüsü 
gelişmiştir. Doğuya doğru nem- 
lilik azalır, az nemlilikten ku- 

raklığa değin değişik özellikte 
“ tropikaltı ve kara iklimi tip- 

leri görülür. İklim, Hazar 
Denizi kıyılarında yeniden 
lıklaşır. 

Yüksek vadilerde kışın, 
yer yer, sıcak, bol güneşli ve 
kuru bir hava ile karşılaşılır. 

. Bu durum verem tedavisinde 

elverişli bir iklim yaratır; 

kışın bile dağlardaki sanator- 
yumların dolu olmasına neden 
olur. Dağlarda sık sık çığ ve 
heyelanlarla karşılaşılır. 

Karadeniz kıyısında 
Ocak ayında 0 derecenin 
üstünde olan sıcaklık, iç kesim- 
lerde düşer; örneğin, Nalçik'te 

Ocak ayı ortalamlası -4 dere- 
cedir. Yüksek kesimler dışında 
yazları sıcak geçer; Temmuz 
günleri ve geceleri soğuk; 
gündüzleri oldukça sıcaktır.) 

Karadeniz kıyısında 1.000 
mm'yi geçen yıllık yağış mik- 
tarı, dağlarda da 750 mm'nin 
üstünde kalırken, iç kesim 
düzlüklerinde 500 mm'ye düşer; 
hatta kuzeydoğu düzlük- 
lerinde daha da azalır. Bu ne- 
denle iç kesim düzlüklerinde 
yaz kuraklığı ile karşılaşılır; 
tarımda sulama gerekir. 

Bitki örtüsü ve doğal hay- 
van varlığı: Değişik iklim 
bölgelerinin ve bir vadiden 
öteki vadiye değişebilen 
yöresel (küçük) iklimlerin bu- 
lunması, zengin bir bitki 
örtüsünün oluşmasında neden 
olmuştur. Bitki ve canlı 
yaşamı, kırmızı bir toz örtüsü 

görünümü veren mikroorganiz- 
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malar biçimnde çok yüksek- 
lerdeki buzulların üzerine 
değin tırmanmıştır. Buzul ve 
kalıcı kar alanlarının altında 
Alp tipi çayırlar bulunmak- 
tadır. Buraları yazın değişik 
renkte ve kokuda çiçeklerin 
yayıldığı; hayvanların ot- 
İadığı ve arıların konakladığı 
bir alandır. Çayır alanının 
altında da orman ağaçlarının 
üst sınırı başlar. Burada, 
üstten aşağıya doğru çeşit- 
lenmek ve gürleşmek biçi- 
minde, iğne-yapraklı ve yap- 
rak döken (meşe,kayın, gürgen, 

çam, kızılağaç, Kafkas gök- 

narı, akağaç, dişbudak, ihla- 

mur, kestane, kavak vb.) 

ağaçlardan oluşma ormanlar 
yer alır. Sıradağların, deniz 
düzeyinden 5005700 m arasında 
değişen içteki kuzey etekle- 
İerinde yaprak döken ağaç- 
lardan oluşma ormanlar 
uzanır; vadilerin çoğu yerleri 
ise çayırlarla kaplıdır. Kuzey 
Kafkas düzlükleri çayırlar ve 
verimli karatopraklar üze- 
rinde sorguçotu stepleri ile 
kaplıdır. Karadeniz kıyısında 
ise, ormanlar deniz düzeyine 
değin yayılmıştır. Kafkas- 
ların güneybatısında tropi- 
kaltı iklime uygun bitki 
türleri daha geniş yer kaplar. 

Doğal hayvan varlığı, 
özellikle dağlık kesimlerde 
yaşamını korumuştur. Başlıca 
hayvanlar, dağkeçisi, kızıl 

geyik, ayı, vaşak, tilki ve ya- 
ban sığırıdır. Karabatak ve 
yaban tavuğu gibi kanatlı 
türler ile berrak akarsular ve 
göllerde bol miktarda ala- 
balık vardır. 

Doğal koruma alanları: 
Günümüzde, Kafkasların 

önemli bir bölümü "zapo- 
vednik" ve "zakaznik" adları 
altında doğal koruma alanları 
haline getirilmiştir. Amaç, su 
kaynaklarını, ormanları, her 
türden bitkileri ve hayvanları 
koruma altına almaktır. Bu 

alanların başlıcaları Krasno- 
dar eyaletinin (ve Adiğe 
ÖB'nin) güneyinde Kavkazski; 
Karaçay-Çerkes ÖB'nde Ar- 
hız ve Teberda-Dombay; Ka- 
bartay-Balkar ÖSSC'nde Ka- 
bardino-Balkarski; Kuzey 
Oset ÖSSC'nde Matsutinski, 
Mahçeski, Turmonski, Savrski, 
Tseyski ve Severo Osetinski; 
Güney Kafkasya'daki(Gür- 
cistan) Abhaz OSSC'nde de 
Ritsinski, vb. doğal koruma 
alanları ile ulusal parklar 
vardır. 

Ulusal parklar, insanların 
dinlenmesi ve eğlenmesi gibi 
amaçlarla oluşturulmaktadır. 
Bu arada, turistik oteller, tatil 

köyleri, kampingler, dağçılık 
(alpinizm) ve kayakçılık mer- 
kezleri kurulmasına, turizmin 

geliştirilmesine çalışılmak- 
tadır. 

Aslında, Kafkasya'nın s0- 
luk kesici güzellikte değişik 
manzaraları, şifalı suları ve 
kaplıcaları, kışın bazı yüksek 
vadilerde görülen ve güneş 
ışınlarının geniş bir tayfa 
yayılmasını sağlayan olağan- 
üstü kuru havası, gürültü ve 
doğa kirlenmesinin hiç bulun- 
maması; turizmi geliştirici 
başlıca doğal &tkenleri oluş- 
turmaktadır. 

Doğal koruma alan- 
larında gittikçe azalan ya da 
soyu tükenen hayvanların, 

başka yerlerden getirilmek yo- 
luyla, yeniden çoğaltılmasına 
çalışılmaktadır. Örneğin, Te- 
berda-Dombay doğal koruma 
alanında (Zapovednik) tüken- 
meye yüz tutan yaban tavuğu 
koruma altına alındığı gibi, 
usulsüz avlanmalar nedeniyle 
tükenen kızıl geyik, ayı, yaban 
sığırı ve sincap gibi hayvanlar 
da Kuzey Rusya ve Sibirya 
taygalarından (orman) geti- 
rilmeş; bu göçmen hayvanların 
yeni doğal çevreye muyumu 
gerçekleştirilmiştir. 

(SÜRECEK) 
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01 01. 1978- Kuzey Kafkasya'lı yayıncı ve yazar Dr. Vasfi Güsar 
İstanbul'da öldü. 

05.01.1860 - Kafkas göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmeküzere "Göçmen 
Komisyonu” kuruldu. 

08.01.1961 - Dünya güreş şampiyonu Yaşar Doğu öldü. 
08.01.1962 - Pşimaho Kosok öldü. 
12.01.1922 - Karaçay - Çerkesk Özerk Bölgesi'nin kuruluşu 
12.01.1989 - Olimpiyat 2.si, Avrupa Şampiyonu, Adil Candemir öldü. 
16.01.1922 - Balkar ulusal semtinin Kabardey Özerk Bölgesi'ne eklenmsi. 
19.01.1931 - Yazar Fetgerey Şöenu öldü. 
24.01.1517 - Misir Çerkes Sultanlığı'nın yıkılışı, 
29.01.1890 - Tunuslu Hayrettin Paşa (TLAŞ) İstanbul'da öldü. 

  

04.02.1871 - Şeyh Şamil Medine'de öldü. 
06.02.1946 - General Kılıç Girey'in idam edilmesi 
09.02.1944 - Hayrullah Süleyman Yediç öldü. 
10.02.1947 - Bestekar Muhlis Sebahattin öldü. 
11.02.1945 - Yalta Konferansı. 
12.02.1840 - Büyük Adiğe Taarruzu ve Bahar Zaferi. 
23.02.1944 - Çeçen - İnguş halkının diğer bazı Kuzey Kafkasyalılarla bir- 

likte Sibirya'ya sürülmesi. 

  

01.03.1811 - Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'de hile ile Çerkes 
Beylerini öldürtmesi 

04.03.1921 - Abhazya Muhtar S.S.C. kuruldu (Başkenti: Sohum) 
04.03.1936 - Mısır Çerkes Kardeşler Cemiyeti Başkanı Abdülhamit 

Huştoko'nun ölümü, 
08 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
08.03.1922 - Yazar Hadağatle Asker'ir doğumu. 
17.03.1944 - Kuzey Kafkasya Kurtuluş Savaşı'na katılan Albay Süleyman 

İzzet Tsey öldü. 
21 Mart Oo Dünyalrkçılıkla Mücadele Günü. 
24.03.1789 - Rusların Anapa'ya saldırısı. 
24.03.1941 - Prof. Aziz Meker İstanbul'da öldü. 
26.03.1961 - Prof. Ahmet Nabi Magoma öldü. 
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. 

NİSAN 

04.04.1972 - Bek Sultan Batırhan öldü. 
05.04.1972 - Abazin yazar Jir Hamit öldü. 
08.04.1901 - Büyük idareci Naip Muhammed Emin öldü. 

, 08.04.1960 - Abhaz ozan Dırmit Gulya öldü. 
13.04.1794 - Şeyh Mansur öldü. 
14.04.1922 - Adiğe tarihçe Met Çunatuko İzzet Paşa öldü. 
20.04.1922 - Güney Osetya Özerk Bölgesi kuruldu. (Başkenti : Tsinwali) 
24.04.1852 - Hacı Murat'ın ölümü. 
24.04.1973 - Yazar ve yayıncı Mehmet KETEY öldü. 
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ARİHİNDE 
SÜRGÜN OLAYI 

23 Şubat 1944 yılı Kur 
zey Kafkasya Tarihinde 
unutulmayacak bir gün- 
dür. Bu tarihte, ikinci dünya 
savaşı esnasında, işgalci 
Alman Kuvvetlerine yar- 
dım etikleri gerekçesiyle 
bir milyondan fazla Kuzey 
Kafkasyalı yurtlarından olr 
narak Türkistan'ın kuzey 
bozkırladrı ile Sibirya 
içlerine sürüldüler. Kelime- 
lerle anlatılamayacak ka- 
dar ağır zorluk ve sıkın- 
fıların yaşandığı, bu sürgün 

        
  

iki yl dünya kamuoyun- 

dan gizli tutuldu. Stalin 
döneminin yüz karası olan 
bu sürgüne Karaçay- 
Balkar'ların bir kısmı İle 
bütün Çeçen-İnguşlar 
maruz kaldılar. Anayuri- 

larından evlerinden, 
ömürleri boyunca değer 
verdikleri bütün güzellik- 
lerden uzaklaştırılan bu in- 
sanlar 33 yılık sürgün 

hayatı boyunca birbirle- 
inden uzak toplama 
kamplarında tutuldular. 

Kuruşçev'in iktidara 
gelmesinden sonra 1957 
yılında, Stalin döneminin 
eliştirilmeğe ve uygulam- 
alarının kamuoyuna malo- 
lamsı ile başlayan bir at- 
mosfer oluştu. Zaten sür- 
gün dönemi İçerisinde 
olanca güçleriyle yapı- 
lanhaksızlıklara karşı rsak- 
siyoner eylemlerde bur- 

İunmuş olan Çeçen ve 
Inguşlara tekrar, yurtlarına 
dönme hakkı tanındı, Bu 
tarihten ifibaren peyder- 
pey yurtlarına dönen 
Çeçenler için Çeçen- 
İnguş sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti yeniden ihya 
edildi. 

Medet Önlü 
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MAYI 

01.05.1952- 

02.05.1923- 

10.05.1954- 

11.05.1918- 

10.05.1962- 

21.05.1864- 

23.05.1946- 

28.05.1945- 

- HAZİRAN 

08.06.1438- 
10.06.1844- 
12.06.1838- 
14.06.1979- 

22.06.1941- 

  

02.07.1864- 

02.07.1927- 
05.07.1979- 

06.07.1957- 
07.07.1925- 

08.07.1845- 

25.07.1927- 

26.07.1963- 

26.07.1963- 

27.07.1922- 

AĞUSTOS 

10.08.1952- 

30.08.1935- 

EYLÜL 

01.09.1939- 

01.09.1921- 

05.09.1923- 

Çerkesyalı yazar Tambi Elehoti öldü. (1.6.19527) 
Batı Anadolu'dan Çerkes köylerinin tehciri. (12.5.1923, 
18.12.19239) | 
Büyük Kafkas tarihçisbi General İsmail Berkak Londra'da 
öldü. 
İlk Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti kuruldu. 
Çerkesyalı Yazar Seyin Time (Hüseyin Şemi Tümer) öldü. 
(15.6.1962) 
Çarlık Rusyası'nın son Adiğe direnişini kırması ve göçü. 
Ressam Şevkat Dağ. öldü. 
Drau Facieası 

Sultan Banbay öldü. 
Negume Şore Beçmirze öldü. 
Ahul - Goh Muhasarası. 
Mersin Kafkas Kültür Derneği'ne silahlı saldırıda bulunul- 
du. Ali Öğe öldürüldü. 
Nazi Almanyasıi'nın Kafkasya'ya saldırısı. 

1 milyon Çerkesin Osmanlı Devletine göçürülmesi için ka- 
rarname ilan edildi. 
Ünlü Çerkes Ressam Avni Lifij'in ölümü. 
Uzunyayla'nın Aşağıboran Çeçen -Kabardey köyüne 
Avşalar tarafından yapılan silahlı saldırıda Fahri Doğan 
öldürüldü. 
Prof.Dr. Meszaros Yulya (Hititolog) öldü. 
Kuzey Osetya Özerk Bölgesi kuruldu. (Başkenti: Orjonikid- 
ze) 
Dargo Muharebesi. i 
145 Çerkesin de bulunduğu bir kısım mülteçinin Saraçoğlu 
Hükümeti tarafından S.S.C.B.'ne iadesi. 
Ünlü Çerkes yazarı ve bilim adamı Prof. Aytek Namitok 
öldü. 
Brüksel'de Kafkasyalı delegeler tarafından "Kafkas Kon- 
federasyonu Misakı"nın imzalanması. 

Adiğe Özerk Bölgesi kuruldu (Başkent Maykop) 

Şeyh Zahed Güsar öldü. 
Ressam Namık İsmail Zeyf öldü. 

Belgrad Anlaşması ile Büyük ve Küçük Kabardey 
Bölgesi'nin bağımsızlığı kabul edildi. 
Kabardey Özerk Bölgesi kuruldu. (Başkenti: Malçık) 
"Çerkes Teavün Cemiyeti" ve "Çerkes Özel Örnek Okulu" 

- kapatıldı. 
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Büyük İnsan değerli araş- 
tırmacı Met Çunatuka Yusuf 
İzzet Paşa 66 yıl önce 14 Nisan 
1922 de Ankara'da vefat etti. 

Met Çunatuka İzzet 1875 
yılında Eskişehir'de doğdu. 
Öksüz büyüdü. Akrabaları O'nu 
İstanbul'da Darüşşafaka gibi bir 
yetim okulunda bir süre okuttu- 
lar. Daha sonra Kuleli Askeri 
Lisesine verdiler. Kuleli'yi bitir- 
dikten sonra Harbiye'ye geçen 
hemşehrimiz Harbiye'den sonra 
Kurmay Yüzbaşı olarak orduya 
katıldı. 

Met Çunatuka İzzet ka- 
tıldığı Balkan Harbi'ndeki De- 
vekuşları Savaşlarındaki başa- 
rılarından dolayı 27.1.1912 de 
mükafat olarak iki rütbe birden 
alarak Albaylığa yükseltildi. 

1914 yılında Birinci Dünya 
Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde 
Onuncu Kolordu Komutanı loa- 
rak görev almıştı. Kolordu Kom- 
utanı olan Met Çunatuka İzzet 
Anavatanı olan Kafkasya'nın 
kurtarılması düşünce ve ama- 
cında idi. Bu düşüncesini ger- 
çekleştirmek için bu görevle 
eline bir fırsat geçmişti. 

Rus hakimiyetinden kur- 
tulup bağımsızlığa kavuşmayı 
arzu eden Kafkas Cumhuriyet- 
leri (Azerbeycan, Kuzey Kafkas- 

ya) Türkiye'den yardım tale- 
binde bulunmuştu. Bunun üze- 
rine Kuzey Kafkasya Kolordusu 
Komutanlığına Met Çunatuka 
İzzet atanmıştı. Kurmay Baş- 
kanlığını ise sonradan general 

olan Binbaşı İsmail Berkok ya- 
pıyordu. Tüm tümen komutan- 
ları Çerkes idi. Kuzey Kafkasya 
milis ve yerli alayları ile de 
işbirliği ylapan Met Çunatuka 
İzzet Çar uuorduları karşısında 
önemli başarılar elde etti. Bu- 
nun sonucu olarak Kafkas Cum- 
huriyeti'nde büyük ilgi ve 
törenlerle karşılanmış, Kafkas 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
tarafından Temirhanşura'da te- 
brik edilerek teşekkür edil- 
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06.09.1859- Şeyh Şamil teslim oldu. 
Edirne Antlaşması ile Kafkasya'nın Rus egemenlik 14,09.1829- 

alanına bırakılması. 

15.09.1829- Büyük ozan Şovcentsuk Aliy Naziler tarafından 
acımasızca öldürüldü. 

21.09.1946- Mısır Sultanı Kayıtbay öldü. 
29.09.1585- 

29.09.1790- 

  

Özdemir oğlu (Khuştuho) Osman Paşa öldü. (22.10.1585 
?) 
Kuzey Kafkasya'ya yardım için gönderilen Osmanlı 
Komutanı Battal Paşa Rusya'ya iltica etti, 

11.10.1986- Ünlü Fransız dilbilimci Georces Dumezil öldü. 
17.19.1832- Gazi Muhammed öldü. 
18.10.1961- Kuzey Kafkasyalı Parlemento Başkanı Wassen Giray 

i Jabağı öldü. 
21.10.1962- Fuat Arna (DP ve Cumhuriyetçi Köylü Partisi Millet- 

24.10.1921- 

KASIM 

 05.11.1977- 

ARALIK 

11.12.1973-. 

05.12.1936- 

05.12.1936- 

10.12.1948- 

28.12.1912 

31.12.1953- 

vekilij öldü. 
izmir'de Çerkes Kongresi toplandı. 

Ankara Kuzey Kafkasya Halk Kültür Derneği 
üyelerine bir resmi araçtan yaylım ateşi, açıldı. Tsey 
Mahmut Özden öldürüldü. 

Adiğe yazar Şovcentsuk Adem Türkiye'ye geldi. 
Kabardey - Balkar Özerk Cumhuriyet oldu. (Başkenti: 
Na! çik) 

Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyet oldu (Başkenti: Or- 
jonikidze.) 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi. 
Ahmet Mithat Hağur öldü. i 
Çerkes yazar İsmail Ziya Bersis öldü.     

miştir. Birinci Dünya Savaşı'nın 

Osmanlı İmparatorluğu aleyhine 
dönmesi üzerin ordusu ile birlikte 
28.12.1918'de Türkiye'ye dönmüş- 
tür. 

«Türkiye'ye döndükten sonra 
Büyük Millet Meclisi açılana kadar 
Bursa'da Kolordu Komutanı ola- 
rak bulunmuştur. .Millet Mecli- 

si'nin açılması üzerine Bolu Millet- 

vekili olarak meclise katılmıştır. 
. Mecliste Askeri Encümen Başkan- 
liği yapılmıştır. Sakarya Savaşı'nda 
3.Grup Komutanı olarak cephede 
Yunanlılarla çarpışmış ve savaş 

sonrası Meclise tekrar dönmüştür. 
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Askeri alandaki başarılarının 
dışında, çok çalışmayı, yazmayı 
seven Met Çunutuka İzzet gerek 
okul Iyaşlantısında gerekse görevi 
boylunca çalışkanlığı, müteva- 
ziliği ve cana yakınlığı ile herkesin 
ilgisini toplamıştır. Büylük sempa- 
ti kazanmıştır. Met Çunatuka 
İzzet kısa süren yaşamında tarih 
araş-tırmacılığına çığırlar açmış- 
tır. İrk ve milli araştırma biliminin 
temelini atmıştır. Almanca ve Yu- 
nanca bilen Met Çunatuka İzzet 
bu araştırmaları sonucunda, 
"Kafkas Tarihi”, "Evrikalarım", 

Hatiler",, Eski Yunanda Çer- 

kesler", Kadim Kafkasya”, Ka- 

dim Trakya'da Çerkesler" isim- 
li kitapları yayınlandı 

Kafkas uluslarının ve özel- 

likle Çerkeslerin tarihini araş- 
trmak, sınırlarını belirlemek ve 

bunu eski çağlara kadar uzatmak 
amacını bir problem olarak belir- 
ledi. Bu anlamda geçmiş tarihin 
bir çok ihmallere uğramış, üstün- 
de durulmamış yada istenilen fa- 
kat düşünülmeyen parça ve bö- 

lümlerini aydınlatmaya çalıştı 
Medeni ve bilimsel bütün ilerlem- 
enin ana kaynağı olduğu sanılan 
ve ikibin yıldan beri çekilmiş bir 
örtülü perde arkasında bulunan 
Yunan tarihini de araştırdı. Denil- . 
diği gibi olmayan bir çok ger- 
çeklerin su yüzüne çıkmasını sağ- 
layarak tarih bilimcilerine önemii 
katkıda bulundu. 

Kendisi gibi okumayı ve 
çalışmayı seven yazar Hayriye 
Melek Khünrç'le evlenen Met 
Çunatuka İzzet'in çocuğu olmadı. 

14 Nisan 1922 yılında bir kalp 
krizi sonucunda vefat eden büyük 
insan, ölümünden önce o zama- 

nın parası ile 6600.- TL. sını bulan 

değerdeki değerli ve güzel kitap- 
lığı ile iki küçük halısı ve seccade- 
sinden oluşan mütevazi servetini, 
ölümünden bir yıl sonra hükü- 
metçe kapatılan ve bir daha açıl- 
mayan İstanbul Beşiktaş'taki Çer- 
kes Özel Örnek Okuluna bağış- 
lamıştır. 

15 Nisan 1082'de resmi 
törenle Ankara'da Hacı Bayram 
Veli Camii yanındaki ebedi istira- 
hatgıhına defnedilen bu büyük in- 
san, değerli araştırmacı hemşeh- 

rimizi ölümünün 66. yıldönümün- 
de rahmetle anârız. 

Mustafa Aziz ÖZBEK 

KAFDAĞI 

*Kuzey Kafkasya Dergisinde Dr. Vas- 
fi Güsar'ın yazısından sadeleştirilmiş 
ve özetlenmiştir. 
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DAĞISTAN METAL İŞLERİ SANATÇIS 
NABA MAGOMEDOVA İLE SÖYLE şi 
  

Geçtiğimiz Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden Dağıstanlı me- 

  

tal işleri sanatçısı Manaba MAGOMEDOYVA ile 3.2.1989 tari- 
hinde, eserlerinin sergilendiği istanbul Çukurcuma sanat ga- 
ierisinde sergi öncesinde görüştük, 

KAFDAĞI-Sayın Magome- 
dova, bizler aldığımız nazik davet 
üzerine, Ankara Kuzey Kafkasya 
Kültür Demeği'nden serginizi izlemeye 
geldik. Derneğimiz Ebruz dağının mi- 
tolojik adi olan KAFDAĞGI isimli bir 
kültürel derği çıkarıyor. Böyle bir ser- 
gi duyunca, özel olarak, sizinle dergi- 

z için bir söyleşi yapmak i istedik. 
İzin verirseniz, Kafkas metal 

sanatı, sanaat anlayışınız ve bu konuda 
Kafkasya'da yapılan çalışmalar 
hakkında size birkaç solu sormak İS- 

tiyoruz. 
MAGOMEDOVA- İlginizden 

dolayı çok teşekkür ederim. Ülkemde 
bir çok yayın organında bu konularda 
benimle çeşitli söyleşiler yapıldı. Fakat 
hiç tanımadığım bir ülkede Kafkas 
Metal işlerine gösterilen ilgi ve bu ko- 
nuda benimle söyleşi yapmak iste- 
diğinizden son derece duygulandım ve 
mutlu oldum. 

Biz Türkiyede yaşıyan Kafkas 
yalılar olarak Karadenizle Hazar Denizi 
arasında yaşayan herkesi kardeş bili- 
yoruz. Ve Kafkasya deyince hep bunu 
kasdediyoruz. Dolayısıyla Tifliste 
yaşıyan Dağıstanlı bir sanaatçı olarak 
sizi hemşehrimiz, kardeşimiz, ablamız 

  

kabul ediyoruz. Çalışmalarınızı okuyu- - 
. cumuza, halkımıza tanıtalım diye geldik. 
Bize bu kadar yoğun işin arasında 
görüşme fırsatı verdiğiniz İcin 
teşekkür etmek istiyoruz. 

Aslında ben Teşekkür ederim. 
Tabi kardeşiz. Zaten ben de kendi 
toprağımın insanını aramaya geldim. 
Serginin açılışında bana yardımcı olan, 
gördüğünüz kişiler kendi toprağımın 
insanı. Burada yaşıyorlar. Ben bun- 
larsız yapamıyorum. Gidiyor evlerinde 
kalıyorum. Onlarla beraber oluyorum. 

Uğraştığınız iş metal iş'i. Metal 
işi malum çok büyük güç istiyen bir İŞ. 
Bir bayan olarak bu işi nasıl beceriyor- 
sunuz? Nereden geliyor bu güç? 
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(Bu sorumuz üzerine VManaba 
hanım sağ yumcuğunu sıkıp, pazusunu 
şişirerek gösterdi ve tutmamızı istedi. 
Gerçekten demir gibiydi. Hayretler 
içinde kaldık. Kadın-Erkek eşitliğine 

ilişkin esprilerle gülüştük.) 
M.M- Bu sanata çok uzun bir 

yoldan geldim. Metal işlemeciliği bil- 
diğiniz gibi ATA mesleğimiz. Eskiden | 
Dağıstanlı metal sanatkarları kışın 
Tiflise gider, orada üretir ve çalı- 
şırlardı. Yazın da Dağıstanda çiftçilik 
yaparlardı. Babam ölünce, geçim 
kaygılarıyla çalışıyordum. Orada beni 
yadırgadılar. "Baban sağ olsaydı, aca- 
ba seni bu kadar erkeğin içinde hoş 
karşılarmıydı acaba ne der di sana?" 
diye takılırlardı. Babam çok dindar ve 
muhafazakar bir insandı. 

Metal işi çok zor bir iş, zor bir 
sanat dalı. Çok daha kolay yapabi- 
leceğiniz başka sanat dalları varken, bu 
en zor işi seçmenizin özel bir nedeni 
varmıydı acaba? Nasıl yöneldiniz bu 
sanata? 

M.M.- Bir çekicilik var bu İş'te. 
Ocaktan gelme bir aşinalık ve sevgi 
var. Öyle öteki tür sanatlarla 
değişmeyiz. 

Eserlerinizde neyi anlatmak is- 

  

tiyorsunuz? Bu sanatı yaparken insan- 
iata ne mesaj vermek İsSivorsunuz? Ör- 
lara ne katmak! istiyorsunuz? 

M.M.- Eserlerimde bir anlam 
bütünlüğü var. Benim duygularımı 
bütünüyle anlatıyor. Eserlerimde bir 
yekparelik, iemalik bir hava var. 
İşlediğim konularda kendi gözlüğümü 
takarım. Nasıl ifade etsem? 

“Çalışmalarımda halkın değer» 
lerini yansıtmaya çalışıyorum" mu d&- 
mek İstiyorsunuz? 

M.M.- Doğrudan doğruya onu 
söylüyorum. Düşüncemi çok güzel ifade 
etliniz Benim yapamadığımı yaptınız 
Ustalarımdan birisi benim bu işi 
sürdürmeme mani olmak istedi. Fakat 
ben onu dinlemeden devam ettim. Son- 
ra, bazı eserlerimi gördükten, hakkımda 
yazılan kitapları okuduktan sonra bana 
taktirlerini bildirdi. Yazmış olduğu 
mektubunda *Biz de Siz kelimesi yok- 
tur. Biz erkekliğimizle, sanatkarlı- 
ğımızla övünürdük, gurur duyardık. 
Ama sen bizim tohuma taş kattın. Bu 
sanatı beçermekle, bizi rezil ettin" diye 
yazdı. Ayrıca bazı yapıtlarımda Gürcü 
Motifleri yoktur diye eleştirildim. 
Gürcüler kendilerine ait olmayan motif- 
leri pek benimsemezler. Başka motifleri 
işleyenleri de nazla kabul ederler. Ben 
Dağıstanlıyım eserlerimde genellikle 
Dağıstan motiflerini işliyorum. Buna 
rağmen zoru başardım. Gürcistanda 
tanınmış bir sanaatcı oldum. 

Sanatınızı Dağıstan İçe- 
risinde, Gürcistan içerisinde, tüm Soy» 
yetler Birliği içerisinde değerlen- 
direbilirmisiniz? 

Dağıştanlı Metal işleri sanatçısı MANABA MAGOMEDOVA atelyesinde çalışırken. 
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M.M.- Çalışmalarım Tüm Sov- 
yetler Birliği sahasında köksalmamış, 
oturmamış, sevilmemişse, oradaki halk- 
tarın dostluğunu İyi İfade etmemiş anlamı 
çıkar. 

Sanaatınızın seviyesini öğ- 

renmek İstiyoruz? 
M.M.- Dağıstan ve Gürcü metal 

sanatı çok yüksek düzeyde sayılabilir. 
Özendiğiniz, "Onun gibi olsam" 

dediğiniz sanatcılar varmı? 
M.M.- Gürcistan Halk sa- 

naaftcısı ünvanını aldım. Bundan büyük 
rütbe yok. Artık neyine hevesleneyim. 

Peki. size özenen, Sizin gibi ol- 
mak istiyen öğrencileriniz, çıraklarınız 
varmı? 

M.M.- "Bana özeniyorlar, beni 
taklide çalışıyorlar” diyemem. Ben ko- 
camın önüne sofrayı açtığım zaman 
konuşurdu: Benim ne iyi karım var. Ne 
marifetli, ne hamarat karım var. Ne 
güzei yemekler yapıyor" der. 
“Komşumuzun bir kedisi vardı, benimle 
iyi ahbaptı. Her zaman yemeğime ortak 
olurdu. Bunun yüzünden gelmez oldu. 
Öldümü, kayıp mı oldu? Bilinmez" diye 
ekler gülüşürdük. 

Metali bu kadar güzel bir hale 
getiren bir kimse yemekleri de güzel 
yapar herhalde, 

' M.M.-Teşrif ettiğinizde, yü- 
zümüzü ak etmeye çalışırım. 

Hiç belli olmaz. Nasıl ki Anka- 
ra'dan bu güzel eserlerinizi görmeye 
geldik. Bir günde inşallah Dağıstan'da 
veya Tiflis'te yemeklerinizden tatmaya 
geliriz. 

M:M.-Bekliyorum, buyrun. Her-- 
kese var, herkese... . 

MWietal işlerinden zaman bularak, 
ev işlerinizi yetiştirebiliyormusunuz? 

M.M.-Bazı günler, metal işlerine 
o kadar kendimi kaptırıyorum ki, yemek 
pişirmeyi unutuyorum. Aç bile 
kaldığımız oluyor. Kocam bazen, bu du- 
rumlarda benden şikayetçi olur. Ben de 
kendisine "Müslümanlıkta 4 kadınla-ev- 
lenmek caiz. Sen de bir hanım getir 
diyorum da" getirmiyor. 

| Hem örf ve adetlerimize uygun 
olarak bir kafkas kadınının yapması 
gerekenleri yapıyor, hem de ondan 
arttırdığınız zamanda büyük bir sanaat 
üretiyorsunuz. Gerçekten bu çok büyük 
bir kişiliğiniz olduğunu gösteriyor. biz- 
ler profesyonel gazeteciler değiliz. 
size sormamız gerekenleri unutmuş ola- 
biliriz. Türkiye'deki kafkasyalılara 
söylemek istediğiniz bir şey var mı? 
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Ünlü Metal Sanatçısı Manaba Magome- 
dova 1928 yılında Dağıstan'ın Kubaçi 
köyünde doğdu. Ailesi nesillerden beri 
altın ve metal işleme sanatı ile uğ- 
raşmaktaydı. Babasının ölümünden son- 
ra Manaba Magomedova ata mesleğini 
devam ettirmeye karar verdi. 1938'de 

“ilk derslerini Dağıstanlı usta İbra- 
himov'dan aldi. 

1954-57 yılları arasında Tiflis'deki sergi- 
lere kalıldı. 1957'de Gürcü Gençliği Fes- 
üval Ödülü'nü aldı. 1959'da Tiflis Devlet 
Sanat Akademisinde Dekoratif- 
Uygulamalı Sanatlar dersleri vermeye 
başladı. 1961'de S.S.C.B Sanalçılar Bir- 
liği Üyesi oldu, 1968'de Çekos- 
lovakya'da düzenlenen |. Uluslararası 
Kuyumculuk Sanatı Sempozyumuna 
Sovyet altın işlemesi sanatı ustalarının 
temsilcisi olarak katıldı. 1978'de Da- 
ğıstan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhu- 
riyeti Halk Sanatçısı ünvanını aldı. 

Manaba Magomedova sanatında eski 
Kafkasya ve Troy Kafkasya sanatsal 
metal işleme geleneklerini birleştirmiştir. 
Yapıtlarında döküm, kalıplama, montaj 
oyma, siyah baskı, derin oyma metal 
üzerine kertme, kakma telkari, kemik 

üzerine oyma, püskürtme ve kabarlma 
gibi çeşitli teknikler kullanmıştır. 

M.Magomedova ilk kişisel sergisini 
1978'oe Dağıstan Devlet Sanat Mü- 
zesinde açmış, doğumundan bu yana elli 
yıllık çalışmasını ilk kez birarada sergile- 
miştir. Yurt içi ve dışında pekçok ser- 
giye katılmış olan sânatçı Federal Al- 
manya Cumhuriyeti'nin Nurenburg 
kentinde sergilenen son eserlerini 
büyük Rönesans Sanatçısı Alberth Dur- 
ere ithaf etmiştir. ” 

Ülkesinde büyük itibar gören Manaba 
Magomedova'nın eserlerinden seçilen 
bir dizi renkli kartpostal 1970 yılında 
Moskova Yayınevi "Planeta” tarafından 
basılmıştır. 

Manaba Magomedova'nın yapıtları 
ülkenin en iyi müzelerinde muhafaza 
edilmekte kendine ve sanatına büyük 
değer verilmektedir. 

, vardı.     

Sanatınıza ait, ülkenize ait, bir me- 
sajınız var mı? 

M.M.- Ben burada ne gördüm? 
Biliyormusunuz? Sanırım benim 
gözlerimin gördüklerini, sizin gözleriniz 
göremiyor. Benim | gözlerim mutlu 

ayrılacak buradan. Ki biz Kafkasyalılar 

© aynı atanın aynı soyun insanlarıyız. bu 
bir gerçek. Yerimizde yaşadığımızdan, 

burada gördüğümüz yakınlık daha misli 

misli fazla. siz çok güzel kaynaşmışsınız 

burada. İnegöl'de gördüm. Ben kendimi 
kaybettim o güzel topluluk içinde. Bu- 

rada çok güzel dayanişma, çok güzel 

sevgi gördüm. Bu çok hoşuma gitii. 

“Türkiye'de böyle bir şey bek- 

lemiyordum mu" demek istiyorsunuz? 

M.M- Beklemiyordum. Bu ka- 
dar Kafkasyalı bulunduğundan haberim 

  

yoktu. Sonra bu kadar yakın, güzel bir. 
İlişki içinde olduklarına inanmak zordu. 
Şimdi, Kafkasya'ya büyük bir materyal 
zenginliği ile döneceğim. Bütün dosi- 
larıma anlatacağım. Yazacağım. Belki 
TV de proğram yaptırırlar.” Gel ora- 
daki intibalaranı anlat” derler. An- 
latırım. Yazılır, çizilir bunların hepsi. 
Dil'e gelecek bunlar. İstanbulu halkıyla, 
caddesiyle sokaklarıyla Tiflis'e benze- 
tyorum. Bu benzerlik, inşallah iki ülke 
arasında bir dostluk köprüsünün Kurul- 
masına yardımcı olur. 

Biz de 1978'de Kafkasya'ya 
gitmiştik. Tiflis'i de gördük. Sevecen 
tavrımızla ve içten konuşmalarımızla . 
bize oradaki günleri hatırlattınız. Bu- 
nun için de teşekkür ederiz. 

M.M.- Benzediğini hisset- 
mişmiydiniz? 

Evet, gerçekten benziyor. Ama 
burası biraz daha düzensiz ve kar: 

- maşık. tiflis çok daha net tabii. 
M.M.- Nalçık parkı çok daha 

güzel, tabii... Nalçık Parkı'nın 
95.5.C.B.'de emsali yoktur. 

Batum ile Nalçık'ı kıyas- 
layabilirmiyiz? 

M.M.- Batum parkının vahşi 
bir tabiatı var. Afrika nın tropik vahşi 

- yapısına benzer bir yapısı var. Birman- 
ya'da benim bir sergim vardı. Ceza- 
yir'de ve Macaristan'da'da birer sergi 
açtım. Burma'da bir yer gördüm. Ba- 
tum'daki vahşi otların benzeri orada da 

Bize bu söyleşi imkanını ver- 
diğinizi için tekrar teşekkür ederiz. 
Sanaatınız elbette ölmiyecek. Bu me- 
talleri oluşturmak için vurduğunuz her 
çekiç darbesi kadar uzun yaşamanızı 
diliyoruz. 

M.M.- Çok teşekkür ederim. 
Yaşımı söylemeyeyim ama, çok mu olu- 
yor bilemiyorum. Hep beş sene, beş 
sene daha İstiyorum Tanrı'dan. 
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Bilindiği gibi 27 Mari her 
yı "Dünya Tiyatrolar Günü" ola- 
rak kutlanır. Bu günde tiyatro- 
lar perdelerini seyircilerine 
ücretsiz olarak açarlar. Yılda 
bir defa izleyiciye ücretsiz 
perde açmak çok fazla bir şey 
ifade etmiyor. Ancak bunun 
yanında tiyatro üzerine sunu- 
lan mesajlar, yapılan paneller 
bu sanalın gelişmesinde ve top- 
luma yansıtılmasında önemli 
bir gün olarak işlevini yerine 
getiriyor. Önemli olan bu günde 
kimlerin ne yapabildikleridir. 
Resmi ve özel kuruluşlar tara- 
fından desteklenen tiyatrolar 
her zaman olduğu gibi bu günde 
de gözde olan, her türlü olanak- 
sızlıklara rağmen yaşama sava- 
şi veren tiyatro toplulukları var. 
27 Mart bu topluluklar için kut- 

lanması gereken bir gün mü 
yoksa yas tutulması gereken bir 
gün mü anlamlandırmak zor. 

Bunları niye yazıyoruz? 
Bu günü hatırlayınca her za- 
man içimizden haklı olarak a- 
tamadığımız karamsar tablo 
böyle düşündürüyor. 

Derneklerimiz tiyatro ko- 
misyonları muhaceretteki Ku- 

   
zey Kafkasyalıların 125 yıldır 
öz kültüründen uzak, farklı bir 
yapıda yaşama zorunluluğunun 
getirdiği asimilasyon ve dejene- 
rasyona engel taşı olabilme 
amacıyla çabalarını sürdür- 
mektedirler. Bunu, sorunun sa- 
hibi Kuzey Kafkasyalılar ile bir- 
likte, Kuzey Kafkasya Kültür 

“ Derneklerinin tüzük amaçları 
doğrultusunda başarmaya ça- 
lışırken, tiyatro sanatını da bir 
toplumsal eğitim aracı olarak 
görmüşlerdir. İlk defa Ankara 
K.K.K.D.'nde başlayan tiyatro 
çalışmaları yaklaşık on yıllık 
bir geçmişe sahip olmasına 
rağmen rayına oturmamış Ol- 
masının nedenlerini sorgulâ- 
mak gerekiyor. 

Her şeyden önce içinde 
yaşadığımız Türkiye ortamıyla 
paralellik gösteriyor. Türkiye'de 
yirmi yıl öncesine kadar tiya- 
tronun kimler için yapıldığını 
bilmeyen yoktur. Burada 
önemli olan geçmişte yapı- 
lamayan işlerin objektif değer- 
lendirme çerçevesine alınıp, 
günümüzde neler yapılması ge- 
rektiğinin tesbitini yapmaktır. 

Bu da yalnızca K.K.K.D'nde, bu 
doğrultuda çaba harcayan az 
sayıda kişiyle yapılamaz. Özel- 
likle Kuzey Kufkasyalı aydın 
aydın olma çabasında olan her 
bireyin temel sorunu olmalıdır. 
Bu suskunluk, bu bekleyiş niye? 

  

. Unutulmamalıdır ki, sanatsal 

etkinliklerde hangi alanda olur- 
sa olsun kendi özünden yola 
çıkanlar, yaşadığı ortamı, kendi 
kültürel sorunlarını konu olarak 
seçtikleri zaman gerçek başarıyı 
elde etmiş olurlar. Kendi 
gerçeğini yansıtmayan, bunu bir 
sorumluluk olarak kabul etmiy- 
enlerin çabasının bir entel- 
lektüel (0) havailikten başka bir 
şey olamayacağına inanıyoruz. 

Ve diyoruz ki, gelecekteki 
Tiyatrolar Günlerinde kendi ger- 
çeğimizle yüzyüze olabileceği- . 
miz programlarımızla, kendi kit- 
lemizin önüne çıkma çabası 
içinde olalım. 

Bu umudu taşıyor ve gele- 
cekteki Dünya Tiyatrolar Gün- 
lerinin muhaceretteki Kuzey 
Kafkasyalı insanların kültürel 
bütünleşme günleri olmasını di- 

TUZ. . 
K.K.K.D. TİYATRO KOMİSYONU 

  

  

  

  

Tiyatro Komisyonu Dernek 
bünyesinde aylık kültür ve 
eğlence gecesinde oynadıkları 
her oyunun ardından oyun 
içeriğini demokratik platformda, 
çok boyutlu olarak, olumlu olum- 
suz yanlarıyla tartışmaya açmak 
gibi bir söyleşi başlattılar, İlki-4 
Mart 1989'da yapıldı. Tiyatro Ko- 
misyonu İçin umut verici 
olduğuna inanıyoruz, Dileğimiz, 
derneğimiz diğer çalışma ko- 
misyonlarının da böyle bir yak- 

laşımda bulunması: Okurlarımıza 
Tiyatro Komisyonu'na, yap- 

tığımız söyleşiyle daha boyutlu 
tanıtmak istedik. 

KAFDAĞI- Tiyatro çalışmaları 
ne kadar süredir devam 
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ediyor? Tiyatro Komisyo- 
nu'nun yapısından söz eder- 
misiniz? 

TİYATRO KOMİSYONU- Der- 
neğimiz tiyatro çalışmaları 1984 
yılında Derneğin yeniden 

açılmasından sonra bir alt birim 
olarak kuruldu. Tiyatro etkinliğini 
bir eğlence aracı olarak 
görmemek, yaşadığımız top- 
lumsal sorunları çeşitli boyut- 
larıyla irdeleyebilmek, oluşacak 

sağlıklı yapıya zemin hazırla- 
yabilmek için çalışmalarını sür- 
dürdü. Çalışmalara iyiniyetli, 
hevesli, Özverili, sürekli arayış ve 
devinim içerisinde olan kalabalık 
bir kitleyle başlamasına rağmen 
somut şeyler üretilemedi. Kuzey 

Kafkasya Kültür Derneği Tiyatro- 
su'nun nasıl olması gerekiiği 
arayışına girildi. Böylece 
günümüzde sergilenen Ürünlerin 
ilk temelleri atilmiş oldu. Aylık 
Kültür ve Eğlence Gecelerinde 
izleyicilere sunuları 'şiir dinletileri" 
ve kısa "skeçler'den sonra 1987. 

. yılında Ankara Sanat Tiyatro- 
su'nda "Dünden Bugüne Kesit- 
ler” isimli dört kısa oyun sergilen- 

di. bu oyunlar daha sonra İzmir, 
Bursa, Eskişehir, Sivas ve Düzce 
kentlerinde Kuzey Kafkasyalı 
hemşehrilerimize sunuldu. 1984 
yılında kurulan ilk Tiyatro komis- 
yonu yöntem konusunda henüz 
deneme-yanılma dönemi 
yaşadığı için yürümedi. tiyatro . 

" etkinliğine yapıcı yaklaşım 

gösterenlerle birlikte, süreç 
içerisinde sıkılarak uzaklaşan İn- 

sanların çözülmesinden sonra, şu 
anda tiyatro çalışanları yapılan 
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oylama ile Tiyatro Üst Komisyonu 
seçmiştir. Yönetmen ve diğer bi- 
imlier de seçilen bu Komisyon 
tarafından atanmıştır. 

Size göre Derneğimizde 
tiyatro nasıl olmalıdır? Bu ko- 

nudaki düşünce ve &an-. 
layışınızı özetlermisiniz? 

Komisyonumuz tiyatroyu bir top- 
lumsal 'eğitim aracı" olarak 
görmektedir. Çünkü "Sanat top: 

lum içindir * görüşüyle hareket 
edildiğinden toplumun eğitimi 
yanında, bu sanatından muhar- 

ceretteki Kuzey Kafkasya toplu- 
Muna kazandırılması söz Konusu 
olmaktadır. Tiyatro tarih boyun- 

ca insanlar tarafından araç ola- 
rak sağlıklı bir şekilde kullanılmıştır. 
Biz de tiyatronun bu işlerinden 
yararlanma çabasındayız. 

Oyun sıkıntınız var mi? 

Oyun sıkıntımız var. Az sayıda 

kadromuzla hem oyun yaz- 

maya çalışıyor, hem de sahne- 
İiyoruz. Bu durum çalışmalarımızı 
olumsuz yönde etkilemiyor 
değil. Fakat kültürel soruna du- 
yarlı insanlarımızın bu alanda 
bize pek yardımcı oldukları söy- 
Ienemez. Kafdağı okuyucur- 
larından bu alanlarda yardımcı 

olmalarını bekliyoruz. 

Okuyucularımız size nasıl 

yardımcı olabilirler? 

Özellikle muhacerette yaşa- 
dığımız olayların, sorunların sah- 
neye yansıtılması gerektiğine 
inanıyoruz. Çabamız bu doğr- 
rultudadır. Ayrıca Kuzey Kafkas- 
ya'da yazılmış olan oyunların 

Türkçe'ye çevrilerek bize ulaş- 

tırılmasını bekliyoruz, 

Günümüz koşuları üzerine ya- 
zlan oyunları sahnelemeye 
devam edecekmisiniz? 

Devam edeceğiz. Hatta daha 
ağırlıklı bir şekilde. Çünkü 125 yıldır 
öz kültüründen ayrı yaşamak Zzo- 
runda bırakılan Kuzey Kafkasyalı 

insanların kültürel sorunlarını irde- 
lemek, Kültürün var olabilmesi 
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için bir umut ışığı yakabilmek 
amacındayız. 

Geçen yıl olduğu gibi bu 

yılda çocuklara ilişkin çalış- 
malarınız olacak mı? 

1988 yılındaki "Kafkas Çocuk 
Şenliği" tamamen çocukların 
katılımıyla oluşan bir çalışmaydı. 
Bu çabaya girildiğinde tiyatro 
anlamında bir şey üretilmese 
bile çocukların A.K.K.K.D. bün- 
yesinde iki saati daha fazla kal- 

malar bir kazanç olarak 
görülüp. böyle bir çalışma 
içerisine girilmişti. Bu amaca faz- 
lasıyla ulaşıldığına inaniyoruz. Fa- 
kat 1989 çalışma döneminde 
böyle bir çalışma biçimi için 
çocuk bulamıyoruz. Ailelerin 
daha duyarlı davranmalarını 

bekliyoruz. Çünkü onlar aydınlık 
yarınların toprağa atılmış ilk to- 
humlandır. 

Kuzey Kafkasyalılar tiyatro iz- 

lemeye alıştılar mı? Onlarla 
iletişim kurabildiğinizi söyle- 

yebilirmisiniz? Kuramıyorsa- 
nız sebepleri nelerdir? 

Kuzey Kafkas insanı artık ti- 
yatroyu benimsemeye baş- 
lamıştır. Bunun öncülüğünü 
A.K.K.K.D. yaptı. Bunun diğer 
kardeş derneklerde de yankı 
uyandırması bizi en çok umut- 
landıran olaydır. Ayrıca sergile- 
nen oyunlar üzerine birebir 

tartışmalar yanında her oyundan 
sonra söyleşiler düzenlemeye 
başlanması yıkılamayan ile- 
tişimsizliğin giderilmesine yar- 
dımcı olmaktadır. 

Şu and kadar sergilemiş 
olduğunuz oyunlara ilişkin ne 
tür tepkiler aldınız? 

Genelde olumlu tepkiler alı- 
yoruz. Bu olumlu tepkilerin ne ka- 
dar objektif olduğunu şu günde 
anlamak güç. Çünkü ola- 
naksızlıkların bilindiğinden sevil- 
mesi, büyümesi gereken bir 
çocuk olarak görülüyoruz. Bizim 
beklentimiz özellikle "içerik'te 
objektif olunması. 

Eleman sikiniisi çekiyor- 
musunuz? Gençlik tarafından 
ilgi görüyormusunuz? 

Eleman sıkıntımız var. Eleman 
sıkıntısının nedenleri, tiyatro 

çalışma ortamının olumsuzluğu, 
insanların tiyatroyu sindirememiş 
olması, Kuzey KAfkasyalı olma 
çabası içerisindeki insanların 
süreç içerisinde tiyatro konusun- 
da doğru tesbit koyamadıkları 
için; zamanla duyarsız insanlar 
haline dönüp, sıkılarak kaçtığı 

görülüyor. 

Tiyatronun ioplumsal işevi 
üzerine ne düşünüyorsunuz? 

Bu konuda çalışmalarınız var 

mi? 

Tiyatroyu teorik ve pratik anlam- 
da öğrenip, bunu sağlıklı 
biçimde yansıtmaya çalışıyoruz. 
Bu alanda çabalarımız sürüyor. 
Özellikle tiyatronun dünya tari- 
hinde toplumsal! işlevini araştınp 
bizim kültürel sorunlarımızın 
çözümlenmesi doğrultusunda 
yararlanmaya çalışıyoruz. Bu 

konuda ileride Derneğimizde 

seminer çalışmamız olacak. 

Derneğimizdeki diğer çalış- 
ma birimleriyle aranızdaki -iliş- 
kiler ne düzeydedir? 

Dernek bünyesindeki çalışma 
gruplarıyla şimdiye kadar sağlıklı 
bir ilişki kurulamamıştır. Fakat yeni 
çalışma döneminde bu yapının 
yavaş yavaş gerçekleştiğini 
görüyoruz. Daha geniş boyutta 
ele alınması gerektiğine inanı- 
yoruz. Bu doğrultuda Tiyatro Ko- 

misyonu olarak elimizden gel- 
diğince ilişkilerimizi geliştirmeye 
çalışıyoruz. 

Kafdağı'nın yeni yayın çiz- 
gisinden haberiniz var mı? 

Kaftdağı'nın yeni yayın çiz- 
gisinden genel olarak haberimiz 
var. Çünkü hepimiz aynı yapının 

içerisinde çalışan birimleriz. 
Daha geniş kitleye ulaşma ve 
kültürel soruna duyarlı bir yapı 

kazandırabilme çabasını des- 
tekliyoruz. Zaten Tiyatro Komis- 

(Devamı Sayfa 25'de) 
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Karşımda, video bağlantılı televizyon ekranında Ne- 
fiset Jane. Ünlü Adığe ses sanatçısı, konservatuar 
öğretim Üyesi, tiyatro sanaiçisi... 

Nefiset Jane'nin, konservatuvar konser salonunda- 
ki herkesin; yazarların, ozanların, kompozitörlerin, 

öğrencilerin coşkusu büyüktü bugün. Tüm Adığey'in 
coşkusu büyük, coşkusu bir başkaydı. Yüzyirmi yıl önce 
anayurilarını, ata toprağını, bırakmak zorunda kalanların, 
analarından, babalarından, kardeşlerinden, çocuk; 

larından ayrı düşenlerin torunlarını ağırlıyordu Adiğey. 
Konuklar Almanya'da bilmem kaçınçı göçmenliklerini 
yaşayan bir gurup çerkesti. Onurlarına müzik, şiir, 
söyleşi dolu bir toplantı düzenlenmişti. Söyleşiler, şiirler, 
şarkılar, ağıtlar, bakışlar, gülümsemeler, herkes, herşey 
anavatan hasreti ile, ulus acısı ile yüklüydü ve savaş 
karşıtıydı... 

Zaten insan olup savaş karşıtı olmamak mümkün 
müydü. Çünkü savaş ölümdü, savaş yıkımdı, savaş yok- 
luktu, savaş yoksunluktu, savaş acıydı. Dahası çerkes 
için anayurdundan, soydaşlarından ayrı düşmekti. Ayrı 
düşenler için yok oluş sürecinin ilk -adımıydı. Çerkes 
savaşı nasıl sevebilirdi. Çerkes annesi bundan nasıl 
kaygı duymazdı. 

Nesifet Jane bir çerkes annesi idi şimdi. Annenin 
kaygısını haykırıyordu bizlere, herkeslere, bütün kaina- 
ta. Aynı konservatuarda öğretim üyesi Çepaye Murat'ın 
yapıtının son bölümü monolog'u seslendiriyor, yaşıyor, 
yaşatıyordu. 

Kadın haklarının konuşulduğu bu günlerde Çerkes 
Annesi'nin bu seslenişini bilmem siz de ilginç bulur musu- 
nuz? 

MEŞFEŞ'U N. 
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SEKİZ MART RAPORU * 

Çok uzun bir rapor okudu 
Kadınlar bayramı gününde, 
Kahramanlar sayıldı durdu; 
Ama erkekler en önde... 

Lütfi DEMİROF       
ANNENİN KAYGISI 

Savaş yangını tetikte... Abanmış yeryüzüne ie8- 
tikte.. Ve ben onu duyuyorum. Abanmış duruyor 
yeryüzüne, tetikte... ve ben onu görüyorum. 

Yakalayamıyorum uykuyu bir türlü. Kaygı veri- 
yor bana korkuların en büyüğü, ve kaygı buruyor 
yüreğimi, boğuyor beni, bir damla rahatlık vermiyor 
bana. Korkunç bir tuzak kuruyor benim için. Ve ben 
o korkunç olayı beklemekteyim her an. 

Köyümüzün sınırı, şu toprak parçasından 
başlar. Yaşamım ise şu küçücük kaynaktan, su 

gözünden. Sonra ırmağa akar hızla. Irmak nehre 
karışır, koca nehir de denize, ve küçücük 
ırmağımızdan damlacıklar dolaşır okyanuslarda. 
Sözlerim de işte böylece dağılsın gökyüzüne, ve 
ulaşsın tüm ana yüreklerinin derinliklerine... 

Yeşil dünyamızda yaşayan tüm anneler! Buruk 
bir yürekle sesleniyorum bugün sizlere. Dağların 
yarıklarından sesleniyorum, ve koca Adığe Ülkesi 
de haykırıyor benimle birlikte, olanca gücüyle: 

Anne!.. Senin oğlun silahı alacak olan. Annel.. 
Senin yavrun tetiği çekecek olan. Anne!.. Senin 
doğurduğun kurşunu gönderecek olan. Anne! Se- 
nin parçan onu hedefe ulaştıracak olan.. Annet.. 
Durdur senden olanı. Kabul etme senden doğanın 

yaptığını. 
Küçücük dünyamızın tüm anneleri; yalvararak 

    

sesleniyorum size. Size sesleniyorum, beni 
görmeniz için. Size sesleniyorum, beni duymanız 
için. Yaşayan tüm anneler adına, tüm anne olarak 
yaşamışlar adına, tüm anne adayları adına; Yal- 
varıyorum çekilmeyin geri. Durdurun kendi 

çocuklarınızı, durdurun geç kalmış olmadan... Bela 
yağdırın sizi dinlemeyene, bela yağdırın kalbinde iyi- 
lik bulunmayana. Her anne seslensin bir diğer an- 
neye ve tüm kainat kalkın ayağa. Haykıralım tek bir 
ağız: Bırakın... silahı... insanlar!.. 

Ey insanoğlu!.. Bu dünya senindir, sen de 
onun. O benimdir, ben de onun. O senindir, sen 
de onun. O sizindir, sizler de onun. Öyleyse, ey in- 
sanlar!... Koruyalım bizim olanı... 

İşte budur benim yakarım, budur benim şarkım, 
budur benim vasiyetim... 
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- Ömer sen her nedense 
su doldurmaya gitmemişsin. 
Eve girerken kapı önündeki su 
kaplarını boş gördüm, elimizi 
yıkamaya bile su yok. Nasıl 
insansın sen anlayamadım. 

Ağlamaklı bir sesle söy- 
lendi Sakinat. Sonra sinirli bir 
tavırla masanın yanına doğru 
yürüdü, elindeki su kaplarını 

sertçe yere koyup sandalyeye 
oturdu. Elleriyle yüzünü kapa- 
tıp sessizce ağlamaya başladı. 

Ömer sessizce bakıyor, 
karısı hamile olduğu için öfke- 
lenmemeye, onu kırmamaya 
özen gösteriyordu. Okuduğu ki- 
tabı kapatıp lambayı biraz 
öteye iterek kalktı. Bir süre si- 
nir küpü gibi dolaştı evin için- 
de. Sakinat ellerini yüzünden 
çektiğinde az evvel kocasının 
okuduğu kitabı gördü. Bunun 
üzerine daha çok öfkelendi: 
"Çelik Nasıl Parlar" isimli 
kitabı okuyor bu, oysa kendisi 
aslı astarı olmayan hikaye- 
lere inanan, eski gelenekleri 
katı bir şekilde muhafaza 
eden yüz yaşındaki ihtiyar gi- 
bi davrannır." Sonra da "Aca- 
ba Ömer'le evlenmekle iyi mi 
yaptım?" diye düşünmeye baş- 
ladı. Son iki yılda olanlar bir 

— film şeridi gibi gözünün önün- 
den geçti. 

Sakinat iki yıl önce Da- 
gıstan Enstitüsünü bitirmişti. 
Rus Dili ve Edebiylatını da 
içeren çok yönlü görevlerle 
atanmıştı bu köye. Şehirde 
doğup büyümüş bir genç kız ola- 
rak ailesinden ve çevresinden 
uzak, yabancısı olduğu bir or- 
tamda yaşamak ona cazip 
gelmesine karşın endişeleri de 
vardı. 

Sakinat köye yaz n mevsi- 
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minde gelmişti. Masmavi göğe 
uzanan dağları, yemyeşil bağ- 
ları, güneş ışınlarını yansıtan 
nehirleri olan bu yörenin görül- 
memiş güzellikteki doğası Sa- 
kinat'ı adeta büyülemişti. 
Baktıkça insana huzur veren bu 
doğa güzelliğini kıskanmıştı. 
Şehirdeyken böyle yerlerin an- 
cak resimlerini görebiliyordu. 
Hayal sandığı bu güzelliğin 
içinde yaşamak onu şaşkına 
çevirmişti. İ 

Genç kız yeni yerine kısa 
zamanda uyum sağlamıştı. 
Yediden yetmişe herkes çok 
sevmişti onu. Sakinat bir yıl 
sonra köyün delikanlılarından 
Ömer'i sevmiş ve evlenmeye 
karar vermişlerdi. Onların dü- 
günlerini bütün köyle büyük bir 
coşkuyla hep birlikte yap- 
mışlardı. Sakinat düğünden 
sonra köye ve köy halkına da- 
ha çok ısınmıştı. 

Ömer'in annesi ise böyle 
kültürlü ve güzel bir kızın bi- 
ricik oğlunu seçmiş olmasından 
gururduyuyordu. Gelininden. 
olan hoşnutluğunu ifade etmek 
için ölçü bulamıyordu. Her sa- 
bah erkenden kalkıp ahırı te- 
mizliyor, hayvanların bakı- 
mını yapıyor, suyu doldurup 
yemek hazırlıyor, oğlu ile ge- 
lini kahvaltıdayken o öğle ye- 
meğini alıp kolhoza işine gi- 
diyordu. Akşamları döndü- 
günde de yine ev işleriyel uğra- 
şıyordu. 

Sakinat bu iyi kalpli 
yaşlı kadının çalışkanlığına, 
yorulmadan, yakınmadan bü- 
tüh işlerin üstesinden gelmesine 
hayret ederdi. Aynı zamanda 

  

da kayınvalidesinin kolhozda 
çalışmasının yanı sıra tüm ev 
işlerini üstlenmesine üzülüyor, bu 
durumu sindiremiyordu. Bir de- 
fasında kocasına; 

Çaresi yok Ömer, anne- 
mize yardım etmenin bir yolunu 
bulmalıyız. O yaşlı kadın öm- 
rünün son günlerini bizim için in- 
sanüstü bir çaba sarfederek ge- 
çiriyor, demişti. 

- Ağlama, sen haklısın, 

her istediğini yaparım, ama sen 
ağlama. Gör bak, ben suya nasıl 
gidiyorum. Ama şu anda değil, 
biraz sonra giderim, hava kar- 
arınca. İlk kez olduğu için herke- 
sin gözü önünde suya gitmeye 
utanıyorum, dedi. 

O akşam Ömer sık sık dı- 
şarı çıkıp göğe doğru baktı. Ayın 
batmasını beklilyordu. Ay ise 
Ömer'in kafasından geçenleri 
anlamış gibi her zamankinden 
daha parlaktı. Gümüş renkli 
ışıkları binaların dört köşe to- 
prak damlarını, tüm sokakları 

ve pınara giden eğri dar yolları 
gündüz gibi aydınlatıyordu. 
Ömer o güne dek aya böylesine 
kızabileceğini düşünmemişti hiç. 
Nihayet şans ona güldü, köyün 
yamacındaki çam ormanlarının 
üstünden çıkan büyük bulut par- 
çası ve diğer küçük bulut küme- 
leri aya doğru yönelmişlerdi. Su 
kaplarını kaparak merdivenleri 
koşarak indi. Karanlığı bekley- 
lip kötülük düşünen bir hırsız 
gibi korku ve heyecanla pınarın 
yolunu tuttu. 

Kaplarını pınarın temiz 
sularıyla dolduran Ömer tam 
eve dönmeye hazırlanırken hiç 

, beklemediği bir şey oldu. Pınara 
doğru gelen biri vardı. Ömer ne 
yapacağını şaşırmıştı, elindeki 
su kaplarını bırakıp bir sıç- 
rayışta pınarın arkasındaki ça- 
lıların içine daldı. O ana dek 
kara bulutlarla kapiı olan ay 
aniden bütün ihtişamı ile bulut- 
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ların arasından sıyrılıp yeni- 
den ortalığı aydınlattı. Ömer 
o zaman pınara gelenin köyün 
orta yaşlı sekreteri Haydarov 
Amin olduğunu gördü. Sol 
elinde bedro, sağ elinde ise 
gulgun vardı. Haydarov o 
saatte kendisinden başka kim- 
senin olmayacağından emin 
olduğu için oldukça sakindi. 

Haydarov pınara gel- 
diğinde su dolu vedroyu gördü, 
bir anda kızaran Haydarov 
telaşlı ve sinirli bir tavırla 
çevreye kulak kabarttığında 
çalıların içinden gelen sesi 
duydu. Hemen parmaklarının 
üstüne çömelerek gulgun ile 
vedronun arkasına saklandı. 
Bütün dikkatini çalıların ol- 
duğu yana yönelterek beklem- 
eye başladı. O anda Ömer ken- 
dini tutamayıp gülerek aya- 
gakalktı ve olanca sesiyle 
haykırdı; 

- Oooo! Asselamualey- 
küm Amin, ne güzel bir tesadüf 
değil mi? Seni de benimki gibi 
karın yöneltti bu işe galiba, 
ama önemli değil suyunu dol- 
dur da beraber gidelim, hem 

birlikte canımız sıkılmaz, de- 

di ve Amin'in yanına gelip 
eliyle omuzuna hafifçe vurdu. 

Haydarov öfkeyle sak- 
landığı yerden kalkarken an- 
laşılmaz bir şekilde homur- 
dandı. Aynı anda Ömer'den 
başka birilerinin orada olabi- 
leceği kuşkusu ile gözucuyla 
etrafı kolaçan ederken bir yan- 
dan da kendi ayıbına mazeret 
bulmak için dil dökmeye baş- 
ladı. 

- Hanım hasta, evde 
bir damla su kalmadı. Bu du- 
rumda evde rahatça oturmak 
olurmu ya? Onun için suya gel- 
mek zorunda kaldım. 

- Maşallah, çok iyi 

yapmışsın, diye yanıt verdi 
Ömer tebessümünü gizleyerek. 

Aynı anda suya doğru 
gelen bir karaltı daha farket- 
tiler. Ömer: 
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Amin eliyle ağzını ka- 
patıp gülmemeye çalışarak, 

- Evet,o benim komşum 

Mehdi, dedi. Görüyormusun o 
her zaman kalpağını kulağın- 
ın üzerine yatırıp koyardı, 
şimdi ise tanınmamak için ne- 
redeyse kalpağın içine girecek. 

Mehdi yavaş adımlarla 
kuşkulu bir halde gelilyordu, 
ama kendisinden elli adım ka- 
dar uzaklıkta pınarın başında 
birilerini görünce önce ne yapa- 
cağını şaşıfıp olduğu yerde 
dondu kaldı. Sonra aniden geri 

- dönüp elindeki su kaplarını 
gürültüyle birbirine çarparak 
olanca hızı ile kaçmaya baş- 
ladı. Amin biraz koşarak pe- 
şinden bağırdı. 

- Neo Mehdi, avcıdan 

korkan geyik gibi kaçıp gidiy- 
orsun. Burada biz varız, ya- 
bancı yok. 

Arkasından seslenildiği- 
ni duyan Mehdi durakladı, 
sesi tanıdı ve durdu. Amin'e 
doğru yürürken orada kendi 
komşusu dışında birinin bulun-. 
madığına şükrederek derin bir- 
nefes aldı. Sonra başındaki yu- 
muşak papağını çıkararak al- 
nında biriken soğuk terleri sil- 
di. 

- Vallah çok sıcak, di- 

yerek derin bir nefes aldı ve 
arkasına doğru yavaşça seslen- 
di, heey dışarı çık, buradakil- 
er bizimkilermiş. 

Bu sözler üzerine arka- 
dan saklanan kişi çıkıp geldi. 
Bu Mehdi'nin kapı komşusu 
Salim'di. 

Ömer onları pınarın ba- 
şında misafirperver bir evsa- 
hibi gibi karşıladı. 

- Hoşgeldiniz kıymetli 

dostlarım, dedi, sonra ayın 

ışıkları ile parıldayan pınarı 
göstererek, gelin sizlerle bir 
anlaşma yapalım, bundan sort- 
ra yalnız gece değil gündüzleri 
de suya biz gelelim. 

- Sen delirdin mi 

Ömer? diye çıkıştı Meh- 
di. 

- Mehdi doğru söylü- 
yor, diyerek atıldı Salim. 

Ömer devam etti; 

- Neden ve kimden kor- 

kuyoruz ki? Elin malını çal- 

mıyoruz ya. 
Diğer üçü sularını doldu- 

rana kadar Ömer dolunaya ba- 
karak bir iki saat evvel aya 
kızmış olmanın anlamsızlığına 
güldü. Sonra neşeli bir ses tonu 
ile arkadaşlarına seslendi; 

Ne güzel bir gece değil 
mi?.. 

*Avarca Dağıstan Literaturasından 
Çev.: Şahabeddin ÖZDEN 

Yalova Kuzey Kafkas Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği Bşk. 

  

(Baştarafı Sayfa 22'de) 

yonu olarak kültürel sorunun daha 
geniş kitle ile sahiplenilmesi gerek- 
tiğine inandığımız için bizim 
çabamız da bu doğrultudadır. 

Tiyatro Komisyonu olarak Kaf- 
dağı'ndan beklertiileriniz var 
mı? 

Kafdağı'nın çbamızda bize 
yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu 
gerek oyun derleme, kiileye 

ulaşma çabaları, oynana oyun- 
ların yansıtılması gibi olabilir. Ayıca 

ileride bir arşiv çalışmamız olacak, 
bu alanda da bize yardımlarını 

bekliyoruz. 

Okuyucularımıza iletmenizi is- 
teğiniz bir mesajınız var mi? 

  

Kendi yörelerinde yaşadıkları 
çelişkileri, güzellikleri ve vurgulan- 
masını İstedikleri her türlü konu ve 
materyalleri bize ulaştırmalarını 
bekliyoruz. 

Söyleşi için teşekkür ederiz. 

Asıl siz bize bu fırsatı tanıdığınız için 

teşekkür ederiz. 

KAFDAĞI 
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Kuzey Osetya Muhtar Cum- 
huriyetinde 1937 yılında 
Kadgeron köyünde, çiftçi bir 
ailenin kızı olarak dünyaya 
geldim. Sovyet Devletinin 
bize sağladığı eğitim olana- 
gından faydalanarak, doğ- 
duğum köyde ilk on yıllık 
eğitimimi tamamladım. Da- 
ha sonra Moskova'da Rus 
Dili ve Edebiyatı Fakülte- 
sini bitirdim. Orjonikid- 
ze'ye dönerek Reştsina ga- 
zetesinde yazar olarak ça- 
lıştım. Oradan dönünce Kur- 
zey Osetya televizyonunda 
düzeltmen olarak görev al- 
dım. Şu anda Makhouk 
isimli edebiyat dergisinde 
çalışmaktayım. Ayrıca ilk 
kadın Asetin şairi oldu- 
gumuda söyleyebilirim. 

Kitaplarınız 
yayınlandı mı? 
Bize bu konuda bilgi 
verebilirmisiniz? 

Şimdiye kadar on iki kita- 
bım yayınlandı. Şiir, anı, 
gezi notları, öykü türünde. 

Şilrinizin ana 
aları nelerdir? 

  

Sevgi, dostluk, barış, vatan 
sevgisi, Kafkasya dışına 
sürülen kardeşlerimize dö- 
nün çağrısı gibi temaları sık 
sık işledim. 

Buraya gelmeden 9 önce 

Kafk sya dışındaki 

  

Değişik ülkeler sürgünde bir 
çok Kafkasyalının yaşa- 
dığını çok küçük yaşlarda 
iken biliyordum. O dö-nem- 
lerde her yerde Sürgünle il- 
gili içler acısı öyküler an- 
latılırdı. Zaten ailelerin 

e KAFDAĞI e 25/26 e MART 1989 

ASETİN ŞAİRİ BAYAN JİNA KOŞTİKOVA İLE SÖYLEŞİ 

  

  

Refik ÖZDEMİR 

çoğu uzun zaman bölünmüş- 
lüğün acısını yaşadı. Bu acı 
hala dinmiş değildir. Ayrıca 
sürgünle ilgili birçok kitap 
da okudum. Örneğin Musa 
Kundukov ile ilgili kitaplar. 

Son dönemde Sovyetlerde 
"Yeniden Yapılanma" ve 
Açıklık” politikaları 
gibi birtakım değişiklikler 
görüyoruz. Bu konuda ki 
fikriniz nelerdir? 

    

Bu değişimleri çok olumlu 
gelişmeler olarak kabul e- 
diyorum. Bunun meyveleri- 
ni önümüzdeki yıllarda sos- 
yal, ekonomik ve kültürel 
açılardan tadacağımızı 
umuyorum. Yeni uygulama- 
lar değişik idari birimlere 
özverili yöneticilerin atan- 
masını sağlayacaktır. Eleş- 
tiri özgürlüğü ve kapalı oy- 
lama 'bunu pekiştirecektir. . 

Ana dilde eğitim durun 

nasıl, Asetin halkı bu . 

konuya nasıl yaklaşıyor? 

  

nuz 

Kısaca söylemek gerekirse 
şimdiye kadar bazı pratik 
nedenlerle Rusçanın yaygın 
kullanımı artmış ve Asetin 
dili unutulmaya başlan- 
mıştı. Ama şimdi, geniş 
halk kesimi bu dilsel yoko- 
luşun ileri aşamaya gel- 
diğinin bilincinde olarak 
günlük hayatta anadillerini 
kullanmaya başladı. Ayrıca 
son yıllara kadar Asetince , 
eğitim seçmeli olarak yapı- 
lıyordu. Şimdi ise Asetince 
eğitim yapılması yasalarla 
zorunluluk haline geldi. O- 
setya'da yaşayan Rus ve di- 
ger ulusların insanları da 
Asetince öğrenmek zorun- 
dalar. Bu uygulama tüm 
Muhtar Cumhuriyetlerde 
başlatıldı. 

  

Burada bulunduğunuz 
birkaç günde vatandan     
ayrı yaşayan 
Kafkasyalılara ilişkin 
izlenimleriniz nelerdir? 

Sizi burada bir avuç olarak 
gördüm. Sizlerin dilinizi ve 
kültürünüzü bu güne kadar 
koruyabilmenizi hayretle 
ve sevinçle karşıladım. Kaf- 
kasyalılık ruhunu gelecek 
nesillere de aktaracağınıza 
inanıyorum. 

Son olarak burada yaşayan 
Kafkasyalılara mesajınız 
nedir? 

Öncelikle Kafkasyadaki 
kardeşlerimizin duygula- 
rını dile getirmek istiyor- 
um, Vatanda yaşayanlar is- 
zelri asla unutmuş değiller. 
Hep döneceğiniz günü bek- 
liyorlar. Ben şunu söylemek 
istiyorum, Asetinler ve di- 
ger Kafkasyalı kardeşle- 
rimiz kendi topraklarına 
mutlaka dönmelidirler. 
Orada herkesin kapısı size 
açıktır. kimin kapısını 
çalarsanız çalın kesinlikle 
size sahip çıkacaklardır. 

Çok teşekkürler 
Jima Khoştikova. 
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OSETYA'NIN GÜCÜYLE 

Güneş nasıl bir taneyse toprak için, 
Vatanım Osetya da bana öyle gelir. 
Uzak ülkeleri andıkça yüreğim, 
Bilirimki herşeyim onun gönlündedir. 

Biliyorum şiirimin güzelleri, 
Osetyanın göğsünün kafesindendir. 
Dinle beni ey dün.ya, beni işitin! 
Duygularım Ösetyanın sayesindedir. 

Zor günlerde onunla cesaret buldum, 
Sendelersem o ayağa kaldırır beni. 
Sen yürüyen dağım, Ösetyam, vatanım, 
Gücüm, direncim kol ve kanatlarımdaki. 

Sürgün yaşamın tadına varamazsam, 
Sönerse yaşamın gözalıcılığı, 
Sonra Osetyam, ağıt söyleyen anam, 
Gelir yanıma, paylaşır acılarımı. 

Birgün apansız karışırsam toprağa, 
Tozlar karartırsa mezarımın taşını, 
“Osetyam, gelinlik kız, kaşları kara 
O zaman çiçeklerle süsler mezarımı. 

Sonra o çiçeklerin güzelliğiyle, 
.Bilinçlenir güçlenir yavrum Osetya, 
O yorumlar her dizemi titizlikle, 
Yaşam verir yıllara ve tüm şarkılara. 

JİNA KHOŞTİKHATI (Oset Şairi) 
Çev: Hayrullah KUŞHAN 

YAKLAŞMA BANA 

Yaklaşma bana. 
“dostunum” diye, 

Sakın gelme | 
evime, 

Bir çıkar | 
- o bekdiyersan 

i benden, 
Ya da korkuyorsan | 

kötülüğümden! 

Şeyhi ARSANUKAYEV (Çeçen Şairi) 

Çev. Refik ÖZDEMİR 

RESİM 

  

Yemek odamda bir resim 
. hemen dikkat çekmeyen 

Ama benim en çok sevdiğim. 
Bir parça mavi gökyüzü 

. biraz da yeşil yeryüzü, 
Bulutları tütsüleyen güneş 

ve kayalarımızın yüzü-gözü 
Uğrakları olmuş duruyorlar 

penceremde 
Ata yurdumun resmi işte O 

armağan benliğimde 

K'EŞT MUHAZ 

OŞHAMAFE, Nalçık 1971, Sayı: 4, s. 84'den. 
(Çev. HUWAJ F) | | 

  

m 

Zoru zor yeniyor. 
Zekayı - üstün zeka. 
Büyük sevda, —. 
Yeniyor sevgiyi. 
Hileyi yeniyor - hile de. 
Insanlık yenilebilir mi? 
Yenilebilir tabii: 
Büyük insanlık ile... 

Musbek KİBİYEV (Çeçen Şairi) 

Çev. Refik ÖZDEMİR 
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K'EST MUHAZ 

Ey can, razıyım senden, 
Bedenimi ısıtıp kalsan da tenimde, 

. Ya da heveslenip bir zaman yıldıza, 
Beni terketsen de. 

Ey can, hakkımı helal etmem sana, 
Soğuk bir yıldız gibi kalırsan gökyüzünde, 
Ya da çıktığında yükseklere, 
önceki yerine küçümseyerek bakarsan. 

Ya da kibirlenir de 
Yıldızlığınla, 
Eski dostunu unutursan, 
Veya sis örter de yeryüzünü, 
Yalnız kendini kurtarıp susarsan, 

,. Herşeye ihanet edip, 
" yaşamaktansa yükseklerde . 

Bir nokta bile olsa ısıtmak toprağında 
Yeğdir, ey can, yeğdir. | 
Ve bir yıldız gibi kayıp gelmek yeniden. 

il 

Ey can, nedir istediğin . | 
Bırakıp gitsen beni, daha mı yücelirsin? 
Bağrında büyüdüğün bu toprakta 
Yıldız olamadıktan sonra, boşlukta kim yıldız yapabilir ki seni 

    

Yeryüzüne can atan kar, 
Erir yabanda, kar olmaktan çıkar, 

Yerlerinde duramayan yıldızlar, 

OŞHAMAFE, 1973/1, Sayfa: 65'den (Çev: Kharden D.) 
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Sana Daruha'yı anlatacağım 
Bozen birer birer Toplucasına 

sana özümü anlatacağım 
Bazen verir verir almazcasına 

sana tutkaslığımı anlatacağım 
Bazen zincir zincir kelepçesine 

Sana geçmişimi anlatacağım 
Bazen Övgü Övgü haincesine 

Sana sürgünümüzü anlatacağım 
Bazen hayal hayal rüyacasına 

Şengül İYİGÜN   

Dilini unutmanı istiyorlar 
suna başlı, kilim bakışlı dilinis 
susmanı ve unutmanı,. 

Düşlerin de işgal altındadır. 
diyorlar, 
seyir defteri kapanmış bir gemisin, 
ölüler karışmış dirilerine. 

Bu dünyada yiyecek ekmeğin 
ve (sözde) içecek suyun kalmamış, 
arabın küsmüş sand. 

Unutuyorlar ama -unutsunlar!- 
boynuna geçen ipi 
boğduğun zamanları. 

Türkbükü, 14.5.1984 

  

* BİLİM VE SANAT, 92, Ağuslos 1988, 5.5. 
  

  

  

  

  

Yüzyıllık yaşanılmış bir sürgün 
gümüşsüz eğerleriyle 
yırtık çizmeleriyle 

bir gölge gibi sessiz 

ağır ve aksak 
gelip geçti dün... 

Atını ve kalpağını yitirmişti. 

Sanırım maviydi gözlerindeki hüzün. 

Geldiği, gittiği yeri sordum, 
duymadığım bir dağın adıyla yanıt verdi. 

Dağın adı mı? Bilmem, unuttum. 

Refik ÖZDEMİR   
..GrIk... 

...rüzgarlarla yarışan 

...ama gözlerim, hala vadi yeşili       
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SON SÖ 

ne başımdaki kalpağım 
ne belimde gümüş kakmalı kamam. 

atlarımı da öldürdüler.. 

saçlarım güneş boyalı.. 
ve.. 
ve bedenimin onurla taşıdığı 
mızıka kokulu 
bir dağlı yüreğiydi... 

YEMIİNE VUİD   
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Tanrım 

ne yaptım.? 

Bilmiyorum: 

Bir yürek verdin ki 

(Kartal gagalı) 

sonra tuttun yoldun kanatlarımı. 

Ya senin olsun kalbim 

Ya bana geri ver kanatlarımı 

Yaşar BAŞKUR 

      
  

  

-Nale Ahmethan a» 

Ürkmeli mi ağıtlardan, 
Sevmeli mi, bilmiyorum. 
Yorgunum. 

"İçme" demiştin “şu tütünü”. 
Ne demek isiemiştin?.. 
Yiyorum. 

Sevimli kara gözlerin yaşarimıştı 
Nari otelinde. 
Bekliyorsun hala lobide 
Elinde kadeh, 
Apansız geleceğiz 
Doğan gibi, 
Biliyorum. 

YENEMIKO M.   
  

  

Bir 
Yülk çırpıntı 
Yüreğimde sarsılan 

Zamana dur diyen 
meaykırış, 

Bir sözcük 
Birleşmeye çağıran 

Fıriınalardaki 
Dinçliği yaratan. 

Bir eylem 
.. Ancak 
Varolmakta 
Direttiği zaman 

Hilmi   
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Sevinçler yaratalım 
Halkımın dostları, 
Ateşler yakalım 
geceyi ısıtan 
Binlerce olsun 

Ateş böcekleri gibi 
Kucaklaşıp 
Şarkılar söyliyelim 
gecenin karanlığını yırtan, 
sözcükler 
naralara dönüşsün. 

Korku salalım 
düşmanlara, 
dostlarımızaysa 
çağrı olsun 
işıklı gecelerimizden. 

İ | Hilmi   
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İlhan AKÇAY 
1-Köyün Adı: Khasey- 

hable (Yeşilpınar Köyü) 
2-Bağlı olduğu il-ilçe: 

Çorum iline bağlı Merkez köy. 
3-Anayurttan ayrılış tari- 

hi: 1864 dönemi büyük göçünde 
ayrılmışlardır.. 

4-Kullanılan yol güzer- 
.gahı ve nakil aracı: Genel 
nüfus deniz yolu ile gelmiş, A- 
nadolu'ya Samsun'da çıkmış- 
lardır. Karayolu seyrinde at 
ve kağnı kullanıldığı söy- 
lenmektedir. Büyük çoğunluk 
atlı olarak gelmiştir. 

5-Varsa daha önce yer- 
leşilen yerler: Değişik ailelere 
mensup gruplar Samsun (Bafra, 
Çarşamba), Tokat (Erbaa, 
Niksar, Taşova), Amasya'nın 

çeşitli yörelerine kısa süreli 

yerleşmişler, oralardan ay- 
rılıp köyümüze gelmişlerdir. 
Bu nedenle köyümüzün büyük 
ve küçük olmak üzere iki me- 
zarlığı mevcuttur. Büyük me- 
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zarlıkta ilk yerleşen aile men- 
suplarının mezarları, küçük 

mezarlıkta ise sonradan gelen 
aile mensuplarının mezarları 
bulunmaktadır. 

6-Köyün kuruluş tarihi; 
1873 ilkbaharı ve devamla 
1878 yılına kadar sürekli Er- 
meni meselesi nedeni ile 1917 
sonrası bir aile Ermeni ka- 
tılmıştır. 

7-Kuruluşunda öncü aile 
ve başkanı: Köyün kurucusu 
Abzeh Khaseyko Talustan 
bey. Köy kurucu aile adını al- 
mıştır. 

8-Yerleşim seçiminin ki- 

min tarafından yapıldığı: Os- 
manlı yönetimini temsilen is- 
kan memuru. ve Talustan Bey 
ile çevresindeki ileri gelen 
kişilerce seçilmiştir. 

9-Yerleşim esnasında 
karşılanan sorunlar: Göçebe 
hayat süren Kürtler o günlerde 
burada oturuyor oldukla- 
rından, otlaklarını, başkaları 

ile paylaşmak istememişler ve 

ilk saldırıyı onlar düzen- 
lemiştir, fakat başarılı ola- 
mamışlardır. Köyün kurulduğu 
yörenin orman örtüsü hakimi- 
yeti nedeniyle ıslahı bir hayli 

  
ÇORUM- Khaseyhable (Yeşilpınar) köyünden bir görünüm. 

va 

güç olmuştur. 
10-Günümüzde çevre iliş- 

kileri açısından sorunlar; 

Köyün kuruluşu yıllarında 
İskan Kurulu tarafındançizilen 
köy sınırlarının genişliği, ot- 
lak, sulak ve ormandan fayda- 
lanmanın lehimize olması ci- 
var köyler tarafından yıl- 
lardır hazmedilememiş, bunun 
sonucu olarak da sürtüşme, 
kavga ve kanuni formalitele- 
rin ardı arkası kesilmemiştir. 
Köy nüfusunun hızla azalması, 
hızlı toprak satışları sorun- 
larımızı gün geçtikçe büyütmüş 
ve çıkmaza doğru büyük bir 
hızla sürüklemektedir. 

H-Kuruluşundaki hane 

sayısı ve nüfus: İlk yerleşen 
aile sayısı 15 hanedir. 4 ay 
gibi bir zaman sonrasında 15 
hane daha katılarak 30 hane 
olmuş, daha sonraki yıllar- 

daki katılma 5 senede 80 hane 
oluşmuş ve nüfus 500 kişiden 
oluşmaktaydı. 

12-Günümüzdeki hane sa- 
yısı: 30 hane, 165 'nüfusdan 
oluşmakta. 

13-Kuruluşunda yerleşen 
aileler: 
Khaseyko........Abzeh 
Bıjıj (Aşış).....Kemguay 
Hakuç......... e 

Brant............. Abzeh 
Mıg'uat.......... Mehoş 
Labgo............. Mehoş 
Lı'şe.............. Abzeh 
şhaguj........... Abzeh 
Gonejko......... Abzeh 
Goğoj.............. Şapsığ 
Siyhu............ Abzeh-Şapsığ . 
Jane............... Kabardey 
Abide............ Abzeh 
Zıbe.............. Abzeh 
Beşteko......... Mehoş 
Vunerov........ Abzeh 
Çetav........... Abzeh 
Kobli............ Abzeh 
Bfaşe............ Abzeh 
Davur........... Mehoş 
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Ğoneko..........Mehoş 
Pikoko.......... Abzeh 
Günümüzde Bulunan aileler 
Hakuç - Çetav 
Bıj - Kemguay 
Brant - Abzeh 
Mığ'uad - Mehoş 
Tuğ - Mehoş 
Labgo - Mehoş 
Şhaguj - Abzeh. Nüfusun 
çoğunluğunu teşkil ediyor. 
TLI'ŞE -Gonejko - 
Goğoj - Şapsığ 
Siyhu - Şapsığ - Abzeh 
Abide - Abzeh 
Beşteko - Mehoş 

14-Genelde konuşulan dil: 
Günümüzde genelin kullandığı 
Çerkesce (Abzehçe), buna rağ- 
men gelecekte hem de çok 
yakın gelecekte basın, yayın 
ve eğitim etkisiyle dil de- 
gişecektir. 

15-Varsa yabancı ailele- 
rin soyu ve sayısı: 

16-Varsa yabancı evlilik 
soyu ve sayısı: Yabancı evlilik 
yapıp köyde oturan 3 hanenin 
dışında yabancı bulunmamak- 
ta. 

17-Köyün kültürel durumu, 
hizmetlilerin branşı ve sayısı: 

1- a) Okur yazar oranı : o 
98 -99 

1890'lı yıllardan günü- 
müze ilkokul mevcuttur. 1980 
yılına kadar civar köyler 
köyün ilkokuluna gelirdi. 
Bugün öğrenci sayısındaki 
düşüş nedeni yakınımızda bu- 
lunan köyün okulu durumuna 
girmiştir. 

b) Ortaokul dereceli okul 
mezunu: Jo 60-65 civarında 

co)Yüksek öğrenim : 54 
civarında. 

2- Yargıtayda daire Bşk. (1), 
Mimar-Mühendis (8), De- 
ğişik öğretim kurumlarında 
öğr. görevlisi (10), Teknisyen 
(7), Tekniker (1), Prof. Dok- 

tor-Doktor (3), Hukukçu (2), 

Emniyet Görevlisi - Silahlı 
Kuvvetler Mensubu (5), Me- 

mur - İşçi (15), Okur-yazar 
(28), İktisatçı (2). 
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18-Köyde bulunan sosyal 
teşisler ve kuruluş yılları; 

Camii..Kuruluş-1875..1900 
yılında yenilendi. 

İlkokul..Kuruluş-1890.... 

1976 yılında yenilendi. . 
19-Varsa, köyden göçün 

nedenleri: 
Öncelikle göç nedenlerini 

gruplandırabiliriz. 
1-Öğrenim sonucu göç 

edenler. 
2- Emekçi olarak göç eden- 

ler 
3-Daha iyi şartlar sağ- 

lamak amacıyla göç edenler. 
4-Mal varlığını kaybedip 

ayrılanlar. 
İ-öğrenim sonucu ayrı- 

lanlar bürokrasi ve branş- 
larının zorlaması sonucu 
köyden ayrılmaktadırlar. 

2-Kısmen mal varlığını 
yitirerek ayrılmaktadırlar. 

3-Elde ettiği kaynakları 
daha iyi kullanmak için 
ayrılmaktadırlar. 

4-Burada karşımıza kıs- 
men de olsa diğer gruplarıda 
etkileyen başlık parası öde- 
yerek evlenen ve bu nedenle 
mal varlığını yitirip ayrı- 
lanlar çıkmaktadır. Göçün en 
büyük nedeni sayılabilir. 

20- Dışarıda yerleşik aile 

sayısı ve nüfusu: 
1986 yılı itibariyle - 100 

Hane - 452 kişi. 

Büyüklerin hatırlaya- 
madığı, zaman zaman askerlik 

  
nedeniyle muhtarlığa bildi- 
rip, hatırlayamadıklarımız 
sayının dışındadır. 

21-Çevre ile yapılan s0s- 
yal ilişkiler ve ilişki derecesi 
ile toplulukların milliyeti: 

Kürt ve Türklerle komşu 
köy ilişkisinden öteye gidile- 
memiştir. Diğer Çerkes köy- 
lerle her türlü sosyal ilişki bu- 
lunmaktadır. 

22-Anadil, örf-adet, ana 

ne kullanımı, yapısı, değişimi. 
Dünü, bugünü: 

Öncede Öncede belirt- 
tiğim gibi anadili az deği- 
şikliğe uğramakla birlikte et- 
kin kullanılmakta. 

Örf,adet ve ananeler gün 
geçtikçe gücünü yitirmektedir. 
Televizyon diğer toplulukları 
değiştirdiği gibi bizleri de 
büyük çapta etkilemekte. Dini 
inanış ve halkın bağnaz bir 
yapıya sahip oluşu da itkili 
olarak gözükmekte. Her ne- 
dense ileriye yönelik iyi 
düşüncü ve davranışlara 
yönelmeyen halkım geriye 
dönük zararlı alışkanlıkları 

devamı sayfa 34'de 
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Halep ile Rakka ilçesi 
merkezinde 40 hane Kafkas 
göçmeni vardır. Bunlar göçet- 
meden önce güzel bir biçimde 
yerleştirilip barındırılacakla- 
rına dair buradan resmi bir vaad 
alarak resmi izinle 1320 mali 
yılı içinde göçeden göçmenler- 
dendir. Bu ilçeye yerleştiril- 
meleri tarihi altı yıla yak- 
laşıyor. Önceki hükümet onlara 
tarım ve hayvancılık için orada 
hiç kimsenin tasarruf ve müda-. 
hele hakkı ölmayan salt boş 
kamu arazisi olan 4000 dönümlük 
yeri tahsis etmiştir. Ve bunun bir 
haritasını düzenleyerek kendi- 
lerine göstermişti. 

Göçmenler de tarım ve hay- 
vancıliğa başlamak üzere tarla- 
larını açma girişiminde bulunuy- 
orlardi. Bu aralık bir engel çıktı: 
ki bu işlerle uğraşmalarını önle- 
mek için göçmenlerde o yerde bu- 
lunan köylülerin silahlı olarak 
saldırmalarıydı. Zaten silah- 
ları bulunmayan göçmenler sal- 
dırıyı önlemek için hükümete 
başvurmayı uygun buldu. Bu sıra- 
da yürütülen soruşturma sonucun- 
da bu yerlerde gerçekten ne köy- 
lülerin ne de başkasının herhan- 
gi bir tasarruf hakkı yoksa da 
adıgeçen Rakka ilçesi halkından 
zorba takimından Haddad kar- 
deşi Ahmed ve Abdulehad kar- 
deşi Abdullah efendilerle bun- 
ların işbirlikçilerinin sözügeçen 

, araziyi bahar mevsimlerinde 
Şemr ve Aneze aşiretleri gibi 
göçebe aşiretlerin hayvanlarının 
otlatılması için kiralayarak bu 
şekilde yararlanagelmeleri ne- 
deniyle bu özel yararlarını yitir- 
memek için köylüleri böyle si- 
lahlı olarak tahrik edip sal- 

  

LİYE NAZIRI 

İL BEYEFENDİ | 

  

İAZRETLERİNE* 

dırmaya kışkırttıkları ortaya 
çıktı. 

Göçmenler işte o tarihten 
şimdiye kadar -ki tam beş- 
yıldır- hiç ardı arası kesilme- 
yen bu müdahele ve saldırıların 
önlenmesi için çaba sarfetmek- 
ten, sorunları anlatmaktan geri 
durmadı. İlçe Kaymakamla- 
rından başlayarak Vilayete ve 
Mahkemelere, bütün resmi Hü- 

kümet dairelerine ve sonra bura- 
da İçişleri Bakanlığına, Meclis- 
i Mebusan'a ve Sadrazam 
(Başbakan) Hakkı Paşa hazret- 
lerine başvurdu. Ve buradan 
şedidü'lme'l emirnameler dahi 
yazıldı. Fakat zorba takımı ile 
onlarla dostluk kuran Vilayet- 
teki nüfuzlu kimseler göçmen- 
lerin bütün girişimlerine sonuç- 

— suz bıraktı. Bu konuya ilişkin 
İçişleri Bakanlığı'ndan Halep 
Vilayeti'ne dört ayrı yazı ile | 

bir de Telgrafname gönderildi. 
Hiçbir yararı görülmedi. hatta 
bu sırada göçmenlerin başkanı 
Talustan. Bey çaresiz kalarak 

- açık arttırmadan parasıyla 
satın aldığı tarım ürünlerini de 
o zorba takımı yaktırdılar. 

Beş yıldan beri tarımdan 
yoksun olan çaresiz göçmenler 
yaşamak için sermaye yapmak 
üzere ülkelerinden getirdikleri | 
nakitleri çoluk çocuklarını bes- 
lemek için harcayarak bitirdi- 
ler. Bugün bir lokma ekmeğe 
muhtaç sefil ve perişan kal- 
dılar. Bugün bu yüzden hepsi 
ölümle karşı karşıya bulunuyor- 
lar. İşin en çok önem taşıyan ya- 

nı burasıdır. Olup biten sal- 
dırılar şimdi önlenmiş olsa bile 
bunlar bugünün nafakasını çı- 
karmaktan acizdirler. Bu duru- 

  

(©) ĞUAZE Gazetesinin Yıl: 1, Sayı: 2, 10 Nisan Efrenci 1911 Pazartesi tarihli 

nüshasının 2. sayfasından bugünkü türkçe ile HUWAJ F. tarafından sa- 
deleştirilerek yayına hazırlanmıştır. 
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mu yüce makamlara, sorumlu ve 
yetkililere özellikle asıl çö- 
züm yeri olması nedeniyle yüce 
zatınıza sunmak için Arslan 
Bey adında birini gönderdiler. 
Padişah Hazretlerine ve bütün 
yüce makamlara durumlarını 
duyurarak bu şekilde içinde bur- 
lundukları kesin ölüm tehlike- 
lerinden kurtulabileceklerini ü- 
mit ettiklerinden bu kez de bu 
şekilde girişimlerde bulundu- 
Jar. 

Arslan Bey imzası ile Yüce 
Makamınıza sunulan dilekçe 
sıradan bir işlemle Göçmenler 
Komisyonuna havale edildi. 
Yüksek Ayan Meclisi'ne sunulan 
dilekçenin sonucu henüz alına- 
madı. İşte biz de olup bitenleri 
büyük bir önemle Yurtsever- 
liğinize sunuyoruz. | 

Sözü edilen göçmenlerin 
bugün yokedici ihtiyaçlar için- 
de kıvrandıkları muhakkaktır. 
Değerli kardeşlik duygularıyla 
ve özellikle buradan aldıkları 
resmi izin ile göçetmiş, namus 
ve depleriyle üstün cesaret ve 
üstün karakterleriyle tanınmış 
olup, bütün varlıklarını bu su- 
retle tüketmiş bulunan bu çare- 
sizlerin Hükümetin görevlerini 
yapmaması yüzünden mahvol- 

o maları Meşrutiyet'in yüce şanı 
ile bağdaştırılması mümkün ol- 
“mayan durumlardandır. Bu yol- 
da ivedi önlemler alınmasını 

bütün varlığımızla istirham 
eder sonucunu sabırsızlıkla bek- 

.İeriz. 

Süleyman TEVFİK O Ahmet CAVİD 

ĞUAZE | 
Çerkes göçünün hezimetten 

başka bir şey olmadığnu ispat eden 
fiili sonuçlardan biri de işte bu iki 
zatın yukarıdaki mektuplarıyla tas- 
vir ettikleri gerçektir. Ve artık bu 
çaresizliklerin uğradıkları umutsuz- 
luk veren sefalet ve felaketlerden 
kurtarılması hususunu Hükümetin 
adalet ve insanlık arayışlarına 

bırakıyoruz. 
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Geçenlerde bir arkadaşın 
ziyaretine gitmiştim. Salondaki 
bir misafiri su katılmamış Dir 
Çerkes diye takdim etti. Abru 
Dağdeviren... Görüştük, kibar 
bir zat. Babam 1864 hicretinde 
Kafkasya'dan, Kuban'dan Tür- 
kiye'ye hicret etmiş. Orada adı 
Mısseusit imiş. Fakat İstanbul'da 
bir akrabası kendisine Abdulga- 
tur adını takmış ve nüfusa kay- 
dettirmiş. 

Abdulgafur Etendi mek- 
tebe biraz da medreseye devam 
etmiş, Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında bir memuriyetle Ara- 
bistan'a gitmiş. Biraz da nakşi 
tarikatına bağlı. Beyrut'ta bir 
Arap kızıyla evlenmiş. OÖs- 
manlı hükümeti dağılınca Bey- 
rut'ta doğan oğlu Abru (Acemce 
'Yüzsuyu' demektir.) ve hanımı 
ile İstanbul'a gelmişler. Abdul- 
gaffar Efendi soy adını 
değiştirerek Dağdeviren so0- 
yadını almış. Bundan onbeş 
sene evvel vefat etmiş. Abru 

  

lise tahsilini de İstanbul'da 
yapmış, sevdiği bir Rum kızını 
babasının mumenas-tından âla- 
mamış. Onun intihap ettiği 
Sırbistan'dan göçmen gelmiş bir 
Boşnak kızı ile evlenmiş. Şimdi 
ondan birkaç çocuğu var. 
Büyük oğlu Tunç bir Rum kızı ile 
evlenerek şimdi ticaret 
hayatında. Kolejde okuyan kızı 
Nurten bir Amerikalı ile evlene- 
rek, şimdi her ikisi Ankara'da 
tercümanlık yapıyorlar. 

Abru Dağdeviren tekaüt 
maaşı alıyor ve biraz da oğlunun 
yardımı ile geçiniyor. Haya- 
tından, geçiminden şikayeti 
yok. 

Merak ederek Dağdevi- 
ren'e sordum. Sizin için su 
katılmamış Çerkes dediler. 
Fakat görüyorum ki ev aşureye 
dönmüş. Çerkes'i var, Türk'ü 

var, Arab'ı, Acemi, Rum'u, 
Boşnak'ı ve en nihayet Amerik- 
alısı var. Buna su katılmamış diy- 
eceklerine Babil Kulesi dense 
daha iyi olmaz mı? 

Abru içini çekii. Ne yapalım 
geleneğe ve muhite uyuyoruz. 
Kendimizi tamamın kaybettik. Fe- 
kat kalben Çerkes'i de çok seve- 

rim... 
İyi ama, Vatan gitti. Ad ve 

soyadı değişti, dil gitti, muhtelifve 
yanlış izdivaçlarla aile bağlılığı ve 
kültür birliği değişti. Aile melez- 
leşerek karıştı. Adiğelik his ve 
bağlılığı nerede kaldı? deyince 
bu sefer içini daha derinden 
çekti. Evet, babamın eski soy- 
adını ve memleketini ben 
hatırlıyorum. Çocuklarım bunları 
da bilmiyor... Hepimiz Amerika- 
lılar gibi olduk. 

İşte milliyet böyle kaybolur. 
Evvela ad ve soyadı, arkasından 
dil ve muhtelif izdivaçlarla milli his- 
sin kaybolmasıyla camiaya bigane 
kalmak... 

İşte arkadaşım kısmen şaka- 
ya getirerek su katılmamış Çerkes 
dedeği misafiri ad, soy, dil, adet, 
an'ane ve bütün milli varlıklarını 
kaybetmiş, benliği istihaleye uğ- 
ramış bir insandı. 

KASEY 

* YENİ KAFKAS: Sahip ve Başyazarı: Dr. Vasfi GÜSAR, Neşriyat Müdürü: Mehmet KETEY, Yıl: 2, Sayı: 11, Eylül-Ekim 1958, Sayfa: 24 

  

(Baştarafı Sayfa 32'de) 

başka halk grupları bırakır 
bırakmaz kucaklamaktadır. 
Son birkaç yıldır serumla ve 
büyük bir çabayla düğün- 
İerimizi, gençleri biraraya ge- 
tiren toplantılarımızı ayağa 
kaldırmaya yeniden yaşat- 
maya çalışıyoruz. 

23- Köyün gelir kaynağı: 
Köyde yaşayan halk geçimini 
tarım ve hayvacılıkla sağ- 
lamaktadır. Tarımda, Akde- 

niz ve Karadeniz sahilinde 
yetişen yiyeceklerin dışında, 
herşey yetiştiriliyor diyebili- 
rim. Hayvancılıkta ise genel- 
likle koyun, karasığır ve 
kömüş yetiştirmeye ilave ola- 
rak gereksinim ölçüsünde ta- 
vuk yetiştirilmektedir. 
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KÖYLERİMİZ: KHASEYHABLE (Yeşilpınar) Köyü 

24- Çevre ulaşımı, ulaşım 
araçları, uzaklığı: Çorum iline 
36 km. Ulaşım, köyden minü- . 
büs. 7 km. de bulunan Y. 
Çamlıca'dan belediye otobüsü, 
taksi gibi kara vasıtaları ile. 
Köylere genel de yaya veya 
motorlu araçla. 

25- Çevrede ilişkide bulu- 
nan diğer Çerkes köylerinin 
adları, dilleri, uzaklıkları: 

Mamamözü (Belediyelik) 
Amasya'ya bağlı, Şapsığ 
halktan oluşuyor. Köyümüze 
uzaklığı 7 km. Göçeri köyü; 

Besney halktan oluşuyor, L>z, 

Kürt ve Türk aileler bulunmak- 
ta. Köyümüze 2.5 km. (Amas- 
ya'ya bağlı) Doğanlar köyü; 

Çorum'a bağlı. Şapsığ halktan 
oluşuyor. Köyümüze uzaklığı 2 
km. Kırkdilim köyü (Anejköy) 
Çorum'a bağlı, Besney halktan 
oluşuyor.. Köyümüze uzaklığı 
20 km. Osmaniye (Mihacırth) ; 
Çorum'a bağlı, Abezh halktan 
oluşuyor. Köyümüze uzaklığı 
27 km. 

26-Yerleşim sonrası Os- 
manlı ve T.C.'ne insan gücü 
katkısı: Çeşitli özel sektör ve 
kamu sektöründeki katkılar 
öncesi satırlarla belirdi. 1. 
Dünya ve Kurtuluş Sava- 
şı'nda, 40 bekar asker sa- 
vaşçı'nın son yıllarında ordu- 
ya katılan 2 kişi geri döne- 
bilmiştir. 
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1929 yılında doğan Fazıl 
İskender. Sovyetler Birliği Ab- 
haz Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti'nin çağdaş en 
büyük yazarlarındandır. Şiir kita- 
piari ve çok sayıda öyküleri 
yayınlandı. Özellikle düz yazı 
yaptıkları pek çok yabancı dile 
çevrildi. 

Türkçeye daha önce 
çevrilen Keçi-Öküz Yıldızı ki- 
tabından okurların hatırla- 
yacağı Fazıl İskender'in 1973'te 
yayınlanan "Sandro Dayı" adlı 
romanı Mehmet Özgül'ün 
Türkçesiyle Cem Yayınevince 
1988'in son günlerinde yar- 

-yınladı. 

"Çegem Köyünden San- 
dro" yu okurken, Onun birbirin- 
den ilginç serüvenlerle dolu 
yaşantısı, halkının, gelenek, 
görenek ve törelerini insanlar 
arasındaki sevgiyi, saygılı sıcak 
ilişkiyi görmek, kendi köyümü, 
kendi halkımı, köyümdeki San- 
dro Dayı'yı hatırlattı bana. 

Fazıl İskender Kitabının 
odağına koyduğu Sandro 
Dayı'yla devrim öncesinden. 
başlayarak, devrim yıllarını ve 
Stalin oOdönemindeki Abaza 
toplumunu anlatıyor. Sandro 
Dayı gerçek bir yaşam Öyküsü. 
ve kitaba tümüyle egemen. 
Fazıl iskender bir yerde şöyle 
diyor, Sandro Dayı için; "O 
yaşamak için yaşar; bizler ise 
onun yaşamını izlemek için 
yaşarız. Onunla bizimkisi iki ayrı 
meslektir; hangisinin daha il- 
ginç olduğunu bazen içinde bir 
hüzünle anlayıveririm." 

Şimdi. gelelim Çegem'li 
Sandro'ya; ama Dayı'nı şu 
yaptığına da ne demeli!... Ne 
diyebiliriz ki bu küçücük aşk 
çılğınlığıncaı... 

e KAFDAĞI e 25/26 e MART 1989 

    
"Sandro Dayı o köyün 

kızlarının sıcak havalarda or- 
mana giderek kayalık bir 
yamaçta geniş bir ağaç 
moluktan akan kaynak 
suyunda yıkandıklarını bildir- 
di. Bu atalardan kalma halk 
duşuna Abazalar' açiç- 
haley” derler. 

Evet burada sıcak hör- 
valarda köyün genç kızları 
yıkanırlardı. Yıkanmaya har- 
zılanırken o yöreden geçen 
bir orman yoluna gözcü 
koymayı da unutmazlardı. İki 
kız yolun iki ucunda durarak, 
o yoldan seyrekde olsa 
geçebilecek yolculara göz- 
kulak oluyorlardı. 

Ama Sandro Dayı gibi 
kurnaz birinin kızcağızları al- 
datması için fazla çabaya 
gerek yoktu. Zavallı Prens 

Oldenburf! O güzelim Z6eiş 
marka dürbününün ne işlerde 
kullanılacağını bilse, herhalde 
onu Sandro Dayıya armda- 
gan eimeklen cayarı. 

Ya Sandro Dayı'nın evle- 
nişi Onu burada anlatmak 
uzun sürecek. Belki de kitap 
tanıtımının sınırlarını GŞIYOrUZ, 
ama birazcık anlatmadan da 
geçilmez ki; - 

Kiz kaçırmada hayii Uz- 
man neşeli Haydut Teymır ve 
sandro Dayı arkadaşları 
Aslan'a kız kaçırmaya gider- 
ler, Kaçırdıkları kız ise Sandro 
Dayı'nın sevdiğidir. Dayı dağ- 
ların yasasını çiğnemez tabii. 

Ve Haydut Teymır yap- 
tığı teknik bir hata sonucu 
yanlış kızı getirir. İkincide doğ- 
rusunu sırtına vurup getirir. 
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Ama birinci kız onuru lekelen- 
diğinden geriye gitmek iste- 
mez, Üstelik onları bıldırcın 
gibi avlayabilecek abilerinin 
ününüde ikide bir hatırlai- 
maktadır. İşte şimdi Dayı'ya 
irsat dOğmuşİUr. 

Burada evlenme öykü- 
sünü Dayı'nın şu sözleriyle bi- 
tirelim. 

"-Ah, ben bu karya dür- 
bünün ters yönüyle bak- 
malıymışım yeğen” 

Heyi Sakın Dayı'mız hak- 
kında yanlış düşüncelere 
kapılmayın. 

Dayımız kente ilk kez 
1930'larnın başlarında taşın- 
mış. O zamanlar Platon Pani- 
sulay yönetimindeki ünlü 
Abaza şarki ve dans toplu- 
luğunun en iyi dansçılarından 
biriymiş. Daha sonra girdiği 
Pata Pataray topluluğunun 
en İyi dansçısıyla at başı gi- 
dermiş, en azından ondan 
geri kalmazmış. 

İkinci dünya savaşından 
sonraysa sofraların SÜSÜ, 
neşesi, bilge thamadalar- 

© dan biri olarak ünü iyice 
yayılan Dayı'mız ellili yılların 
ortalarında devlet adam- 

“larının yanında onlarla eşit 
haklara sahip biri olarak 
şölen sofralarında boy gös- 
teriyor, kimi zamanda bir İş | 
için doğrudan doğruya dai- 
relerine girip çıkıyordu. O 
bölgede yirmi yıl kadar önce 
(2973'ten 20 yıl önce) başka 
yanlış adlar verilmiş bütün 
ırmaklara, dağlara, koyakla- 
ra eski asıl Abaza adlarının 

. geri verilmesi önerisiyle dev- 
letin ileri gelenlerinden birinin 
yanına sık sık uğramış. 

Ne yazık ki, o zamanlar 
bu öneriye pek aldırış eden 
çıkmadı. Sonunda iş ola- 
cağına vardı, bir on yıl daha 
geçince aynı şeyi yapmak 
zorunda kaldılar, ama apar 
topar, bir sürü saçmalık, kar- 
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gaşa yaratarak... 
Genç bilim adamları 

arasında doktora tezi hazır- 
ilama salgını baş gösterince 
nice araştırmacı Sandro 
Dayı'nın kapısını aşındırmaya 
başlamıştı. Devrim öncesi ya 
da sonrası kimi Abaza bey- 
leri arasındaki iç savaşların 
görünüşteki nedenlerini sor- 
up öğrenmeye çalışmışlar; 
Ondan. Sandro Dayı'nın dış 
nedenleri açıklamasından 
sonra araştırmacılar 1ezle- 
inde derin derindeki neden- 
leri irdelemişler, Aboza soylu 
sınıfının dağılışına açıklama 
getirmişlerdir. 

Araştırmacıların "kaynak- 
çasında" bu bozulmanın ' 
yaşayan tanığı olarak San- 
dro Dayı'nın adı verilmiştir. 

Şimdi de Bolşevik- 
Menşevik savaşı sırasında 
Abazaların neler yaptık- 
larına, neler düşündüklerine 
birkaç alıntıyla değinelim. 

Anhara Köyünde Menr- 
şevikler gönüllü asker topla- 
mak amacıyla, köylüleri 
meydanda toplamış propo- 
ganda yapmaktadırlar. 
“Menşevik Perti komiseri 
konuşmasını yaparken sık sık 

su içmektedir. O sırada birisi; 
-Değirmen gibi suyla 

çalışıyor bu adam. 
-Değirmen gibi çalışıyor 

buğday öğüttüğü yok., dedi . 
bir başkası 

Kalabalıktan bir ses yük- 
selir. 

-Açacağımız savaş ne 
kadar uzar dersiniz? 

-Söylevci kendinden 
emin bir tavırla; 

-Saniyorum bir ay kar- 
dar., dedi. 

-Ohoo! Şurada iki hafta 
sonra mısırlar çapalanacak, 
arkasından tütünler olgun- 
laşır. Bu durumda ben sGa- 
vaşa nasıl katılırım? 

Toplantının sonlarına 

doğru yaşlı bir köylü ileri 
çıkarak, herkes adına olma- 
sa bile birçoklar adına 
konuşacağını söyler. 

Yeşi köylünün açıkla- 
masına göre Menşeviklere 
katılmayı kabul edenler silah 
depolarını korumaya, ye- 
mek pişirmeye, at bakmaya 
razıydılar. Çünkü Onların 
arasında akrabaları, kendi 
köylüleri vardı. Bolşeviklere 
diteş etmeye kalksalar bir 
çok yaralananlar çıkacak, 
sonuçta bir kan gütme dar- 
yasıdır başlayacak, suçsuz 
yere birçok insan ölecekti. En 
kötüsü de savaşın sonunda 
Menşevikler ile Bolşeviklerin 
kendi aralarında barıştıktan 
sonra ya Ga biri ötekine Üstün 
geldikten sonra halkı kendi 
başlarına bırakıp buralardan 
çekip gitmeleriydi. Arka- 
larında yıllarca sürecek kan 
davası tohumları saçd- 
caklardı. 

Evet Sandro Dayı bir 
halkın yaşam bilincini, dü- 
şünce tarzını, kıvrak zekasını, 
espri anlayışını, yüksek mizah 
gücünü, insan sevgisini, 
saygılı coşkulu bir ırmağın 
gürül gürül akışıymışcasına 
anlatıyor. Ve kendi köyümü, 
köylerimizdeki SŞandro'la- 
rımızı geçmişte kalan aniy- 
mışcasına acılı, yaşayan, 
dipdiri yaşayan bir toplumu 
görünce ise, sevinçle, ge- 
leceği hatırlatıyor. 

Bir defa değil defalarca 
okuyacağım Sandro Dayı'yı. 

Teşekkürler Fazıl İsken- 
der. O yaşamak için yaşıyor. 
Ama onların yaşamını izle- 
“mek için yaşayanlar olma- 
saydı, her ikisinden de yok- 

- sun olanlar ne yapardı?... 

ADNAN GÜZEY 
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İnce belli, uzun boylu, oyunlarında va gibi süzülen kızlar. Mağrur, savaşçı erkekler, At 
kullanmadaki ustalıklar. Şimdi, “At öl dl, Gerkezlik & İdü” diyorlar. 

erkez topluluklarında, 
yok olmaya yüz tutmuş 

” kültürlerinin yaşatılması 
için yoğun düşünce alış 

verişleri ve tartışmaları sürdürülü- 
yor. Murat Özden “Çerkez kültü- 
rünün en güzel yanlarını aktarmak 

ve yaşatmak” istediklerini söylüyor. 
Ancak bu görüşte olan bütün Çer- 
kezlerin kafasında “'Nasıl?”” soru- 
su var. Ortaya çıkan iki görüşten bi- 
ri Kafkasya'ya geri dönmek. Dö- 
nüşçüler adı verilen bu grup, Türki- 
ye'de yok olmaya başlayan Çerkez- 
liğin, ancak Kafkasya'daki Çerkez- 
lerle birlikte yaşamakla önlenebile- 
ceğini savunuyof Yasin Çelikkıran 
da bu görüşte: “Ben dönmek istiyo- 
rum. Ama karım karşı. “Yıllarca İs- 
tanbul'a alışmak için çalıştım, şim- 

di de Kafkasya için çaba göstere- 
mem” diyor. Kendince haklı. Kızla- 
rım da dönme taraftarı değil. Ama 
ben kendi dilimin rahatça konuşul- 
duğu bir ülkeye dönmek istiyo- 
rum.” Aksi görüştekiler ise dönüş- 
çüleri “ütopik? olarak nitelendiriyor- 
lar. Çerkez ressam Aydın Erkuş, 
bunun uluslararası bir sorun yara- 

tacağını söylüyor. Murat Özden, 
enternasyonalist bir insan olduğu- 
nu söylüyor: ““Ama Çerkez olduğu- 
mu da inkâr etmiyorum. Bu dönüş 
meselesi Amerika'ya giden ilk Av- 
rupalıların geriye dönüş düşlerine 
benziyor. İmkânsız bir olaydır bu. 
Bunu başaran tek ülke İsrail'dir, 
ancak onlar da 2. Dünya Savaşı'- 
na kadar 25 bin kişiyi İsrail'e geti- 
rebilmiştir.”” Yahudilerin dönüşü- 

nün hızlanmasına Hitler'in neden 
olduğunu belirten Özden'e göre bu 
durum Çerkezlerin dönüşüyle kar- 
şılaştırılamaz. Özden, ulusal soru- 

nun iyi bilinmesi gerektiğine inanı- 
yor. Araştırmacı Cevdet Yıldız ise 

olayı demokrasi sorunuyla açıklı- 

yor: “Türkiye'de demokrasi gerçek- 

İeştiği zaman, Çerkezlerin kültürel 
sorunları da ortadan kalkacaktır: 
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YASİN ÇELİKKIRAN. “Kızlarımın adını 
Seminay ve Setenay koydum.” 

Ancak Çerkezlerin geri dönmesine 
izin verilmesinin gerekliliğini savu- 
nuyorum.” 

Dönüş için ilk girişim, 1980 yılın- 
da 200 kişinin Sovyetler'e başvur- 

ması, Ama ardından gelen 12 Ey- 
lüle birlikte başvurular takip edi- 
lememiş. Bunun kişisel bir seçim.ol- 
duğunu söyleyen Çerkezler, isteye- 
nin gidebilmesinden yanalar. Çün- 
kü, Türkiye'de kalmak isteyenlerin 
de haklı nedenleri vardı. Burada ev- 
lenmişler, iş güç sahibi olmuşlar, bir 
yaşam kurmuşlardı. Bunu bir ka- 

lemde silip atmak zordu. Murat Öz- 
den, kendilerini bir azınlık olarak 

gördüklerini söylüyor: ““Demokra- 
si sorunuyla iç içe olduğumuzu ka- 

bul ediyor ve bu durumu AT'ye gir- 

me hazırlığında olan bir ülkenin ayı- 
bı olarak görüyoruz.” 

Yasin Çelikkıran ise ne yapılaca- 
ğına bir an önce karar verilmesini 

istiyor: “Yok olmanın korkusunu 
yaşıyoruz, Adetlerimiz bir bir unu- 

tulup gidiyor, çocuklarımız Çerkez- 

ce konuşamıyor. Artık ne yapaca- 

ğımıza karar vermeliyiz.” 

  

KAF DAĞININ İNSANLARI 

Çocukluk günlerimizin en renkli 
masallarında anlatılan, ulaşılmaz, 

bin bir sırla dolu görkemli Kaf da-. 
ğının mağrur insanları Çerkezler. 
Kafkas halkları konusunda çalışma- 
lar yapmış olan araştırmacı Cevdet 
Yıldız, Çerkez isminin yanlış kulla- 
nıldığı görüşünde: ““Türkiye'de yan- 
lış olarak, Kuzey Kafkas halklarına 
Çerkezler adı verilmekte, Oysa bi- 
limsel literatürde anadili Adığece 
olan ve kendilerini Adığe olarak gö- 
ren kabilelerdir. Yıldız'a göre Sap- 

sıh, Adığe, Ibıh, Abaza gibi adlar 
alan Çerkez kabilelerinin tek ortak 
yanları Kafkasya'dan göçmüş ol- 
maları. 

Bugün Sovyet Sosyalist Cumhu- 
riyetler Birliği içinde bulunan Kaf- 
kasya, oldukça dağlık ve yüksek bir 

yer. Bölgenin derin platolarla dolu 
olması, yöre halkının dillerinin 
farklılaşmasına neden olmuş. Çer- 
kezler küçük bir alanda bu kadar 

çok dilin oluşmasını böyle açıklıyor- 

Gençlerin düğünlerde oynadıkları 
oyunlar hâlâ eski canlılığında, 
ezgileri de 
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Düzce'de Çerkez ailelerle birlikteyiz. Neşeli, saygılı, samimi insanlar... 

lar. Bir de hikâyeleri var: “Tanrı bir 
meleği yeryüzündeki insanlara dil 
dağıtmak için görevlendirmiş. Melek 

yeryüzüne indikten sonra torbasın- 

daki dilleri dağıtmaya başlamış. Sı- 

ra Kafkasya'ya geldiğinde meleğin 
dağlık arazide ayağı taşa takılmış ve 

düşmüş. Torbasındaki bütün diller 
de ortalığa saçılmış.” 

125 YIL ÖNCESİNDEN 

Çerkezler ilk büyük göçlerini 
1864 yılında yaşamışlar. O dönem- 
de Kafkasya'da bağımsız bir devletken, 
yayılmacı Rus çarlarının. saldırıları- 
na uğramışlar. Rus Çarı II. Alek- 

sandr”ın *sürgün” kararına karşı ko- 
yamayan Çerkezler tek kurtuluş yo- 
lu olarak Osmanlı topraklarına sı- 
gınmışlar. İzzet Aydemir, Kuzey 
Kafkasyalıların göç tarihini anlat- 
tığı Göç adlı kitabında göçe karşı di- 

    

   
adının açıklanmasını istemeyen 
A.Ç. ile görüştü. 

— Asimilaşyonu kendi hayatı- 
nızda nasıl hissediyorsunuz? 

—Terihten örnek verirsek, bir 
Anzavur ve Ethem Olayı vardı. 
Biri padişahçıydı, biri Kuvay-i 
Milliyeci. Sonuçta ikisi de bu ül- 
kenin çıkarlarını zedelemişlerdir. 
Mili Kurtuluş Savaşı'nda yaşa- 
nan bu iki olay, Çerkez toplumu- 
nu hâlâ etkisi altında tutuyor. 
“Hainlerin torunlarıdır”? mantı- 
ğı izlerini sürdürüyor. Bunun dı- 
şında Çerkezce konuşmak ve ço- 
cuklarınıza ad koymak yasak.., 
Bizde bir Türkçe bir Çerkezce 
isim koyuyoruz kamuflaj için, 

— Çerkezler Türkiye'de önemli 
görevlere gelebiliyorlar mı? -Çeşit- 
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000'e Doğru muhabiri Zihni “ 
Erdem 'dönüşü' savunan. 

ve devlet memuru olduğu için 

renişler olduğunu belirtiyor: *“*“Çer- 
kez göçüne karşı direnmeler de yok 
değildi. Örneğin Vubıhların göçe 

karar verdikleri son toplantılarında 
göç zorunluluğunun tartışılıp kabul 
edildiği sırada bir yiğit de şu sözle- 
ri bütün içtenliğiyle oradakilere hay- 
kırmaktan çekinmemişti: “Siz değil 
miydiniz tanrı aşkına gâvurlar bas- 
tı, Gazavat diye bağıranlar! Gaza- 
vat için savaşanlara cennetin kapı- 
ları ardına kadar açık olacak, diyen- 
ler! Önümüze düşüp bizi savaşa gö- 
türenler! Şimdi hiç savaşmadan gi- 
debileceğiniz bir cennet buldunuz. 
Kuşkusuz Osmanlı yurduna gide- 
lim, denize açılalım diye diretiyor- 

sunuz şimdi!” 

Çerkezler bugünün Türkiye'sin- 
de dağınık halde yaşıyorlar. Maraş'- 
tan Balıkesir'e kadar yurdun dört 
bir yanında Çerkez köylerine rast- 
lamak mümkün. 

fi alanlarda başarılı olmuş Çer- 
kez var mı? 

— Siyasi alanda Çerkezleri bir 
yere oturtmak mümkün değil. 
Sağcısı da var, solcusu da, Türk 
insanı nerdeyse Çerkezler de or- 
dadır. Generallerde var, profesör- ” 

. İerde, valisi de... Ancak bunlar 
- Çerkez halkının desteğini alarak 
gelmiyorlar oralara. Kendi olar 
naklarıyla geliyorlar. 

— Sovyetler Birliği'ndeki Kaf- | 
kasya'ya dönüşün “glasnosi?” po- 
litikasıyla bir ilgisi var mı? 

— Hayır. Çerkez aydınları her 
zaman böyle bir tartışmanın için- 
deydiler zaten, Kurtuluş Savaşı 
öncesi Çerkez Teamul Cemiyeti? - 
nde yoğun olarak geri dönüş. dü- 
şüncesi var. Bunun mücadelesini 
veriyorlar. Ancak kitlesel bir ha- 
rekete dönüştüremedikleri: için 
kendileri kalkıp gidiyor. Hiç ol- 

  

1864 yılında yaklaşık I milyon 
Çerkez, Çarlığın sürgün kararıyla 
Kafkasya'nın Karadeniz kıyısına sü- 
rülmüş, oradan da köhne Osmanlı 
tekneleriyle Osmanlı topraklarına 
gelmiş. Osmanlının tüm Karadeniz 
limanları Çerkez sürgünleriyle do- 
lup taşmış. Sürgün ve Osmanlı is- 
kânının yarattığı açlık ve zor koşul- 
lar halkın önemli bir kısmının yok 
olmasına yol açmış. Zamanla OÖs- 
manlı sarayında önemli mevkilerde 

birçok devlet adamı yetişmişse de, 
daha 1900'lerde başlayan anavata- 
na dönüş tartışmaları sonucu, ana- 

vatana dönme yanlısı bir grup Çer- 
kez, 1908'de İstanbul'da Çerkez Te- 
avun Cemiyeti'ni kurmuş ve Guyaze 
(Rehber) adlı Osmanlıca ve Çerkez- 
ce yayımlanan bir gazete çıkarmış- 
lar. Gazetenin ana teması 'yok ol- 
mamak ve anavatana dönüş” olarak 

belirlenmiş. 

LE 

mazsa kendimizi kurtaralım ya da 
“oradaki göçü engelliyelim diye, 

Oradaki devrime de katkıları olu- 
yor. Zaten ilk gelenler de bir da- 
ha dönmemek üzere gelmiyorlar. 
Halifenin “birgün topraklarını 
kurtaracaklarını düşünüyorlar. 
Hatta 'aman beni burda. 
bırakmayın cenazemi götürün” di- 
ye vasiyet edenler var. o 

— Sovyetler Birliği'ne gitme” 
düşüncesini son yılarda gerçek- m 
lsştiren var imi? 
— Kalkıyor pasaport alıp gidi- - 

yor, orada kalıyor. Bunun kitle- 
sel bir.yönü yok. Kitleselleşmesi . 
de zor görülüyor. Bu Türkiye'de 
devrim yapmak gibi bir şey. Biz..: 
Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin | 
anlaşması barış içinde bir çözüm 
yolları bulmaları yoluyla gitmek | 
istiyoruz. Yani yasal yollardan. 
gitmek istiyoruz. .. 

5 
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    ) tür Derneği'nin kurucuları 
arasında yer almış olan İzzet Ay- 
demir 1964-1975 yılları arasında 
Kalkasya Kültür 
karmış. Kuzey Kafkasya, Ürdün 
ve Suriye' deki Çerkezlerle ilgili 
araştırmalar yapmış Göç kitabi- 
nın yazari... 

— Ti ürkiye'de ik kez Kuzey; 

Kafkas ya'ya giden Çerkez oldu- 
Zunuzu öğrendik... 

— Ben 1969 yılında Sovyetler 
Birliği'nde Kafkasya'ya gitmek 
üzere başvurdum. Ancak o 7a- 

man garip bir Rus düşmanlığı 
vardı.İnsanlar Sovyetler?e gitme 
konusunda çok çekingen davranı- 

yorlardı. Sefaret bana 15 kişilik 

bir turist grubu olarak gidebilece- 
gimizi söyledi. Gitmek isteyen ar- 
kadaşlara söyledim. Bu korku ne- 
deniyle hiç kimse kabul etmedi. 
Ben şöyle düşünüyordum. O za- 
man Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay Azerbeycan'a gitmiş, çok bü- 

yük kutlamalarla karşılanmıştı. O 

gidince komünist olmuyordu da 
biz gidince mi komünist olacak- 
tık. Ama hiç çekinmediğimi söy- 
lersem de yalan olur. Ne var ki 
içimde Kafkasya'yı tanıma mera- 

kı ağır bastı ve 21 gün orada ka!- 
dım. Çok etkilendim bu geziden. 
Başlangıcı ben yaptım gerisi de 
geldi... 

  
" İZZET AYDEMİR. 
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nkara Kuzey Kafkasya Kül 

dergisini Çi- 

— Diğer ülkelerdeki Çerkezler- 
Je ilişkilerinizi nasıl sürdürü- 
yorsunuz? 

— Kızkardeşim Ürdün'de ev- 
ii. Zaten dağınık yerleştiğimiz için 
her yerde akrabalarımız var, Biz 

gidebiliyoruz ama dışarıdan bize 

gelenler çok tedirgin oluyor. Özel- 
likle Kafkas dillerini araştırmaya 

. gelen bilim adamlârı rahatsız edi- 
liyor. Geçen yıl Fransa'dan gelen 
bir araştırmacının otobüsünün. 

, durdurulup yalnızca onun aran- 
dığına tanık olduk.... 

— Bugün Türkiye deki Çerkez- 

lerin konumu hakkında ne düşü- 
nÜYOrsUnuz? , 

— Biz bugün bir azınlığız ama 
Türkiye'deki azınlıklara da ben- 
zemiyoruz. Çünkü toprak talebi- 
MİZ yok. Bizi sürekli bölücü gibi 
göstermek istiyorlar. Oysa istedi- 
ğimiz yalnızca kültürel hakları- 
miz... Türk devleti bu konuda 
hassas düşünmüyor. Çocukları- 
mıza Çerkezce isim “koyma- 
mızdan ötürü mahkemelerin ka- 
pısını aşındırıyoruz. Bir yandan 
da Bulgaristan'daki insanların is- 
mi değişiyor diye veryansın edi- * 
yorlar. Biz Bulgaristan'daki bas- 

kıya karşıyız ama ya Türkiye'de- 
kine ne demeli? Bu çifte standar- 

tın değişmesini istiyoruz... TI 

Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra Manyas ve Gönen yöresinde- 
ki 44 Çerkez köyü, 1923 Mayıs- 

Haziran aylarında çeşitli nedenler- 
le dağıtılarak, Doğu Anadolu'nun 

değişik yerlerine gönderilmişler. 

YANDIM HOP ÇERKEZ 

Türkiye'de içe kapanık bir yaşam 
tarzı sürdüren Çerkezlerin özellik- 
leri çok az biliniyor. İnce belli, uzun 
boylu güzel Çerkez kızları yıllarca 
Osmanlı sarayının süsü olarak gö- 

rülmüş, mağrur erkekleri de savaş- 

çılıkları ve süvarilikteki üstünlükleri 
ile tanınmış. Kafkas Kültür Derne- 

gi'nin yönetim kurulu eski üyelerin- 
den Murat Özden, at binmenin Çer- 
kezlerde çok önemli olduğunu vur- 
guluyor: “Öyle ki ata binişten ini- 

şe kadar her hareketin bir anlamı 
vardır. Örneğin, bir Çerkez erkeği 
köyün girişinde attan iner, yayan 
yürürdü. Bu topluluğa, duyulan say- 
gıyı ifade ediyordu.” Özden, çocuk- 

ken köyünde yaşadığı bir olayı gü- 

lerek aktarıyor: “Kel Hasan dedi- 

ğimiz birivardı. Hep ata binmiş 
ama kente gidince kendine bir ot0- 
mobil almış. Bir gün arabasıyla kö- 
ye geldiğinde, köyün girişinde du- 
rarak arabasından indi ve köye ya- 

yan geldi.” Kel Hasan, otomobili at 
gibi düşünmüştü, ama şimdiki genç- 

ler artık atı bilmiyor, tanımıyor. 
“Atöldü, Çerkezlik de öldü” diyor- 
İar kendi aralarında. 

Çerkezlerin günümüzde bile özel- 
liğini yitirmeyen tek kültürel varlık- 
ları düğünleri. Hâlâ otantik özellik- 
lerini koruyor ve akordeon eşliğin- 
de dans ediyorlar. “Bizde kızların 

oynarken dik ve asil duruşları çok 

önemlidir?” diyor yaşlı bir Çerkez 

kadını: “Erkekler de sert ve kıvrak 
oynamalı, ama gösterişe kaçmamak 
şartıyla”. Çerkez kızları sırtlarının 
dik olması için yataklarını darı ka- 
buğundan yaparlarmış. Çerkezler- 
de bireyin topluluk içinde kendini 
göstermeye çalışması çok ayıplanı- 
yor. Amaç topluluğun birlikte ha- | 
reket edebilmesi. Bir sürü katı ku- 
rala karşın, Çerkezler kadın-erkek 
ilişkilerinde oldukça rahatlar. 
Gençler evlenmeden önce birbirle- 

riyle rahatlıkla flört edebiliyorlar. 

Bu flört Çerkezler tarafından 
“kaşenlik” diye adlandırılıyor. 
Gençlerin birden fazla kaşenleri ola- 
bileceği gibi, bir Çerkez kızı erkeğe 
kaşenlik teklif edebiliyor. Kaşenler 

düğünlerde, “muhabbet toplantıları” 
adını verdikleri eğlencelerde rahat- 
ça dans edip, konuşabiliyorlar... 

Çerkezlerde kız kaçırma olayları 
da sık görülür. Nişanlanan gençler, 

özellikle kız annesinin ve babasının 
yanında utanırlar. Kaçma olayında 
oğlanla sözleşen kız yanlarında bi- 
rer arkadaşlarıyla kaçarlar. 
“Lenguaj” adını verdikleri akraba 
evine kaçırılan kızın, ikinci ana- 

babasıdır bu akrabalar artık. Sabah 
olduğunda erkek evinden bir arka- 
daş kız evine durumu bildirir. Dü- 
gün oluncaya kadar kızla oğlan bir 
arada kalmaz. Ancak kentleşmeyle 
beraber bu âdetler de silinip gidiyor. 

Akraba evliliği yapmayan Çer- 
kezler, aynı köyün içinden birisiyle 
de evlenemezler. Akraba evliliği ya- 
pan Çerkez gençleri köyden sürgün 

edilir. Çok geç evlenen Çerkezler 

bekarken çok rahat olmalarına rağ- 

men, evlendiklerinde kendilerini 
çok sıkı kurallar bekler. Düğünler- 
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Belki giysiler değişti, ama oyunlar korunabildi... 

de asla evli kadın oynayamaz. Çok 
az doğurduklarından dolayı nüfus 
artışları çok yavaş. İlkeleri; az ama 
kaliteli çocuk. Düzce'de konuştuğu- 
muz bir Çerkez kadını “Biz nüfus 

yıllar önce 
keşfetmişiz”? diyor. 

Çerkez savaşçılarının fişeklikleri- 

nin alt bölümünde sakladıkları yi- 
yeceğin yapılışı, bugün pek çok Çer- 
kezin kafasında sır olarak duruyor. 
Çerkez savaşçılarının göğüslerine 
taktıkları sağlı sollu fişekliklerin üst 
bölümünde barut, alt bölümünde 
ise yiyecek bulunurdu. Zor durum- 
da kalan savaşçıya, bu yiyecek 18 
saat dayanma gücü veriyordu. Ve 
bir yıl süreyle bozulmuyordu. Bu yi- 
yeceğin bir sır gibi saklı olan tarifi- 
ni, bugün kimsenin bilmediği iddia 
ediliyor. 

Köylerinde evlerine kilit vurma- 
yan Çerkezlerde dilenci, fahişe he- 

men hemen hiç yok. “Çünkü ken- 
di içimizde özgürlüğümüz çok 

geniş” diyor Hikmet Neğuç, “Kadın 
gönlüyle erkeğini seçer ve koca ka- 

HİKMET NEĞUÇ. “Tutucu değiliz 
ama'gençlerimiz kendi dillerini 
bilmeli” 

| Çerkezlerin (Adiğelerin) yoğun bir şekilde yerleşik 
bulunduğu iller 
Abedhazlar.,.......;................Samsun, Sinop, Tokat, Balıkesir 
Sapsuğlar....c...:0s:::... Samsun, Balıkesir, Bolu, Aydın, Sakarya 
Ibıhlar............................. Balıkesir, Bolu, Sakarya, Samsun 
Bjeduglar........6.:500002001100252555055. (Çanakkale (Biga ilçesi yöresi) 
Hatukuaylar................................ ........... Kayseri 
Kameguylar....c..r00500000020000060227000500020205220 BORU (DÜZCE ilçesi) 
Mehoslar............................ ........ Samsun (Alaçani ilçesi) 
Kaberdeyler.....:00c0000:00000000020402002000r0e0 00 kayseri, Tokat, Sıvas 

Besleneyler............................................ Çorum, Amasya 
Bütün gruplar.............eeseeseeereeea eee eeaoeseereserassss0s000 0 İSİRMDUİ 
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Çerkez Düğünlerinin vazgeçilmez aleti akordeon... 

dına baskı da yapmaz. Kocası evin- 
de olmayan bir kadın, evine gelen 
erkekleri ağırlar... Kıskançlık yok- 

tur.” 

IBIHLARIN SONU 

Çerkez kabilelerinden Ibıhlar ta- 
rih boyunca kızlarının güzelliği ve 
erkeklerinin savaşçılığı ile tanınmış- 
lar. Dünya güzelimiz Keriman Ha- 
lis Ece de Ibıhlı. Tarih kaynakları 
Abdülmecid'in tüm haremini Ibıh- 
lı kadınlardan oluşturduğunu 
yazıyor. 

Yönetmen İsmet Arasan'ın Son 
Sesler adlı belgesel filmi dikkatleri 
Ibıhların trajik öyküsüne çekmişti. 
Çünkü 3 sesli, 82 sessiz fenomeni 
olan Ibıhçayı konuşan tek kişi kal- 
mıştı: 86 yaşındaki Tevfik Esenç. 

Öykü, yüzyıllar önce, Çarlık Rus- 
yası'nın Kafkasya'ya saldırılarından 
korunmak için “H'ase' adı verilen 
yönetici kurulun toplanmasıyla baş- 
lıyor. “H'ase'de toplanan Ibıh bü- 
yükleri, saldırılardan korunmak için 

bir süre Ibıhçayı bırakıp Abzahça 
konuşmaya karar verir. Bu karar 
Ibıhçanın sonunun başlangıcı sayı- 
lıyor. Son yıllarda Ibıhçayı konuşan 
25 kişiden hayatta kalan tek kişi 
olan Tevfik Esenç, rastlantı sonu- 
cu Kafkasolog araştırmacı George 
Dumezil'in bilimsel çalışmalarına 
konu olmuş. Yıllarca verilen uğraş 
sonucu İbihların dili öğrenilmişti 
ama, bundan sonra yalnızca bilim- 

sel araştırmalarda adı geçecekti.L|İ 

SERAL ÇELİK / 

HÜRRİYET KARADENİZ 
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Sevgili Çocuklar. 
, Ankara Kuzey Kaikasya Kül- 

.iür Derneğinin yayınlamış olduğu 
Kaldağı Dergisi yeni yayın döne- 

. minde sizleri de unutmadı. Siz sev- 
gili küçük kardeşlerimiz için de 
sayfalar ayırdı. Bundan sonra her 
sayıda sizin de köşeniz bulunacak. 
Sizin sayfalarınızda nelerin ol- 
masını istersiniz? Onlari şimdiden 
söylemek zor. Fakai siz küçük kar- 
deşlerimizin bize göndereceğiniz 
istekler doğrultusunda yeni bir 
şekil alacak. Sadece önerilerinizi 
değil, şiirlerinizi, fıkralarınızı, çiz- 
miş olduğunuz resim ve karikatür- 
lerinizi de bekliyoruz. Ayrıca biz 
Kafdağı Çocuk Köşesi sorumluları 
olarak sizler için Masallar, fıkralar, 

bulmaca, müzikle uğraşan kar- 
deşlerimiz için Kafkas müziklerinin 
notalarını yayınlayacağız. 

Bu sayfalarda sizin için bir 
çok şey yazabiliriz. Fakat biz İs- 
tiyoruz ki; bu köşe sizin yazdık- 
larınızla, çizdiklerinizle, önerileri- 
nizle, bir çiçek bahçesi olsun. Evet 

"çiçek bahçesi" diyoruz: Hepiniz bi- 
lirsiniz bir bahçeye girdiğinizde her 
köşesinde renk renk çiçekler, gü- 
zel kokular, güzel kuş sesleri. Yani 
doğanın her türlü güzelliğiyle kar- 
şılaşırsınız. İşte bizim sayfamız da 
buna benzesin istiyoruz. (Bizim 
sayfamız diyoruz. Çünkü artık bu 
sayfanın sorumluları siz sevgili 
çocuklardan sayıyoruz kendimizi). . 

Bir de şunu söyleyelim. İlerde 
sizin için güzel sürprizlerimiz, ya- 
rışmalarımız, hediyelerimiz olacak. 

Şimdilik bu kadar sohbet yeter. 
Artık kolları sıvayıp bahçemizi 
güzelleştirmeye başlayalım. Hep 
beraber güzel bir bahçe kuralım. 

Kimse bozamasın bu güzelliği. 
Hepinizi sevgiyle selamlıyor 

mektuplarınızı aşağıdaki adrese 
bekliyoruz. 

Deniz Abla - Zafer Abi 

ADRESİMİZ; 
Katdağı / Çocuk 
P.K.:17 Emek/ANKARA 
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BABA HOROZUN CESARETİ 

Bir varmış bir yokmuş, 
anaç tavuk bir gün civcivle- 
rini avluda yiyecek topla- 
.maya alıştırıyor, eğitiyor- 
muş. Uzaktan onları gören 
horoz, bir havalara girip 
böbürlenerek onlara yak- 
laşmış. gagagakkk. Haydi 
haydi gidelim. Sizi şu or- 
man eteklerine götüreyim 
de yavrucaklar özgürce oy- 
naşsınlar, bolca yiyecek t0- 
playıp karınlarını bir güzel 
doyursunlar" demiş. 

"Gagagagaak... Neden 
bu yavrucukları bu kuru av- 
luda perişan ediyorsun? 
Burada bunların toplayıp 
yiyeceği ne var ki? Dünyayı 
göstermeden, temiz hava, 
bol gıda aldırmadan bu da- 
racık avluda yavrucakları 
öldüreceksin. Gagagagak. 

Haydi haydi gidelim.. Sizi şu 
orman eteklerine götü-reyim 
de yavrucaklar öz-gürce 
oynaşsınlar, bolca yiyecek 
toplayıp karınlarını bir güzel 
doyursunlar" demiş. 

"Hayır hayır." demiş 
anaç tavuk, "Allah göster- 
mesin. Kartal çarpar da yav- 
rularımı kaparsa, sonra ben 

ne yaparım." 

Birden kahkahalar ata- 
rak gülmeye başlamış ho- 
OZ; 

"Hahahhahhaaa... Şu- 
nun dediğine bak hele, 
şunun dediğine bak... Ne ka- 
dar garip, ne kadar tuhaf... 
Ben yanınızdayım ya.. Ben 
varken korkulur mu hiçi!.. 
İbiklerimi kabartır, kanat- 
larımı çırpar da ayağımla 
yere sert sert- vurarak 
üürüüüüü... diye bir bağı- 

'rırsam her şey biter. Bir kar- 

tal ne demek bin kartal bile 

gelse hepsini darmadağın 
ederim. Ne demek!.." 

  

      

 



Her nasılsa kibirli horoz 

anaç tavuğu ikna etmiş ve 
onları orman kıyısına götür- 
müş. Daha varır varmaz te-. 

pbelerine kocaman bir kartal 
oitivermez mil.. Kartal kanat- 
larını iyice ürkütücü sesler 
çıkararak tepelerinde dönüp 
durmaya başlamış. Onu 
gören horoz hemen huk.. 
huk.. huk.. sesler çıkararak 
kendisini çalılıkların arasına 
atmış korkuyla. 

Bunca böbürlenen ho- 
roz bunu yapınca anaç ta- 
vuk ne yapsın zavallı. 

“Khurt khurt khurt.. 
çabuk, çabuk olun yavru- 
larım, çabuk.. koşun.. kanai- 
larımın altına koşun..” diye- 
rek civcivlerini çağırmış, 
kanatlarını iyice açmış, 
tüylerini kabartmış. Yavru- 
larını kanatlarının altında iyi- 
ce gizleyerek adeta yere 
yapışmış.. Kartal bir süre 
dönüp durmuş tepelerinde 
ama bir şey göremeyerek 
çekip gitmiş. i 

Horoz, çalılıkların ara- 
sından başını uzatıp bakmış 
ki kartal görünmüyor. Yine 
böbürlenerek kararlı adım- 
larla çıkmış ortaya. Onu 
gören anaç tavuk dura- 
mamış tabii: 

"Eeee... bu nasıl iş koca 
horoz? Hani bütün kartalları 
darmadağın ederim.' diyor- 
dun? Bir tek kartalı görünce 
çalılıklarda saklanıverdin? 

Horoz hiç de bozuntuya 
vermeden: i 

“Hah hah haaa. Sen, 
sen ne anlarsın bu işler- 
den. O kartal var ya, o 
gördüğün kartal, çok keskin 
pençeleri var, geçen yıl 
sırtımı mahvetmişti. Görür 
görmez tanıdım da “biraz 
tedbirli davrandım. Değilse 
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kartallardan korkmam ben." 
deyip söylenerek tırnakla- 
rıyla eşelenmeye koyulmuş. 

Anaç tavuk da alaylı 
alaylı gülümsemiş ve kendi 
kendine 'sen bildiğinden 
şaşma' demiş, 'gerçekçi ol, 
kimin kime gücünün ye- 
teceğini düşün, boş İaflara 

kanma! Sonra da yavrularını 
takmış peşine ve evin yolu- 
nu tutmuş. Kendi bildiği gibi 
yavrularını eğitmiş, besle- 
miş. büyütmüş ve mutlu mut- 
lu yaşayıp gitmişler. MASA- 
LI DA BURADA BİTİR- 
MİŞLEEERR... 
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Başkan Hikmet NEĞUÇ- Derneğimize hoş gel- 
diniz. i 

FENYA- Ben çok değerliymişim gibi, işinizi 
gücünüzü bırakıp benim için burada toplandınız. 
Çok çok teşekkür ederim. sizler de o tarafa gelirse- 
niz elimden geldiğince ağırlarım. 

HİKMET: Sizleri aramızda görmekten büyük mut- 
luluk duyduk. bundan böyle gelecek olanlarıda 
aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. 
iekrararamıza hoş geldiniz, bizleri onurlandırdınız. 

FENYA- Benim söylemek istediğim önemli bir 
konu da, gençlerle beraber olmak beni her zaman 
mutlu etmiştir. Sizin bu dernek dediğiniz yer çok iyi 
bir kuruluş, size bu imkanı sağlayanlara da teşekkür 
ederim. Gençlerin kaynaşması, bir araya gelmeleri 
ben gelmeden önce de hayal ettiğim bir şeydi. . 

- HİKMET- Arkadaşlarımız çok, onlarla haber verem- 
edik. zamanımız yoktu, olanlar geldi. 

FENYA- Sağolsunlar, olanlar bizi mutlu etti. 

HİKMET- Aramızda Kafkasya'ya gidenler. Afitap 
Altan, Mustafa Kalkan. Önümüzdeki Haziran ayında 
da 32 kişilik bir kafile gitmeyi düşünüyor. 

FENYA- Nereden gelmeyi düşünüyorlar? 

AYÜZBA AYDIN- Sarp sınır kapısından gelecek- 
ler. Otobüs ile tüm Kafkasya'yı gezecekler. 

FENYA- Gelirken benim haberim olsun. Onları 

ağırlarım, ilgilenirim. 

AYDIN- Sizlere derneğimizin tihamatası, Türkiye'de 
ilk Kafkas kültür Derneğini kuranlardan, İzzet Ayde- 
mir'i tanıtayım. Kendileri Türkiye'de Kafkas tarihi ve 

, kültürü üzerine derin araştırmalarda bulunan, ve 
bunları yayın yoluyla bilgimize sunan değerli bir 
büyüğümüzdür. Kendileri size son yazdığı "GÖÇ" 
adlı kitabını hediye etmek ister. 

FENYA- Teşekkür derim. Kitabın karşılığında vere- 
cek bir şeyim yok. İstanbul'da Mihanur Papapha'ya 
bir kitap verdim. Gojba Aslan göndermişti. Ab- 
haz'larinı muhacereie giderken oradaki köyleri ve 
soyları isimleri ile açıklıyor. 
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AKABBA BEYTULLAR- Teyze Fenya, orada 
Akabba'lar çok mu? 

FENYA- Hayır, çok değil. Bu günkü Abhazya'nın 
nüfusu 500 bin. Abazaların nüfusu ise 100 bin ve 
13 millet yaşamakta olup bunların isimleri gürcü, 
rus, rum, ermeni, yahudi, laz, esionyalı, ve 
diğerleridir. takdir edersiniz ki göç esnasında 4 mil- 
iei yaşamakla idi. Bu günkü Abhazyada idari durum; 

, Özerk Cumhuriyet olup, Gürcistan Cumhuriyeti"ne 
bağlı bir statüdedir. Cumhurbaşkanı Abhaz olup, 
Adliyba'dır. Bizim orada 100 kişilik bir parlamento- 
muz var, ilkokul abazaca eğitim verir, süresi 5 yıldır. 
Ondan sonra $ yıl eğitim veren orta öğrenim vardır. 

“Ardından üniversite öğrenimi mevcut olup, 
üniversite başkanının ismi Aleko Vermiye. Kendisi 
Abazadır. 54 yaşındadır. Bu yıl Moskova'daki Uluslar 
meclisi'ne Abhazya'dan 10 temsilci seçtiler. 
Ülkemizde yazarlara ve aydınlara çok önem verilir. 
Yazarlar birliği'nde 90 yazarımız mevcut olup 
başkanları da Canuwa'dır. Çok iyi yazarlarımız var, 
çıkan yayınlar Kızıl Abhazya, Aydınlık dergisi, Ateş 
Özü. Ayrıyeten Ressamlar Birliği, heykel yapanlarla 
beraber Arkeoloji Enstitüsü mecuttur. Abhazların 
tarihi toprağın altında yatıyor. Topraktan çıkarılan ta- 
rihi eserlerin, sergilendiği bir etnografya müzesi var, 
müdürü profesör Zizarya'ydı. Kendişi geçtiğimiz yıl 
(1988) vefat etti. Adzınba Slavik. Slavik, Mosko- 
va'da el üstünde tutulan bir kişidir. Çok popülerdir. 
Lenin"'in politikası yetişmeseydi Vubıhların uğradığı 
akibete ve yokoluşa, Abhazlar ve diğer halklar da 
uğrayacaklardı. Abhazlar da, Vubıhlar da, Adigeler 
de aynı kandan geliyor, ve temelde aynı lisanı kul- 
lanıyorlardı. 

AYDIN- Yeni bir girişim var. Ankara'daki Sovyet 
Büyükelçiliği'ne orada okumak için 15 kişi müracaat 
etti. 

FENYA- Ben gelirken Aleko Vermiye ile 
konuştuk. Öğrenim görmek isteyenler için yalnız 
Abhazya'ya 6 kişilik kontenjan ayrıldığını, 5 yıl onları 
ağırlamak için barınma yeri yapıldığını ve 
hazırlandığını söyledi. 

KABAPHA KADRİYE- Teyze Fenya. Biz bu ta- 
rafta gelen muhacerette olanlara acıyor, düşünü- 
yormusunuz? 

FENYA- Biz dünyaya geldiğimizden beri, muhace- 
rette olanları düşünürüz. Yalnız acımıyoruz, 
acımadan sizleri istiyoruz. sizlerin babalarınızın de- 
deleri vatanlarından ayrıldığından beri her vesile ile 
hatırımıza gelir ve hüzünle sizleri anıyoruz. Birbiri- 
mizden başka da çaremiz yok. Bizler geçmişte her 
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uğradığımız zorluklarda, felaketlerde sizleri 
düşündük. Zaten Tanrı aslında sizleri o vatanınız için 
yaratmadı mi ki? 

KADRİYE- Biz burada iyiyiz, burayı kendi va- 

tanımız olarak görüyoruz. 

FENYA- O zaman nerede diliniz, diliniz kayboluy- 
or. 

KADRİYE- Dilimiz kaybolmuyor, beşiktekilere 
Öğre-iiyoruz. 

FENYA- Dilin kaybolmaması için okul gerekir, be- 
nim farkettiğim dilinizi sağlıklı, katıksız konuşa- 
mıyorsunuz. Bu niye? Tanrı milletleri yaratırken dille- 
rini de-verdi. Bu 
gün kuşların ... 
bile bir dili var. 
Balıkların da 
öyle. Kendi 

aramızda dilimiz 
yok Olursa 
anlaşamaz isek 
bu neye yarar. 
hakkımızda öy- 
le bir inanç var | 
sanıyorum. Bi- 
zim, orada ezil- 
diğimiz, kültü- 
rümüzü koruya- 
madığımız, SOS- 
yalist rejimin bi- 
zi kapalı bir ku- 
tuda sıkıştırdı- 
ğını düşünür- | 
ler. Yanlış. Siz- 
de ne varsa yani eviniz, odanız, yiyeceğiniz, bizde 
de var. Her şeyden önce vatanımız diyoruz. Politika- 
larımız ayrı olabilir. Yalnız biz politik yaşantıyı günlük 
yaşantımıza, arzu ettiğimiz kültürel yaşantıya uyarla- 
masını biliyoruz. En önemlisi sizlerin oraya gelip va- 
tanınızı görmeniz, öyle sanıyorum © zaman hem 

yaşantımızı ve kültürümüzü ayrıyeten geleceğimiz 
hakkında da bir fikir edinmiş olabileceğinizi 
düşünüyoruz. 

KABAPHA MUKADDER- Abazaların dışında 
diğer çerkeslerde de ilk okulda kendi dilleri ile mi 
okuyorlar? 

FENYA- Evet. bizdeki eğitim sistemi onlarda da 
aynı. Bütün okullar mevcut. Çünkü temel, Lenin 
politikası. Küçük millet, büyük millet demeden tüm 
halklara kendi dillerinde eğitim yapmalarını sağla- 
mıştır. Bu konuda hiç bir zaman gerileme düşü- 
nülemez. Mesela; Abazin (Aşuwalar) ler 25 bin 
nüfusları var, ve kendi okullarında kendi dilleri ile 
eğitim yapıyorlar. 
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AYDIN- Duyduğumuza göre Kabartay-Balkar'da, 
Nalçik'te muhacerette olan çerkesier için denekler 

kurulmuş. Bu konuda ne diyorsunuz? 

FENYA- Evet. Bu konuda Abhazya'da 3 aydır bir 
gelişme var. Şu anda bu derneği açmış olabilirler. 
Daha önce Gürcistan'da mevcuttu. Şimdi bu ko- 
nuya açıklık getirmek için, Abhazya'dan büyük yazar 
ve araştırmacıların çabaları devam eimekie. Eğer 
açılırsa ilişkilerimizin daha iyi olacağını sanıyorum. O 
derneklerden bu gün Kabartay-Balkar'la, Mohaç- 
kalede mevcutlur. 

AYDIN- Genel olarak Çerkeslerin, Abhazya, Kabar- 
iay ve diğer Adigey bölgelerinin müşterek bir Cumr- 

huriyet istedikleri 
doğru mu? Bu ko- 
nuda bir girişimleri 
var mı? 

FENYA- Bu konu- 
da bilgim yok. 
Şimdilik sanmı- 
yorum. 

HİKMET- Arkadaş- 
lar, şimdi oyun yap- 
mayı düşünüyoruz. 
Herkes lütfen ayağa 
kalksın. Akabba Em- 
rullah, bizlere pşina 
çalarmısın? 

AYDIN- Fenya. o- 
yun oynarmısınız? 

FENYA- Sizinle bi- 
zim oyunlar biraz 

ayrılıyor. Sanıyorum ayak uyduramam. Siz kendiniz 
lütfen birlikte oynayın. Teşekkür ederim. 

HİKMET- Sayın misafirimiz, değerli ablamız Fenya. 
Bu gün derneğimize gelmeniz bizleri çok onure 
etti. Bu ziyaretlerin karşılıklı olması dileğimizdir. Tüm 
gençler ve büyüklerim adına size teşekkür ederim. 

İZZET AYDEMİR- Bizler burada Adige, Apsuwa 
ayrımı yapmıyoruz. birlikte hareket ediyoruz. Siz Ab- 
hazya'dan derneğimize ilk misafirimizsiniz. Çok 
teşekkür ederiz. 

FENYA- Ben gelmeden de düşündüğüm ve arzu 
ettiğim bir şey vardı. Ziyaretimde çoğu zaman 
gençlerle olabilmek, ve sohbet etmek. Onlar bizle- 
rin geleceğidir, ve Düzce Kafkas Kültür Derne- 
ği'nde benim için biraraya gelmeniz, bende tarifi im- 
kansız güzel duygular bıraktı. Çok mutluyum, hepi- 
nizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. 

DÜZENLEYEN 

AKABBA Emtullah 

ed5e



  

  

  

  

  

Şubat ayında Türiciye'deki akraba 
larını ziyarete gelen, 

  

Ankara KKK İ eeğinin yayın Sig olan KAFDAĞI dergisi 
ağına sizinle bir görüşme yapmak istedik. Sizinle tanışmaktan 
mutluyuz Acaba bize kendinizi tanıtırmısınız. Beygua Roman 
Kimdir? 

© BEYGUA - 1926 yılında Abhazya'da Muka Köyünde 
doğdum. Öcemcira Bölgesi Muka köyünde 10. sınıfı bitirdim. 
Sonra Tarih Fakültesinden 1948 yılında mezun oldum. Aynı yıl 
Muka köyünde Tarih öğretmeni olarak göreve başladım. O za- 
manlar 21,22 yaşlarındaydım. Zamanımın büyük bölümünü 
çalışarak, üreterek geçirdim. Bir çok kuruluşta yöneticilik 
yaptım. 

KAFDAĞI - Kanımıza göre; Kurt bile olsanız, yani oda 
şartlarına karşı çok dayanıklı ol olmak bakımından kurt bile ol- 
sanız, sırtınızda postunuz; 
yoksa soğuğa, sıcağa karşı! 
dayanıksız olursunuz. Va-' 
tan da bir millet için post 
durumundadır. Vatanla-' 
rından ayrılan insanlar, 
uluslar, halklar postundan: 
sıyrılmış kurt gibidir. Dili 
ni, kültürünü, Örfünü ko- 
ruyamaz, diye düşü» 
nüyoruz. Dolayısıyla bizim 
varlığımızın devam etmesi 
için de vatanımız Kafkas» 
ya'ya dönmemiz gerek» 
üğine inanıyoruz. Bu konur» 
da sizin görüşleriniz nes, 
dir? Sizce doğru mu böyle 
bir yaklaşım? 

ORHAN ÇAKAR - 
Bu soruyu konuğumuza 
sormadan önce, izninizle kendi fikirlerimle birlikte, geçen Yıl 
bizi ziyaret eden ANZOR ismindeki tarihci, piyes yazarı bir 
abhazın görüşlerini aktarmak istiyorum. Anzor geldiğinde Kaf- 
kasya'ya dönüş konusunu uzun uzadıya tartıştık. Anzor'a göre; 
Çerkeslerin Kafkasyadan çıkışı yanlıştı. Kötü bir âlın yazısı idi. 

  

Fakat şimdi oraya kitle olarak dönmek zor. Çünkü otoriteler 
böyle bir şeyi kabul etmezler. Anzor'un görüşüne göre "içinde 
yaşanılan ülke böyle bir göçü kabul etse dahi, bu şekildeki bir 
gelişi, Abhazlar için, Gürcistan kabül etmez. Böyle bir göç 
Gürcülerin işine gelmez. (Bilindiği gibi abhazya Gürcüstan 
Cumhuriyetine bağlıdır). Ama zaman çok hızla değişiyor. Ame- 

rika keşfedileli 400 sene oluyor. Bin sene evvel Rusya da yoktu. 
Ama biz vardık. Bizim Kafkasyalılar vardı. Yedibin seneye da- 
yanan bir tarihleri vardı. Böylesine eski ve köklü bir millet'tik. 
Şöyle veya böyle oldu. Sizler şu anda bu ülkede yaşıyorsunuz. 
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burada yapacağınız bir çok işler var. Öncelikle dilinizi kaybet- 
memelisiniz. Biz abhazyada ufak tefek adımlar atıyoruz. Sizlerle 
kültürel bağları arttırmak için "CANIM VATANIM” adlı bir 
vakıf kurduk. İleriki yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha 
da yoğunlaşırsa, bir araya gelmemiz daha da kolaylaşır. belki bir 
süre sonra vize kalkar. Kolaylıkla gelip gidebiliriz. Fakat bugün 
için öyle toplu olarak göç imkansızdır.” Anzor'un görüşleri aynen 
böyle idi. 

Kanımca burada yapılacak ilk şey dilimizi kaybetmemektir. 
Dili kaybettikten sonra Kafkasya'yı ne yapayım. Şimdi burada 
öyle gençler var ki, Kafkasya deyince canını verir, ama Abhazca 
bilmiyor. 

KAFDAĞI- Peki bu konuda Roman bey acaba ne diyor? 
Oradaki diğer soydaşlarımız ne diyor? 

B. ROMAN- Biz bu konuları gerek abhazya'da gerekse 
burdda çok tartıştık, konuştuk. Toplu dönüşe bugün ne bizim 
ne de sizin gücünüz yeter. Burada sizleri iyi, mutlu olarak 
görmemiz sevindiricidir. 

KAFDAĞI- Yalnız burada dilimizi konuşmamız, dilimizle 
okuyup yazmamız mümkün olmuyor. 9 zamanda.dili korumak 
mümkün değil. derneklerde şarkı bile söyliyemiyoruz. Ayrıca 

çok dağınık bir 
yerleşim durumu- 
muz var. Bu 
şartlar altında 
dilimizi uzun süre 
koruyabilmemiz 
mümkün değil. 

B. RO- 
MAN- Bu durumu 
bizde görüyoruz. 
O büyük bir so- 
run. kim olursa 
olsun şimdi biz- 
den çok daha az 
nüfuslu olanlar 
dillerini, kültür- 
lerini kuvvetlice 
koruyorlar. Bunu 
biliyorsunuz. ta- 

“raf tutarakla 
söylemiyorum. Doğruyu söylüyorum. Örneğin Abhazya'da 
"Büyük Gün" adlı okulda her türlü kültürün, dilin kursu var. 

KAFDAĞI- Süremiz oldukça azaldı. Sizi de bekliyorlar. 
Son olarak söylemek istedğiniz bir şey var mı? 

B. ROMAN- Birbirimizi daha yakından tanımak için sizleri 
Kafkasya'ya bekliyorum. Benim gibi bir çok soydaşınız da bek- 

liyor. , | 
KAFDAĞI- Şimdi biz Abhazca bilmiyoruz. Ama "kalpten 

kalbe yol vardır" derler ya, konuşmalarınızı, duygularınızı 
anlıyor gibiyiz. Bugün Abhazya'dan buraya gelmekle küçük bir 
patika açtınız. Bu oylun giderek büyük asfaltlar, bulvarlar 
oluşturmasını, Türkiye ile S.S5.C.B arasında büyük bir köprü 
oluşturmasını ve bu yolun hakları yenmiş insanların haklarına 
kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. 

Ayrıysa da yerlerimiz, kalplerimiz birdir, diyoruz. 
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Son yıllarda partinin ve hükümetin yürüttüğü iç poli- 
“tada ortaya çıkan değişikliler çerçevesinde, ülkedeki 

- çeşitli ulusal topluluklar kendilerini rahatsız eden ulusal 
konular üzerinde daha açık ve somut biçimde konuşma 
olanağı buldular. Pari Merkez Komitesininyıl orta- 
larındaki toplantısı da ulusal sorunlara ilişkin olacak. 

rer ulusun kendine özgü belirgin davranış 
özellikleri var. Derneksel örgütlenme geleneği öteden 
beri Adiğe'lerde vardı. Toplumun tüm sorunları Dernekte. 
Ase-Halk Meclisi) konuşulur çözülürdü. Acı ama 
Adiğe'ler uzun zamandır derneksel örgütlenmeden yok-' 
sun kaldılar. 

. 25 Ocak'ta Maykop Filarmoni Salonunda Adiğe 
Derneğinin oluşturulmasına yönelik bir organizasyon 
toplantısı yapıldı. Bu toplantıya salon kapasitesinin çok 
üstünde bir katılım oldu. Yalnızca Maykop'ta oturanlar 
değil, ilçe. temsilcileri de taplantıya katılanlar arasında 
görülüyordu. 

Adiğe Derneği Kurma Girişim Komitesi Başkanı, Dil- 
bilim Asistanı, Adiğe Bilimsel Araştırma Enstitüsü Sekre- 
teri KHUYEKHO Astar toplantıyı açtı. Konuşmasında, 

“ yalnızca Adigey Bölgesindeki insanların değil, Karaçay- 
Çerkesk Özerk Bölgesinde, Karadeniz kıyı boyu Şapsığ 
köylerinde ve dış ülkelerde yaşayan Adiğelerin de 
Derneğin konuğu olarak bu çalışmalara katıldıklarını be- 
lirtti. 

- Derneğin bu ilk toplantısını yönetmek üzere Dilbilim 
doktoru Adige Ulusal Eğitim Enstitüsü görevlilerinden 
Huvaj Nuriyet sekreter olarak seçildiler. 

Başkan Genel Kurulun gündemini bildirdi. Dernek 
tüzüğünün görüşülmesi ve kabulü, Derneğin Yönetim 
Kurulunun, Denetleme Kurulunun ve veznedarının seçimi 
idi. 

Şhalaho Abu "Bugün toplantısını yaptığımız Adiğe 
Derneği yeni ve köksüz değildir" dedi. Gerek kentlerimiz- 
de, gerek ülkemizin başka bir çok yerinde bir araya gel- 
diğimiz toplantı yerleri, konuk evleri örgütlenmiş durum- 

dadır. Ama bugün ulusal yaşama ilişkin konuları izlemek 

üzere özel bir Adiğe Derneği kurmanın zamanı geldi. 
Aydınların, çalışanların, gençlerin dilekleri (AYXOBHA), 
çevreninde uygun göreceği çalışmaları yürütecek, in- 

sancıl bilimlerin , sanat ve ulusal edebiyat, dilin 
geliştirilmesi, bilimsel ve sanatsal organizasyonların, 
grup çalışmalarının, değişim sorunlarının incelenip 
araştırılması, planlanıp yürütülmesi daha etkili 
çalışmalarının yapılması düşünceleriyle bu dernek kuru- 
luyor. 

Derneğin bu ilk toplantısına katılanlar ve tüzüğü 
paylaşanlar; 

Tanıtma, Derneğin görevleri, Mal Varlığı, Dernek 
Üyeliği, Üyelerin Özgürlükleri ve görevleri, Yürütme Ko- 
misyonu, Dernek Yönetim Kurulu. Kayıtlar Hesaplar 

Değişiklikler gibi konularda bilgi sahibi oldular ve 
görüşlerini belirttiler. 

Dernek Tüzüğü ve Projeleri üzerine görüş ve 
düşüncelerini belirtenlerden bazıları şunlardır. Tevuçoj 
ilçesi Kasne Kutırındaki ortaokulun öğretmenlerinden 
Güç'eil Ruslan, Şevcenhable Kültür Merkezi 
çalışanlarından Folklor Topluluğu yöneticisi Taza Tlew- 
stenbiy, Karadeniz kıyı boyu Şapsığe bölgesinde 
yaşayın Şıç'epşine çalma ustasi T'eşu Murdin, dış 
ülkelerde yaşayan soydaşlarımızla kürtürel ilişkiler kur- 
mak amacıyla merkezi olarak kurulmuş Sovyetler Birliği 
Anayurt (Rodina) Derneğinin Nalçik Şubesi, Yürütme 
Komitesi üyesi Bidanıko Nihat, Ürdün'de yaşamakta iken 
Anayurda dönüp aramıza katılan Huwaj Muhammed, Dil- 
bilim Asistanı, Mitoloji araştırmacısı ve Karaçay-Çerkesk 
Özerk Bölgesi Ulusal Araştırma Enstitüsü 
görevlilerinden Mijiye Muhammed, Hatlekhuaye'den 
emekli Khoşk Çahfar ve-Ürdün ve Suriye'de yaşayan 
Adigeler adına oradan gelip Derneği selamlayan Awutle 

İnal. O aynı zamanda oralarda çıkarılan yayınları da 
Derneğe armağan etti. 

Dernek Tüzüğü ve Projeleri üzerine > konuşanlar ek- 
ienmesini ve değişmesini istedikleri konuları söylediler. 
Böylece önerilerin alınmasıyla dernek tüzüğü kabul edildi 
ve Yönetim Kurulunun tüzük doğrultusunda çalışması is- 
tendi. 

Dernek Tüzüğünün kabulünden sonra Genel Kurul- 
ca Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Veznedar 
seçildi. Yönetim Kuruluna toplam 15 kişi girdi. Şhalaho 
Abu Dernek Başkanı seçildi. 

Derneğin ilk toplantısının gündemi böylece bittikten 
sonra gelenler gösteri ve konserleri izlediler. Pseytıku. 

Köyünden gelen çocuklar Halk oyunları ekibi izleyen- 
lerce çok beğenildi. Şiç'epşine çalma ustaları Güç'e Ze- 
mudınce Çıç Aslanbeç'te aynı şekilde çoşkuyla alkışladı. 
Adiğe dramatik Tiyatrosu Sanatçılarından Çepaye Murat 
ile Peronıko Çatıb "Sermai" ve "Andemirkan Yıvored” adlı 
eski Adıge şarkılarının söylediler. 

Fılarmonı Sergi Salonunda ise Adiğe Halkının 
Kültürü, edebiyatı, sanatı üzerine kitap, fotoğraf ve 
çeşitli ilginç eşyalar sergilendi. 

Çev: Adnan GÜZEY 
  

  

. Sosyalist Adığey Gazetesi 
28 Ocak 1989, No: 20 (15019) Sayfa: 4 
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ÇEÇEN-İNGUŞ'TA RODİNA 
  

12 Aralık 1988 tarihinde Çeçen- “İnguş'tan bir mektup 
geldi. Son derece güzel ve yeni haberler içeren mektupta; 
Halkın yaşam düzeyinin geliştiği, olumlu yönde büyük 
değişimlerin olduğu yazılıydı. Dışarıda bulunan Çeçen gençleri 
için Çeçenistan'da bulunan Üniversitelerde ve Petrol Ens- 
titüsünde okuma imkarlarının sağlandığı da belirtiyor, ayrıca 
Anavatandaki Çeçenlerle, göç etmiş olan dışarıdaki Çeçenler 
arasında akrabalık ilişkilerinin araştırılabilmesi düşüncesine 
Yönelik oluşturulan ve resmi bir birim olan ANAVATAN 
(NANA-DAYMOXK) isimli bir merkezin kurulduğu ve faaliy- 
ete geçtiği de kaydediliyordu. 

Medet ÖNLÜ 
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ANKARA- Ankara Kuzey Kafkasya Kültür 
Demeğinde bu yıl hemen bütün çalışmalar iki ana 
konuda odaklaşıyor. Biri KAFKAS KÜLTÜR SİTESİ 
Yapımına ilişkin çalışmalar, ikincisi de 125 YIL ANMA 
VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ'nin hazırlık 
çalışmaları. 

Yönetim Kurulu KAFKAS KÜLTÜR SİTESİ yapımı 
için nemen bütün hazırlıkların tamamlandığı, Nisan 
ayında yapılması düşünülen temel atma töreninin 
kesin tarihinin ayrıca yazı İle duyurulacağını bildirdi. 
Bu konuda Ankara K.K.K.D. Yönetim kurulunun sevin- 
dirici bir haberi daha var. 

Herbiri kimbilir kaçıncı göçmenliklerini yaşa- 
makta olan Almanya'daki fedakar hemşehrilerimiz, 
bizleri yine unutmamışlar. Alın teri dökerek elde ettik- 
leri en helal kazançlarından yine fedakarlık 
yapmışlar. "Bir kürek harç bir tuğla da sizden" kam- 
panyasına daha önceki büyük katkılarına ek olarak 
9.245.-DM1300.-DM.*53.-DM.Iık bölümler halinde 
Mart ayı içinde çeşitli tarihlerdeki gönderdikleri top- 
lam 9.598.-DM. da Kültür Sitesi Döviz hesabına intihal 
etmiş. 

Dernek Yönetim Kurulu'nun, dernek çalışma- 
larının ve tüm kültürsever hemşehrilerimizin en içten 
takdir ve şükran duygularına tercüman olmaktan 
KAFDAĞI olarak bizlerde ayrıca sevinç ve mutluluk 
duyuyoruz, 

Ankara K.K.K.Derneğinin diğer çalışmaları da 
sürüyor. 

Bu arada İstanbul Bağlarbaşı başta olmak 
üzere diğer il ve ilçelerdeki derneklerimiz de düzenli 
ve yoğun bir çalışma içinde görünüyorlar. 

Bu çalışmalardan bize ulaşanlarını bu sayfala- 
rGda sunuyoruz. Ulaştırıldığı takdirde bir derneğimizin 
çalışmalarını yansıtmaktan onur duyacağımız tekrar 
hatırlatmak isteriz. i 

Başarı dileklerimizle... 

KAFDAĞI 
  

KAFKAS KÜLTÜR DERNEKLERİ, 125 ınci YIL 
ANMA ve DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ 

HAZIRLIK TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI 

Kuzey Kafkasya kültürünü korumak, geliştirmek 
amacıyla kurulan Kafkas Kültür Dernekler'inin temsik 
cileri 18 Mart 1989 tarihinde Ankara da biraraya gel- 
diler. Dernek temsilcileri, Ankara K.K.K.Derneğince 

, planlanan, 125 inci yıl anma ve değerlendirme et- 
kinliklerine ilişkin proğramı görüştüler ve fikir alış 
verişinde bulundular. 
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Toplanlı Ankara K.K.K.D. başkanı Arslan Arı'nın 
açış konuşmasıyla başladı. Dernek başkanı yapmış 
olduğu konuşmada 1980 öncesi derneklerarası Top- 
lantılarında, ortak sorunların tartışıldığını, bu tip top- 
lantıların bir gelenek haline geldiğini ileri sürerek 
şunlar söyledi: *125 nci anma yılı çalışmalarını bera- 
ber görüşüp hazırlıyalımı diye, bütün demekleri da- 

-vet ettik. Bu toplantı, konusu önceden bilinen der- 

nekler arası bir toplantıdır. Demeklerimize gelen, 
gelmiyen bütün hemşehrilerimizin, Kafkasya dışında 
yaşamasına sebep olan bir olayı hepinizin katkısıyla 
değerlendirelim istedik. 

Bütün toplumların hayatında acı ve güzel 

dönemler vardır. Ülkeleri işgal edilen halklar, yas tu- 
tar, için için durumlarına ağlarlar. ancak acıların 
daha daha büyüğü vardır. O da Anayuri- 
larındantopyekün sürülmeleridir. Sürgünü yaşıyan in- 
sanlar için hayat bir kabustur. En kutsal varlık olan va- 
tan, zorunlu olarak, terkedildikten sonra 
yaşıyabilmek, yiyecek bulabilmek ve canlı kalabil- 
mek derilerin en büyüğüdür. Dedelerimizin o sürgün 
yıllarında yaşadıkları ızdırabı, bizim bugünkü 
kuşağımız da, etnik kültürel kimliğini yitirme korkusuyla 

yaşamaktadır. 
Bizlerin bu derneksel faaliyetleri, etnik kültürel 

“varlığımızı yaşatabilmemiz için verilen mücadeleler, 
bir gün “Muhaceret Tarihimizin" yapraklarına girece- 
tir. 

Toplumu İlgilendiren konularda verilen kararlar, 
toplumun temsil edildiği kurumlarda alınır. Bu kurumlar 
bugün için külütür derneklerimizdir. Derneklerin genel 
politikası, amacı olaylara bakış açısı çokca katılımin 
sağlandığı dernekler arası toplantılarda tesbit edilir. 
Bu bakımdan biz bu tür toplantılara özel önem veri- 
yoruz. Biz güçten yanayız, birlikten yanayız. Bugün 
bu salonda toplananlar birlikte 125 nci yılın 
değerlendirilmesini görüşeceğiz. Çalışmamızın ba- 
şarılı geçmesini diler saygılar sunarım. 

Demek başkanı Arslaf Arı'nın yapmış olduğu açış 
konuşmasından sonra Dernek 2 nci başkanı 
Süleyman Yançatoral, 125 nci yıl etkinliklerine ilişkin 
geniş bir bilgi sundu, proğramı açıkladı. Proğramın 

gelecekgörüşler ışığında daha da genişletile- 
bilineceğini söyliyen Yançatoral “Çalışmalırımızın 
başarısı , Kafkas Kültür derneklerinin bu konuyu 
önemsemelerine ve etkinliklere katılmalarına bağ- 
idir" dedi. Daha sonra dernek temsilcileriyle konuk- 
lara söz verildi. İlk Konuşmayı yapan Sivas Kafkas 
Kültür Derneği Temsilcisi Selahattin Yaraş "Ankara 
derneğince hazırlanan kültür etkinliklerine katkılarımız 
olacaktır. Yapılması düşünülen bir köy gezisi organi- 

- zasyonunu yapabileceğiz. ayrıca yapılacak etkin- 
İlklere Sivastan hemşehrilerimizle birlikte yoğun bir 
şekilde katılacağız. Tüm etkinliklerin Sivasta da tek- 
rarlanmasını talep ediyoruz. Kafkas kültür merkezinin 
yapımına da katkıda bulunacağız. Çalışmaların 
başanlı geçmesini diliyoruz" dedi. 
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Sivas Kafkas kültür derneğinin bu konuşması tak- 
tile karşılandı. Daha sonra Düzce Kafkas Külütür 
Demeği temsilcisi söz aldı. Yapmış olduğu 
konuşmada; "Çalışmalarda her türlü testeğ! vere- 
ceklerini, etkinliklerin Düzce de tekrarlanmasını İsie- 
diklerini Düzce köylerinde geçmişe ilişkin bölge ni- 
ieleği taşıyan kaynakları derlediklerini, derle- 
melerinin sonuçlarını bildireceklerini' söyledi. 

Çorumdan toplantıya katılan Muammer Karataş 
konuyu Ilişkin görüşlerini bildirdi. 

Toplantıya katılamıyan Kafkas Kültür Dernekleri ise 
— gönderdikleri sözlü ve yazılı mesajlarla toplantının 
başarılı geçmesi dileğinde bulunarak, işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle toplantıya katılmadıklarından, 
üzüntülerini bildirdiler, 

Yapılan kişisel görüşmelerden sonra, toplantı 
başan dilek temennisiyle sona erdi. 

  

  

ETKİNLİKLERİ ÇALIŞMA       

A) Çalışmalarda genel ilkeler: 
D Kuzey Kafkasyalılar, tüm olumsuz 

koşullara rağmen, kültürel ve toplumsal 
varlıklarını sürdürmektecdirler, 

2) Kuzey Kafkasyalıların kültürel ve top- 
lumsal yaşamlarına ilişkin sorunları ve 
güçlükleri vardır, 

3) Kuzey Kafkasyalıların kültürel ve top- 
lumsal yaşamına ilişkin güçlük ve sorunları, 
toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir, 

4) Kuzey Kafkasyalıların kültürel ve top- 
İlumsal sorunları olmasına karşın, toplumun tüm 
kesimlerinde belirgin bir duyarsızlık egemen- 
dir, Bu duyarsızlığın bir çok siyasal ve toplum- 
sal nedenleri vardır. K. Kafkasyalı aydınların 
kültürel ve toplumsal sorunlarının çözümü 
doğrultusundaki çabaları yetersizdir. 

9 K. Kafkasyalıların kültürel ve toplumsal 
sorunlarının çözümü, Anavatan-Muhaceret 
ilişkisinin yoğunlaştırılmasına büyük ölçüde : 
bağlıdır. 

6) K. Kafkasyalılar, hangi ülkede yaşarsa 
yaşasınlar, evrensel insan haklarından gelen 
kültürlerini geliştirme, dillerini konuşmak ve ko- 
rumak, toplumsal varlıklarını sürdürme hakları 
vardır. 

B) Çalışma Programı: 
i- YAYIN. 
a) 125ncıyıla armağan kitabı 
b) 125ncıyıl bülteni . 
c) Çeşitli belgelere göre SÜRGÜN YILLARI 

Kitabı 
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d) Mitoloji ve NARTLAR kitabı 
e) ingiliz belgelerine göre K.Kafkasya- 

lıların sürgün yılları 

ik SERGİ 
a) Çağdaş Karma Resim Sergisi 
b) Kafkas el sandatları sergisi ve 

kermes 

ilk MÜZİK 
a) Estrümenital çalgılarla band doldurur 

ması i 
b) Piyano eşliğinde Geleneksel Kafkas 

müzik dinletisi. 

Ii V- TİYATRO 
a) Senaryolu sahne ve salon gösterileri 
b) K: Kafkasyalıların kültürel ve toplum 

sal sorunlarını işleyen eserlerin sahnelenmesi. 

V-. TARTIŞMALI KONFRENSLAR 
a) 18-19 ve 20. yüz yılda K. Kafkasyanın 

sosyo-ekonomik ve politik yapısı 
b) 1864 Çerkes sürgünün neden ve 

sonuçları 
c) Sürgün sonrası Osmanlı iskan politikası 

ve K.K.lıların konumları 
d) Tarihte Osmanlı-K.Kafkasya ilişkileri. 
e) K. Kafkasyalıların muhaceretteki siyo- 

sal çalışmaları 
Pb Muhacerette Kuzey Kafkasyalıların 

kültürel ve toplumsal sorunları 

g) Kurtuluş savaşında Kuzey Kafkas- 
yalılar 

W Türkiyenin demokratik gelişmesinde 
K. Kafkasyalıların rolleri 

) Sürgünde K. Kafkasyalıların kültürel 
örgütlenmelerinin tarihsel gelişimi ve işlevleri 

K) Sosyoloji bilimi açısından Çerkes To- 
ponomisi 

) Günümüz K. Kafkasyasında edebiyat 

ve sanal 
m) Nartlar ve Mitoloji, Karşılaştırmalı Mito- 

logya ve Nart Efsanesi 
n) Kafkas mitolojisinin Akdeniz havzası 

ve ön asya uygarlıkları Üzerindeki etkileri 
o) Karakteristik yapılarıyla K. K. Halk Oy- 

unları ve Türkiye'deki tarihsel gelişim. 

Vi- Konuklarla tanışma ve söyleşiler 

Vil- K. Kafkasya kültürüne yayın alanında 
katkısı olanlara onur belgesinin verilmesi 

Vili-  Konuklarla birlikte toplu köy ziyareti 
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IX- K. Kafkasya hakkında film ve video 
gösterileri 

Yukarıda açıkladığımız program çerçe- 
vesinde hazırlıklar sürdürülmekle birlikte, 125 
nci yıl etkinliklerine katkısı olabilecek herkesi 
bekliyoruz. Eklenmesini düşündüğünüz başka 
etkinlikler varsa bize yazınız. bu yazı bir 
çağrıdır. K. kafkasyalıların kültürel yokoluş s0- 
rununa duyarlı tüm insanları göreve çağı- 
rıyoruz. K. Kafkasyalıları ilgilendiren tarihsel 
belgeler biraraya getirelim. birlik içerisinde 
programı uygulayalım. Geçmiş tarihe bir bak- 
alım ve bugünün dünyasında K. Kafkaslıların 
konumunu değerlendirmeye çalışalım.     

  

AT-MART AYLARI KÜLTÜR EĞLENCE 
GECELERİ YAPILDI. 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinin her ayın 
ilk cuma akşamı düzenlemiş olduğu geleneksel 
kültür eğlence geceleri Şubat ve Mart aylarında da 
gerçekleştirildi. 

Bunlardan 3 Şubat 1989 da yapılan ilki Maltepe 
Düğün Salonunda çoşkulu bir açılış düğünüyle 
başladı. 

Daha sonra * yapılan fıkra yarışmasında 
yarışmacılar birbirinden güzel fıkralarıyla geceyi 
renklendirdiler. Derneğin genç elemanlarından 
oluşan müzik topluluğu da dinletilerini başarı ile Su- 
narken konuklar el vurarak, çırparak ritm tutmayı ih- 
mal etmiyorlardı. 

Yapılan çekilişte kazanan konuklara birer toblo 
hediye edildikten sonra iki grubun katıldığı bilgi 
yarışması yapıldı. Başarılı olan gruba İzzet Ayde- 
mir'in "SÖÇ" kitabı hediye edildi. 

şubat ayı Kültür Eğlence Gecesinde tiyatro yoktu. 
Bu yüzden Halk Oyunları Komisyonunun hazırlamış 
olduğu küçük bir fantazi sunuldu. 

Ardından gençlerin yoğun katılımıyla gece, ka- 
panış düğünü ile son buldu. 

3 Mart 1989 da Şato-Yazar Düğün Salonunda 
yapılan Kültür Eğlence Gecesinde açılış düğününün 
ardından derneğin Tiyatro Komisyonunun hazırladığı 
tek kişilik “Bir Garip Adam" adlı oyun hemşehrilerimizin 
büyük ilgisiyle izlendi. 

Oyunda halkından, kültüründen uzak kalmış "Bir 
Garip Adam"'ın duygu ve düşünceleri, kendisine il- 
ginç sorular sorup cevaplaması, geçmişini hatır- 
laması ve geleceğe yönelik olumlu mesajlar 
vermesiyle anlatıldı. 

İzleyenlerin çoşkulu alkışları oyunu hakettiği yere 
oturtmuştur. olumsuzluk yalnızca her zaman olduğu 
gibi sessizliğin tam sağlanamaması nedeniyle arka- 
larda oturan hemşehrilerimizin çektiği duyma 

güçlüğü idi. 
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Halk Oyunları Komisyonunun sunduğu biri evli olan 
Üç erkeğin genç kıza kur yapmaları ve gelişen olay- 
lar izleyenleri güldürerek neşelendirdi. j 

Ayrıca gözler bağlı:ölârak Knhafe-Çeçen oyna- 
ma yarışması ise izleyenlerce ilginç bulundu ve 
beğeni topladı. 

Dergimizin konuklarla yaptığı söyleşi ve 
röportajlarda gelenin geceden memnun olduğu 
gözlendi. Olumsuzluklar ise kalabalık olmasından 

dolayı yer bulunamaması, tanışma ve kaynaşma 
eksikliği, düğünün düzensizliği gibi organizasyon ye- 
tersizlikleriydi. 

Olumsuzlukların en aza indiği Kültür-Eğlence gs- 
celerinin gerçekleşmesi dileğiyle 7 Nisan'da 

*. Başkent düğün salonunda buluşalım. 
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    ŞİİR GECESİ 

24 mart 1989 Cuma akşamı Ankara 
K.K.K.D.'de Araştırma-Derleme Komisyonu ta- 
rafından bir şiir gecesi düzenlendi. Gecede 
gençlerin kendi yazdıkları şiirlerin yanında eski 
yayınlarımızdan alınan şilirlerde okundu. Geceyi 

özellikle gençler ilgiyle izledi. 
Araştırma Derleme Komisyonu çalışanlarından 

Hasan kanbolat Kuzey Kafkasyalı, şairler ve şiirleri 
hakkında, genel bir bilgi verdi. daha sonra genç ar- 
kadaşlar şiirlerini sundular, 

Gecede okunan şiirlerin içinde üç genç ta- 
rafından triolog biçiminde sunulan Refik Özdemir'in 
"Yaşlı Balıkçıyla, Deniz Kızı" adlı uzun şiiri en çok 
beğenilen şiirlerdendi. 

  

  

ANKARA-KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR 
DERNEĞİ'NİN ii 

NİSAN-MAYIS DÖNEMİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ 

Yeni oluşturulan Derleme-Araştırma komisyonunun 
düzenlediği Konferanslar, aşağıda belirtilen gün ve saat- 
lerJe Dernek Merkezi'nde yapılacaktır. 

1) 15 Nisan 1989, Cumartesi, Saat: 15.00 

Cevdet HAPİ, Bugünkü Kafkasya 

2) 22 Nisan 1989, Cumartesi, Saat: 15.00 
Alper KOBAŞ, Yıldıray YAĞAN, Aydın ve 
Kültür 

3) 29 Nisan 1989, Cumartesi, Saat: 15.00 
Bülent JANE, Toplumsal Gelişme 

4) 13 Mayıs 1989, Cumartesi, Saat: 15.00 
İzzet AYDEMİR, T.C. Döneminde Çer- 
keslerin Politik Çalışması ve Başımıza 
Gelenler. 

5) 27 Mayıs, 1989, Cumartesi, Saat: 15.00 
Mevlüt ATALAY, Türk Edebiyatı'nda 
Adığe Motifleri. 
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İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR 
DERNEĞİ'NDE 
KAT KALORİFERİ 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği ısınma soru- 
nunu kai kaloriferi yaptırarak çözümledi. Artık kış ay- 

larında Dernek lokalinde daha rahat ve sıcak bir 
çalışma ortamı olacak. Dernek Yönetim Kurulu 

ısınma sorununun çözümlenmesinde yardımlarını 
esirgemeyen hemşehrilerimize, bir yazı ile teşekkür 
etmiştir. Bağışta bulunanlar: Cemal DİLBER, Doğan 
YÜKSEL, Eşret BAŞ, Erol KÖK, Ethem ARU- 
TAN, Halis AŞETEY, Hüseyin ERDEM, Kamuran 
ÇOLAK, M. Zeki BORAN, Muharrem ÇÜREY, Murat 

AKKAYA, Özalp GÜNERALP, Remzi YILDIRIM, 
Sami ÖZDEMİR, Şemseddin ÇEVİK, Tekin ER- 
GUN, Vedat KOÇAK ve Zehra GÜMÜŞ. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Yönetim Ku- 
rulu, açıklamasında, hedetlerinin: dernek İokalini 
aynı zamanda Kafkas Kültürü, folklorü açısından ni- 
telikli bir Kültür merkezi haline getirmek olduğunu 
ve bunun alt yapısının hazırlandığını ifade etmiştir. 
Bunun yanında yakında açacakları "Dernek 

Kütüphanesi"nin tatil günleri dışında okuma öğren- 
me açısından haftanın beş günü hemşehrilerimize 

hizmet vereceğini belirtmişlerdir. 
İstanbul Kafkas kültür Derneğine yeni sıcak 

ortamlarında başarılı ve üretken bir gelecek diliyo- 
UZ. 

İSTANBUL (Bağlarbaşı) 
KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ'NDE 
YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ 

  

3 Şubat ve 3 Mart 1989 günlerinde İstanbul 
Kafkas Kültür Derneği lokalinde yapılan geleneksel 
Thamate Geceleri üye ve hemşehrilerinden yoğun 
ve ilgi görmüş, katılanlar samimi ve sıcak bir hava 
içinde geleneksel kültürümüzü bir kez daha 
yaşamışlardır. 

10 Şubat'ta da Dilek düğün salonunda bir 
tanışma çayı düzenlenmiştir. Dernek tiyatro grubu- 
nun başarı ile sahnelediği "Bir Tarih Yetimi" adlı kısa 
oyunun da yer aldığı geceye katılımın çokluğu ve 
canlılığı sevindirici ve özendirici olmuştur. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği, öte yandan 
oldukça sık periyodlarla yapılan yoğun bir konfe- 
ranslar dizisi ile de dikkatleri çekmektedir. 

Duyarlı üyelerin yoğun katılımıyla sürmekte 
olan konferansları yönetim kurulu üyesi Refik 
Özdemir, 4 Şubat 1989 günü yaptığı "Dernek" ko- 
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nulu konuşmayla açtı. Bu konuşmada Refik 
Özdemir, geçmiş yönetimleri eleştirerek, derneği 
düğün salonu durumuna getirerek aydın ve 
üretken dernek tabanının dernekten uzak- 
laşmalarına neden oldular. Eğer düğünlerde tarihi- 
miz, kültürümüz, edebiyatımız, sorunlarımızla ilgili 
ciddi çalışmalar yapılıyorsa burada düğünde 
yapılabilir" dedikten sonra, amaçlarının derneği İs- 
mine yaraşır bir şekilde Kültür merkezine 
dönüştürmek olduğunu, bi gidişle İ.K.K. 
Derneğinin bir kaç wi içinde Türkiye'nin her 
köşesine hizmet verebilecek, kültürel çalışmalarda 
bulunabilcek kapasiteye ulaşacağına inandığını vur- 
guladı. 

İlk Konferans, 11 Şubat 1989'da Bülent 
Jane'nin Çerkes halkının tarihsel gelişimini 
"Toplumsal Gelişme" olarak üyelere anlatmasıyla 
başladı. 

  
18 Şubat 1989'da "Bugünkü Kafkasya" ko- 

nulu konferansında Cevdet Hapi, Kafkasya'nın 
coğrafi idari durumunu, dünü, bugünü ve olası 
yarınıyla irdeledikten sonra, Çerkes topluluklarının 
nüfus hareketlerini, kültürel üretkenliklerini çok 
yönlü olarak yorumladı. Genç arkadaşlarımızdan 
Yıldıray yağan ve Alper Kobaş 25 Şubat 1989'da 
"Aydın ve Sanat" konulu konferanslarında genel bir 
açıklama yaptıktan sonra "Çerkes Aydınını" Kafkas- 
ya'ya göbek bağıyla bağlı olduğu bilincinde olan ve 
bu bilinçle mücadele eden kişiler olarak tanımladılar. 

Cevdet Hapi'nin 4 Mart 1989'da "Adiğe Ede- 
biyatı" konulu konferansından sonra, Fahri Huvaıj 
ve Süleyman Yancatoral 11 Mart 1989 tarihli "Süreli 
Yayınlar" konulu konferanslarında, objektif bir 
bakışla dünden bugüne Kafkasya ile ilgili yayınları, 
dönemlerinin koşulları ışığında dinleyicilere sundu- 
lar. 
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18 Mari 1989'da "Kuzey Kafkasya ve 

Sürgünde Çerkesierin Politik Girişimleri" konulu 
konferansıyla İzzet Aydemir, sürgündeki Çerkes 
halkının tarihine farklı bir bakış getirdi. Özetle; Ku- 
zey Kafkasyalıların kafkasya dışında genel olarak ta- 
hisel akış içinde "edilgen" bir rol oynadıkların! vurgu- 
ladı. 

  
Mart ayı konferanslar dizisinde son olarak 

Özdemir Özbay 25 Mart 1989'da "Kuzey Kafkasya 
Kültürünün Mezopotamya ve Önasya Uygarlıkları 
Üzerindeki Etkileri" konulu konferansıyla, mitolojik 
ağırlıklı olarak Önasya ve Grek kültürlerinin Kafkasya 
kültürüyle benzeşim ve etkileşimlerini örneklerle 
sundu. 

Nisan ayında da devam edecek olan 
koniğeranslar ve sergiler dizisi dernek tabanında 
olumlu karşılanmış, dernekle ilişkileri kopmuş olan 
hemşerilerimizin tekrar derneğe ilgi göstermelerine 
neden olmuştur. 
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İSTANBUL (BAĞLARBAŞI) 
KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ'NİN 

NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ 

  

- T Nisan 1989 Cumartesi gecesi (21.00 - 23.00) 
saatlearinde Derneğimiz Lokalinde "İSKAN - 
ASİMİLASYON" konulu konferans Sn. Şamil JANE 
tarafından verilecektir. 

- 5 Nisan 1989 Çarşamba gecesi (20.00 - 24.00) 
saatleri arasında Renk 2 Düğün Salonu Fatih Gami- 
si karşısı/ Fatih'de Siz Hemşehrilerimiz için "HALUJ 
GECESİ" Düzenlenmiştir. Bu gecede Halk Oyunları, 
Tiyatro ve Mahalli Düğün gecenin programı 
içerisinde yer almakiadır. 

- 7 Nisan 1989 Cuma gecesi (20.00 - 23.00) 
saatleri arasında Derneğimiz Lokalinde geleneksel 
"Aileler Gecesi" yapılacaktır. 

- 08 -16 Nisan Tarihleri arasında Abhaz 
Sürgününü Anma Günü nedeniyle hazırlanan 
"FOTOĞRAF SERGİSİ" açılacaktır. 

- 15 Nisan 1989 Cumartesi gecesi (21.00 - 
23.30) saatlerinde Derneğimiz Lokalinde 
"DERNEKLER" konulu konferans Sn. Yasin 
'ÇELİKKIRAN “tarafından verilecektir. 

- 22 Nisan 1989 Cumartesi gecesi, (21.00- 
23.30) saatlerinde derneğimiz lokalinde "HALK OY- 
UNLARI" konulu konferans Sn. Bülent JANE ta- 
rafından verilecektir. 

- 29 - 30 Nisan 1989 Cumartesi ve Pazar ol- 
mak, üzere 2 gün sürecek olan "NARTLAR" Rölyef 
sergisi Sn. Elmas EŞSİZ - Ayşe EŞSİZ tarafından 
sergilenecektir. 

- Derneğimiz Lokalinde yaptırdığımız Kitaplığa 
Kıymetli Hemşehrilerimizin bağışlarını bekliyoruz. 

- Miniklerin Halk Oyunu çalışmaları Cumarte- 
si günleri 14.30 - 18.00 saatleri arasında 
yapılmaktadır. Yavrusunu göndermek isteyen 
hemşehrilerimize kayıtların devam ettiği duyurulur. 

* - Tiyatro ve Halk Müziği (Akordeon) 
çalışmaları da devam etmektedir. Katılmak isteyen 
hemşehrilerimize duyurulur. 

Saygılarımızla 
YÖNETİM KURULU 
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. Eskişehir Kafkas Folklor Derneği bünyesinde 
oluşturulan kadınlar kolu, sosyal faaliyetleri çerçevesinde 
bir kermes ve sergi çalışması başlatılmıştır. 

Yönetim Kurulu, hemşehrilerimizin bu tür bir kermeste 
değerlendirilmek Üzere üreteckleri her türlü ürünlerin 15 Ni- 
san 1989 tarihine kadar Dernek Müdürlüğüne ulaştırmasını 
istemekte ve beklemektedir. 

  

Münih'te Kuzey Kafkasya Çerkes Kültür Derneği'nin 
1989 Dönemi Genel Kurulunun yapıldığı ve Yönetim Kurulu- 
na aşağıdaki hemşehrilerimizin seçildiği öğrenilmiştir. 

Yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileriz. 

Bşk............. . Hüsnü GÖZTAŞ 
2.Bşk.......... Mesut SERT 
sekreter...... Recep TUNA 
Muhasip..... Faruk TANER 
Sosyal İŞ..... Enver MUTLU 
Kültürel İş... Nejdet KOZAK | 
Folklor........ Adminal TAŞDEMİR 

Hüsnü Göztaş, 
Plett Sir. 28 

8000 München 83 
TEL: 089/6370013 

ALMANYA 

  

Düzce Kafkas Kültür Derneği'nde her ayın ilk pazar 
günü gençlik panelleri yapılmaktadır. Dernek yönetim ku- 
ulu, sohbet ve tartışma havasında geçen panellere daha 
aktif katılımlar beklendiğini bildirmiştir. 

  

Değerli hemşerimiz Düzçce belediyesi başkan adayı Süleyman 

KUYUMCU'nun derneğimize yapmış olduğu nezaket ziyareti. 

İZMİR 

İzmir Kafkas Folklar ve Sanat Demeği 11 Şubat 1989 
Cumartesi akşamı "Dostluk ve Sangi Gecesi adıyla bir 

gece tertiplemiştir. İzmirspor Lokali - Mavi Salonda yapılan 
gecede Tiyatro Grubsunun ilk kez hazırladığı iki oyunla bir- 

likte şu proğram sırası izlenmiştir: Açılış konuşması, Düğün. 

Tiyatro (İçimizden Biri) Halk Dansları Gösterisi, Tiyatro 

(Görüntüler Ii), Halk Dansları Gösterisi, Açık Arttırma, Ka- 

panış Düğünü. 
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YAZIŞMA ADRESİ : 

    

Dernek binasında yapılan Genel kurula 
üyelerin büyük çoğunluğu katıldı. Kurucular kurulu 
raporun okunmasından sonra onaya sunuldu ve 
kabul edildi. Genel kurula katılan üyeler Derneğin 
bundan sonraki yürüteceği çalışmaları üzerine 
düşüncelerini belirttiler, Yönetim kuruluna Aday- 
iarın çok olması Genel kurula canlılık kattı. 
Yönetim kurulu seçimi gizli oyla yapıldı. Beş (5) 
asil ve Beş (5) yedek olmak üzere On (10) kişilik 
Yönetim kurulu seçildi. Açık oylama usulüyle 
yapılan Denetim kuruluna Altı (6), Onur kuruluna 
da Yedi (7) kişi seçildi. Genel kurul sonunda seçilen 
Dernek yönetim organları bundan sonraki 
çalışmalarının daha büyük ve ileri kapsamlı 
Kültürel ve sosyal çalışmalar olarak gerçekleşmesi 
için faaliyetlerini yoğun biçimde yürüteceklerini ve 
her alanda sağlıklı bir dayanışma oluşturmak için 
çalışacaklarını belirttiler. 

  

1- HAYDAR TECER (Başk) 6- MUSTAFA KANDEMİR 
2- FİLİZ ÖZKAN 7- MEHMET AYDIN 
3- SELAHATTİN ALTAŞ 8- NECLA ÇAKICI 

4- LEYLA YAĞAN 9- NACİ ÖZDEN 
5- MUSA ŞEKER 10- FAHRETTİN ZABUN 

  

1- HİKMET ERİMHAN 

2- AZİZ TOK 1- ALAETTİN KUTLU 
2- NEDİM YAĞAN 3- BERSİS YILDAR 
3- MECİT ERDOĞAN 4- FATİH BOZKURT 

4- AZMİ ÖZDEN 5- ERTUĞRUL YURTAL 

5- KAPLAN ATCI 6- ŞUAYIP KAVAS 
6- SİBAY ŞENGÜL 

  

Genel Kuruldan bir görünüm. 
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REYHANLI- 
Çerkeslerin Ab- 
zah boyundan 
Hatkho ailesin- 
den olup, Rey- 
hanlı'daki Hatk- 

ho'ların en bü- 

yüğü ve saygı- 
değer Thamate- 
lerimizden biri 

olan Hasip Ha- 
tuk 18 Aralık 

1988 tarihinde 
“vefat etmiş, ka- 

  

labalık bir hem- 
şehri topluluğunun katılımıyla Reyhanlı'da 
toprağa verilmiştir. 

1915 yılında Reyhanlı'da doğan Hasip 
Hatuk yaşamı boyunca geleneksel Kafkas 
kültürüne bağlılığıyla, törelerimizin temel 
karakteristiklerini bozmadan çağdaşlaştı- 
rarak yaşamda uygulanmasından yana ta- 
vırlarıyla kendi kuşağına ve gençlere örnek 
ve destek olmuş, öncülük etmiştir. 

Gerçek bir halk aydını olan Hasip HA- 
TUK, Çerkes Kültürünün yaşatılması. ve 
geliştirilmesi gerektiğini bu hususta savun- 
muş, bu amaçla yapılan çalışmaları 
içtenlikle desteklemiştir. Derneklerde olum- 
suz tavırlarla yaklaşanları şiddetle kınamış 
eleştirmiş ve bu tavırlara karşı çıkmıştır. 
Çerkes kültürünün yaşatılması bakımından 
Anayurtla ilişkilerin daima uzak tutulma- 
ması gerektiğini hatta dönmek gerektiğini 
.Savunan Hasip Hatuk bunu kendi sağlığında 
gerçekleştiremeyeceğini anlayınca Kafkas- 
ya'ya olan özlemini, Kars'ta öğretmenlik ya- 
pan torunuyla bir konuşmasında, "Şubat'ta 
yarı yıl tatilinde gelirken, Kafkasya 
sınırına git, tellerin öteki tarafından bana bir 
avuç Kafkasya'nın karından getir" diyerek 
dile getirmiştir. 

Evli, 10 çocuk babası olan büyüğümüze 
Tanrı'dan rahmet, ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
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ADİL CANDEMİR (1912 - 1989) 

şapsığların oGüwej 
sülalesinden olan Adil 
Candemir, Amasya ilinin 
Gümüşhacıköy ilçesine 
bağlı Hamamözü nahiye- 
sinde 1912 yılında dünyaya 
geldi. Güreşle ilk tanışması ii- 
kokulda öğrenci arka- 
daşlariylüâ ve mahalle 
güreşleriyle başladı. Düğün 
güreşleri, milli ve dini bay- 
ramlarda yapılan güreşlerie 
kendisini geliştirdi. Sürekli 
güreşlere katılmak suretiyle 
Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Samsun, Sin- 
op ve Kastamonu sınırları içerisinde bulunan tüm ünlü 
başpehlivanları yenmeyi başardı. 

1932 yılında kendisine ilk yenilgiyi tattıran Sulu- 
cali Hüseyin Yener'i (Kolaylı Hüseyin) yenerek 
başpehlivanlığı kazandı. Ve 5 yıl yenilmeden bu” 
Unvanını devam ettirdi. (1933 - 1937) 

Anadolu'da güreşlere devam ederken, dünya 
güreşlerinden habersizdi. 1936 Berlin Olimpiyat- 
larında 61 Kğ da Yaşar Erkan'ın şampiyon olması ve 
İstanbul'da kendisine ev verilmesi haberi güreş 
yaşamında yeni bir dönem başlattı. Samsun'a gide- 
rek minder çalışmalarına katıldı. Samsun'da kendi 
kurdukları takım ile, Ankaragücü Güreş Kulübüne 
katıldı. Daha sonra çalışmalarını burada sürdürdü ve 
bölge birincilikleri kazandı. (1937) 

1939'da Norveç'te yapılacak dünya 
şampiyonası hazırlık çalışmaları devam ederken, 

askerlik görevi için Samsun'a gitti. Terhis olduktan 
sonra, Sivas Bölgesi Demirspor Kulübünde görev 
aldı. 1944 -1945 yıllarında 87 kğ de Türkiye 
şampiyonluğunu kazandı. 1946 da Ankara'da Dev- 

let Üretme Çiftlikleri Atölyesinde kurulan güreş 
kulübünde Yaşar Doğu, Celal Atik, Tevfik Yüce ve 
diğer arkadaşları ile güreş yaşamını sürdürdü. 

Milli ve temsili güreşlerindeki başarılarından ayrı 

olarak 1948 Londra Olimpiyatlarında 79 kğ da Ser- 
best stilde gümüş, 1949 İstanbul Avrupa 
Şampiyonasında 87 kğ da serbest stilde altın, 1950 

İsveç Dünya Şampiyonasında 87 * Ağır da Greko- 
romen stilde bronz madalya kazandı. 1952 olimpi- 
yatları yoklaşırken, Türkiye Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Burhan Felek'in şampiyonlara para verme- 
nin Amatör Spor Yönetmeliğine aykırı olduğuna dair 
beyanat vermesi Üzerine Yaşar Doğu, Celal Atik ve 
diğer arkadaşlarıyla birlikte aktif güreş yaşamına son 
verdi. Bu olay güreş antrenörlüğüne de zemin 
hazırladı. 

Antrenörlük yaşamına Çorum'da başladı. Kendi 
yetiştirdiği Hamit Kaplan ve Mahmut Atalay Türkiye 
Şampiyonu olarak milli takımda yerlerini aldılar. 
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Şampiyonu olarak milli takımda yerlerini aldılar. 
Çorum'da bir kapalı salon ve siadyumun 

yapılması ve açılmasında aktif çalışmaları oldu. Tek 
hayali, güreşte bilimsel ve eğitsel metodlarla 
küçüklerden başlayarak çağdaş milletler gibi 18-20 
yaşlarında şampiyonlar yetiştirmekti. Bu konuda bazı 
girişimleri olmuştu. 

Adil Candemir Güreşie gerçek bilimsel ça- 
iışmalar için, senelerden beri bdosyasında bulundur- 
duğu ve güreşlerde tuttuğu notlarıyla bir proğram 
yaparak güreş çalışmalarına başladı. Türkçe ad- 
larıyla 28 temeli güreş oyununu, her oyundan çıkan 
Toplam 246 oyunu proğram haline getirerek bu 
proğramlan öğrencilerine teorik olarak öğretmeye 
çalıştı. Öğrencileri orta dereceli okullarda gençler 
şampiyonasında ve Türkiye Şampiyonalarında 
başarılı dereceler almaya başladılar. Bu aşamada 

sporcuların yüksek okullarda yarım kalan eğitim 
çalışma proğramlarının tamamlanması için bu 
gençlerin kulüplerde değil yüksek: okullarda aynı 
proğrama devam eimesi yolundaki çalışmaları 
sonuçsuz kaldi. 

Kırküç yıl aralıksız Türk güreşine seve seve hiz- 
metten sonra 1980 yılında Ankara İl Soor Müdür- 
lüğünden emekli olduğunda Hamamözü Kasa- 
basına yerleşti. Ölümüne kadar Hamamözü okul- 
larında güreşin yerleşmesi için çaba gösterdi. 

Evl ve dört çocuk babası olan Adil Candemir 
12 Ocak 1989 da aramızdan ayrıldığı güne değin 
tüm yaşamını adadığı güreş sporunun büyük İlerle- 
meler göstermesi ve madalya sayılarının ariması 
için elinden gelen gayreti gösterdi. Eski güreşçi olan 
hemşehrimize Tannıdan rahmet, ailesine, yakınlarına. 
tüm hemşehrilerimize ve güreşseverlere başsağlığı 

dileriz 

  

  

İZMİT- İstanbul (Bağlarbaşı) Kafkas Kültür Derneği 
Başkanı Şemsettin ÇEVİK'in teyzezadesi, İzmit-Uzuntarla 
köyünden (BİLİMHAKHO) Erol AKSOY, 15.2.1989 tarihinde 
vefat etmiş ve uzuntarla köyünde toprağa verilmiştir. 1939 
doğumlu emekli işçi olan Erol AKSOY, evli ve Üç çocuk 
babasıydı. Mernuma Tanrı'dan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

ANTALYA- Hemşehrilerimizden yapı ustası (TIĞU) 
Faruk ÇELEBİ, 1 Mart 1989 günü, vefat etmiş, (Yeleme) 
Başpınar köyünde toprağa verilmiştir. 55 yaşlarında vefat 
eden Faruk ÇELEBİ evli ve 3 çocuk babasıydı. Merhuma 
Tanrıdan rahmet, allesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

ANKARA- Yozgatlı hemşehrilerimizden (Hapat) 
Müslimet SOYSAL'ın 17.3.1989 tarihinde Ankara'da vefat 
ettiği öğrenilmiştir. Merhumeye Tanrıdan rahmet, ailesine 
başsağlığı dileriz. 
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ANKARA'DA ÖZGÜN BİR ÇEÇEN DÜĞÜN 
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İstanbul (Bağlarbaşı) Kafkas Kültür Derneği 
Başkanı Şemsettin ÇEVİK'in 27 Şubat 1989 günü bir 
kızı doğmuştur. Küçük DENEF'e ailesiyle birlikte uzun 
ve mutlu bir ömür diliyor, "hoşgeldin" diyoruz. 

ANTALYA 

  
  

Antalyalı hemşehrilerimizden Müzeyyen. Çınan 
ile Khaseyko Salih Uzun 25/26 Şubat 1989 tarihlerinde 
(Yeleme) Başpınar köyünde, kalabalık bir hemşehri 
katılımıyla gerçekleştirilen çoşkulu bir düğünle evlen- 
mişlerdir. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. 

5 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da, Mal- 
tepe Düğün Salonunda bir Çeçen düğünü 

; vardı. Dernek yönetim Kurulu üyemiz 

< Çardak'lı Hüseyin Denge'nin kızı Seher 
— Dengeile yine Çardak'lı Hikmet Kutlu'nun 
oğlu, Ankara ve İstanbul Derneklerimizde 
değişik etkinliklerde görevler almış olan Ha- 
luk Kutlu, hemşehrilerimizin oldukça kalabalık 
katılımıyla gerçekleştirilen düğünle dünya 
evine girdiler. 

Kent koşulylarında alışılagelmiş düğün- 
lerimizden farklı olarak öznel bir yapının ser- 

o gilenmeğe çalışıldığı düğünde, öncelikle 
yeni kuşağa yönelik yapılan Çeçence 

- konuşmalar, okunan Çeçence şarkılar 
düğüne ayrı bir renk kattı. Bundan sonraki 

| kent düğünlerimize de örnek olması yolunda 
yeni çizgiler taşıması açısından ayrıca sevin- 

: dirici yönleri vardı. 

Genç çifte yaşamları boyunca muftlu- 
luklar diliyoruz. 

e556e



BİR DÜGÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Düğün davetiyesini aldığımızda güzel bir Çerkes Düğününü Kafdağı okurlarıyla paylaşabileceğimizi 
düşünmüştük. 

Maltepe Gecelerimizin yapıldığı düğün salonunda bir Çerkes Düğünü. 
Gelin Çerkes., Damal Çerkes, Konukların Y090'ı Çerkes. 
Geç kaldığımız için başlangıç bölümünü izleyemedik. 
Katlanma gücümüz olmadığı için de sonuç bölümünü aktaramıyoruz. 
“Aniayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az" hesabıyla kaldığımız süre bize yetti. 

Salona girdiğimizde taraflar takı takma töreni yapıyordu. Son derece rahatsız edici biçimde,bir ba- 
yan hediyeleri konuklara takdim ediyordu. 

Bizi karşılaylan, damadın ağabeyinin mızıka getirilmediğini söylerkenki ezikliği, güncel konumumu- 
zu gözler önüne seriyordu. 

Dernekten getirilebileceğini söylememiz, geç kalınmadığını, henüz bir şeylerin yapılabileceğini or- 
iaya koyuyor ve ezikliği siliyordu. Ağabey hemen Çerkes Düğünü Organizasyonuna başlıyor. Bu arada 
sahnede. ara müziği konukları coşturmaya çalışıyordu. Orkestra bir çözüm buldu. Batı türü müzikten vaz- 
geçip yerel oyun havalarıyla biraz katılım sağlamaya başladı. İki halk müziği sanatçısı kısmen de olsa ilgi 
topladı. 

Orkestradan istenmiş olacak ki, Şeyh Şamil'in çalınmaya başlanmasıyla piste bir çift çıktı. Onlar 
Şeyh Şamil oynarken herkes alkışlarıyla katılmaya başladı. Ve biz yeni evli çifte mutluluklar dileyerek 
ayrıldık. 

Düğünler evlenen çiftlerin birlikteliklerini hep beraber kutlamayı amaçlayan sosyal toplantılardır. 
Mutlaka düğün yapmak zorundaysak neden konuklarımızın eğlenebileceği güzel düğünlerimizi 
yapmıyoruz. Gelin hep birlikte değerlerimizin böyle bir kargaşaya dönüşmesine izin vermeyelim. 

Saygıdeğer Kafdağı okurları sosyal birlikteliğimizi paylalştığımız düğünlerimizi korumak konusunda 
ilgilerinizi bekliyloruz. Yörenizde yapılan Çerkes düğünü örneklerini yazın. Düğünlerimizin nasıl 
olduğunu ortaya koyalım ve nasıl olması gerektiğini birlikte arayalım. 

    
3 KAFDAĞI e 25/96 e MART 1989 © 566 
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- Günüdür 
Gözde çapak, 
Doğrulmanın 

kalkmanın 
Günüdür 

Elde kalem 
Elde kitap 

, yazmanın 
Birleşme günüdür 
Kafkaslıların. 
Günüdür 

Çalışmanın 
İstemenin 

   


