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Değerli okuyucu, 
Dergimizin 3. yayın yılının 2. sayısında ye- 

niden merhaba diyoruz sizlere. 
Önceki sayımızda genişçe anlatmaya 

çalıştığımız "katılımcı yayıncılık anlayışımız” 
çerçevesinde, her şeyimizi sizlerle paylaşmak, 
her şeyi açık açık ortaya koyup tartışmak, siz- 
lerle söyleşip dertleşmek istiyoruz. Dolayısıyla 
bu sayının içeriğinden önce, göçen sayıdan bu 
yana ortaya çıkan gelişmelerle ilgili kimi konula 
ra değinmekte yarar görüyoruz. 

Önceki sayıda "her anlamda daha geniş 
katılım” diyerek yola çıktık. Gerek Kafkas Kültür 
Derneklerinden, gerekse "Kuzey Kafkasya kül- 
türüne ve sorunlarına ilgi duyan tüm yurt- 
sever demokrat Kuzey Kafkasyalılardan” ilgi 
ve katkı beklediğimizi dile getirdik. “Her 
yöredeki hemşehrilerimizin, bilgi, deneyim, 
birikim ve haberleriyle, görüş, düşünüş, 
eleştiri ve önerileriyle Kafdağı'nda daha çok 
yer almalarını, içeriğinin oluşturulma- 
sından dağıtımına kadar her aşamada daha 
çok ve aktif biçimde görev üstlenmelerini, 
söz ve karar sahibi olmalarını..." istedik. 

Ne var ki, bütün bunlara rağmen, henüz 
beklenen düzeyde bir katılımın gerçekleştiğini 
söylemek mümkün değil. Gerçi henüz çok vakit 

geçmedi. Ama yine de gönül daha çok katılım is- 
tiyor. Evet, gerçeklen katılım çağrımıza uyarak 
yazı gönderenlerin, söz veya yazı ile bizleri uya- 
ranların, görüş, düşünüş, öneri ve eleştirilerini 

iletenlerin sayısı da az değil. Onlar, gösterdikleri 
bu sorumluluk ve duyarlılıkla bizlere güç ve umut 
verdiler. Aydın sorumluluğunun gereklerini ye- 
rine getirme çabalarından dolayı kendilerini 
kutlamak, saygı ve takdir duygularımızla şük- 
ranlarımızı sunmak istiyoruz. Tabü, katkılarını 
sürdürmelerini ve buna henüz firsat ve olanak 
bulamamış hemşerilerimizin de onlara katıl- 
malarını diliyor ve bekliyoruz. 

Aynı çerçevede bir konuya daha değin- 
mekte yarar var. Önceki sayıda hemşeh- 
rilerimizin yoğun bulunduğu yörelerde temsilci- 
likler/muhabirlikler oluşturmak gerektiğinden . 
sözetmiştik. Gönüllü olarak görev üstlenen ilk 
temsilcilerimize; Afyon'da Gürcan Ertuğrul'a, 
Antalya'da Nihai Özbek'e, Samsun'da Ajans 
Abrek'e hoşgeldiniz diyor, yararlı ve başarılı ol- 
malarını diliyoruz. Diğer yörelerdeki hem- 
şehrilerimizden de, böylesi görevlere gönüllü ola- 
rak talip olmalarını bekliyoruz. 

Temsilciliklerle ilgili gecikmeye bağlı bir 
başka sorunumuz da abone bedellerini ödemiş 
abonelerimizin azlığı Hemen gerçekleşebilecek 
pratik bir çözüm olarak diyoruz ki; her Kafdağı 
okuyucusu bir abone daha kazandıramaz mı 
acaba? 

Değerli okuyucu, 
Geçen sayımızda dizgi yanlışlarımız bir 

hayli fazlaydı. Teknik hatalarımız da öyle. Ama 
aldığımız eleştiriler, bu tür hataların genellikle 

  

hoşgörüldüğünü ve anlayışla karşılandığını gös- 
teriyor. Öyle anlaşılıyor ki, okuyucumuz oldukça 
yüksek bir olgunluk düzeyinde. İyiniyetli amatör 
çabalarımızı, koşullarımız çerçevesinde oldukça 
gerçekçi hatta iyimser bir yaklaşımla değer- 
lendiriyor. Kimseyi taşıyamayacağı yüklerden 
sorumlu tutmak istemiyor. 

Ama biz, bu hoşgörülü yaklaşımların ve- 
rebileceği rehavet karşısında daha uyanık ve dik- 
katli olmamız gerektiğini de biliyoruz. Giderek 
hatalarımızı azaltma ve giderme çabası içinde 

olacağız. 
Kafdağı'nın içeriği ile ilgili olarak aldığı- 

mız, önemli sayılabilecek birkaç eleştiriye de 
kısaca değinelim. , 

Bunlardan biri "Tarihimizde Önemli Gün- 
ler" ile ilgili. Bu bölümde eksiklik ve yanlışlıkların 
olabileceğini biliyorduk. Zira bu bölüm, düzenli 
bir özgün çalışmanın ürünü olarak ortaya 
çıkmadı. Yaklaşık iki yıldan beri birçok arka- 
daşımızın belirli bir ilke ve düzene bağlı ol- 
maksızın, doğal süreç içinde yaptıkları derleme- 
lerden aldıkları notlardan oluştu. Bir bakıma bir 
taslak sayılabilecek bu derlemedeki eksiklerin 
tamamlanması ve yanlışların düzeltilmesi için 

sizlerden yardım beklediğimizi de belirttik. 
İnanıyoruz ki, gerçekten tarihimizde önemli 
sayılması gereken günler, katkılarınızla daha 
net, tam ve doğru biçimde yakın bir gelecekte so- 
mutlanacak ve bu günler daha etkili biçimde 
anılp değerlendirilebilir olacaktır. 

Eleştirilerden biri de kavram karışıklığına 
ilişkin. Kuzey Kafkasyalı mı, Çerkes mi demeli? 
Yoksa her bir boyu ayrı ayrı mı saymalı? Ulus 
mu, halk mı, milliyet mi demeli? Göç mü, Tehcir 
mi, Sürgün mü, Muhaceret mi, Diaspora mı kul- 
lanılmalı? Bu tür sorular ve kavramlarla ilgili 
tarışmalar hazırlıklı ve ciddi biçimde olmasa 
bile, öteden beri yapılıyor. Ve öyle anlaşılıyor ki, 
üzerinde uzlaşılmış bir ulusal kültürel çalışma 
programı oluşturuluncaya kadar da sürecek. Bu 
konuları ileride yapılabilecek düzenli ve 
gündemli toplantılarda ciddi biçimde ele alıp tar- 
tışmak gerektiğine inanıyoruz. Ortak bir karara 
varıncaya kadar da herkesin dilediği kavramları 
kullanabileceğini düşünüyoruz. 

Aslında yeni bir eleştiri konusu olarak dile 
getirilmemiş olmakla birlikte, öteden beri yakın- 
malara neden olan ve bu çerçevede ele alınması 

gereken bir başka konu da Kuzey Kafkasya yerli 
dillerindeki kimi özgün kavram veya sözcükleri 
latin harfleriyle nasıl yazmak gerektiğine iliş- 
kin. Yani latin kökenli ortak bir alfabe kullanma 
sorunu. | 

Yakın bir gelecekte çözülmesi gereken ve 
çözülebileceğine inandığımız, daha çok teknik 
özellikli bu konu üzerinde de çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Bir başka eleştiri konusu da, geçen 
sayımızın 8. sayfasında, sondan ikinci paragrafta ' 
yer alan "...Zengini-yoksulu, işçisi-patronu, 
...Sağcıs-solcusu...ile " herkesi iş ve güç birliğine



çağıran yaklaşımla ilgili Zenginler, patron- 

lar...vb., hiç diğerlerinin sorunlarını paylaşır mı 

onları uzlaşmaya çağırmanın anlamı ne? de- 

meye getiren bir eleştiri. 
Evet, olayı bir srıf mücadelesi boyutunda 

ele alırsak eleştiri doğrudur. Hatta belki 125 

yılık Muhaceret tarihimizdeki varolma müca- 

delemize, bu mücadele de kimlerin nerede, ne 

ölçüde yer ve görev aldığına bakılırsa da, eleştiri 

pek haksız sayılmaz. Zira, zenginler, patron 

lar,vb. (ekonomik olarak burjuva sınıfı mensu- 

pları ve müttefikleri) bugüne kadar (asimilasyon 

gibi ulusal kültürel sorunlarımıza gereken ilgiyi 

gösterip sahip çıksalardı, ulusal-kültürel anlam- 
da var olma mü-cadelemize içtenlikle omuz ver- 
selerdi, herhalde 125. yıla kadar daha önemli 
mesafeler alınmış olabilirdi. Ama onlar şimdiye 
kadar hep bu tür sorunlarımızı örimeye ya da 
görmezden gel-meye, hatta bizleri de bu sorun- 
larla ilgili çalışmalardan uzak tutmaya çalıştılar. 
Bu nesnel olgulara bakarak, onlardan medet um- 
mak gibi görünen bir yaklaşımı eleştirmek yanlış 
olmaz. | 

Ancak ulusal sorunun tümüyle sınıfsal so- 
rundan ibaret olmadığını, ekonomik sorunu bu- 
lunmayan Kuzey Kafkasya kökenli insanların da 
muhacerette ulusal sorunlarının var olduğunu 
gözardı etmemek gerekir. Evet, bugün zenginin, 
patronun da ulusal sorunu vardır. Onlar da dille- 
rini ve kültürlerini geliştirme olanağı bu- 
lamıyorlar. Örf ve adetlerini pratikte gereği gibi 
yaşayamıyorlar. Geleneksel kültür değerlerini 
kendi çocuklarına, yeni kuşaklara yeterince ak- 
taramıyor, yaşatamıyorlar. Bu durumdan onlar 
da üzüntülü ve şikayetçi. Öyleyse onlara düşen 
birtakım görev ve sorumluluklar da olmalı. 

İşte biz geçmişte yapılan yanlışları, ihmal- 
leri bir tarafa burakalım. Bunlardan ders alıp 
gelecekte olabileceklere, olması gerekenlere 
bakalım. 125, yılı önemli bir fırsat olarak 
değerlendirelim. Üzerinde uzlaşabileceğimiz or- 
tak bir ulusal-kültürel program oluşturalım de- 
mek istiyoruz. Hiç değilse 125. yıldan başlayarak, 
herkes gibi, onları da göreve çağırıyoruz. 
Çağrımızı kabul edenlere de daima kapımızı açık 
tutmak istiyoruz. 

Nitekim bu yaklaşımımızın yanlış ol- 
madığını, özellikle Kafkas Kültür Merkezi girişimi 
dolayısıyla Ankara'da Dernek pratiğinde de so- 
mut olarak görüyoruz. Gerçekten bugün o 
"zenginler-patronlar” sanki yıllardır ihmal ettik- 
lerini telafi etmek istercesine içten ve yoğun bir 
çaba içerisinde görünüyorlar. İnanıyoruz ki bu 
özverili çabalar giderek artacak, bu hizmet ker- 
vanı giderek büyüyüp güçlenecek, Kültür Merkez- 
imiz kısa zamanda ve bize yaraşır biçimde inşa 
edilecek, ulusal-kültürel sorunlarımızın çözü- 

münde gücümüze güç katacaktır. 
Bu sayıya gelince; 
Hataları elden geldiğince azaltmaya 

çalıştığınız bu sayada ilk sayfalarda Hapaet V. 
in Kafkasya'da olup bitenlere ilgi ve dikkat 
çekmeye çalışan Kafkasya'da Neler Oluyor? 
başlıklı yazısı var. 6-8. sayfalarda yer alan “Son 
Sesler'in sessizliğinde Kafdağı'na Dönüş 
başlıklı yazısında S. Oral, ikibine doğru dergisi- 
nin yayımıyla tartışma gündemine giren dönüş- 
kalış yaklaşımlarından yola çıkarak, hem herke- 
sin sorunlarımıza sahip çıkması gerektiğini, hem 

de önerilen çözümler ne olursa olsun bir takim 
somut adımlar atılması gerektiğini vurgulamaya 
çalışıyor. 

Yenemiko M. nin 9-10. sayfalarda yer alan 
Döne Döne vurgulamaları, muhaceret yaşam 
pratiğimizde gözden kaçan kimi evrensel erdem- 
iiliklerimize büyüteç tutuyor. 

11-14, sayfalarda C. Hapi'nin Kafkasya 
başlıklı inceleme yazısının 2. bölümü yer alıyor. 

15-17. sayfalarda Memey Nevzat, Tarihi 
mizdeki Önemli Günler çerçevesinde, ölüm 
yıldönümleri nedeniyle, Gen. İsmail Berkuk ve 
Kosta Hetagati'yi tanıtıyor. 

Geçtiğimiz aylarda örnekleri Avrupa'da 

sergilenen ve büyük yankılar uyandıran Kuban 

Uygarlığını, Yismeyl 0., 18-23. saflarda Antik 
Kuban Uygarlığı Üzerine Notlar başlıklı 
yazısıyla tanıtıyor. Kapakta da özgün bir ör- 
neğini sunduğumuz bu eski uygarlığımızı, hepi 
miz daha yakından tanımalıyız. 

24-26, sayfalarda Erol Yıldırın, artık kay- 
bolmaya yüz tutan Kafkas Keçe işlemeciliği sa- 
natı ile ilgil ilginç ve değerli bir incelemesi var: 
Anadolu'da Yaşatılan kafkas Sanatı: Göksun 
Yöresi Çeçen ve Avar Keçeleri. 

"Çabam... bir tepkidir" diyen genç grafik sa- 
natçısı Yıldız Eviren'in, birbirinden şirin eser- 
lerden oluşan sergisini 27. sayfada Zafer Sürer 
arkadaşımız duyuruyor ve tanıtıyor. 

Katılım demiştik ya, işte Hayati Apiş, 28- 
30. sayfalardaki Reyhaniye anı/öyküsüyle 
aramıza katıldı. Kendisine hoşgeldin diyor, bu tür 
çalışmalarını sürdürmesini umuyor ve diliyoruz. 

31-34. sayfalarda Anayurttan ve Muha- 
ceretten Şiirler var. 

Köylerimiz bölümünde Medet Önlü'nün 
Çardak Kasabası'nı tanıtan yazısını 35-37. 
sayfalarda bulabilirsiniz. 

Yayın tanıtımı bölümüzde de Andan 
Güzey, Sayın büyüğümüz İzzet Aydemir'in tari 
himizin bir bölümüne ışık tutan değerli çalışması 

GÖÇ kitabını tanıtıyor. 38. sayfada tanıtılan bu 
kitabı dergimizden isteyebilirsiniz. 

Mustafa Aziz Özbek arkadaşım, bu sayıda 
39-41. sayfalarda yer alan Kafdağı/Çocuk 
bölümünü şöyle sunmuş; “En değerli varlık- 
larımız olan çocuklarımıza, bu sayıda; masal ve 
ödüllü bulcamalar yanında aramıza yeni katılan 
en genç arkadaşımız M. Nesij Huvaj'ın bir şiirini 
de sunuyoruz." Ne var ki bu bölümde yer alması 
gereken müzik notalarını, sayfalarımız yetme- 
diğinden bu sayıda yayımlayamıyoruz. İlgi ve is- 
tekleriniz doğrultusunda, gerekirse ilerideki 
sayılarımızda telafi etmeye çalışabiliriz. 

Anayurt haberleri bölümünde iki söyleşi 
var; Adığey'den gelen Nurdin Mami ile yapılan 
bir söyleşiyi C. Hapi düzenleyip yazmış. Avrupa 
Serbest Güreş Şampiyonası nedeniyle Türkiye'ye 
gelen Kuzey Kafkasyalı Güreşçilerle ilgili bir 
söyleşiyi de Medet Önlü düzenleyip yazmış. Her 
iki söyleşiyi 42-48. sayfalarda bulabilirsiniz. 

Bize ulaşan Dernek ve Toplum haber- 
lerini derginin son sayfalarında sunuyoruz. Bu 
sayıda başlatamadığımız okuyucu mektupları 
bölümünde yer alabileceği, daha geniş katılımlı, 
daha zengin ve doyurucu yeni Kafdağı sayı 
larımızda buluşmak dileğiyle. 

HUWAJ F. 

  

  

 



  

          PAT YV, 

"Kafkasya'da ulusal sorun ancak -geri kalmış ulusların daha yüksek 
genel bir kültür yoluna yöneltilmeleri koşuluyla- çözülebilir. Ancak 
böyle bir çözüm, bir ilerleme etkeni olabilir ve sosyal-demokrasi ta- 
rafından kabul edilebilir. Kafkasya'nın bölgesel özerkliği, geri kalmış 
ulusları genel kültürel gelişmeye doğru sürüklediği için, onları tecrit 
eden küçük milliyetler kabuğundan çıkmalarına yardım ettiği için, daha 

yüksek bir kültürün nimetlerinden yararlanmaya onları ittiği için, bir 
çözüm olarak kabul edilebilir. Oysa Kültürel Ulusal Ozerklik, tam ters 
yönde bir etki yapmaktadır. Çünkü, bu ulusları eski kabuklarının içine 
hapsetmekte, onları kültürel gelişmenin alt derecelerinde tutmakta ve 
kültürün daha yukarı derecelerine tırmanmalarına engel olmaktadır. 

  

Bu bakımdan Kültürel Ulusal Özerklik, Bölgesel Özerklik'in olumlu 
yanlarını kötürüm etmekte ve onu sıfıra indirmektedir." 

Bugünkü Kafkasya'da olup bitenleri anla- 
maya ve yorumlamaya çalışırken, geçmişi, 
bugünü ve geleceği üçleminde irdelemek, bizleri 
en doğru yaklaşıma götürmeli. 

Yerelinde özel, genelinde uluslararası bo- 
yutlar taşıyan Kafkasya, uzun ve karışık süreç- 
lerden geçtikten sonra, birçok halktan ve sorun- 
larından oluşan, sorunlar yumağı anlamındaki Kaf- 
kasya... 

Kendi adına güzel günler yaşamak her in- 
sanın ve her halkın en doğal hakkıdır. Bu hak, hiç 

- bir gerekçe ile ondan alınamaz yada çarpıtılarak 
uygulattırılamaz. İnsanım, düşünebiliyorum, duy- 
gularım var diyebilen, mantığını kullanabilen her 
insan, kendisinin dışında da insanların var ol- 
duğunu ve onların da en az kendisi kadar insan 
haklarını düşünmek ve yaşamak hakkına sahip ol- 

duklarını bilmek zorundadır. Kendisine hak 
gördüğü her şeyi başkalarına da düşünmek Z0- 
rundadır. Aksi halde, kendisine ve insanlığa olan 
inançlarının, insani olmadığını rahatlıkla söyle- 
yebiliriz. Ve böylesi bir insanın yada toplumun, in- 
sanlar adına konuşmaya, onlar adına eylemde bu- 
lunmaya hakkı yoktur. 

Yetişkin bir insana, küçük bir çocuğun giy- 
silerini giydirmek, ne kadar gülünç ve işe yaramaz, 
boşuna-amaçsız bir eylem ise, tersini yapmakta 
aynı ölçüde, aynı sonuçları içerir. Olması gereken 
ise herkese kendi giysisini giydirmektir. 
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Toplumsal sorunlar, her ne kadar böylesi 
örneklerle bire bir anlatılamaz ise de, anlatmaya 
çalışılanı daha iyi düşünmemizi ve anlamamızı 
sağlayabilir. 

Uzun süredir, basından izleyebildiğimiz ka- 
darıyla, günümüzde Kafkasya, kaynayan bir kazan 

görünümünde. Kimilerine göre, Kafkasyalılar yüz- 
yıllardır çektikleri çileyi noktalamaya çalışıyorlar. Ki- 
milerine göre, komünist rejimden rahatsızlıklarını 
dile getirirken hür batının özlemini çekiyorlar. Ki- 
milerine göre ise, titreyip Türk olduklarını hatırlıyor 
ve gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Bu ve benzeri 
teşhisleri çoğaltabiliriz. 

Peki, hepsi birden mi doğru? Ya da hangisi 
doğru? Olup bitenlerin gerçeği nedir? Neden on 
yıl önce değil de, şimdi? Bu teşhisler bizleri 
yanıltır. Ağrı Dağı'nda bulamadıkları NUH'un gemi- 
sini Kafkasya'nın doruklarında bulmaya çalışan, bu 

anlamda uluslararası paneller düzenleyen sayın 
bayları da yanıltır: Başkalarının adına, başkalarının 
geleceğini tayin etmeye çalışanları da yanıttır. 

Günümüz Kafkasya'sında, somut koşulların 
dayattığı, olması gerekenlerin oluyor olması ve 
böylesi bir doğum sancısının çekildiği, Sovyet- 
ler'in kendi toplumsal sorunlarının dayatması so- 
nucu, izledikleri barışcıl politikada dış dünyaya 
açılmalarının bir sonucu, yine aynı topluluğun bi- 
rer üyeleri durumundaki Kafkasya halklarının 
gelişimleri sonucu kabuklarını yırtıyor ve bir üst 
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aşamaya sıçrıyor olmaları, bu üst aşamaya Sıç- 

ramanın doğal sancıları şeklinde düşüne- 

mezmiyiz? Doğaldır kir, her toplumsal sancı taraf- 

larını ve karşı taraflarını da beraberinde yarata- 

caktır. 

Bu sancı sonucu kim mi kazanacak? 

Doğrular kazanacak. Olması gerekenler olacak, 

yaklaşımı bizleri yanıltır mı acaba? i 

Kafkasya'da Abhazya'da, Abhazlar gösteri 

yürüyüşü yapıyorlar, taleplerini dile getiriyorlar. 

Somut olarak, Gürcistan'dan ayrılmayı ve Mosko- 

va'ya direkt bağlanmayı istiyorlar. Bu isteklerine 

karşılık - sanki biri diğerinin alternatifi imiş ya da 

yanıtı buymuş gibi - Gürcüler gösteri yapıyor ve 

Sovyetlerden ayrılmayı istiyorlar. Her ikisininki de 

birer istek. Haklı istemler mi? Fanatik, haksız is- 
temler mi? Bu soruya yanıtı kafamızda ya da 
başkaca soyut istemlerde aramak yerine, Kafkas- 
ya'nın kendisinde arasak yanılırmıyız acaba? 

Bu yazının başlangıcında yaptığımız alıntı; 
bugünkü Kafkasya'da ulusal sorunun, dün 

© (1920'lerde ) nasıl çözüme ulaştırıldığını, hangi 
esaslara oturtulduğunu en somut bir biçimde or- 

taya koymaktadır. 1920'lerde de çok şey 
söylendi, çok çözüm önerildi Kafkasya'daki-ulusal 

anlamda yapılanmalar için. Bu önerileri Üst 
düzeyde soyutladığımızda iki önemli anabaşlıkta 
toplayabiliriz. 1) Kültürel Ulusal- Özerklik, 2) 
Bölgesel Özerklik. Ve çözüm olarak tüm güçlü 
karşıtlarına rağmen Bölgesel Özerklik esas 
alınarak hareket edildi. Bu yöntemin doğal sonu- 
cu olarak, kendi kültür ve kişiliklerini, genel anlam- 

da uluslararası boyutta geliştirebilenlerin bir Üsİ 

aşamaya geçmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk ola- 
rak dayatmaktadır. Bu dayatma sonucudur ki Sov- 
yetler, Abhazlara karşı anlayışlı davranmak zorun- 
da. Bu istemleri engellemeye çalışmak, doğru 
düşünceyi her şeye rağmen yok saymaya götürür 

insanı. Böylesi bir sonuç ise, iletişim ağlarının 
gelişmiş olduğu günümüzde affedilemeyecek 

hatalara götürür. Abhazların istemlerine karşılık 

olarak gündeme getirilen Gürcülerin ayrılma istemi 
ise, fazlaca abartılan, yanlış yorumlanan bir istem. 

Temel yasalarının kendileri tarafından ihlali olarak 

anlarsak yanılmış olmayız. Böylesi bir yaklaşım, so- 
runları doğru tahlil edebilen Gürcülerin olmadığı 

anlamına gelmez. 

Kafkasya'da olup bitenleri,Sovyetlerin ulu- 
sal anlamda çözülüşü şeklinde yorumlamak, biz- 
lere hata yaptırır. Bu Kafkasya'yı ve Kafkas in- 
sanını tanımadığımız anlamına gelir. Kafkasya'da 

olup bitenleri yanlış yorumlamak, Kafkasyalılara 

125 yıl öncesi yaşadıklarını yaşatamazsa bile, halk- 
ları dama taşı gibi görme hastalığına sahip olan ve 

ne düşünebilecekleri çok kişice malum olan 
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NUH'un gemisini arayan insanların, Kafkasya'yı 
sıçrama tahtası olarak kullanmalarına yardımcı 
olmuş oluruz. Böylesi bir şeye ise hakkımız yok. 

Bir hakkımız varsa o da, kendi sorunlarımızı kendi 

adımıza ve insanlığın gerektirdiği ölçülerde 
düşünmek, onları bağnazlık denebilecek kadar bir 
tutarlılıkla çözümüne kadar mücadelenin içinde 

yer almaktır. Bu, biz Kafkasyalıların en doğal 
hakkıdır. Aksine, dama taşı olmak hakkımız 
değildir. 125 yıl önce, yapılan haksızlığı ve kıyımı 
desteklemek ya da aynı oyuna düşmek hakkımız 
olmadığı gibi, bir başkasının da insanlık adina da 
olsa böylesi bir girişime hakki yoktur. Gerek özel, 
gerekse genel anlamda, bu hakkı kendinde bula- 

“ maz. Bulabiliyorsa eğer, insanlık adına suç işleyen 
bir cani, toplumsal bir katil olmanın dışında bir şey 

değildir. 
Günümüzdeki Kafkasya'da olup bitenleri, 

son birkaç yılda olan olaylar olarak düşünmek, 

toplumsal gelişmeyi reddetmek anlamına gelir. 

Yeni bir olay değil. Uzun süredir değişik boyutlar- 

da olan rahatsızlıkların üst boyutta .biçimlenişinin 

ve bölgesel sorun olmaktan çıkmasının dışında bir 
şey değil. Bölgesel anlamda çözülebilenlerini 
sessiz sedasız çözümleyerek toplumsal geliş- 

melerine bilimsel anlamda yön veren Kafkas- 
yalıların geldikleri nokta, kesinlikle çözümsüzlük 
değil. Tam tersine, bölgesel olarak çözüm- 
lenemeyen sorunlarını Sovyetler Birliği boyut- 
larında çözümlemeye çalışmalarıdır. Her sorunda 
olduğu gibi, bu konuda da yeteri kadar sancı 

- çekilecektir elbet. Sağduyulu, fanatik olmayan, in- 
sanın ve insanlığın gerektirdiği ölçülerde yak- 
laşımda bulunulduğu sürece; olması gereken bir 
çözüm, mutlaka sorunun sahiplerince bulunabile- 
cektir. 

Kültürel Ulusal Özerklik anlamında çözüme 
gidildiği sürece, çıkmaza, kargaşaya gitmekten 

kurtulunamaz. Böylesi bir yöntem, halkı dama taşı 
haline rahatlıkla getirebilir. Görünüşte en doğru 
çözüm gibi görünmesine rağmen, kendi kendini 
yok etmeye, uzun vadede çözümsüzlüğe ya da 
soruna yeni sorunlar katmaya götürür. Kısaca ya- 
rayı sarmak (tedavi etmek) yerine kangren ol- 
masını sağlamak gibi bir yaklaşım. 

Gösterici Gürcülerin ya da yönetmenlerinin 
yaptıkları, yapabilecekleri işte budur. Abhazların 
kendilerinden ayrılmasına ve kendi kaderlerini is- 
temlerince tayin etmeye yönelmelerine, ta- 

hammül edemezken; kendileri daha üst boyutta 
ve tam tersine bir hakkı isteyebiliyorlar. Olup bi- 
tenleri, geçmişi - bugünü - geleceği anlamında 

somut bir gözle görüp değerlendirebilirsek, olma- 

ması gereken bir rotaya girdiklerini görmemiz Zor 

olmayacaktır. Özcesi, gösterici Gürcülerin istekle- 

ede 

  

  

 



ri, Kültürel Ulusal Özerklik anlamında bağımsızlık. 
Sonucu ise, hangi pakttan olurlarsa olsunlar, iyi 
bir dama taşı olmak. Uzun vadede çözüm- 
süzlüğün girdabına girmek. Mantıklı ve somut 
değerlendirmeler yapabilen Gürcü halkının 
böylesi bir yanlışa düşmeyeceklerini düşünmek 

hayalcilik olmasa gerek. Kendi sorunlarını en 
doğru çözüme kavuşturmak, yine kendilerine âit 
olmak zorunda. 

Abhazlar için ise, özel ve daha değişik bir 
boyutta düşünmek gerek. Sahip oldukları deza- 
vantajlara rağmen, haklı zeminde oldukları 

kaçınılmaz bir gerçek. Ve gerçek her zaman taraf- 
tar bulmak zorunda. Sovyetlerin tutumu da, bu 
gerçek haklılıktan yana olmaktan başka birşey 
değil. Durduk yerde sorun çıkarmak işlerine gel- 
mez. Bu anlamda da Abhazları kışkırtma yoluna 
gittikleri düşünülemez. Böylesi bir düşünce sa- 
dece yanılgı olur. Yaptıkları, sorunu üçüncü göz 
olarak görmeye çalışmak ve garantörlüğünün so- 

rumluluklarını yerine getirmek. Taraf tutmak gibi 
bir anlayışı olamaz. Doğru olanı desteklemek gibi 
bir zorunluluğu vardır. Bu konuda yapacağı 
yanlışın faturası ağır olur. Bu anlamda yanlışa 
düşmek istemez. Birini tutup, diğerini safdışı et- 
mek politikası, genel politikasına gölge düşü- 
receğinden, böylesi bir yanlıştan kaçınmak zorun- 
da. 

Hal böyle iken, davulun sesini uzaktan hoş 
dinlemenin alemi yok. Kendi sorunlarını çözmeye 
çalışan halkların gelecekleri konusunda fal bak- 
manın ve senaryo yazmanın insanlıkla bağdaşır 
yanı yok. 

125 yıl öncesinde olduğu gibi, insanları tel- 
kinlerle kandırıp, kendi yararları doğrultusunda 
kullanmak, günümüz insanının ulaştığı genel 
kültür anlamında olanaksızlaşmış durumda. Söy- 
lenen bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı çok 
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geçmeden anlaşılabildiğinden, onları provokas- 
yona (kışkırımaya) getirmekte giderek olanak- 
sızlaşıyor. Böyle olmasına rağmen, Ortadoğuda 
ve dünyanın başka ülkelerinde provoke edilebi- 
len insanlar Kafkasya'da da provoke edilebilecek 
mi acaba? Her ne kadar insanlar bilinçlenseler de, 

yönetmenler de kendilerine özgü yöntemleri bu- 
lup geliştirmekte gecikmiyorlar. Süresini dolduran 
yöntemleri bırakıp, aksini savunduklarını yapabile- 
cek kadar yüzsüz olmaları onları gözden kaçır- 

mıyor. Yeni bir şey keşietmiş gibi davranabiliyor ve 
polemiğini yapabiliyorlar. 

“Kafkasların Dünü, Bugünü ve Geleceği" 
konulu paneller düzenleyebiliyor, yeni tezgahlar 
peşinde koşabiliyorlar. Bu bayların unuttukları bir 
şey var. Tarih tekerrür etmiyor. En azından bun- 
dan sonra, Kafkasya için etmeyecek. Ne Kafkasya 

125 yılın öncesinde yaşıyor, ne da Osmanlı 
İmparatorluğu - Çarlık Rusya'sı ikilemi var. Bunlara 
ek olarakta Kafkasyalıların bilinçli ve bilincin gerek- 

tirdiği davranış biçimi var. Bu iç dinamik ki kendi 
sorunlarını çözebilecek güce sahip. Bu anlamda 
uzaktan gazel okumanın anlamı yok. 

Ne Kafkasya 1920'leri yeniden yaşar, ne 
de bu bekleyiş içinde olanlar muratlarına ererler! 
Yeter ki Kafkasyalılar somut koşullarını değer- 
lendirebilip, gerektiği gibi davranabilsinler. Korku- 
nun nasıl ki ecele yararı yok, aynı şekilde toplum- 

sal gelişmenin de geriye dönüşü yok. Nasıl ki 
yetişkin insan çocukluk giysilerini giyemez, aynı 
şekilde toplum da geriye dönemez. Yapabilecek- 
leri, günün koşullarına göre en doğru çözümü | 
bulup uygulamak. Bizlerinse, senaryo yazmak ye- 
rine, karınca kararınca da olşa yardımcı olmaya 

çalışmak. Gücümüz ve olanağımız ölçüsünde, 

Kafkasya halklarının, kendileri içinde doğru olan 
çözümü, kendilerinin bulup uygulaması dile- 
ğiyle... 
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19. yy'ın ortalarında Rus Çarlığının kolon- 

yolist politika ve baskılarının etkisiyle Kuzey 

Kafkasya'dan sürülen Kuzey Kafkasyalılar, 1864 

yılından bu yana ulusal ve kültürel sorunlarının 

çözümü doğrultusunda yoğun düşünce alış 
verişinde bulunmuş ve çeşitli düzeylerde 

tartışmaları sürdürmüşlerdir. 

Dünyanın içinde bulunduğu siyasal 
çalkantılar, konjonktürel yapı, yaşanılan ülkenin 
sosyo-ekonomik politik yapısına göre şekil 
değiştiren tartışmaların odak noktasını " yok 
olan ulusal-kültürel değerlerin yaşatılması " ve 
"Anavatan Kuzey Kafkasya'dan sürgünle bozu- 
lan toplumsal yapıdaki tarihsel yanlışlığın 
düzeltilmesi" olmuştur. 

Çeşitli düzeylerde tartışılan konular, 
maalesef dar çerçevede ve çevrede kalmış, bir 
türlü uluslararası, ulusal-kültürel arayış sorunu 
haline getirilememiştir. Bu tartışma ve çözüm 
arayışları içerisinde yer alan aydınlar, iyi niyetli 
görüşlerine rağmen, toplumun ulusal-kültürel 
sorunlarını geniş kitleye mal edemedikleri gibi, 
değişen uluslararası politik şartlara göre esnek 
bir çizgi çizemedikleri için, etkin bir konuma ge- 
lememişlerdir. İçinde yaşanılan ülkelerin toplum- 
sal ve evrensel değerlerini benimseyen aydınlar, 
geleneksel toplum yapısındaki özden uzak- 
laştıkları oranda, Çerkes toplumunun ulusal- 
kültürel sorunlarının çözümünden de uzak- 

laşmışlardır. Kuşkusuz geleneksel toplum 

yapısındaki özü benimseyerek, insanlık aleminin 
evrensel değerleriyle senteze gitmeye çalışan 
aydınlar da vardır. 

Kuzey Kafkasyalıların ulusal-kültürel so- 
runlarının varlığını kabul eden ve bu sorunların 
çözümü doğrultusunda çaba gösteren aydın- 
ların, değişik düşünce ve yaklaşımlar içerisinde 
bulunmasını doğal karşılıyoruz. Kültürel sorun- 
ların çözümleri doğrultusunda değişik önerilerde 
bulunan kişilerin, düşüncelerini, demokratik ku- 

. rallar içerisinde açıklamalarını, yazmalarını ve 

toplumda bir tartışma platformu oluşturmaları 
gerekliliğine inânıyoruz. 

Kuzey Kafkasyalıların kültürel sorun- 
larına duyarlı, değişik yaklaşımlar içerisindeki 
kişilerin görüşlerinin de yer aldığı bir çalışma 
2000'e DOĞRU dergisinde Mart 89 sayısında 
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FDAĞI'NA DÖNÜŞ 

  

"KAFDAĞI'NA DÖNSEK Mİ? " başlığında 
yayınlandı. Bu yazı, KAFDAĞI'nın Şubat/Mart 
89 sayısında yorumsuz bir şekilde aynen ak- 
tarıldı. Öncelikle Türkiye'de yaşayan, genel ola- 
rak Çerkes olarak adlandırılan, Kuzey Kafkas- 
yalıların kültürel sorunlarına yaklaşımından ve 
bu sorunu kamuoyuna aktarmasından ötürü, 
2000'e DOĞRU dergisine teşekkür etmek is- 

* yorum. Yayınlanan yazıda bazı eksik bilgiler, 
yanlış anlamlar çıkarılan görüşler olmasına 
karşın, var olan sosyal bir sorunun irdelenmesini 

anlamlı bir davranış olarak nitelendiriyoruz. 

Çok sesli, açık bir toplum yapısının gerek- 
liliğine inanan bir kişi olarak " Son Sesler "in (1) 
sessizliğini bozan bu konunun, Kuzey Kafkasya 

, kökenli aydınlar tarafından da irdelenmesi ge- 
rektiği kanısındayım. 

Dergideki çalışmaya göre; yok olmaya yüz 
tutan Kuzey Kafkasya kültürünün yaşatılması 
için iki görüşün var olduğu, bu görüşlerden biri- 
nin " Kafkasya'ya dönmek ", diğerinin ise " De- 
mokrasinin tam anlamıyla gerçekleşmesi " 
olduğu ileri sürülüyor. Bir görüşe göre " Türkiye 
'de yok olmaya başlayan Çerkes kültürü, ancak 
Kafkasya'daki Çerkeslerle birlikte yaşatı- 
labilecektir ". Diğer bir görüşe göre de " Türki- 
ye'de tam anlamıyla demokrasi gerçekleştiği za- 
man Çerkeslerin kültürel sorunları da ortadan 

kalkacaktır ". (2) 

Dergiye yansıtıldığı ölçüde her iki 
görüşün de, boşlukta kalan ve derinlemesine in- 
celemeyi gerektiren bir çok yönünün var olduğu 

- kanısındayım. İleri sürülen görüşlerin irdele- 
“melerine girmeden önce, Kuzey Kafkasyalıların 
bugünkü yapısını incelemekte yarar vardır. 

KUZEY KAFKASYALILARIN 
GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

YERLEŞİM 

1) Kuzey Kafkasyalıların bir bölümü (ki 
nüfus itibariyle kendi vatanlarında azın- 
lıktadırlar) Kuzey Kafkasya'da Sovyet sosyalist 
devlet sisteminde Özerk Cumhuriyet, Özerk 
bölge statülerindeki devlet yapıları içerisinde 
diğer bir çok halkla birlikte yaşamaktadırlar. 
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2) Kuzey Kafkasya dışında (ki nüfusun 
çoğunluğudur) ise, başta Türkiye olmak üzere 

Suriye, Ürdün, A.B.D., Balkan devletlerinin 
bazılarında dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. 
Yaşanılan ülkelerin siyasal sistemleri, toplumsal 
yapıları Kuzey Kafkasya'dan farklıdır. 

TOPLUMSAL YAPI 

1) Kuzey Kafkasya'da sosyalist bir devlet 
yapısı içerisinde yaşamlarını sürdüren Kuzey 
Kafkasyalılar nüfus itibariyle kendi toprak- 
larında azınlık durumundadırlar. 

2) Bir devlet politikası olarak, başka dil ve 
kültürdeki bir çok topluluklar Kuzey Kafkasya'ya 
yerleştirilmiştir. 

3) Devlet olmanın imkanları nedeniyle 
kendi dilleriyle öğrenim görmeleri, kendi 
kültürlerini araştırmaları, kendi dilleriyle kitap, 
dergi, gazete çıkartmaları, T.V. ve radyoda ken- 
di dilleriyle yayın yapmalarına karşın, 
çözümlenmesi gereken bir çok ulusal-kültürel so- 
runları vardır. 

4) Kuzey Kafkasya dışında yaşayanlar, ka- 
pitalist sistem içerisindeki devletlerde, dağınık 
bir yerleşim ve insan haklarından gelen dillerini, 
kültürlerini geliştirme haklarını kullanamama- 
ları veya engellenmeleri nedeniyle kültürel bir 
yokoluş ve içinde yaşanılan toplumlarla 
bütünleşme sürecindedirler. o 

5) İçinde yaşanılan devletlerin siyasal sis- 
temleri, ekonomik yapıları ne olursa olsun, Ku- 

zey Kafkasyalılar arasındaki geleneksel aile ve 
etnik bağlar, eskiye nazaran, azalsa da, 

sürmektedir. Wunekoş'luk ilişkisi, yaşlılar 
arasında daha fazla önemsenmekle birlikte 
gençler arasında da varlığını sürdürmektedir. 

6) Toplumsal yapının genel özellikleri iti - 
bariyle bir köy-kır toplumu olan Kuzey Kafkas- 
yalılar, süratle bir kent toplumu olma doğrul- 
tusunda çeşitli kültürel değişmelere uğramak- 
tadırlar. Kent toplumunda çok yönlü ilişkiye 
girme zorunluluğu, dil ve kültürde bütünleşmeyi 
hızlandırmaktadır. 

7) Kent toplumunda sosyal dayanışma, 
paylaşma organizasyonu olması gereken kültür 
dernekleri, köyden kente göç edenler arasında 
dayanışmayı artırıcı, kültürel bilinci geliştirici 
çalışmaları yeterince (bir çok yasal engeller 

- nedeniyle) yapamamaktadır. 

8) İnsanlar arası bir anlaşma, kültürel ak- 
tarım aracı olan dil, Kuzey Kafkasya dışında 
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“süratle yok olmaktadır. (Geçerliliği olmayan ve 
pratikte kullanılamayan dil nasıl korunabilir?) 

9) Kuzey Kafkasya dışında çeşitli devlet 
sınırları içinde yaşayan Kuzey Kafkasyalılar, 
yaşadıkları devletin kurallarına son derece bağlı, . 
genellikle de muhafazakar eğilimdedirler. Ulusal. 
kültürel sorunlarının çözümünde, yaşadıkları 
ülkenin toprak bütünlüğünü bozucu, parçalayıcı 
hiç bir siyasal hareketleri olmamıştır. 

Genel hatlarıyla yapılan bu gözlem de 
sonuç olarak; Kuzey Kafkasya'da yaşayan Kuzey 
Kafkasyalıları siyasal-kültürel anlamıyla bir 
halk, Kafkasya dışında yaşayanları ise kendile- 
rine özgü dil ve kültürleriyle bir " kültür toplu- 
luğu " şeklinde nitelendirmek mümkündür. Bu 
kültür topluluğunun yaşadıkları ülkelerin halk 
kültürlerinden, dillerinden genel hatlarıyla farklı 
bir yönleri söz konusudur. 

Yukarıda yapılan gözlemlerin ışığında 
2000'e DOĞRU Dergisinde ileri sürülen 
görüşleri irdeleyecek olursak, şunları söyleye- 
biliriz; 

1) Kuzey Kafkasyalıların yok olmaya yüz 
tutmuş kültürel sorunlarının çözümünün " 
Dönüşçülük ve Kalışçılık " şeklinde dar bir ikilem 
içerisinde algılanması yalnıştır. Bu sorunun 
çözümünde somut temel şartların göz önüne 
alınması gereklidir. 

2) " Türkiye'de demokrasi gerçekleştiği za- 
man Çerkeslerin kültürel sorunları da ortadan 
kalkacaktır " (3) şeklinde ileri sürülen görüşe, s0- 
run tek bir neden-sonuç bağlantısı içerisinde ele 
alındığı için, katılmıyorum. 

Türkiye'de Avrupa standartlarında de-' 
mokratik ortamın olmadığını kabul etmekle bir- 
likte, " Türkiye'de demokrasi yoktur " şeklindeki 
bir yaklaşımı eksik bir değerlendirme olarak 
görüyorum. Türkiye'nin insan haklarına tam an- 
lamıyla saygılı, çok sesli toplumun ihtiyacı olan 
bir siyasal yapıda şekillenmesi gerektiğine 
inanıyorum. Bir takım hassas uluslararası denge 
içerisindeki ülkede bazı siyasal-sosyal nedenlerle 
getirilen yasakların, kaldırılacağına inanıyorum. 

3) Kendilerine özgü dil ve kültürlerin 
geliştirme hakkını en doğal insan haklarından 
biri olduğu gerçeğini kabul ediyorum. Bazı sos- 
yal-siyasal nedenlerle yasaklanan bu hakkın kul- 
lanımının serbest bırakılması durumunda dahi, 

Kuzey Kafkasyalıların kültürel sorunlarının mut- 
lak anlamda çözümleneceği kanısında değilim. 

4) Kuzey Kafkasyalıların kültürel sorun- 
larının çözümünde bir alternatif olarak görülen 
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"Kafkasya'ya dönüş" talebinin, yüzeysel çalış- 

malarla gerçekleşmeyeceği gibi "Dönüş meselesi 

Amerika'ya giden ilk Avrupalıların geri 

dönüşlerine benziyor. İmkansız bir olaydır bu. 

şeklinde ileri sürülen görüşteki gibi basite 

alınacak bir olay da değildir. 

5) "Kafkasya'ya dönüş, ilk bakışta kültürel 

sorunun çözümünde radikal bir tedbir gibi 

görülebilir. Fakat bu istemin kolayca gerçek- 

leşeceğini sanmıyorum. Herşeyden önce, 5.5.C. 

Birliği'nin 19.yy.da Rus Çarlığının kolonyalist 

politika ve baskıları sonucunda anavatan- 
larından sürülen Kuzey Kafkasyalıların geriye 
dönme haklarını kabul etmeleri gereklidir. 

6) Kafkasya'ya dönme talebi, Kafkasların 
yerli (otokton) halklarının anavatanlarından 
sürülme olayındaki haksızlığın düzeltilmesi 
şeklinde, bir hak olarak kabul edilmediği sürece 
gerçekleşemez. 

7) Anavatanlarını terke zorlanan Kuzey 
Kafkasyalıların Kafkasya'ya dönme istemi 
(uluslararası siyasal bir talep, siyasal sorun ola- 
rak yoktur) siyasal bir hak arama talebi olarak 
gündeme gelecek olursa, bu isteme 5.S.C.B.nin 
nasıl bakacağı bilinmemektedir. 

8) Dönüş istemine, bazı uluslararası denge 
hesapları ve iç politikaları gereği karşı çıkan 
devletlerin ikna edilmesi de, bu talebi savunan- 

ların çalışmalarına bağlıdır. Böylesine ciddi 
çalışma gerçekleştirilmediği sürece, ne kadar iyi 

niyetli olursa olsun, dönme talebinin destek bu- 
lacağını sanmıyorum. 

Kuzey Kafkasyalıların somut toplumsal 
şartlarına baktığımızda, ulusal-kültürel sorun- 
larının çözümünün o kadar kolay formüle edile- 
meyeceği kanısındayım. Toplumun coğrafi yer- 
İeşim konumu, değişen sosyo-ekonomik yapı, 
gün geçtikçe zayıflayan duygusal kültürel atmos- 
fer, çözümü zorlaştıran nedenlerden sadece bir 
kaçıdır. Olumsuz tüm bu şartlara rağmen, içinde 

yaşanılan toplumların duyarlıklarını da dikkate 
alarak, hiç bir kişi ve kuruluşun şu veya bu 
amaçlı politik hesaplarına alet olmadan, kültürel 
alanda bir çok çalışmanın yapılabileceği kanı- 
sındayım. Öncelikle, toplumda kültürel da- 

yanışma atmosferinin zayıflatılmaması için da- 
yanışmayı arttırıcı kültür ögelerine ağırlık veril- 
melidir. Siyasal sistemleri ne olursa olsun, çeşitli 
devletlerin sınırları içerisinde yaşamalarını 
sürdüren Kuzey Kafkasyalıların geleneksel akra- 
balık ilişkilerini sürdürmeleri, gelecek üzerinde 

tartışmaları gereklidir. Yoğunlaşan geleneksel 
ilişkiler, duygusal kültür atmosferini sağ- 
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layabilir. Dayanışmayı, kültürel ögeleri güç- 
lendirici çalışmalar, toplumda kaçınılmaz olarak 
bazı arayışları da beraberinde getirir. Ülkede in- 
san haklarına dayalı daha demokratik bir 
yapının oluşmasıyla, ivme kazanacağını umdu- 
gumuz kültürel çalışmalar, aynı kültürü pay- 
laşan insanları da bir araya getirecektir. 

Bu arada, bir çok zorluklarına karşın, Ku- 

zey Kafkasya ile olan kültürel ilişkiler yo- 
gunlaştırılmalı, orada oluşan kültür birikimi 
diğer yerlerdeki Kafkasyalılara aktarılmalıdır. 

Geleneksel kültür değerleri derlenmeli, 
imkanlar ölçüsünde yayın faaliyetlerine ağırlık 

* verilmelidir. 

Kuzey Kafkasyalıların kültürel sorun- 
larının çözümünde önceliği "Kafkasya'ya dönüş" 
fikrine verenler, kitlede ulusal kültürel bir at- 

mosfer oluşturmaları ve 1864 yılında bozulan ta- 
rihsel yapının yeniden kurulması için , sürgünle 
yapılan tarihsel hatanın düzeltilmesini siyasal 
bir talep olarak gündeme getirmelidirler. 

"Kafkasya'ya dönüş" hareketini kişisel bir 
tercih sorunu olarak görüp, çözümü bazı kültürel 
hakların alınmasında görenlerin de, bu konuda 

kültürel bir alt yapı çalışması yapmaları gerekli- 
dir. 

Kültürel sorunların çözümünde değişik 
önerileri savunanlar kültürel bir alt yapı 
oluşturmak zorundadırlar. Kültürel bir birikim 
sağlanmadan, toplum bilgilendirilmeden hiç bir 
çalışmanın başarıya ulaşacağını sanmıyorum. 

  

(0) "Son Sesler" İsmet Arasan tarafından çevrilen kısa me- 
trajlı bir film. Yok olan Wubih dilinin son temsilcisinin 
yaşam öyküsünü anlatıyor. 

(2) 2000'e DOĞRU Dergisi, 12 Mart 1989, y.s. 5.11. 
(8) 2000'e DOĞRU Dergisi. 
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27 Kasım 1989 günü ANKARA KUZEY 
KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ yıllık olağan ge- 
nel kurulunu yaptı. Salon küçüktü ama sıcacıktı. 
Başkan Aslan ARİ, konuşmasının bir yerinde: 

"Bizi tanıyan herkes bilir ki, Çerkes insanı, in- 

sancıldır. İnsani duyguları her türlü maddi — 
yatın üstünde tutar." (...) 

Dolayısıyla insanlar arasında dostluğun, 
dünya halkları arasında barışın kurulmasından 
yanadır. 

“Her cins insana, diline, dinine, ırkına, 

rengine bakmadan değer veririz ve insanların , 
insan haklarından eksiksiz, tavizsiz istifade et- 

melerinden yanayız." 
"Bugün bizim insanlarımızın içerisinde 

sosyalist, sosyal demokrat, liberal, muhafazakar 
ve dinsel görüş yanlılarının bulunması doğaldır. 
Ancak ırk üstünlüğünü savunan politik akım- 
larda insanlarımız yok, olmasını da istemiyo- 

ruz." dedi. 
Her türlü endişeden, çıkar kaygısından 

uzak, içten ve sevecen bir şekilde açılan bu 
kucağın sıcaklığı karşısında irkildim. Buna, 
halkımızın dünya halklarına sunduğu dekle- 
rasyon diyebilir miyiz? 

* 2 a 

C..) Oo Hayattayken 
döneceğinize inanıyor musunuz? 

"Evet" diye kesin bir tonla yanıt verdi 
Alberto. "Fakat ellerim boş dönemem ülkeme. 

Tüm bu zaman süresince çalışacağım, bir 

İspanyol yontucusu olmayı sürdürdüğümü 
görmeleri için çok çalışmam gerek. Anlıyor mu- 
sunuz?" (Milliyet Gazetesi, 19 Kasım 1988, 
Vera'nın Anıları). 

Başka ülkelerde aç, susuz, kendi içine ka- 
panmış olarak yaşasanda duygularını, düşün- 
celerini, özlemlerini ülkene, insanlarına aça- 

bilmek ne soylu bir düşünce! Kendi insanına, 
topraklarına saygısı olmayan, sevemeyen bir 
insanın evrensel olabileceğine hiç bir zaman in- 
anmadım. Sevgi ışığı ilk önce kendi çevresini 
aydınlatır. 

Yemije Muayet bir koşuğunda şöyle 
söylüyor: "Yücelere ulaşmak isteyen / bastığın 
toprak küçük olsa da istediğin yüksekliğe 
ulaşabilirsin/bulabilirsin gereksindiğin 
aydınlığı da..." 

İspanya'ya 

e KAFDAĞI e 27/28 e NİSAN/MAYIS 1989 

» 3“ 

Genç arkadaşlarım zaman zaman beni 
ziyaret ederler, çeşitli konularda söyleşiriz. 
Hemen şunu söyleyeyim ki, genç arka- 
daşlarımın beni, benimde genç arkadaşlarımı 
anlayabildiğimi söyleyemem. Aynı kaptan ye- 
mek yiyor, aynı tastan su içiyoruz ama aynı dili 
konuşmuyor gibiyiz. 

Genç arkadaşlarımın okuma ve bilgilen- 
me yönünden kısır bir döngüden geçmiş olma- 
larına üzülüyorum. Gençliğe özgü olan ya- 
ratıcılık, devingenlik göremiyorum. Genç 
arkadaşlarımla iletişim kurabilmek için Dos- 
toyevski, Hugo, Tolstoy, Kafka, Yaşar Kemal, 

Camus, Resul Hamzat, Şolohov, Jack London, 

Nazım ile başlayan kitap listesi verebilseydim 
sorun ortadan kalkardı, diye düşünüyorum. 

* 4 * 

Dostum Yısmeyl Özdemir'in yazdıklarını 
beğeni ve hayranlıkla okuyorum. Özellikle " 
Kuzey Kafkasyalılık Uzerine " ( s. 17-18 ) 
yazdıkları ne kadar güzel ve öğreticiydi. 

" Yaşanmış Öyküler - Anılar " dizisinde- 
ki her yazı birbirinden ilginç. Bu öykülerde 
Adıge insanının içtenliği, sevecenliği, özlemi, 
tutkusu, alçak gönüllülüğü, öfkesi, kısaca insan 
olma özellikleri abartıdan uzak bir dille 
işlenmiş. Artık bizimde yazabilenimiz var, 
diye sevinıyorum. 

og 5 * 

Bazı bazı, arkadaşlarımın özelliklerini 
düşünürüm: Kimi bilge, kimi duygusal, kimi salt 
akılcı, kimi içten, kimi sevecendirler. Kimi 

uzaktan ama mütecessis, kimi ise çok yakından 

izler sorunlarımızı. Ama mutlaka sorun- 
larımızla ilgilenirler. 

Arkadaşlarımla söyleştiğim zaman ufku- 
mun açıldığını hissederim, birbirinden ilginç 
konular üşüşür usuma, " benide yaz, benide yaz 
" diye dürtüklerler beni. Kimi zaman arka- 
daşlarımla kavga etsemde -iyiyi, güzeli, 
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doğruyu bulmak için yapılan kavgalarda 

dargınlık olmaz- özlerim hep onları. 

Huvaj Fahri ile son söyleşimiz "Yaşlılık" 

üzerine olmuştu. Ben "cahil yaşlılardan çok 

çektik, saygı duymuyorum onlara", dediğim za- 

man can evinden vurulmuşçasına bir süre sustu. 

Boş gözlerle yüzüme baktı. Böyle düşündüğüm 
için beni ayıplıyor, fakat incitmemek için Su- 

suyor gibiydi. 
"Ben", dedi; "yalnız kendi yaşlılarımıza 

değil, Afrika'daki, Amerika'daki yüzünü gör- 
mediğim, adını bilmediğim yaşlılara da saygı 
duyarım. Önce; bizden yaşlı oldukları için 
saygı beklediklerini sanırım, sonra; insanlığın 
geliş-mesi, yüceltilmesi için az ya da çok 
katkılarının olduğuna, deneyimlerinden yarar- 
landığımıza inanırım." Sonra üstlenmiş olduğu 
sorumluluğun bilinciyle yüzü aydınlandı ve ek- 
ledi: "Her söylediklerine katılırım, tartışmam 
demiyorum. Onları kırmadan, darıltmadan da 

tartışabilirsin." 

Aaah!... Ne müthiş bir düşünce, ne seve- 
cenlik, ne saygı! 

* 6 * 

26 Kasım 1988 günü, Barış Manço, "7'den 

77'ye" adlı programda, Rojda adlı küçük bir 
kızı ekrana çıkarınca duygulandım. Çocukların 
adlarından dolayı darıltılmamaları, 
küçümsenmemeleri Oo geleceğin Türkiye'si 
açısından önemli. : 

Küçük bir ilde görev yapan değerli bir 
dostum: "Oğlum, Türkiye düzeyinde ilkokul öğ- 
rencileri arasında yapılan resim yarışmasında 
il birincisi seçilmişti. Resmin altına yazılan 
oğlumun adı yöneticilerin dikkatini çekmiş ola- 
cak ki, “öğrencinin adı yanlış, doğrusunu yaz" 
diye önce öğretmenini uyarmışlar. Öğretmen 
yanlışlık olmadığını yetkililere söylemiş. Bu 
kez beni telefonla arayarak oğlumun gerçek 
adını sordular. Bende söyledim. Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürü, oğlumun adını 
beğenmediği için il ikincisini Türkiye 
yarışmalarına gönderdi." diye yakınmıştı. 

Hürriyet Gösteri'nin 94. sayısında (Eylül 
1988), Aydın Aybay'ın, "Gupse'nin Başına Ge- 
lenler" adlı bir yazısı çıktı. 

"Gupse kim? Bir bebek; İstanbul'da, 
Kadıköy nüfusuna kayıtlı Muzaffer Bey'in kızı. 
Gupse'nin babası bu adı çok sevmiş. "Canan" an- 
lamında eski bir Türkçe sözcükmüş Gupse" diyor 
Aydın Aybay. Ama gel gör ki; "Savcı, Gupse 
adının "Türk örf ve adetlerine aykırı" olduğu 
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gerekçesiyle, Asliye Mahkemesinde "adın nüfus 

kütüğünden silinmesi" istemiyle, Gupse ve ba- 
bası aleyhine dava açmış. 

(.) 'Nüfus memuru kendi bilgi ve kültür 
düzeyine göre bu adı beğenmemiş", bu yüzden 
savcılığa (o bildirimde bulunmuştur. 
Anlaşıldığına göre, Savcı da bu "kanıyı" ya da 
"beğeniyi" benimseyerek "örf ve adetlerimizle 
bağdaşmayan" bu adın kütükten çizilmesi için 
dava açmak yoluna gitmiştir. Bu davayı gören 
yerel mahkemenin bilgisine (o başvurduğu 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile 
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin, Gupse 
adının eski Türklerde kullanılan bir ad ol- 
madığı yanıtını verdikleri, Türk Dil Kurumu 
Başkanlığı'nın ise, bu adın "Türk örf ve adetle- 
rine uygun olmayan bir ad olduğunu" bildirdiği 
anlaşılmaktadır. Burada, Atatürk'ün kurduğu 

devrimci kuruluşun 12 Eylül hukuku ile zoraki 
ardılı olan Türk Dil Kurumu'nun yanıtıyla ilgi- 
li şu soru akla gelmektedir: Gupse adı, nesiyle 
ya da neresi ile örf ve adete aykırıdır? Yerel 
mahkemenin adın iptaline ilişkin kararını 
inceleyen Yargıtay da bunu sormaktadır (7 Ni- 
san 1987 günlü, 3. HD. kararı, YKD. Ağustos 
1987, s.1151). "Hükme dayanak yapıldığı 
anlaşılan Türk Dil Kurumu Başkanlığı 
yazısında "Gupse" adının ne suretle ve hangi 
nedenle Türk örf ve adetlerine aykırı olduğu 
açıklanmadığı gibi, kurumun yazı kurulu üyesi 
olan beyan sahibinin hangi niteliği itibarıyla 
bu konuda uzman olduğu da 
anlaşılamamaktadır." (#) 

C.) "Bu çelişkinin Yargıtay'a kadar 
yansımış olması ile Muzaffer Bey, kızı 
Gupse'yi, yalnız Nüfus Yasasının elinden değil, 
“örf ve adetci" TDK'nun elinden de kur-— 
armıştır. 

Gupse, Guşef, Gunde, Neşes, Nefın, Nart, 

Nağue, Nejan, Psefit, Perit, Tameris, Adıyıf... 
gibi adlar "Örf ve adetlere ve milli kültüre 
aykırı, yüz kızartıcı" kabul edilerek 
“müstehcenlikleri" ileri sürülse ve TDK'nun 
eline düşseydik halimiz nice olurdu? Şükür ki 
hukuka saygılı, aklı başında Yargıtay üyeleri 
var, 

Bugün en doğal hakkımız olan, 
çocuklarımıza beğendiğimiz adları takma kon- 
usunda yaralar alıyorsak da geleceğin insan- 
larının insan haklarına, halkların kültürlerine 

saygılı olacaklarına inanıyoruz. 

  

(©) "Gösteri"den yapılan alıntının altını ben çizdim. Y.M.) 
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Tarihsel etnik coğrafya: 
Kafkasya değişik etnik köken- 
den toplumların bir arada ba- 
rındığı bir bölgedir. Geçmişte 
etnik tablo daha da zengindi. 
Örneğin, şimdiki Azerbaycan 
5SC'nin bulunduğu yerde Al- 
banlar yaşıyordu. 

19. yüzyılda, 1864 önce- 
sinde Kuzeybatı Kafkasya'nın 
Adığey (Circassia) bölgesinde 
Adığeler yaşıyor, bunların için- 
de (daha çok güney ve gü- 
neydoğu yörelerinde) Abazalar 
da bulunuyordu. 1930'da 1 mil- 
yonun üstünde tahmin edilen 
Adığe nüfus, 1864 toplu sürgünü 
nedeniyle çok azalmıştı (tah- 
minen 30 bin kadar). 

Adığelerin içinde, özellikle 

Soçi yöresinde olmak üzere, 

ayrı dil konuşan Wubıh toplumu 
da vardı. Wubıhların hemen 

tamamı 1864'te ayrılmış, bazı 
Wubıh aileler ise, şimdiki Adığe 

ÖB'ne sürülerek, öteki Adığe- 
lere katılmışlardı. 

Adığey'in doğusunda Ka- 
bartay ve Karaçay bölgeleri bu- 
lunuyordu. Adığe kökenli Ka- 
bartaylar, 18. yüzyılda geniş bir 
alana yayılıyorlardı. Buranın 
1774'te Rusya'ya ilhak edilmesi 
sonucu, Kabartay yerleşim böl- 
geleri daraltıldı. Kabartaylar 
şimdi ana kitle olarak Kabar- 
tay-Balkar ÖSSC ile Karaçay- 
Çerkes ÖB'nde yaşamakta- 
dırlar. 

Bu arada, Karaçay-Çerkes 
ÖB'de ayrı dili bulunan, fakat 
Kabartayca da konuşan küçük 

  

bir Abaza topluluğu bulunmak- 
tadır. 

Yörenin bir bölümünde 
Nogaylar, dağlık kesimlerde de 
Karaçaylar ve Balkarlar barı- 
nir. 

Kabartay-Balkar bölgesi- 
nin doğusunda İran kökenli bir 
dil konuşan Oset nüfuslu Kuzey 
Osetya bulunur. Osetya'nın 
küçük bir bölümü güneydedir. 
Osetya'nın doğusunda İnguş 
bölgesi bulunur. 

“Kuzey Kafkasya'nın mer- 
kezi bölgeleri oldukça erken bir 
tarihte (1774'te) Rusya'ya ilhak 
edildi. 

Daha doğuda Çeçenler 
yaşamaktadır. Çiftçilik ve hay- 
vancılıkla geçinen Çeçenler 
toprak sahibi Müslüman Şafii 
din adamlarının önderliğinde 
19. yüzyıl Mürid Savaşı'na et- 
kin biçimde katılmışlardır. 

Çeçenlerin doğusunda Da- 
gıstan bölgesi halkları yaşa- 
maktadırlar. Bunların başlıca- 
ları kuzeybatıda, en kalabalık 

toplum olarak Avarlar, en 
güneyde Lezgiler, merkezde 
Lak, Dargi ve Tabasaran toplu- 

luklarıdır. Bunların herbirinin 
bugün birer yazıdili ve ede- 
biyatı bulunmaktadır. 

Dağıstan'ın kıyı bölümün- 
de eskiden beri çiftçi ve hayvan 
yetiştirici bir toplum olan Ku- 
muklar, Derbent yakınlarında 

İran kökenli bir dil konuşan 
Tatlar (Musevi Dağlılar) ve en 
kuzeydeki bozkırlarda da No- 
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gaylar (o yaşamaktadırlar. Bu 
halkların da yazılı dilleri ve 
edebiyatları vardır. 

Öteki Dağıstanlı topluluk- 
lar küçüktür. 

Güney Kafkasya'da, doğu- 
da Azeriler yaşamaktadır. Bun- 
lar Şii Müslüman bir toplum- 
dur. Azerbeycan'daki 200 bin 
kadar Dağıstanlı nüfus ve öteki 
azınlıklar üzerinde Azeri- 
leştirme politikası uygulanmak- 
tadır. Ancak, coğrafi bütünlük 
ve yol durumu nedeniyle Erme- 
nistan'dan alınıp Azerbeycan'a 
bağlanan Karabağ Ermenileri, 
dillerini savunmakta ve ayrıl- 
mak istemektedirler. 

Azerilerin güneybatısında 
Ermeniler yerleşmişlerdir. Er- 
menistan küçük bir bölge 
olduğundan, kalabalık Ermeni 
toplulukları Azerbeycan, Gür- 
cistan ve Kuzeybatı Kafkas- 
ya'ya yerleşmişlerdir. Ortodoks 
Hristiyan olan Ermenilerin çok 
küçük bir bölümü, yani 
Hemşinliler Sünni Müslüman- 
dır. 

Güneybatı Kafkasya'da en 
kalabalık topluluk Hristiyan 
Ortodoks Gürcülerdir. 19. 
yüzyılda sayılarının 700 bin ka- 
dar olduğu tahmin ediliyordu. 
Gürcistan, o zamanlar çok 
sayıda feodal bölgeye ayrılmış 
durumdaydı. Gürcülerin Acara- 
lı denilen kesimi Sünni Müs- 
lümandır. Acaralılara komşu 
olan Lazlar ise Sünni Müs- 
lüman ve ayrı bir etnik toplu- 
luktur. 

elle



Gürcistan'ın batısında 
Hristiyan Ortodoks Mingrel 
toplumu ile kuzeybatıda Svan- 
lar yaşamaktadır. Her iki 
toplumun ayrı birer özgün dili 
bulunmaktadır; ancak, her iki 

toplum üzerinde Gürcüleştirme 
politikası uygulandığından, 
dilleri yazı dili olamamıştır. 

Karadeniz kıyısında Adı- 
gelerle soydaş olan Abazalar 
(Gürcüceden gelme olarak Ab- 
hazlar) yaşamaktadır. Abhaz 

sayısı 1897'deki 72 bin sayısın- 
dan 1979'da ancak 91 bine yük- 
selebilmiştir. Abazalar (o özerk- 
liğe karşın, zaman zaman Gür- 

cüleştirme politikasının baskı- 
ları ile karşılaşmışlardır. Nü- 
füsun artmaması Gürcüleş- 

tirmenin ve bir ölçüde de Rus- 

laştırmanın (özümleme) sonucu 

olmalıdır. 

Gürcistan'ın Mesheti yö- 
resinin, Osmanlılar döneminde, 

Türkleşmiş olan Gürcü kökenli 
halkı, yani Mesheti Türkleri, 

şimdi sürüldükleri Özbekis- 
tan'dan eski bölgelerine dönüş 
uğraşısı vermektedirler. Ancak 
Gürcülerin, kendi kültür kök- 

lerinden kopmuş olan bu toplu- 
“luğu istemedikleri, aynı biçimde 
Özbeklerin de bunları kendi 

yurtlarından çıkarmak istedik- 
İleri görülmektedir. 

Dolayısıyla özümleme 
(asimilasyon) politikaları, Aba- 
za, Mesheti (Misket) Türkleri 

ve hatta Balkan Türkleri ör- 
neklerinde görüldüğü gibi çatış- 
malara ve olumsuzluklara ne- 

den olmaktadır; istenmemesi 

gereken bir olgudur. Özüm- 
leme politikası, ayrıca, ulus- 
lararası bir suçtur da. 

Kafkasya'da Kürt, Rum, 

Asuri ve Baltıklı gibi küçük azın- 
lıklar yanında geniş bir Rus 
nüfus da bulunmaktadır. Ruslar 
Kuzey Kafkasya'nın Krasnodar 
ve Stavropol eyaletlerinde 
(kray) büyük çoğunluğu oluştu- 
rurlar (Jo 90'dan çok). 

Yerleşim ve konut özel- 

likleri: Kafkasya'da bölgelere 
göre yerleşme biçimleri değişir. 
Adıgey'de "kuace" (kuy, kuaje) 
adı verilen özerk köy birimleri 
ya da 10-30 kadar haneden 
oluşma "hable" denen küçük köy 
yerleşimleri vardı. Uzun bir 
geçmişe dayanan bu köyler bir 
köy toplulukları sistemi oluş- 
tururlardı. Adıgey'in kimi yö- 
relerinde (Bjeduğ, Kemguy, Be- 
sleney vb.) ve daha güçlü olarak 
da Kabartay bölgelerinde yarı- 
feodal ilişkilerin varlığı görü- 
lürdü. Aynı yarı-feodal ilişkiler 
Karaçay, Balkar, Oset, İnguş ve 
çoğunluk Dağıstan halkları 
arasında da yerleşmişti. 

Ancak, Çeçen bölgesinin 

dağlık kesimi ile Dağıstan'ın 
Avar bölgesinde ataerkil klan 
sisteminin ve kabile yapısına 
dayalı toplumsal örgütlen- 
menin izlerine rastlanıyordu. 

Çeçenistan ve Dağıstan'da 
da, düzlük kesimler dışında, 
Adıgey'deki gibi köy topluluk- 
ları sistemine geçiş vardı. An- 
cak, Adıgey'dekinden farklı ola- 
rak, Çeçenistan ve Dağıstan'da 
Müslüman Şafii "Şeyhlik" ve 
"Tarikat" kurumunun, aynı za- 
manda, toprak mülkiyetine de 
dayanan büyük bir gücü vardı. 
Bu güç, Sovyet egemenliği 
dönemine değin sürmüştür. 

Merkezi Kafkasya'da (İn- 
guş, OÖset, Kabartay ve Karaçay 
bölgeleri), feodal ilişkiler 
çözülmeye yüz tutmuştu. Bura- 
larda toprağın geniş ve Rus- 
ların yerlilere karşı nisbeten 
daha hoşgörülü olması, gelişimi 
olumlu yönde etkilemiştir. Aynı 
durum, Avar bölgesi dışında 

Dağıstan'da, Güney Kafkasya 
ve Abhazya'da da mevcuttu. Bu 
yerlerde birçok kent ve kasa- 
banın doğduğu görülmüştür. 

Güney Kafkasya'nın he- 
men her yerinde feodal ilişkiler 
güçlü olmuştur. 
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Bütün bu özellikler 1917 

Ekim Devrimi ve onu izleyen 
kollektifleştirme sonucu köklü 

değişiklikler geçirmiştir. 

Köy tipleri de bölgeden 
bölgeye farklılık gösterir. Ağaç- 
sız yaylalarda biraraya küme- 
lenmiş ve yamaçlara kurulmuş 
taş evlerden oluşma köylere 

rastlanır. Bunun örnekleri Da- 
gıstan'da çoktur. 

Güney Kafkasya'nın doğu 
kesimlerinde topraktan yapılma 
(Kerpiç) evlere çok rastlanır. 

Batı Kafkasya'da köyler 
çitlerle çevrili ayrı çiftliklerden 

oluşur; evler ahşap ya da kille 
sıvalı olur; kireçle badana edi- 

lebilirlerdi. Damlar yarma tah- 
ta (Hartama) ya da sazla kap- 
lanırdı. 

Gürcistan'da evler direkler 

üzerine kurulurdu. Evlerin orta 

üst yerinde pencere ya da baca 
olarak kullanılan bir açıklık bu- 
lunurdu. © 

Adığey'in eski Şapsığ 
köyleri "Psışuğe" denilen ba- 
taklıklı su kaynaklarının bulun- 
duğu yerlerde kurulurdu. Bun- 
dan amaç, köyün gizlenmesi ve 
dolayısıyla korunması gere- 
giydi. Evler saz kaplı, orta üst 
bacalı, ahşap üzerine kil sıvalı. 

olurdu. Evlerin gizli çıkış yerleri 
bulunur, ürün mahzende, hay- 
vanlar da ormandaki ağıllarda 
saklanırdı. Birkaç haneden 
oluşan köyler ve evler, çoğunca 
çitlerle çevrilerek koruma altına 

alınırlardı. 

Daha sonraları "vune" de- 
nilen ev tipleri gelişti. Buna 
göre, kil sıvalı ve saz örtülü 
ahşap evin güneşe bakan ta- 
rafında bir sundurma (haşpak, 
dıbzık'e) bulunurdu. Biri mut- 
fak (pıtı), en az iki odadan 

oluşan "vune"ye, gerektikçe, 

güneşe ve bahçeye göre 
görüntüyü bozmamak üzere, 
yan yana odalar eklenirdi; 

mahzen korunmuş, kiler (hakoş) 
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ambar, ahır ve öbür eklentiler 

"vune"nin ön ya da arka bah- 
çesine taşınmıştır. 

Adığe Diasporası'nda da 
bu tip evler yaygındı. Şimdi de 
Adığe ÖB ile Kıyıboyu Şapşı- 
ğe'de, köy ve ev kuruluşu bu 
tipe dayalıdır. 

Çarlık ve Sovyet egemen- 
liği dönemlerinde, Rus ve batı 
mimarisinin değişik modern 
bina ve konut tipleri kentleri 
doldurmuştur. Dolayısıyla, Ku- 
zey Kafkasya kentlerinde sanat 
ve turizm açısından ilgiye değer 
yerel konut örnekleri yok gibi- 
dir. Ancak, köylerde, Dağıs- 

tan'da Azerbaycan, Ermenistan 
ve Gürcistan'da geleneksel mi- 
marlık örneklerine rastlanır. 

Adığe bahçelerinde, bir de 

“haç'eş" denilen konukevi bulu- 
nurdu. 

Dağıstan köylerinde evler 
taştan ve adeta birbirine bitişik 
olurdu. Yamaç boyunca yuka- 
rıya doğru tırmanan ve kimi 

zaman kat kat olan bu evler sa- 
vunma amaçlıydı. 

Çeçen bölgesinde, merkezi 

Kafkasya'da ve Adığey'de taş 
kuleler bulunurdu. Bir saldırı 
durumunda buraları sığınma 
yerleri olurdu. Bu tür kulelere 
halen de rastlanmaktadır. 

Toprak mülkiyeti ve gele- 
neksel ekonomi: Köy topluluk- 
ları sisteminin geçerli olduğu 
yerlerde, ortak toprak ve köy 
malları dışında, ailelerin kendi 
toprakları da bulunurdu. Feo- 
dalizmin geliştiği yerlerde ya 
toprağın tamamı soylulara ait 
olurdu ya da ortak köy ve aile 
mülkiyetinin yanında feodal 
mülkiyet ilişkileri de yer alırdı. 
Dolayısıyla Kafkasya'da böl- 
gelere göre farklılıklar gösteren 
(karma) bir toplum yapısı ve 
mülkiyet ilişkisi görülürdü. 

soyluların ayrıcalığı, özel- 
likle 1861'den başlamak üzere, 

giderek kaldırıldıysa da, bunlar 
yer yer geleneksel güçiini ve 
topraklarını Ekim Devrimine 
dek koruyabildiler. 

Geleneksel ekonomi tarım, 

hayvancılık (sığır, koyun ve at) 

Not: Konu ile ilgili Kafkasya haritası arka kapakta sunulmuştur. 

Düzeltme 

ve el sanatlarına dayanıyordu. 
Başlıca tarım ürünleri darı, 
arpa, buğday ve mısırdır. 
Adığeler "maksime" (boza), 
Güney Kafkasyalılar, özellikle 
Gürcüler şarap üretir ve 
içerlerdi. Güneydoğu Kafkas- 
ya'da haşhaş ekimi ve afyon 

üretimi vardı. Halı doku- 
macılığı gibi el sanatları Da- 
ğıstan, Ermenistan ve Azerbay- 

can'da, altın ve gümüş işle- 

meciliği de Adığeler arasında ve 
Dağıstan'da önemliydi. 

Bu özellikler günümüzde 
de belli ölçülerde yaşatıl- 
maktadır. 

Kafkas halkları arasında 
soylu atlara büyük değer veri- 
lirdi. Adığe "Şevluh" ve 
"Kabartay" cinsi atlar ünlüydü. 
Motorlu taşıtların yaygınlaş- 
ması karşısında atçılık ölmeye 
yüz tutmuş, ancak devlet 
müdahalesiyle bir dengeleme 
yoluna gidilmiştir Bi 

(SÜRECEK) 

1. “Kafkasya” yazısının ilk bölümünde, s. 15 ve satır 34'te atlama olmuştur. Şu tümcenin eklenmesi gerekir: "Temmuz ayı or- 

talaması 22 derecedir. Kara iklimi görülen yerlerde kış" 

2. "İkibine Doğru" dergisinde yayınlanıp "Kafdağı'nda aynen aktarılan “Türkiye'de Çerkesler, Kaf Dağına dönsek mi?" 
yazısında, "Sapsıh, Adığe, Ibıh, Abaza gibi adlar alan Çerkes kabilelerinin tek ortak yanları Kafkasya'dan göçmüş olma- 
larıdır" biçimindeki ifade bana ait değildir, çarpıtmadır. Benim ifadem aynen şöyle olmuştur: "Çeşitli Çerkes kabilelerinin 
ve Kafkas halklarının Kafkasya'dan ayrılış biçimleri ve zamanları farklıdır". 

Düzeltirim. 
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N .. bugün parçalanmış 

görülen bu millet, hayat hadise 
ve cereyanlarının gelişigüzel 
süreklediği ve tarih sahnesine 
atıverdiği bir insan topluluğu 
değildir. Bilakis bu millet, 

kökleri mazinin çok, pek çok de- 

rinliklerinden gelen ve o mazide 
geniş sahalara yayılmış, bu sa- 
halarda bugünkü medeniyete 
temel olacak eserler kurmuş ve 

bırakmış olan bir beşer züm- 
resinin bakiyesidir. Böyle bir ba- 
kiyeyi, hürmete layık olduğu ka- 
dar tetkik edilmeye ve bilinmeye 
değer bir varlık olarak kabul et- 
mek lazımdır..." 

Bu sözlerin sahibi Gn. 

İsmail Berkuk, 10.5.1954 tari- 
hinde aramızdan ayrıldı. 35 
yıllık süre insan yaşamındaki bir 
çok değişikliği de beraberinde 
getirdi. İnsanlık, bir takım 
önemli değişikliklere giderken 

geçmişini de unutmadı. Gelecek 
günlerin geçmişin mirası üze- 
rinde yükseldiğini bilen insanlık 
alemi geçmişte kendisine hiz- 
met veren, eser birakan insan- 

ları unutmadı. 

Gn. İsmail Berkuk, çıktığı 
topluluğa vefa borcunu çeşitli 
araştırmalarıyla ödemeye çalı- 
şarak, bir çok sorumluluklar 
sırtlamış ve başarıyla tamam- 
lamıştır. Muhacerette yazılmış 
olan Kafkasya ile ilgili en kap- 
samlı kitap olan "TARİHTE 
KAFKASYA" kitabının yazarı 
Gn. İsmail Berkuk, zaman za- 
man yabancı yazarların da il- 
gisini çekmiştir. Gerek O 
dönem-lerde, gerekse daha 
sonraki dönemlerde Ber- 
kuk'tan öv-güyle bahsedil- 
miştir. 

  

  
Bunlardan bir İtalyan Ya- 

zarı "... bence zamanımızın iki 

önemli araştırmacısından biri 

Rommel, diğeri İsmail Ber- 
kuk'dur..." demiştir. 

Başka bir Fransız yazarı 
ise "Hocam İsmail Berkuk'tan 
aldığım bilgilere göre" ibaresini 
kullanarak, askeri ve tarihi bil- 

giler almak için İsmail Berkuk'a 

başvurduğunu ve kitabının bir 
bölümünü bu bilgiler ışığı 
altında yazdığını belirtmiştir. 

Merhum Gn. İsmail Berkuk, 
1890 yılında Kayseri'nin 
Pınarbaşı ilçesinin Yağlıpınar 

JEREŞTEY) köyünde doğ- 
muştur. Babası Ali Berkuk 93 

harbinde 25 yaşında iken Kaf- 
kasya'dan Türkiye'ye muhacir 
olarak gelmiştir. 

Öğrenimini bir çok zorluk- 
larla İstanbul'da tamamlayan 
Gn. İsmail Berkuk, 1910 yılında 
Harp Akademisini bitirmiş, aynı 
yıl Genel Kurmay Başkan- 
lığında göreve başlamıştır. 
İstiklâl Savaşına kadar olan 
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Memey Nevzat 

döneminde sırasıyla 1915'te 
"Harp Madalyası", 1916'da 
"Kılıçlı Liyakat" madalyası, 
1919'da "Kılıçlı Osmanlı" ma- 

dalyasını almaya hak ka- 
zanmıştır. 

İstiklâl Harbiğder4. Kolor- 
du Erkan-ı Harp Râisliğindeki 
başarılı çalışmaları sonucunda 

"İstiklal Madalyası" ile taltif 
edilmiştir, 1927 yılında. 1936 
yılında Harp Tarihi Encümen 
Reisliğine getirilmiştir. 

1943 yılında Askeri Temyiz 
Mahkemesine tayin olmuş, 
dönemin kritik ve politik olay- 
larında verdiği kararlarda hu- 
kukun üstünlüğü ilkesini elden 
bırakmamıştır. Bu aynı Zaman- 
da General Berkuk'un askerlik 
hayatındaki son görevidir. 
Askeri Temyiz Mahkemesindeki 
görevi sırasında Irkçılık, Tu- 
rancılık ve Türkçülük akımları 

vardı. Bu görüşleri destekleyen 
bazı topluluklardan Çerkes- 
lerin, Arnavutların, Ermenilerin 

    

  

- sürülüp atılması gibi fikirler 
yayılıyordu. İdealistlik iddi- 
asında olan bu gençler saf ırk 
arıyorlardı. Askeri Mahkeme- 
deki feci karardan sonra bu 
gençlerin akibetlerinin sonuç- 
landırılması Askeri Temyiz 
Mahkemesine havale edildi. 

General Berkuk bu 
gençlerin yanlış fikirlerinin, 
hatta kendisi gibi aslı Kafkas- 
yalı olanların aleyhine olsa dahi 
bu kadar katı bir şekilde ceza- 

landırılmasına asla taraftar 

değildi. Bunlar yanlış ve dü- 
zensiz görüşlere sahip heye- 
canlı gençlerdi. 

. Devami Sayfa 17'de 

elde



  

ÖLÜMÜNÜN 83. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLE 

KOSTA HETEGKATI (1863-1906) 

Memey NEVZAT 

Kuzey Kafkasyalıların bü- 
yük milli şairi Kosta Hetegkati 
Çerkeslerin Asetin dalındandır. 

1863 yılının 5 Aralığında dağlık 
Osetya'nın Har Aul'unda dün- 
yaya gelmiş ve 1 nisan 1906 
yılından Laba Aul'unda henüz 
43 yaşında iken hayata göz- 
lerini yummuştur. Küçük bir 
memur olan babasının oğlunun 
yetişme ve eğitiminde bir rolü 
olmamış, iki yaşında iken de 

kaybettiği annesinin sevgisin- 
den yoksun kalışı doğuştan içli 
olan Kosta'nın benliğinde ka- 
panması güç yaralar açmıştır. 
Çendre Hetogkati isminde bir 
hanımın himayesinde 5 yaşına 
kadar kaldıktan sonra ikinci 
defa evlenen babasının, daha 

doğrusu üvey annesinin yanına 
dönmek zorunda kalmıştır. 
Doğuştan şanssızdı Kosta. An- 

nesinin vakitsiz ölümü, Kafkas 
savaşlarında felakete uğrayan 
soydaşlarının o andaki çektik- 
leri acılar, üvey anne eline bi- 
rakılışı hep onun çocukluk dev- 

relerine rastlar. Bu şartlar 
altında girdiği Terrakkale ilko- 
lunda daha fazla kalmayıp 
Laba'ya, babasının yanına ka- 

çar. Babası Levan oğlunun oku- 
masını çok istemektedir. Bu 
amaçla Maykop Kalaci dağlı 
okulunda bir sene, Stavropol 

ortaokulunda da altıncı sınıfa 

kadar okuduktan sonra çok. 
güçlü ressamlık yeteneğinden 
dolayı Petersburg resim Aka- 
demisine gönderilir. Akademide 
üç senelik başarılı bir eğitimden - 
“sonra Kafkasyalı öğrencilere 
ayrılan bursun kesilmesi üze- 
rine diploma almaya bir kaç ay 
kala Kafkasya'ya döner (1883). 

o Artık küçük ve kararsız 
Kösta'nın yerini genç, ateşli ve 

  

  

baltalayanların ruhu 
huzur ve sükun 

  bulmayacaktır" 

idealist Kosta almıştır. O, va- 
tanın içinde bulunduğu olum- 
suzlukları bütün çıplaklık ve 
acılığı ile görmüş, milletinin 
perişan halini dile getirmek 
amacıyla bir dağlının silahına 
sarıldığı anda duyduğu kin ve 
nefret duygusu içerisinde kale- 
mine sarılmıştır. Kosta'nın 

yazıları artık Terekkale, hatta 

Petersburg gazetelerinde yer 
- almaya başlamıştır. Bu arada 
ressamlık yapmak suretiyle de 
hayatını kazanan şairin ateşli 
şiirleriyle dağlı hayatına ait 
yazıları egemen güçler ta- 
rafından endişeyle izlenmiştir. 

Kosta'nın yazılarının hepsi 
gazetelerde yayınlanamıyordu. 
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Fakat elden ele bütün Kafkas- 
ya'yı dolaşan bu şiirleri yüzün- 
den Kosta, Kafkasya'nın savaş 

sembolü haline geldi. Bu arada 
gözle görünür hareketlere de 
girişiyor (Kafkasya'daki Orto- 
doks Hristiyanlığını ihya) der- 
neğinin kışkırtması ve yerli bazı 
Rus taraftarlarının işbirliği 
sonucunda 60 senelik (Asetin 
kadın yurdu) Terek-kale valisi 
Kahanos'un emriyle kapatılıyor. 
Asetin aydınları başta Kosta ol- 
mak üzere bu kararı protesto 
ediyor ve yurdun tekrar 
açılmasını sağlıyorlar. Rus 
yöneticiler tarafından 1891 
yılında Terek-Kale'den sürülen 
Kosta babasının yanına, ora- 
dan da dağlık Karaçay 
bölgesine geçiyorsa da burada 
daha fazla kalamıyarak ba- 
basının ölüm haberi üzerine 
1893 yılında Laba'ya, oradan da 
Stavropola geliyor. Burada 
tekrar yazı hayatına atılarak 
(Kuzey Kafkasya) gazetesini 
eline alıyor ve Terek-Kale'de 
aleyhine verilmiş olan sürgün 
cezasını kaldırtıyor. Fakat Te- 
rek-Kale'ye dönmenin 
güçlüğünü kavrayan şair, bir 
süre sonra da türlü baskı ve 
tehditler sonucunda Kuzey Kaf- 
kasya yayınını bırakıyor. Kosta 
artık oOvaktinden Önce 
yıpranmaya başlamıştır. 1890 
yılında sağ ayağında başlamış 
olan kemik veremi şiddetini 
arttırıyor ve 1897 yılında Nart- 
san (Kislovodsk)'da tedavi edil- 
erek Psihvabe'ye (Piyatigisk) 
taşınıyor. Burada da boş dur- 
mayıp "Vatan Evladı", "Sen Pe- 

tersburg Malumatı" adındaki 
gazetelerde yine dağlı hayatına 
ait yazılarla yolsuzluklardan 
bahseden yayına girişiyor. Bu 
hareketleri onun 1898 yılında 
Terek-kale'de iken bir kazak 
askerinin yaralanması olayına 
isminin kasten karıştırılmasına 
neden oluyor ve Asetinleri isya- 
na teşvik suçundan 5 yıl Kurs 
bölgesine sürülüyor. Daha son- 
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ra 1899'da Herson ve Oçakov'a 
yerleşiyor. 1900 yılında sürgün 
kararı kaldırılıyor. Bu arada 
Terek-Kale'deki dostları boş 

durmuyor, onun "İron Faen- 
dyr" adlı eserinin birinci bas- 
kısını yaptırıyorlar. Fakat bu 
eserde Rus aleyhtarı şiirlerinin 
bulunması şüphesiyle toplat- 
tırılıyor. Toplatma kararının 
yeniden kaldırılması üzerine de 

Kosta önce Psihuabe'ye sonra 
da Terek-Kale'ye dönüyor. Bu 
dönüş şaire yeniden ümit veriy- 

or ve yazı hayatına atılmayı is- 
tiyorsa da buna imkan bu- 
lamıyor. Sürgün yılları ve 
oluşan olumsuz olaylar fiziki 
gücünü kaybetmesine neden 
oluyor. 1903 yılında kemik vere- 
mi şiddetleniyor ve 3 yıl hasta 
yattıktan sonra da ölüyor. Te- 
rek-Kale'ye getirilen şair Kos- 
ta'nın cenazesi kalabalık bir 

hemşeri topluluğu tarafından 1 
Nisan 1906'da toprağa verili- 
yor. 

KOSTA'nın Sanat Yönü: 
Kuzey Kafkasya'nın en büyük 
milli şairi olan Kosta ana dili 
olan Asetinceyi en iyi şekilde 
kullanmasını bilmiştir. Şiirle- 
rinde kullandığı karşılaştırma 
ve benzetmeleri, savunduğu fi- 
kirleri kendine has üslubuyla 
gerçekçi ve duru bir şekilde 
işlemiştir. Gerek dil, gerek ko- 
nu ve gerekse ruh bakımından 
tam anlamıyla Kuzey Kafkas- 
yalı olan şair, konularının ma- 
teryalini Kuzey Kafkasya mito- 
İojisinden almıştır. 

"Milleti birliğe ancak ön- 
derlerinin iradesi götürür" tezi- 
ni savunan ve batı dünyasında 
olumlu sonuçları görülen bu 
gerçeği yılar önce keşfeden 
Kosta ileriyi gören bir aydın 

olduğunu ispat etmiş ve bütün 
şiirlerinde bu duyguları dile ge- 
tirmeye çalışmıştır. Kuzey Kaf- 

kasya'da oluşan olumsuz olgu- 
ları yakından izleyen Kosta, 
şairlik sanatını tamamen milli 
ve sosyal yönde kullanarak mil- 
letini birliğe çağıran ve onlara 
tehlikeyi yırtınırcasına haykı- 
ran yayına girişmiştir. Vatanın 
kaygılarıyla kişisel acılarının 
kaynaştığı lirik şiirlerini adeta 
kalbinin kanıyla yazmış, 
bağımsızlık fikrini ideal haline 
getirmiştir. İşte onun gücünü 
kıran ve vakitsiz ölümüne ned- 
en olan, şüphe yok ki duyduğu 
bu acıların derinliği olmuştur. 

* Kafkasya Kültürel Dergisinde, İzzet 

Aydemir'in yazısından kısaltılarak 
aktarılmıştır. 

  

(Baştarafı 15. nci sayfada) 

Sonuçta General 
kuk'un tasvibi ile bu gençler be- 
raat etmişlerdi. Daha sonra bu 
düşüncede olan bir çok kimse- 
ler, General Berkuk'un evine 

kadar gelip teşekkür etmiş- 

lerdir. Özellikle bunların ara- 
sında o sırada istifa etmiş olan 
Tapu Kadastro Müdürü Halit 

Ziya Türkkan ve Profesör Dok- 
tor Şerif Korkut'ta vardır. 

1946 yılında kendi isteği ile 
emekli olan İsmail Berkuk aynı 
yıl yapılan yolsuz seçimlerde, 
İstanbul gazeteleri Kayseri mil- 
letvekili seçildiğini yazdığı 
halde, sonuç örtbas edilip, ye- 
rine başkasının kazandığı belir- 
tildi. Kendisi, Kayseri'ye gidip 
seçim sonuçlarını dahi takip et- 
meye gerek görmedi. 

1950'de Kayseri milletveki- 
li olarak Mecliste bir çok önemli 
kanun tasarılarını hazırlıyarak 
büyük ilgi topladı. 1954 yılında 
tekrar milletvekili seçilmiş ol- 
masına karşın, yemin edemeden 

Ber- 

  

onurlu yaşamını Londra'da 
noktalamıştır. 

Gn. İsmail Berkuk, yaşamı 
boyunca Kafkasya ile olan 
ilişkilerini sıcak tutmuş, mensur-. 

bu olduğu toplumu birleştirici 
çalışmalarda bulunmuştur. 
Mütareke sırasında Kafkas- 
ya'ya özel bir görevle gön- 
derilmiş, fakat bir süre sonra 
zorlanarak geri çekilmiştir. 
1919-1920 yıllarında göre- 
vinden istifa ederek ikinci defa 

Kafkasya'ya gitmiş, halkını to- 
parlayıcı çeşitli çalışmalarda 
bulunmuştur. Kafkasya'da o ta- 
rihlerde başlayan siyasal de- 
işim nedeni ile yaptığı gö- 
rüşmelerden bir sonuç alama- 
mış ve orada tutuklanmıştır. 
Yapılan girişimler sonucu ser- 
best bırakılarak Türkiye'ye 
gönderilmiştir. 

İsmail Berkuk'un özel soh- 
betlerinde babasının şu sözlerini 
sık sık dile getirdiği söylen- 
mektedir. "Biz özgürlük ve 
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başarı için yıllarca kanını döken 
bir milletin evladıyız. Tut- 
tuğumuz işten ölmek var 
dönmek yok. Oku, ilim sahibi 
olarak birgün Anavatan Kaf- 
kasya'ya gideceksin. Kafkas- 
ya'da doğan ve oradaki saf, te- 
miz, kahraman Kafkasya'lıları 
gören ve onlarla yaşayanların 
bir başka yerde mutlu olma- 
larına imkan yoktur." 

Yaşantısının temeline doğ- 
rudan yana mücadele etme ilke- 
sini alan ve bundan ödün ver- 

meden yaşamını sürdürerek 
içinden çıktığı topluma hiz- 
metler veren Gn. İsmail Berkuk 
ardında Tabiye, Kurtuluş Yolu, 
Tarihte Kafkasya isimli 
eserler bırakarak aramızdan 
ayrılmıştır. 

() Kafkas Mecmuası'ndan Neşet Do- 
ruk'un yazısı. 

(2) Kafdağı Dergisinde S5. Yança- 
toral'ın yazılarından aktarılmış- 

tır. 
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ANTİK KUBAN UYGARLIĞI ÜZERİNE NOTLAR 

İnsan ırkının 300.000 yılı 
aşkın bir süre önce Kuzey-Batı Kaf- 
kasya'da ortaya çıkmış olduğu savı 

detaylarına inilince, Kuzey-Batı 
Kafkasya'da türeyen insan soyunun, 

öncelikle yakın çevreye, Transkaf- 

kasya'ya, doğuya ve kuzeye doğru 

yayıldığının anlatıldığı görül- 

mektedir. Bu savlarbir dereceye ka- 

dar doğrulayan bulgular ve ka- 
lıntılar da yok değildir. Nitekim, 

şimdiki Krasnodar topraklarının sı- 

nırları içerisinde, Karadeniz kıyıları 

boyunca ve Kuzey Kafkasya'nın 

diğer bölgelerinde çok sayıda 

"Palaeolotik" yerleşim alanları bu- 
lunmuştur. Buralara ilk yerleşen in- 
sanların avcı ve besin toplayıcısı 

oldukları anlaşılmaktadır. 

İnsanoğlunun besin toplayıcı 
özelliğinden üretim ekonomisine- 
hayvancılık, tarım-geçişine kadar 

binlerce yıl geçmiştir. Bu dönemde 

üretim araçlarının halen taş ve ke- 
mikten yapılmış olmasına karşın, 

güçlü bir anaerkil (Matriarkal) to- 
plum düzeninde doğduğunu bilmek- 

teyiz, Anaerkil toplum düzeni süre- 
cinin başlangıcında metal henüz bi- 

linmemektedir. Giderek yüzlerce yıl 
sonra metalle tanışan insanoğlu, 

ilk olarak bakır ve tunçu kullan- 

maya başlamıştır. Bakır ve Tunç 
çağının bitiminden önce, aynı ça- 
ğın içinde altın madeni de kul- 

lanılmaya başlanmıştır. Ancak al- 
tın, daha çok dekoratif amaçlarla, 
süs ve takı eşyası üretiminde kul- 

lanılmıştır (Küpe, kolye ve benzeri 

takılar Resiml,2,3). 

Kuzey-Batı Kafkasya erken 
metal çağına M.Ö. 300 yıllarında, 
daha başka bir söyleyişle, günü- 
müzden 5000 yıl önce ulaşmıştır. 
Bu dönem yaklaşık olarak, mezar 

YİSMEYL Özdemir 

  

Resim: 1 

alanları üzerinde mezar tümsek- . 

lerinin ortaya çıktığı döneme rast- 
lar. Arkeologlar, bu dönemde bu 
bölgede yaşayan insanları ilginç bir 
sınıflamaya tabi tutmuşlardır (1): . 

Kaya Mezar-Katakomp Mezar 

(2) toplumları, ya da, 

Ahşap Mezar kabileleri gibi... 
İkinci bir sınıflama ise yaşanan 
topraklara ve bölgelere göre yapıl- 

maktadır. 

Maykop ya da, Kuzey Kafkas- 
ya kabileleri... sınıflamasında ol- 

duğu gibi. 

Anılan mezar örneklerini 

bugünkü Krasnodar eyaleti sınırları 
içerisinde, ve de özellikle Adığey 

Özerk Yönetimi topraklarında ya- 
pılan Özerk Bölgesinin başkenti 
Maykop (Mıyekuape) kentindeki 

müzede sergilenmektedir. Bu ma- 
ketlerde mezarların açıldığı andaki 
durumları, ölülerin gömülüş biçim- 

leri, mezarlardan çıkan eşyaların 

özellikleri detaylı bir biçimde belir- 
tülmektedir. Bu mezarları bırakan 

insanların genelde uğraş alanları 
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hayvancılıktır. Ancak, toprağı işle- 

meyi de bir ek iş olarak yaptıkları 
anlaşılmaktadır. 

Kuzey-Batı Kafkasya'nın dağ- 

lık bölgeleri ve Karadeniz kıyı- 

larında ortaya çıkan dolmen 

kültürü, adını alışılmadık "neo- 

litik" oda mezarlar ya da kayalara 
oyulmuş mezarlardan almışlardır. 
Kuzey-Batı Kafkasya dolmenlerinin 
geçmişi, M.Ö. 2 binin orta- 
larından, son çeyreğine kadar olan 

döneme rastlamaktadır. 

Bu mezarlar, Kuban nehrinin 

sağ yakasında yer alan bozkır 
hattındaki Kuyu-mezar kültürü top- 
luluklarına ait mezar tepeler ile 
yaşıttır. Orada ölüler üzerleri ke- 
reste ile kapatılan çukurlara 

gömülürdü. Bu mezarlar genellikle 
eşya bakımından çağdaşı olan diğer 

mezarlara göre fakir olmalarına 

karşın, ölünün kimi zaman dört 

tekerli bir araba ile de gömüldüğü 

olurdu. Bu mezarlarda altın kadın 

. küpeleri dışında metal eşyaya çok 
az rastlanmışüır. 
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Resim: 2 

M.Ö. 3. yüzyılda Kuban neh- 
rinin güneyinde Maykop kültürü 

doğup gelişmiştir. Bu kültür etkile- 

rini giderek doğuda Dağıstan 
yöresine, batıda Taman toprakları- 

na ve bugünkü Novorosisk'e kadar 

hissetürmiştir. Bu kültürün en par- 

lak döneminde demir dışındaki tüm 

metallerin işlendiği anlaşılmıştır. 

Bu dönemde Maykop kültürü 

içeresinde çarklı çömlek tezgahının 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Uy- 

garlığın özellikleri Yakın-Doğu ve 

de özellikle Mezopotamya uy- 

garlığı havasını vermektedir. Bu 

denli erken bir dönemde çömlekçi 
çarkının bulunmasını Mezopotam- 

ya uygarlığının etkisi olarak nite- 
İendiren araştırmacılarda vardır. 

Maykop kültüründe ölüler, çok 

zengin altın ve de gümüş eşyalarla 

dolu mezarlara gömülmektedir. Me- 

zarların üzeri mezar tepeler olarak 
yükselmektedir. Bu mezar tepeler 
içerisinde söz konusu kültüre adını 
veren Maykop mezar tepesi her 
yönü ile diğer mezar tepelerden 

farklıdır. 

Antik Kuzey Kafkasya kül- 

türünün ilk bulguları günümüzden 

4000 bin yıl önce, M.Ö. 2000'in 

ilk yarısında Katakomp-Mezar kab- 

ilesinin kültürel ve tarihsel değer- 

leri, Kuban steplerine doğru ya- 

yılmıştır. Bu kültür, diğer Kuzey 

Kafkasya kabileleri ile yakın bir 

ilişkiye girmiş ve bu ilişki sonucu 

bu kabileler giderek nehrin karşı 
kıyısına doğru sürülmüşlerdir. Bu 

yer değişikliği ile ilişkin olarak bu 
bölgelere bu yabancı kabileler ken- 

di ölü gömme yöntemlerini de ge- 

tirmişlerdir. Ölüleri, altını açık 
bıraktıkları çukurun yan tarafına 
gömerek üzerlerini büyük bir t0- 

prak tepecik ile örttüklerini gör- 

mekteyiz. Bu döneme ait mezar 

bölgelerinde çok sayıda metal eş- 

yaya rastlanmıştır. Metal eşyanın 

çokluğuna karşın değerli metale 

çok az rastlanmaktadır. Son yıllarda 
bu bölgelerde, ahşap-mezar kül- 
türüne ait ve geçmişi M.Ö. 2000 
yıllarının sonlarına uzanan mezarlar 

bulunmuştur (3). Kuzey Kafkas- 

ya'da Tunç çağı kabile gelişiminin 
son aşaması burada bulunan metal 

işleme sahasının varlığı ile karak- 

terize olmaktadır. Bakır cevherinin 

çıkarılıp eritildiği, alaşımlarından 

özellikle tunçtan çeşitli eşyalar 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu dö- 

nemin sonu demirin ortaya çıkı- 

şının tanığı ve yeni bir çağın 

doğuşunun habercisi olmuştur. 

Kuzey-Batı Kafkasya'da demir 

M.Ö. 8. yüzyıldan bu yana bilin- 
mektedir. Engels'e göre demir cev- 
herinin eritilerek demir elde edilme- 

si (4), "Demir kılıç ile birlikte 
saban demiri ve balta dönemini". 

başlatmıştır. Tarihte devrim yaratan 
bir işlevi üstlenen, tüm ham mad- 

delerin sonuncusu ve en önemlisi 
olan demir insanlığın hizmetine bu 
çağlarda girmiştir. Demir geniş 

alanlarda tarım yapmayı ve tarım 

için geniş alanların ormandan te- 
mizlenmesini sağlamıştır. Demir 
insanoğluna taşın ve diğer metalle- 

rin hiçbirisinin dayanmayacağı sert- 

lik ve keskinlikte araç ve gereçler 

bağışlamıştır. Demirin tarım araç- 
ları haline dönüşmesi, yavaş yavaş 

besin toplaycı toplumdan hay- 

vancılık ve tarıma dayalı topluma 
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doğru geçişi sağlamıştır. Bu geçiş 

erkek gücüne gereksinim duyduğu 

için toplumda erkeğin işlevi ve 

saygınlığının artmasını da getirerek 

Babaerkil (Patriarkal) toplum düze- 

ninin habercisi olmuştur. 

Üretici güçlerin gelişmesi 
kimi kırsal kabilelerin göçebelik 

dönemindeki gibi hayvancılık yap- 

malarını değiştirmeye zorlamıştır. 

Daha sonra bu yörelere yerleşenler, 

yerleşik uygarlığa geçenler, kendi 

yaşam biçimlerini, toprağı işleme 

yöntemlerini geliştirerek, toprağın 

sabanla işlendiği daha gelişmiş bir 

dönemi başlatmışlardır. Aynı za- 

manda sosyal değişimler de yaşa- 

mışlardır. Daha gelişmiş bir ekono- 

  

Resim: 3 

mi, servetin belirli ailelerde toplan- 

masını ve zamanla bu ailelerin bir 

klan aristokrasisi çevresinde toplan- 
arak, topluluğun diğer kesimlerinin 

kendilerine bağlanması sonuçlarını 
getirmiştir. Bu dönem ayrıca geniş 
kabile birliklerinin biçimlendiği, 
belirgin hale geldiği dönemdir. 

Kabile birliklerinin biçim- 
lendiği bu dönemde bugünkü Çer- 

kes boylarının ataları olan Meot- 

sind-Zikh-Kerket-Pses ve daha baş- 
ka boylar bu tarihlerden başlayarak 

maddi ve kültürel gelişimlerini, 

daha başka bir deyimle etnik kon- 
sildasyonlarını (pekişmelerini) ta- 
mamlamaya başlamışlardır (5). 

Kuzey Pontus bölgesi, Kırım 

ve Kuzey Kafkasya halkları ve ka- 

©e18e



bileleri adlarının bugün bilinmesini 
komşuları tarafından bırakılan ya- 

zılı anıtlara borçludurlar. Bu boy- 

lar, Kimmerianlar, İskitler, Sar- 
matlar, Tauri, Sind, Meot, Kerket, 

Zikh, Henioch, Zanig, Pses Kol- 

chilerden oluşmaktadır. M.Ö. I. 
nci ve Hristiyanlık döneminin ilk 

yılları arasında Kuzey Kafkasya 
nüfusufnu Meotlar ile diğer Kuzey 

Kafkasya dağlı kabileleri oluş- 

turmakta idi. Meotlar Azak Denizi- 

nin doğu kıyıları, Kuban nehrinin 

alt ve orta havzalarında yaşa- 

maktaydılar. Nehrin sağ yakasında 

kalan toprakları ise bugünkü Ta- 

mizbekskaya yerleşim bölgesine 

kadar uzanmakta idi. Çağdaş Halk- 

lardan olan (Meotların çağdaşı) An- 

tik Yunanlılar M.Ö, 6. yüzyılda lik 
kez Meotlardan söz etmektedirler. 

Öte yandan Meotların, M.Ö. 8. ve 
7. yüzyılın ilk yarısı arasındaki 

dönemde, kökü Tunç çağına kadar 

uzanan bir kültüre şekil verdikleri 

gerçeği de arkeolojik bulgulardan 

anlaşılmaktadır. "Meot" sözcüğü 

birçok küçük kabileyi kapsayan 

kollektif bir isimdir. Hristiyanlığın 

başlangıç döneminde yaşamış olan 

Eski Yunan coğrafyacısı Strabox: 
"Meotların, Sind, Dandari, To- 
reates, Agres, Arreches, Torpetes, 

Obidiakenes, Doskhi ve diğer 
pekçok kabileden oluştuğunu..." 
yazmaktadır. Yalnızca antik edebi- 

yat kaynakları değil bu konuyu 

işleyen, Bosphor Krallığı - toprak- 
larından çıkarılan yazılı taş tablet- 

lerde, Azak Denizinin güney 
kıyıları ve Kuban Havzası Antik - 

kabilelerinin isimleri açıklan- 

maktadır. Bu isimler Moet kabilel- 

erini oluşturan, öte yandan Bosphor 

Krallığı'nın unsurları olan Sind, 

Dandari, Toreates, Pses, Sarmat ka- 

bileleridir. Bu topluluk daha kuzey- 
lerde Don ve Volga ırmakları 

arasındaki daha önce Meotlara ait 
olan toprakları işgal etmiş olarak ta 

görünmektedir. (Özellikle Sarmat- 
lar) Don ve Kuban. Nehirleri 
arasında doğal bir sınirın bulunma- 
ması ve Sarmatların göçebe bir ka- 

bile olması nedeni ile bu kabileyi 

kah kuzeyde kah en güneyde Kuban 

Havzasında görebilmekteyiz. 

Bugünkü Çerkeslerin ataları 

olan ve M.Ö. I. binin lik yarısında 
etnik konsildasyon (Etnik pekişme) 

sürecini tamamlamış olan bu Ku- 
ban Bozkırlarının sakinleri incelen- 

diğinde, devamlı bir yer değişi- 

minin yaşandığı görülmektedir. 

Örneğin, İskitler, bu bozkırda 
yaşayan kabileleri geride bırakarak, 

bozkırı geçerek Kafkas dağlarındaki 

geçitleri de aşıp Transkafkasya 
(Bugünkü Gürcüstan, Azerbaycan 

ve Ermenistan toprakları) ve Yakın 

Doğu'ya gittikleri bu yöreleri 

yağmaladıkları, M.O. 6. yüzyılın 

başlarında ise tersine bir akın 

başlatarak eski topraklarına doğru 

dönüş yaptıkları bilinmektedir. Bu 

yörede sürekli İskit yerleşimi bu- 
lunmamaktadır. Dolayısı ile de bu- 
lunan kalıntılarda İskit yapıtı pek 
azdır. 

Öte yandan Antik Yunan ko- 
lonileri (Phanagoria kenti) yaklaşık 

2500 yıl önce Sindlerin saldırısı ve 
işgali nedeni ile Taman yarıma- 

dasından çekilmişlerdir. Kuban ve 
Azak Denizinin doğu kıyılarında 
yaşayan Meotlarla çağdaş olan bu 

Yunan kolonilerinin içerisinde en 

gelişmişi şüphesiz Phanagoria Site 

Devleti idi. Bu kentin yerleşim yeri 

bugünkü Taman yarımadasında Se- 

noggo kasabası yakınlarında bulun- 
maktadır. Bölgedeki diğer Grek ko- 
lonileri Cepi, Hermonossa'dır. Bu 
kolonilerin gelişimleri: Kırsal 
sınırları belirlenmiş, ayrı birer 
bağımsız devlet statüsünde ve 

M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllardaki Grek 
uygarlığının sosyo-politik yapısını 

belirleyen Polisler şeklinde oluş- 

muştur. Kerç ve Taman yarı- 

madalarındaki bu site devletlerin ta- 
rihsel gelişimi, giderek Panlicape- 
um'un Başkent olduğu Bosphor 

İmparatorluğu ile birleşme sonucu- 
nu getirmiştir. Bu imparatorluk 

köleci bir devletti, hükümdarları de- 

vamlı doğu ve güneye inme 

ağırlıklı aktif bir politika izle- 
mişlerdir. Bu politikanın sonucu 
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olarak Aşağı Kuban bölgesinde 
yaşayan Meotların Sind kolunu 
oluşturan topluluğun topraklarına 

saldırarak bu yöreyi işgal etmiş- 

lerdir. Daha sonra diğer Moet boy- 

ları da bu Krallığın sınırları içe- 

risine girmişür. Zamanla bütün bu 

kabileler İmparatorluk sınırları 
içerisinde sıkıca biribirine bağ- 

İandıkları gibi kültürel anlamda da 

belli bir yere kadar kaynaşmışlardır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
bu tür göçler, yer değiştirmeler 
uzun yüzyıllar sürmüştür. Örneğin 
bir Sarmat kabilesi olan Sirakis'ler 

M.Ö, 2. yüzyılda Kuban bölgesine 
gizlice sızarak Kafkas Dağlarının 

güneyine kadar inmişlerdir (Stra- 

box'un görüşü). Sarmatlar güçlü 
göçebe kabileleri olmalarına karşın, 

üstün tarım yaşamı ve yöntemleri 

bilen yerli Meotların etkisinde, 
yaşam biçimlerinde kimi deği- 

şiklikler yapmak zorunda kal- 

mışlardır. Strabox,Sirakisleri tanı- 

tırken; "Kimi grupların çadırlarda 
yaşayıp toprağı sürdükleri, diğer 

grupların ise eski göçebe ya- 
şamlarını sürdürdüklerini" anlat- 

maktadır (6). Bu tür kültürel bir 

değişimi Kuzey Kafkasya'da yer- 

leşik tarım nüfusunun artmasına 

neden olmuştur, M.Ö. I. yüzyılın 
sonlarına doğru bu Sarmat 

sızmaları arttığı için bölgede güçlü 
bir Sarmatlaşma olayı görün- 

mektedir. Ancak, kültürel yaşamda 
bir değişiklik olmamıştır. Sarmat 
çokluğuna karşın Meot kültürü dil 

ve geleneksel yaşam tarzını 

sürdürerek güçlenmiş, yeni gelenle- 

ri kendi kültürü içinde asimile 
etmiştir. Sayıca daha az olan meot 

kültürü bu gücünü M.S.3. yüzyıla 
kadar sürdürmüş, Kuban'ın sağ ta- 

rafını işgal etmiştir. Ancak bu 
yüzyılda topraklarının istilacı Alan 

saldırısına uğraması sonucu toprak- 

larından sürülmüşlerdir. Yeni ge- 

lenler de Sarmat Kabileleri idi, Sar- 

mat kabilelerinin bir kolu olan 

Alanların farklılığı İran dilini 
konuşmaları idi. Bu İran dili 
konuşan Sarmat kabilelerinden yani 

Alanlardan söz eden kaynaklara 
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M.S. I. yüzyıla ait belgeler 

arasında rastlamaktayız. Alanlar 

Doğu Kuban bölgesine M.S. 1. 
yüzyıl ile 2. yüzyıl arasında gel- 
mişlerdir. Diğer kabilelerle yakın 
bağlar kuran Alanlar, Daryal Geçidi 

ve Hazar kapısı yolu ile Transkaf- 
kasya ve Asya'ya saldıran öldürücü 

bir güç olmaya başlamışlardır. 

M.S. 3. yüzyılda, Alanlarla 

diğer Sarmat boyları birleşerek 
büyük Alan-Sarmat kabile birliğini 

oluşturmuşlardır. Giderek güçlenen 

Alan baskısına dayanamayan yerli 

kabileler giderek Kuban'ın sol ya- 

kasına geçip akraba oldukları diğer 

Mcot kabilelerine sığınmışlardır. 

Böylece daha az verimli olan t0- 

praklara sali güvenlik açısından 

yerleşmişlerdir. Bu kabileler Ku- 
ban'ın sol tarafında Orman-Bozkır 

alanları ile Kuban Irmağının taşkın 

ve bataklıkları ile kaplı ova ile 

ağaçlık bölgelere yerleşmişlerdir. 

Alan-Sarmat kabile birliği uzun 

süre yaşamamıştır. M.S. 375'de 

Asya'dan batıya yürüyüşe geçen 
Hun dalgaları Kuban bozkırını 
aşarak Taman'a doğru dalgalar ha- 

linde ilerlerken arkasında harabe, 

yangın yeri, açlık, ölüm bırakarak 

Alan-Sarmat kabile birliğinin 
yıkılmasına da neden olmuştur. 

Yağmalanıp yakılan, yıkılan 

güçsüz kalan Kuban'ın sağ yakası 

bundan böyle göçebe kabilelerin 
yerleşim alanı olmaya başlamıştır. 
Kuban'ın sol yakasında ise yeni bir 
yapılanma başlamıştır. Mcotlar ve 
akrabaları olan Zikhler cinik an- 

lamda pekişmelerini tamamlayarak 
belirgin bir biçimde bugünkü 
Çerkes Toplumunun ataları olarak 

tarih sahnesinde güçlenmeye baş- 

lamışlardır. 

Krasnodar ili ve de özellikle 

bugünkü Adığey Özerk Yöresi, 
Çerkes Halkının ataları olan bütün 

bu boyların bıraktığı tarihi ka- 

lıntılarla doludur. Antik kent ka- 

lıntıları, tahkim edilmiş yerleşim 
yerleri, kali, tapınak, yeraltı mezar- 
ları, binlerce mezar tepecikleri, 

bütün bu uygarlık kalıntıları 

açılmış, çıkan eserler, başta Lenin- 

grad Hermitaj Müzesi olmak üzere 

Krasnodar ve Adığey müzelerinde 

yerlerini almış, vazgeçilmez ölçüde 
değeri olan bu antik Çerkes 
kültürünün bulguları bulundukları 

müzelerden Çerkes halkının uy- 

garlığını ve tarihinialtın ışıklarla 

aydınlatmaktadırlar. 

Antik-Kuban Havzası Kültürü 

olarak adlandırılan bu kültür zen- 

ginliğinin içerisinde Maykop 

Kültürü'nün özel bir yeri bulun- 

maktadır. Maykop Kültürü Tunç 

çağının doğşuna rastlayan dönemde 
ortaya çıkmıştır. Maykop kültürü 
(Bir anlamda Antik Çerkes Kül- 

türü) Maykop kentinin bulunduğu 

yörede yoğunluk kazanmış, Taman 

Yarımadasından, Azak Denizi 

kıyılarından bugünkü Çeçen Ingulş 

Cumhuriyeti topraklarına kadar 

yayılmıştır. 1897 yılında Arkeoloji 

biliminin aracılığı ile ünc kavuşan 

Maykop Mezar Tepesi (Mezar 

Höyük) açılışı ile birlikte Proto 

Çerkes kültürünü gün ışığına 
çıkaran cn önemli merkezlerden biri 

olmuştur. Açılan bu mezarın geniş 
çukurunda, büyük bir olasılıkla ka- 

bile lideri olan göz kamaştırıcı 
güzellikte ve bollukta altın ve 

gümüş eşyalarla gömülen bir ceset 

bulunmuştur. Mezar M.Ö. 3. binin 
ortalarından kalmadır. Yine Sta- 
romyshasitrovskaya'da bulunan altın 

ve gümüş eşyalar ve gümüş bir 

kabın içerisindeki boncuklar da ay- 
nı döneme aittir. 

Maykop Kültürü kronolojik 
olarak iki döneme ayrılmaktadır. 
İlk dönem Maykop Kültürü, Map- 
koy ve yöresindeki mezar tepelerle, 

ikinci dönem Maykop kültürü ise 
Novosvobodnaya Mezar tepesince 
temsil edilmektedir. Dolmen tipi 
mezarlarla birlikte zengin mezar 
eşyalarının bulunduğu iki mezar 

höyüğü, 1898 yılında incelen- 

miştir. Sonraki yıllarda benzeri 

başka mezarlar bulunmuştur. Bu 
mezarlardan birinin içerisinde bi- 
limsel ve sanatsal değeri ölçüle- 
meyecek derecede önemli olan 
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görkemli duvar resimleri ortaya 
çıkmıştır. 

Bütün bu bulguların yazımız 

boyutündaki bir makalede tek tek 

anlatılması olası değildir. Bu ya- 
zımızda bu yapıtlardan birkaç tanes- 
inin mitolojik anlamda anlatılması 

ile yetnieceğiz. Kafdağı Dergisi'nin 

bu sayısına kapak olan altın ve 

gümüşten yapılmış kanatlı at gö- 

rünümündeki kupa çok ünlüdür. 
Buradaki kanatlı at, ünlü mitolojik 

motif "Pegasus"u simgelemektedir. 

Pegasus, Antik Yunan mitoloji- 
sinde büyük deniz yaratığı (Balina) 

Keto'nun kızlarından Medusa'nın 
kafası Perseus tarafından kesilince 
akan kandan doğan kanatlı attır. Bi- 

lindiği gibi Medusa Savaşçı Gorgo 
kızkardeşlerden birisidir. Daha 

başka bir deyiş ile bir Amazon'dur. 
Amazonlar ise Antik Yunan 
Kültürüne terim olarak Kafkas- 

ya'dan geçmiştir. Amazonlar ünlü 
Sarmat savaşçı kadınlarıdır. Dola- 
yısı ile bu ünlü kanatlı at, Proto- 

Çerkes sanatında boynuzdan ya- 

pılan Çerkes kupaları ile birleşerek 

eşi bulunmaz güzellikle içki kupası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yine bu kültürün yapıt- 

larından biri olan (Resim 4), Sera- 

mik kabın üzerinde Çerkes Mitolo- 
jisi ile ilgili bir sahnenin işlenmiş 

olması başlıbaşına bir araştırmayı 
gerektirecek boyutlarda ve önemde 

» karşımıza çıkmaktadır (Resim 5). 

    
Resim: 4 

Yukarıdan beri yapılan an- 
latım ve açıklamalardan da anlaşı- 
lacağı üzere Kuzey Kafkasya'nın 

otokton halkı olan Çerkeslerin bin- 
ierce yıldan bu yana üretmiş olduk- 
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ları Nart Destanlarından bir olayın, 

bundan dörtbin yıl önce Kuban'da 

yapılan bir seramik eşyanın üzerine 

işlenmiş olması, Nart Destan- 

larının Kuzey Kafkasya'ya dışarıdan 

gelmiş olduğu savında bulunanların 

ve de, Kuzey Kafkasyalıların kö- 

kenini Orta Asya Bozkırlarında ve 

Turan illerinde arayanların yanıl- 
gısını belgeleyen eşi bulunmaz bir 

eserdir. Öte yandan bu yapıtlar, Ku- 
zey Kafkasya'nın antik Çerkes yur- 
du olduğunun tapu senedidir. 

Seramik kaba hareketli bir 

şekilde işlenen destan şöyle an- 

latılmaktadır. "Nart Kahramanı 

Wuerzemeciko Yereşiko için demir- 

ciler tanrısı bir ok yapar. Okun 

güzelliği şöyle anlatılmaktadır: 

okun sahibi kimleri öldürmek is- 

tyorsa bunların ismini sayarak oku 

havaya atar, ok atıldığı yönde. 
değilde, ölüdürülmesi istenenleri 

bulabilecek şekilde yol alır. Üç 
düşmandan ikisi aynı okla 
öldürülür, Sosrıkua ise durumdan 

haber alıp yere yatar ve kendisini 

toprak haline getirir. Oktan kurtu- 
lur. Ok Sosrıkua'yı bulamayınca 
yere düşüp tılsımını yitirir" (7). 

Söz konusu scramik kap 

bugünkü Krasnodar kenti yakın- 

larında bulunmuştur. Mcot sa- 

natının bir parçasıdır. Üzerindeki 
resim dikkatle incelendiğinde yuk- 

— arıda anlatılan mitolojik okun, 
avcının yayının arkasında bulun- 

duğu ve ters yönde hareket ettiği 
görülmektedir. 

Antik Kuban altınlarından 

olan bir başka yapıtta ise Nart De- 

stanlarında anlatılan, şenlik, yortu 

Resim: 5 

özellikle Tarım Bayramlarında or- 

taya çıkan ve halkı yaptığı hareket- 

lerle eğlendiren Keçi ayaklı 

"Ajeğale-Abazince de Ceğale" adlı 

yaratık görülmektedir (Resim 6). 

Eski Çerkes ayinleri ve sembolik 

törenleri arasında dramatize edilmiş 
bir temsil olan "Ajeğafe", yani 
Keçi Dansı'nın özel bir yeri vardır. 

Resim: 6 

Hayvancılık ve tarim takvimine 

bağlı hiçbir Çerkes Bayramı, Mcot 

halkının totemizm tasavvufundan 

yansıyan Aceğalesiz geçmezdi (8). 
Bu destan metninde anlatılan ve de 

Antik Kuban altın kabartmalarına 

konu olan Ajeğafe motifi biraz 

şekil ve işlev değiştirmiş olsa bile 

günümüzde Uzünyayla'daki Çerkes 

köylerinde sözcük olarak günü- 
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müzde bile yaşamaktadır. Çelimsiz, 

gelişmemiş kavruk kalmış tiplere 

herhangi bir nedenle kızgınlık 

duuyduğunda, eğri büğrü, keçi ay- 
aklı anlamında, "Cağafe yapılı 
seni..." şeklinde bir deyiş bugün 

yaşamaktadır. 

Mitolojinin arkcolojik' yapıt- 
lardan yansıması. Arkcolojinin 

sunduğu yapıtlarda ulusal mitoloji- 

nin işlenmesi, daha başka bir 

söyleyişle, Arkcoloji aynasının 

içerisinde mitolojinin belirgin- 
leşmesi dünya kültürlerinde çok az 

görülebilen bir özelliktir. Antik 

Kuban bulguları bu açıdan da 

önemlidir. 

Kuban Uygarlığına tüm dünya 

bugün ilgi duymaktadır. Yukarıdan 

beri açıkladığımızı, Kuzey Kafkas- 

ya'nın antik kültürü ve tarihi 

açısından Şubat ve Mart aylarında 

Balı Almanya'da önemli olaylar 
yaşanmıştır. Batı Almanya'dan al- 
dığımız haberlere göre, Antik Ku- 

ban Uygarlığı yapıtlarından oluşan, 
tarihi ve arkcolojik değeri çok 
büyük bir sergi Mannhcim ken- 

tinde açılmıştır. Açılış 22 Ocak 
1989 tarihinde yapılmış, Mart ayı 
sonuna dek sürmüştür. Serg içok 

güzel afiş ve broşürlerle tanı- 

tılmıştır. Verilen haberlere göre 

sergi açıldığı gün üç bin kişinin 
üstünde bir ziyarciçi akınına 
uğramışlır. Serginin açılması ile 

binlerce yıllık Çerkes tarihi batı 

dünyasının gözleri önüne ışıklı bir 

tablo gibi serilmiştir. Öte yandan 
binlerce yıllık Çerkes metal sanatı 
ve özellikle altın işlemeciliği 
Çerkes uygarlığını altından bir 
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güneş gibi sunmuş ve Avrupa'nın 

gözlerini kamâştırmıştır. 

Mannheim Belediye Başkan- 

lığı'nın çağrılısı olarak Almanya'da 
bulunan sergi sorumlusu, Adığey 

Özerk Bölgesi Kültür İşleri Di- 
rektörü Peneşu Ruslan, bu sergiyi 

Avrupa'da yaşıyan bütün Kuzey 
Kafkasyalıların görmelerini salık 

verirken bu vesile ile Çerkes tarihi 
hakkında da bilgi edinilebileceğini 
belirtmiştir. Peneşu Ruslan, Zi- 
wingenberg kenti Çerkes Kültür 

Derneği'nce düzenlenen sohbet to- 

plantısında Sergiye ve Çerkes tari- 
hine ilişkin ilginç açıklamalar 
yapmış olup bu konuşmalar Avru- 

panın çeşitli kentlerinden gelen Ku- 
zey Kafkasyalılarca ilgi ile dinlen- 

miştir. 

Bu eşsiz sanat olayının 
yanısıra Kuzey Kafkasya Kültürü 

ve Tarihi ile ilgili daha başka se- 
vindirici haberler var. Avrupa Kaf- 

kasologlar toplantısı Sovyetler Bir- 

liği ve Amerikadan gelen Kaf- 
kasalogların da katılması ile 1988 
yılının Haziran ayında Paris'te 

yapılmıştır. Bu toplantının iki 

özelliği vardır. 

1- Büyük Kafkasolog ve Dil- 

bilimci Georges Dumezil'in ölümü 

nedeni ile toplantının onun adını 
taşımış olması, 

2- İlk kez Sovyetler Bir- 
liği'nden ve de özellikle Çerkes 
asıllı Kafkasologların da davet edi!- 
mesi ve bu toplantıya katılmaları. 

Büyük bir dostluk havası 

içerisinde geçtiği bildirilen Kafka- 

sologlar toplantısında Wubıhça'dan 

başlayarak bütün Kafkas dilleri ve 

Kafkas mitolojisi üzerine konfe- 

ranslar verilmiş ve konuşmalar tar- 
tışmaya açılmıştır. 

Gelecek toplantının 1990 
yılında İngiltere'de yapılması karar- 

  

laştırılmıştır. kafkasologlar Bir- 
liği'nin seçilen yönetim kurulu 
1992 yılı toplantısının Sovyetler 
Birliği'nde ve özellikle Gürcüs- 

tan'ın başkenti Tiflis'te yapılması 
için girişimlerde bulunmuştur. Bu 

girişim olumlu sonuçlanmadığı 

takdirde toplantının Adığey Özerk 
Bölgesi'nin Başkenti Maykop'ta 

yapılması hususu Adığey Yöne- 

timince kurula öneri olarak sunul- 
muştur. i 

Kafkasologlar Birliği Yöne- 
tim Kuruluna seçilenler: 

Prof. Boeder (Federal Almanya) 

Dr. Hewitt 

D.A. Halisky (A.B.D) 
D. Rayfield (İngiltere) 
R. Smeets (Hollanda) 

G. Topouria (SSCB-Gürcüstan) 

Kuzey Kafkasya Kültürü üze- 

rine daha başka yazılarda buluşmak 

üzere hoşça kalınız BE 

()  Drevnie Zoloti Kubani (Eski Kuban Altınları) Moskova, 1987. İzdatelstvo Enciklopedia Bu yapıtta özellikle Rauf Munşaev'in 

yazılarından yararlanılmıştar). 

2) Katakomb, yeraltına kazılmış, inşa edilmiş yapı. kimi zaman Katakomp-Mezar işlevini yüklenir, kimi zaman gizli ibadet yerleri olur. 

Örneğin, Hristiyanlığın ilk yayıldığı yıllarda piriştiyanların ibadet yerleri hep Katakomp- -kiliseler olmuştur (Bunlardan Göreme civarında 
çok sayıda kilise bulunmaktadır). 

6) Eski Kuban altınları. 

4) Drevnie Zoloti Kubani adli yapıtta bu bölümün Engels'in "Ailenin Kökeni-Özel Mülkiyet ve Devlet." 

yazıldığı açıklanmaktadır. 

©) Şortan Askerbiy, Kabardinsky Narodny Epos, 1975, Moskova. 

© Drevnie Zoloti Kubani... 

() Hadağatle Asker, Nartı, Adıgeysky Narodny Epos, Maykop, 1972. 

(8) Şortan Askerby, Kabardinsky Narodny Epos, Moskova. 

©) Sergi ve Kafkasoloji toplantıları hakkında Almanya'dan Sayın Batıray Özbek'ten almış bulunmaktayız. 
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adlı yapıtından yararlanılarak 
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Birçok alanda farklı boyutlar, 

yeni durumlar, yeni yaşam bi- 
çiıleri ile karşılaşarak yaşadı- 

Sımızı her an'ı tarih kesitinin bir 

parçası olarak geçmişimizde bıra- 

kıyoruz. Güncel hayatta karşılaş- 

tığımız her yeni fikir ve ortam ken- 

dimizi geçmişten kopmuş olarak 

görmemizi sağliyor. Geçmişin in- 
sana kazandırdığı tecrübe belkide 
yaşamın devamını sağlayan bir ei- 

ken olarak insanın karşılaştığı 
bütün kavramları objektif açıdan 

değer-lendirmeye imkan veriyor. 

Geçmişte bıraktığımız her 

maddi ürün yapıldığı çağın tanıkları 
olarak günümüze kalır. Özellikle 
sanat yapıtlarının tarihsel ve top- 

lumsal bilinçlenmelerde taşıdığı va- 

zile yadsınamaz. Bu perspektiften 

bakıldığında insani emekle ya- 
pılmış bütün yapıtların her birinin 

ayrı ayrı taşıdığı kıymet gözler 

önüne serilir, Evrensel bir gerçek 

olarak her geçen gün toplumumuz- 

da görülen değişim ve gelişmeler 
geleneksel değerlerin terk edilme- 

sine neden olurken, bilimsel 

çalışma ve yönlendirmeler yapıl- 
madığı için emek verilerek 
üretilmiş birçok maddi değerimiz 

günden güne tamamen yok olma 
durumundadır. Bu değerlerimizin 
başında el sanatı ürünlerimiz gel- 

mektedir. 

Anadolu'da yaşayan el sanat- 

larında, 18. yüzyıl sonrasında 

günümüze dek artan bir: hızla 

endüstride görülen seri üretim ve 
makincleşmenin gelişmesiyle bü- 

yük bir değişim ve yok olma duru- 
mu söz konusudur (1). 

Bu gerçek çok dar alanlara 

sıkışmış Kafkas El Sanatları için 

de geçerlidir. Özellikle kırsal alan- 
larda kalmış ve mevcutları tüken- 

mekte olan örneklerin tesbit edilip 

değerlendirilmesi insani bir görev 

olarak cle alındığında gelecek nesil- 
İere bırakılacak evrensel mirasın 

küçük bir parçasını oluşturacaktır. 

Kültürel bir birikim olan el 

sanatlarımızı bilimsel yak- 

laşımlarla inceleyip değerlendirmek 

zorunluluğunda olduğumzu düşü- 
nerek, Gökşun yöresi Çeçen ve 
Avar köylerinde yaptığımız küçük 

bir araştırma bu yazımızın içeriğini 

oluşturmaktadır. Araştırmamızın 
sonuçlarını farklı açılardan irdeleme 

gereği duyduğumuzdan, konuyu 

bazı ana başlıklar altında toplayarak 

sunma yoluna gideceğiz. 

TANIM, YÖNTEM 
VE KAPSAM 
Araştırma 1987-1988 yılla- 

rının yaz aylarında Kahramanma- 

raşın Göksun ilçesinde ve 
çevresinde yaşayan Çeçen (Nohçoy) 

ve Avarların (Ma'arul) el sanatı 

örneklerinden olan Keçe Sanatı - 

üzerine yapılmıştır (2). Araştırmada 
bilimsel yöntem olarak görüşme ve 

örneklem yoluna gidilmiş, tesbit 

edilen örnekler kataloglanarak de- 

gerlendirilmiştir (3). 

Araştırma konusu keçeler or- 
talama 150x250 cm boyutlarında 

renkli ve motifli el sanatlarıdır. 

Çeçen dilinde "Gorz isting", Avar 

Dilinde ise "Burtina" olarak ad- 

landırılmakladır (4). Bu keçelerde 
kullanılan “Enkrüste” (geçme, 
yerleştirme) Tekniği bütün örnek- 

lerin yapılmasında ortak metot ola- 

rak kullanılmıştır (Şekil 1). 

Birçok araştırmacı keçenin 

tekstilin ilk ürünü olduğu görü- 

şünde birleşirken, insanoğlu ta- 
rafından ilk kez nercde ve nasıl 

yapıldığı bilinmemektedir. Keçe sa- 

natının, göçebe toplumlarca, 

küçükbaş hayvan yetiştiren yerleşik 

toplumlarca sıkça kullanılması ve 

fonksiyonel özellikleri sebebiyle 

e KAFDAĞI e 27/28 e NİSAN/MAYIS 1989 

  

Erol YILDIR 

  

insanlar için vazgeçilmez bir meta 

olduğunu göstermekicdir. Bu fonk- 

siyonci özellikler arasında yalıtım 

özelliği en önemli işleve sahiptir. 

Yüzyıllardır dünyanın birçok ye- 
rinde ve Anadolu'da çeşitli yerleşim 

ünitelerinde, göçebe toplumlarda 

yapılan keçeler kullanım alan- 
larının farklılığı nedeniyle her top- 
lumun gereksinimini değişik 
amaçlarla karşılamıştır (5). 

Yörede yaptığımız çalışmada 

keçclerin: 

a) Yaygı türü (duvar ve yer) 

olarak, 

b) Namazlağ (seccade) ola- 

rak, 

o Sedir örtüsü veya yolluk 

olarak yapıldığı görülmektedir. 
Ayrıca hangi tür amaçla yapıldığı 

saplanamayan motifli keçe par- 
çalarına da rastlanmıştır. Özellikle 
yaygı türü olarak sıkça karşımıza 

çıkan duvar keçeleri işlevsel 

özelliğinden çok, estetik ve sanat 

kaygısı ile yapıldığı izlenimi uy- 

andırmaktadır. Özellikle renklerin 
kullanımında bu kaygı bariz bir 

biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Mevcut elsanatı örneklerine; 

a Bu sanatı yapan ustaların 

evlerinde, 

ob) Yapan kişilerin varisleri 

veya yakınlarında, 

co) Bilinçli olarak (ticari veya 

değil) kolleksiyon yapanlarda, 

d) Cami veya mescitlerde 

tesadüf edilmektedir. 
Halen mevcut olan örnekler. 

zamanaşımıyla tahrip olarak yok 

olmakta ya da kolleksiyoncu ve pa- 

zarlamacılara aracılık yaparak mal 
sağlayan antika eşya toplayıcıları 

tarafından araştırma sahası dışına 

çıkarılmaktadır. Ayrıca büyük 
yerleşim bölgelerine göç eden aile- 

ler tarafından bazı örnekler araş- 
tırma sahası dışına taşınmaktadır. 
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Şekil: 1 

a) Keçe matiflerinin kesilerek çıkarılması. 
b) Oyularak ayrılmış parçaların ayrı renklerde boyanması. 
c) Boyanmış parçaların montajı, dikilmesi ve dikiş izlerinin kaytan şeritle 

kapatılması. 

Bir yıl arayla yaptığımız 
gözlemlerde ilk yıl tesbit ettiğimiz 
bazı örneklerin ikinci gözle- 
mimizde ne yazıkki bu yollardan 
araştırma sahası dışına çıktığını ve 

bazılarının artık inceleme konusu 
olamayacağını üzülerek gördük. 
yöre halkı tarafından "Antepli 

satıcılar" adı verilen bir grup alıcı 
bu keçeleri fabrika halısı veya ki- 
limlerle takas ederek toplamakta, 

yok pahasına satın alınan bu 
örnekleri turistik bölgelerde pazar- 
lamaktadırlar (6). 

Bu yörede son on yıl içinde 
köylerden toplanan keçe örneği 
sayısının elli tanenin üzerinde 
olduğu tahmin edilmektedir (0). 

yine Sisne Köyü camiinde bir- 

kaçyıl öncesine kadar bulunan keçe 

örnekleri köyün ileri gelenleri ta- 
rafından atölye kilimleriyle takas 

edilerek araştırma sahası dışına 

çıkmıştır (8). 
Yörede gözlemlenen örnekler 

ailelerin kendi gereksinimleri için 
üretilmiş olup herhangi bir ticari 
amaç söz konusu değildir. Sembo- 
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lik anlamları ön plana' çıkan bu 

örnekler ailelerdeki kadınlar ta- 
rafından üretilmiştir. Erkeklerin bu 
üretimdeki katkısı motiflerin çizi- 
mi ile ilgili olarak çok sınırlıdır. 

Keçelerin yapımında kuzu 

yününden faydalanılır. İki yaşını 
geçen koyunların yününün bu tür 
keçelere sert gelmesi sebebiyle faz- 

laca kullanılmadığı görülmektedir. 
Keçenin yapımı tamamen el emeği 

ile gerçekleştirilir. Çok zahmetli 
bir çalışmayı gerektirir. Seri üre- 

tim söz konusu değildir (9). 

Keçelerin renklendirilmesinde 
yakın zamanlara kadar doğal boya- 

lar daha sonraları ise suni toz baya- 

lar (Darende'den alınan boyalar, şeb 

v.s.) kullanılmıştır. Motifleri bir- 

leştiren dikişleri kapatmak için kul- 

lanılan beyaz kordonlar el ve ayak- 

ların yardımıyla örülmektedir. 

Yörede bu kordonlara Çimçorg, 

Çallu veya Kaytan denilmektedir. 

Keçeler genellikle aynı motif ve 

kompozisyonun çizildiği iki ayrı 
parça halinde çift olarak yapıl- 

maktadır. Böylece zaman ve emek 
tasarruflu sağlanmaktadır (10). 

Sanat insanın kendi gerçeğini 
anlatan gizemli bir araç olarak bir- 

çok görevi yerine getirir. Yapılan 
bir işin, emek ürününün sanat ola- 

bilmesi için bir takım koşullara sa- 

hip olması gerekir. Bu koşulların 
başında özgünlük denilen özellik en 

başta gelir. Her toplumun, her in- 

sanın ve her çağın sanatı ait olduk- 

ları insan veya zamanın kişiliğini, 
mührünü taşırlar. Bu konuda bir 

örnek verecek olursak; Kafkasya'da 

yaşayan toplumların el sanatları 

üzerinde yapılan araştırmalarda ör- 
neğin halı sanatında, kullanılan 

yünün değişikliği, hav'ın uzun- 

luğu, ilmiklerin çeşidi, renklerin 

kullanılışı gibi özelliklerle kendi 

kişilik ve özgünlüklerini yansıtan 
ürünler ortaya koydukları sap- 

tanmış bulunmaktadır (11). 

Göksun yöresindeki Kafkas 

Keçeleri Kuzey Kafkasya'dan göç 
edildikten sonra Anadolu'da da 

üretimi yapılan el sanatlarımızdan 

birisidir. Bu tür keçeler halen Ku- 
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zey Kafkasya'da da üretilmektedir 
(12). 

Anadolu'da yüzyıllardır örgüt- 

lü bir biçimde ürctilen keçeler ile 

malzeme ve kullanılan boyalar 

hariç hiçbir teknik benzerilği ol- 

mayan Kafkas Keçelerinde Enkrüsie 

tekniğinin uygulandığını daha önce 

belirtmiştik. Anadoludaki diğer to- 

plumlarda keçe sanatlarında bu tak- 

nik kullanılmamaktadır (13). Yak- 

laşık 130 yıldır Anadolu'da Çeçen 

ve Dağıstanlılar tarafından Kafkas 

Keçeleri yapılmasına rağmen, sen- 

tez ve adapte gücü çok yüksek olan 

Türk cl sanatları tarafından teknik 

ve molif olarak taklit edilip uygu- 

laması yapılmamıştır. Yörede 

yaşayan diğer toplumların bu tek- 

nik özellikleri benimsememesi 

Çeçen ve Avar Keçelerini bakir ola- 
rak otantik özellikleri bozulmadan 

günümüze ulaştırmıştır. Bu durum 

ise araştırmacılar için yapılan 

değerlendirme ve yorumların sağlı- 

ği açısından çok önemlidir. 

Kapalı ekonomi içerisilide 

bölgesel olarak üretilen bütün el 

sanatları o bölgenin doğa koşuları 

ve yaşam biçimi gibi etkenlerle 

çeşitli yapı ve üretüm değişik- 

liklerine uğrarlar. Bu sebeple aynı 

toplumun farklı coğrafi bölgelerde 

yaşayan gruplarının bazıları el sa- 

natlarını sürdürürken, başka bir 
bölgede yaşayan aynı toplumun bi- 
reylerince o el sanatı unutulmuş 

olabilir. Üretim yapılan bölge- 
lerdeki el sanatları ise zamanla 

biçim değiştirebilir veya tamamen 

ortadan kalkabilir. Bu özellik el sa- 
natı üreten bütün toplumlar için 
geçerlidir. İnsanların bu konuya 
olan ilgi ve hassasiyetleri yok oluş 

ve değişimlere olumlu veya olum- 
suz yön vermektedir. Ayrıca el sa- 
natlarının geçmişteki tarihsel geli- 

mişi içinde değrlendirilmeden yok 
olmasının önüne geçilemeycceği 
konunun uzmanlarınca belirtilmek- 

tedir. (14). 
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ÖZTÜRK, İsmail, "Kaynak Değerlendirmesi ve Kültürel Bakımdan Tekstil El Sanatları", II. ULusal El Sanatları 
Sempozyumu Bildirileri, 18/20 Kasım 1982, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1984, İzmir. 
Adı geçen bu bölgedeki Çardak kasabası, Küçüksu ve Sisne köyleri ise Avar (Ma'arul) yerleşim birimleridir. 
Görüşme formlarının hazırlanmasında Prof. Dr. Hi. Örcün BARIŞTA'nın Osmanlı İmparatorluk Dönemi Türk 
İşlemelerinden Örnekler, Y.Ö.T. Okulu Mat., 1981, Ankara. adlı eserindeki örnekleme kataloglarından ve 
çizelgelerinden biçim olarak faydalanılmıştır. Görüşme formlarının uygulaması ve gözlem yapılması aşağıda adı 
geçen kişilerce gerçekleştirilmiştir: Abdulkadir Türk, Ali Yandır, Erol Yıldır, Fuat Yıldır, Hakan Demir, İsmail 
Özden, Necdet Berkan ve Yalçın Ozden. 
Çeçen dilinde "Ğorz isting” ( ): Alacalı-renkli keçe anlamındadır. Avar (Ma'arul) dilinde "burut” kuzu an- 
lamındadır. Burtina ( ) ise "kuzuya âit olan : kuzununki" anlamına gelmektedir. 
ERDOĞAN - Muzaffer, "İstanbul'da Keçecilik", T.F. Araştırmaları, 5ayı:101-1957. ÖZERGİN- M. Kemal, "Afyon'da 
Keçecilik", T.F.A., Sayı:207,1966. DİYARBEKİRLİ - Nejat., Hun Sanatı, M.E.B. Kültür Yayınları, 1971- İstanbul. 
Bu tür alıcılara karşı en duyarlı köyümüz Küçüksu'da derlenen örnekler ve var olduğunu bildiğimiz ama derleme ola- 

nağı bulamadığımız örneklerin sayıca diğer köylere nazaran kabarık oluşu bu köydeki halkımızın konuya daha bi- 
linçli baktıklarını ortaya koymaktadır. Avar köyleri arasında ise Kireç köyü daha çok sayıda örneğe sahiptir. 
Bu tahmini rakam sadece Göksun kazası, Çardak, Küçüksu ve Sisne köylerini kapsamaktadır. Bu rakama ulaşılırken 

gözlem yapılan kişilerin görüşleri esas alınmıştır. Ayrıca bu sayının son elli-altmış yıllık dönem içindeki tutarının 
yüzden fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
Sisne köyü, ulaşımı güç koşullar altında gerçekleştirilen 14-15 hanelik dağlık bir köydür. Ne yazıkki, bu köyümüzde 
sadece bir adet keçe örneği tesbit edilmiştir. Köy camisinde bulunan bu örnek bir seccade olup, oldukça yıpranmış bir 
durumdadır. Köy camisinde minber ve bazı ahşap kısımlarda oyma Kafkas motifleri süsleme amacıyla kul- 
lanılmıştır. Büyük bir olasılıkla yıprandıkları gerekçesiyle elden çıkarılan keçe örneklerinde orjinal motifler mevcut- 
tu. (Genellikle camilerde rastladığımız keçe örnekleri, benzerleri evlerde olmayan orjinal motiflerle bezeli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Küçüksu camiinde bulunan ve mescit için özel olarak İslami Ay-Yıldız motifiyle süslü olan 
örnek, Çeçen keçeleri arasında bir daha kârşımıza çıkmamıştır). Bütün bu özellikler bizleri bu kanıya 
sürüklemektedir. 
Keçe yapımında da tamamen kadınların emekleriyle bu işi yürüttükleri anlaşılmaktadır. Özellikle evlilik çağına ge- 
len evlatlar için yapılan bu zahmetli işlerin yapımı esnasında "Belkhi" denilen geleneksel Çeçen yardımlaşmasına 
başvurulmaktadır. 
Keçe yapan usta kadınlarımızın uygulamayı çifter çifter yaptıklarını belirtmelerine rağmen, yöredeki 
gözlemlerimizde birbirine tıpatıp uyan örneklerle karşılaşılmamıştır. 
HASENBALG- Werner Grote, "Kafkas Halıları”, çeviri, Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi, Sayı: 48, 5.7, İstanbul. 
TATAEV V.A. - ŞABAN N.Ş., Dekorativno- Prikladnoe İskusstvo Çeçeno-İnguşetii, Çeçen İnguş Muhtar Cumhuriyeti 

Kültür Bakanlığı, Groznıy, 1974. Ayrıca bu el sanatı Çeçen İnguş ASSR'de turistik olarak minyatür boyutlarda da 
üretilmek-tedir. (Bilgi Refik Özdemir'den alınmıştır). 
Enkrüste Tekniği Türk Sanatında giyimde, sedef kakmacılıkta ve çini sanatında kullanılmaktadır. Anadolu Türk 
Keçelerinde motiflendirmeler kesilmeden boyama ve tepme suretiyle yapılmaktadır. Sovyetler Birliği'nde Kazaki- 
stan'da yapılan keçelerde ise motifler Aplike tekniği ile yapılmaktadır. 
ÖZTÜRK-İ,, Ön. ver, 5. 239. 
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Yıldız EVİREN'in 
Resim Sergisi Açıldı. 

  

Zafer SÜRER 

8 Nisan 1989 günü AKKK Derneğinde 

Yıldız EVİREN kardeşimiz ilk resim sergisini 
açtı. Serginin açılış konuşmasını Sayın Fahri Hu- 

vaj yaptı. Yıldız EVİREN kardeşimizin bu 

çabasını değerlendirmeye çalışacağız. İki ay gibi 

kısa bir zamanda gözümüzün önüne getirilip bel- 

leklerimizin derinliklerine sunulan bu güzelliği 

yazı ile anlatmamız güç. Yıldız EVİREN toplam 

50 parçadan oluşan bir çalışma sundu bize. Re- 

simleri tek tek. gözden geçirmeye başlayınca 

belleğimizin derinliklerinde kıpırtılar hisset- 

meye başladık. Tablodan tabloya geçişlerde se- 

vinç ve hüznü birlikte yaşıyorduk. Buna buruk 

sevinç. dersek daha doğru olur.. Tarihten kesitle- 

ri kompozisyon olarak seçen genç ressamımız 

günümüzde, muhaceretteki Kuzey Kafkasyalıları 
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(Yıldız EVİREN) 

içinde bulundukları çıkmazla özdeşleştirmiş yada 

biz öyle anladık. Önemli olan da sergiyi gezen in- 

sanların bir biçimde kendilerini içinde hissetme- 

leri. 

Hacettepe Üniversitesi Grafik Bölümü 1. 
sınıf öğrencisi olan Yıldız'a resimleri yaparken 

ne amaçlamıştınız biçimindeki sorumuzu "Çabam 

susturulmuş insanımızın durumuna bir tepkidir" 

diyerek yanıtliyor. İzleyiciden aldığı eleştirileri 

sorduğumuzda tahmin edemiyeceği çoklukta 
olumlu eleştiri aldığını, gelişmeye açık olduğunu 

ve resimlerinin ilk iki günde alıcı bulduğunu 

söylüyor. Fiyatların düşük olması çok 

satılmasının en belirgin nedenlerinden, fakat bu 

resimlerin kalitesini düşürmüyor. Aksine 

hemşehrilerimizle bütünleşmenin en güzel 

örneklemesi olarak karşımıza çıkıyor. Yıldız'ın 

da kâr sağlamak gibi bir düşüncesi yokmuş 

çabasında. Genel anlamda olumlu izlenimlerin 
yer aldığı "izlenimleriniz" defterini incelerken 

o gözümüze takılan bir sayfa ilgi çekiciydi. E.K. 

“imzasıyla yazılan bir cümle "Resimleriniz este- 

tik anlamda bir hiç, yani sıfır (0), fakat kekler 

bir harikaydı". Bu sanatçı ruhlu (?) arkadaşa 

birkaç sözümüz olacak. Umarız bu yazımızı okur. 

© Çünkü önce ismini saklayarak samimiyetsizliğini 
ortaya koymuş. Galiba, bu dostumuzun. kafası 
estetik çizilmiş birkaç çizginin arasında -sikişıp 
kalmış. . Henüz .çevremizi sarmalayan © ka- 
ranlıkları beyaza boyamaya çalıştığımız bir or- 

tamda kendini gökyüzünün maviliklerinde hayalleyen 
ve kendi benliğinden yani kültürel sorundan uzak basit 

bir kişilik... 

Evet, bu işler zor. Bazı insanlar birşey 

yapmadıkları, üretmedikleri halde yapılanları, 
üretilenleri de beğenmezler. Bunu kuşkusuz -in- 

— sanca çaba kaygısı taşıyanlar yapmazlar. onlar. 
bir çocuğun doğup büyüme evrelerini biraz olsun 

bilirler. Hele bu çocuk henüz gelişme çağında an- 

nesinden zorla uzaklaştırılmışsa... Önemli olan ' 

zoru başarabilmektir. Yıldızlarımızın sayısı 

arttıkça bu çocuk büyüyüp gelişecek ve kendi- 

sine bir yaşam çizgisi bulacaktır. İyiniyetle 

ekilmeye çalışılan tohumların biran önce filiz- 
lenmesi umuduyla BB 
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ketialarz       

Sizlere çocukluğumun geç- 
tiği yeri; özlemlerimi, özle- 

diğim yeri; Reyhanlı'yı, Reyha- 
niye'yi anlatmak istiyorum. 
Reyhaniye ve Reyhaniyeliler... 

Sırtını Suriye'yle sınırla- 
rımızı çizen kocaman bir dağa; 
kollarını, kucağını verimli Amik 
Ovasına açan küçük, küçük 
olduğu kadâr sosyal yaşantısı 
da bir hayli canlı olan bir kasa- 
ba Reyhanlı. 

— Reyhanlı Çerkesleri, Rey- 
hanlı'nın nüfus olarak geli- 
şimine katkıda bulunama- 
mışlarsa da, kültürel ve sosyal 
yaşamına epeyce katkıda bu- 
lunmuşlardır; 50.000'i aşkın 

- Reyhanlı'da sadece 1000-1200 
Çerkes... 

Reyhanlı deyince hemen 
yanıbaşındaki Çerkes köylerini, 
Yenişehir'i, Harran'ı unutmak 
mümkün değildir. 

Reyhanlı Çerkeslerinin bü- 
yük bir çoğunluğunun (ki, be- 
nim de) çıkış yerleri olan, 
geçmişin Çerkes eğlence yerleri 
olan Yenişehir ve Harran. 

Babamların sohbetlerine 

kulak misafiri olduğumda, geç- 
mişteki yaşamı dinlediğimde 
olaylar, bana sürekli büyülü bir 
ortamı hatırlatır, o büyülü or- 
tamda gezinirdim. Bugün bir 
çocuk, nasıl Disneyland'da 
mutlu oluyorsa ben de babam- 
ların anlattığı anılarda mutlu 
olurdum. Sohbetlerin bitmeme- 
sini isterdim. Sohbet bitince 
büyünün bozulacağını hisseder- 

  

dim. Bu geçmişe duyduğum 
özlem mi yoksa bitip giden 
değerlere duyduğum hüzün mü 
bilemezdim ve hala bilemiyo- 
rum. 

Sohbetlerde kendimi olay- 
ların yaşandığı yıllara götürür, 
olayları gözümün önünde can- 
landırırdım ki, olaylar hala 
aynı canlılığıyla gözlerimin 
önünde hareket ediyor gibi: 

Alaca karanlıkta zor se- 
çilen lamba ışığında küçük bir 

köy: HARRAN 

Köye yaklaştıkça ar- 
kasındaki dağın muhteşem 
silüeti daha da belirginleşiyor. 
Mızıka sesi rüzgarın da etki- . 
siyle dalgalı olarak atlılara ka- 
dar geliyor. Atlılar, daha heye- 
canlanarak köye doğru iler- 
liyorlar. Atlar koşuyor, arka- 

larında Harran'a özgü kırmızı 
toprağın çıkardığı kırmızı toz 
bulutu her tarafıtoza boğuyor. 

Evlerde heyecan, atlılarda 
heyecan.. Gençler, misafir kız- 
ları merak ediyor; misafir 
kızlar, her zamankinden daha 

güzel olmaya çalışıyor lamba 
ışığındaki aynanın karşısında. 

Düğün kuruluyor: Bütün 
kızlar sırada dizilmiş durumda- 
lar. Sanki, birisi herkesi yaş du- 

rumuna göre ve bir çizgi 
üzerinde sıraya dizmiş gibi. Fa- 
kat sanıldığının aksine, herkes 

sıradaki yerini ve duruş şeklini 
öylesine iyi biliyor ki... 

Erkekler, heybetli, heye- 

canlı ve saygılı. 
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Hayati APİŞ 

Her iki tarafı da oyuna da- 
vet eden kişiler var. Hiç kimse 
onlardan habersiz oyuna 
çıkamıyor; kızlar, ondan haber- 
siz sıra dışına dahi çıka- 
mıyorlar. Olağanüstü kibar, 
onurlu, saygın bir topluluk 
gösterisi. 

Oyunlar oynanıyor, silah- 
lar patlıyor mermiler sonsuz- 
muşçasına. Düğün bitiyor fakat 
eğlence bitmiyor!... 

Gençler, köye dağılıyorlar, 
çok kısa bir süre sonra da bir iki 

kuzuyla, misafir kızların top- 
landığı eve geliyorlar. 

Bu saatte kuzuları nereden 
satın almışlar acaba? Kuzular 
maddi bir karşılıkla değil, bilin- 
mez bir zamanda konmuş, hala 
süren kurallar içerisinde sahi- 
binden habersiz ağıldan 
alınmıştır. Sahibi haberdar olsa 
bile ne olacak ki? En büyük ayıp, 
kuzuları alana değil, alanları 
yakalayanadır çünkü, Sonra, 
nasıl olsa kuzu sofrasında ku- 
zunun genç sahibi de olmaya- 
cak mı? 

Kuzular yenir, karşılıklı 
kurlar yapılır. Artık gün ışı- 
makta her yer aydınlanmakta, 
grupsa, kavun tarlalarında 
sulu Harran kavununu ye- 
mekte... 

Eğlenceler bir türlü bitmek 
bilmez. Bazan sınır ötesinden, 

Suriye'den, bazan başka köy- 
lerden misafirler gelir. Her 
seferinde bir öncekinden daha 
görkemli eğlenceler düzenlenir. 
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Fakat eğlencelerin sürekliliği 
yanında unutulan bir şeyler var 
gibi: Çalışmak. 

Düğünlerde, eğlencelerde 
yapılan kurlar işi evliliğe gö- 
türür. Evlilik de kurallar içinde 
yapılır. Görücü usulünün ta- 
mamen dışında çiftlerin anlaş- 
masına dayalı bir evlilik. Heye- 
canlı an gelir: Kız kaçırmak. 

Genç, arkadaşlarıyla bera- 

ber kızı kaçırır ve doğruca çok 
yakınının evine götürür, artık 
kız orada emniyettedir. Hemen 
arkasından kız ailesiyle görüş- 
meler yapılır, formaliteler ta- 
mamlanır ve evlilik yapılır. 

Kızın sevdiğine kaçması, 
kaçırma eyleminin kurallı, say- 
gın yapılması, sanırım Çerkes 
toplumunun en büyük özelli- 
ğidir. Bu olaylarda Çerkes top- 
lumunun hareketliliği, insana, 

kadına olan saygısı hemen ken- 
dini gösterir. 

Eğlenceler, Harran dışın- 
da Yenişehir'de de aynı 
özellikler içinde yapılır. Burada 
tek fark, eğlence sonunda 

gençlerin kendilerini Yenişehir 
Gölününün mavi, serin Su- 
larına bırakmalarıdır; Çerkes- 

lerin belki de Kafkasya'dan 
gelen doğa sevgileri sonucu- 
etrafındaki çıplak dağı çam ve 
badem ağaçlarıyla donattıkları 
Yenişehir Gölüne... 

Babamların sohbetlerinde 
bazan, daha eski kuşağın çok 
daha iyi bir yaşama sahip ol- 
dukları anlatıldığında öylesine 
şaşırırdım ki, bana masal ha- 
vasında gelen bu yaşamın daha 
güzelini düşünemezdim. 

Büyüyüp düğünlere, eğlen- 
celere kendi gruplarımızla 
katılmaya başlayana kadar ne- 
dense sürekli bir önceki ku- 
şağın, "Siz, bizim zamanımızı 
görmeliydiniz" demelerine an- 
lam veremezdim. Şimdiyse on- 
lara istemesem de hak veriyo- 
rum. 

Babamların kuşağı, köy- 
lerde yapılan eğlenceleri, 
buluşmaları bir merkezde top- 
lamaya karar verirler. Amaç, 

Çerkes camiasının sürekli bu- 
İuşacağı, sohbetlerin yapıla- 
cağı bir yer oluşturmak. Oluşa- 
cak yer, aynı zamanda üç ayrı 
yerde toplanan Çerkeslerin 
merkezi olacağı için yer olarak 
Yenişehir seçilir. Tüm Çer- 
kesler, imece şeklinde binayı 
yaparlar; gençliği temsilen de 
oraya "Gençlik" adını verirler. 

Gençlik, adına yakışır şe- 
kilde toplanmayı sağlar ve 
sürekli merkez olma özelliğini 
korur. 

Toplantılar, eğlenceler 
coşku içinde sürmekte ve bu 

coşku, bir sonraki kuşaklara 
ulaşma gayretiyle Gençlik'in 
pencerelerinden rüzgara dur- 
maksızın karışmaktadır. 

Zamanın hızla geçmesi ba- 
bamların kuşağını evliliğe geti- 
rir. Evlilikler yapılır; düğünler 
hem erkek evinde hem de 
erkeğin düğün öncesi bir aya 
yakın süredir kalmakta olduğu 
sağdıcının evinde yapılır. 

Grubun evliliği sonucu 
boşalan yeri bir sonraki kuşak 
doldurur. Olaylar aynı şekilde 
devam eder. Yeni gençler za- 
manında arkalardan izlemek 

zorunda kaldıkları düğünde oy- 
namanın zevkine varmakta, 
zamanın en küçük dilimini bile 
değerlendirmeye çalışmakta. 

Fakat eski kuşak, bir 
önceki kuşağın kendilerinde 
buldukları kusurları fazlasıyla 
bu yeni kuşakta buluyor gibi. 

Görsel açıdan da olsa ba- 
badan kalan tarlalarla -Kalan 
zamanda- ilgilenen gençlikte 
artık tahsil yapmak isteyenler 
de çıkmaya başlamıştır. 

Zamanın hızla geçmesi 
kuşakları, yenilenmekte zorluk 

çeker hale getiriyor ve bir çok 
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şeye doyamadıklarını ifade et- 
meye başlıyor. 

Çerkeslerin en büyük özel- 
liği olan evlilik kurumuna 
saygı, Reyhanlı'da fazlasıyla 
kendini gösteriyor; Boşanma 

hiç yok. Ya iletişim çok iyi ya da 
toplumun koyduğu kurallar çok 

, iyi işlemekte. 

Reyhanlı'da Çerkes kız- 
larının zerafeti dilden dile 
dolaşmakta, bir çok aile, zcra- 
feti, kibarlığı öğrenmeleri için 
kızlarını Çerkes kızlarıyla ar- 
kadaşlığa zorlamakta; Çerkes 
toplumuysa balını çok iyi ko- 
ruyan arı oğulu gibi kenetlen- 
miş, birbirine güvenli,dışa ka- 

palı yaşamını sürdürmekte. 

Zamanın geçmesi, üretim 

araçlarının değişmesi köy- 
lerden kasabaya, Reyhanlı'ya 
göçü zorlar hale geliyor ve biz, 
Yenişehir'den ayrılıp Rey- 
hanlı'ya yerleşiyoruz. Henüz 
beş, altı yaşlarındayım ve olay- 
ların bilincinde değilim. Özel- 
likle yeni bir eve taşınmak beni 
mutlu ediyor. 

Peki babam?... Doğduğu, 
oynadığı, mutluluğu-mutsuz- 
luğu yaşadığı köyünden 
ayrılırken ne düşünüyordu aca- 
ba? 

Ya Gençlik?... Kendisini 
meydana getirenler tarafından 
terk edilmenin hüznünü yaşa- 
mıyor muydu? Ana yola bakan 
kocaman kapısından, gözlere 
benzeyen pencerelerinden ter- 
kedilişini nasıl bir duyguyla 
izliyordu acaba? 

Farklı bir yerde olduğumu 
kısa sürede anlıyorum; anla- 
mak zorunda kalıyorum. Çün- 
kü pek kimseyle anlaşamıyo- 
ruz. Çünkü Çerkescenin dışın- 
da dil bilmiyorum. 

Kendimi toparlayamadan 
okula başlıyoruz; zorlanıyo- 
rum. Türkçeyi istediğim gibi 
kullanamıyorum; şimdi Türkçe 
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öğretmenliği yaparken Çer- 
kesceyi kullanmakta zorlan- 
dığım gibi. 

Evet, eskilerde kullana- 

madığım Türkçeyi, Türkçe ar- - 

goyu, kelimelerle oynamayı 
şimdi becerebiliyorum, ya Çer- 
kesceyi?.. 

Yılların hızla geçmesi beni, 
bir büyüklerimin toplantılarına, 
eğlencelerine getiriyor. Fakat 
bu eğlencelerle babamların, 
bazı günler evimizde yaptıkları 
eğlenceler bana epeyce farklı 
geliyor. Babamların kuşağına 
duyduğum hayranlık mı, yoksa 
bir çok şeyin zaman içinde yok 
olması mı bu farkı farkettiriyor 
bilemiyorum. Fakat fark her 
şeyde kendini gösteriyor. 

Gençlik, göçü durdurama- 
masına rağmen unutulmadığını 
anlamanın mutluluğunu da her 
kuşakta yeniden yaşıyor; min- 
klerden -bizlerden- oluşan Kaf- 

, kas ekibi kuruluyor. Bahçelerde 
yapılan düğünlerde coşkuyla 
oynuyoruz, ayağımıza batan 
taşları hissetmeden. Oynarken 
dedeme bakıyorum, gözlerinde 
sevinçle hüzün sürekli yer 
değiştiriyor. Gözler bizi seyre- 
diyor fakat kafa bambaşka 
şeyleri düşünüyor. Gözlerdeki 
hüznü çıkaramıyorum, oynu- 
yorum. 

Yıllar sonra dedemin göz- 
, lerindeki hüznün, çocuğuma 
bakarken gözlerimde oluşa- 
cağını bilmeden oynuyorum 

Bizim kuşak da bir büyük 
kuşak da nedense bir türlü 
geçmişi yaşatamıyor. Oğul, git- 
tikçe açılıyor; ay çiçeklerinin 

güneşe doğru dönmesi gibi 
oğul, dışa açılıyor. 

Okuyan kesim artıyor. Bu 
sefer de yeni bir sorun kendini 
gösteriyor: Büyük şehre göç. 

Gençlik üzgün, fakat bah- 
çesinde oynayan çocuklarda 

. umudu yakalamaya çalışıyor. 
Bahçedeki çocuklar, bizler artık 
Gençlik'i doldurmaya başlı- 
yoruz, eskinin heyecanından 
daha farklı bir heyecanla, 
umutla. Eskiyi hatırlamak iste- 
miyoruz, herşeyi zamana uy- 
durmaya çalışıyoruz; geçmişi 
silerek geleceğin olmayacağını 
düşünmeden. 

Düğünlerde boy göster- 
meye başlıyoruz. Kurlar yapı- 
iyor; kimi platonik, kimi aşırı 
gerçekçi olarak. 

Gençlik dernek şeklini 
alıyor. Eğlencelerin yanında 
seminerler veriliyor; çalışmalar 
daha bilinçli yapılıyor. Kalpler 
heyecanlı, kalpler umutlu... 

Derneğe başka illerden 
misafirler geliyor, yeni tanış- 
malar yapılıyor. Sınır ötesin- 
den misafirler geliyor; onlarla 

konuşmaya çalışıyorum, on- 
ların Türkçeyi bilmediklerini 
unutarak!... 

Bizim bulunduğumuz dü- 
günler yapılıyor, fakat o ma- 
salımsı havayı bir türlü bu- 
lamıyorum. Burada oyuncular 
neden bir kişi tarafından bir 
çizgi üzerine dizilmemişler?!.. 

Yoksa fazla mı nostaljik 
duyguların tutsağıyım?!.. 

Vuıg oyununu ben de herkes 
gibi sabırsızlıkla bekliyorum. 
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Oynamak için randevular alı- 
yoruz, gelen misafirlerin 
vulg'da kaynaşmaları gerek- 
tiğini unutarak. 

Evlilikler yapılıyor. Eski- 
ler, damadın da düğünde ol- 

duğun inanamıyarak şaşkınlık 
içinde söylüyorlar. 

İnsanlar mı değişen zama- 
na yetişemiyor, yoksa bizler mi 
onu bilmediğimiz normlar içe- ' 
risinde dejenere etmeye çalışı- 
yoruz. 

Ben de evleniyorum. Evli- 
lik arifesinde kızın mahallesine 
çıkamıyorum; oysa yasak değil 
ki! Yılların empozesi mi yoksa 
kafamdaki nostaljik duyguları 
mı tatmin etmeye çalışıyorum, 
bilemiyorum. Fakat biraz da 
sıkılıyorum; geçmişte zevkle 
yapılan şeyler, aşık olduğum 
şeyler beni sıkıyor!... 

4-5 gün sağdıcımın evinde 
kalıyorum, bir an önce eve git- 
mek istiyorum. Ya geçmişteki 

gibi bir aya yakın süre kalacak 
olsaydım?... 

Kızımız oluyor. Gupset 

- adını veriyoruz; hiç olmazsa. en 
kötü olasılıklar içerisinde belki 
adının anlamını merak eder 

diyorum. 

Ekonomik nedenlerle bir 
çokları gibi ben de Reyhanlı'dan 
ayrılıyorum. Yıllar geçiyor, çok 
kısa aralıklarla Reyhanlı'ya gi- 
diyorum. 

Düğünü arka sıralardan 
izliyorum. Coşkuyla oynayan- 
lara bakarak, "Nerede bizim 
zamanımız" derken, uzaklara 

dalmış gözleriyle mızıkayı 
çalan babama bakıyorumEl 
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Polonez çalınsın polonez, 
Açlığın notasından başlayıp, 

soğuğun notasına kadar... 

Dağlar beyaz ellerini 
pınarların tuşlarına koyuyor, başlatıyor ezgiyi. 

Polonez çalınsın polonez, 
Kaygının notasından başlayıp, 

acının notasına kadar.... 

Önemli değil ayaklar buz üstünde olsa da, 
parmaklar tuşlardaysa- 
ozan vatanına hep böyle ağlamaz mı? 

Polonez çalınsın polonez... 

. Güneş altın ellerini 
ufkun tuşlarına koyuyor 

başlatıyor dünyanın ezgisini. 
Onemli değil ozanın dilenmesi, 
yeterki dünya gülsün. 

Polonez çalınsın... 

Ozanın ellerini mızıkanın tuşlarından 
İ başkası ısıtamaz 

buz tutan ayaklarını, vatanın toprağından başkası. 
Piyano da ağaçtan değil mi? 
Onunda vardı bir zamanlar kökleri. 

Polonez çalınsın polonez.. 
Vatanın notasından başlayıp, 

sürgünün notasına kadar. 

Apti BİSULTONOV (Çeçen ŞAİRİ) 
| Çev. Refik ÖZDEMİR 

Apti BİSULTANOV: Genç Çeçen şairlerindendir. 1959 yılında Çeçen-İnguş Muhtar Cumhuriyetinde doğdu. 
İlk şiir kitabı "Pulluk, Ateş, Ev" 1986 yılında, ikinci şiir kitabı "Bir Türkü" 1988 yılında yayınlandı. 

Bisultanov, öz ve biçim olarak Sovyet şiir geleneği dışına taşarak, özgün ve çarpıcı 
anlatımıyla, aykırı Çeçen şiirinin öncüsü oldu diyebiliriz. Genç ozan hala Çeçen-İnguş Yayınevinde re- 
daktör olarak çalışmaktadır. 
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Dedin ki: 
Yaşa, iyilikyap, 
Güzeli öv, say, yücelt. 
Ardında bir fidan bırak 
Çiçek bırak, mezarına koymaya... 
Ben saydım dizeleri. 

Dedin ki: 
Yanlışlıktan korkma, ama, 
Asla göz yumma, 

. Yiğitlik değil hep ileriye bakmak, 
Bazen de dön geri bak... 
Ben yazdım dizeleri. 

Dedin. ki: 
Sevgiyi överek yaşa, 
Ama nefreti de unatma, gerekir, 
Yiğidin adını, yaşamını korumaya, 
Nefreti de, sevgiyi de yerinde yaşa... 
Unutma; 

herşey değişken, 
Biz de kalıcı değiliz bu dünyada. 

. Harca kendini iyilerin adına, 
. Aşmadığın yol varsa da yaşamında, 
“isterim, herşeyi yücelterek yaşa... 
o Ben yazdim dizeleri. | 

| Böyle yazılıyor şiirler, 
Sense anlat diyorsun gizemini. 

Zelimhan YANDARBİYEV (Çeçi en Şairi) 
Çev. Refik ÖZDEMİR 
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SESLENİŞ 

Tutuştu mu ateş, yandı mı ocak 
Yoksa herkes kaçtı mı bucak bucak 
Hemşehriler sana açtı mı kucak 
Bilmeliyiz, durumun ne Kafdağı? 

Kafdağı, bizlerin aydın yolusun 
Şiir, öykü, anı, bilgi dolusun 
Kültür merkezinin de sağ kolusun 
Durumun ne bilmeliyiz Kafdağı, 

Yazılı basının dertleri pek çok 
Bırakmayalım yarı aç yarı tok 
Sanmayalım dergimizde sorun yok 
Durumun ne bilmeliyiz Kafdağı 

Kimimiz var, dertleşelim biz bize 
Pekçoğunu getirmedik mi dize 
Sen Işıksın gerek yok uzun söze 
Durumun ne bilmeliyiz Kafdağı 

Harflerini ellerimizle dizelim 
Gerekirse iğne ile kazalım 
Kâğıt yoksa derimize yazalım 
Durumun ne bilmeliyiz Kafdağı 

Dileğimiz çok ömürlü olasın 
Onbinlerce sayıları bulasın 
Tüm Çerkesler arkandayız bilesin 
Söylesene durumun ne Kafdağı 

Çerkesim diyenler bu sözlerim size 
Engel kalmamalı çıkmalı düze 
Yaşatmazsak yazıklar olsun bize 
Bilmeliyiz durumun ne Kafdağı 

Aleattin SEZGİN 
23.10.1988 
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ENİŞ 

Bir akşamüstü hüznü bölüştük 
seninle - 

ne bir dilim elmaya benziyordu 
ne bir sıcak sevince. 
Çiçeği burnunda menekşeler ektim 

suya, 

Durduramadım delice direnişini 
Akıp gittin bir başka yaşama 

İ i sessizce, 

Özlem ERGÜN 

PROBLEM 

Türk Türkiye'de 
Arap Suriye'de 
Ve İspanyol İspanya'da. 
Çerkes Türkiye'de 
Çerkes İspanya'da 
Ve Çerkes Suriye'de. 
Bir hata var bu denklemde 
Bir hata var. e 

Ama nerede? 

Ergün YILDIZ 

LR 

En korkunç yalnızlığında 
Sevincin bir kitaptır 
Yüreğinde taşırsın 

Yazısı garip derler. 

Yaşadığın bu özlem 
Karşılıklı sevdadır 
Ak kalpaklı bir dağdır 

Haykırırsın bilmezler. 

Refik ÖZDEMİR 
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MİSAFİR 

Seni hiç tanımam, 

Adını da bilmem. 

Zaman zaman konuk olursun odama, 

Konuşuruz tüm: .gece, boyunca.... 

Ya özgürlüğü anlatırsın bana 

yada vatanımı “© 
Bazen Güneş mezarlarına götürürsün beni, 

Dinlerim seni 

Hasretim vatanımdır konu. 

Sonra 
Deçig-pandır'ı alırsın eline, 

Tatlı bir ezgi dolaşır benliğim'de: 

Ve | 
Suskunluk. 
Böyle çabuk geçer zaman işte. 

Tüm bir geceye siğmaz, 

Saadetim... 

Cemile A. DOĞAN 

KUCAK AÇTIM 

Barışı 

- Dostluğu 
Ve aç insanları kucakladım. 

Haksızlığa uğrayanları, 

Vatanı işgal altında olanlar; , 
“ Dünyayı kucakladım. 

- Terkedilmiş, suskunları. 
Kendi kaderiyle başbaşa bırakılanları. 

Bir amaç uğruna özveride bulunanları. 
İşte avuçlarımda barış. 
Işte gökyüzünde güneş. 
Yeryüzündeki çerkesleri .kucakladım. 

İşte hepsi. 
Barışla yanyana, 

Sımsıcak güneşte, 
Avuçlarımda. 

ANAYURTTA....... 
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I- Kasabanın Adı: Çardak 
Kasabası 

2- Konuşulan Dil: Çeçence 

3- Bağlı Olduğu İl/İlçe: Kah- 
ramanmaraş ili, Göksun ilçesi 

4- Kasabanın Bulunduğu 
mevki/Kullanılan yol güzergâhı: 
Orta Torosların iki kolu arasında 
bulunan Çardak, Binboğa ve Berit 
Dağlarının, Berit Dağına yakın bir 

bölgesinde kurulmuştur. Çardak 

Kasabası, kahramanmaraş iline 132 

.km. mesafede ve şehrin tam kuzey 

yönündedir. Afşin-Elbistan ilçeleri 

ile Göksun 

ilçesi arasın- . 

daki yol gü- 

zergahındadır. 
Göksuna doğ- 
yu yönünde | 
32 km., Af- | 

şın - Elbistan | 

ilçelerine ise 
batı yönünde | 
42 km. mesa- 

fededir. | 

5- Ka- 
sabanın coğ- 

rafi özellik- 

leri: Etrafı 

dağlık olan 

Çardak, yine | 
dağ eteğine 

kurulmuş. 

Kuruluş dönemlerinde tamamen or- 

manlık olan bölge şimdilerde bu 

ormanlardan yoksundur. Güney 

yönünde "Parpı" ismindeki tepelik 
ardıç ormanıyken, günümüzde eski 
halinden hiçbir şey kalmamıştır. 
Yeniden ormanlaştırmaya yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Kuzey 

yönünde bulunan "Tülüce" ise 

büyük kısmı ile meşelik, bir 

kısmıyla da çam ormanı olarak ta- 

  

ÇARDAK KASABASI 

bii yeşilliği sağlayan bir bölgedir. 
Rakım 1240 metre olup, iklim 
ılımana yakındır. Çok sıcak ya da 

çok soğuk değildir. İklimin bu 
özelliğinden dolayı Çardak, yaz 
mevsimlerinde yayla sayılır. 

Özellikle Adana, Mersin, Kahra- 
manmaraş gibi sıcak bölgelerden 

oldukça kalabalık insan çeker. Son 
yıllarda elma bahçeciliğinin ge- 

lişmesinden dolayı yeşil alanı 
artmış olup, bölgede en fazla yağış 

alan yerlerden biridir. 

6- Kurulduğundan bugüne 

  

Çardak kasabasından genel bir görünüş. 

kadarki idari yapısı: Çardak, ilk ku- 
ruluşundan itibaren hızla gelişmiş 
ve 1901 yılında ilçe olmuş. 1918 
yılında ise ilçeliği kaldırılmış, köy 
statüsü almış. 1960 yılında tekrar 

belediyelik kazanarak Bucak ol- 

muş. Halen Belediye olarak devam 
etmektedir. 

İlçe olduğu dönemlerde, dışa- 
rıdan gelen yöneticilerle halk 
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Medet ÖNLÜ 

arasında ilişkiler yoğunlaşmaya 
başlamış. Bu ilişkiler evlilik bo- 

yutları kazanmağa başlayınca, 

halk, kültür ve toplumsal 

değerlerimiz açısından asimilasyo- 

nun hızlanacağına yönelik düşün- 

celer taşımağa başlamışlar. Top- 
lumsal yapımız itibarıyla, toplum 
adına karar mercii durumunda olan 
"Yaşlılar Meclisi" ilçeliğin kal- 
dırılması yönünde talepte bulun- 

muşlar. Bölgesel bazı problemlerde 
buna eklenince ilçeliğin kaldırıl- 
ması devletçe de uygun görülmüş. 

Ve ilçelik 
kaldırılmış. 
Köy olarak 
kaldığı dö- 

nemlerde ö- 

nemli hiçbir 

toplumsal sı- 

kıntı yaşan- 

mamış. 1960 
yılında bele- 

diyelik tale- 
binde bulu- 

nulduğunda 

ise nüfus ye- 

tersizliği ne- 
deniyle, 3km 

mesafede bu- 
lunan Rum- 
koca Köyü 

Belediye mü- 

cavir alanın- 

da sayılmış. Kuruluşundan bu 
yana, kasabanın hakimiyetini 
elinde tutan Çeçenler, 26 mart 
1989 yerel seçimlerinde ise ilk defa 
Çeçen. olmayanların eline geç- 

mesine engel olamadı. Buna 
rağmen Çardak merkezde salt 
çoğunluk Çeçenlerden oluşmak- 
tadır. Ayrıca, eşraf Çeçendir ve 

arazinin 9 90'nı Çeçenlerin elinde 
bulunmaktadır. Belediye Başkan- 
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lığının kaybedilmesinde en büyük 

faktör, karşı tarafa oy veren "Bazı 

Çeçenler"dir. 

7- Hane Sayısı ve Nüfusu: 

Şu an kasabanın hane sayısı 350 

dolayındadır. Nüfusu ise 3200 ci- 

varındadır. Ancak, Çardak'ın gerçek 

nüfusunun İp 55'i kadarı, Çardak 

dışında yaşamaktadır. Çeçen olarak 

nüfusa kayıtlı olanların sayısı 

5000'den fazladır. 

8- Kasabanın Kuruluş Tari- 

hi: Kasabanın kuruluş tarihine 

ilişkin kesin bir bilgi olmamakla 
birlikte 1870'li yılların başlarında 

kurulduğu sanılıyor. Her geçen gün 

büyüme eğilimi göstererek günü- 

müzdeki boyutlarına ulaşmıştır. 

9- Kuruluşundaki ilk aileler 

ve aile reisleri: 

Kabileler Aile reisleri 

I- Yalxoy Kâx 

.2- Dişnoy Axt Hacı 

3- KeyEkki Gin Haci 

4- Baloy Zorki, Alxaz, 

Kahir 

5- Kurşiloy Oo Goyrbük, Tefsir 

6- Rikxoy Tât 

7- Enginoy Deng, Ada, Eldar, 

.Halim, Kavr 

İlk kuruluşunda hane sayısı 
30 olarak kabul ediliyor. Uzunca 
bir süre, yani 1920'lere kadar, ge- 

rek direkt Kafkasya'dan gerekse 

ülke içi diğer Çeçen köylerinden 

göç almıştır Çardak. 

10- Göç ve Çardak'ın yer- 
leşim merkezi olarak seçimi: 1864 
yılından itibaren yapılan büyük 
göçle, Anayurttan ayrılan insan- 
larımız, beraberlerinde eşyaları, at- 
ları, sığırları, araba (kağnı)'larıyla 

karayolu üzerinden Anadolu'ya gel- 

mişler. Sınırdan içeri girer girmez 

dönem hükümetinin iskân politi- 

kası uygulanmağa başlamış. Da- 

gınık yerleşmemeğe azami gayret 
gösterilmek istenmişse de dağınık 

yerleşmekten kurtulamamışlar. 

. Uzunyayla'yı geçerken, belli 

aralıklarda uygun görülen yerlere 

serpiştirilmişler. Son durağın Çar- 

dak olması zor sağlanmış. Çe- 

çenlerin bir kısmı Pazarcık ve Ada- 
" na'ya gönderilmişse de iklim 

şartlarının zorlayıcılığı nedeniyle 

tekrar, Çardak'a dönenler olmuş. 

Çardak'ın yerleşim birimi olarak 
seçilmesinin en önemli nedeni 

coğrafyasının Kafkasya'yı andır- 

ması ve hükümetin iskân politi- 

kasına uygun düşmesidir. 

11- İnsanlarımızın göç es- 
nasında düşünceleri: Zor koşulların 

  
Çardak'ta bir düğün sahnesi, 

yaşanmasından dolayı Anavatanı 

terkederek göçen insanlarımız, gci- 

dikleri bu ülkede kesinlikle 

yerleşmek düşüncesi taşımamışlar 

ilk zamanlar. Bulundukları bu yer- 

leri sadece geçici ikâmet yeti olarak 
kullanma isteğindelermiş. İlk gel- 
diklerinde düzenli olarak yer- 

leşmemişler, geçici barakalar 

biçiminde evler yapmışlar, tarla- 

bağ-bahçe edinmemişler. Kafkas- 

ya'ya geri dönme noktasında ol- 

dukça kararlı bir tutum içeri- 

sindelermiş. Ancak zaman ilerle- 
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dikçe geriye dönüş .bir hayal ol- 

maya başlamış. Çardak'ta ilk defa, 

iki katlı bir evin yapılması Anado- 

lu'ya yerleşme düşüncesinin imzası 

niteliğini taşımış. Ve bu ilk imza 

niteliğindeki iki katlı eve diğer iki 
katlı evler eklenmeğe başlamış. 

Çoğunluklu, tipik "Kafkas Evi" 
örneklerine uygun yapılar biçi- 

mindedir Çardak'taki evler. 

12- Günümüzde Çardak'ın 

sosyal konumu: 

Çardak, Kafkas- 

ya'yı terkeden 

Çeçenlerin kur- 

muş olduğu en 

büyük yerleşim 

birimi olma 

özelliğini taşı- 

yor. Çardak ül- 

ke içerisindeki 

bütün Çeçenler 

tarafından bilin- 

diği gibi, Kaf- 
kasya, Suriye, 

Ürdün ve Ame- 
rika'daki Çeçen- 

ler tarafından da 

bilinen, tanınan 

bir yerdir. 

13- Sos- 
yal-kültürel faa- 

liyetler: Özel- 
likle Çardak 
dışında bulunan 

Çardaklı Çe- 

çenler, sosyal 

faaliyctlere daha 
fazla önem ve- 

riyorlar. Çeçen- 

ce kitapların 
tercüme edilerek yayınlanması, 

Kafkasya'yla ilişkilerin geliştiril- 

mesi, Çeçence okuma-yazma 
öğrenimi gibi konularda ümit veri- 

ci gelişmeler kaydedilmektedir. 

Ayrıca, İstanbul'da bulunan Çar- 
dak'lı Çeçenler tarafından, "Çar- 
dak'lılar Sosyal ve Kültürci Daya- 
nışma Derneği" adı altında bir der- 
nek kurulmuş olup, Mart 1989 tar- 

ihinden itibaren faaliyetlerine 

başlamıştır. İlki geçen yıl olmak 
üzere İstanbul'da yapılan "Çar- 
dak'lılar Gecesi"ni, yine Çardak'ta 
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yapılan ve bütün halkın ka- 

tulımıyla gerçekleşen "Çardak'lılar 

Halk Gecesi" takip etmiştir. Son 

olarak 31 Mart 1989 tarihinde, 
İstanbul'da ikinci "Çardak'lılar Ge- 
cesi" gerçekleştirilmiş olup, bu or- 

ganizasyonlara hemşcehrilerimizin 

yoğun ilgisi sağlanmıştır. Ayrıca, 

halk ezgileri, şiir, hikaye gibi ede- 

bi çalışmalar da bu sosyal faaliyet- 
İcrin uzantılarıdır diye sıralanabilir. 

14- Anadili konuşma oranı/ 

günümüzde dil olayının uygulama- 

daki son hali: Çardak'ta o 75 

oranında Çeçen dilinin konu- 

şulduğu söylenebilir. Yaşlıların he- 

men tamamının dili bildikleri ve 

konuştukları, gençlerin ise özel- 

likle son yıllarda daha bir 

konuşmağa ve öğrenmeğe yönel- 

dikleri gözlemleniyor. Anavatanla 
ilişkilerin artmağa başlaması, bu 
konuda avantaj sağlayıcı etkenler- 

dendir. 

Gün geçtikçe, özellikle genç- 

lerin toplumsal kaygılarına yönelik 

duyarlılıklarının artıyor olması ol- 

dukça sevindiricidir. Bu duyarlılık 
Çeçenceyi okuma-yazma yönünde 

de geliştirmeğe sevkediyor genç- 

lerimizi. 

15- Toplumsal kültürümüz 

açısından durum: Kasabamızda bu- 

lunan Çeçenler, öteden beri eğitime 
son derece önem vermişler. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru- 

luşundan itibaren, özellikle yeni al- 

fabe ile yapılmağa başlanan 
eğitimin ilk öncülerini çıkaran bir 
yerdir Çardak, Eğitime bu denli 
önem verilmesinin, arazi yetersiz- 

liği, ekonomik koşulların Zor- 
layıcılığı ile de ilintisi vardır 

kuşkusuz. İlk zamanlardan beri ol- 
dukça fazla bürokrat yetişmiştir. 
Bu alanda, bu kadar ürün vermesi- 

nin avantajlı yönleri olduğu gibi, 
olumsuz yönleride olmuştur. 

Öncelikle, kendi kültürümüzün 
dışında "resmi kültür" ile tanışıklık 
kazanmış insanlarımız. Buna bağlı 
olarak zaten varlığı her yönüyle 

hissedilen mevcut toplumun hakim 

kültürü arasında değişimler yaşa- 

mak zorunda kalmış. Görevleri 

gereği Çardak dışında bulunan me-.x 

murlar kendi toplumsal özel- 

liklerinde erozyonlar yaşamaya 

başlamışlar. Yabancılarla evlenme, 

dilin unutulması, toplumsal değer 

yargılarının zayıflaması vs. Benzeri 

olumsuz değişimler kasabada bulu- 

nan insanlarımıza da sirayet elmiş 

zamanla. Bütün bu olumsuz ciki- 

ienmelere rağmen, Çardak'ın mev- 

cutları arasında iyi bir yerinin 

olduğunu söyleyebiliriz. 

16- Okuma-yazma oranı: 
Okuma-yazma oranı 9 99'dur. 

İlkokul, Cumhuriyet öncesinden 
beri mevcut. Ortaokul ise 1968/69 
yılında eğitime açıldı. Çardak'lı 

Çeçenlerden 600'ün üzerinde 

üniversite mezunu insan var. Halen 

Türkiye'nn değişik üniversi- 

telerinde okuyan 40'a yakın 

öğrencisi var. Öteden beri bürok- 
rasinin değişik kademelerinde iyi 

yer edinen oldukça fazla insan- 

larımız olmuştur. Hala da vardır. 

Ancak son yıllarda ülkenin mevcut 

şartları gözönüne alınarak daha çok 

serbest mesleklerle alakalı işlere 
yönelmektedirler, 

17- Kasabanın verdiği göç/ 
“aldığı göç/nedenleri: Mevcut eko- 
nomik şartlar ve eğitim olgusuna 

bağlı olarak, daha iyi bir yer edin- 

me düşüncesiyle sürekli göç veri- 

yor Çardak. Çoğunlukla göçen in- 

sanlar Çeçendir. Dışarı göçün son 
yıllarda yavaşladığı gözlemleniyor. 

Aynı anda sürekli göç alan bir yer- 

dir de Çardak. Daha önceleri çoban, 

ortakçı, hizmetli olarak getirilen 
yabancılara ek, son 20 yılda çevre 
köylerden oldukça göz almıştır. 
Alınan göçün de eski hızını kay- 

bettiğini söyleyebiliriz. 

18- Kasabadaki yabancıların 

oranı: Çardak merkezde yabancı in- 

sanların oranı o 30 nispetindedir. 

19- Dışarıda yerleşen aileler/ 

dağılım yerleri: Dışarı göçmüş 

olan insanlarımız İstanbul, Ankara, 
Adana, Mersin ve Kahramanmaraş 

gibi illerde yoğunlaşmışlardır. 

İstanbul'da 82 hane, Ankara'da 

35 hane Çardak'lı yaşamaktadır. 
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20- Kasabanın gelir kaynak- 

ları: Daha önceki dönemlerde 

ağırlık tarım ve hayvancılığa veri- 

lirken, son zamanlarda Elma 

bahçeciliği büyük önem kazandı. 

Bu alanda Türkiye'nin örnek 

yerleşim birimlerinden birisidir. 
Yılda ortalama 2000 ton elma 

üretilmektedir. 

Devlet memurluğundan dolayı 
elde edilen gelirin de miktarı ol- 

dukça iyidir. Ticari faaliyetlerde bir 
diğer gelir kaynağı türüdür. 

23- Kasabada bulunan sosyal 
birimler: 

- İki tane cami, birisi kasabanın 
kuruluşuyla yaşıt, diğeri henüz 
yapıldı. 

- İlkokul; Cumhuriyet öncesi ku- 

rulmuş. 

- Ortaokul, 1968/69 öğrenim se- 
zonunda açıldı. 

- Sağlık Ocağı 

- PTT 

- Meteoroloji 

- Orman Bölge Şefliği 

- Tarım Kredi Kooperatifi 

- Karakol 

- TEK Şubesi 

22- Çevredeki diğer Çerkes 
köyleri: Çevrede Göksun ve Afşin 
ilçelerine bağlı 20'ye yakın Çerkes 

köyü var. Bunların 1'i Çeçen, 3'ü 

Dağıstanlı, kalanları ise Adige 

köyleridir. Bu köylerin en uzağı 

Çardak'a 35 km. mesafededir. 

23- Çardak kasabasında mev- 

cut olan kabileler: Enginoy, 
Dişnoy, Baloy, Çertoy, Gendirgi- 
noy, Yalxoy, Kurşiloy, Key Ekki, 

Sesinoy, Benoy, Şunoy, Rikxoy, 
Sçontroy, Erştxoy, Peşxoy, 

Neşxoyiğ 
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  Devrim sonrası anayurfta daha rahat 

ve geniş olanaklarla yazılan. kitaplar- 
  

izzet aydemir 
dan .yaralanmak kitabı daha, do- 
nanımlı hale getirebilirdi. Yine “de 
Aydemir'in oldukça zengin bir kay- 

  

nakçası var. Bazı eserleri şovenist ve 
bu konularda yeterli bilgilerden yoksun 

Türk yazarlarının gerçekleri çarpıiması 
olarak niteleyen Aydemir, sürgün 

öncesi Kuzey Kafkasyadan kesitler, 
emperyalist devletlerin Kuzey Kafkas- 

  ya politikaları, Çarlık Rusyasının Kuzey 
  

  

Kafkasyayı istila süreci ve sürgün,- 

ardından da Osmanlıların iskan polifi- 
kası kısaca Kuzey Kafkasyalıların yok 
oluşa itilmelerini tarihi bir Tabloy- 

Aydemir, önsözünde esere göç 
adının verilmesinin "nedeni Büyük 
Çerkes sürgününün tarihe bu İsimle 
geçmesinden kaynaklanmıştır. ve 
odak noktası çok daha parlatılmış bir 
sürgün tarihini yazacaklara ışık tutması 

dileğiyle sunulur" diyor. Aydemir'in 
odak noktasıysa "Göç mü? Sürgün 
mü?" başlıklı sayfalarda veriliyor. 
Sürgünü kanıtlayan çeşitli belgelerden 
sonra şöyle diyor. "Söç, tamamen ol- 

masa bile isteğe bağlıyken, sürgün 
olayı istek dışında oluşturulan bir zorla- 
madır. İkisinin de yarattığı sonuçları bir- 
birinden ayırmakta büyük yarar vardır. 

Eğer bir ulusun anayurdundan ayrılışı 
göç şeklinde yorumlanırsa gelecekte 
o ulusun anavatanları üzerindeki nak 
iddialarının geçerliliği tartışılabilir. ama 
bu ayrılış göç şeklinde değilde sürgün 
niteliğinde ise, o ulusa zorla kabul ettiri- 
len bir girişşmdir ve o ulus vatanından 
ayrı durumda ve milli benliğini 

yaşatabilmişse her zaman anavd- 
tanına sahip çıkma hakkına sahiptir.       

GÖÇ 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür derneği kurucu- 
larından, 1964-1975 yılları arasında onbir yıl süreyle Kaf- 
kasya Kültürel Dergiyi yayımlayan, yıllardır Çerkeslerle il- 
gili araştırmalarını sürdüren İzzet Aydemir 1925 yılında 
G.Antep'in Kilis ilçesinde doğdu. Şapsığların Çuşha 
sülalesinden olan Aydemir, "Kazanuko Jabağı, Kafkas 

Hikayeleri Antolojisi ve Çerkesyada Sosyal Yaşayış ve 
Adetler" adi kitapları da yayımladı. En son Kuzey Kaf- 
kasyalıların Sürgün Tarihini anlatan GÖÇ adli kitabıysa 
1988 ortalarında Ankara'da çıktı. 

Aydemir kitabında sürgün tarihine bugüne kadar 
yapılamamış en net bakış açısını koyarken yararlandığı 
kaynaklarda Sovyet yayınlarının azlığı dikkati çekiyor. 
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Ve öyle de olmalıdır. Çerkes yazar ve 
düşünürü Fetgerey Şoenu'da "... top- 
lum olarak göçlerinde hemen daima 

en sonunda bir dönüşle sonuçlandığını bilmek lazımdır 
dememiş mi?" 

GÖÇ mutlaka okunması, tartışılması gereken bir ki- 
Tap. Aydemir'e tüm kamuoyuna malolabilecek ve ka- 
ranlıkta kalmış bir çok konuyu açığa çıkaran başarılı 
yapıtı İçin teşekkür ederken sözü yine Aydemir'e vere- 

rek noktalıyoruz. 

"Yirminci yüzyıl sonuna erişebilen ulusların artık yok 
olmalarına olanak tanınmayacaktır. İlkesinden hareket 
edilirse ve Çerkes'lerde bu çağa genel de erişe- 
bildiklerine göre bu ilkenin onlar için de geçerliliğini koru- 
ması hayalci bir görüş olmamalıdır. 

Herşeyden önce yapılacak ilk şey geleceğe 
yönelik ulusal bir politika ve stratejinin oluşturulmasıdır." 

Adnan Güzey 
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Sevgili Çocuklar, 

Yeni bir sayı ile yine 
sizlerleyiz. Daha önceki sa- 

yımızda "güzel bir çiçek 

bahçesi kuralım" demiştik. 

Yavaş yavaş bahçemiz 

güzelleşmeye başladı. İik 
sayıda resimli masal ve 
müzik notaları sunmuştuk. 

Bu sayıda, siz kardeş- 

lerimizin katkısıyla yeni 

güzellikler sunuyoruz. Nesij 

kardeşimizin şiiri çok güzel. 

sizlerden de bekliyor, kar- 

deşimizi şiir yazma ye- 

teneğirden dolayı kutluyo- 

ruz. 

Ayrıca Deniz Abla'nın 

hazırladığı "Biraz da Dü- 

şünelim" adı altında iki tane 

bulmaca sunuyoruz. Bu bul- 

macaların ikisini de doğru 

olarak çözüp bize gönderen 
kardeşlerimizin arasından 

kura ile beş tanesine hediye 

göndereceğiz. Yalnız başka 

bir kağıda yazmanız gere- 

kiyor. her türlü istekleri- 

nizi, yazdıklarınızı bekli- 

yor, hepinize aydınlık, güzel 

günler diliyoruz. 

Deniz Abla - Zafer Abi 

  

    

    

   

  

Eski zamanlarda bir kral 
idama mahkum ettiği akıllı bir 
mahkuma son bir şans vererek, 
biri hayat, diğeri ölüm yazılı iki 
kağıdı iki ayrı kutuya koyup 
seçmesini ister. 1. kutunun 
kapağında "Bu kutuda hayat, 
diğer kutuda ölüm kağıdı var" 
yazılıdır. 2. kutunun kapağında 
ise "Bu kutulardan birinde 
hayat, diğerinde ölüm kağıdı 
var" yazılıdır. 

Kral kağıtlarda yazılı olan 
önermelerden birinin doğru, 
diğerinin yanlış olduğunu ve 
mahkumun kurtulabilmesi için 
hayat kağıdını bulması gerek- 
tiğini söyler. 

Mahkum kurtulmak için 
hangi kutuyu seçmelidir? 

  

Çİ İLE EŞEK! 
Nur Dergisi (Nalçık) 

Köyün birinde bir adam 
yaşarmış. Adamın bir keçisi 
birde eşeği varmış. Başkada 
hiç hayvanı yokmuş. 
Adamın keçisi hep eşeği 
kıskanırmış. Ona çok fazla ot 
veriyorlar diye, keçi buna 
çok üzülüyormuş, fakat eşek 
daha fazla iş yaptığından 
adam, hep daha çok .otu 
ona yediriyormuş. Buna 
dayanamayan keçi uzun 
uzun düşündükten sonra 
aklına eşeğe bir oyun oynar- 
mayı koymuş. Eşeğin yanına 
giderek "bak eşek kardeşim 
senin için çok üzülüyorum" 

demiş. 'Zavallı senin bu halin 
ne böyle -Eşeğe yükle- 

      Gi eğ ht 

  

        

2 3 4 

/ 8 i Yanda 16 adet 
13 14 çöpten oluşmuş 3 kare 

5 6 görüyorsunuz. Bu çöp- 
0 1 15 lerden sadece ikisinin 

yerini oynatarak dört 
eşit kare oluşturun. 

12 16 
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yebildiği herşey yüküdür- 
sözü doğru galiba. Sana 
yüklemedikleri şey kalmadı. 
Bunlar yetmiyormuş gibi bir 
de değirmen taşını çevir- 
men için koşuyorlar. Hergün 
kan-ter içinde kalıyorsun, 
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yazık değilmi sana' demiş. 
Bunu duyan eşek, keçinin 
sözlerine inanarak "haklısın 
çok yoruluyorum, ama ne 
yapabilirim, benimde işim 
bu" demiş. Uyanık keçi he- 
men atılmış "ne mi yapabilir- 
sin? Kolayı var. Karnım 

ağrıyor, hastayım der uzG- 
nırsın, En azından biraz din- 
lenmiş olursun" demiş. Eşek 
biraz düşünmüş sonra da 
"haklısın galiba, dinlenmeye 
çok ihtiyacım var. Sağol keçi 
kardeş bu iyiliğini hiç unut- 
mayacağım" demiş. Keçi 
de "aman eşek kardeş, dost 
dediğin böyle zor günlerde 

Eşek yanından uzak- 
laşınca keçi sevinerek oynar- 
maya başlamış bir taraftan- 
da kendi kendine söyle- 
niyormuş "şimdi yaşadım 
işte. O hasta işe yaramaz 
diye ya satarlar yada evden 

kovarlar. Evde de yalnız ben 
kaldığım için beni de iyice 
beslerler, bütün yiyecekler 

bana kaldı. Şu eşek ie 
amma saf be" diyerek 
eşeğin başına gelecekleri 
görmek içim meraklanmaya 
başlamış. 

Kapının önünde hasta 
numarası yapan eşeği, sahi- 
bi görünce telaşlanmış, ne 

    
  

    
yardım etmeli" demiş ve de- 
vam etmiş "nadi sen git has- 
ta numarası yap". Eşek se- 
vinerek 'Tamam gidip kar- 
pının önüne yatayım" demiş 
ve keçinin yanından ayrıl- 
MIŞ. 

yapacağını bilememiş, 
komşularını çağırmış, onlar- 
da çare bulamamış. Bu ara- 

“da eşekte kendi kendine "Şu 
keçi çok akıllı.iyi ki böyle bir 
dostum var, onun sayesinde 
biraz dinlenebiliyorum" diye 

sevinip yatıyormuş. Adam 
çareyi baytar çağırmakta 
bulmuş. Baytar çağırmaya 
giden adam dönünceye ka- 
dar eşek yerinden kalkma- 

dan yatmış. Adam Baytar'la 
beraber dönünce. keçiyi 
eşeğin başında oturürken 
görmüş. 'Bak Baylar bey" 
demiş. "Hasta eşeğim bu. 
Ben de keçim de eşeğin 
hastalığına çok üzülüyoruz. 
Ne olur hastalığını bulup onu 
iyileştirin. O olmazsa işlerimi 
kim yapacak? Ne olur çaresi 
neyse söyleyin" diye yal- 
varıyormuş. 

Baytar hemen malze- 
melerini çantasından çıkar- 
rarak muayene etmeye 

başlamış ama hiçbir hastalık 
bulamamış. Sonra etrafına 
bakınmış keçiyi görünce 

“bunun hastalığını ancak- 
birşeyle iyileştirebiliriz" de- 
miş, Adam hemen atılmış 
"ne olursun söyle, ne gere- 
kKiyorsa getireyim" demiş. 
Baytarda "© zaman şu 
keçini kesip ciğerini buna 
yedirmen gerekiyor" demiş. 
Adamda "kolay onun ciğe- 
rini hemen getiririm" diyerek 
cebinden bıçağını çıkartmış. 
Telaşa kapılan keçi, çareyi 
evden kaçmakta bulmuş. 
Yiyeceklerin hepsi de tabi 
eşeğe kalmış. Evet çocuklar 
başkaları için kötülük düşün- 
menin iyi birşey olmadığını 
anlatan masalımız da bura- 
da bitmişEk 
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Eşekler yük taşımaktan, 
horlanmaktan, eşek, eşekoğlu 
eşek gibi sözler işitmekten 
yılmışlar, anırarak biribirle- 
rine haber ulaştırıp kuytu bir 
vadide toplanmışlar. Yıllardır 
değirmene yük taşımaktan 
sırlı yara olmuş, işe yaramaz 
hale gelince ölsün diye çayıra. 
bırakılan en yaşlı eşek top- 
lantıya başkanlık etmektey- 
miş. Söz alan eşekler sıra ile 
bu iğrenç yaşamdan kurtul- 
manın yollarını araştırmışlar, 
açıklamalar yapmışlar, Ancak 
hangi önlem yada fikir öne- 
rilse önerilsin, insanoğlunun 
egemenliğinden kurtulamıya- 
caklarına karar vermişler. So- 
nunda tek çıkar yolun insan- 

- laşmak olduğu konusunda an- 
laşmışlar. Ama nasıl insan ola- 
caklar..? Bu sorun yaradılış ile 
ilgili bir olay, topluluğun en 
önünde oturan boz eşek kalka- 
rak şöyle konuşmuş: 

"Bakınız ben kulağımla 
duydum.. sahibimden.. İnsan- 
ların Tlepş adında bir demir- 
cileri varmış, taş parçalarını 
çekici ile kırarak içinden ço- 
cuklar çıkarırmış, bu demir- 
ci cansız taşlardan canlı be- 
bekler yapabildiğine göre bizi 
de insan olarak değiştirebilir, 
bizde ona başvuralım. Hiç ol- 
mazsa bizim canımız var. bu 
açıdan taşlardan daha bir 
avantajlıyız. Bizi de insan yap- 
sın... Hepimizin sahibi var, bizi 
insan yapsın ki eşeklikten 
kurtulup özgürlüğe kavuşa- 
ım..." 

Bu fikri kabul etmişler. 
Başta boz eşek olmak üzere iki 
üç eşek kalkıp Tlepş ile 
konuşmaya gitmişler. Dertleri- 
ni anlatmışlar, böyle bir şeyin 
mümkün olamayacağını anla- 
tan Tlepş bakmışki eşekler bu 
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konuda ısrarlı, onları 
başından savmak için 
şöyle demiş" 

"Bakınız, sizin in- 
san olmanız için çok 
zor bir işi becermeniz 
gerekmektedir. Yapa- 
bilirmisiniz bilemiyo- 
rum..." , 

Boz eşek anırarak 
söze karışmış: 

“Aaaa a-iii, aaa- 
ii... her şeyi yaparız, 
yeterki insan olabile- 
lim... eşeklikten kur- 
tulabilelim... "Tlepş 
onlara şöyle demiş: 

"Bundan böyle çiş- 
lerinizi birleştirip bir 
ırmak akıtabilirseniz 

hepiniz insan olabilir- 
siniz..." Eşekler sevi- 
nerek ayrılmışlar ora- 
dan. Aradan binlerce 
yıl geçmiştir. Eşekler 
bu umutlarını hala yi- 
ürmemişlerdir. Neden 
mi dersiniz...? Bir eşek 
yükün altında inleye 
tslaya giderken yolda 
bir ıslaklık görünce 
önce koklar, eşek çişi 
olduğunu anlayınca dur- 
rup oracığa kendi 
çişini de yapar... 

Pınarbaşı-Kazancık kö- 
yünden K'unipat Kadir ta- 
rafından anlatılan bu metin 
Özdemir Özbay tarafından der- 
lenerek Türkçeleştirilmiştir. 

  

  

Bir at gördüm geçen gün dergide, 
Kara bir Kabardin-Balkar atı. 
Resimde gördüm yalnızca onu, 
Ama anladım ne soylu olduğunu. 

Dedim hangi yiğit biner ona? 
Biri hariç hiç biri. 
O birinin adı da zaten belli, 
"Adığe Süvarisi", 

Belinde kılıcı, kaması. 
Sırtında Çerkeska'sı, 
Süslü eyeri, üzengisi, 
İşte Adığe Süvarisi. 

Ama heyecanlanmayın, 
Üzgünüm. Ümitlenmeyin, 
Nerde! 

Sokakta onu göremezsiniz, zor olur, 
Kapatırsanız dergiyi birden kaybolur! 

M. NESİJ 
Ankara-Şubat 1989 

e40e



  

  

  

    

  

Adığey'den konuk olarak Düzce'ye gelen Sayın 
Nurdin MAMİ, Türkiye'de 18 gün kalmış, bu arada 
bazı derneklerimize de uğramıştır. Kendileri ile 
İstanbul derneğimizde 18 Ekim 1988 akşamı 
geniş bir söyleşi yapılmıştır. Söyleşi özetle 
şöyleydi: 

Kendinizi tanıtır mısınız? 

2 Ocak 1964'te Adığe Özerk Bölgesi'nin Teuçoj 
ilçesine bağlı Şınci köyünde, Bjeduğ kökenli bir 
çiftçi ailesinin son çocuğu olarak dünyaya geldim, 
kendimden büyük ve hepsi evli üç ablam ile bir 

ağabeyim var. Önce Adığece ve Rusça öğrenim 
yapan köyümün okulunu bitirdim (1981). 
Ardından Üniversite giriş sınavlarına katıldım, ama 
kazanamadım. Bu nedenle iki yıl işte ça- 
lıştım.Sonra Krasnodar Hukuk Fakültesi sınavını 
kazandım. Şimdi orada okuyorum ve ağabeyimin 
Krasnodar'daki evinde, yanlarında kalıyorum. 

Kafkasya'daki Adığelerin nüfusunu, hangi 
bölgelerde yaşadıklarını ve bölgenizin 

nüfusunu da söyler misiniz? 

Kafkasya'daki Adiğelerin sayısı 1979 nüfus sayım 
cetvelinde gösterilmişti. Bizde sayım 10 yılda bir 
yapılır. Bu nedenle yeni sayım 1989 yılında 
yapılacaktır. 
1979 sayımına göre Kafkasya'da Adığe halklarının 
toplam nüfusu 477 bin idi. Bu nüfus Adiğeler 
(109 bin), Kabartaylar (322 bin) ve Çerkeslerden 
(46 bin) oluşmaktadır. 
Adiğeler, Adığe Özerk Bölgesi (86.500) ile 
Kıyıboyu Şapsığe'de (20 bin); Kabartaylar, Kabar- 
tay-Balkar ÖSSC'nde (304 bin); Çerkesler de 
Karaçay-Çerkesk Özerk Bölgesi'nde (34.500) 
topludurlar. 
.Adığe ÖB'nin nüfusu 404.400 idi. Bu nüfusun 
285.500'ü Rus (S5 70.6), 86.500'ü de (e 21.4) 
Adiığe idi. 

Adiğe, Kabartay ve Çerkes ulusal 
toplulukları Adığe kökenli 

. olduklarına göre, bunların 
hepsinin birleşik bir bölge ve 
bir Adığe ulusu oluşturmaları 

olanaksız mıdır? 
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Nurdin MAMİ İLE SÖYLEŞİ 
Düzenleyen: C. HAPİ 

Birleşme için Adiığelerin bir bölgede toplanması 
gerekecektir kanısındayım. Çünkü dört bölge 
(Kıyıboyu Şapsığe, Adığey, Çerkes ve Kabartay) 
hem birbirine uzak ve hem de yoğun bir Rus 
nüfus çoğunluğuyla kuşatılmış bulunmaktadır. 
Birleşme, özerkliğin verildiği 1920 yıllarında daha 
kolay gerçekleştirilebilirdi. Şimdi daha zor. 

Prezidyum'da ve Politbüro'da Adığe var mı? 

Yok. Ama parti Merkez Komitesi'nde AÂdığe üye 

var. 

Adığe ÖB'nde Adiğeler nüfusun W 21.4 
kadarı olduğuna göre, bölgenizin yönetimi 
çoğunluğu oluşturan Rusların elinde midir? 
O takdirde özerkliğin ne anlamı kalır? 
Bölgenizden Moskova'ya gönderilen 

5 temsilciden kaç tanesi Adığedir? 

Bu konularda bizi aydınlatır mısınız? 

  

Bizim ikibuçuk yılda bir seçilen bir özerk bölge 
meclisimiz var. Bu mecliste Adığeler nüfusları 
oranında değil, özerklik nedeniyle çoğunluğu 
oluşturacak biçimde temsil edilir. Adığe ÖB Mecli- 
si kendi içinden bölgeyi yönetecek "Adığe ÖB 
Yürütme Komitesi"ni seçer. Bu komitenin başkanı 
Adığe olur ve sizdeki vali konumundadır. 
Başkanın yardımcıları Rus ağırlıklı olabilir, ancak 
her zaman için bölge yürütme komitesi üye tam 
sayısının en az yarısı Adığe olur. 
Durum, ilçelerde de buna benzemektedir. Ayrıca 
parti bölge komitesi ile ilçe komitelerinin birinci 
sekreterleri de Adığelerden seçilir. Böylece 
Adiğelerin nüfusu ne olursa olsun, özerk böl- 
gelerini yönetmeleri olanağı sağlanır. 
Adığe ÖB'nin çoğunluğu oluşturan Rus nüfusu 
(“o 70.6), bölge yönetimine Adığelerden daha az 
temsilci ile katılır; ama bölgemizin içinde yer aldığı 
Krasnodar eyaleti yönetimine ise nüfusu oranın- 
da katılır. Böylece Rusların hukuku ve çıkarı eyalet 
yönetimince korunur ve dengelenir. 
SSCB Parlamentosu, iki meclisten oluşur. Her iki 
meclis eşit haklıdır ve 750'şer üyeden oluş- 
muştur. Meclislerin biri federal yapı gereği ulusları; 
ikincisi de genel nüfusu (halkı) temsil için 
oluşturulmuştur. 
Bu bakımdan Milliyetler Meclisi'ne özerk bölge 
payı olarak düşen 5 üye Adığelerden seçilir. O 
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hak Adığe ÖB'nde yaşayan Adiğelere verilmiştir. 
Dolayısıyla Milliyetler Meclisi'nde Adığe ÖB adına 
Rusların seçilme hakkı yoktur. 
Parlamenio'nun ikinci meclisi olan Halk Meclisi'ne 

ise, etnik kökene bakılmaksızın bölge nüfusuna 

göre temsilci (milletvekili) seçilir. 

Adiğe Özerk Bölgesi'nde geçerli dil 
hangisidir? Toplantılarda ve devlet 
işlerinde hangi dil kullanılmaktadır? 
Rusça kullanılıyorsa, Gorbaçov yönetimi 
Adığece için de kullanım olanağı 

tanıyacak mıdır? Ne dersiniz? 

Adığe ÖB'nde geçerli dil, yasalara göre, Adığece 
olmalıdır. SSCB Anayasası'na ve yasalara göre, 
bir yerde çoğunluğun konuştuğu dil, o yerde kul- 
lanılmalıdır. Adığece de ilkin Adiğe ÖB'nde 
böylesine bir konuma sahipti. Sonra hiçbir yasal 
engel bulunmadığı halde bundan vazgeçildi ve 
sadece Rusça kullanılmaya başlandı. Bu da şöyle 

oldu: 
. Stalin döneminde yukarıdan gelen önemli konuk- 

ların katıldığı toplantılarda, konuklar da ko- 
nuşmaları anlasınlar denerek Rusça konuşulmaya 

başlandı. Derken, Adığece konuşulmaz oldu. 
Bu durumu kimse eleştiremiyordu. Gorbaçov'un 
başa geçmesiyle Adığecenin yeniden Adığe 

ÖB'nde geçerli bir ulusal dil konumuna gelmesi 
için çalışmalar başladı. Şimdi bunun mücadelesi 
verilmektedir. 

Adığe ÖB'nin kendi televizyonu var mı? 
Krasnodar televizyonunun Adiğece yayın 
yapiığının söylenmesine karşın, bölgenizi 
gezenler böyle birşeyin söz konusu 
olmadığını ya da Adiğece bir yayına 
rastlamadıklarını söylüyorlar. Siz ne 
dersiniz? Ayrıca kısa dalga 41 metreden 

cuma günleri saat 21.30'da Maykop'tan 
yapılan Adiğece yarım saatlik radyo yayını, 
başka İstasyonların boğmasi nedeniyle 
hemen hiç duyulmuyor. Yayının daha 
geç bir saate alınmasını İstiyoruz, 

lütfen yetkililere iletir misiniz? 

Adığe ÖB'nde Adiğece yayın yapan bir televiz- 
yon istasyonumuz yok. Televizyon istasyonu 
kurma hakkı özerk cumhuriyetlerle birlik cumhu- 
riyetlerin& veriliyor. Krasnodar eyalet televizyonu 
Adiğeler için saat ayırıyor: Rusça olan bu program 
içinde Adiğece konuşma ve şarkılara da yer veri- 
lebiliyor. Ayrıca Krasnodar televizyonu, eyalet ha- 
berlerini verirken, aynı eyalet içinde bulun- 
duğumuzdan Adiğelere ve Adığe ÖB'ne de 
değinmektedir. Ama bütün bunları izleyebilmek 
için Rusça bilmek gerekmektedir. 
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41 metreden yapılan Adığece radyo yayınını 

Türkiye'de iken duydum. Orta dalga Adığe Rad- 
yosu yayını ise sürüyor, ancak, Türkiye'den du- 
yulmuyor. 

Gorbaçov yönetiminin bütün bu güçlüklerin 
üstesinden gelebileceğine gerçekten 

inanıyor musunuz? 

Kişisel olarak, Gorbaçov'a ve onun önderliğinde 
başlatılan Glasnost (açıklık), Perestroyka (yeniden 

yapılanma) ve demokratikleşme politikasına olan 
inancım tamdır. Bu politika, sorunların bilimsel ve 

demokratik bir platformda ele alınması olanağını 

getirmiştir. Dolayısıyla Adığelerin kendi sorunlarını 
ele alıp tartışmaları ve çözüm önerilerinde bulun- 

maları demokratikleşmenin bir gereğidir. Bu nok- 

tadan geriye dönüş söz konusu olamaz. 
Korku ve çekingenliği artık geride bıraktığımızı 
söylemeliyim. Ama bu, sorumsuz davranışlarda 
bulunma özgürlüğünün tanınması anlamına da 
gelmez. Bunu iyice ayırmak gerekir. 
Yeni bir Cumhuriyet kurulacağına ilişkin sözleriniz, 

bir süre önce karşılaştığım ve o zaman anlam vere- 
mediğim bir olayı anımsamama neden oldu: 

Ülkenize gelmemden bir süre önce, Adığe yazar 
ve sanatçıları başkent Maykop'ta toplanıp bazı. ka- 
rarlar almış ve bir komite oluşturmuşlardı. Asker 

HADEĞALT ve İshak MEŞBAŞ öncülüğündeki 
komite, köylerimizi tek tek dolaşmıştı. Bu arada 
köyümüz Şıncıy'e de gelen komite üyeleri 
Adığeliğin yeniden canlandırılması, Adığe dili ile 
kültürünün daha da güçledirilmesi gerektiğini an- 
latmış ve köylülerin desteğini istemişlerdi. Bizde 
aydınların özel bir ağırlığı vardır. Ama; Adığeler için 
yeni bir cumhuriyet kurulacağına ilişkin birşey 
duymadım. 

Demin söylediğim gibi, demokratikleşme süreci 
içinde, yitirdiğimiz bazı şeyleri geri alabi- 
leceğimize, sesimizi daha fazla duyurabi- 
leceğimize ve toparlanacağımıza ilişkin beklentile- 
rimi koruyorum. 
Gorbaçov'un, tüm engellemelere karşın, bu nok- 

taya gelebilmiş olması, verdiği sözleri gerçek- 
leştireceğinin sanırım yeterli bir güvencesidir. 

" Kıyıboyu Şapsığe'nin statüsü ve oradaki 

Adiğeler hakkında bilgi verir misiniz? 

Kıyıboyu Şapsığe, geniş anlamda Abhazya'ya 
dek uzanan Karadeniz kıyısındaki bölgedir. 
Adığelerin ayrılmasıyla bu bölge etnik anlamda 
küçüldü. Şimdi Adığeler toplu olarak Krasnodar 
eyaletine bağlı Tuapse ve Soçi ilçelerinde Bulun- 
maktadır. Biz bu yöreye Kıyıboyu Şapsığe diyoruz 
ve demin söylediğim gibi ofada 20 bin kadar 
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Adığe yaşadığı söylenmektedir. Oraya hiç gitme- 
dim, ama oradan bir arkadaşım var. 

Adiğeler 1864 ' te ülkelerinden ayrılıp 
Osmanlı topraklarına yerleşmek durumunda 

kaldılar. Osmanlı topraklarına göç ettikleri 
iddiası yanında; tam tersine, bu nüfus 
akışının Rus hükümetince alınmış bir 
sürgün kararı doğrultusunda zorla 
gerçekleştirildiğine ilişkin görüşler de 

vardır. Siz ne dersiniz? 

Adiğeler Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya 
arasındaki çekişmenin kurbanı oldular. Bu 
yüzden yurtlarından ayrılmak durumunda kaldılar. 
Adiğelerin, soylu sınıfı ile din adamlarının telkinleri 

sonucu Adiğey'den göç ettiklerine ilişkin 
görüşler gerçekçi değildir. En başta Adığeler din- 
sel anlamda bağnaz olmayan ve özgürlüklerine 
düşkün kimselerdi. Bizdeki soyluların (pşı ve 
vorkların) ve din adamlarının gücü, Avrupa feoda- 
lizminde olduğu gibi gelişmiş değildi. Sıradan bir 
kişi, bir Adığe prensine kafa tutmaktan ve hatta 
onu öldürmekten çekinmezdi. Dolayısıyla soylu- 
ların ve din adamlarının halkı göç etmeye yö- 
neltecek öyle bir gücü yoktu. 
Adiğelerin ayrılışının nedeni tümüyle siyasaldır: 
1860'larda Kafkasya'da görevli Rus hükümet me- 
murları Çar'a gönderdikleri raporlarında, Adı- 
gelerin 40 yıldan beri direndiklerini, kendilerine 
boyun eğdirmenin mümkün olmadığını, Adiığe 
sorununun çözümünün bunların toptan öÖl- 

dürülmelerine ya da sürülmelerine:bağlı oldu- 
ğunu bildirdiler. Çarlık da bunu benimsedi ve 
Adığeler, ordu birliklerince güç kullanılarak 
Adığey'in dışına çıkarıldılar, Osmanlı topraklarına 
gönderildiler. 
Durum, özetle budur. 

. Demin Gorbaçov, Glasnost ve Peresiroyka 
konusunda konuştunuz. Getirilen olumlu 
değişim örneklerinden birkaçını somut 
olarak açıklar mısınız? 

En başta Gorbaçov'dan çok memnun oldu- 
ğumuzu belirtmeliyim. Gerçekten bize demokra- 
tik bir ortam sağladı; durum gittikçe daha iyiye 
doğru gelişmektedir. Bunun birkaç örneğini size 
sunmaya çalışayım: 
Bu yaz Almanya'da çalışan Türkiye'li üç Adiğe i işçi 
Kafkasya'yı ziyaret etti. Maykop'taki Adığe Radyo- 
su bunların konuşmalarını Adığece olarak kendi 
seslerinden yayınlandı, ben de dinledim. Bu üç 
işçi, Adığelerin yeniden Kafkasya'da bir araya gel- 
meleri gerektiğini söylüyor, bunun savunmasını 
yapıyorlardı. Daha önceleri böyle şeylerin yayın- 
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landığını duymadım. Ayrıca ülkemizdeki Yahudiler 
yanında Ermeni, Alman ve Yunanlılar da dışarıya 
göç etmeye başladılar. ilginç olan yan, Rumların 
Yunanistan'a, Almanların da Sosyalisi Doğu Al- 
manya dururken kapitalist Batı Almanya'ya göç et- 
meleridir. Bu arada Moskova'da uçağa binmek için 

beklerken, normal seferler yetmediği için, Sovyet 
Ermenilerinin parasını verip Amerika'ya dört özel 
uçak kiraladıklarını da gördüm. 
Bütün bunlar Gorbaçov döneminin getirdiği ser- 
besiliğin görüntülerindendir. 
Ekonomi alanında da dogmatizm ve slogancılıktan 
uzaklaşılarak, özel girişimlere daha fazla hak ve o- 
lanak tanınmaya başlandı. Devlet topraklarının 
özel kooperatiflere kiralanmasının kabu! edilmesi, 

kenilerde de özel girişim ve özel kooperatiflerin 

çalışmalarına izin tanınması, getirilen yeniliklerin 

örneklerindendir. Daha önce kişilere bir ev ile bu 
eve bitişik küçük bir bahçeyi kapsayan bir özel 
mülkiyet hakkı tanınıyordu. Şimdi bu genişletilmiş 
bulunmaktadır. Bunlar üretimi geliştirici ve kaliteyi 
yükseliici girişimlerdir. Yoksa, sosyalizmden ve 
toplum mülkiyetinin ekonominin temeli olması ge- 
rektiği politikasından dönülmüş değildir. Amaç, 
toplum yararına çalışmayı özendirmektir. Böylece 
üretim ve dolayısıyla halkın refahı daha da arimış 
olacaktır. Daha önceleri, bir yararını görme- 
diklerinden kişiler çalışmıyorlardı. 

Adığe ÖB'nde okullarda Adiğe tarihi 
okutuluyor mu? Tarih öğreniminiz 

hakkında bilgi verir misiniz? 

Okullarımızda ayrı bir ders olarak Adığe tarihi oku- 
tulmaz. Ama Krasnodar eyalet tarihi okutuluyor. 

Krasnodar tarihi içinde Adığelere değinil- 
mektedir. 
Şimdi Glasnost ve Perestroyka anlayışına uygun 
yeni bir tarih anlayışı benimsenmiş bulunmaktadır. 
Ayrıntıları bilmiyorum, ama Adığe tarihine daha 
geniş ve daha gerçekçi yaklaşılacağı kanısın- 
dayım. 

Size Rusların birçok şeyi öğretiliyor. Buna 
karşılık Rusların sizin dilinizi ve edebi- 
yatınızı öğrenmeye yönelik bir çabaları 
var mı? Ruslarla ilişki ölçüsü nedir? 

Ruslar daha önceleri Adığeceyi pek konuşmak 
istemez; Adığe okullarına da yazılmazlardı. Şimdi * 
ilginç bir örnekle karşılaşmış bulunuyorum. Ab- 
lam, Rus ve Adığe karması bir köyde yaşıyor. Ora- 
da biri Rus, öbürü Adığe iki okul var. Ablamın 
küçük kızından öğrendiğime göre, iki Rus aile 
çocuklarını Rüs okuluna değil de, "arasında 
yaşağımız halkın dilini öğrensinler" diyerek Adiğe 
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okuluna gönderdiler. Bu örnekte olduğu gibi son 
dönemde Adiğeceye ve Adığe okullarına doğru 
bir yönelmeden de söz edilmektedir. 

Krasnodar'da birlikte okuduğum bazı fakülteli Rus 

arkadaşlarım, verdiğim kitaplar arasından Tembot 
ÇERAŞ'ın (1902-88) "Tek Atlı" romanı ile İshak 
MEŞBAŞ'ın "Bziyuk Savaşı" adlı yapıtını ilginç 
buldular. 
SSCB'nde ulus ve halk sayısı çok olduğundan 
kendini tanıtmak gerekmekiedir. Dolayısıyla 
tanıtılabildiği takdirde Adığe edebiyatının ve sa- 
natının ilgi göreceği kanısındayım. 

Adiğey'de dinsel eğitim serbesi midir? 
Camilerin durumu nedir? Maykop'ta bir 
kilise, Krasnodar'da da Hahurate'nin inşa 
ettirdiği bir cami bulunduğu söyleniyordu. 
Halen varlar mı? 

Adığe ÖB'nde camiler Stalin döneminde yıkıldı, 
bu nedenle cami yok. Köyüm Şınci Krasnodar'a 
daha yakın, bu nedenle pek gitmediğimden May- 
kop'u iyi bilmiyorum. Ama Krasnodar'da halen iba- 
dete açık bir kilise var. Hahurate'nin cami yap- 
tırdığını ise hiç duymadım ve sanmam da. 
Ama artık istenirse cami de inşa edilebilir. Biz laik 
bir toplumuz. Bu nedenle din ve devlet işleri ayrı 
tutulur. Okulda dinsel eğitim verilmez; dinsel 
eğitim aile içinde büyüklerden alınır. 

Adiğeler daha çok ne gibi işlerde 
çalışıyorlar? Kadınlar da yargıçlık yapıp 

idam cezası verebilirler mi? 

SSCB'nde ölüm cezasının kaldırılmasına 
çalışılmaktadır. Bu konuda güçlü bir eğilim var. 
Kadınlar da yargıç olabilir, ama yargıçlık, savcılık ve 
polislik gibi yorucu meslekleri seçen kadınların 
sayısı fazla değildir. Örneğin, hukuk seminerimize 
katılan 75 kişiden sadece 11'i kadındır. 
Yüksek öğrenim gören kadınlar en çok doktorluk, 
hemşirelik, öğretmenlik ve büro memurluğu gibi 
hizmetleri seçmektedirler. 

Şu dönemde Adığe nüfusunun çoğunluğu kent- 
lerdedir ve ekonominin hemen her kesiminde 
çalışmaktadır; işçi, mühendis, şef, müdür vb. 
Köylüler ise daha çok tarımla uğraşmaktadırlar. 

Bölgenizde bir kimse kaç ev sahibi olabilir? 
Bir Adığe bölgeniz dışında, örneğin 
Abhazya'da ev sahibi olabilir mi? 

Bir Rus bölgenizde bir ev satın alabilir mi? 

Adığe ÖB'nde ve SSCB'nde bir kimse ancak bir 
ev sahibi olabilir ya da elindekini satıp başka bir ev 
satın alabilir. 
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Bir Adığe, Abhazya ya da bölgemiz dışında bir 
yerde miras yoluyla birden çok eve sahip olabilir, 

ama ev satın alamaz. Aynı şekilde Adığe ÖB 
kütüğüne kayıtlı olmayan biri, Rus, Abhaz, Çerkes 
vb. olsun bölgemizde ev satın alamaz. Artık, ulu- 
sal bölgeler, etnik nüfusu bakımından koruma 
altındadır. Ulusal bölgelere yabancı göçü durdu- 
rulmuştur. 

Adiğelerin başka uluslarla, Rus, 

Abhaz ve öteki Kafkas toplumlarıyla 

evlenme durumları nedir? 

,Biz öteki Kafkas toplumlarına oldukça uzak bir 
köşede ve sadece Ruslarla bir arada yaşıyoruz. 
Dolayısıyla tanışma ve evlenmeler kendi bölgemiz 
içinde kalır. Bu nedenle öteki Kafkas toplum- 
larındanı kimselerle evlenenlerimiz son derece 

azdır. 

Rus erkeğe varan Adığe kızı bulunduğunu duy- 
dum, ama görmedim. Rus kadınla evlenen Adığe 
erkeği sayısı hayli çok. Örneğin, Şınci'nin 1500 

nüfusu içinde 10 Rus gelin var. 

Abhazlar, öteki Kafkas toplumları 

ve Ruslarla evlenmeler nasıl karşılanıyor? 

Aslında kızlarımızın bölgemiz dışına gitmesi isten- 
mez. Ama Adığe kökenli olduklarından Kabartay 
ve Çerkeslerle olan evlenmelere pek ses 
çıkarılmaz. Abhazlarla ve öteki Kafkas toplumları. 
ile evlenmeler ise istenmez. Ruslarla evlenmelere 

ise açıkça karşı çıkılır, hiç istenmez. 

Abhazlara karşı olan bu tutumun nedenini 
açıklar mısınız? Burada Abhazlarla 
Adiğeler her konuda beraberler gibi, 

sizde niye öyle değil? 

Sizdeki koşullar bizden farklı. Güçlükler sizi bir 
araya getirmiş olmalı. 
Abhazya bize çok uzak, sıradağların ötesinde ve 
Karadeniz kıyısında. Gidip gelenimiz yok denecek 
denli az. Ardından dilleri ayrı, tek sözcüklerini bile 
anlamayız. Ayrıca kültür farklılığımız var. Onların 
kültürü Güney Kafkas ve Gürcü etkileri taşıyor. 
Anladığım kadarıyla onlar Ruslar ve Gürcülerle iç 
içe ve senli benli. Bizde bir hafta süren Adığe köy 
düğünleri yapılır, Abhazlarsa iki günlük Rus 
düğünü ile yetinirler. 
Evlenmek için bir araya gelmek ve tanışmak gere- 
kir. Uzaklık nedeniyle, en başta bu da yok. 

Sizin durumunuzdaki bir genç ailesinin 

yardımı olmaksızın evlenip ev düzebilir mi? 

Kimsesiz bir genç ne yapar? 
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Aldığım para ancak geçinmeme yetebilir. Bu 

bakımdan ailem yardım etmeden evlenemem. Ev- 

lenenlere aileleri, akrabaları ve dostları yardım 
eder; böylece ev düzülür. Hatta aile yardımı ev- 
lendikten birkaç yıl sonrasına değin sürer. 
Bizde kimsesiz olmak diye birşey yoktur. Eğer o 
kimse bir Adığe ise ve bir Adığe ile evleniyorsa, 
evlendiği kızın tarafı ve Adiğeler yardım ederler. 
Eğer o kişi Adığeler tarafından dışlanmış biri ise, 
katıldığı çevre ve aldığı kızın yakınları yardım eder- 
ler. Bizde dosiluk ve yardımlaşma bağları çok 
güçlüdür. 

Kafkasya'ya, Anayurda dönmek , 
isteyenlerimiz var. Bu konuda Adığe ve Rus 

yöneticilerle siz neler düşünüyorsunuz? 

Dönüş, Adığe yöneticilerinin kendi başlarına 
çözebileceği bir sorun değildir. Yetkili biri değilim. 
Bana bu konuda sık sık sorular soruldu. Ancak 
kişisel düşüncelerimi söyleyebilirim: 
SSCB hükümetinin Kafkasya dışında yaşayan 
soydaşlarımızın dönüşüyle ilgili belirlenmiş bir po- 
litikasının bulunduğunu sanmıyorum. Dönüş, 
Türk ve Sovyet hükümetlerinin onayı olduğunda 
gerçekleştirilebilir. Ama bunu önce Türk hükü- 
metinin kabul etmesi gerekir. 
Dönüş yolu açıldığında, evrensel kurallara ve 

Sovyet yasalarına göre, Anayurda dönen 
Adığelere ev verilmesi ve iş sağlanması gerek- 
mektedir. Bu konuda da çalışılması gerekecektir. 
Bizde, herkes soydaşlarımızın dönüşünü ancak 
sevinçle karşılar. Ama dönüş, yılda 5-10 kişinin 
dönmesiyle değil; on binleri, yüzbinleri bulan bir 
kitle hareketine dönüşmesiyle anlam kazanır. 

Siz iyi olanaklar elde ettiğiniz takdirde 
Kafkasya'dan ayrılmayı, Türkiye'ye ya da 
Amerika'ya göç etmeyi düşünür müsünüz? 
Görüşünüz olumsuz ise nedenini 

açıklar mısınız? 

Kafkasya, Adiığe ülkesi, benim biricik Anayurdum- 

dur. O'nu gözüm, göz bebeğim gibi severim. Kaf- 
kasya doğduğum yerdir. Ayrıca babamın, onun 
babasının, bütün geçmiş atalarımın da doğduğu 
yerdir. Burası, özgürce "benimdir" diye hay- 
kırabildiğim tek yeryüzü toprağıdır; el toprağı 
değildir. Ülkemde adil birdüzen ve olabildiğince 
toplumsal bir eşitlik var. Çok zenginlerimiz ve çok 
yoksullarımız yok. Hele milyonerlerimiz ve 
düşkünlerimiz hiç yok. Tabii yok diyorsam "dolar 
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milyonerlerini" kastediyorum. Yoksa Türk pa- 

rasıyla bizde herkes milyoner. Örneğin, 
Türkiye'ye geliş-dönüş bedeli olarak iki milyon 
Türk lirası tutarında uçak bileti parası ödedim. 

Kafkasya'da Adığe ulusumla ve Adığeliğim'le gu- 
rur duyarak yaşamak olanağına sahibim. Başka 
uluslar için çalışmak gibi bir zorunluluğum yok. Bir 
Adiğe olarak bunun Kafkasya dışında hiçbir yerde 

mümkün olmadığını biliyorum. Bu nedenle, zo- 

runlu olmadıkça, Kafkasya'dan ayrılmayı asla 

düşünmem. Yurdumdaki yaşantımı dünyada 
hiçbir şeye değişmem. 

Türkiye'yi ve buradaki soydaşlarınızı 
nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? 

Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de Kafkasya gibi 
gerçekten çok güzel bir ülke. Karşılaştığım Türkler 
konuksever ve cana yakın kimseler. Türkiye'nin 
zengin bir geçmişinin ve köklü bir kültürünün 
olduğunu biliyorum. Önemli bir kalkınma atılımı 
içinde olduğunu da gördüm. 
Sovdaşlarımı bir nokta dışında çok beğendim. 
Eleştirdiğim tek yön, anadilimiz Adığece'ye yete- 
rince ilgi göstermemeleridir. 
Dış ülkelerde bizden gitme soydaşlarımızın yaşa- 

dığını biliyorum. Ama insan gözleri ile görme- 
dikçe, bu kadar çok sayıda Adığe olabileceğine 
bir türlü inanamıyor. Çünkü, sizin bizden 
ayrılmanızın üstünden 124 yıl geçmiş. Buna 
karşın kökenini, dilini ve kültürünü korumuş çok 
sayıda soydaşımı görmekten büyük bir sevinç 
duydum. 
Soydaş Adığelerin kültürlü, laik düşünceli ve son 
derece bilinçli olması ayrıca beni gururlandırdı. 
Ama bir şeyi hiç beğenmedim. O da birçok ailenin 
çocuklarına Adiğece'yi öğretmemesi ve birçok 
gencin de bilmesine karşın Adığece konuş- 
mamasıdır. Bunu bir türlü anlayamıyorum ve hoş 
göremiyorum. 
Çünkü; dil, ulusun en temel bir bağıdır. Dilsiz ulus 
düşünülemez. Ben yine de bu denli çok ve bi- 
linçli bir kitleyi gördüğüme göre, geleceğin çok 
daha güzel olacağı inancını taşıyorum. Anayurdu- 
muz, güçlü bir dilimiz, köklü ve zengin bir 
kültürümüz, müziğimiz ve edebiyatımız; her- 
yönüyle güçlü bir ulusal yapımız var. 
Bu duygular içinde tüm soydaşlarıma en içten 
sevgi ve mutluluk dileklerimi yolluyor, bizi ve 
Anayurtlarını her anımsayışlarında yüzlerini olsun 
bize çevirmelerini diliyorum E |   
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AVRUPA SERBEST. GÜREŞ 
ŞAMPİYONASINA o 

KATILAN SOVYET GÜREŞÇİLERİN 
SEKİZİ KUZEY KAFKASYALI 

Medet ÖNLÜ 

Son yıllarda Kuzey Kafkasya ile olan ilişkilerimizin 
gün geçtikçe artıyor olması bizleri oldukça mutlu 

ediyor. Aynı toplumun bireyleri olarak şimdiye ka- 
dar, birbirleriyle ilişkileri çok az olan insanlarımız 
arasında organik ilişkilerin çok yakın tarihlerden iti- 

baren gün geçtikçe artıyor olması ise karşılıklı 
özlemlerimiz açısından son derece olumlu 

özellikler taşıyor. Ve yine son yıllarda Toplumsal 
Kaygılarımız yönünde burada bulunan Kuzey 
Kafkasyalıların duyarlılıklarını artması ne kadar se- 
vindirici ise oradaki insanlarımızın bu duyarlılığı hiç 
kaybetmemiş olduklarını görmek de, bir o kadar 
daha sevindiricidir. 
Bundan 15-20 yıl öncesine kadar tamamen bir 
muamma durumunda olan Kuzey Kafkasya ve 
orada bulunan kardeşlerimizin, Anavatanı terke- 
den kardeşleri için yaklaşımlarının, düşün- 
celerinin, dilek ve temennilerinin neler olduğunu 

anlayabilmek, bizlere tarifi imkansız haz verecektir 
herhalde. Aynı şekilde onların da bizlerden ha- 
berder olması bu hazzı karşılıklı kardeşlik duygu- 
larımızın somutlaştırılmasına yönelik ilk adım olarak 

kabul etmemize yarayacaktır. 
12-14 Mayıs 1989 tarihleri arasında Ankara'da 
yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasına 
Sovyetler Birliği adına gelen güreşçilerle çok 
yakın ilişkilerimiz oldu. Gelen güreşçilerin toplam 
sayısı 10 olmakla beraber bunların-8 tanesi Kuzey 
Kafkasyalı güreşçilerdi. Bu güreşçilerden 82 

kg.'da güreşen ÇEÇEN Almadi Cebrailov ile 
yapılan söyleşiyi sunmak istiyoruz sizlere. 

Kendinizi tanıtır mısınız? 

1966 yılında Dağıstan Sovyet Sosyalist Cumhu- 
riyeti sınırlarında bulunan Xasavyurt'ta dünyaya 
gelmişim. Çeçenim. Güreşin yanında Mohaç- 
kale'de üniversite öğrenimime devam etmekte- 
yim. 

Güreşe ne zaman başladınız? 

Küçük yaşlarda başladım. En büyük iki ağabeyim 
güreşmemişler. Babamız öldüğünde ben 4, 
büyük ağabeyim ise 18 yaşındaydı. Onlar geçim 
kaygısından dolayı çalışmak zorunda kalmışlar. 

Daha sonraki dönemlerde ise bize kolaylıklar 
sağlanır ortam oluştu. Güreşe öylece başlamış ol- 
dum. 

Güreşin size getirisi nedir? 

Bizde güreş bir meslektir öncelikle. Dolayısıyla 
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sporculuğumuzdan dolayı belli bir maaş alırız. Za- 

manımız genellikle antremanlarla geçer. Kalan za- 

manımızı ise diğer sosyal faaliyetlerle geçiririz. 
Örneğin benim güreşin ötesinde üniversite 
öğrenimim devam ediyor. 

Grozny'de güreş okulu var mı? 

Evet var. Ayrıca judo eğitim merkezi ve daha 
değişik spor okullarının yanında dört değişik spor 
kulübü var. 

Kendi aranızda (yani Çeçen, Oset, Adige, 
Dağıstanlı) güreşirken kavga 

ettiğiniz oluyor mu? 

'Hayır asla. Ama sporcu olmaktan kaynaklı farklı 
olayları yaşayabiliyoruz. Örneğin ben kendi 
ağabeyimle güreşmek zorunda kalabiliyorum. 
Doğrusunu isterseniz ben onun karşısına çıkmak 

istemiyorum. Ona karşı galip gelmem yakışık al- 
maz, almamalı da. Onunla şampiyonada iki kez 
abiki yendi. Biliyorsunuz bizde büyüklere karşı tU- 
tum belli. 

Beraber geldiğiniz diğer güreşçileri 

bize tanıtır mısın? 

57 kğ Kemaleddin Abduldavdov, Dağıstanlı (Dargin) 
ikinci oldu. 
62 kğ Goça Makayev, Oset. 
68 kğ Artur Mutalibov, Dağıstanlı (Lezgi) dördüncü 
oldu. 
74 kğ Nasır Godmeixonov, Dağıstanlı (Lak) birinci 
oldu. 
82 kğ Almadi Cebrailov (ben) Çeçen üçüncü oldum. 
90 kğ Vagab Kazibekoy Dağıstanlı (Lezgi) birinci 
oldu. 
100 kğ Aravat Sabayev, Oset birinci oldu. 
130 kğ Aslan Xadarçev, Oset birinci oldu. 

  

De 7 

Bizimkiler güreşi iyi biliyorlar. 
Aynı zamanda diğer sporların 
hangilerinde başarılı oluyorlar? 

Boks, halter, judo ve güreş gibi bireysel spor- 
larınhepsinde başarılı oluyorlar. Geçtiğimiz yıl Seul 
Olimpiyatlarında 5 Çeçen sporcu vardı. İkisi halter- 
ci, ikisi boksör ve bir judocu. 
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Kuzey Kafkasya'daki sporcuların 

Sovyetler İçerisindeki durumu nedir? 

Adığeler judoda, Çeçenler, Osetler, Dağıstanlılar 

güreşte oldukça iyi durumdalar. 
Sen gelmeden önce burada Çeçenler 
olduğunu, onlarla görüşebileceğini 

tahmin edebiliyor muydun? 

Çeçenler olduğunu biliyordum fakat göre- 
bileceğimi ise hiç tahmin etmiyordum. Buraya 
gelişim kesin değildi. Antrenmanlar için Minsk 
şehrinde bulunuyorduk, oradan direk geldik. 
Aslında beraber olduğumuz ağabeyimde vardı 
yanımızda. Benim yerime o gelebilecekti. Var 
olduğunuzu bildiğim halde sizi görebileceğimi 
asla tahmin etmiyordum. 

Daha önce gelmiş olan güreşçiler şimdi ne 

yapıyorlar? Aslanbeg, Salman ve Hasan. 

Üçü de güreş antrenörlüğü yapıyorlar. Salman Ja- “ 
ponya'da profesyonel güreş antrenörü, Aslan- 
beg ve Hasan ise Sovyetler'de güreş antrenörü. 

Bundan 15-20 yıl öncesi için ve bazen hâlâ 
ev, araba, hayvan, bahçe, tarla sahibi olma 
olanağı. tanınmıyor diye anlatılıyordu. 

Bunlar doğru muydu? Şimdi durum nasıl? 

Genelde doğru değil. Örneğin taa Stalin döne- 
minde bile araba sahibi olma imkanları vardı. Yani 
gücü yetenler için. Günümüzde uygulanan Gilas- 
nost palitikaları parelelinde tam bir serbestlikten 
söz etmek mümkün. Üstelik geçmiş dönemlerde, 
özellikle Stalin dönemindeki yanlış uygulamalar 
sürekli gündeme getiriliyor ve eleştiriliyor. 

Sibirya sürgünü olayını biliyor musun? 

Orada doğan kardeşlerin var mı? 

Sibirya sürgünü olayını anlatıldığı kadarıyla biliyo- 
rum. Biz altı kardeşiz, üç ağabeyim Sibirya'da 
doğdu? 

Onlar hâlâ yaşıyorlar mı? 

Evet yaşıyorlar. 

Sürgünden ne kadar Çeçen geri döndü? 

Şu an kesin bilgiler verebileceğimi sanmıyorum. 
Oldukça zaman geçti çünkü aradan. Yalnız 
sürgüne gönderilirken çokça insan ölmüş yolda. 
Sürgün kış aylarında yapılmış, soğuk, açlık, çok 
zor şartlarda oldukça Sıkıntılar çekmişler. Doğru 
mu bilemiyorum ama taşkın suların içerisine 
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atılarak boğdurulan insanların varlığından da bah- 
sediyor yaşlılarımız. 

Türkiye'yi nasıl buldunuz? 

Doğrusu çok az gezdim, bir şey diyemeyeceğim. 

Türkiye'de en çok hoşunuza giden ne oldu? 

Spor açısından güreşçilerini candan destekleyen 
seyirciler. Ama kardeşlerimi bulmak hepsinden 
güzel. 

Kafkasya'da ki Çeçenlerin burada bulunan 
Çeçenler hakkındaki bilgileri, genel kanıları 
nasıl? Yani bizi nasıl tanıyorlar. Asimile 
olmuş, özelliklerini yitirmiş vs. gibi olumsuz 
bir değişim içerisinde olduğumuz biçiminde 

mi yoksa? 

Doğrusunu isterseniz ben buraya gelmeseydim 
hala buradakileri bilemiyor olacaktım. Gözlerimle 
görmüş olduğum şu hal sonrası mümkün 
olduğunca tanıma şansına erdim. Kendimi sizlerle 

yaşayan bir insan gibi zannettim. Sizin ruh halinizi, 
yaşadığınız zorlukları daha iyi anlıyorum şimdi. 
İnsanın vatanından ayrı kalması çok acı... Anam- 
dan, Vatanımdan ayrılalı çok olmadı ama şimdiden 
özlemeye başladım. Sizi öyle anlıyorum ki; belki 
burada, vatanımızdan uzaksınız ama yü- 
reklerinizin Anavatanımızda attığını hissediyorum. 
Vatanımıza yabancılığınız yok gibi bu özelliğinizle. 
Ve bu haliniz samimi duygularınızdan, bakış ve 
davranışlarınızdan anlaşılıyor. Yani bedenen bura- 
da ama manen orada gibisiniz. 

Hoşunuza gitmeyen bir şey oldu mu? 

Hoşuma gitmeyen, sizin vatanımıza dönemiyor ol- 

manız.. Vatanımıza gelmeniz-gitmeniz noktasında 
yaşadığınız zorluklar.. Yaşlı insanlarımıza bak- 
tığımda sanki gözyaşlarıyla "Vatanımı ölmeden bir 
görebilseydim" der gibi bakmalarını hiç aklımdan ii 
çıkarmayacağım. Bizi ve Vatanımızı hep sizinle bir- . 

likte olarak kabul edin, bir an olsun unutmayın. 

Burada bulunan 2 milyon civarındaki 
Çeçen-Adige-Oset-Dağıstanlı'lara 
son mesajın nedir? 

Dışarıda yaşıyor olmanız ve zor koşulları beraber . 
yaşamak durumunda olduğunuzu bilerek kendi 
aranızda ki kardeşlik bağlarını geliştirerek, daya- 
nışma içinde olmanızı isterim. İlişkilerinizin olumlu 
anlamda sağlam temelleri olmalı. Kültürümüzü ve 
toplumsal kişiliğimizi kaybetmeyiniz isterim. 

Teşekkür ederim 
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DANSLARI GÖSTERİSİ 
    

  

  

Nisan ayında Almanya'da Berlin - 
Hollanda - Wuppertal Kafkas Halk Dansları 
Topluluklarının ortaklaşa düzenledikleri 
bir gece yapıldı. Hollanda'dan gelen Halk 
Dansları Topluluğu ilk defa dışarda gösteri 
yapmış oldu. Beğeni ile izlenen gösteri, ayrı 
yerlerde bulunan Kuzey Kalkasyalıların 
gönül birliğinin hiçbir güç tarafından 
kırılamayacağının en güzel örneğini yan- 
sıtıyordu. Daha çok birliktelik ve güzel- 
liklerin yaşanması en büyük dileğimiz... 

MERETIKO Metin/Hollanda 

Vİ R'DE HALK DANSLARI 

GÖSTERİSİ 

AKKKD Halk Dansları Topluluğu 27 
Mayıs 1989 Cumartesi akşamı saat 20.00'de 
İzmir'de başarılı ve coşkulu bir gösteri sun- 
du. Çoğunluk dansçılarının ve çalıştırı- 
cılarının yeni olduğu topluluk bu ilk 
gösterilerinde 6 ay gibi kısa süren bir 
çalışmanın gayretli ve fedakar ürünlerini 
hep birlikte sergilediler. Üzerlerine düşeni 
en iyi biçimde tamamlamaya çalışan eki- 
bin oyunlarının hareketliliği ve çeşitliliği 
İzmir halkı taralından sıcak ilgiyle 
karşılandı. Halk dansları topluluğu der- 
neğin diğer çalışma birimleriyle; sahnede 
ışığıyla, teatral anlatımıyla, yayını ile bir 
bütün olarak çalışmasının yararlarını 
gördü. Tabii ki bu başarılı gösterinin iyi ol- 
masındaki en önemli eikenlerden biri de 
organizeyi yüklenen İzmir Kafkas Kültür 
Derneği'nin yapıcı gayreti ve çabası. 
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AKKRD Başkanı Sayın Aslan ARI eki- 
bin İzmir Derneği'nden ayrılmadan önce 
yaptığı konuşmasında izmirlilere;: AK- 
KKD'nin Kafkas Kültür Sitesi binası için 
üyelerinin bir maaşlarını bina yapımı için 
bağışlayacağını ve yine bina yapımı için 
Ankara'da bayanların yapacağı kermese 
"katılımlarını istedi. Bu anlamda yardım 
gereksinmesini vurguladı. 

Ekip sorumluları Genel Yönetmen 
Memduh CEYLAN, çalıştırıcılar Erkek 
Dans Sorumlusu Janberk AYDEMİR, Bayan 
dans Sorumlusu Sema YILMAZ ile yap- 
tuğımız konuşmada "pratik çalışmaların 
yanında birlikte ürelmek istedikleri teorik 
(seminer, araştırma-derleme, demokratik 
tartışma platformu vs.) çalışmaların yoğun 
ekip çalışması nedeniyle istedikleri oranda 
gerçekleşmediğini ifade ettiler." 

Olumlu izlenimlerle sona eren İzmir 
gösterisinin devamını ekibin hazırlan- 
makta olduğu diğer: İzmit, Bursa, Düzce ve 
Turhal gösterilerinden de bekler, başarılar 
dileriz. ui, 

DUĞ. 1 

SİVAS KAFKAS DERNEĞİ'NDE 
MÜZİK EĞLENCE GECESİ YAPILDI. 

Müzik eğlence gecesi I Nisan 1989'da 
Sivas Kafkas Derneği Başkanı, Basri 
Özgür'ün açış konuşması ile başladı. 
Başkan konuşmasında Sivas'ta çok yakın 
bir tarihte vefat eden bir hemşehrilerinin 
ölümü nedeniyle buruk bir gece yaşa- 
dıklarını, hatta bu yüzden gecenin ertelen- 
mesinin bile söz konusu olduğunu söyledi. 
Ancak davetiyelerin dağıtılmış olmasının 
ve hemşehri yakınları tarafından gecenin 
yapılması yönündeki ısrarları karşısında 
iptal etmediklerini belirtti. Başkan, 
çocuklarla yaptığı söyleşilerde aldığı cevap- 
ların, asimilasyonun bu derece keskinliği 
karşısında kendisini dehşete düşürdüğünü 
belirterek sürdürdüğü konuşmasını katı- 
lanlara teşekkür ederek bitirdi. 

Akabinde tüm davletlilere açık olan 
ve yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış 
düğünü yapıldı. 
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Daha sonra Sivas Derneği bünyesinde 
bir grup gençle sürdürülen müzik grubunun 
dinletisi büyük bir coşkuyla izlendi. 

Bu dinletiyi Tiyatro grubunun sergile- 
diği bir oyun izledi. Tiyatro grubu sergile- 
dikleri oyunda kaybolan değerlerimizi, 
ananelerimizi ve her şeyin bitmekte olduğu 
bir anda gençlerin bir kartai misali 
şahlanarak bu değerlere sahip çıkmalarını 
anlatan bir oyun sahnelediler. 

Hareketlerin içten gelen bir coşkuyla 
yapılması, grup elemanlarının konuya cid- 
di bir biçimde yaklaştıklarının ve konuyu 
içlerine sindirdiklerinin açık bir belirti- 

siydi. 

Ancak hepsi birer amatör olan ve 
büyük özveriler ile kısa sürede bu başaralı 
seviyeye gelmiş olan arkadaşlarımızın dik- 
siyon eksiklikleri ve aksaklıkları tek 
olumsuzluktu. Bu ciddiyet ve bu özveri de- 
vam ettiği sürece başarıya ulaşacaklarına 
inanıyoruz. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde ödüllü 
ve yarışmalı düğün yapıldı. En başarılı bu- 
lunan çifte, kitap armağan edildi. 

Düğünün arkasından bir hemşeh- 
rimizin göznuru olan bir tablo, açık 
arttırma ile satışa çıkarıldı. Gecenin en 
güzel jesti, açık arttırmayı kazanan 
hemşehrimizin tabloyu Sivas Kafkas 
Derneğine bağışlaması idi. 

Bu açık arttırmayı, Kafkas Halk 
Danslarının en güzel örneklerinin sergi- 
lendiği Halk Dansları gösterisi izledi. 

Gece hemşehrilerimizin yoğun katı- 
lımıyla gerçekleşen mahalli düğünle sona 
erdi. 

Bizce gecenin en büyük süprizlerinden 
birisi de davetliler arasında yapılan çe- 
kilişte dağıtılan hediyelerin en büyüğü ola- 
rak Kafdağı aboneliğinin konulması idi. 

Organizasyon olarak -Sivas'ın konu- 
mundan kaynaklanan- salonun yetersiz- 
liği, ses düzeninin yok denecek kadar bozuk 
ve yetersiz olması, salonun soğukluğu 
görülen olumsuzluklardı. 

Bunlara rağmen bine yakın hem- 
şehrimizin katılımı ve salona sığmamaları 
yüzünden yüzlerce hemşehrimizin ayakia- 
da olsa geceyi sonuna kadar büyük bir 
özveriyle izlemeleri, tüm bunları unuttura- 
bilecek güzellikte olup her türlü takdire 
değerdi. 

Bu tür gecelerimizin daha sık yapıl- 
ması dileğiyle Sivas Kafkas Derneği tüm 
çalışanlarına başarılar dileriz. 

Mustafa Aziz ÖZBEK 
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ESKİŞEHİR'DE | 

  

Eskişehir Kafkas Folklor Derneği, 
Kafkas Halk Dansları topluluğu Mart 
ayında Bozüyük gösterisinden sonra 7 
Mayıs 1989 tarihinde kendi seyircisinin 
karşısına çıktı. Kalabalık bir hemşehri 
topluluğu tarafından izlenen "Kafkas Halk 
Dansları" büyük ilgi ve beğeni kazandı. Mu- 
haceret boyutunda Halk tarafından yaşa- 
ulan "Mahalli Oyunlarla" özgün halk dan- 
sları bir bütünlük içerisinde ele alınarak 
sahneye konulması izleyenlerin coşkusunu 
kamçılayan nedenlerin başında geliyordu. 
Özellikle bazı oyunların dejuw eşliğinde oy- 
nanması güzelliğe farklı bir anlam yük- 
lüyordu. Böylece bu gösteride Halk Dans- 
larının işlevinin ne olması gerektiği bir kez 
daha güzel bir örnekleme ile ortaya çıktı. 
Bütün kültür Demeklerinde Halk Dansları 
çalışanlarının biran önce dikkate almaları 
gerektiğine inandığımız gerçek; 125 yıldır 
öz kültüründen ayrı yaşama Zorunlu- 
luğunda bırakılan Kuzey Kafkasyalı kitle- 
nin bu süreç içerisinde durumunun da göz 

.önüne alınması. Artık video kasetlerinden 
kopye yönteminin aşılıp özü bozmadan 
yeni bir yapı ile ortaya çıkmaları gereki- 
yor. Bu da beraberinde bir türlü kurulama- 
yan folklor araştırma kurumlarının gerek- 
liliğini ortaya koyuyor. Bu konuda gö- 
rüşlerini aldığımız Kafkas Halk Dansları 
Topluluğunun sorumlusu Sayın Mehmet 
KANBEK'in düşüncelerine katılmamak 
mümkün değil. "Halk Dansları Muhaceret- 
teki Kuzey Kafkasyalıların sağlıklı bir bir- 
likteliğe gitmelerinde en önemli kültür 
ögesidir. Önemli olan bu kültür öğemizi bi- 
zim kendi gerçeğimizle yoğurarak ortaya 
koyabilmektir. Bu doğrultuda bütün Kafkas 
Halk Dansları çalışanlarının bir an önce 
Folklor Araştırma ve Derleme çalışma- 
larına girmeleri gerekiyor. Türkiye gene- 
lindeki bütün Derneklerin çalışânlarının 

katılabileceği ortak platlorm yaratılması 
önemli bir adım olacaktır." Kendi çalış- 
malarında nasıl bir yapıyla hareket ede- 
ceğini sorduğumuzda yeni dönem çalışma- 
larında ağırlık mahalli oyunların sahne 
düzenine göre yeniden yorumlanarak kit- 
leye sunulması gerektiğine inandıklarını, 
bundan sonraki çalışmalarında da bu 
çabada olacaklarını söyledi. 

Minik folklor ekibinin "büyüklerine" 
taş çıkartırcasına sunduğu gösteri önemle 
parmak basılması gereken bir diğer güzel- 
likti. Derneklerimizde istikrar sağlana- 
mayan minikler konusunda Eskişehir'deki 
çaba saygıyla karşılanacak bir örnek. 

e496



Çünkü küçük kardeşlerimiz iki yıldır bir- 
likte çalışmanın olgunluğunu yaşıyorlar. 
Küçük yaşta başlanan bu tür çalışmaların 
ilerde Kültürel soruna duyarlı aydın insan- 
ların yetişmesi ile önemli bir işlev taşıyor. 
Küçüklerden sorumlu Sayın Hamit Mamuk 
iki yılık birlikteliği nasıl devamlı kıla- 
bildiğini sorduğumuzda bunun çocukların 
anne ve babalarının başarısı olduğunu bu 
konuda kendilerine büyük destek verdikle- 
rini söylüyordu. Temennimiz bütün Kuzey 
Kafkasyalı anne ve babaların aynı içten- 
likle yaklaşıp geleceğin Kuzey Kafkasyalı 
aydınlarının yetişmesinde görevlerini yap- 
maları. Sayı anlamında az bir kadro ama 
her türlü zorluğa karşı bir bütün halinde 
mücadele eden bir insan grubu gördük 
Eskişehirde. Bu güzel çabalarının daha iyi- 
ye doğru hızlanmasını diliyoruz. 

Zafer SÜRER 

  

DÜZCE KAFKAS KÜLTÜR VE 
EĞLENCE GECESİ 

Düzce Kafkas Kültür Derneği ta- 
rafından 1.4.1989'da Bayram düğün salo- 
nunda kültür-eğlence gecesi düzenlendi. 

Açılış düğünü ile başlayan gecede 
İstanbul Kafkas Kültür Derneğin'den gelen 
bir grup tarafından Üçlü Kafe ve Yislamey. 
oyunları başarılı bir şekilde oynandı. 
Ardından geceye müzik dinletisi ve dernek 
yararına yapılan açık arttırma ile devam 
edildi. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Tiyat- 
ro grubunun oynadığı "Kimdi O Adam" adlı 
oyun 1900'lü yıllarda Arap çöllerinde yaşa- 
maya çalışan bir Çerkesin hayatla mücade- 
lesini ve değer yargılarındaki değişiklik- 
leri ile kendi vatanından ayrı yaşamanın 
vermiş olduğu zorlukları anlatıyordu. 

Gece kapanış düğünü ile sona erdikten 
sonra Ankara ve istanbul'dan gelen 
hemşehrilerimizin de katıldığı kalabalık 
bir grup tarafından açık hava sohbet top- 
lantısı düzenlendi. Toplantının temelini 
oluşturan konu "Muhaceretteki Çerkeslerin 
sosyal ve ulusal sorunları" ile bunların 
çözümüne ilişkin çeşitli görüş ve düşün- 
celerdi. 

Toplantıya katılan genç hemşehrile- 
rimiz Anayurt Kuzey Kafkasya dışında 
Çerkes Kültürünün yaşatılmasının uzun 
vadede mümkün olmadığı ve Asimilasyo- 
nun kaçınılmaz olduğu konusunda bir- 
leşildi. Göç döneminden bu yana bize yanlış 
tanıtılmış olan Anayurdumuz Kuzey Kaf- 
kasyadaki soydaşlarımız ve bunların 
yaşamları ile ilgili olumsuz şartlanma- 
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-“kapanış düğünü" 

ların yıkılarak, bu tabuların yerini objekt- 
if değerlendirmeler doğrultusunda, Kuzey 
Kafkasya'nın tanıtılarak Anayurda dönüş 
olgusunun oluşturulup, kısa sürede pratiğe 
geçilmesi gerekliliği konusunda çalışma- 
ların hızlandırılıp değerlendirilmesi doğ- 
rultusunda birleşildi. 

  

AYI MALTEPE GECESİ 
YAPILDI 

    

AKKKD tarafından 7.4.1989 tarihinde 
yoğun izleyici katılımıyla Başkent Düğün 
Salonu'nda geleneksel KÜLTÜR EĞLENCE 
GECESİ gerçekleştirildi. 

Programa açılış düğünü ile başlandı. 
Daha sonra baş üstünde kitapla "Kafe yarış- 
ması" yapıldı. En güzel oynayan çiftler 
seçilerek yarışma noktalandı. Tiyatro gru- 
bubuay"....MI ACABA?" Adlı oyunu sergile- 
di. Toplumumuzun değer yargılarındaki 
değişiklikleri ve kuşaklar arasındaki an- 
layış farklılıklarını yansıtan oyun büyük 
ilgi ile izlendi. Daha sonraki çekilişte 
şanslı bir hemşerimize güzel bir tablo veril- 
di. Sandalye Çeçeni ile devam edilen geceye 

ile son verildi. Öneri ve 
isteklerimiz doğrultusunda gerçekleştiri- 
lecek olan yeni bir Kültür Eğlence Gecesinde 
buluşmak dileğiyle. : 

Adnan GÜZEY 

GENÇLİK TOPLANTISI 

AKKKD'de 1.4.1989 tarihinde bir 
"Gençlik Toplantısı" düzenlendi. Toplantı- 
nın konusu:"Hemşerilerimizle olan ile- 
tişim eksikliği ve "Kafkas Kültür Sitesine 
ne gibi katkılarımızın olabileceği " idi. 

Toplantının genelini oluşturan genç 
hemşerilerimiz, çarpık kentleşmenin Çer- 
kesler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı 
noktasında fikir birliğine vardılar. Kırsal 
kesimlerden kentlere göç eden hemşeri- 
lerimizin, kültür konusunda karşılaştık- 
ları sorunlar ve bunlara önerilen çözümler 
tartışıldı. Kentlere göç eden hemşerileri- 
mizin, haberleşme ağının kurulup dernek 
bünyesinde toplanmalarını ve çalışmalara 
aktif olarak katılmalarını sağlamak konu- 
sunda fikir birliğine varıldı. - 

Temeli nisan ayı içinde atılan Kültür 
. Sitesinin bir an önce bitirilip kültürel so- 
runlarımızın çözümlenmesinde iyi bir işlev 
üstlenmesi için gençlerin, olanakları ölçü- 
sünde siteye destekte ve katkıda bulunma- 
ları doğrultusunda bir sonuca ulaşıldı. 
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İSTANBUL'DA 19 MAYIS GEZİSİ 

  

İstanbul Bağlarbaşı Kafkas Kültür 
Derneği 19 Mayısta Belgrad Orman- 
larındaki Mehmet Akif Piknik Yerinde gezi 
düzenledi.Daha önceki yıllarda, I9 Ma- 
yıslarda piknik Heybeliada'da düzen- 
leniyordu. Geçen 19 Mayısta yapılan an- 
kette genel eğilim,piknik yerinin değiş- 
tirilmesiydi. Yönetim Kurulu tabanın genel 
eğilimini değerlendirerek, alt yapısı ol- 
dukça müsait ve sadece bize ait olan bir pik- 
nik yeri kapattı. Oldukça samimi bir at- 
mosferde geçen gezi, üyelere dinlendirici 
bir gün yaşattı. Tüm hemşehrilerimiz sa- 
mimi bir biçimde, güzel bir atmosferde bir 
arada olmanın hazzını yaşadılar. Düğünler 
yapıldı, eğlenceler düzenlendi, şarkılar 
söylendi ve herkesin katılımıyla ortak pik- 
nik yemeği yenildi. Bağlarbaşı Kafkas 
Kültür Derneği Yönetim Kuruluna, böyle 
güzel bir organizasyonla üyelerine güzel bir 
gün yaşattığı için teşekkür ederiz. 

Geziye katılan hemşehriler adına 

Ergin BAŞ 

PİKNİK 

21.5.1989 tarihinde Tatvan, Bitlis- 
Adilcevaz, Muş ve Varto civarında yaşayan 
yerli Çerkeslerle bu il ve ilçelerce diğer il- 
lerden görevli gelen Çerkesler Muş'ta bir- 
leşerek 100 kişi'lik katılım gerçekleştir- 
diler. Varto ilçesine bağlı Çeçen ve Asetinle- 
rin yoğun olduğu Tepe köyüne gittiler. Bu.. 
güzel yerde yeni insanlar birbirleriyle ta- 
nışıp, sohbet ettiler. Ayrıca herkesin coş- 
kuyla katıldığı düğün yapıldı. Yemeklerin 
piknik yerinde hazırlanıp birlikte yenmesi 
kaynaşmayı pekiştiren en güzel örnekti. 

Çerkes olmanın gururu,samimi ha- 
vası ve neşesi o gün piknikteki tüm çer- 
kesler tarafından doyasıya yaşandı... 

KUKAYTA Reşat 

  

Hanımlar Çayının ardından geçen yıl 

4-5 aylık heyecanlı bir uğraştan sonra: 
Kermes olayının başarı ile sonuçlanması 
sanki hasat sonrasında yaşanan bir sevinç 
yaratmıştı. 

Çalışmalar boyunca emeği geçen tüm 
hanımlar arasında sevgi yumağı oluş- 
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muştur. İşin bitimi ile birlikte ayrılmak 
dağılmak yerine hep birarada bir eğlence 
yapmayı düşledik. 

Tatilde Ankara'nın çevreye dağılması 
araya giren zaman ilk düşünceyi değiştirdi. 
Dernek binası için maddi gelir sağlayacak, 
ayrıca kermeste fiatını yüksek tutup eli- 
mizde kalmasını tercih ettiğimiz bir iki 
parça eşyayı açık arttırma ile satacağımız 
birinci sınıf salonlarda geniş bir çay 
hazırlamayı düşündük. Ancak böyle bir or- 
tamın dar gelirli hemşehrilerimizin katıl- 
masına engel olacağı, salonların kendi 
proğramlarına uygun düşmeyeceği gibi se- 
beplerle bu fikre itiraz edilmişti. 

Bilet fiatlarının daha düşük olacağı 
bir ortam bulundu ve çay Güney Park Düğün 
Salonunda yapıldı. 

Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçil- 
miş üç arkadaş, biz, onları destekleyenler 
ve gençlerin yardımı ile bu iş gerçekleşti. 

Gençlerin folklor gösterileri ile, mi- 
'niklerin koro ve oyunları ile, tiyatro çalış- 
maları ve ayrıca kendi aralarında yap- 
tıkları oyunlarla ve ikramlarla dolu dolu 
geçen saatler yaşandı. Gerek tertipçi ve ge- 
rekse göstericiler sonsuz çırpındılar. Biran 
herşeyini vermeye hazır şu çırpınan çocuk- 
larımıza layıkmıyız diye düşünmekten 
kendimi alamadım. Bilet alırken veya iz- 

. lerken konuya aynı duygularla yaklaşmış 
aynı heyecanı duymuşlar mıydı? Salon do- 
luydu ancak yine uzak semtlerdeki hemr- 
şehrilerimiz maddi gücü yüksek düzeydeki 
hemşehrilerimiz çok azınlıktaydı. Gençler 
bilet satışını ulaştırmamışlar mıydı? 

Bu yolda çalışanların şevkinin 
kırılmaması kaydıyla bu tür faaliyetlerin 
sık tekrarlanması birlikte eğlenme ve da- 
yanışma alışkanlığını getirir diye düşünü- 
yorum. 

Toplantı dağılırken çok çok teşekkür 
edip çoktandır "Böyle bir gün yaşama- 
mıştık. Unuttuğumuz şeyleri hatırlattınız" 
diyenler çoktu. 

Üzülelim mi sevinelim mi bilmiyo- 

Suzan ARI 

AFKAS KÜLTÜR MERKEZİNE 
ÖNEMLİ BİR KATKI 
"KERMES" 

  

"Geleneksel kültür değerlerimizi ya- 
şatmaya çalışan kafkaslı hanımlar, kafkas 
kültür merkezi için kolları sıvadılar. Geçen 
yıl maddi, manevi katkılarıyla Kültür 
Merkezine ilk harcı atan hanımlar, bu 
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yılda "KERMES" hazırlığına giriştiler. 
Oluşturulan KERMES hazırlık komitesi 
tüm hanımları yardıma çağırıyor” 

Saygıdeğer Hemşehrimiz 
Sevgili Kafkaslı hanımlar 
Dedelerimizden«bizlere aktarılan ge- 

ieneksel kültür değerlerimizi bizden sonra- 
ki nesillere aktarabilmek, K. Kalkasyalılar 
arasındaki kültürel bağları güçlendirmek 
amacıyla yapımı sürdürülen KAFKAS 
KULTUR MERKEZİNE kafkaslı hanımla- 
rın da katkısının olabileceği düşüncesiyle 
bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 

Haziran 1988'de düzenlenen Ker- 
mes'ten elde edilen gelirle Kafkas kültür 
merkezine ilk harcı atan hanımlar olarak 
bu yılda da bir KERMES'in hazırlığına gir- 
miş bulunmaktayız. 

Kültür Merkezinin yapımına katkı 
sağlamak amacıyla Ekim 1989 tarihinde 
tasarlanan KERMES'e geçen yıl olduğu gibi 
tüm hanımların katkısının olabileceğini 
tahmin etmekteyiz. 

Saygıdeğer Hanımlar, 
El emeği göz nuru el işlerinizle ker- 

mese katkı ve yardımlarınızı bekliyoruz. 
Kafkas kültürünü yaşatmak amacında olan 
sizlerin, böylesine anlamlı bir çalışmada, 
tüm gücünüzle, yanımızda yer alacağınızı 
tahmin ediyoruz. 

Geçen yıl sizlerden destek alarak yola 
çıktık,başardık Bu yılda kültür merkezi 
yararına düzenliyeceğimiz KERMES'i sizle- 
rin katkı ve yardımlarıyla başaracağımıza 
inanıyoruz... 

Kafkas kültürüne gönülden bağlı 
hanımlar; gelin el ele vererek KAFKAS 
KÜLTÜR MERKEZİ'ne "BİR KÜREK HARCI, 
BİR TUĞLA'yı" biz de koyalım. 

Gelin KÜLTÜR MERKEZİ'ni sevgi 
çiçeklerimizle süsliyelim. 

Gelin saygı ve sevgi duygularımızla 
birbirimize destek olalım. 

KAFKAS KÜLTÜR MERKEZi yararına 
düzenlenen KERMES için tüm hanımları 
ilgi ve yardıma çağırıyoruz. . , 
, KERMES TERTIP KOMİTESİ 

ilişki adresi: 
Şengül Yançatoral 100.Yıl Sitesi B.Blok. 
D.27 Yenimahalle-Ankara Tel: 344 28 24 
  

( SEMİNERLER-KONFERANSLAR ) 
  

C. HAPİ'NİN "BUGÜNKÜ KAFKASYA 
KONFERANSI" 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin Nisan ayı etkinliklerinden 
olan seminerler dizisinden Cevdet Hapi'nin 
"Bugünkü Kafkasya" isimli konferansı 
15.4.1989 tarihinde dernekte verildi. 
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Kuzey Kafkasyanın muhaceretteki 
Kafkasyalılar bakımından her zaman 
güncel bir konu olmasının yanında, Abhaz- 
ya ve Gürcüstan olayları nedeniyle son 
günlerde daha güncel bir nitelik ka- 
zandığını belirterek ve bu konudaki gazete 
haberlerini anımsatarak söze başlayan C. 
Hapi esasen son yıllarda Gorbaçov ve onun 
gelirdiği Glastnost/ Açıklık ve Perestroika 
(Yeniden yapılanma) politikalarıyla bütün 
dünyada ilgi çeken güncel bir konu olmay- 
adevam ettiğini belirtti. 

Bugünkü K. Kafkasyayı coğrali konu- 
mu ve yöneisel birimleriyle tanıtan C Hapi 
Sovyetler Birliğinde ulusal sorunun önemli 
ölçüde çözüldüğünü, ancak bunun yetersiz 
kaldığının son olaylardan da anlaşıldığını 
belirtti. İsviçredeki kantonal yönetim ör- 
nek alınarak ulusal birimlere daha geniş 
özerklik ve özgürlük tanınması gerektiğini 
ileri sürdü. 

Bu arada batı Adigelerinin açık ve ke- 
sin biçimde sürgün edildiğini, ancak Kuzey 
Kafkasya halklarının bu kadar açık bir 
biçimde sürgün değil çeşitli baskılarla göç 
ettirildiğini tarihsel olarak gerçeğin bu 
olduğunu öne sürdü. Bu yaklaşım konferan- 
sa hareket getirdi. Konu hararetle tar- 
tışıldı. 

Sonuçta da Çarlık Rusyasının yaptığı 
bu sürgün ve göçettirme olaylarının tarih- 
sel bir haksızlık olduğunu, bugünkü Sovyet 
Yönetiminin bu haksızlığı gidermek için 
gerekli çalışmaları yapması ve K. K. toprak- 
larında ve o toprakların dışında kalan K.K. 
yalıların hak sahibi olduklarını kabul ve 
ilan etmesi gerektiğini belirtti. 

Dinleyiciler konferansı başarılı ve 
yararlı buldular. 

F. HUVAJ 

YILDIRAY YAĞAN ve ALPER KOBAŞ'IN 
"AYDIN ve SANAT" SEMİNERİ 

Derneğimiz seminer dizilerinden olan 
“Aydın ve Sanat" Konulu seminer 22.4.1989 
tarihinde İstanbul Bağlarbaşı Kafkas 
Kültür Derneği çalışanlarından Yıldıray 
Yağan ve Alper Kobaş'ın hazırlamış olduk- 
ları seminer A.K.K.K.D'de üyelere sunuldu. 

Kalabalık bir dinleyici önünde 
yapılan seminer 23.4.1989 tarihinde Halk 
Dansları çalışanları için çalışma yerinde 
tekrarlandı. Genç arkadaşlarımızın bu 
güzel çalışmaları gelecekte daha sağlıklı 
yapılanmanın ortaya çıkmasında önemli 
bir adım olduğuna inanıyoruz. 

M. A, ÖZBEK 
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BÜLENT JANE'NİN 
“ADİGELERDE TOPLUMSAL GELİŞME" 

KONFERANSI 

  

A.K.K.KR.D Araşitırma-Derleme Komis- 
yonun hazırladığı konferanslar dizisine 
bir yenisi eklendi. Bülent Jane ilk 
çağlardan 1864'e Adige halkının toplumsal 
gelişimi üzerine 29.4.1989 günü dernek bi- 
nasında bir konlerans verdi. Konu 
başlıkları, En İlkel Sosyal Yapılanma, 
Sürü, Klan ve Kabile örgütlenmesinin or- 
taya çıkışı, Kabile Toplumunun Çözülmesi, 
Feodalizmin ortaya çıkması, 19.Yüzyılda 
Adige Köylü Hareketleri, Müridizm ve Adige 
Köylülügü olarak belirlenen Konferans 
yaklaşık üç saat sürdü. Kalabalık bir toplu- 
luğun izlediği konleransı Bülent Jane 
“Tarih bir bilinçtir. Olmuş bitmiş olaylar 
dizisi değildir. 1864'den beri getirdiğimiz 
kültürel yapımız yarı feodal, yarı klan 
kültürü özelliklerini taşıyor demektir. 
Aydınlar olarak Kültürümüzde pek çok şeyi 
gözden geçirmemiz ve ulusal olacak 
kültürel değerlerimizi oluşturmamız veya 
geliştirmemiz gerekir" diyerek tamamladı. 

Daha sonra konukların ve dinleyice- 
lerin sorularının cevaplanmasına geçildi. 
İlk olarak toplumsal durumların bıçakla 
kesilmiş gibi kesin çizgilerle ayrıla- 
mıyacağı, tarihlerin ortalama olarak veril- 
miş olunabileceği üzerinde duruldu. Diğer 
topluluklarla Kuzey Kafkasya topluluk- 
larının feodal sınıflarının benzerlikleri 
var mıydı? Yoksa Kuzey Kafkasya Toplu- 

. luklarının kendilerine özgü bir gelişim 
modelleri olup olmadığını söyleyebilir 
miyiz? şeklindeki sorulara Bülent Jane: 
"Biz bize Benzerizci yaklaşıma katıl- 
mıyorum. Biz de - belki bir takım özgün dur- 
rumlar yaşayarak - diğer toplumların 
geçirdiği tarihsel süreçleri yaşadık. Bizim 
feodallerimiz şöyle iyiydi, böyle iyiydi. 
Sözüne katılmıyorum. Feodal her yerde Fe- 
odaldır"dedi. 

Feodalizmin ortaya çıkışı aşaması en 
çok soru alan bölüm oldu. Bunun üzerine 
Bülent Jane "Üretim İlişkileri aynı, objek- 
tf bakmakta fayda var inancındayım. 
Ama feodalizmin zayıf geliştiği toplumlar- 
da tabi ki feodaller şirin görünecektir. Biz- 
de feodalizmin tam olarak yerleştiğini ka- 
-bul edemiyorum" diyerek bu soruları 
yanıtladı. 

Oldukça kalabalık bir katılımla 
gerçekleşen ve yararlı olduğuna inandığı- 
mız bu tür konferansların sürmesi 
dileğiyle.... 
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İZZET AYDEMİR'İN 
“ÇERKESLERİN POLITIK ÇALIŞMALAR 

BAŞIMIZA GELENLER" 

KONFERANSI 

    

"Çerkeslerin Politik Çalışmaları ve 
Başımıza Gelenler" konulu Konferans 
13.5.1989 tarihinde AKKKD salonunda Sa- 
yın İzzet Aydemir tarafından sunuldu. 

1907-1950 tarihleri arasındaki politik 
çalışmaları ve başımıza gelenlerin an- 
latıldığı Okonferans; Kişisel çalışmaları 
içeren ilk bölümüne başladı.Bekir Sami 
Kunduk ve Raul Orbay'ın kişisel çalış- 
malarının anlatıldığı bu bölümde, Bekir 
Sami Beyin Osetya'nın bağımsızlığı için 
yaptığı çalışmalar ilgiyle dinlendi. 

Konferansa, Çerkes Yardımlaşma Ce- 
miyeti, Çerkes Kadınları Yardımlaşma Ce- 

 miyeti ve Şark'ı Garip Çerkesleri Temine-i 
Hukuk Cemiyetinin kurucuları ve amaç- 
larının açıklanması ile devam edildi. Bu 
bölümde Çerkes Yardımlaşma ve Çerkes 
Kadınları Yardımlaşma Cemiyetlerinin te- 
melde kültürel çalışmalarla uğraştıkları 
fakat, Şark-ı Garip Çerkesleri Temine-i Hu- 

okuk cemiyetinin, Çerkesleri dilleri ve 
törelerinin farklı olması sebebiyle Karade- 
niz bölgesi sahillerinde Özerk Bölge 
biçiminde bir araya toplanması için çalış- 
tıkları belirtildi. 

Daha sonra, tamamlayıcı bilgilerin 
açıklandığı ve soruların yanıtlandığı tar- 
tışma bölümüne geçildi. Bu bölümde en çok 
ilgi toplayan konu Çerkes Ethem'in hain 
olup olmadığı ve onun yüzünden Çer- 
keslerin başına gelenler idi. 

Konferans; Gençlerin, belirsiz ve ka- 
ranlıkta kalan konuların açığa çıka- 
rılması için çalışmaları gerektiğinin açık- 
landığı Sayın İzzet Aydemir'in kapanış 
konuşması ile son buldu. 

DÜZCE DERNEĞİ OLAĞAN GENEL 
KURULUNU YAPTI 

Düzce Kafkas Kültür Derneği 
30.04.1989 tarihinde 3 ncü olağan kongresi- 
ni yaptı. 3 ncü olağan kongreyle yeni 
yönetim, şu şekilde belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulu (Asil) 

Başkan : Mustafa KAVAKLI 
Yrd.Bşk. Emrullah KAP 
Sekreter Hakan ARSLAN 
Muhasip : o İshak İZGİN 
Üye : o Kemalettin. SEZGİN 
Üye İlhan COŞKUN 
Üye : o Erdal ÖZMEN 
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(AS KÜLTÜR DERNE 

  

Derneğin açılışı 8.5.1989 günü yapı- 
larak dernek üyeleri ve hemşehrilerimizle 
bayramlaşıldı. 

17.5.1989 günü ise Belediye Düğün Sal- 
onunda açılış töreni tanışma ve eğlence ge- 
cesi düzenlendi. Büyük bir ilgiyle izlenen 
gecede ilk olarak Sebahattin Diynar bir 
konuşma yaptı. Bir grup hemşehrimizin 
oynadığı "Çeçen" ve "Kafe" oyunlarından 
sonra Sivas Kafkas Derneği Halk Dansları 
Grubunun bir gösterisi yapıldı. Eğlenceli 
yarışmalar, şiir dinletisi hediye çekilişi ile 
devam eden gece geleneksel mahalli dü- 
günle son buldu. 

Ğİ KUR     LDU. 

Kayseri Kafkas Derneğinin Yönetim 
Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. 
BAŞKAN Sebahattin Diynar 
2. BAŞKAN Hayri Toğan 
UYE : o Nazım Tug 
ÜYE : o Fehmi Küçük 
ÜYE : o Nazım Sabancı 
UYE : Y.Kemal Aksoy 
ÜYE : Yıldız Tokoğlu 
ÜYE : Demircan 
MUHASİP Mecit Tav 

KAYSERİ Dernek Adresi 
İstasyon caddesi Tapınç İşhanıNo:402-403 
Kocasinan/KAYSERİ 

  

  

Kayserili Hemşehrilerimizden Muazzez 
Aksoy ile Adnan Aksoy 15.5.1989 tarihinde Anka- 

© ra'da yapılan nikahla hayatlarını birleştirdiler. 
Genç çifte tüm yaşamları boyunca mutlu- 

luklar diliyoruz. 

İzmir Kafkas Derneğinin uzun yıllar 
başkanlığını yapan ve değerli hizmetleri bulunan 
Ayhan Bağ'ın eşi Emekli Öğretmen Yüksel Bağ, 
21.05.1989 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye 
Tanrıdan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş- 
sağlığı dileriz. 

Çardak kasabasının büyüklerinden Ebu- 
bekir Işık Geçtiğimiz nisan ayında vefat etmiştir. 

Merhuma tanrıdan rahmet ailesine ve tüm 
hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz. 

Abdullah Çakırefe'yi Kaybettik 
1923 yılında Düzcede doğan. hemşehrimiz 

sendikacılık hareketi içinde renkli kişiliğiyle 
tanındı 1964 yılında aktif sendikacılık hayata 
başlayan ve 1983 yılına kadar sürdüren 
ÇAKIREFE Maden-İş Denetim Kurulu Baş- 
kanlığını da yaptı. 1983 yılında Halkçı Partiden 
Manisa Milletvekili olarak Meclise girdi. Bir 
dönem hizmet veren ÇAKIREFE 66 yaşında 
28.5.1989 tarihinde vefat etli. Kendisine Allahtan 
rahmet,yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Derneğimiz Başkan Yardımcısı S. 
Yançatoral'ın amcasının eşi Emine, oğlu Sami ve 
gelini Nahide Yançatoral, Mayıs ayı içerisinde 
kısa aralıklarla Reyhanlı'da vefat etmişlerdir. 

Kendilerine Tanrıdan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

e KAFDAĞI e 27/28 e NİSAN/MAYIS 1989 

( KÜLTÜR SİTEN 

  

  

  

(İZİN 
TEMELİ ATILDI 

  

     

  

Ankara KKKD Kültür Sitesinin temel 
atma töreni 23 Nisan 1989 tarihinde büyük 
bir hemşehri kitlesinin katılımıyla gerçek- 
leşti. 

Bundan tam iki yıl önce yine bir 23 
Nisan gününde, gelişen ihtiyaçlar nedeniyle 
yetersiz kalan eski bina boşaltılmış ve 
Yönetim Kurulu binanın yıkılarak yeni bir 
kültür sitesi yapımı girişimlerine 1,5 yıl 
kadar önce başlamıştı. Yapılan çalış- 
malardan sonra halkımızın tam desteğinin 
alınmasıyla bina yapımı için temel atma 
durumuna ulaşıldı. 

Dernek Başkanı Aslan Arı günün an- 
lamını ve önemini belirten bir konuşma 
yaptı. Derneğimiz kurucularından, değerli 
büyüğümüz |. Sabri Bulur'un yaptığı Dua'- 
dan sonra kitlenin coşkulu alkışlarıyla te- 
mel atıldı. 

Dergimizin törende yaptığı söyleşi ve 
röportajlarda gelenlerin duygu ve düşün- 
celeri kısaca şöyleydi. 

Bu derneğin ilk alınışını gayet iyi 
hatırlıyorum. Alındığında ilk içine girer- 
ken ki heyecanımız ne ise şu anda da aynı 
heyecanı yaşıyoruz. dileğim herkesin bu bi- 
nanın bitirilmesine elinden geldiğince 
katkıda bulunmasıdır (Cihan CANDEMİR). 

Ben bu derneğe biraz geç katıldım. Bu 
nedenle de üzüntülüyüm. Bunu telafi etmeye 
çalışacağım. Çok duygulandım, heyecan- 
landım. Hemşehrilerimiz için hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum (Faik BATUR). 

Bugün temeli atılan site, dileriz en 
kısa zamanda bitirilir. Şahsen ben elimden 
geleni yapacağım (Muhittin ÜNAL). 
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Kültürümüzü bizden sonra gelecek 
kuşaklara iletebilmek dileğindeyim. Bugün 
bir site kurulabilmesi durumuna gelin- 
miştir. Bundan çok mutluyum (Mahmut 
ATALAY). 

1973 yılında Ankara'ya geldiğimde 
buranın tüm faaliyetlerine katılıyordum. 
1977'ye kadar bilfiil yönetim kurulunda ve 
onur kurulunda çalıştım Mutlu bir gün ve 
an (Nurettin BESLER). 

Dostluk Kulübü olarak gençlere 
yönelik kültür ve folklor hareketlerinin 
faal ve tarihimize uygun olarak yaşa- 
tılması çabalarını bir toplumun özben- 
liğinin geçmişini geleceğe taşıması açısın 
önemli buluyoruz. Bu sitede bunu sağ- 
layacaktır (Cavit BAŞARAN). 

Birçok insan emeğini ve alınterini 
akıtlı. Bence en önemli yanı bu (Yıldıray 
YAĞAN). 

Gerek kendi açımdan gerekse toplu- 
mumuz adına sevinçliyim. Zaman içinde 
elimden geldiğince katkıda bulunacağım 
(Kenan YEŞİLYURT). 

Siteyi en kısa sürede bitirmeye çalı- 
şacağız. ben çok inşaatın temelini attım. 
Hiç bu kadar mutlu değildim (Yalçın 
KOÇAK). 

Çocuk bayramı olan bu günde der- 
neğimizin temelinin atılmasından çok. 
mutluyuz (Guşef YANÇATORAL). 

Böyle bir kültür merkezi çoktan 
yapılmalıydı. Çünkü bizim halkımızın 
içinde ortaya çıkarılması gereken çok fazla 
dinamikler var (Denef ÇAVUŞ). 

Gelecek nesil için istikbal vaadeden 
ve odak noktası olacak olan bir yer bu. Ge- 
rekliydi (Cemal ATAÇ). 

Ben bugün çok mutlu değilim, 
üzgünüm. İnsanın bu tür güzellikleri va- 
tanında yaşaması gerekir (Hüseyin DENGE) 

Suzan İŞBAŞI (KAFDAĞI) 

   
Bşk. Aslan ARI, Kafkas Kültür Merkezi, temel atma 
töreninde konuşmasını yaparken. 

e KAFDAĞI e 27/28 e NİSAN/MAYIS 1989 

YIN TEMEL ATMA TÖRENİ 
KONUŞMASI 

BAŞK. 

  

    

Değerli Hemşehrilerimiz 
Ankara K.K.K.D.Kafkas Kültür Sitesi- 

nin temel atma törenine bu mutlu güzel 
günümüze hoşgeldiniz. 

1961 yılında kurulan derneğimiz, 1968 
yılında rahmetli Zekiye Kazuk başkan- 
lığındaki yönetim Kurulunun gayretli ça- 
lışmalarıyla bu binaya kavuşturulmuştur. 

1987 yılına kadar o eski bina Bizim 
kültürel faaliyetlerimizin odak noktası 
oldu. 

Kafkas Kültür Merkezi temel inşaatına ilk harç. 

İçinizden pek çoğunun en güzel yılları 
bu binada toplumuna hizmet için geçti. 

Kiminiz derneğin yurdunda kaldınız. 
Kiminiz dernek çalışmaları olarak toplu- 
mumuzun geleceğini hazırlayacak çalışma- 
larda bulundunuz. Kiminizde yapılan faa- 
liyetleri izlemek ve iştirak etmek için geldi- 
niz. Bugün asfaltlanan önümüzdeki yolun 
çamurunu uzun yıllar çiğneyerek bu çatının 
altında toplandınız. 

Hizmetlerinizi şükranla anacağız. 27 
yıllık çalışmalarınızla derneği bugünlere 
getirdiniz. 

Değerli hemşehrilerim. 
Eski binamızın alınması pek çok 

hemşehrilerimizin yardımlarıyla oldu.Ya- 
ni parası halkın katkılarıyla sağlandı. 

Mesken olarak yapılan o eski bina bir 
hayli yıprandığından ve dernek ihti- 
yaçlarına yeterli hizmeti veremediğinden 
dernek çalışmalarına uygun bir projeyle ye- 
niden inşa edilmesine karar verdik. Yeni- 
den inşaasına 1986 - 1988 dönemi Yönetim 
Kurulumuzca karar verdiğimizde 
3.000.000.-TL. paramız vardı. 

Yine aynı yönetim kurulu hem- 
şehrilerimize duyduğu güvenle, proje, ruh- 
sat aşamasını tamamlayarak eski binayı 
yıktırmış ve yardım kampanyasını baş- 
İatmıştır. 
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160 ila 200 milyon lira arasında ta- 
mamlanabilecek Kültür Sitemizin inşa- 
atına başlamak bugünkü yönetim kurulu- 
muza nasip oldu. 

Bugün toplanan 44 milyon liranın ilik 
apelleri, folklor, tiyatro ve müzik grupları- 
mızın yani dernek çalışanlarımızın faaliy- 
etlerinden sağlanmıştır. Gençlerimizin ça- 
ışmalarını şükranla anıyoruz. 

  

Derneğimiz kurucularından ve T nolu üyemiz İhsan Sa- 
bri Bulur, Kafkas Kültür Merkezi temel inşaatında harç 
atlarken. v0 

Bu vesile ile tiyatro ve o folklor 
gösterilerimizi taşra şehirlerinde sergile- 
memize imkan sağlıyan taşra dernekleri- 
mize ve hizmeti geçenlere teşekkür ederim. 

Asıl kuvvetli ve toplu ilk yardım 1988 
yılında hanımlarımızca tertip edilen Ker- 
mesten sağlanmıştır. Bütün Türkiye ça- 
pında açılan kampanyaya pek çok hanım 
ve genç kızımız göz nuru el emekleriyle 
katılmışlardı. 

Bina yapılması için çalışmalara ka- 
tlan, eşya gönderen tüm hanımlarımıza 
emeklerinin boşa gitmediğini bugün temeli 
atılan bu binanın, ilk toplu sermayesinin 
onlarca karşılandığını ve bizi cesaretlen- 
dirdiğini bu yılda gayretlerinin uluslara- 
rasına uzanarak devamını umduğumuzu 
belirtir kendilerine teşekkür ederim. 

Saygıdeğer hemşehrilerim, 
Gördüğünüz gibi eski binanın alın- 

masında olduğu gibi yeni binanın yapıl- 
masıda halkımızın emek ve paralarıyla 
geniş katılımlarıyla sağlanmaktadır. 

Bu geniş katılıma en güzel örnek Av- 
rupa ülkelerinden gelen yardımlardır. İçe- 
risinde yaşadıkları ülkelerden çalışmak 
için işçi olarak Avrupa'ya giden hem- 
şehrilerimiz aralarında topladıkları pa- 
rayla en kuvvetli yardımı sağlamışlardır. 
Hiç görmediğimiz belkide hiç tanıyama- 
yacağımız insanlarımızın alın terlerinden 
arttırıp gurbet ellerinden gönderdikleri bu 
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yardımlardan dolayı yönetim kurulu ola- 
rak o isimsiz kardeşlerimize şükranla- 
rımızı sunuyor teşekkür ediyoruz. 

Ankara gibi Türkiye'deki hemşeh- 
rilerimizin kolay ulaşabilecekleri ve kala- 
balık olarak yaşadıkları bir şehirde bizle- 
rin bir araya gelmemizi sağlayacak ve 
çeşitli sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
bir binaya ihtiyacımız vardı. 

Tiyatrocularımızın rahat çalışacak- 
ları bir salona,müzik grubumuzun çalışma 
yapacağı ve enstrümanlarını koyabileceği 
bir odâya, kitaplarımızı ve el sanatları- 
mızı, tarihi eşyalarımızı muhafaza edebi- 
deceğimiz bir kütüphane ve sergi salonuna 
ve en mühimi, folklorcularımızı her yıl 
başka bir bina arama külfetinden kurtara- 
cak rahat çalışabilecekleri bir folklor salo- 
nuna olan ihtiyacımız hepinizin malumu- 
dur. 

Değerli hemşehrilerimiz 

Derneğimizde henüz üniversitede 
okuyan iki gencimiz kültür ve sanat konu- 
sunda konferans verdi. Onları dinlerken 
pırıl pırıl gelecek vaadeden halkının sevgi- 
siyle dolu bu gençleri derneklerimizde 
yetiştirebildiğimiz için onlarla gurur duy- 
dum. Onların benzerlerini yetiştirebilmek 
için elbirliği yapmamız gerekir. 

Bu bakımdan bugün temelini attığı- 
mız kültür sitemizin tamamlanabilmesi 
için tüm hemşehrilerimizi yardım kamı- 
panyasına çağırıyorum. Hepimizin müş- 
terek evi olacak bu Kafkas evinin bütün 

. Çerkeslerin az veya çok katkılarıyla bitiri- 
lebileceğine inanıyorum. Bu inançla sizle- 
rin itimadına layık hizmet sunacağımızı 
belirtir saygılar sunarım. 

  

30 Haziran 1989, Dernek inşaatından bir görünüm. 
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Sağlık Mah. Cemal Gürsel Cad. 12/8, Sınhhiye/ANKARA 

Tel: 1332550 

  

Sayı: 89/44 

  

Derneğimizin gelişen kültür etkinlik- 
lerine yeterince cevap veremiyen eski der- 
nek binasının yıktırılarak, yerine Kafkas 
Kültür Merkezinin yaptırılması için çeşitli 
çalışmaların sürdürüldüğü bilinilmekte- 
dir. 

1988 yılında açılan "Bir Kürek Harç - 
Bir Tuğla da Sizden" isimli yardım kam- 
panyasının ardından,kültür merkezine 
ilişkin proje hazırlatılmış,uzun süren 
işlemlerden sonra ruhsat alınmış ve 23 
NİSAN 1989 tarihinde binanın temeli 
atılmıştır. Almanya ve A.B.D'deki hem- 
şehrilerimizin de katkısıyla toplanan be- 
lirli miktardaki parayla ancak ikinci 
katın betonu atılabilecektir. İnşaat eldeki 
imkanlar ölçüsünde sürdürülmektedir. 

Dedelerimizden bizlere aktarılan ge- 
leneksel kültür değerlerimizi bizden sonra- 
ki kuşaklara aktarabilmek için, büyük 
şehir hayatında, böyle bir kültür merke- 
zine ihtiyacımız olduğu açıktır. Türkiye 
dışındaki kafkasyalı hemşehrilerimizden 
gördüğümüz maddi ve manevi desteği, siz- 
lerden de görmek istiyoruz. Kafkas Kültür 
Merkezinin yaptırılması büyük ölçüde siz- 
lerin maddi desteklerine bağlıdır. Aylık 
geliriniz ne olursa olsun, bu binanın 
harcında sizin de katkınız olabilir. 
Ayda yatıracağınız 10-20-50-100 bin- 
lerle bir değil bir kaç kültür merkezini 
yaptırabiliriz. Günümüzün güç ekono- 
mik şartlarında, bütçenizden ayıra- 
cağınız her kuruşun sizin için önemli 
olduğunu biliyoruz. Fakat bir çok mad- 
di güçlüklere rağmen, geleneksel kül- 
tür değerlerimizi yeni nesillere aktar- 
manında vicdani bir borç olduğunu da 
biliyoruz. 

Tarih: 06/06/1989 

Saygıdeğer Hemşehrimiz 
Bütçenizden tesbit edeceğiniz bir mik- 

tarı, kültür merkezimizin yapımına 
yardım olarak, bekliyoruz. Yardım mik- 
tarını bir defa ödiyebileceğiniz gibi aylık 
taksitler halinde banka hesap numarasına 
yatırabilir, dernekteki görevlilere verebi- 
lirsiniz. 

Böylesine anlamlı ve önemli bir 
çalışmada yalnız bırakmayacağınızı umu- 
yoruz. 

Böylesine zor görevi üstlenen bizlere 
yardımcı olan hemşehrilerimize, mad- 
di ve manevi yardımlarının bir nişanesi 
olarak, 250.000.- TL. ile Ii milyon lira 
arasındaki yardımlar için ONUR BEL- 
GESİ, I milyonun üstünde ki Jayni ve 
nakti) yardımlar için ONUR PLA- 
KETİNİN verilmesi, yönetim kurulu- 
muzca kararlaştırılmıştır. 

Tüm hemşebrilerimizin katılı- 
mıyla ileri bir tarihte, yapacağımız bir 
toplantıda bu belgeler,maddi ve mane- 
vi katkıları olan siz değerli hem- 
şehrilerimize takdim edilecektir. 

Gelin omuz omuza verelim, büt- 
çemizden ayıracağımız 10-20-50-100 
binlerle-kültür merkezini bitirelim. 

Gelin "BİR KÜREK HARÇ - BİR 
TUĞLA"da benden diyerek, bizden 
sonraki nesillere SEVGİ ÇİÇEKLERİ 
SUNALIM. 

Saygılarımızla, 

Arslan ARI 
Dernek Başkanı 

S. YANÇATORAL 
Başkan Yrd. 

Yardımlarınız için Banka Numarası: 
Türkiye İş Bankası Necatibey Şb./ANKARA 
TL. Banka Hesap No: 304-40-23020 
Döviz Banka Hesap No: 30-103-856
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