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Değerli Okurumuz, 
Bir sayıda daha sizinle beraber olma- 

nın mutluluğu içinde yine merhaba diyo- 
ruz hepinize... 

Üçüncü yılımızın ilk iki sayısına gös- 
termiş olduğunuz ilgi tüm çalışanlarımıza 
büyük güç verdi. Bunun verdiği his ve coş- 
kuyla her geçen gün rayına oturan ve eleş- 
trileriniz çerçevesinde daha güzele doğru 
giden bir yönelme ile karşınıza çıkıyoruz. 
Bunu yapmaya çalışırken söylenilen en u- 
fak bir söz, ulaştırılan bilgi ve belgeyi 
değerlendirme çabasındayız. 

Ancak, çıkan sayılarımızın sayısı 
arttıkça sorunlarımızda -gerek idari, gerek 
teknik ve gerekse maddi olarak- çoğal- 
maktadır. Ancak aşılmaz değil. Siz yanı- 
mızda olduğunuz sürece aşamayacağımız 
sorunun olmayacağına inanıyoruz. Biz bu 
sorunlarımızı gerek 2. yılın son sayısında 
ve gerekse 3. yılın ilk sayısında kısmen de 
olsa duyurmuştuk. Okuyucularımızı da bi- 
rer ağlama duvarı gibi görmediğimizden do- 
layı, bunları sık sık tekrar etmek istemiyo- 
ruz. Tek dileğimiz, bunların gözardı edil- 
memesi. Geçen sayılarımızda bu sıkın- 
tlarımızla birlikte çözüm yollarını da 
kısmen de olsa göstermiştik. Bunun en 
güzel ve en anlamlı yolu ise her alanda 
yoğun ve sayısal olarak çok katılım de- 
miştik. Günden güne bu katılımın geniş- 
liyor olması ve yayınımızın her kesimden 
küçük veya büyük ses getiriyor olması, biz- 
leri sevindiren bir olay. 

Ne yazık ki; abone sayısının seneler- 
den beri belli bir oranda kalması, oldukça 
büyük mali sıkıntılara yolaçmaktadır. Bu 
ise, zaman zaman sayıların basımının ge- 

- cikmesine neden olmaktadır. Dernek Ya- 
yın Organı olmamıza karşın, öncelikle ve 
özellikle maddi açıdan derneğimize köstek 
değil destek olmayı hedeflemiştik. Kısaca, 
tabiri caizse kendi yağımızla (maddi açı- 
dan) kavrulmayı düşünmüştük. Bugüne ka- 
dar başarısız olduğumuz da söylenemez 
sanırım. 

Köstek olmak istemiyorduk. Çünkü; 
bildiğiniz gibi Derneğimiz, ismimize yara- 
şır bir Kafkas Kültür Sitesi yaptırma gayre- 
ti içerisinde. Bu nedenle, büyük bir yardım 
kampanyası içerisinde olup, büyük ölçüde 
maddi kaynak bulabilme kaygısı ve sorunu 
ile canla başla mücadele etmektedir. Hedef, 
Kültür Merkezimizin bir an önce 125. Yıl 
Anma Etkinlikleri'ne yetiştirilmesidir. 

  

İşte böyle bir aşamada, bunca ciddi ve 
önemli sorunun arasında bir de biz maddi 
açıdan Derneğimize yük getirmeme gayreti 
içerisindeyiz. Bugüne kadar olmamasına 
karşı, gönül isterdi ki; dergimiz kendisini 
finanse edecek parayı çıkarıp, arta kalanı- 
nı Kültür Sitesi için Derneğimize katkıda 
bulunsun. 

Ancak bu kadar da olanaksız değil 
Tek yolu ise, siz değerli okurlarımız ve siz- 
lerin her türlü takdirin üzerindeki çabala- 
rınız olacaktır. Bu anlamda her okurumu- 
zun dergimize en az yeni bir abone kazan- 
dırması, bu konuda ve sorunun çözümünde 
atılabilecek çok büyük ve önemli bir adım- 
dır. 

Bir sayımızın basımının finanse edil- 
mesi için en az 150 aboneye ihtiyacımız 
olduğunu tüm açıklığı ile belirtmek istiyo- 
ruz. Bunu sağlayabildiğimizde, kültürümü- 
ze ve derneğimizin bu yoğun çabasına an- 
lamlı bir katkıda bulunacağımıza inanıyo- 

Katılım demiştik ya; anlamlı bir 
katılın da Bandırma'dan geldi. Çalışma- 
larımıza her zaman büyük özveri ile 
katılan ve yardımda bulunan Dr. Necdet 
HATAM, Bandırma ve Yöresi Temsilcimiz 
olmuştur. Kendisine candan teşekkür edi- 
yor, Hoşgeldin Necdet HATAM, diyoruz. 

Değerli okurlarımız, 
İkinci sayımızdan sonra yöneltilen 

eleştirilerin önemli bir kısmını 
S.S.C.B'deki Abaza olayları ile Bulgari- 
stan'ın "sınırdışı ettiği" insanlara gerek 
derneğimiz ve gerekse yayın organımız ta- 
rafından gösterilmesi istenilen tepki 
oluşturdu. 

Görünüş itibarıyla her iki olaya da el- 
bette ki katılmamız mümkün değildir. El- 
bette bu hareketlere karşıyız. Zira sürgü- 
nün, tehcirin ve akabinde de asimilasyo- 
nun kültürel baskının en büyüğünü en acı- 
sını yaşamış olan bir ulusuz. 

Ancak, bu tür olaylarda olayın sıcağı 
sıcağına, hiçbir irdelemeye gidilmeden his- 
si hareketlere ve mantığın geri plânda kal- 
dığı bir tepki ve görüş, ileride dönülmesi o- 
lanaksız yargı ve hataları beraberinde ge- 
tirebilecek tehlikedir. Olaylar hakkında 
sağlıklı bilgiler, sağlıklı tahliller ve tesbit- 
İer yapıldıktan sonra bir tesbit yorum ve 
tahlile sorunun çözümüne ulaşmaya çalış- 
manın daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. 

Nitekim Abhazya olaylarında bu tür- 
deki tepki ve yorumlarımız sağlam ve doğru



olarak ortaya konulmakta ve devam et- 
mektedir. Geçmişte yaşanmış bir çok olay- 

lar bizim bu tutumumuzun haklılığını or- 

taya koyabilecek somut örneklerdir. 
Gelelim bu sayımıza... 
Görüş-Düşün bölümümüzün ilk 

yazısını, her zaman çalışmalarıyla gerek 

derneğimize gerekse dergimize yararlı kat- 

kılarda bulunan Alper KOBAŞ ve Yıldıray 

YAĞAN isimli arkadaşlarımızın Abhaz 
Sürgününün 110. Yılı ile ilgili yorum yazısı 
oluşturmakta. Abhazya'da düzenlenen An- 
ma toplantısının resimleriyle verdiğimiz 
ve bu resmin bir örneği de kapakta yer alan 
bu yazı ve resimleri derginizin 3.-5. sayfa- 
larda bulabilirsiniz. 

Aynı bölümde, yıllarını ulusumuzun 
kültürel değerlerine, onları araştırıp ince- 
lemeye vermiş olan İzzet AYDEMİR ile der- 
gimiz adına yapılan röportajı 6.-9. sayfa- 
larda bulabilirsiniz. izzet AYDEMİR söyle- 
şisinde geniş bir tarihsel süreç içerisinde 
dernekçilik konusunda faydalı ve gerekli 
bilgi ve anılarıyla bizleri aydınlatıyor. 

Yenemıko M. Döne Döne serisinde, - 
toplumdaki sevinçleri, hüzünleri ve çeliş- 
kileri ortaya koymaya devam ediyordu. 
1G.-12. sayfalarda bulabilirsiniz. Bu sayı- 
mızda C. Hapi'nin coğrafya ile ilgili yazısı 
baskıya girdiğimiz ana kadar elimize ulaş- 
mamış olması sebebiyle yayınlayamıyo- 
ruz. İlgilenen tüm okurlarımızdan özür di- 
ler, sonraki sayılarımızda devam edeceği- 
mizi bildiririz. Yine aynı bölümde Ürdün'de 
yayınlanan Zekoşnıg Dergisinde yayın- 
lanan 125. yıla girerken başlıklı yazıyı ya- 
zarı Kabli Uğur tarafından Türkçeye çev- 
rilmiş şekilde 13. ve 14. sayfalarda bulabi- 
lirsiniz. 

Geçen sayıda veremediğimiz Nartlar 2 
isimii Yenemiko M.'nin inceleme yazısı 
Kültür Mitoloji Bölümünün 15-17. sayfala- 
rında yer almakta. 

Bu sayımızın Kültür Tarih Bölümünü 
değerli sanat adamımız Ressam Hüseyin 
Avni Lifij, tarihçi Aytek Namitok ve Şora 
Negumukue Beçmırza'nın yaşam öykü- 
İerini veriyoruz. Yısmeyi Özdemir'in bu in- 
celemelerini 18-21. sayfalarda bulabilirsi- 
NİZ. 

Kültür Eİ Sanatları bölümünde ilkini 
verdiğimiz, Erol Yıldırın Çeçen ve Avar 

Keçeleri İncelemesi ikinci ve son bölümü 
yer almakta. 22.-26. sayfalarda bulacağınız 
bu inceleme için Erol Yıldır'a bu değerli ve 
önemli ince-lemesi için teşekkür ediyor 
çalışmaların devamını bekliyoruz. 

Sanat bölümünün ilk yazısı Yısmey! 
Özdemir'in Kuzey Batı Kafkasya'da Tiyatro 
sanatı üzerine yaplığı inceleme 27-29. say- 
falarda yer almakta. Bu bölümün 2. 
yazısını ise derneğimiz Halk Dansları To- 

pluluğu çalıştırıcıları Sema Yılmaz ve Jan- 

bert Aydemir'in hazırladıkları Folklor 
Üzerine isimli yazı oluşturmakta. Bu yazı 
30-31. sayfalarımızda. 

Çeviri Öykü Bölümümüzde Adnan Gü- 
zey arkadaşımızın çevirdiği Peneşu Sefer'in 

"Ünlü Olmak İstiyorsan" isimli öyküsü 32- 
34. sayfalarda yer almakta. 

35-38. sayfalarda her zaman olduğu 
gibi Anayurt ve Muhaceret şiirlerini bulabi- 
lirsiniz. 

Bir sayılık için bile olsa işte yeni bir 
katılım daha...Zaman zaman dergimizin öÖ- 
zellikle teknik işlerinde yardım çabası içe- 
risinde gördüğü bir basın çalışanı olan Be- 
hice Yeşilbağ arkadaşımız Köylerimiz bölü- 
münde kendi köyü olan ikizce'yi 39.-40. 
sayfalarda tanıtıyor. 

Kitap Tanıtımı bölümünde bu Sayı- 
mızda Sefer Berzeg'in Gurbetteki Kafkas- 
ya'dan Belgeler MI isimli yapıtını 41. sayfa- 
da Adnan Güzey tanıtıyor. | 

Evet küçük kardeşlerimiz. Geleceği- 
mizin büyük umutları, pırıltılı ışıkları. 
Sizlere bu sayımızda her zaman olduğu gibi 
masallarımız ve oyunlarımız var. Deniz ab- 
lanız ve Zafer abiniz yine size çiçek dolu gü- 
zel bir bahçe sunmaya çalıştılar. Geçen sa- 
yıda veremediğimiz notaları bu sayıda veri- 
yoruz. Bu konuda öylesine bir istekle 
karşılaştık ki bundan böyle notasız sayı 
sunmama kararındayız. Ayrıca Biraz Dür- 
şünelim bölümümüzde armağanlı bulmaca- 
larımız da sürüyor. Geçen sayıda doğru bi- 
len arkadaşlarımıza hediyelerini postala- 
dık, isimlerini gelecek sayıda yaymlaya- 
cağız. Hoş kokulu güzel bahçenizi 42-45. 
sayfalarda bulabilirsiniz. 

Basınımızdan bölümünde 1955 
yılında Kafkasya' isimli dergide yayınla- 
nan Radyoda Yarım Saat isimli yazıyı ve 
Samsun'da yükselen anlamlı bir sesin ta- 
nıtımının yapıldığı Gupşıse isimli yazımız 
yer almakta. Bu iki güzel ve anlamlı yazıyı 
46. sayfada veriyoruz. 

Her sayıda olduğu gibi bize ulaşan 
Dernek ve Toplum Haberleri 47-53. sayfa- 
larda yer almakta. 

Dergimizde her zaman demokratik 
tartışma ortamı oluşsun istemiştik. Bu 
amaçla da bir "Okuyucudan Okuyucuya" 
yani sizin köşenizden bahsedip durduk. İşte 
ilk örnekleri ve ilk "Okuyucudan Okuyur- 
cuya" köşemiz. Bu bölümün ileriki sayı- 
larda daha canlı ve ilginç olacağını 
düşünüyoruz. Çünkü gösterilen ilgi bizi 
böyle düşünmeye itiyor. 

Daha mutlu ve aydın yarınlarda daha 
kusursuz ve daha parlak ışıklı Kafdağı 
sayılarında buluşabilmek umuduyla... 
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1988 yılı, Büyük Abhaz sürgününün 110. 
yıl dönümü idi. 23 Eylül 1988 günü sürgünde 
katledilen ve vatanlarını terketmek zorunda kalan 
yüzbinlerce kardeşimiz için Abhazya'da bir anma 
günü düzenlendi. 

Kasım 1988'de Türkiye'yi ziyaret eden ve 
İstanbul Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneğinde de 
bir gece ağırlanan döri Abhaz yazarı (Lamiya 
Kunf-Alixa Gogua-Pliaton Babiya-Tarıbpha Neli), 
Abhaz sürgününün 110. yıl dönümüne ait anma 
gününün fotoğraflarını bize getirdiler. Fotoğ- 
raflarda gördük ki 110 yıl önceki acılar, katledilen- 
lerin, açlıktan ölenlerin anısı hala insanlarımızın 

kalbinde yaşamaktadır. 
Fotoğraflardan anlaşılan ve yazarların 

söylediklerine göre anma gününe ilk olarak bir 
toplantı ile başlandı. Toplantıya yediden yetmişe 
her yaştan insanın katılması günün anlamını daha 
da pekiştiriyordu. Günün anlamını belirten 
konuşmalar ve sürgünü anlatan bir açıklama 

, yapıldıktan sonra halk ozanları, şairler ve kalabalık 
.bir sanatçı grubu şiirleri, şarkıları ve halk türküleri 
ile sürgünün getirdiği tarihsel eşitsizliğin uzun 
.yıllar kalplerden silinmeyeceğini gösteriyorlardı. 

Toplantı bittikten sonra toplantıya katılanlar 
Karadeniz Sahiline bir yürüyüş yaptılar. Yürüyüş 
sırasında en önde giden iki Abhaz gencinin elle- 
rinde sürgünü çok iyi tanımlayan bir bayrak vardı. 
Bayrakta Abhazya haritasının üzerinde Abhaz- 
ya'yı bölen Osmanlı kılıcı ile Rus süngüsü çapraz 
bir şekilde durmakta ve bayrağın en üstünde de 
110. yıl yazmaktadır. Bayrağın arkasından yürü- 
yenlerin ellerinde sürgünde ölenlerin ve vatan- 
larından sürülenlerin anısına çiçekler ve üzer- 
lerinde mumlar yanan çelenkler bulunmaktadır. 
Yürüyüş Karadeniz Sahilinde biter. Ellerde taşı- 
nan çiçekler ve çelenkler mumları yandığı halde 
Karadenize bırakıldı. Deniz kenarındaki bu 
törenden sonra anma günü sona erdi. Mumların 
anlamını Abhazyalı yazarlara sorduğumuz da ise 
"sürgünde yaşayan kardeşlerimizin yolu aydınlık 
olsun" diyerek cevapladılar. Ayrıca düzenlenen 
bu anma gününün her yıl yapılmasına karar veril- 
diğini belirttiler. 

Derneğimizde ağırlanan dört yazar adina 
söz alan Platon BABİA konuşmasında "sürgün bir 

  

A. KOBAŞ 
Y. YAĞAN 

    

kalp ve iki parçada bugün can çekişmektedir" de- 
dikten sonra “yaşatmak içinse bunları birleştirmek 
gerekir" demiş ve aramızdaki Karadenizin berrak- 
laşmaya başladığını belirtmiştir. Konuşmasını 
“sürgündeki Kafkasyalıların anavatana dönme- 
sinde" odaklaştıran Babia sürgünde yaşayanların 
ve sürgün sırasında yok edilenlerin Abhazya'da 
unutulmadığını ve unutulmayacağını belirterek 
sözlerini bitirdi. 

Ocak 1989'da Abhazya'dan gelen ve 
Adapazarı'nda misafir edilen tiyatro yönetmeni ve 
aynı zamanda devlet sanatçısı olan Anzor MUKBA 
İstanbul Kafkas Kültür -Derneği'nde ağırlandığı 
akşam konuşmasını şöyle noktalıyordu; “Ana- 
yurdumuza dönmezseniz ve nüfusumuzu bir- 
leştirmezsek önçe sizler paramparça sürgün top- 
raklarında, sonra bizler anavatanımız Abhazya'da 
yok oluruz". | 

Görüyoruz ki vatanımızdan ayrılmak zorun- 
da bırakılmamız sadece biz sürgünde yaşayanlar 
için bir ulusal sorun yaratmamıştır. Anava- 
tanımızdaki kardeşlerimizi de kendi toprakları- 
mızda azınlık durumuna düşürmüştür. Bu sorun- 
ların çözümü ise sürgünün getirdiği tarihsel 
eşitsizliği çözmekle mürnkündür. 

Basında ve televizyonda, Sovyetler Bir- 
liği'nde bir süredir devam eden etnik gerilimin Ni- 
san ayı başında Gürcistan Birlik Cumhuriyeti ve 
ona bağlı Abhazya Cumhuriyeti'nede sıçradığı ha- 
berleri yer aldı. 

Gelen haberlerde olaylar Abhazların bağlı 
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bulundukları Gürcistan Birlik Cumhuriyeti'nden 

ayrılma talepleri ile başladığı, bunun üzerine 

Gürcülerin, Abhazların Gürcistandan ayrılma ta- 

ieplerine karşı çıktıkları. Bu isteği protesto amacı 
> ile gösteriler düzenlendiği. Ancak bu gösterilerin 

Gürcistan'ın Sovyetler Birliğinden ayrılma talepie- 
rine dönüştüğü. Bu gösterilerin bastırılması sıra- 
sında çıkan olaylarda ise 19 kişinin öldüğü bildiri- 
iiyordu. 

Uzun zamandır var olan bu gerilimin kay- 
nağı nedir? Tarafların anlaşamadığı konular neler- 

dir? Bunları cevaplandırmak için Abhaz ve Gür- 
cü'lerin tarihine kısaca bakmak gerekir. 

Abhaz ve Gürcü halkları Kafkasya'nın iki 

otokton halkıdırlar. Bu halklar tarih boyunca yah 
yana yaşamışlardır. Bu 
komşuluk bazen dosi- 
luk biçimini almış, ba- 
zende birbirlerine sa- 
vaş açmışlardır. Bu 
komşuluğun sonunda 
Abhaz ve Gürcü halk- 
larının kültürü birbirleri- 

ni etkilemiştir. İki halkta 
aynı kökten gelen bir 
dili konuşmaktadırlar. 

Abhazların bölgede 
MÖ. 3000 yıllarından 
itibaren Krallıklar oluş- 
turdukları bilinmekie- 

dir. Bu krallık bazı dö- 
nemlerde Oldukça 

güçlü olabilmiştir. Güçlü olduğu dönemlerde 

komşu Gürcü halkıda egemenlikle Slavlar- 

Gürcü'ler Ermeniler, Rumlar yerleştirildi. 1879 

sürgününden sonra Abhazya'ya da toplam 35 ya- 
bancı köy oluşturuldu. 

Bundan sonra 30 yıl “suçlu halk" olarak 

Çarlık Rusyası tarafından ezilen ve iç kesimlere 

yerleştirilen Abhaz Halkı 1918'de de Almanlarca 

desteklenen Gürcü Menşevik Ordusunun işga- 
line uğramıştır. Bu savaşta Abhaz Halkının birçok 

evladını almıştır. 
Bugünkü Abhazya Özerk Cumhuriyeti 4 

Mart 1921'de kurulmuştur. Daha sonra da bu Gür- 

cistan'a bağlanmıştır. İ 
Abhazya 1864 büyük sürgününde ve 

1878'deki kanlı sürgünden sonra yaklaşık 

500.000 insan kaybına uğradı. Böylece Abhaz- 

ya'daki Abhaz nüfusu oldukça azalmıştır. Abhaz- 
lardan boşalan yerlere Ruslar, Gürcüler, Ermeni- 

ler ve birçok halk yerleştirildi. Ancak yine de 
1917'de Abhazya'da Abhaz nüfusu genel 

nüfusun Ye 76'sını oluşturmakta idi. Ancak Ab- 
hazya Gürcistan'a bağlandıktan sonra Abhaz 
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Yüreğimiz çocuk ama 
toplumsal acılarımız oldukça yaşlı. 

nüfus oranı hızla düşme göstermişiir. Bu da 
bölgeye yoğun Gürcü yerleşimi olduğunu 
göstermektedir. 1925'te Abhaz nülusu genel 

nütusun “o 33'üne düşmüştür. Abhaz nülu- 
sunun genel nüfusa oranla düşüşü devam etmiş 

1926'da 95 30.1, 1930'da “e 28'e, 1939'da “b15$, 
1959'da 5 15.1'e, 1970'te ancak biraz artarak “5 

16.5'e yükselmiştir. 1979 nüfus sayımlarında Âb- 
hazya'daki Gürcü nüfusu genel nüfusun “e 41'ini, 
Rus nüfusu e 19.1'ini oluşturmakia. Abhazlar 
kendi vatanlarında nülus olarak 3. sıraya düşü- 
rülmüşlerdir. Abhazya'da “e 15.4'le Ermeniler Ab- 
hazlardan azdır. 

Yine Abhazya'da 1928 yılında kabul! edilen 
ve 1933 yılında son şeklini alan Latin harili Abhaz 

altabesi 1938 yılında "bazı 
noksanları"” yüzünden veya 
“bahane ile" kaldırılıp yerine 
Gürcü harileri kabul ettirildi. 
Bu alfabeye "STALİN AL- 
FABESİ" dendi (Bu alfabe- 
deki hari sayısı 39 idi). Yine 
1926'dan itibaren Abhaz- 
ya'da çift dillilik hakim 
kılınmaya çalışıldı. Okullarda 
eğitim dili 5. sınıftan sonra 
Gürcüce yapıldı. Bu uygu- 
ilamalar sonunda 1939'da 
57.000 Abhazın 9.000'i 
Abhazca bilmiyordu. Bu- 
günkü Abhaz alfabesi Sta- 
lin'in ölümünden bir yıl son- 

ra 1954'de kabul edilmiştir (Hari sayısı 59'dur). 
Yine 1956'dan itibaren Abhazca eğitim dili olarak 
tekrar kabul edildi. Ancak teknik personel sıkıntısı 
nedeniyle bazı okullarda yeniden öğrenim dili 
olmuştur. 

- Bunların dışında 1938 yılından sonra Ab- 
hazlara özgü soyadları, yer ve coğrafi adlar 
değiştirilip Gürcüce yapıldı. Yine bu dönemde So- 
hum (Axua)'daki Abhaz Üniversitesi'nin ka- 
patılmak istendiği bilinmektedir. Yine bu dö- 
nemde birçok yurtsever Abhazın Stalin kıyı- 
mından nasibini aldığı artık bilinmekte. Ancak bu 
döneme ilişkin hiçbir resmi kayıt bulmak mümkün 
değildir. Bu konuda bildiklerimiz gelen konukların 
bildirdikleri, yabancı basın ve anavatanı gezenle- 

rin izlenimleri. 1975'te Abhazya'yı ziyaret eden 
Beygua Ömer eski Abhaz mezarlarını görmek is- 
tediğinde buna pek yanaşılmamış. Ömer Beygua 
mezar taşlarının Gürcülerce tahrip edildiğini, bu 

yolla Gürcülerin Abhazya'nın Abhazlara ait ol- 
duğunu gösteren kalıntıların yok edilmek isten- 
diğini söylüyor. 

1978 yılında Gürcülerin baskılarını protesto 
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Halkozanı Tarba Godar, sürgün dönemi ağıtlarıyla 

halkının yüreğindeki küllenmiş anı ve acıları canlandırdı. 

amacı ile birtakım gösterilerin düzenlendiğini o 
günlerin basınından takip etmiştik. Şubat ayında 
Abhazya'dan gelen Euzb-pha Feniye bu olaylar- 
da bir genç kızın Gürcü baskısını protesto amacı 
ile kendini yaktığını söylüyordu. Bu olayların ar- 
dından gaspedilen haklar iade edilmeye başlan- 
mıştır ve Gürcüce olan isimlerin Abhazlarca silin- 
diğini öğrendik. Yine yeni yapılan devlet konutla- 
rına Gürcülerin yerleştirilmeleri talebi 60.000 Ab- 
hazın katıldığı gösterilerde protesto edildiği belir- 
tiliyor. 

Nisan ayındaki olaylar zorla yaratılan gerili- 
min sonunda ortaya çıkmıştır. Nisan ayının ilk haf- 
tasında Abhazya Komünist Partisi genel sekreteri 
ve Abhazya'yı Milletler Sovyetinde temsil eden 
11 temsilci Gürcistan'dan ayrılmak istediklerini 
beyan eden bir belgeyi imzaladılar. Ayrıca bu 
belge, Abhazya Meclisi'nde de onaylandı. Buda 
Abhazların en doğal ve artık zorunlu hale gelen 

- bir talepleri olarak kabul edilmeli. Abhazya bu tale- 
bi ile Sovyetlerden ayrılmayı talep etmiyor. Ab- 
hazya gücünün kaynağını aldığı Sovyetler -Bir- 
liği'nden ayrılmak istemiyor. Abhazya Gürcü 
baskısından kurtulmak için bu talepte bulunuyor. 

Abhazya'nın bu talebi üzerine milliyetçi 
Gürcüler Abhazlara kendilerinden ayrılmamalarını, 
birlikte Sovyetler Birliğinden ayrılmaları gerektiğini 

söylemişlersede Abhaz Halkı bu talebi reddet- 
miştir. Çünkü bu Abhaz halkının sonu olur. Gürcü 
milliyetçiler bu biçimde Abhazyaya tamamen sa- 
hip olmak istiyorlar. 

Bundan sonra Gürcistan'daki milliyetçi gu- 
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ruplar Abhazya sınırına yürümüş Abhazlarda onları 
sınırda karşılamıştır. Ancak askeri birlikler bir 
çatışma çıkmasına müsade etmeyip tarafları da- 
ğıtmışlardır. Bu sırada çok sayıda silahta ele 

geçirilmiştir. 
Bundan sonra Gürcüler bu olayları protesto 

amacı ile gösteriler düzenlemişlerdir. Ancak bu 
gösteriler Gürcistan'ın Sovyetler Birliği ile olan 
ayrılma talebine dönmüşiür. Olayları yatıştırmak 
amacı ile bölgeye gelen askeri birliklerle gös- 
tericiler arasında çıkan çatışmada 1$ kişi hayatını 
kaybelmiştir. 

Olaylar üzerine Abhazya Komünisi Partisi 
Genel Sekreteri görevden alınmış, yerine yine bir 
Abhaz gelmiştir. 

Artık olaylar durmuşsa da gerilim sür- 
mekiedir. Ve Gürcistan'daki bütün Abhazlar tekrar 
Abhazya'ya dönmekiedirler. Zaten buna da zor- 
lanmakiadırlar. 

  

Alina Açıpha birazdarelipdeki çiçekleri, sürgünün me- 
zarı Karadeniz'e bırakacak. 

Artık yapılması gereken Gürcülerin Abhaz- 
. ya'yı kendilerinin görme taleplerinden vazgeç- 
meleridir. Abhazya tüm tarihi ve doğal güzellik- 
lerini, turizm imkanlarını, tarımsal zenginliğini tüm 

Sovyetlere sunmaktan korkmuyor ve buna de- 
vam etmek istiyor. Ancak üzerindeki milliyetçi 
şoven Gürcü baskısına son verilmesini istiyor. Bu 
talebini de Gürcistan'dan ayrılmak olarak somut- 
luyor. Bu Abhazya'nın en doğal hakkı. Sürgün- 
deki bütün Abhaz Halkı (yaklaşık 400.000) Ab- 
hazya'nın bu talebini destekliyor. Gerilimin sona 
ermesini istiyoruz ve bunun gerçekleşeceğini 
umuyoruz. 

Abhaz Halkı yüzyıllardır birlikte yaşadığı 
Gürcü Halkı ile kardeşliğini korumak istiyor. Ancak 
bu kardeşliği korumanın, tamirinin ve devamının 
zorunlu şartı olarak var olması için gerekli hakları 
talep ediyor. Abhaz Halkı halkların eşit haklara sa- 
hip dostluğunu istiyor. 
KAYNAKLAR 
Kafkas Kaynaklarına Göre İlk Yaratılışlar-İlk İnsanlık-Kafkas 
Gerçekleri (B. Ömer BÜYÜKA) 
KİŞİLER: B. Ömer BÜYÜKA, EUZB-PHA Feniye, TENGİZ 
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     o O KUZEYKAFKASYALILARIN |o0o 
KÜLTÜREL-TOPLUMSAL SORUNLARI ÜZERİNE 

  

İzzet AYDEMİR'le SÖYLEŞİ 4 Şubat 1989 - Düzce 

KAFDAĞI - Sayın Aydemir, Muhacerette Ku- tılması doğrultusunda çalışmaları oldu. 

zey Kafkasya kültürünün, dillerinin yok ol- 
maması için yapılan kültürel çalışmalarda ki 

katkılarınız herkesce bilinmektedir. Bu 

amaçla uzun yıllar süren bir dergicilik 
çalışmanız oldu. İlerlemiş yaşınıza rağmen, 

kitap yayınlarınızla Kuzey Kafkasyalıların 
kültürel toplumsal sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz. Allah 
daha uzun ömür versin, siz bu değerli 
katkılarınızı sürdürmeye devam edin. 
Sayın AYDEMİR, sizinle Kuzey Kafkas- 
yalıların kül- , 
türel-top- 
lumsal so- 
runları üze- 
rine bir söy- 
leşi yapmak 
istiyoruz. Bu 
tip söyleşileri 
diğer büyük- 
İerimizlede 
sürdüreceğiz. 
Sizce Türki- 
ye'deki Kuzey 
Kafkasyalıla- 
rın kültürel 
sorunları ne- 
lerdir? Hangi 
düşünce ve 
kaygılarla siz yayın çalışmalarına başladınız. 
Kafkasyalıların Kültürel dernekleşme faaliy- - 
etleri nasıl başladı ve gelişti? 

  

Gösteriler büyük taktir topluyordu. Bu 
çalışmalar içerisindeki kişilerle konuş- 

malarımda zaman zaman şu soruyu Soruy- 
ordum. "Neden sadece halk oyunları 
çalışması yapıyorsunuz?". Onlarda şu cevabı 

veriyorlardı. "Türkiye'ye geldiğimizde, resmi 
görevliler, sadece halk oyunları çalış- 
malarıyla ilgilenmemizi, başka kültürel 
çalışmalar yapmamakla birlikte anti-sov- 
yetik propogandaları yapabileceğimizi bize 
söylemişlerdi. "Kültürel faaliyetler altında 

anti-sovye- 
tik politik 
çalışmalar 
teşvik edili- 

yordu. Yal- 
nız bu çalış- 
maların 
Türkiye'deki 
Kuzey Kaf- 
kasyalıların 
uzak tutul- 
ması isteni- 
yordu. 

KAFDAĞI - 
O zaman, 

kültürün, di- 

lin yaşatıl- 
masına yönelik bir amaçtan ziyade, siyasal 

bir amaç güdülüyordu? 

  
AYDEMİR - Tabi. Kültür adı altında siyasi bir 

AYDEMİR- Sorunuzun cevaplanmasına, der- amaç güdülüyordu. 
nekleşme faaliyetlerinden başlamak istiyo- 
rum. Kafkasyalıların ilk dernekleşme faali- 
yeti İstanbul'da kurulan DOSTELİ YAR- 
DIMLAŞMA Derneğiyle : başlamıştır. 
1950'lerden uzun bir süre Kafkas kelimesi 
kullanılamadı. Dernek kurulduğu tarihlerde, 

2. dünya savaşında Kafkasyadan Türkiye'ye 
gelen folklorcuların etkisindeydi. Bu etkinlik 
şartların getirdiği bir olaydı. Bu kişiler daha 
öncelerde gerek Kafkasya da gerekse Alman- 
ya'da halk oyunları üzerine çalışmışlardı. 

Türkiye'de Kafkas halk oyunlarının tanı- 

KAFDAĞI - Demek oluyor ki kültür adı altında, 
o zamanlar siyaset yapılabiliyordu.   AYDEMİR - Hatta resmi görevlilerce teşvik 
bile görüyordu. O tarihlerde çıkarılan , 
yayınlarda bunu görmek mümkündür. Daha 
sonra dernek adını Kafkas Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği olarak değiştirdi. İşim 
ve okuma amacıyla Ankara'ya geldiğimde, 
orda da Kafkas ismini alan bir dernek yoktu. 
Yalnız Kuzey Kafkasyalı hemşehrilerimizin 
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bir arada bulundukları Düzce Yardımlaşma 

Derneği vardı. Bu dernekte rahmetli Dr. Ze- 
kiye Kazuk, Zihni Hızal'lar bulunuyordu. Bu 
dernekte halk oyunları çalışmaları yapı- 
yordu. Dernekteki gençler, neden Kafkas 
Derneğinin kurulmadığını tartışıyorduk. 

KAFDAĞI - Yasalar açısından bir sakıncamı 

vardı? 

AYDEMİR - Hayır yoktu. Fakat toplumda bir 
çekingenlik vardı. Kafkas derneğini kur- 
duğumuzda, başımıza bir iş gelir diye 
düşünüyorlardı. Bazıları da buna gerek duy- 
muyorlardı. O tarihlerde gençler Kafkas 
kültür derneğinin kurulması gerektiği konur- 
sunda büyükleri razı etmeye çalışıyor ve to- 
plantılar yapıyordu. Düzce derneğiyle Kaf- 
kas kültürünün yaşatılması mümkün olma- 
dığı gibi, derneğin amacı da farklı idi. Uzun 
süren çalışmalardan sonra rahmetli Hasan 
Dinç, Zihni Hızal ile İhsan Sabri Bulur ve be- 
nim de içinde bulunduğum bir grup ta- 
rafından 1961 Aralık ayında Kafkas Kültür 
Derneği kuruldu. 

KAFDAĞI- 1950-1960 arasında Kafkas Kültür 
Derneği adı altında bir tek örgütlenme 
görüyoruz. Anlattığınız gibi aydın kesimde 
bir ürkeklik görülüyor. Bu çekingenliği siz 
neyle yorumluyorsunuz? Çok partili döneme 
geçmiş, Demokrasinin kurulması doğrul- 
tusunda önemli adımlar atılmış bir ortamda 

insanlar neden çekingen ve ürkek olabiliyor- 
lar? 

AYDEMİR - Başlangıçta biz de bu soruları ken- 
di kendimize soruyor, büyüklerimizdeki bu 
ürkekliği anlıyamıyorduk. Hatta zaman Zza- 
man onları suçluyorduk. Fakat daha sonra- 
ları bu ürkekliğin nedenini anladık. Tür- 
kiye'de Demokrasinin gelişmesi doğrul- 
tusunda önemli adımlar atılmasına karşın, 
bizlerde bir kuşku vardı. Getirilen özgürlük 
ortamının her an ortadan kalkabileceğini 
düşünerek, değişmelerden bir zarar görmek 
istemiyorduk. Diğer bir deyişle T.C. kuruluş 
yıllarında yapılan bazı yanlış uygulamalar, 
örneğin Manyas-Gönendeki Kuzey Kafkas- 
yalı göçmenlerin Doğu'ya sürülmeleri, 
Düzce olayları bu çekingenlikte önemli etken 
idi. O tarihlerde yapılan haksız baskıların et- 
kisinde kalan büyüklerimiz Kafkas adını alan 
bir derneği kurmaktan çekiniyorlardı. 
Geçirilen tarihsel olayların etkisiyle bunların 
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korkmasını, çekinmesini doğal görmek ge- 
reklidir. 

KAFDAĞI- Anlattığınız bu olay Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında geçirilen toplumsal sar- 
sıntının bir sonucu galiba? 1950-1960 yılları 
arasında buna benzer olaylar oldu mu? 

AYDEMİR - Var. Oldu. Yusuf Ziya Ortaç'ın Ak- 
baba dergisinde bir köydeki öğretmenin ben 
ABAZA'yım, ÇERKES'im demesi büyük 
eleştirilere, neden oldu. Dergide yazılan 
yazılarda Kuzey Kafkasyalılar hakkında 
aşağılayıcı ifadeler kullarılmıştı. Bu yazı tep- 
kiyle karşılandı. Kuşkusuz bu tip hadiseler 
şimdiki insana anlamsız geliyor. Bir insanın 
veya ulusal topluluğun kendi kültürünü 
geliştirmesi, yaşatmaya çalışması en doğal 
insan haklarından sayılmakta, bir çok devlet 
bu konuya ayrı bir önem vermektedir. Ça- 

. Şımızda, farklı kültürlerin, dillerin geliş- 
tirilmesi, yaşatılması en doğal insan hak- 
larından sayılmaktadır. Bunu istemenin ve 
savunmanın bölücülük olarak suçlanmasını 

anlamak mümkün değildir. 

KAFDAĞI - T.C. kurucusu Atatürk farklı 
kürtürlerin yaşatılmasına, geliştirilmesine 
karşı çıkan bir lider değildir. Tam tersine 
çeşitli kültürlerin ülkeyi zenginleştirdiğini 
söylüyordu. 24 Nisan 1920'de T.B.M.M.'de 
şunları söylüyordu. "Baylar bütün bu sınır 
askerce düşünülerek çizilmiş bir sınır 

değildir. Bu sınırlar içinde sanılmasın ki 
yalnız tek cins insan vardır. Bu sınırlar içinde 
çeşitli yönlerden gelen müslüman topluluklar 

. vardır. Millet bittabi unsurdan ibaret 
değildir. Bu mecmuayı teşkil eden her bir is- 
lam unsur, karşılıklı olarak birbirlerinin ırkı 
özelliklerine, hukuklarına riayet ederek ve 
karşılıklı saygı duyarak yaşayacaklardır." Bu 
sözlerden de anlaşılacağı üzere, Atatürk 
T.C.de farklı kültür özelliklerine sahip toplu- 
lukların varlıklarını kabul ettiği gibi bu toplu- 
lukların kültürel özelliklerine saygı duyul- 
ması gerektiğini vurgulamaktadır. Fakat 
daha sonraki uygulamalara baktığımızda 
devleti idare edenlerin bu düşünceden uzak- 
laştıkları görülüyor. 

AYDEMİR - Evet. Söylediklerinize katılıyorum. 
Ben şu anda bir kitap hazırlığı içerisindeyim. 
Belgeler üzerinede yapmış olduğum incele- 
mede "Bazı tarihi hadiseler bahane edilerek 
Kuzey Kafkasyalılar üzerine neden baskı 
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yapıldığı" sorusuna cevap arıyorum. Bazı 
sonuçlara vardım. K. Kafkasyalılar ittihad 
ve terakki zamından beri politik güce, vurucu 
güçe sahiptiler. Bu durum bazı kişileri go- 
cunduruyordu. Bu gücü zayıflatmak için, ta- 
rih içerisinde, böl, parçala, yönet taktiği 
sürekli uygulandı. Birbirlerine de kırdırıldı. 
Örneğin Padişahtan yana tavır alan Anza- 
vur ile Kuvayi Milliyeden yana tavır alan 
Ethem arasındaki olayı hepimiz biliyoruz. 
Bunlar maalesef karşı karşıya gelmişlerdir. 
Suzsuz yere başka siyasal amaçlar uğruna 
Çerkes köylerini yakıp yıkmışlardır. 

KAFDAĞI - Bunlar şu anda tarih kitaplarında 
hain diye damgalanmalarına rağmen, hiç- 
birisi Kuzey Kafkasyalıların toplumsal so- 
runlarına çözüm bulma doğrultusundaki bir 
hareketten ötürü damgalanmamışlardır. Ta- 
mamen yaşanılan ülkenin sorunlarına çözüm 
bulma doğrultusundaki çabalardan ötürü 
suçlanmışlardır. 

AYDEMİR - Evet söylediklerinize katılıyorum. 

KAFDAĞI - Tarihsel konuları bir tarafa 

bırakıp, başka bir Konuya geçmek istiyoruz. 
Osmanlı döneminden T.C. kuruluşunun ilk 
yıllarında Kuzey Kafkasyalılar kültürlerini 
geliştirmek, yaşatmak doğrultusundaki 
çalışmaları bir engelle karşılaşmadıkları 
görülmektedir. Fakat sonraları talihsiz bazı 
olayları görüyoruz. Bu arada Almanya 
üzerinden Türkiye'ye gelen bazı kişilerin 
başlattıkları anti-sovyetik bir hareket söz ko- 
nusu, Siz soğuk savaş döneminin etkisindeki 
bir ortamda olaylara daha yumuşak ve 
gerçekçi bakan bir yayın organı çıkarttınız. 
Bu nasıl oldu? Zorlukları oldu mu? 
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AYDEMİR - Uzun yıllar belirli görüşlerin . 

şartlanması içerisindeki kitleye gerçekçi bir 

bakış açısını sunmak, başlangıçta zordur. 

Birçok engeli vardır. Ben doğru ve inandığım 

doğrultuda çalışmalarımı sürdürdüm. Bir 

kaç kuşak, Sovyetlerin yıkılıp Kafkasya'da 
bir devletin kurulacağını düşünüyorduk. Ama 

oradaki gelişmelerden haberimiz yoktu. Ku- 

laktan dolma bilgilerle hareket ediyorduk. 

Daha sonraki tarihlerde gelişen ve değişen 
uluslararası ilişkiler sayesinde dünyayı daha 
gerçekçi tahlil etme imkanım doğdu. Bir çok 

engeli aşarak Kafkasya'ya gittik. Gö- 
rüştüğümüz, konuştuğuumuz akrabalarımız 

bizlere kucak açtılar. Yaşantılarını daha 
yakından görme imkanımız oldu. Siyasal 
amaçlarla ne kadar yalnız şartlandırı!- 

dığımızı anladık. Anavatanla kültürel ilişkiyi 
kurmak istemek, oradaki sisteme taraftar ol- 

mak anlamına gelmemelidir. 

KAFDAĞI- Bizde bu noktaya gelecektik. Bize 
bazen soruyorlar. Kuzey Kafkasyalıların to- 
plumsal sorunları nedir? Bizde şöyle bir tes- 
bit yapıyoruz. 
9 Kuzey Kafkasyalıların birinci temel soru- 
nu, anavatandan uzaklaştırılmaktır. Kendi 

insiyatifleri dişında sürgün oluşları, 
) Değişik ülkelerde, değişik yörelerde 
çeşitli yerleşim birimlerine yerleştirilmek, 
3) Evrensel insan haklarından gelen kül- 
türlerini geliştirme hakkından mahrum kal- 
mak, 

Bu ortam da, yek olmak gibi bir olguyla karşı 
karşıya kaldıklarını tesbit ediyoruz. 
Size göre K. Kafkasyalıların bugünkü duru- 
mu nasıl formüle edilinebilinir? Size göre ne- 
dir problem? Nasıl bir çözüm mümkündür? 

AYDEMİR - Bunlar öteden beri tartışılan ko- . 
nulardır. Bir kitap haline getirilmesi gerekli 
konulardır. Üzülerek söylemek gerekirse, 
dönüşçü ve kalışcı şeklinde bir ikilem ya- 
ratılmıştır. Dönüşçülere göre; K. Kafkas- 
yalıların yaşadıkları ülkelerde kültürel 
varlıklarını sürdürmeleri doğal olarak 
mümkün değildir. Günün birinde doğal ola- 
rak asimile olmak zorundayız. Anavatana 

dönüşe kadar insan haklarından gelen bazı 
hakları almak gibi bir zorunluluk vardır. 
Örneğin kendi dilinde, gönüllü bir şekilde ok- 
uma yazma öğrenmek, kendi dilinde şarkı 
söylemek, kitap, gazete yayınlamak gibi. 
Aslında bunlar o kadar doğal olaylar ki, 
bugün krallıkla idare edilen Ürdün'de, tek 
partinin hüküm sürdüğü Suriye'de demokra- 

eğe 
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tik bir ülke olan İsrail'de son derece doğal 
karşılanan olaylardır. Bir devlet bu tip 
çalışmalara destek verirse güçsüzleşmez. 
Tam tersine insan haklarına sahip çıkıtğı için 
daha da güçlenir. Bu tip konuları istismar et- 
mek isteyenlare de fırsat vermemiş olur. 
Kendilerine kalışçı diyen kişilerde sistem 
farklılığını ileri sürerek, yaşanılan ülkelerde 
kültürel haklarla yetinilmesi gerektiğini 
söylemektedir. Aslında ortak bir noktada 
birleşmek mümkün. Kafkasyaya dönmek 
uzun bir zaman isteyen bir uğraşıdır. 
Çalışmaların sadece bu doğrultuda sür- 
dürülmesi kanımca eksiktir. Yaşanılan 
ülkelerde etkin kültürel çalışmalara girilmel- 
idir. Fakat netice de bizim tek çıkar yolumur- 
zun Kafkasyaya dönüş olduğunu söyli- 
yebilirim. 

KAFDAĞI - İslamiyette şöyle bir söz vardır. 
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, he- 
men ölcekmiş gibi ahiret için çalış. Bu sözü K. 
Kafkasyalılara uyarlamak mümkün. 

AYDEMİR - Tabii... 

KAFDAĞI- Siz K. Kafkasya kökenli olmakla 
birlikte Türkiye'ye uzun yıllar emek vermiş, 
bu ülkenin en sadık yurttaşlarından birisiniz. 
Emekli olmuşsunuz. Türkiye'yi seviyorsunuz, 
bu ülkeye her hangi bir zararda düşün- 
müyorsunuz. Bu açıdan bakarsanız, Çerkes 

kökenli Türk vatandaşı olarak, Çerkeslerin 
bu ülkeye zarar verecek bir düşünceleri var 
mıdır? Veya böyle bir ihtimal var mıdır? 

AYDEMİR - Çerkeslerin kültürel çalışma- 
larıyla Türkiye'ye bir zarar vereceği kanı- 
sında değilim. T.C. kuruluşundan bu yana 
örgütlü bir Çerkeslik hareketini görmek 
mümkün değildir. Çalışmaların siyasal yönü 
yoktur. 

KAFDAĞI - T.C. kuruluş yıllarında maalesef 
bazı K. Kafkasyalılar hain damgasını 
yemişlerdir. Çerkes adı altında suçlanan bu 
insanların T.C. bir toprak talepleri 
olmuşmudur? 

AYDEMİR - Asla. Hiç bir zaman olmamıştır. 
Olamaz ga zaten. 

KAFDAĞI- Geriye ne kalıyor? Çerkes olarak 
nitelendirilen bu topluluğun, örf ve adetleri- 
ni koruması, dillerini geliştirmesi kalıyor ki, 

    

bu da zararlı bir olay niteliğinde görül- 
memelidir. Çağımızda bu, insan haklarından 

gelen en doğal hak olarak kabul edilmekte- 
dir, 

AYDEMİR - Ama üzülerek söylemek gerekirse 
bunu dahi kabul etmeyen insanlar da vardır. 
Sevindirici bir gelişmede farklı kürtürlerin 
geliştirilmesine inanan ve bunu savunan de- 
mokrat aydınlar gün geçtikçe çoğalmaktadır. 
Tarihsel olarak toprak talebi olmamıştır. Fa- 
kat kültürel varlığımı Türk vatandaşı olarak 
sürdürmek istiyorum. 
Diğer bir konu, gelişen dünya koşullarına uy- 
gun olmayan bir biçimde katı, doğmatik anti- 

“ sovyetik tutumlardır. Bu tutumlar karşı siya- 
sal çizgilerin yararına olabilir, ama bizleri 
anavatandan ve orada oluşan kültür biriki- 
minden süratle uzaklaştırır. 

KAFDAĞI- Biz K. Kafkasyaya sistemin dışında 
bir gözle bakıvoruz. Oradaki sistemi 
eleştirmek bize düşmez. O ayrı bir konudur. 

O sistemi beğenir, beğenmezsiniz o tamamen 
bireysel bir tercih sorunucur. Sayın Aydemir; 
çeşitli devlet birimleri içerisinde yaşamlarını 
sürdüren Çerkesler arasında oluşacak olan 
barış köprüsü, devletler arasında oluşan 
ilişkilere de katkıları olabilir mi? 

AYDEMİR - Gayet tabii... Bunlar birer barış 
elçisi olabilirler. Bu nedenle T.C. ile Sovyet- 
ler Birliği arasında oluşan iyi niyetli, barışa 
yönelik tüm girişimleri desteklemeliyiz. 
Özellikle Türk-Sovyet kültür andlaşmasını 
bir an önce imzalanmasını bekliyoruz. Mil- 
yonlarca Türk ve müslümanın yaşadığı bir 
ülkeyle bir kültür andlaşmasının imzalanma- 
masının mantığını anlamak mümkün de- 
Bildir. Bizim Sovyetler Birliğinde yaşıyan 
soydaşlarımızla kuracağımız kültürel iliş- 
kilerin, akrabalık bağlarının güçlendiri!- 
mesinin kime ne zararı olabilir. Barışa 
yönelik çabalara katkısını da düşünecek olur- 
sak, bu ilişki yararlıdır da. 

KAFDAĞI - K. Kafkasyalı bazı duyarlı 

aydınların kültürü, dili yaşatılması doğ- 
rultusunda çabaları olmasına karşın, geniş 
bir kesimde bir ürkeklik, çekingenlik görü- 
lüyor. Bu nasıl giderilebilinir? 

AYDEMİR - Geniş kitlenin suskunluğunun 
birçok tarihsel ve sosyal nedenleri vardır. 

Devamı Sayfa 'i2de 
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Bugün, bir bebeğin bir eşyaymışcasına 
zıbın içinde sallanarak taşındığını gördüm. İçim 
sızladı. İnsanın sıcaklığını, anne şevkatini göğse 
bastırılarak duyurulması gereken bir yaşta, bir 
bebeğin eşyaymış gibi sallanarak taşınması ne 
acı! 

* e #p 

İki yıla yakın bir süredir Filistinli çocuklar 
İsrail askerlerine taş atıyorlar. Her gün 
öldürülen ve eli kırılan çocukların ne kadar çok 
olduklarını düşünmek bile dehşet verici. Elle- 
rinde defter, kitap, kalem olması gereken bu 
çocuklar, taş tutuyorlar. Kalblerinin insan sevgi- 
siyle çarpabileceği özgür günlere taş atarak 
ulaşmak istiyorlar. Küçücük omüziara yüklenen 
bu yükten insanlığın utanması gerekir. 

** e 

Halkların uyanışı dünyanın her yerinde 
büyük bir ivme kazandı. Bu büyük devinim içinde 
en çok telaşa düşen, düşünen, devingen olan 
çocuklardır sanırım. Ana dilini öğrenebilmesi 
için, kendi halkamızın özgün müziğini dinlerken, 
toplumumuzu konu alan roman-öykü okurken 
oğlumun nasıl heyecanlandığını gördükçe tasam 
artıyor: Acaba, diyorum, çocuklarımıza özben- 

liklerini kazandırmada sevecenlik göstererek iki- 
lemlere düşmelerine neden mi oluyoruz? 

Peki, çocuklarımız bizden daha hızlı ola- 
rak bilinçlenmezlerse, daha heyecanlı olmazlar- 
sa, araştırıcı olmazlarsa, doğruyu, güzeli ve iyiyi 
aramada kılı-kırk yarmazlarsa bizi nasıl 
aşacaklar? 

*  # 

Öz kültürümüzü koruyabilmek, dilimizin 
olanaklarından yararlanabilmek için çocuk- 
larımızla el ele vererek, insanlığa saygı duyarak 
dünya kültürüne katkıda bulunmak için çaba 
göstermek ne güzel!.. 
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Ubıhların tarih sahnesinden silinmeleri, 

İsmet Arasan'ın "SON SESLER" adlı belgeseli 

nedeniyle günlerce gazete ve dergi sayfa- 

larından eksik olmadı. Ubıhların yetiştirmiş ol- 

dukları aydınlardan tutunda Ubihceyi dünyaya 
tanıtan George Dumezil'i kadar çok konu 
'işlendi. Fakat, "HAFIZASI YORGUN KAFKAS 
KABİLESİ"nin kurtarılması hiç mi hiç gündeme 
gelmedi. Balinalara, kelaynaklara gösterilen 
duyarlılığın, özenin bir dile, bir kültüre 
gösterilmemesi ilginç değil mi? 

Peki, anlı-şanlı Ubıh kökenli aydınların, 

sanatçıların vurdumduymazlıklarına ne demeli? 

  

Elinizin altında, bıkmadan tekrar tekrar 

okumaktan zevk aldığınız kitaplar var mı? 
Benim var. Hem de çok... 
Dünyanın neresinde yazılmış olursa olsun, 

okudum her kitapta kendi toplumumu bulabiliy- 
orum. Tabii, bizim sorunlarımız ile başka top- 
lumların sorunlarının tıpa-tıp çakıştıklarını 
söylemek istemiyorum. Ama bir davranış şekli, 
bir konuşma, bir duygu, bir düşünce beni toplum- 
sal sorunlarımıza götürüyor. Yani okuduğum, 
düyduğum, gördüğüm her şeyde kendi toplumu- 
muzu arıyorum. 

"Sensin /Senelerdir yürüten halkları/ 

Çiçeğin meyva olması gibi/ Bu günün gelecek ol- 
ması gibi/ Tohumun insan olması gibi /Vurulmaz 

bir kuştur özgürlük". Nevzat ÜSTÜN 

"Erkeksen, erkek gibi ol/Koru hep 
bağımsızlığını/ Değişme, karşılığında verseler 
bile/ Dünyanın bütün altınlarını". Petöfi. 

"Sen benim derimden çok daha benimsin. 
Seni ararken/İçimde, damarlarımda, kanımda 

ışıkla örülmüş/Gizemli dokularımda sendin bul- 
duğum. Sanki kandın sen/ Taştın, azıktın". Pablo 
NERUDA. i 
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Doğrudan yana olan sanatçıların, düşü- 
nürlerin aydınlık düşünceleriyle mutlak doğru ve 
yanlış arasına çekilmiş gizemli perdenin 
ayırımına varabildik. Zaman içinde, el yorda- 
mıyla da olsa toplumsal sorunlarımıza eğil- 
menin güzelliğini, yüceliğini öğrendik. 

Bugün, "Uyandırılmış günlere" ulaşmanın 
sorumluluğunu da, mutluluğunu da duyuyoruz 
artık. 

"Avarların, Puşkinsiz yaşadıkları, Ler- 
mantov'u bilmedikleri, Tolstoy'un adını bile duy- 
madıkları, Çehov tadından yoksun yaşadıkları 
dönemleri bugün insan gözönünde canlan- 
dırabilmesi bile güç", diyor Resul HAMZAT. 
(Benim Dağıstanım, $. 257). 

. Her halkın vazgecemediği yazarlar var 
ama, Resul Hamzat'ın saymış olduğu yazarlar- 
dan tüm dünya vaz geçemiyor. 

  

(“Bu yolu niçin izlediğimizi biliyormusun 
Ç'emguye?" Dzepş'ın yanıtını beklemedi. Bir 
süre yol aldıktan sonra Beçkan, kendi sorusunu 
kendi yanıtladı: "Şu kayaların duldasında duran 
saz damlı evde, bereketli yaşlı bir kadın oturuy- 
or. Ç'dfiguye, onun yüzünü görebilseydik iyi 
olurdu. Ondan daha iyi kalbli bir kadının 
dünyada yaşadığını sanmıyorum. Onun yüzünü 
görebilseydik amacımıza ulaşacağımızdan kuş- 
kum kalmıyacaktı. Atıma bindiğimde onun 
yüzünü görmeden köyden ayrılmam. Sen böyle 
bir şey yapıyormusun? (Meşbaşe İshak. Bzeyiko 
Zav). 

Adıgelerin görmekten hoşlandıkları, bir 
yere giderlerken, bir işe başlıyacaklarında 
görüşürlerse, işlerinin veya yolculuklarının ko- 
laylaşacaklarına inandıkları, uğur belledikleri 
kişiler vardı. Bu tip insanlar iyi kalbpi, eli açık, 
yardımsever, yorulmak bilmiyen çalışkan insan- 
lardı. 

Yaşıtlarımın uğur bellediğimiz, görmekten 
sevinç duyduğumuz, bizden çok daha yaşlı olma- 
larına karşın arkadaşlığımızdan hoşlandıklarını 
bildiğimiz, düşüncelerimizi coşkuyla paylaşan, 
eleştiren, yol gösteren, kalpleri hakları için 
çarpan, güven duyduğumuz saygıdeğer büyük- 
lerimiz var. Bunlardan biri de Reyhanlı'dan Ha- 
sib Hatuk idi. 

Hasib Amca, çok istemesine, bir an olsun 

dilinden düşürmemesine karşın ANAYURDU- 
MUZU göremeden dünyadan göç etti. 
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Kafkasya'yı ziyaret eden arkadaşlarımız 
bir avuç toprak getirmişlerdi. "Anavatan to- 
prağı" diyerek bir tutam toprağı Hasip amcanın 
avucuna dökmüşlerdi. Hasib amca, avucundaki 
toprağa bir süre dalgın dalgın bakmış, sonra 
okşamaya başlamıştı. O güzel insanın göz- 
lerinde bulutlar uçuşmaya başlamıştı. Toprağı 
derin derin koklamış, kokusunu içine iyice sindir- 
dikten sonra ağzına döküvermişti. 

Vatan toprağını yemek... Toprağı sevme- 
nin, onunla bütünleşmenin en güzel anlatımı 
sanırınm. 

Anısı, yolumuzu aydınlatacak. 

  

Varlık dergisinin Ocak sayısı bir haftadır 
elimden düşmüyor. Hüseyin Alemdar ile Nuh 
Ömer Çetinay'ın Ergin Günçe için yazdıklarını 
döne döne okuyorum. Her okuyuşumda da Ergin 
Günçe'nin "Benim yüzüm Çerkes yüzüdür" 
sözüne takılıyorum. 

Kimdi Ergin Günçe? Ne yapardı? Nereliy- 
di? Doğrusunu söylemem gerekirse bu sorulara 
olumlu yanıt veremem. Ama YAMÇI da 
yayımlanan "Saçmasapan Bir Şiir"ini okuduğum 
zaman Ergin Günçe'nin sadece Çerkes yüzüne 
değil, aynı zamanda Çerkes duyarlılığınada sa- 
hip olduğunu anlamıştım. Ve... 16 Mart 1983'de 
TV. bültenlerinde yer alan haberle irkilmiş, 
sarsılmıştım: Esenboğa'da meydana gelen kaza- 
dan Ergin Günçe'de varmış. 

Şimdilerde, "Türkiye Kadar Bir Çiçek" 
adıyla kitaplaştırılan şiirlerini okuyorum 
Günçe'nin. Bunaldığımda, sıkıldığımda, umut- 
suzluğa düştüğümde hep Günçe'ye baş vuruyo- 
rum. Ve Günçe'nin "Anı" adlı koşuğundaki dize- 
leri içimden yineliyorum: "Düşüncemde Kafdağı/ 
Dudaklarımda bir düş bir kuruntu/Acıları 
başlıyor arkadaşların / sanki daha dün ölmüş". 

YİRMİ YUVARLAK SİGARA'dan: "Kaza- 
gımdaki tayların/Artık suya inme vakitleridir/ 
kardır onu bu rüzgarın. İKİNDİYE MAN- 
DALİNALAR'dan: "Kocaman yüreğimi süslüyen 
sam yeli/Uykudadır şimdi bütün Çerkes 
çocukları/ Atlar kişniyor neremde kimbilir atlar 
kişniyor/Zaten beni çingeneden aldılar/Ben 
kötüyüm babam karaduta bağlandı (...) Benim 
yüzümÇerkes yüzüdür /Öğünür eğlenirken sam 
yeli kulaklarımda". KIRMIZI SAÇLI ÇO- 
CUKLAR'dan: "Aşı boyalı evlerine kasabanın / Bir 
ay doğar al yanaklı/Kurar kınalı ninem semave- 
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rini/ Al yanaklı aya karşı". TÜRKİYE KADAR 
BİR ÇİÇEK'ten: "İyisin sevgilim, aceleci ve 
sabırlı / Belki de barışa bir savaşla varılır/Çünkü 
işleten sevgiyi / Öfkenin kurucu meclisidir/ Tarihi 
hızlandırmanın çiçeği". 

"Senin saçlarında bir Macar kırmızısı var/ 
El yazması Kur'anlar/ve Benim yanaklarımdaki 
Çerkeslik/ Daha bir sürü çiçekler". 

Günçe, Çerkesliğiyle kıvanç duyan, Çer- 
kes olduğunu haykırabilen kişilerdendi. Onun di- 
zelerinden öğreneceğimiz çok şeyin olduğuna 
inanıyorum. 

  

“Mektuplarından gerçek bir aydının 
üzüntüleri, yalnızlıkları tütüyor. Her yerde bu 
böyledir, toplumun iç acılarını, aydınlar çeker. 
Ancak önemli olan şu, bu iç acıları çeken aydınlar 

ne denli çoğalırsa, halkın sorunları da o denli 
çabuk çözülür. (...) Bana, rahat hayatınız içinde 
rahatsınız, diyorsun. Ben kendim birçok 
bakımdan rahat olabilirim, hele kafam toplumun 
derinliklerine dalmasa, yüreğim yurdumdan 
yansıyan acılarla alt üst. olmasa, daha da rahat 
olabilirim. Ama ben bir aydınım. Buna 

- inanıyorum. Öyle ise görevim, kendi rahatımı, 
rahatsız bir hale getirmektir." 23.12.1960, Anka- 
ra, Talip Apaydın'a Mektuplar, Ceyhun Atuf 
Kansu. Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı: 13, Mart 

1989)... 
"Çalışmanın bir tapınma gibi, bir hayat 

koşulu gibi ta yüreklerimize, kafamıza işlemesi", 
gece yattığımızda, uykuya dalmazdan önce to- 
plumsal sorunlarımızı düşünmemiz, sabah 

kalktığımızda, hiç olmazsa işimizden artakalan 

zamanımızı, halkımızın mutluluğa ulaşabilmesi 

için çaba göstermemiz aydınlarımızın en doğal 

görevleridir sanırım. 

Dergimizin 25/26. sayılarında sayımlanan 

S5. Yançatoral'un düşüncesine katılıyor, yüre- 

ğiyle, bilinciyle, duyarlılığıyla halkından yana 

olan aydınlarımıza "Merhaba" diyorum. 

  

Bulgaristan'dan sınırdışı edilen Türklerin 
serüvenlerini gazetelerde okudukça, 125 yıl 
öncçe Çar ve işbirlikçilerinin oyunlarıyla Kafkas- 
ya'dan zorunlu olarak göç ettirilen ve Osmanlı 
topraklarına serpiştirilen Kafkaslılara usum 
takılıyor. 

125 yıl önce, Kafdağı'nın eteklerinden ko- 
parılan 1.500.000 u aşkın insan aç, yaya olarak 
binbir güçlükle Karadeniz kıyılarına inebilmiş, 
derme-çatma gemilerle karşı sahile, Osmanlı to- 
praklarına dökülmüşlerdi. Tabi, Karadenizin 
azgın sularında can veren insanımız, açlık ve 
hastalıktan telef olan insanımızdan az değildir. 
Muhacerette geçirdiğimiz yılların acılarla, 
gözyaşlarıyla, pişmanlıkla, umutsuzlukla dolu 
olduğunu gizlemenin anlamı yok sanırım. 

"Sürgün"ün 125. yılını anmaya çalıştığımız 
1989 yılında bizim yıllarca önce yaşamış 
olduğumuz bir dramı, başka bir halkın, Bulgari- 
stan göçmenlerinin de yaşamak zorunda 
bırakılmalarının ne denli acı bir olay olduğunu 
bildiğimiz için Bulgar göçmenlerinin acılarını 
içtenlikle paylaşıyor, 125 yıl önce insanlığın bizim 
serüvenimize seyirci kaldığı gibi Bulgar 
göçmenlerine seyirci kalmamasını, insani duygu- 
larla yardım ellerini uzatmalarını diliyoruz. 

  

Baştaralı Sayfa 9'da 

Onların suskun olmasından, kültürel yok 
oluşu benimsedikleri anlamı çıkartılmamalı. 
Ne yapacağını bilememenin bir şaşkınlığı söz 
konusudur. Bu şaşkınlığı ortadan kaldır- 
manın yolu eli kalem tutan,düşünen, K. Kaf- 
kasya kültürünü, dilini yaşatılması konusun- 
da duyarlı aydınların dernek çatısı altında 
bir araya gelerek tartışmaları ve bir politika 
çizmeleridir. 

KAFDAĞI - Topluma şöyle bir mesaj iletmek 
mümkün. Dilini, örfünü kaybetmek istemiy- 
en, unları koruyup, geliştirmek istiyenler, bir 
araya gelerek, yoğun bir program çerçe- 
vesinde çalışmaları yürütmelidirler. 
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AYDEMİR - Yalnız sert ve sivri çıkışlardan 
kaçınmak gereklidir. Diğer bir hususta Sov- 
yetler Birliğindeki akrabalarla temasa 
geçmenin Sovyet sempatizanlığı ve sevgisi 
şeklinde göstermenin yalnış olduğu an- 
latılmalıdır. Bizim genel politikadaki ilkemiz, 

insanlık, kardeşlik, evrensel haklar ve 
barıştır. 

KAFDAĞI - Yaptığımız bu değerli söyleşi için 
size teşekkür ederiz. Sağlık ve uzun bir 
yaşam diliyoruz. 

AYDEMİR - Başarılar... 

sei2e 
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“Zaman, mekan, yaşam seni 

Savurun uzaklara, 

sürgünlerde özlemleri yaşarsın 

mutlulukları asla 

Anıları sev çocuk, 

Yüzyıllık aynlığı 

sana anımsatsada 

Ananı sev, dilin gibi. 

Mızıkanın ezgisini 

sakın unutmai!... 

(Refik Özdemir'in - Sev Çocuk adlı şiirinden. 
Kafdağı Sayı 8, Syf. 26). 

Zaman Zaman yaşam, kişileri olduğu gibi top- 

lumlarıda öz vatanlarından uzaklara savurup, 

parçalayarak her birimi kendisini çevreleyen koşullar 
içinde yapayalnız ve birbirinden kopuk bir yaşama 
mahkum.edebilir. 

125 yıl önce anavatanından göç ettirilen 
halkımızın muhaceretteki tarihi, aynı zamanda böyle 
bir savrulmanın, parçalanmanında öyküsüdür. 

Halkımızı bu savrulmuşluğa iten olaylar ge- 
nellikle kendi iradesi dışında gelişen olaylardır. Bun- 
lardan en önemlisi elbette göç olayıdır. Bu konuda 
şimdiye kadar muhacerette yaşanan (gerek Türkiye 
gerekse Ürdün ve Suriye) yerlerde pekçok şey yazıldı 
pek çok şeyde söylendi. 

Bunların içinde birbirinden farklı yorumlarla 
göç olayı ele alınarak incelendi. Amacım burada ne 
göç olayının tarihine girmek nede daha önce bu konu- 
da yazılanlar arasında bir mukayesede bulunmak. An- 
cak bütün bu yazılanların ve söylenenlerin yanı sıra 
bir gerçeği tesbit etmek zorundayız. Halkımız durup 
durduğu yerde kendi iradesiyle anavatanının terk 
edip göç etmedi. Tersine içinde yaşadığı bölgede kendi 
iradesi dışında gelişen siyasi olaylar, Rus Çarlığı ve 
Osmanlı İmparatorluğu gibi devrin en büyük iki gücü 
arasında bölgede süren çıkar çatışmaları sonucu uzun 
yıllar süren Çarlık Rusya'sının baskılarına karşı ara- 

daki güç dengesizliğine rağmen sonuna kadar diren- 
dikten sonra göç ettirildiler. Elbette Osmanlı devle- 
tine göçmelerinde din faktörüde önemli bir etkendi. 

. Osmanlı Devleti topraklarına göç ettirildikle- 
rinde ise bir arada topluca oturmayıp imparatorluğun 
çeşitli yerlerine dağıtılmalarıda yine Çerkes halkına 

kendi iradesi dışında kabul ettirilmiş bir durumdur. O 
zamanki geniş alanlara yayılmış Osmanlı Devleti to- 

praklarında Çerkesler ikinci kere savrularak Balkan- 
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lardan ortadoğunun çeşitli bölgelerine kadar geniş bir 
alana dağıtıldılar. 

Savrulmuşluk bununlada bitmedi. Daha sonra- 
ları çıkan İ. ve II. Dünya savaşları tüm dünyaya 
özelliklede ortadoğu haritasını baştan sona değiştirdi. 
Osmanlı Devleti çökerek hamiyeti altında tuttuğu to- 
praklarda pekçok yeni devlet oluştu. Dünya'nın 
yaşadığı bu en büyük iki savaştan sonra Çerkes halkı 
yine kendi iradesi dışında bir anda kendisini çeşitli 
devletlerin sınırları içinde buldu. Anavatanlarından 
göç ettirilmelerinin 125. yılında tablo gerçek anlamda 
savrulmuşluğunda tablosudur. Kendi anavatan- 
larında dahi sayıca azınlığa düşmüş olan Çerkes halkı 
bugün başta Türkiye olmak üzere (Muhacerette en 
büyük grup burada yaşamaktadır) azda olsa Yugos- 
lavya ve Bulgaristan'da, Suriye'de ve Ürdün'de çeşitli 
kültürlerle iç içe çeşitli siyasi ve sosyal yapılar içinde 
yaşamak durumundadır. Colan (Suriye)deki Çer- 
kesler ise Siyonizm-A BD işbirliği sonucu bir kere daha 
savrularak bugün Çerkes varlığı ABD'ye kadar 
uzanmıştır. 

Bugün herbirimiz ayrı devletlerde ayrı siyasi ve 
sosyal yapılar içinde yaşasak da özellikle muhacerette 

yaşayanlar aynı sorunu değişik biçimlerde ve küçük 

ayrıntı farklılıklarıyla yaşıyoruz. 125 yıl önce başlayan 
savrulmuşluğumuz bugün dağı gibi büyüyerek bizleri 
yok olmanın eşiğine getirdi. 

Yüreğimiz isyan etsede, gerçek en hoşgörülü 
halimizle bile görmemezlikten gelemiyeceğimiz kadar 
açık ve ortada dururken Çerkes halkı olarak 
(Dünya'nın neresinde olursak olalım) artık herşeyi 
kendi irademiz dışındaki olaylara, güçlere yük- 
leyemeyiz. Bizleri çevreleyen koşullar ne olursa olsun 
bu noktadan sonra neredeyse iradi diyebileceğimiz. 
vurdum duymazlığımız-kendi sorunlarımıza olan ya- 
bancılığımız da o koşullar kadar etken olduğunu 
dürüstçe kabul etmek zorundayız. 

Artık hepimiz kabul etmek durumundayız ki 
çeşitli ülkelerde yaşayan bizler her geçen gün kendi dil 
ve kültürümüzü biraz daha bir kenara bırakarak 
içinde yaşadığımız kültürlerden daha çok etkileniyo- 

TUZ. 
Bu durumun ortaya çıkmasında günlük ya- 

şamın gerektirdiği zorunluklar dışında kendi kül- 
türümüzü koruyup geliştirmekte gösterdiğimiz büyük 
tembellikte elbette önemli bir faktör olarak her gün bi- 
raz daha bizleri yok olmanın eşiğine doğru itekliyor. 

Zaman açıkça ortaya koyduki derneklerimizde 
kültürümüzü koruyup geliştirmek için çabalayan bir 
avuç iyi niyetli insanın çabası dışında kendini aydın 
kabul eden her dürüst Adıgenin de bu çabalara tüm 
gücüyle katılması gerekiyor. 

Günümüzde insanlar bırakın bir halkın yok 
oluşunu nesli tükenmek üzere olan hayvanlar için bile 
özel koruma tedbirleri, özel koruma çevreleri ha- 

zırlayıp milyonlar harcayabiliyorlar. Tarihimizle ilgili 
İngiliz, Alman, Fransız, rus bilim adamları araş- 

tırmalar yapıyorlar. Bir Alman dilbilimci bayanın 
Çerkes dilini araştırmak üzere dünyada Çerkeslerin 

yaşadığı her yeri gezdiğini biliyoruz. Ankara'da 
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tanışma fırsatını buldğum bu Alman bayan rahatlıkla 
bizim gibi Adıge dilini konuşuyordu. Bu bayanın 
yalnızca bilim adına gösterdiği bu sorumluluğu biz 
kendi dilimizi öğrenmek geliştirmek konusunda 
gösteremiyorsak o zaman 125 yıl önce başlayan sav- 
rulmuşluğumuz bugün giderek sorumsuzluğa 
dönüşüyor demektir. Bir Fransız bilim adamının 
Vubıhca'yı yok olmaktan kurtarmak için onu derlemek 
için yaptığı çabaları yalnızca seyrediyorsak o zaman 
durup ciddi ciddi düşünmemiz gerekmiyor mu? Elbette 
bu konularda muhaceretteki yaşayan bizlerinde bir 
takım çabaları var zaten ileriye doğru ümitle bak- 
mamızı sağlayanda bu çabalar. Ancak sorunun 
büyüklüğü karşısında yeterli çabayı gösterebildiğimizi 
söyleyemeyiz. 

Kültürel etkileşim, asimilasyon başlı başına. 
üzerinde uzun uzun yazılıp tartışılabilecek konular ve 
hepimizin genel sorunları. Ben buyazıda bizleri milli- 
yet olarak yok olmanın eşiğine getiren hızlı kültürel 
etkileşim ve asimilasyon genel meselesinin özel bir 
yanına dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bugün çeşitli kültürlerle iç içe yaşayan bizler 

gün geçtikçe kendi kültürümüzden bir şeyleri bırakıp 
onun yerine içinde yaşadığımız etkileştiğimiz 

kültürlerden unsurlar katıyoruz. Giderek kullanmayı 
bıraktığımız dilimize nesilden nesile daha çok birlikte 
yaşadığımız toplum dilinden kelimeler giriyor. 

Ve böylece değişik ülkelerde yaşayan bizler bir 
yandan genel olarak kendi kültürümüzden uzak- 
laşırken gözden kaçırmamamız gereken diğer bir teh- 
likede (içinde yaşadığımız kültürlerle adaha çok 
benzeşmemiz nedeniyle) zamanla birbirimizede ya- 
bancılaşıyoruz. 

Aynı dili konuşan bir Ürdün'lü Adıge ile bir 
Türkiye'li Adıge dillerindeki Arapça ve Türkçe kelime 

sayısı arttıkça giderek anlaşamaz hale geliyorlar. 
Türkiye'de bulunduğum senelerde komik aynı zaman- 
da acı veren durumlarla sık sik karşılaştım. Çeşitli ne- 
denlerle Türkiye'yi ziyaret etmek fırsatını bulan siz- 

lerde sanırım benzeri durumlarla karşılaşmışsınızdır. 
Adet ve gelenekler konusunda da giderek bu 

sorun ağırlığını hissettirmeye başlıyor. Bu konuda 

kendi kültürümüzden geriye doğru attığımız her geri 
adım içinde yaşadığımız etkileştiğimiz kültürden yeni 
bir adet almak anlamına geldiği gibi içinde yaşa- 
dığımız ülkelerdeki kültür farklılığı nedeniyle bizleri 
birbirimizden biraz daha uzaklaştırıyor. 

Bütün bunların dışında çeşitli ülkelerde azınlık 
durumunda yaşayan bizlerin kendi aramızda toplum- 
sal sosyal ilişkilerimiz yok denecek kadar az. Kişisel 
akrabalık ilişkileri ve evlilik akrabalıkları dışında 
çeşitli ülkelerde yaşayan bizler arasında aşağı yukarı 
hiçbir sosyal ilişki yoktur. 
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Oysa bulunduğumuz her yerde derneklerimiz 

ve bunlara bağlı yayın organları ellerinden geldiği ka- 
dar kültürel sorunlarımızın konuşulup geliştirilmeye 

çalışıldığı yerler olduğunu biliyoruz. 

Aşağı yukarı içinde bulundukları toplumlarda 

Çerkes halkınıda temsil eden bu kuruluşlarımız ve 

yayın organlarımız arasında hiçbir ilişkinin olmayışı 

vurdumduymazlığımızın ve kendimize karşı sorum- 
suzluğun bir örneği değil midir? 

Elbette sorun derneklerle sınırlı değil ve dürüst 

Adıge aydını da aynı sorumluluğu taşımalıdır. Başta 
anavatan olmak üzere dünyanın neresinde olursak 
olalım aramızdaki ilişikileri geliştirmek birbirimize 
daha yakın olmak için her türlü fırsattan yararlanmalı 
mevcut imkanları zorlamalıyız. 

Bugün eğer ayrı ülkelerde yaşıyorsak bunun ke- 
sinlikle bizim isteğimizle ortaya çıkmış bir durum ol- 

madığını bir an bile unutmadan üyesi olmaktan gurur 
duyduğumuz halkın ferktelir olmaya layık oldu- 
gumuzu bu konudaki yükleneceğimiz sorumluluktaki 
yürekliliğimiz ve dürüstlüğümüz gösterecektir. 

Söz ayrı ülkelerde yaşayan bizler arasındaki 

ilişkiler ve dayanışmadan açılmışken sizlere Tür- 
kiye'deki Ankara Kuzey Kafkasya kültür Derneği'nin 
bir çağrısını duyurmak istiyorum. Ankara derneği ve 
Türkiye'deki diğer tüm derneklerin katılımıyla göçün 
125. yılı dolayısıyla önümüzdeki yazın son aylarında 
tiyatro, sergi, konferans, kermes, floklor gösterisi v.b. 

bir dizi etkinlikte bulunacaktır. Dünya'nın her yerin- 
deki Adıgeler gib isiz Ürdünlü kardeşlerimizde bu faa- 
liyetlere katılmaları onlara güç verip bu çalışmalara 
daha da bir anlam kazandıracaktır. Ayrıca aynı der- 
nek Ankara'ya bir Kuzey Kafkas Kültür Sitesi 
yapımına başlamıştır. Bu site yalnız Türkiye'deki 

Adigelerin değil tüm dünyadaki Adıgelerin adına 
yapılmaktadır ve onların hizmetinde olacaktır. Çeşitli 
ülkelerden bu konuda gelen yardımlar bizlere güç kat- 
maktadır. Sizlerinde maddi ve manevi katkılarıyla bu 
çaba daha da bir anlam kazanacaktır. Yazımı bitirirk- 

en sözü yine şaire bırakıyorum. 
Saygılarımla. 

Anıları sev çocuk 

Yüzyıllık ayrılığı 

sana anımsatsada 

Ananı sev, dilin gibi 

Mızıkanın ezgisini 

sakın unutma...! 

* Ürdün'de yayınlanan Zekoşnığ dergisinden (Haziran 1989, - 

26. sayı), yazarı tarafından Arapça'dan çevrilmiştir. 
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Nart eposu ne zaman Or- 
taya çıktı? Bölümleri kaç yaşın- 
da? Yaşıtlar mı? 

Bilginler bu konuda değişik 
şeyler söylüyorlar. Bazıları epo- 
su bir bütün olarak ele aliyor: 
"Epos çok eski", diyorlar. Milat- 
tan önceki ilk asırlarda başlamış 
gibi gösteriyorlar (11). Diğerleri, 
Nart eposunun M.Ö. VII. yy.dan 
başlıyarak XIV. yy. a dek güç- 
lenerek geldiğini söylüyorlar 
(12). Birinci savı ileri sürenlerde, 
ikinci savı ileri sürenlerde söy- 
lediklerini olaylara dayandırıyor- 
lar. 

İnsanın oluşturduğu halk 
eposunun yaşını belirlemek 

gerçekten güç. Ermeni eposu 
"David Sasunke" konusunda 
çalışmalar yapan akademisyen 
|. A.Orbel'in söylediği gibi, halk 
eposu çok koldan beslenerek 
büyüdükten sonra denize akan 
ırmağa benzer. Irmağın akışına, 
rengine, kokusuna bakarak han- 
gi tarihte, hangi gün, hangi koi- 
larla birleştiğini anlıyabilirmiyiz?.. 

Bize göre Nart eposunu 
bütün olarak ele alıp, "şu zaman 
başladı, şu zaman bitti" demek 
güç. Eposun bölümleri aynı 
yaşta değil. Çok eski zamanlar- 
dan gelen söylencelerde, yakın 
asırlara dayanan söylencelerde 
bulunuyor eposta. türküler, mel- 
odiler, söylenceler hangi asırda 
oluşmaya başladıklarını kendileri 
tanıtlıyorlar. Nasıl olur? dersen, 
ünlü marksist Pol Laforg'ın be- 
lirttiği gibi "meydana gelen olay- 
lar, oluştukları zaman türkü, me- 

  

lodi olarak insanlar tarafından 
bestelenmesi adetti, yoksa 
olayların üzerinden asırlar geç- 
tikten sonra bestelenmesi değil 

(13). 

Bugün, başarılı insanların 
adlarının yıllar geçtikten sonra 

da unutulmamaları için ilk önce 
kitaplara yazıldığı, sonra da on- 
ların adına anıtların dikildiği, 
tunçtan heykellerinin yapıldığı 
gibi "Eski devirlerde ciddiyeti 
olan, canını esirgemeden sâ- 
vaşan, kahramanlık yapanların 
tanıtı olarak asırlar içinde unutul- 
mamaları için adları türkülerde 
donduruluyordu (14). Kağıt es- 
kir, tunç parçalanır, taş kırılıp yok 

- olur, fakat kaybolmayacak olan 
insanların söylemiş olduğu 
türküler, söylencelerde "don- 

durulmuş" olan karakterlerdi: 
Setenay, Miğezeşiko, Vor- 
zemeç, Setenayko Savsırıko, 
Şebatınıko, Hımış, Peterez, 
Aşemez, Çelehset, Lepş, 
Nebğrıko Şevay, Adıyıf, Beviç', 

Satımıkoher, Pakoko Teterşav, 
Yergun... 

Anaerkilliğin ilk belirtisi 
olan, analarının adlarıyla çocuk- 
larının adlarının söylenmesi, 
eposta yer alan konulardan. 

Adığe eposu olan "Nartlar" 
daki kişileri yakından tanırsak, 

yaptıkları işlerini, becerilerini, 
onlar için söylenenleri bilirsek, 
söylencelerin ayrı ayrı zamanlar- 
da oluştuklarını, hiç olmazsa 
söylenmeye başlanmış olan za- 
mana en yakın devrin belirle- 
nebileceğini sanırım. Öyle ise 
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YENEMIKO M. 

Nartların "yaşlıları ile “genç"- 
lerinin olması gerekir. 

Söz gelimi, Lepş, Adığe 
Nart eposunda çok büyük bir 
yer tutuyor. Unlü demirci ilk 

,Orağı, ilk maşayı, değişik kılıçları, 
büyük mızrakları, okları demir- 
den yapıyordu. Onun demirden 
çeşitli aletler yaptığını, demiri 
elinden hiç bir zaman bırak- 
madığını görüyoruz. Bu tem 
bize demiri göstermek, belirt- 
mek istiyor. Nart Lepş temini 
oluşumunu devir olarak söy- 
leyebilmek için Kafkasya'da in- 

sanların ilk kez hangi asırda 
demirden yararlanmaya başla- 
dıklarını aydınlatmak gerekir. 

Arkeolog E.P.Alekseyev'in 
yazdığına göre M.Ö.VIII-V1| 
yy.larda Kuzey Kafkasya'da 
demir kullanılmış ve demirden 
kılıç ile çeşitli avadanlıklar ya- 
pılmıştır (15). 

Psıj kıyısındaki (Kelrmess- 
kem, Kostpomskiom) höyük- 

lerini arkeologlar açtıklarında 
çok eski zamanlardan beri Ku- 
zey Kafkasya'da demirin kul- 
lanılmış olduğunu belgelemiş- 

lerdir (16). 

Arkeolog E.İ.Krupnov'ın 
açıkça yazdığına göre, Kuzey 
Kafkasya halkları ilk devirlerde 
bronzdan çok yararlanmışlar. 
yiğitliğini, yaşayabilmenin ölçü- 
sü olarak kabul ettiklerinde 
henüz sosyal sınıflara ayrıl- 
mamışlardı, tüm halkların ortak 

yaşam sürdürdükleri devirlerde 
de Nart söylenceleri söylen- 
meye başlanmıştı. 
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“Kabul edilmesi gereken", 

diye yazıyor E.İ.Krupnov, "de- 
mirin ilk bulunduğu zamanlarda, 
çok eskilerin büyük demircisinin 
devrinde, Lepş'e ilişkin söy- 
lencelerin belirgin olarak gün 
işiğina çıktığıdır (17)". 

Tarihçi ve arkeologların 
bize sunmuş oldukları bilgilerin 
ışığında ilk olarak şunu 
söylüyebiliriz: Adığe Nart epo- 
sundan olan Lepş'e ilişkin 
söylenceler M.V.Vİİ-Vİl. yy.larda 
ortaya çıkmış; ikinci olarak da; 
Lepş söylenceleri Adiıgeler ta- 
rafından söylenmeye başlandığı 
zamanlarda ne Skifler (18), ne 
de Sermatler (19) daha sonraki 
asırlarda bile Kafkasya'ya girme- 
mişlerdi. 

Tüm bunlar, Lepş dev- 
rinde, Adığe eposu olan 
"Nartlar'da bulunan mativlerin 
M.Ö.ki yy. larda gün ışığına 
çıktıklarını kanıtlıyor. Nart eposu- 
nun Kafkasya'da yaşıyan hiç bir 
halka ait olmadığını, ya İranlıların, 
ya Alanların, ya da M.S. 1-11. 
yy.larda Kafkasya'ya girmiş gibi 
gösterilen Moğollara aitmiş gibi 
göstermeye çalışan bilim adam- 
larının inandırıcılıklarının ol- 
madığını gösteriyor. 

Bilim adamlarının adlarını 
zikrettikleri halklar, daha sonra- 
ları, değişik asırlarda Kafkasya'ya 
geldiklerinde Adığe boyları 
oluşmuştu, bu toprakların otok- 
ton -yerleşik- halkalrının belirgin 
kültürleriyle karşılaşmışlardı. O 
zamanlar Adığe boyları toprağı 
işliyorlar, demirden; orak, kılıç, 
ok gibi çeşitli avadanlıklar 
yapıyorlardı (20). 

Nart eposunun Kuzey Kaf- 
kasya'ya Sermet-Alan yoluyla 
M.S. 1.-11. yy. da getirilmiş 

olduğunu söylüyen bilim adam- 
larının yanılgılarını, 1956 yılının 
Ekim ayında, OÖrjonikitze'de 

yapılan toplantıda, Arkeolog 
E.N.Alekseyev ortaya koymuştu 
(21). Arkeologun yazdığına 

göre, "M.Ö. ki asırlarda Alanların 
ve Sermatların henüz kendile- 
rine özgü kültürleri yoktu. Alan 
kalıntılarından ve kültüründen 
söz etmeye İV. yy. da 
başlıyabiliyoruz"(22). 

Böyle tarihi 
gerçekler. 

söylüyor 

Nart eposunun tüm temle- 
ri, yukarıda da söylediğimiz gibi, 
çok eski devirlerde ortaya 
çıkmadı, yaşıt değiller. Söz 
gelişi, Nartların ünlü demircisi 
Lepş temini ele alarak inceliye- 
iim. Nart Lepş'e ilişkin 
söylenceler M.V. VIN-Vİİ. yy. da 
başlıyorsa, insanın dağa 
çivilenmesini. gerektirecek dav- 
ranış şekillerini anlatan nart me- 
lodilerinin ondan çok daha 
önceki devirlerden, sis içinde 
kalan zamanlardan başlaması 
gerekir. Gürcü bilgin filolog E.B. 
Virseladze, totemist mitlerle bir- 
likte eski av atasözlerini Kafkas 
eposunun en eski sunsur- 
larından sayıyoruz (23) demek- 
tedir. 

Anaerkilliğin en eski biçi- 
mini Adığey eposunda göre- 
biliyoruz (24). 

Sözünü ettiğimiz çok eski 
yaşam biçimlerini Nart 
epo6sunun temlerinden olan 

"Nart Setenay ile Vorzemeç" , 
"Nart Setenay ile Savsırıko" , 
“Nart Hımış" , "Hımışıko Pete- 
rez" , Nart Şebatınıko" , "Nart 
Aşemez" , Nart Nebgırıyako 
Şevay" , "Nart Adıyıf" , "Nart 
Papkotetarşav" söylenceleri ile 
başka söylencelerde de 
görebiliriz. 

Tüm bunlar bize şunu 
kanıtlıyor: Nart eposunun özü, 
doğuşuna kaynaklık eden 
köken "ortaçağ İranlıları değil, 
Alanlar değil, Yakutlar değil, bu 
günkü Osetler değil; Kafkas- 
ya'da, Karadenizde, Meot 
(Hıvite Azov) kıyılarında çok eski 
çağlarda doğan, bugünde ayrı 
ayrı halklara bölündüklerini 
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söyleyemiyeceğimiz halkın 
ürünü. 

Bu inançta, yazdıklarına 
bakarak söylememiz gerekirse, 
folklorçu D.G. Jantieva (25) ile 
tarihçi Dr. V.İ. Cicerov'da. 

Epik tevatür olan, insa- 
noğlunun sınıflı topluma 
ulaşmasından önce oriaya 
çıkan, ağızdan ağıza nakledile- 
rek zamanımıza ulaşan "gerçek 
sanateserleri" önceden oluş- 
turulmaya başlanmıştı. Bu konu- 
da en köklü yanıtı Karl Marks'ın 
gerek mitolojisi ile İlgili olarak 
söyledikleri oluyor. 

Karl Marks'ın yazdığına 
bakılırsa, değişik sanat tür- 
lerinden, söz gelimi eposun 
formlarından söz etmemiz gere- 
kirse şöyle kabul edebiliriz: On- 
lar, kendi klasik formlarına uy- 
gun olarak dünya tarihinde bir 
dönem teşkil ederler. İktisadi 
ilerlemenin henüz yenice 
başladığı zamanların ilk devirle- 
rinde epik sanat eseri yenice or- 
taya çıkmıştı (27). Değişik bir 
şekilde söylememiz gerekirse, 
onlar ilk ortaya çıktıkları zaman- 
larda sanat eseri olarak kabul 
edilmiyorlardı, eski insanın 
henüz böyle bir anlayışı, bir 
sezişi yoktu. Her şeyden önce, 
onların oluşturulmalarının nede- 
ni başkaydı: İnsanların yaşa- 
maları gerekiyordu, belirlenmiş 

kurallarının, "kesinleşmiş" töre- 
lerinin olması, "iyi"yi, yada 
"kötü"yü, "benzenilmesi" , yada 
“benzenilmemesi" gerekenlerin 
farkına varılarak insanların ya- 
şamaları için eğitilmeliydiler. Bu 
konuda epos, düstur-kanun gi- 
biydi, insana nasıl davranması 
gerektiğini gösteriyordu (28). 

Bunun için de eski zaman- 
lardan başlıyarak Adıge ideesi- 
nin belirgin özelliklerinin sistem- 
leştirilmiş olduğunu eposta 
açıkça görebiliyoruz. Onlar: 
BİRİNCİSİ; kahramanlık, feda- 
karlık, İKİNCİSİ; düşman için kor- 
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kunç, can alıcı olma, ÜÇÜN- 
CÜSÜ; acıma duygusu, el 
açıklığı-gözünü, canını vere- 
bilme. Nart kahramanları bu 
özelliklerin sembolü olmuşlardır; 
onlar kötülüklerle savaşıyorlar, 
darda kalana yardım ediyorlar, 
davranışları, yaşam biçimleri, 
gerçeği yansıtan sözleri buna 
uygun oluyordu. Gün geçtikçe 
uğraş alanları genişliyordu. F. 
Engels'in yazdığına göre, avcılık 

  

ii H.S. Bgajba. Ob abhazskom ge- 

roiçeskom epose, "Trudı Abhazs- 
kogo instituta yazıka, İitaraturi i is- 

torii im. D.İ. Gulia", nek'ubğuer 
238. 

12- V. Abayev. Istoriçeskoe v narts- 

kom epose, “Nariskii epos”", sb. 

staney, Dzavdzikay,.1949,n. 43. 
18- P. Lafarg. Oçerki po istorüi kulturi 

M, 1926, n. 54. 

14- Ç'eraşe Tembot. Adıge voredıjher, 
Miyekuape, 1946,n.6. 

15- E. P. Alekseyeva. O çem rass- 

kazivayot arheologiçeskie pam- 

yatniki Karaçayevo-Çerkeski, 
Çerkest, 1960, sir. 14.. 

16- “Voçerki istorii Adıgey”, Maykop, 
1947,n.31. 

17- E. |. Krupnov. Drevwnya istoriya 
kabardı, Nalçık, 1952, n. 48. 

ile hayvancılığa tarım eklendi, 
sonra yün eğrildi, satıldı, demir- 
den avadanlıklar yapıldı, testi 

pişirildi, ırmak ve deniz taş- 
ımacılığından yararlanıldı. Çeşitli 
avadardıkların yapılarak ticaretin 
başlamasıyla sanat ve bilim 
başladı. 

Sanat ile birlikte estetik an- 
layışa yer verilmeye, güzel olan 
sevilmeye, değer kazanmaya 
başladığında Nart melodilerini, 

18- E.İ. KrupnovAihıl deder,n. 48. 
i$- P.A. Ditler. Vdusknoe kupgannoe 

pogrebenie bliz Maykopa, 

aparıthher ANİI-m yifond, no: 2. 
20- P.A Ditler. Zidze ket'uağe ofiguem 

het. 

21- Nartski epos. Matarialı 

sobeşaniya, Orjenikizde 1957, n. 
219. 

22 E. P. Alekseeva. O predkah adigo- 

Çerkesskih plemen, “Vçenie zapi- 

ski Çerkesskogo havçno- 

issledovatelskogo inbtuta”, tom. 
2. 

2*- Nartskii epos. Matarialı 

coveşaniya 19-20 oktyabr 1956 g., 
Örjeniketze, 1957, n. 217-219. 

24- Oçerki istori Adıgey, tom 1, May- 
kop, 1957,n. 28. 

20 Yepl: Jançatiyeva D. G. O ge- 

türkülerine insanlar edebi söy- 
lencelermiş gibi kabul etmeye 

- başladılar. 

İnsan soyunun yaşıyla yol 
alarak, ona tanıklık ederek, de- 
virlerin özelliklerini, değişik ka- 
rakterlerini asırlar ötesinden 
taşıyan "Narilar" eposu ağızdan 
ağıza nakledilerek günümüze 
dek ulaştı. Şimdi de gelecek 
asırlara götürülmesi için kitaba - 
emaneti ediyoruz. 

roiçeskomi epose gorçiev sev. 

Kavkas, “Zapiski CKKG NI, 11, 
Posiovc na-Donu, 1929. 

26- V. |. Çiçerov. Voprosi genezisa i 

razvitiya drevmin form narodnogo 

eposa... “Nartski epos", materialı 
soveşiya 19-20 oktyabr 1956. 

2/- K. Marks. K kritike politiçekoy 

ekonomi, Gospolitizdat, 1949, n. 
224. 

28- V.. Çiçerov mış kiri'uel'ager marı: 

“Pervonaçalno epos o nargah bil 

tvorçestom naroda, vmeşavşım ve 

sebya poznanie okrujayoşey desi- 

vitelnosti, bıvşım kodeskom po- 

vedeniya çeloveka plemen” (Nart- 

ski epos, materialı soveş. 19-20 

Oktyabrya 1956 g., Orjenikitze, 
1957 n. 13). 
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YİSMEYL Ö, 

Tanınmış Çerkes dilbilimcisi, tarihçisi ve bi- 
lim adamı Aytek Namitok 6 Ocak 1892 yılında bu 
günkü Adıgey Özerk Bölgesi sınırları içerisinde 
bulunan Ponejukay köyünde doğmuştur. An- 
nesinin ismi Zagosh, babası Bjeduğ kökenli Na- 

- mitokua Ali'dir. Eğitimini o zamanki adı ile Saint 
Petersburg (Leningrad Üniversitesi) Üniversite- 
sinde tamamlamıştır. Yakınlarından öğrenebil: 

diğim kadarıyla bir süre Leningrad Barosunda 
kayıtlı olarak Avukatlık yapmıştır. 1917'den sonra 
Kafkasyaya dönmüş, özellikle iç savaş yıllarında 
gerek Moskova'da gerekse Kafkasya'da Kaikas- 
ya'nın ve Çerkeslerin İdari ve Politik anlamda ye- 
niden yapılanmaları çalışmalarına katılmış, çeşiili 
görevler almıştır. Daha sonraki yıllarda Prag, Ber- 
ın, Paris ve çeşitli Avrupa kentlerinde yaşamıştır. 

Aytek Namitok, yaşamının en uzun kesimi- 
. ni vatanından uzakta, yabancı toplumlar arasında, 

ancak yüreğinde halkının tarihi, kültürü ve sorun- 
larını yaşatarak tüketmiştir. Tüm uğraşı Kafkasoloji 
olmuştur diyebiliriz. Avrupanın Üniversite kenile- 
rinde ve özellikle Kafkasoloji çalışmalarının yapıl- 
dığı merkezlerde onun ismi geçince Kafkasoloji 
araştırmacıları saygı ile gülümserler. O bilimsel 
çalışmaları ve sağlam Çerkes kişiliği ile batının bi- 
lim çevrelerine kendisini kabul ettirmiştir. 1936 
yılından ölümüne dek Paristeki "Societe de Lin- 
guistigue a La Sorbonne" (1) üyesi idi. Ayrıca 
"Societe d"Etudes Mediterraneennes" (2) in ku- 
rucularındandır. Ünlü Kafkasolog ve dilbilimci 
Prof. Georges Dumesil'in en yakın çalışma arka- 
daşı ve yaşam boyu dostu olmuştur. Bir yerde 
Dumesil'i yönlendirerek çalışmalarına büyük 
ölçüde etki yapmıştır. Namitok, Dumesil ile birlikte 
yaptığı çalışmalar sonucu "Fables de Tsey 
İbrahim” adlı yapıtı bitirmiş, bu kitap 1939 yılında 
Paris'te Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanmıştır. 

Aytek Namitok, 1930'lu yıllardan başlayarak 
"Bulletin de la Societe de Linguistigue a la Sor- 
bonne" (3) ve "Revue de L'Histoire des Relig- 
ions" (4) dergilerinde araştırma ve makalelerini 
yayınlamıştır. Yaşamı boyu üzerinde çalıştığı kendi 
toplumu ile ilgili konuların içinden süzerek ortaya 
çıkardığı çok önemli yapıtı "Orıgınes Des Cır- 
cassıens" 1939 yılında Pariste yayınlanmıştır. O- 
nun Avrupa Üniversite çevrelerindeki kimi araş- 
tırmacılarla Kafkas dili ve Kültürü üzerine yaptığı 

    

yazışmalar, mektuplarının 
her birisi bilimsel bir ma- 
kale niteliğinde ve öne- 
mindedir. Özellikle Dr. 
Bouda ve Prof. Georges 
Dumesil ile yaptığı yazış- 
malar çok ilginçtir. 

, Namitok, Hitit uy- 
garlığı ile Antik Kuzey Kat- 
kasya Uygarlığı arasındaki 
ilişkileri, Akdeniz uygarlığı 

ile Antik Kuzey Kafkasya Uygarlığı arasındaki 
ilişkileri, Akdeniz Uygarlığı üzerinde Kuzey Kaf- 
kasya Kültürünün etkileri üzerine araştırmalar yap- 
mak üzere birkaç kez Türkiye'ye gelmiş, Alişar, 
Alacahöyük, Efes, Troya, Gordion ve benzeri an- 
tik kalıntılar da incelemeler yapmış, ancak nedeni 
anlaşılamayan bir engelleme ile karşılaşmıştır. O 
günlerde yaygın bir moda halinde tüm bilim 
çevrelerinde tartışılan Güneş-Dil Teorisine ters 
düşen yazıları yüzünden, kuşku uyandırmış ve 
haksız bir şekilde sınır dışı edilmiştir. Uzun yıllar 
Türkiye'ye gelme olanağı bulamamıştır. Bu yıllarda 
Met Çunatuko İzzet (Yusuf İzzet Paşa)nın dul eşi 
Hayriye Melek Hunca ile bilimsel anlamda ya- 
zışmalarını sürdürmüştür. Bu yazışma ve araştırma 
arkadaşlığı daha sonra hayat arkadaşlığına dö- 

  

nüşmüştür. Ancak, Namitok'un Türkiye'ye girişine 
izin verilmediğinden evlenme işlemleri tamamlan- 
amamıştır. Bunun üzerine Hayriye Melek Hanım'ın 
akrabası olan Tunus Sultanı'nın eşinin çağrısı 
üzerine Tunusa gitmişler ve nikahları Tunus Sa- 
rayında kıyılmıştır. Bundan sonra eşinin Türk uy- 
ruklu olması nedeni ile Türkiye'ye yerleşebilmiştir. 

Bu arada çalışmalarını sürdürmüş, "Çer- 
keslerin Kökeni" adlı yapıtının ikinci cildini tamam- 
lamış ancak bastıramamıştır. Türkiye'de kaldığı 
süre içerisinde Avrupadaki bilimsel dergilere yazı 
göndermeyi sürdürmüştür. 26 Temmuz 1963 yı- 
lında yaşamını tamamlayan bu değerli tarihçi ve bi- 
lim adamının saygı ile anıyoruz. 
BİBLİYOGRAFYA 
1- Aytek Namitok: Origines Des Circassiens, Paris 1939. 

2- Dr. K, Bouda: Aytek Namitok'a yazdığı 20 adet mektup. 
3- Prof. Georges Dumesil, Aytek Namitok ile mektup- 

aşmaları. 

, 4 S. E. Berzeg: Muhacerette Kuzey Kaikasyalı Yazarlar, 
Ankara 1968 
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"Bu çalışmalara başlamadan önce şöyle düşünceler gelirdi aklıma; Çerkes in- 
sanının, dağlı insanın yaşamında en güzel, en ilginç amaç olan, yaşamır ışığı olan 
öğrenme sevgisinin doğacağı çağ yakındır; 
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Toplumumuzun okuma yazma öğrenme, edebiyat, sanat yaratma günleri 
yakındır." 

İlk tarihçimizin sözleri 
ile başlıyoruz kendi biyografi- | 
sine... Toplumların her çağ- 
daki yaşamını, mutluluk ve 
refahını, yüzyıllarca dinme- 
yen acılarını, uzun yüzyıllar 
yıkımlar bırakarak süren Sa- 
vaşları, bütün bu olayların 
sosyo-ekonomik ve sosya- 
politik nedenlerini inceleyen 
tarih bilimi, geleceğe yönelik 
planlama ve politikaların ; 
şekillendirilmesi bakımından | 
önemlidir. Kısacası tarih ge- 
leceğe işık tutan bir kıla- 
vuzdur. Bu kılavuzun öne- 
mini, Çerkes toplumu içeri- 
sinde ilk kez kavrayıp ele alan | 
Negume Şora'dır. 

Kuzey Kafkasyalıların, | 
yayılmacı, saldırgan, yağmacı | 
barbar akınlara karşı tarihin 
her döneminde gösterdikleri 
direniş ve kahramanlıkları, çeşitli uluslardan 
araştırmacı ve yazarları etkilemiş, Kuzey Kaf- 
kasyayı fiziki ve beşeri açıdan ilgili alanı haline 
getirmiştir. Bu yazarların başında |. Stan BELL, 
Edmound de LAURIER, David OROUHART 
gelmektedir. Bu yazarlar Kafkasya tarihini ve 
aygarlığını çeşitli açılardan ele almışlardır. Or- 
tak özellikleri ise Kafkasyalı olmayışlarıdır. 
Yazımıza konu olan ünlü tarihçimiz Neguma 
Şora ise, Kuzey Kafkasyalıları tarih bilinci 
içerisinde anlatan, onların sosyal sorunlarını ta- 
rih süzgeci içerisinde dile getiren ve tarihini 
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Neguma Şora 

  

yazdığı toplumun içinden gelen 
yazar olması bakımından 
önemlidir. 

Negumukoa Şora, 1801 
yılında Piatigorsk (Pısfabe- 
Kaplıca) kendi yakınlarındaki 
Cuza ırmağı kıyısında Negumu- 
kuc köyünde doğmuştur. Büyük 
babası bugünkü Adıgey yöre- 
sinden kabardey topraklarına 
yerleşmiş Abzekh asıllı bir aile- 
den gelmektedir. Ânnesi Çerkes 
yöresinde yaşıyan Abazin asıllı 
Yismeyl ailesindendir. Eğitimine 
arapça harfleri ile başlamış, 
Arapça ve Türkçeyi bu dillerin 
edebiyatlarını inceleyebilecek 
derecede öğrenmiştir. Daha 
sonra Kumuk bölgesindeki And- 
rey köyüne gitmiş, onsekiz 
yaşına dek öğrenimini burada 
sürdürmüştür. Bu eğitimden 

sonra Negumukue kendi 
yöresinin dini başkanlığını (bir nevi Müftülük) 
yüklenmiştir. Yirmibeş yaşında iken Volga yöresi 
1. Kazak tümeni komutanı Luçkin'den Rusça 
öğrenmiştir. Daha sonra Çarlık rejiminin Kaf- 
kasyalılardan toplayıp gözetim altında tuttuğu 
rehinelere öğretmen olarak atanmıştır. Nal- 
çikteki bu görevi sırasında kendi toplumunun 
ana dilinin, sanatının tarihinin derlenip yazıya 
geçirilmesinin gerecr'iliği bilincine varmıştır. 
Yetişme ve bilincier mesinde ünlü Rus ozanı Kont 
Aleksandr Puşkin ve sık sık mektuplaştığı Özel 
dostu Mikhai) Lermontov'un etkisi büyüktür. 
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Çarlık Yönetiminin baskılarına karşın 
özgürce düşünebilen, Çarizmin yönetimi 
altındaki Rus olmayan toplumlara dostça yak- 
aşabilen, bugünkü çoğu yönetimin yaklaşı- 
mından daha bir demokratça etnik toplulukların 
kültürü ve tarihine eğilme ihtiyacı duyan bu iki 
büyük Rus ozanından Puşkin'in kitap ve yayına 
ilişkin şu sözleri çok ilginçtir: 

"Halkın düşüncesine maledilebilen akıl- 
cılıktan daha güzel bir zenginlik düşünülemez. 
Bunun silahı ise kitaptır. Bu silahı üreten tipog- 
rafların, baskı makinalarının gücüne karşı koya- 

bilecek hiçbir militarist güç, hiçbir egemen güç 
yoktur... Yazara değer veriniz..” 

Puşkin'in bu öğretisinden şüphesiz Ne- 
gume büyük ölçüde etkilenmiş ve halkına yazılı 
yapıtlar bırakmak gereksinimi duymuştur. 

Negumuke'yi 1830-1835 yılları arasında 
Petersburdg' da, Çar'ın özel muhafız birlikle- 
rinde görev almış olarak görmekteyiz. Polonya 
ile yapılan savaşlarda teğmen rütbesi ile orduda 
görev yaptığı bilinmektedir. Bu savaşlardan 
sonra askeri görevini birakarak, anayurduna 
yararlı olabilme düşüncesi ile Nalçik yöresine 
döndüğünü görüyoruz. 1838-1843 yılları 
arasında Kabardey Bölgesi Askeri Mahkeme 
Sekreterliği görevini de yürüttüğünü bilmektey- 
iz. Bu görevlerinin gereği bulunduğu her yerde 
uzun yıllarını alan 'Adıge Halkının Tarihi" adlı 
yapıtı üzerine çalışmalarını sürdürmüş ve kitap 
1842 yılında tamamlanmıştır. Kitap rus dili ile 
yazılmıştır. Negumukue kitabını tamamlayınca, 
Petersburg'daki Çarlık Bilim Adademisi'ne sun- 
mak istemiş, masrafları Çarlık hükümetince 
karşılanmak suretiyle ve Çar fermanı ile 
başkente çağrılmış, ancak hasta bünyesi böyle bir 
yolculuğa katlanamıyacağı için Petersburg'a 
gidememiştir. Kısa bir süre sonra 10 Haziran 
1844 tarihinde kaplıca tedavisi gördüğü Pyati- 
gorsk kentinde yaşamını noktalamıştır. 

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, kitap 
1861 yılında oğlu Yevristan tarafından Piyati- 
gorsk kentinde bastırılmıştır. Uzun süre kaybo- 
lan bu baskı yapılmamış olsa idi, bu eşsiz bilgi 
kaynağı şu anda elimizde olmayacaktı. 

Daha sonraki yıllarda, Paris'te bulunan 
Kafkas Eserleri Kurulu Başkanı ve Paris Asye 
Derneği üyesi Adolph Berge 1866 yılında Negu- 
mukue'nin kitabını düzelterek Almanca'ya 
çevirmiştir. Daha sonraları kitabın Fransızca 
çevrileride yapılmıştır. Aradan uzun yıllar 
geçtikten sonra kitap ünlü Kabardey Yazarı 
Kişoko Alim'in denetiminde bir kurul tarafından 
Kabardeyce'ye kazandırılarak 1958 yılında 
Nalçik'te yayınlanmıştır. Böylece Çerkes halkı 

  

kendi ile ilgili yazılmış ilk tarih kitabını kendi di- 
linde okuma olanağına kavuşmuştur. Bu kitap 
Dr. Şevket Müftü (Habjokua) tarafından arapça 
ve İngilizce'ye de çevrilmiştir. 

Negumukue'nın bu önemli kitabında tarihi 
bilgilerin kaynağı toplumun uzun yüzyıllar koru- 
duğu tarihi olayları anlatma ve aktarma yetenek 
ve geleneğidir. Bu anlatımları, Karamzin'in 
"Rusya Ülkesi Tarihi" adlı yapıtında ki, aynı ko- 
nuda ve esası değişmeyen olaylarla karşılaş- 
tırarak tarihsel gerçekçiliğe ulaşmıştır. Kitap 
okunurken anlatılan olayların, çağdaş ve komşu 
toplumlarla da ilgisini inceleme olanağı doğ- 
maktadır. Bu olanak ise Hun, Goth, Avar, Ha- 
zar, Slav, Tatar ve Moğol toplumlarının tarihini 
de öğretmektedir. 

Ünlü tarihçinin değeri yıllar sonra ancak 
anlaşılabilmiştir. Kuzey Kafkasya tarihinde ha- 
kettiği yere yerleşebilmiştir. Bugün Kabardey 
Özerk Cumhuriyetinin Zeyko (Hatukşukoy) kö- 
yünde bulunan heykeli ülkenin tarih ve kültür 
simgesi gibi kendi halkını selamlamaktadır. 
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Yismeyi ÖZDEMİR 

Hüseyin Avni Lifıj, 1899 yılında Samsun'un 
Kavak ilçesinde doğmuştur. Ailesi Kuzey Kafkas- 
ya'nın Kuban bölgesinden büyük göçte Kavak'a 
gelip yerleşmiştir. Ubıkh asıllı bir aileden gelmedir. 
Babası, sonraları İstanbul'da köprü tahsildar- 
lığında bulunmuş "Tlıfıj Abdullah Efendi'dir. 

Aile, Avni bebek iken Kavak'tan ayrılıp 
İstanbul'a yerleşmiştir. Eğitimine mahalle mekte- 
binde başlamış, Numune-i Terakki de devam 
etmiştir. Nafia Nezareti kalemlerinden birinde 
çalışırken bir yandan da babasından gizlice' 
Fransızca dersleri aldığını bilmekteyiz. Daha bu 
yıllarda kendisini eğiterek Sanat dünyasına 
hazırlamıştır. Hüseyin Avni'nin olağanüstü sanat 
yeteneğini ilk keşfeden, o yılların tanınmış res- 
samı ve müze müdürü Osman Hamdi Bey 
olmuştur. Osman Hamdi Bey'in ve Şehzade 
Abdülmecit Efendinin yardımları ile Paris'e resim 
öğrenimine gönderilmiştir. Lifıj Pariste beş yıl 
süre ile ünlü Cormon atölyelerinde çalışmıştır. 
1912 yılında İstanbul'a dönmüş, iki yıl süre ile 
İstanbul Lisesinde resim öğretmenliği yapmış, 
daha sonra Sanayii Nefise Mektebi (Güzel Sanat- 
lar Akademisi) Süsleme sanatları öğretmenliğine 
atanmıştır. Ölümüne dek bu görevi yürütmüştür. 

Hüseyin Avni, Empresyonist akımın o yıllar- 
daki tarzını çok çabuk belirleyip sanat dünyasın- 
daki yerini sağlamca oturtmuştur. Sanat eleşti- 
rmenleri onun sanatını tanımlarlarken “O'nun im- 
zası olmasa bile resimlerini kolayca seçebile- 
ceklerini" belirtimektedirler. Lifıj, empresyonist sa- 
nat akımının içinde lirik ve sembolik ögeleri kay- 
naştırarak kendi tavrını, stilini yaratmıştır. 

“Birinci dünya savaşı yıllarında Enver Paşa 
tarafından Şişli de kurulan atölyede, ordu ve 
halkın moral gücünü yükseltmek amacıyla yapılan 
"kahramanlık" konulu resim çalışmalarına da 
katılmıştır. 

Lifijin kendine özgü bağımsız sanat an- 
layışı romantizmi, onu toplumsal gerçeklerden 
uzaklaştırmamıştır. Örneğin, Atatürk'ün büyük 
beğenisini kazanan ve halen Milli Kütüphane kol- 
leksiyonu arasında bulunan "Ak Gün" ve "Kara 
Gün" tabloları, “Anadolu İhtilali'ni en anlamlı 
biçimde yansıtan yapıtlarıdır. Yine Atatürk'ün 

Çankaya Köşkü içinde aldırttığı "Asma Bahçe", 
Yapı ve Kredi Bankası Kolleksiyonunda bulunan 
“Çeşme Başında", ve "Aşk" adlı Freskler, Milli 
Kütüphanede bulunan ve posta pullarınada 
basılan "Mareşal'in Portresi" tablosu, Resim ve 
Heykel Müzesindeki “Dekoratif Pano", Avrupada 
satılan ve nerede olduğu bilinemiyen bir hayli tab- 
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İo, Türkiye'de özel kolleksiyonlarda bulunan diğer 
yapıtları her zaman ilgi çekmiş, yerli ve yabancı sa- 
nat eleştirmenlerinin övgüsü ile değerlendirilmiş- 
tir. Özel Kolleksiyonlarda bulunan tablolarının 
katılımı ile ve 1957, 1968 ve 1970 yıllarında "Avni 
Tlıfıj” sergileri açılmıştır. Bu açılışlarda akademiden 
öğrencisi olan sanatçılarla eşi Harika Lıfıj'ın çabaları 
kadirşinaslık örneği olmuştur. Bu sergilerin her 
açılışında Sanat çevreleri Ayni Lıfıj'ın o görkemli 
sanatı karşısında yeniden hayranlık duymuştur. 

Bunca yetenekli, bunca ünlü ressamımızın 
mensubu bulunduğu Kuzey Kafkasya Toplu- 
mu'nun sorunlarını, Kuzey Kaifkasyalıların sa- 
natını, duygu ve düşüncesini yansıtan yapıtlarının 

. bulunmayışı Kuzey Kafkasya Kültürü ve ulusal sa- 
natı açısından büyük kayıptır. Toplumundan uzak, 
yabancı kültür ortamlarında büyüyen ve bu ortamı- 
lardan gıdasını alan Lıfıj'ı eleştirmek elbette an- 
lamsızdır. Ancak, günümüzde Kuzey Kafkas- 
yalılarca salt sanat kişilikleri açısından onore 
edilen, saygı gösterilen kendilerinden sevgi ile 

- söz edilen sanatçılarımıza buradan seslenmek va- 
rolma çabası veren toplumlarına sanatları ile de- 
stek olmak gibi bir çaba içinde bulunmalarını iste- 
mek sanırım en doğal hakkımızdır. Başta Ünlü 
Sanatçımız Avni Arbaş olmak üzere, İhsan 
Şurdum, Faruk Cimok ve diğer genç Ssa- 
natçılarımızdan bizim duygu, düşünce ve zevkimi- 
zi de gözönüne alarak yapacakları, içinde kendi- 
“mizi bulacağımız yapıtlar beklemekteyiz. 

Lıfıj kroki, desen, tablo olarak üçyüzden 
fazla yapıt bırakmıştır. Bunca üretken olan res- 
samımızın bu yapıtlarının toplanıp sergileneceği 
ve korunacağı özel bir galeri oluşturulması Kültür 
kuruluşlarının görevi olmakla birlikte, ileride 
güçlenip daha etkili bir biçimde sanat konularına 
eğilebileceğini umduğumuz Kuzey Kafkasya 
Kültür Derneklerine de bu konuda kimi görevler 

. düşmektedir. 
Çok yoğun bir sanat yaşamı olan Hüseyin 

Avni Lıfıj, 2.7.1927 tarihinde çok genç bir yaşta 
hayatını noktalamıştır. Ölümünün 62. nci yılında 
onu saygı ile anarken Kuzey Kafkasya Toplumu- 
nun, Ulusal sanatı evrensel boyutlarda işleyen 
yeni Lıfıj'lar yetiştirmesini diliyoruz. 
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ARAŞTIRMA 
SONUÇLARI: 
Bölgede yapılan araştırmada 

toplam olarak 59 örnek tesbit edil- 
miştir. Bu örneklerin 47 tanesi 
Çeçen'lere, geri kalan 12 tanesi 
Avar'lara aittir. Örneklerin hepsinde 
kullanılan gereçler; 

1. Keçe, 

2. Çeşitli doğal ve yapay 

boyalar, 

3. Kaytan (çımçırg, çallu) 
olmak üzere aynıdır. 

Keçeler ortalama olarak 150 
cmx300cm boyutlarındadır. Bazı 
örnekler daha küçük veya daha 
büyük (143x370cm, 230x340cm) 

ölçülerde yapılmış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Seccade olarak yapılan 
keçeler ortalama 80x150cm boyut- 
larında, yolluk olarak yapılan ke- 
çeler ise ortalama 70x300 cm. bo- 
yutlarındadır. 

En eski örneğin 1890-1900 
yılları arasında yapıldığı sap- 
tanmıştır (15). En yeni örneğin 
yapılış tarihi ise 1968'dir. Araş- 
tırma esnasında halen yapımı de- 

vam eden örneklere de tesadüf edil- 
miştir. Tesbit edilen örneklerin ge- 
nellikle 1940 ile 1960 yılları ara- 
sındaki dönemde yoğun olarak ya- 
pıldığı saptanan özellikler arasın- 

dadır. 
İsimlerini saptadığımız keçe 

yapan ustalar ise şunlardır: 

Aşure KILINÇ, Ayzenat 
ELİK, Bağdat KORKMAZ, Balla 
ÖZDEN, Basıra ÖZDEN, Beyhan 
ERDOĞAN, Seyse ÖZDEN, Ce- 
milet YILDIR, Cevriye ASLAN, 

Cühüret YILDIR, Çevke IŞIK, 
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Deşi DENGE, Eminet GÜVEN, 
Fatma KAYA, Falma YILDIR, Fa- 
zilet ÖZDEN, Gürer POLAT, Haci 
POLAT, Hanife ÜNAL, Hatice 
POLAT, Havva YILDIZ, Hayriye 
KORKMAZ, Kadriye CANBO- 
LAT, Kadriye IŞIK, Kebiret 
MERT, Kelimet YILDIZ, Küzi 
ÖNAT, Margıl KALTAKÇI, Me- 
dine BOSTAN, Naciye OCAK, Na- 
zire ÖZDEN, Perihan YILDIZ, 
Saadet BOLAT, Sebile IŞIK, Va- 
hide ERDOĞAN, Yahe REVSİT 
GÜNEY ve Zeynep GÜVEN. 

Keçelerde seçilen konular ge- 
nellikle tabiat çıkışlı natüralist 
yaklaşımlardır. Özellikle Çeçen 
keçelerinin birçoğu bitkisel be- 
zemeli örneklerden oluşmuştur. 

Halen Çeçen İnguş ASSR de 
yapılan örneklerde göremediğimiz 
bu bitkisel motifler, geleneksel 
Kafkas motiflerinin temel özel- 
İiklerinden olan simetrik bezeme 
anlayışına sadık kalınarak yapıl- 
mışlardır. Bu tür bitkisel motiflere 
Kuzey Kafkasya'da Adige El Sanat- 
larında, farklı tür ve tekniklerdeki 

örneklerde de tesadüf edilmektedir. 

Bu konuda Min Kutas AZAMA- 
TOVA'nın "Adigelerin Halk 
Süslemeleri" adlı eserinde natüralist 
örnekler bulunmaktadır (16). Avar 
keçelerinde görülen stilize edilmiş 
non-figüratif motiflere ise Çeçen 
İnguş ASSR'de ve Adige Süs- 
lemelerinde çok sayıdaki örnekte 
tesadüf etmekteyiz. Küçüksu'da iki 
keçe örneğinde bulunan "kuş motif- 
li" simetrik bezemelerin benzerleri 
Kuzey Kafkasya'daki Çeçen Keçe- 
lerinde de görülmektedir (17). 

  

Keçelerde kullanılan renkler 
çok çeşitli ana ve ara renklerden 
oluşmuştur. Bu özellik, renklendir- 
melerde bilinçli bir seçimin yapıl- 
dığını ve keçelerin istenilen renkte 
boyanabildiğini göstermektedir. O 
halde kullanılan renklerin beğe- 
nilere göre seçildiği sonucuna vara- 
biliriz. Ayrıca sıkçâ kullanılan bazı 
renklerin bölgede kolaylıkla elde 
edilen boyalardan yapıldığını da göz 
ardı edemeyiz. Bu durumda bile he- 
rhangi bir zorunluluk nedeniyle 
beğeni dışı renklendirmelerin yapıl- 
mış olma olasılığı çok azdır. Kul- 

lanılan renklerin sayısal dökümü 
ise şu şekildedir: 

Çeçen Keçelerinde: Turuncu 
39, Kırmızı 31, Mor 28, Kına 

yeşili 26, Yeşil 17, Pembe 13, 
Bordo 13, Mavi 12, Eflatun 12, 

Sarı 8, Yumurta sarısı 7, Açık sarı 
4, Kiremit rengi 3, Siyah 3, Bej 3, 
Çam yeşili-Açık mavi ve Lacivert 
birer kez kullanılmıştır. 

Avar (Ma'rul) Keçelerinde ise: 

Turuncu 11, Pembe 7, Mor 7, 

Kırmızı 6, Mavi 5, Yeşil 4, Yu- 

murta sarısı 4, Siyah 4, Çam yeşili 

3, Kına yeşili 2, Eflatun-Bordo ve 
Kiremit rengi birer örnekte kul- 
anılmıştır. 

Yukarıda görüldüğü üzere 
Çeçen ve Avarlarda Turuncu ençok 
kullanılan temel renk olarak kar- 
şımıza çıkmaktadır (18). Daha son- 
ra ise renkler sayısal çokluk olarak 
Çeçen ve Avarlarda ayrı ayrıdır. Her 
iki toplumda da kırmızı ve mor'un 

turuncu'dan sonra ençok kullanılan 
renkler olduğu görülmektedir. Çe - 
çen keçelerinde ençok kullanılan 
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renklerden birisi de zaman zaman 
hardal rengi olarak karşımıza çıkan 
kına yeşilidir. Bu renk, yeşilin 
içine belirli bir oranda turuncu 
katılmasıyla elde edilmektedir. 

Renk bilimcileri doğadaki ışık 
yansımalarını çeşitli renk grup- 
larına ayırarak analiz etmektedirler. 
Buna göre solar specirum olarak ad- 
landırılan temel renkler; Kompla- 
menter, kontrast, sıcak-soğuk gibi 
isimler adı altında gruplara ayrıl- 
maktadır. Yörede tesbit ettiğimiz 
keçelerdeki renkleri bu gruplan- 
dırmalar ışığında incelediğimizde 
ortaya aşağıdaki sonuçlar çıkmak- 
tadır: 

SICAK-SOĞUK renk iliş- 
Kileri açısından; renk çemberinde 
bulunan 6 temel renkten kırmızı, 
sarı ve bu iki ana rengin karı- 
şımından olan turuncu sıcak renk- 
lerdir. Diğer üç temel renk olan 
yeşil, mavi ve mor ise soğuk renk- 
ler grubuna girmektedir. Yöredeki 
keçelerde en çok sıcak renklerin 
kullanıldığı gözlenmiştir. Resim 
sanatında plastik ve estetik kaygılar 
taşıyan sanatçılar sıcak renklerle 
soğuk renkleri bir arada kullanmak 
suretiyle özgün arayışlara yönel- 
mektedirler. Resimde sıcak ve 
soğuk renklerin birlikte kullanımı 
büyük bir denge sorunudur. Genel 
kural taraflardan birine ağırlık ka- 
zandırarak bu dengeyi sağlamak o- 
larak belirtilebilir. Bu özellik ke- 
çelerde olgun bir yorumlamayla 
dengeli bir biçimde gerçekleştiril- 
miştir (19). 

Kontrast renk ilişkileri açı- 
sından; Doğada bulunan bazı renk- 
ler yanyana geldiklerinde birbirle- 
riyle etkileşim içine girerek büyük 
bir canlılık ve parlaklık kazanırlar, 
Kontrast veya karşıt ilişki denilen 

bu kanuna göre sarı ile mor, 
kırmızı ile yeşil, mavi ile turuncu 
birbirlerinin karşıt renkleridir. 

Yöredeki örneklerin 46 tane- 
sinde kontrast renkler yanyana kul- 
anılmıştır. Ayrıca 7 örnekte aynı 
yüzeyde birden fazla kontrast renk 
ilişkisi kurulmuştur. Karşıt, kon- 
trast renk ilişkisi kurulmuştur. 

  

  
  

a) Birli Simetri 

FEN 
c) Düz Simetri * 

    
FN 

d) Ters Simetri 

  

b) İkili Semitri 

  

NA 

Şekil 2: Simetri Çeşitleri 

Karşıt, kontrast renk kullanımı Kur- 
zey Kafkasya'da yapılan keçelerde de 
görülmektedir. Bu durumda Kafkas 
Keçelerinde kontrast renklerin kul- 
lanımının genel bir uygulama 

olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle , 
kontrast renklerin yanyana kul- 
lanımında insanı rahatsız edecek 
şekilde parlak ve canlı görün- 

melerinin, iki rengin arasına koyu- 

lan ince beyaz kaytanlarla hafifletil- 
miş olması bu keçelerin görsel bir 
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beğeniyle yapıldığını ortaya koy- 
maktadır. Keçelerde en çok kurulan 
kontrast ilişki Kırmızı/Yeşil renk- 
lerle 33 örnekte gerçekleştirilmiş- 
tir. Mavi/Turuncu karşıtlığına 16 
örnekte tesadüf edilmektedir. Ayrıca 
Mor/Sarı karşıtlığı 5 örnekte görü- 
lürken, 18 örnekte Mor/Turuncu 

ilişkisi kontrast bir anlayışla uygu- 
lanmıştır. 

El! sanatlarında kullanılan 
motif öğeleri, bir toplumda ya da 
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Şekil 3: Keçelerde Uygulanan Temel Kompozisyon Çeşitleri 

bölgede dönem sanatının en belir- 

gin ortak özelliklerini taşırlar. 
Farklı amaçlarla yapılan el sanat- 
larında genellikle motifler ortak iz- 
lere sahiptirler. Teknik ve malzem- 
enin gerektirdiği nüanslar dışında 

motif karakteri değişmezken, sanat 

karakterinin, sanat düzeyinin ve an- 
layışının izlenilmesine de olanak 
verir. 

Yöredeki keçelerde kullanılan 
motifler geleneksel Kafkas motif- 

İerinin temel özelliği olan simet- 

rik çeşitlemelerle yapılmıştır 

(Şekil: 2). Motiflerin bir biçimin 
dikey, yatay veya eğik bir eksen 

çevresine yerleştirilmesiyle oluşan 
ve bir tekrar örneği olan simetrik 
anlayış çok eski bir geçmişe sahip- 
tir. Bilinen ilk simetrik motifler 

     İ.Ö. 5500-3000 yılları arasındaki 
dönemde Anadolu'da Hacılarda ya- 

w w yayan 

pılan pişmiş toprak boyalı çöm- 
iekler üzerinde görülmektedir. Ke- 
çelerin tamamında moitfler simci- 
rikür. En çok tesadüf edilen simet- 
rik çeşitleme birli simetrik an- 
layışla 32 örnekte yapılmıştır. Düz 
simetrik çeşitlemeler 23 örnekte 
görülürken en az kullanılan simet- 
rik çeşitlemenin ikili simeiri ol- 
duğu görülmektedir. Çeçen İnguş 
ASSR'de ise ikili simetrik motifle- 
rin daha fazla rağbette olduğunu 
görmekteyiz (20). 

" Keçelerde kullanılan motifler, 
malzemenin şekillendirmeye uygun 
olması sebebiyle çok çeşitlilik 
göstermektedir. Özellikle halı ve 
kilimlerin dokuma tekniklerinin 

motiflere getirdiği kısmen zorunlu 
değişimler keçe motiflerinde gö- 
rülmez. Motiflerde düz ve köşeli 
çizgiler fazla kullanılmaktadır. He- 
men hemen bütün motifler hareket- 
li ve kıvrık çizgilerden oluşmuştur. . 

Keçelerin kompozisyonu geo- 

metrik düzenlemeli çeşitlemeler 
göstererek birçok temel tasarımdan 
oluşmuştur. Merkezde yer alan'ana 
motifin bulunduğu kısımın, onu 
çepçevre kuşatan bordürlerin farklı 
anlayışlarla yerleştirilmesiyle bir 
takım kompozisyon değişiklikleri 
ortaya çıkmıştır. Bordürlerde iki 
temci anlayışın ağır bastığı motif 
düzenlemeleri bulunmaktadır. Bun- 
lardan birincisi dalgalı kıvrık 
çizgilerin görüldüğü, dalgalar üze- 

Resim 1: Mahmut ASLAN, Çardak Kasabası, 

yapılış tarihi 1920. Gözlem no: 35. 
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Resim 2: Balla ÖZDEN, Küçüksu Köyü, Balla ÖZDEN tarafından, 
1950 yılında yapılmıştır. Gözlem no: 2b. 

  

Resim 3: Hacı KILINÇ, Ortatepe Köyü, Aşure KILINÇ tarafından 
1938 yılında yapılmıştır. Gözlem no: 52. 

  
Resim 4: Haydar YILDIZ, Kireç Köyü, Naciye YILDIZ tarafından 

1962 yılında yapılmıştır. Gözlem no: 57. 
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rine çeşitli biçimlerde yerleştirilmiş 

yaprak ve çiçek çeşitlemelerinin yer 
aldığı motif düzenlemesidir. İkin- 
cisi ise birbirinden bağımsız kıvrık 

S dallı stilize bitki motiflerinden 

oluşan düzenlemelerdir. Bu kcçe- 

lerdeki diğer bir özellik merkezi ana 

planla bordürler arasında çok ince, 

iki renkli şerit bordürlerin bulun- 
masıdır. Keçelerdeki bordür motif- 

leri ile Kafkas halılarında görülen 

bordür motifleri arasında şekil ve 

düzenleme yakınlıkları bulunmak- 

tadır (21). 
Keçelerde 20'den fazla kompo- 

zisyon çeşidi bulunmaktadır (Şekil: 

3). En fazla kullanılan kompozis- 
yon düzenlemesi Çeçenlerde 13 
nolu örnek, Avarlarda ise 18 nolu 

örnektir. Çeçen İnguş ASSR'de 
keçelere uygulanan kompozisyon 

örnekleride şekilde verilen ve 
bölgede tesbit edilen örneklerle 

aynı veya benzerlerinden oluş- 

maktadır. Özellikle 12 nolu örnek 
Kafkasyada ençok uygulanan kom- 
pozisyon düzenlemelerindendir. 
Kompozisyon anlayışlarında geo- 

metrik düzenlemeler hakim oldu- 

ğunda analitik yapıları ve form 

özelliklerine göre, sonsuz karakterli 

bordür ve merkezi gurupların oluş- 

tuğu gözlemlenmiştir. Merkezi ka- 
raktorli kompozisyonlar gerçekte 

sonsuz bir kompozisyondan alı- 

narak, yayılıp açılması önlenmiş 

kapalı düzenlemelerdir. Merkezi ana 

elemanını çevresinde yardımcı cle- 
manların yer aldığı bordürlerde son- 

suz karakterli kompozisyon düzen- 
lemelere de tesadüf edilebilmektedir 
(22). Geometrik düzenlemelerde 

görülen bu durum Kafkas keçeleri 

için de söz konusudur ve örneklerde 

bu durum sıkça karşımıza çıkmak- 

tadır. 

İnsan ve sanat ilişkisinde 
yaşanılan çevre faktörü, yapılan sa- 
natsal üretimleri olumlu veya 
olumsuz yönde etkileme işlevine 
sahiptir. Geniş ve makrokosmik 
kapsamlı bir kavram olan çevrenin, 
fiziksel, toplumsal veya sosyo- 

kültürel yönden insanlarla herhangi 

bir uyumsuzluğu olduğunda in- 
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sanın yaşama sevincini ve sanatsal 

yaratma eylemini olumsuz yönde 

etkilediği bilinmektedir. Bireylerin 
içinde bulundukları aile çevre, klan, 

toplum, çağ, doğa ve evren gibi 
kavramların insanla bütünleşme 

oluşturmadığında sanatsal faaliyet- 

lerin toplumsal düzeye çıkamadığı 

da bilinmektedir. Bireysel hale ge- 

iensanat faaliyeti ise el sanatları ile 

çelişki içine düşebilmektedir. Bu 

çelişkinin ana kaynağını ise çev- 

renin, insanı yalnızlığın psikolojik 
boşluğuna sürüklemesi oluştur- 

maktadır. 

Bütün insani kavramlarda 
olduğu gibi el sanatlarına da birbi- 

rini doğrudan etkileyen ve tamam- 

layan yönlerin bulunması nedeniyle 
farklı perspektiflerden yaklaşma 70- 

runluluğu vardır. Bu küçük araş- 
,tırmamızda konunun mevcut duru- 
ınunu ve biçimsel-görsel değerlen- 
dirmesini yapmaya çalıştık. Araş- 

tırmamızın ortaya çıkardığı, keçe- 
lerle ilgili bazı sonuçları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

* Bölgede renkli keçe örneklerine 
sadece Çeçen ve Avar köyle- 

rinde rastlanmıştır. Yöredeki 
Adige köylerinde sözkonusu 

keçelere tesadüf edilmemiştir. 
* Buci sanatı Kuzey Kafkasya'dan 

göç edildikten sonra otantik 

özellikleri korunarak üretimi 

sürdürülen maddi emek ürün- 

lerimizin başında gelmektedir. 
Günlük yaşamdaki işlevlerinin 

yok olması nedeniyle mevcut 
örnekler hızla-yok olmaktadır. 

* Çeçen ve Avar keçeleri küçük 

nüanslar dışında aynı özelliklere 

sahiptir. 
Geleneksel Kafkas Eİ Sanatları- 
na ait özellikler korunmuştur. 

* 
X 

* 

teknik özelliklerde yapılmıştır. 
Üretim az da olsa halen devam 
etmektedir. 

* Seçilen konular Çeçenlerde: 
Natüralist, Avarlarda: Non- 

figüratif anlayıştadır. 

* Çok çeşitli renkler kul- 

lanılmıştır. En çok turuncu 
renk kullanılmıştır. 

* Renklendirmelerde sıcak renk- 
lere daha fazla yer verilmiştir. 

* Kontrast (karşıt) renkler birara- 
da, yanyana kullanılmıştır. 

* Motifler kıvrık ve çok hareketli 
çizgilerden oluşmaktadır. 

* Kullanılan motifler: simetrik 

* 

  

(45) Tarihlemeler yapılırken keçeyi yapan 

ustanın veya keçenin yapıldığını 
gören kişilerin verdikleri rakamlar 

esas alınmıştır. Tarihlendirmelerin 

doğru yapılabilmesini sağlamak için, 
ilgili kişilere keçenin yapılışı es- 

nasında önemli özel bir olayın 

(doğum, ölüm, evlilik gibi) olup ol- 

madığı da sorulmuştur. 

(16) AZAMATOVA, Min Kutas., Adi- 

geyskiy Narodniy Ornament, 

Adıgeyskoe Knijnoe Izdatel'stvo 

(Adige Kültür Yayınları), Maykop 

SSCB 1960. Bölüm I Odejda: Resim 
18, 19/Bölüm TI Zolotoe şite: Resim 

5, 15, 28, 38. Bölüm V Jilişa: Re- 

sim 33, 34, 35 ve 36 numaralı 

örnekler. 

(7 Bkz. TATAEV, V.A -ŞABAN N.Ş,, 

Ön. ver., 37 numaralı örmek: A. Ali- 
hacıeva (1907 doğumlu), Şali 

şalinskoğo bölgesi. 48 numaralı 

örnek: Z. Dombaeva (1891 
doğumlu), Sovetskogo Sovetskoe 

Böl. Türkiye'deki benzer örnekler: 41 

nolu gözlem örneği: Gürer Polat ta- 
rafından 1963 yılında Küçüksu'da 

yapılmış örnek/45 nolu Küçüksu ca- 

miindeki keçe örneği. 
(18) Tarih öncesi devirlerde ilk insanların 

yaptıkları resimlerde çoğunlukla kul- 

lanılan renklerin başında topraktan 

çıkardıkları turuncusumsu, kırmızı ve 

çeşitli tonları gelmekteydi. Başka bir 

deyişle Turuncu rengi veren boyalar 

aynı zamanda ilk elde edilen renklen- 

dirme gereçleridir. Sıcak renkler 

sınıfına giren bu renk: güneşi, par- 
laklığı, rahatı hatırlatır. Turuncu renk 

ayrıca toprağa bağımlılığın da sim- 

gesidir. Bu renk uzun zaman seyredil- 
diğinde insanı rahatsız eden psikolo- 

jik etkilere sahiptir. Bkz. BERK, 

Nurullah., Resim Bilgisi, s. 99-106, 

Varlık Yay. İstanbul 1982. NOCK- 

HER, Ferdinand., Suluboya Resim 

ve Suluboya ile Resim Yapmak Tek- 

niği, Öğr. kitapları: 72, s. 1-10. 
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Keçeler büyük boyutlarda, aynı 

çeşitlemelerden meydana gel- 

miştir. 
* Bordür motifleri iki ana gruptan 

oluşmaktadır. 

* Çok çeşitli kompozisyon dü- 
zenlemeleri ile yapılmışlardır. 

* Bölgede tesbit edilen örneklerle 
Çeçen İnguş ASSR'deki keçe 
örnekleri; 

- Renk anlayışı açısından, 

- Motiflendirme özellikleri 

açısından 

- Kompozisyon ve düzenle- 
me açısından, 

- Teknik ve malzeme açısın- 

dan, 
- Amaç ve kullanım açısın- 

dan birbirleriyle aynıdırlar. 
Geleneksel Kafkas Kültürünün 

özgün özelliklerini taşıyan Kafkas 

keçelerinin Türkiye kapsamında 

alan araştırmalarıyla saptanması ta- 

mamlandığında cide edilen örnek- 
lerin değerlendirilmesiyle, keçelerin 
gerçek anlamda değerlendirmesi ve 
sonuçlandırılması da mümkün ola- 
caktır. 

Bu çalışmada verilen verilerin 

Türkiye'deki Kafkas Keçelerinin 
küçük bir bölümünü kapsadığı 
unutulmamalıdır. 

(19) Hava içinde titreşimi kuvvetli olan 

sıcak renklerin psikolojik olarak 
sıcaklık verme, tahrik etme 

özellikleri vardır. Pozitif renk olan 

sıcak renkler canlılık hareket ve dina- 

mik bir tesir bırakırlar. Dinlendirici 

olan soğuk renkler ise statik ve hare- 

ketsizliklerden dolayı negatiftir. Bkz. 
ÇAĞLARCA, Sadettin., Renk ve Ar- 
moni Kuralları, s. 36-38, İnkilap 

Kit., İstanbul, 1986. 

Ç©0) TATAEV V.A., -ŞABAN N.Ş. Ön. 

ver. (İllüstrasyonlar bölümü) 
©) DİRİK, General Kazım., Eski ve 

Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı 

Tipleri Panoraması, İktisat Vekaleti, 

A. Kıral Basımevi, İstanbul 1938. s. 

121 "Kafkas halılarında tesadüf edilen 

bordürler", Tablo 2B/3C 

03) MÜLAYİM, Selçuk., Anadolu Türk 
Mimarisinde Geometrik Süslemeler, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 

503, Sanat eserleri dizisi: 1, s. 70, 

Ankara 1982. 
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KUZEY BATI KAFKA: 

  

Kuzey Kafkasyada M.Ö. 3000 nci yıldan bu 
yana, daha başka bir ifade ile günümüzden 5000 

yıl öncesinden başlayarak yaratılan Proto-Çerkes 
kültürünün arkeolojik bulguları bugün Dünya ar- 
keolojisi ve sanatı içinde "Antik Kuban Kültürü" 
adı altında seçkin bir yere sahiptir, ve 5000 yıllık 
Çerkes tarihini altın ışıklarla yansıtmaktadır. (Yapıt- 
ların çoğu altından işlenmiştir). 

Aynı gelişim biçimi sözlü kültürümüzde de 
yaşanmıştır. Binlerce yıldan bu yana, kuşaktan ku- 
şağa aktarıla gelen sözlü edebiyat geleneği bü- 

tün canlılığı ile yazılı edebiyata, çağdaş Çerkes 
Edebiyatına bir bütün halinde ulaşmış ve de çağ- 
daş ulusal edebiyatın şekillenmesinde ana etken 

olmuştur. Hatta o etki, o denli belirgindir ki sözlü 
edebiyatın ürünlerinin süslü abartmalı anlatıldığı, 
Huahua (1) sanatının doruklara yükseldiği Kabar- 
dey edebiyatında etkileri açıkça bellidir. Sözlü e- 
debiyatı daha gerçekçi, daha katı ve yalın olan A- 
bazinlerde ise bu özellikler çağdaş Abazın Edebi- 
yatına da yansımıştır. 

Acaba, sözlü edebiyatın üretildiği bu binler- 
ce yılık dönemde Teatral anlamda Çerkes Sanatı 
ne gibi unsurlar, ögeler taşımıştır..? Ya da başka 

bir yaklaşımla, Antik çağlardan 19. yüzyıla dek 

üretilen Çerkes sanatının içerisinde Tiyatro'nun 

durumu ne idi...? Teatral unsurlar var ise neler- 

di...? Bu unsurlar Çağdaş Çerkes tiyatrosunu na- 
sıl etkilemiştir..? 

Bütün bu soruları yanıtlamak için henüz eli- 

mizde fazla bir kaynak bulunmamaktadır. Bu ko- 
nular şüphesiz Kuzey Kafkasya'da bugüne dek 
işlenmiş ve arşivlenmiştir. Ancak, tiyatro tarihi açı- 

sından kaynak olabilecek tiyatro yayınları ya- 
yımlanmış olsalar bile henüz bize ulaşmamış bur- 
lunmaktadır. Bu nedenle, bu tür hiçbir yayın yok- 
muşcasına araştırma yapmak zorundayız. Bu ko- 
nuda da tiyatroya ilgi duyan gençlerimize büyük 
görevler düşmektedir. 

19. yüzyıldan geriye doğru Kuzey Batı Kaf- 

kasya'da üretilen sözlü edebiyatta, ya da Kuzey 
Kafkasya geleneklerinde, araştırıcı bir gözle yola 
çıkıldığında teatral ögeler taşıyan bir çok destan 
teksti, teatral ögeler taşıyan göstermelik oyunlar 
(seyirlik oyunlar) ve mizansenlere rastlamak ola- 
sıdır. Bu konuyu ana başlıklara ayırarak incele- 

mekte yarar vardır. 
i- Destan tekslerinde tiyatro unsurları; 

Kuzey Kafkasya Halk Destanları, halkın duy- 
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SYA SANATINDA TİYATRO Yismeyl ÖZDEMİR 

gusunu, düşüncesini, yaşam felsefesini, sanatını 
içinde konserve bir biçimde saklayarak günü- 
müze ulaştırmıştır. Bugün bu anlamda destan me- 

tinleri incelendiğinde, kolayca teatral ögeler yaka- 
İlanabilmekiedir. 

Örneğin, Nart destanlarında destan kahra- 
manlarının toplantıları, düzenlenen şölenler teai- 
ral bir biçimde ve bir düzen içerisinde geliş- 
mektedir. Ok atma, binicilik, güreş, dans yarışları, 
üç ayaklı sofra üzerinde, ya da keskin sivri bir ka- 
ma ucunda tasvir edilen dansların anlatılışında kar- 

şılıklı konuşmalar, hep bir tiyatro düzeni içerisinde 
gelişmektedir. Öte yandan özellikle nazım kalıbı 
içerisinde söylenen destanlarda, Antik Yunan ti- 
yatro sanatında olduğu gibi "Recitative" ler (Müzik 
aralarına serpiştirilmiş düz sözler) korolar eşlik et- 
mektedir. Bu tür bir teatral söyleyişe örnek olarak 
Seteney Guaşe'nin ölümünü anlatan "Seteney 
Çiçeği" adlı destan tekstinin bir bölümünü aktar- 

makta yarar vardır: 
".. Şarkı giderek yükselir, tüm çevre, doğa 

şarkıya eşlik eder, kendilerinden geçmiş olan 
Nartlar, şarkıyı dinlemektedirler halâ. Kimse yerin- 
den kıpırdayamaz. Hepsi vurulur bu tanrısal güzel- 

likteki sese... . 

O sırada Nart Aşemez, Khamılapşıne'sini (2) 
çıkararak şarkıya iştirak eder. Narilar da topluca 

— şarkıyı söylemeye başlarlar. Ağaç-çiçek-kuri-kuş- 
böcek... Tüm evren şarkıya katılır; 

Heyyy...Heyyyy 
Heyyy çiçek neden kokarsın...? 
Parlaklığını yıldızlardan almış... 
Çevresi ipek gibi. 
Dorukların beyaz aydınlığı, 

Gören gözlerin sevinci, 

Kalplere yücelik veren, 

Nart gücünün armağanı, 
Yaşamın SÜSÜ, 

Bakanlar vurulur sana 
Herkesi sevindiren, yiğitlerin kalbindeki 
E-ş-s-i-Zz A-r-m-a-ğ-a-n.......... 
Şarkıya katılan kızlar, Adıyiukh, Malıçıpkhu, 

Ahumudej ve diğerleri ellerindeki çiçekleri me- 
zarın üzerine bırakıp sessizce uzaklaşırlar. Nartlar 
her yıl Kanjal Dağı'nın eteklerini 2 kez ziyaret 
ederler. Güllerin açma zamanı Seteneyin şarkısını 
hep birlikte söylerler..." (3) 

Destanlarda kimi zaman Seteney Guaşe, 
Thamade Wuezırmes'i kimi konularda deneme 
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den geçirmek için erkek kılığına girip günümüz ti- 
yatro sanatçılarına taş çıkartır biçimde bıçkın deli- 
kanlı rolü oynar. Bu gibi anlatımlarda tiyatro unsur- 
larını rahatlıkla yakalamak olasıdır. Ayrıca ağıtlar ve 

eski şarkılarda (Wueredij) teatral unsurlar çok be- 
lirgindir. 

2- Çerkes toplumunun tarih boyunca tek- 
rarlamış olduğu kimi geleneksel davranışlarını, 
duygularını sembollerle ya da belli kareogratik dü- 
zeni olan hareketlerle belirlemiştir. Bu teairal ö- 
zellikler, bayram, yortu, ayin gelenekleri ile emek 

şarkılarında yaşatmıştır. 
Örneğin, Çerkeslerin eski tapınma biçimleri 

'Thatle'u-tanrıya yalvarış" belirli bir tanrı onuruna * 
yapılan kurban kesme törenleri ya da o tanrıya 

huahua okuma biçiminde olurdu. Bu ayinler tiyat- 
ro unsurları ve koreografik motiflerle süslenirdi. 
Her türlü yakarış ve ağıta teatral bir biçimde re- 
çitative'lerle ya da huahua'larla bir dizi anlamsız 
söz (kafiye oluşturan) eşlik ederdi. Yakarış ve ağıt- 
larla veba, çiçek, humma ve diğer hastalıklardan . 
korunmayı, yeni doğan çocukları kem gözlerden 
korumayı amaçlarlardı. | 

Başka bir teatral tören ise "Çapşak'ue"dir. 
Yaralının ya da hastanın yattığı odada yapılırdı. 
Proto-Çerkes insanına göre, eğer yaralı uyursa 
canı onu çabucak terkedebilirdi (Bu gelenek ve 
temsili tören, Türkiye'deki Çerkes köylerinde şim- 
dilerde bile biraz değişik bir biçimde uygulanmak- 
tadır). Çapşak'ue töreni ile ilgili olarak F. Torneau 
şöyle demektedir: "Çerkesler ölümü ağır yaralının 
yanından kovmak için odada bulunan değerli eş- 
yaları dışarı çıkarırlar, girişe herkesin birkaç kez 
çarpacağı bir biçimde saban demirleri yerleştirilir. 
Ziyaretçiler topluca gelip odaya girdiklerinde yük- 
sek sesle gürültü yaparlardı. Genç kızlar da tören 
elbiselerini giyip gruba katılırlar, çeşitli danslar ya- 
pılır, şarkılar söylenirdi." (4) 

Eski Çerkes ayinleri ve sembolik törenleri 
arasında, dramatize edilmiş bir temsil olan "Aje- 
ğafe" Keçi Dansı'nın özel bir yeri vardır. Totemizm 
tasavvufundan yansıyan "Ajeğafe"siz geçme- 
miştir. 

Çerkes halkının kuraklık zamanı uyguladıkları 
bir yakarı türü de yağmur dualarıdır. Abazinlerde 
"Dzivara", Adıgelerde "Hantsa Guaşe" denen giy- 
dirilmiş, kukla haline getirilmiş bir kürek , kapı kapı 
gezdirilir, her kapıda yağmuru sembolize eden 
su, grubun üzerine serpilir, yiyecek toplanarak 
birlikte pişirilip yenilirdi. Bu törenlerin kendine has 
seyirlik kareografisi, şarkıları primitif anlamda teat- 
ral ögeler taşımaktadır. 

Günümüze dek süre gelen ve gerçekten se- 

yirlik bir oyun biçiminde sahnelenen, kişilerin Ko- 
nuşma savunma yeteneklerini ve alışkanlıklarını 

artırmaya, gelenekleri öğretmeye yönelik peda- 
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gojik özellikleri de olan ve özellikle Damat'ın (Şa- 
wue) düğün süresince misafir edilip ağırlandığı 
komşu ya da arkadaş evinde yapılan temsili dav- 
ranışlar tam anlamı ile güncel bir tiyatro gösterisi 
olmaktadır. Burada şaşırtılarak olumsuz bir dav- 
ranışa sürüklenen kişi, kurulan mahkemede yar- 
gılanır, verilen cezalar karşılığı o topluluğun daha 
ilerideki bir tarihte biraraya gelmesini ya da hoşça 
vakit geçirmesini sağlamak bakımından yeni şö- 
lenler düzenleme zorunluluğu getirilirdi. Bu top- 
lantılarda yapılan konuşmalar, sembolik olarak suç 
işleyen kişinin yargılanması, bu kişinin kendini sa- 
vunması, dinleyen genç kuşaklara ayrıca bir öğreti 
gösterisi olurdu. Bu gelenek şimdilerde biraz bi- 
çim değiştirerek sürmekiedir. i 

Eski Çerkes şiirinde yaşayarak günümüze 
ulaşabilmiş "Güzel", "Mandanın Şikâyeti", "Vahşi 
Domuz", "Kurbağa", "Öküzün Şikâyeti", "Hindi", 
"Kedinin Methiyesi", "Ağacın Yakınması" adlı antik 
şarkıların hepsinde ve çocuk masallarında tiyatro 
unsurlarını yakalamak olasıdır. 

Araştırmacı F. Torneau, Çerkeslerde geçmiş 
çağların öykülerini söyleyen ve yeni olaylar Üüze- 
rine irticalen şiirler okuyan gezgin ozanlara sık sık 
rastlandığını yazmaktadır (5). "Bu ozanlar, halka 
halinde oturan topluluğun ortasına gelip oturur, 
sözlerine alçak sesle ve kamaların kabzasına ya- 
vaş yavaş herhangi bir çınlayıcı eşya ile vurarak 
başlarlar, daha sonra bu uyumlu ölçü hızlanır, ses 
güçlenir, alçak sesli resitatif yüksek tondaki şar- 
kıya dönüşerek, dinleyen Çerkesleri sınırsız bir 
coşkuya sürüklerdi. Çoğu kez bu ozanlar yedi tel- 
li arplarını yanlarında taşırlar. Bu sazın dışında Çer- 
keslerde üç müzik aleti daha gördüm. İki telli bala- 
layka, iki telli keman ve elbette kaval..." 

Ceguakue denilen bu halk ozanlarının büyük 
bir saygınlıkları vardı. Maksim Gorki, halkın toplum- 
sal yaşantısında "Ceguakue"ların işlevini belirt- 
mektedir: "Kafkasta, Kabardeyde daha yakın ta- 
rihlere kadar A. Vasiliyevski'nin deyişi ile evsiz. 
barksız Ceguakue'lar, halk ozanları vardı. Bunlar- 
dan birisi kendi gücünü ve ereğini şöyle belirt- 
mektedir: "Ben bir sözümle bir korkaktan kendi 
halkını koruyan bir kahraman, biraz da namuslu bir 
insan yaratırım. Gözümün önünde hiç kimse yala- 
na dolana kalkışamaz. Ben bütün kötülüklere ve. 
namussuzluklara karşıyım..."(6). Çerkes Tiyatro 

sanatının tohumları Ceguakue'ların bu toplan- 
tılarında, söyledikleri şarkıların mimik ve jestlerle 
süslenmesi ile atılmıştır. Uzak geçmişteki Cegua- 
kue'ların isimleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. 
XIX. yüzyıldan ise iki Ceguakue'nin adını bilmek- 
teyiz. Birisi Kaplıcada (Pyatigorsk-Çerkesce Psı- 
huabe) M.Y. Lermontov'la tanışan ünlü Kerim Gi- 
rey, diğeri ise Laşe Agmokua'dır. Devrim öncesi 
ve sonrası dönemde ise Nart destanlarının tanın- 
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mış yorumcuları olan Ceguakue'lar şu isimlerden 
- oluşmaktadır: Kılıçıkue, Sijaje, Paçe Bekmırza, 

Teuçej Tsuğ (Adıgey bölg.) Sağid Mije, Nuh Kun- 
duko (Çerkes bölg.), Hakhupaçe Amırkhan... 

Bu isimlerin Çerkes tiyatrosunun oluşu- 
munda Ozanca söyleyişleri ile büyük kaikıları var- 
dır. 

Nari destanlarının türevi olan çok orijinal 
müzikal sahne yapıtları da üretilmiştir. Kişokue A- 
iim'in "Gençliğin Toprağı" adlı ünlü Poemi, Aksıra 
Zalimkhan'ın "Dakhenağo" adlı piyes öyküsü, bu 
piyesten yararlanıp yazılan ünlü kompozitör Mole 
Vladimir'in "Opera"sı, Kuaş Betal ve T. Şeible- 
ra'nın "Nartlar Kantatı", Nart suje ve melodileri 
sahnede koreografik anlamda gerçekleşme ola- : 
nağı da bulmuştur. Örneğin; kompozitör L. Kosa- 

-na ve bale ustası A. Protsenko'nun sahneledikle- 

ri Dakhenağo balesi. Başka ünlü bir yapıt ise 
“Sosrıkua" balesidir. 

Yukarıda sözümüze başlarken belirttiğimiz 
gibi, Kuzey Kafkasya'da tiyatronun tarihsel geli- 
şimi, bugünkü tiyatro yaşamı konusunda elimizde 
kaynak bilgi bulunmadığını belirtmiştim. Örneğin; 
Dağıstan, Çeçenistan, Osetya, Adıgey ve Abhaz- 
ya'da tiyatro sanatının boyutları, ya da üreti.en ya- 
pıtları, ünlü tiyatro adamları hakkında ayrıntılı bilgi- 
miz bulunmamaktadır. Kabardey ve Karaçay-Çer- 
kes'deki tiyatro yaşamı ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır. 
Yukarıda belirtilen yapıtlar dışında Kabardey'de, 
ünlü klâsik ozanımız Şocenisıku Ali'nin ünlü Poe- 
mi Madina üzerinden librettosu yazılarak bestele- 
nen Madina Operası ile daha önce sözünü etti- 
ğim Sosrıkua balesinin sahneden çekilmiş filmleri- 
ni Nalçik Televizyonu stüdyosunda gösteril- 
mesine tanık olduğum için kendimi şanslı saymak- 
tayım. Bu iki görkemli yapıt dışında başka müzikal 

sahne eserleri de bulunmaktadır. Kabardey böl- 
gesinde oynandığını anımsadığım tarihi bir trajedi 
ise "Tirgatawue" oyunudur. Bosfor, Kimmerien 
İmparatoru ile Sind-meot Kraliçesi arasında ve bu 
iki toplumun ilişkileri üzerine yazılan bu ünlü 
dramın kaynağı, arkeolojik bulgular üzerinde an- 
latılan olaylardır. Kabardeye yazılan bir başka bü- 
yük trajik piyes ise, Aksıra Zalimkhan'ın Derne- 
gimiz tiyatro grubunca da geçmiş yıllarda başarı ile 
sergilenen "İstambılakue-İstanbul Yolu"dur. Bü- 
yük Çerkes sürgününü sosyo-ekonomik ve S0S- 
yo-politik açılardan incileyen bu bilimsel tiyatro 
yapıtı Türkiye'de de büyük beğeni toplamıştır. Ak- 
la gelen başka yapıtların başında Ultıj Boris'in yaz- 
dığı "Kaynana Sevmeyen Mahalle" oyunudur. Bu 
oyunda destan ögeleri ve kahramanlarından ya- 
rarlanılarak çağdaş yaşamda ve geleneklerde or- 
taya çıkan değişiklikler ince bir güldürü dokusu 
içinde verilmektedir. 

Karaçay Çerkes Edebiyatının ve özellikle A- 
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bazin dilinin en güzel kullanıldığı yapıtların 
başında gelen iki bölümlü "Zuli ve Zarila"yı ünlü 
eğitimci ve yazar Tobil Talustan kaleme almıştır. 
Yapıtın birinci bölümünde, feodal geleneklerle 
yetiştirilmiş, kadının bir ticaret metal gibi 
görüldüğü eski dönemlerdeki mutsuz, ezilip hor- 
lanan bir Çerkes kadını olan "Zuli" ele alın- 
maktadır. İkinci bölümde ise, eğilim görmüş, mes- 
lek sahibi, üreten, çalışan, kişiliğini bulmuş, kendi 
isteği ile seçerek evlenmiş çağdaş bir Çerkes ka- 
dini olan Zarila'nın toplum içerisindeki işlevi ve 
saygınlığı dile getirilmekiedir. 

Kuzey Kafkasya Özerk Cumhuriyetleri ve 
Bölgelerinde, tiyatro yaşamının gelişmiş bir 
düzeyde olduğunu bilmekteyiz. Örneğin; Kabar- 
dey Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'ie Şo- 
cenitsıuk Ali'nin adını taşıyan bir dram tiyatrosu, ay- 
rıca bir komedi tiyatrosu ve ünlü Nalçik Opera- 
sı'nın bulunduğunu biliyoruz. Diğer yerleşim bi- 
rimlerinde de gereksinimi karşılayacak düzeyde ti- 
yatro binaları vardır. 

Karaçay-Çerkes'ie ise görkemli bir devlet 
tiyatrosu binasının bulunduğunu anımsamak- 
tayım. Adıgey'de de tiyatro binalarını göstermiş- 
lerdi bizlere... Diğer yörelerle ilgili şu anda her- 
hangi bir bilgiden yoksunuz. Sürgün Çerkes ya- 
şamında ise tiyatro, halkımızca özlenen, istenen 
bir olgudur. Bunu, Ankara Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin tiyatro grubunun hazırlayıp sergile- 
diği birer perdelik küçük oyunlarına gösterilen ilgi- 
den anlamaktayız. Bu küçük oyunların giderek ço- 
ğalması, bunların kitap haline getirilerek yayın- 
lanmasının çok iyi bir çalışma olacağına inanıyo- 
rum. 

Çağdaş toplumlarda tiyatronun ne denli ö- 
nemli bir gereksinim olduğu, tartışma kabul etmez 
bir gerçektir. Hele bir de kendi ulusal kültüründen 
kopuk ve de yok olma yolunda olursan, Kültür 
Derneklerinin çalışmalarında en az Halk Dansları 
gösterileri ve diğer etkinlikler kadar önemli olan 
tiyatro olayının daha bilimsel ve daha çağdaş bir 

yaklaşımla ele alınarak geliştirilmesi sürgün yaşa- 
mında yapılabilecek en güzel eğitim ve sanat et- 
kinliği olacaktır. 

  

(0) Süslü ve anlamlı konuşma. Eskiden tanrılara yakarı ola- 

rak işlev görürdü (Retorik). 

(2) Kamıştan yapılan bir Çerkes kavalı. 
(8) Hadağatle Asker, Nartkher, Adige Jilem Yı Epos, Miye- 

kuape, 1972. 
(4) E. Torneau, Kafkas Subayının anıları , "Russki Vestnik” 

M. 1864 (Şortan Askerby'nin Kabardinsk, Narodny Epos 

adlı yapıtından alınmıştır). 

(5) Adı geçen eser. 
(6) Maksim Gorki, Edebiyat Hakkında Edebi Eleştiri Makale- 

leri (Rusça) Moskova, 1955 (Şortan Askerby'nin Nartı 

Kabardinsky Epos adlı yapıtından alınmıştır). 
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Folklorun haik bilgilerini araştırıp 
inceleyen, derleyen ve kendine özgü yön- 
temlerle değerlendiren bir bilim dalı 
olduğu kabul edilmekle birlikte, her ulusun 
bilim adamları arasında anlamlandı- 
rılması ve tanımlandırılması üzerinde bir 
takım ayrılıklar da bulunmaktadır. Ke- 
lime anlamı itibariyle "Halk Bilim" demek 
olan folklor, halka ait her türlü maddi ve 
manevi kültür ürünleri olarak tanım- 
lanabilir. 

inceleme ve derleme çalışmaları sıra- 
sında gözönüne alınan konulara bakıl- 
dığında, folklor kavramının bir üst kav- 
ram olduğu, sadece halk oyunlarını ve 
danslarını ifade etmediği görülmektedir. 
Müzik, araştırma, derleme, gelenek, ina- 
nış, dans, tarım, hukuk, sağlık, vs. gibi, bir 
toplumun yaşamakta olan yani süregelen 
tüm sosyal ve kültürel olguları, folklorun 
araştırma alanını oluşturmaktadır. 

İnsan topluluklarının ulusal topluluk- 
lara dönüşmesi, tarihsel bir sürecin ürü- 
nüdür. Bu sürecin başlangıç evrelerinin üst 
evrelerinde irili ufaklı insan toplulukları 
bugün halk oyunları dediğimiz oyunların 
ilk biçimlerini yaratmışlardır. 

Halk oyunlarının doğuşu çeşitli neden- 
lere dayanabilir, ancak bu nedenleri tek bir 
ana nedene indirgersek; bu, "topluluk" ola- 
rak doğaya ve diğer topluluklara karşı 
varlığını korumak, soylarını yükselterek 
sürdürme bilincidir. Halk oyunlarında 
temel belirleyici öge, bireyin değil toplu- 
luğun temsil edilmesidir. Bir başka deyişle 
halk oyunları, komünal toplumun üst evre- 
lerinin ürünleridir. Gerek dinsel ina- 
nışların anlatım biçimi olarak, gerek sa- 
vaş gücünü ve şansını artırmanın anlatım 
biçimi olarak, gerekse doğal güçler kar- 
şısında kendisine yakıştırma değerler 
yüklediği bazı varlıkların kötülükle- 
rinden kurtulmak gereksinmesinin an- 
latım biçimleri olarak gerçekleştirilen 
törenler, topluluk adına ve bedensel olarak 
ifade edilirler. Bu ilk tören biçimleri, halk 
oyunlarının ilkel biçimlerini oluştur- 
maktadır. Örneğin; seromoni dansı "Şıble 
Wuc", gök tanrısı Şıble'ye ithaf edilmiştir. 
Başlangıçta din ve savaş gibi üretim 
ögelerinden doğan ve dolayısıyla temelde 
üretime tekabül eden ama giderek topluluk- 
ların birlikte coşkusunu ve sevincini este- 
tik olarak ifade eden halk oyunları, ortak- 
laşa eğlence, düğün ve törenlerin ayrılmaz 
parçasına dönüşmesiyle de salt bir sanat 
yapıtı haline gelir. 
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Uzun tarihi dönem içerisinde halk oy- 
unları, toplum yaşantısını bütünleştirme 
işlevini yerine getirmiştir. Oyun ve yarış- 
malarda gençlerin beden eğitimini, bayram 
ve törenlerde eğlenmenin estetik form- 
larını oluşturmuş, kişilerin kendilerini 
ifade etmelerinde, beraberliklerinde, daya- 
nışmalarında araç olmuştur. 

Halk dansları ise, halk oyunlarının 
sahneye uyarlanmış şeklini oluşturmanın 
yanısıra, önemli bir iletişim ve eğitim 
aracıdır. Burada, bireyselleşmeyi öne 
çıkaran bir çift değil, topluluğun bü- 
tünleşmesini öne çıkaran bir "ekip" vardır. 
Danslardaki geleneksel kompozisyon 
yapısı bir yanıyla insanlara hazır formlar 
sunarken, diğer yanıyla geleneksel katı 
formları yıkarak fantaziyi, yaratıcı düşün- 
ceyi özgür bırakmaktadır. 

Halk dansları koreografi kültürü, 
hâlkın sanat değerlerine ve ifade gücüne 
ragmen günümüzde yaşadığımız koşullar . 
içerisinde belli bir düzeye ulaşamamıştır. 
Ancak burada unutulmaması ve üzerinde 
önemle durulması gereken nokta şudur: 
Nasıl ki, ilk halk oyunları kendilerinden 
sonraki halk oyunlarının yaratılmasına 
katkıda bulunmuşsa, halk danslarının da 
işlevini yerine getirebilmesi için, halk o- 
yunlarının sahneye uyarlanmasında, o©- 
yunların özgün değerlerinin korunmasına, 
estetik ve kompozisyon özgünlüğünün yiti- 
rilmemesine dikkat edilmelidir. Bu manevi 
zenginliklerin kuşaktan kuşağa akta- 
rılması, halk oyunları formlarının günü- 
müz yaşantısına başarı ile uygulanması ve 
uyarlanması, halk dansları sanatının daha 
zenginieştirilerek geliştirilmesi, herşeyden 
önce folklor araştırma ve derleme çalış- 
malarını gerektirmektedir. Burada, halk 
oyunlarının araştırılması, muhafazası ve 
sahne uyarlaması sorunu gündeme gelmek- 
tedir. i 

125 yılık muhaceret döneminde folk- 
lor araştırmalarına gereken ilgi göste- 
rilememiştir. Bunun nedenlerinden biri, 
halk dansları ile uğraşanların bu çalış- 
maları bireysel ve ikincil bir iş olarak yap- 
maları, araştırma-derleme çalışmaları 

konusunda yeterli çaba göstermemiş olma- 
larıdır. Ancak en önemli neden, 1864 
sürgününden sonra Kafkasya ile olan 
kültürel bağın kopmasıdır. Bu kültür ko- 
pukluğu, diğer çalışma alanlarında olduğu 
gibi (tiyatro, edebiyat, müzik, vb.) halk 
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danslarında da olumsuz etkisini gös- 
termiştir. Süreç içerisinde Kafkasya ile 
ilişkiler kurulmaya başlandıkça halk 
dansları alanında da bir takım gelişmeler 
başlamıştır. Kafkasya'daki halk dansları 
gruplarının çalışmalarını, gösterilerini 
içeren (video kasetleri gibij materyallerin 
etkisi yadsınamayacak derecede önemlidir. 
Ancak bir ağaca, yapraklarına hayat veren 
her ne kadar kökü ise de, anavatanla olan 
kültürel bağın artırılmasının yanısıra, 125 
yıldır muhaceret yaşamında oluşan, de- 
gişen ve gelişen kültürümüzü de gözardı et- 
mek olası değildir. 

Sürgün sonrasında Türkiye'ye gelen K. 
Kafkasyalılar, geçmişin oluşturduğu kültü- 
rü, gelenekleri, müziği ve oyunları birlikte 
gelirmişler ve bu manevi değerleri belli bir 
zaman dilimi içerisinde koruyabilmiş- 
lerdir. Fakat kendi iç dinamiklerinden ge- 
len kültürel gelişim süreci kesintiye uğ- 
ramıştır. Endüstrinin ilerlemesi, ekono- 
mik nedenlerle büyük kentlere. göçün 
başlaması, televizyon-radyo gibi iletişim 
araçlarının yaygınlaşması, kırsal alanlar- 
da bir ölçüde korunan kültürel değerlerin 
değişime uğramasına ve giderek yok ol- 
maya başlamasında etkili olmuştur. Bu ne- 
denle, halk oyunlarımız tamamen yok ol- 
madan tekrar canlandırılmalı, toplan- 
malı, öğrenilmeli ve öğretilmelidir. Kay- 
bolmaya yüz tutan ve halen yaşamakta 
olan halk oyunları, özgün hali ile derlen- 
meli, yaşlıların bilgilerinden, video-ses 
kaydı, fotoğraf gibi teknolojik olanaklar- 
dan da yararlanarak bir arşiv oluş- 
turulmalıdır. Halk oyunlarının sahneye 
uyarlanmasında da özgün halinin korun- 
masına dikkat edilmelidir. 

Araştırma-derleme çalışmalarında en 
önemli görev, halk dansları çalıştırıcıları 
ve çalışanlarına düşmektedir. Bu nedenle, 

çalışmalarda koreografik düzenlemeler 
yanında, o topluluk elemanlarının halk 
danslarının işlevi doğrultusunda bilgilen- 
dirilmesi yoluna gidilmelidir. 

Bir iletişim ve eğitim "aracı" olan halk 
danslarının, kültürel ve toplumsal işle- 
vinin yanısıra beden eğitimi ve sağlıkla il- 
gili yararları da söz konusudur. Halk dans- 
larının kültürel yararları, halkın karakte- 
rini, kendine özgü hareketlerini, gelenek ve 
göreneklerini, gerçek halk yaşantısını sah- 
neye yansıtmasında yatar. Bu arada halk 
danslarının Oo toplumsal ve eğlendirici yan- 
ları da gözardı edilemez. Danslar ekip ha- 
linde oynandıklarından, kişileri topluluğa 
katılmaya, grup içinde işbirliği yapmaya ve 
sorumluluğunu daha iyi kavramaya iter. 
Şunu da unutmamak gerekir ki; salt dans- 
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ların öğretilmesi, bu sonuçları elde etmek 
için yeterli değildir. Danslar öğretilirken, 
danslar ve ait oldukları yörelerle ilgili bil- 
giler de verilmelidir. Dilsiz bir iletişim 
aracı olan halk danslarının kültür taşı- 
yıcılığı işlevini yerine getirmesi, ekip ele- 
manlarının bu doğrultuda bilinçlenme 
düzeyi ile bağıntılıdır. 

Halk dansları elemanlarının bi- 
linçlendirilmesinde yetersiz kalmasının en 
belirgin nedeni, istikrarlı ve sağlıklı bir 
ekip anlayışının yerleştirilememesi, do- 
İlayısıyla çalışmaların sadece gösteri amaç- 

Lı yürütülmüş olmasıdır. Bu ise, eleman- 
ların halk dansları dışında kültürel ve s0s- 
yal yönden geliştirilememelerine hatta 
kişilerde sahne tutkusunun ön plâna çık- 
masına yol açmıştır. İ 

Halk dansları, bugüne dek görüldüğü 
üzere, sayıca katılımın en yüksek olduğu 
çalışma birimidir. Bu potansiyelin en iyi 
şekilde değgerlendirilerek nitelikli bir kad- 
ro oluşturulması gereklidir. Bunun için de, 
yaratılacak tartışma plâtformlarında ele- 
manların önerileri alınmalı, sorunların 
çözümlerini birlikte saptamaya çalışıl- 
malı, gerekirse çalıştırıcıların merkeziyet- 
çiliği ile çözümleme yoluna başvurul- 
malıdır. Ancak böyle bir yöntemle halk 
dansları elemanları ait oldukları kültürle 
ve dolayısıyla da halkıyla bütünleşebile- 
ceklerdir. 

Derneğimizin amaçları doğrultusun- 
daki kültürel çalışmalardan biri olan halk 
dansları faaliyetinin, küçük çocukları da 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması 
önemli noktalardan biridir. Faaliyetlere 
katılacak çocukların, bu yaşlardan itiba- 
ren (amaç doğrultusunda) yetiştirilmeleri, 
gelecekte sağlıklı bir yapının oluşmasına 
katkıda bulunacaktır. 

Halk oyunlarını "halk oyunları" ola- 
rak korumak, halkın belirli bir tarihsel 
dönemde yaşattığı sanat yapıtlarını koru- 
mak demektir. Bu nedenle özgün değer- 
leriyle korunması çok önemlidir. Ancak 
halk oyunlarımıza yönelirken bağnazca bir 
tutuma girmenin kısır ve yanlış olduğunu 
da vurgulamak gerekir. Bizim tavrımız 
kendi halkımızla ve geçmişle öyle bir bağ 
oluşturmalıdır ki, insanlığa ve geleceğe bir 
köprü olsun. 
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Bir kaç yıl öncesine kadar beni taniyan çok 
azdı. Karım, komşularım, iş arkadaşlarım ve May- 
kop'ta oturan bir kaç kişi. Şimdi sanıyorum adım 

çok uzaklarda da biliniyor. 

- Senin adına sevindim Levkan. Güle güle 
otur. Yeni ev verdiklerini duydum. 

Hızla geldiği güçlükle nefes almasından belli 
olan Melışo Hatıv'dı bu. Elimi kuwvetlice sıktı. 

Ne demek istediğini anlamayarak baktım. "Ne 
evi, kim verdi" diyecektim ki Şevojıko Şumatf gibi 
birisinin bunu söyleyebileceği birden aklıma gel- 
di. Şakalaşarak öyle haberler çıkarmayı çok sever 
muhasebecimiz. Sonra her şeylerini bildiğinden 

Meliışo Hatıv ile Şoğetec Pezade'nin peşlerini 
birakmaz. 

İnsanlar çift yaratılmışlardır derler ama Hatıv'la 
Pezade'nin bu kadar benzeştiklerini bilmiyordum. 
Benzerlikleri yüzleri, boyları, fiziki görünüşleri 
değil. Hatıv kısa boylu, bodur, çekik gözlü, küçük 
kafalı ve oldukça kalın sesli. Pezade ise uzun boy- 
lu, geniş omuzlu, mavi gözlü ve her zaman güler 
yüzlüdür. Beraberlerken biri yukarı bakıyorsa 

diğeri aşağı bakıyor. Görenlerse noktayla virgül 
geliyor diyerek gülüyorlar. 

- Evet. Üç odalı mükemmel bir ev verdiler. 
Hem de şehrin tam ortasında. Götürüp 
gösterdiler. İyice abarttım Hatıv'a. 

- Ne şans, öyle ev vermeleri! Nasıl alabildin? 
Siyah gözlerini kırpıştırarak baktı Hatıv. 

- Eee cebin doluysa açamayacağın kapı 

yok. Bu kendi konuşma tarzı olduğundan bende 
taşını bahçesine atıyorum. 

- Ama sakın bundan kimseye bahsetme. 
Senin kalbinde kötülük olmadığını bildiğimden 
söylüyorum yoksa, onu bilseler... 

- Aaa ayıp ettin yahu, o kadarcık şey için. 
Bana söylediğini yedi kat yerin dibinde say. 

- Onu bildiğimden söyledim bende. Duy- 
duğunuu evden çıkar çıkmaz ilk rastladığına 
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OLMAK ISTIYORSAN 

Peneşu SEFER 

söyleyeceğini biliyorsam da ona güvendiğimi san- 
masını istiyorum. 

- İki oda olmasa, senin evinde fena 
sayılmaz. Onu kime verirler dersin? diye sordu 
Hatıv. 

- Olişte bitti. Şoğetec Pezade'yle anlaştım. 
Ne verirse artık. İki çocuğu var. Oturduğu evin ha- 
lini sen de biliyorsun. 

- Ona da ev lazımdı sanki. Beni unutman 
çok kötü oldu çok. Benim size karşı dürüstlüğüm, 
senin için, ailen için her zaman iyiliğinizi istemem 
boşuna. Pezade tek odalı evde oturuyorsa ben 
oturmuyor muyum? Onun iki çocuğu varsa benim 

üç tane var.. i 

- Doğru söylüyorsun ama nereden duymuş: 
bilmem bize gelip ev için anlaşalım dediğinde, 
epeyde yüklü para vereceğini de söyleyince 
anlaştık. 

- Ne köpek o. Bugün rastladığımızda hiç bir 
şey söylemedi. İyice inandı artık Hatıv. Kedi gibi: 
gerinip, gözlerini kırpıştırdı ve gülümseyerek 
"Senin mertliğine diyecek yok. Dün akşam 
konuştuğumuzda anlamıştım onun bir şeyler sak- 

ladığını. Ne kadar vereceğini söyledi? 

- Bin rubleden az olmayacağını söyledi. 

- Ne?! Duyduğuna-şaşırıyor Hatıv. Nereden 
bulacak o kadar parayı. Ağlanıp duruyor. Bir yere 
gittiğimizde cebinde yılan varmış gibi hiçte elini at- 
maz. 

- Onun gibiler değil mi her zaman birikmiş 

parası olanlar. Ne kirli çıkıdır onlar. Bende 
ateşliyorum. 

- Wolahe Alkas, söyleseydin nereden bula- 
caksam da ondan daha fazlasını verirdim. 

- Orasını bilmem. Sonra, seninde paran ol- 
madığından yakınıp durduğunu çok duy- 
duğumdan hiç aklıma gelmedin. 

- Zamanı geçti zamanı. Üzüldü Hatıv. Otur- 
makta istemedi. 
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Hatıv çıktıktan yarım saat kadar sonra geldi 
Pezade. Kalın burnu kaynamış pancar gibi 
kıpkırmızı olmuş şekilde. Topuklarına basmadan 
ayakkabı giydiğini göremezsiniz. Uzun adımlarla 
ayaklarını sürüyerek yürüdüğünde en sağlam a- 
yakkabının altını bir haftada açıyor. 

- Seni uyanık. İyi bir ev verdiklerini bizden 
sakladın rahat rahat oturuyorsun. Islatmayacak 
mıyız? Onun bütün derdi her zaman içmek. 

- Eve girdiğimizde. Söz verdirmeden Pe- 
zade peşimi bırakmaz. 

- Şuradaki sokakta Şumaf ile karşılaş- 
tığimizda söyledi yoksa haberim olmayacaktı. İyi, 
iyi ne kadar memnun oldum anlatamam. 

- Sağol. Bir evle dünyalar benim oldu. 

- Buda fena ev sayılmaz. Kime verirler der- 

sin? Pezade'yi de ilgilendiriyor çıkacağım ev. 

- Bana verselerdi çok memnun olurdum. 
Levkan bunun için senin yapabileceğin bir şey 
yok mu? 

Pezade'yi de işletmek için takıldım. 

- Olmaz olur mu? Cebin doluysa ayarlamak 
hiç sorun değil. 

- Bu işte yapacağın masrafı düşünme, Çok 
memnun olurdum evini bana verdirebilirsen. 

- Şimdiye kadar neredeydin? Söylemediler 
mi? Artık geç kaldın, çıkış yolu kalmadı, dedim 
üzülmüş gibi. 

- Melişo Hatıv önce geldi. Onunla anlaştık. 

Bundan hiç memnun olmadığı renginin at- 
masından belli olan Pezade, iri mavi gözlerini sa- 
bitleştirerek baktı. Sonra konuştu. 

- O bücür av köpeği gibi ne kadar da çabuk 
kokusunu aldı? 

- Çok değil. Sen girmeden biraz önce çıktı. 

- Hangi şartlarla anlaştınız? 

- Obellideğil mi? Bende akıllıca cevap ver- 
dim. i 

- Verebileceği var mı, o çirkin bücürür. 
Hayatında bir şişe şarap almadı. Her zaman topla- 
manın derdinde. 

- Almadığı için var zaten. Bin ruble verdi. O 
kadarınıda beklemiyordum. Benim evimmi ki o ka- 
dar pahalı diyeyim. Devletin evi. Evin işini ayarla- 
“mak için biraz verseydi razıydım. Sana bunları 
söylüyorum ama sakın kimseye bahsetme. Biliyor- 
sun ondan çıkabilecek gürültüyü. 

- Onun için kaygılanma. Bana söylediğini 
yedi katlı dağın altında say. Fakat kalbimin kırıldığı 
yer durumumu bildiğin halde evi Hatıv'a verdirt- 
men oldu. Boşuna, ailece her zaman iiyiliğinizi 
istemem, size karşı tüm kalbimle içten olmam. 
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Levkan o bücürden daha fazlasını versem bir şey 
yapamaz mısın? 

Artık dayanamayak güldüm. 

- Neye gülüyorsun? Kalbi kırıldı Peza- 
de'nin. 

- Sana gülmüyorum. Söylediğinden aklıma 
bir şey geldi de gülmeden edemedim. Durumu 
kurltardıysam da güldüğüm Hatıv'la Pezade'nin 
benzerlikleri. 

- Oolmaz, adam parasını verdi. Ondan vaz- 
geçip seninle anlaşırsam yakışmaz. Sonra ondan 
gürültüde çıkabilir. 

Çok üzüldüğü belli olarak kafasını kaşıdı Pe- 
zade. Oturmayı da kabul eimeyerek evden çıktı. 
Doğruyu söylemek gerekirse ben de başladığım 
bu şakadan vazgeçmiştim. Fakat onlara rasi- 
ladığımda söyleyip gülmek istiyordum. 

Sonra öğrendim bunun Şumafe'nın işi Ol- 

duğunu. 

- Çok mu iyi verdikleri ev? Sabah gülerek 
sordu işyerinde karşılaştığımızda. 

- İyi tabii. Senin emrinle şehrin göbeğinde 
üç odalı harika bir ev verdiler. Oturduğum evi de 
satmaya ancak zaman bulabildim. Konuya girmiş 
olunca Hatıv'la Pezade'nin söylediklerini, onlara 

söylediklerimi Şumaf'e anlattım. 

- Biliyorum, dedi Şumatf. Onların başına ge- 
len çok komik. 

- Negelmiş başlarına? 

. - Sizden çıkar çıkmaz Hatıv Pezade'lere git- 
ti. Fakat bulamadı. Geri dönerken karşılaştığmızda 
olanları bana anlattı. Ondan tam ayrıldığımda Pe- 
zade'ye rastlayınca onu da size gönderdim. Sen 

onu da çok kötü ateşlediğinden sizden çıkınca 
doğru Hatıv'ın evine gitti. Bulamadı. Sokakta birbi- 
rilerine rastladıklarında da birinin dediğine diğeri 
inanmayarak "Benden saklıyorsun öyle mi?" diye- 
rek kimin yalan söylediğini çıkaramadıklarından, 

kavga edip, birbirilerine demediklerini bırak- 
madılar. 

Hatıv'la Pezade'ye o gün çok güldük. İşin 
orada bittiğini sanıyordum. Fakat... 

Bir kaç gün geçmişti. Hatıv'la Pezade'nin bi- . 
rine bile rastlamadım. Darıldılar mı bilmem. Hiç 
alışkanlıkları olmadığı halde bize iki, üç gün gelme- 
diler. Bir gün Halk Komiserliği tarafından çağrıl- 
dığım-mektup geldi. 

Nedenini bilmediğimden meraklandım. Hiç 
aklıma gelmezdi Hatıv'la Pezade'ye yaptığım 
şakadan dolayı çağıracakları. 

- Sana yakışmıyor böyle işlere karışman, di- 
yerek başladı Halk Komiseri girer girmez. 

ö 
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- Neymiş bana yakışmayan iş? . 

- Yaptığını bilmiyorsan al oku. Bir kağıt 
uzattı. 

Hatıv'ın imzası bulunan mektupta rüşvetle üç 
odalı bir ev aldığım, rüşvet alarak Devlet evini baş- 

kasına verdirimek isiediğim yazıyordu. Okuyunca 
kahkahalarla gülmeye başladım. 

- Neye gülüyorsun? Garip bir ifadeyle baktı 
Halk Komiseri. Olanları anlattım. 

- Öyle şaka olmaz dedi Komiser. Sen şaka 
yaptın, bize mektup yazdılar. Soruşturmak zorun- 

dayız. 

- Soruşturun diyerek çıktım. 

Eve girdiğimde karım rengi solmuş olarak 
karşıladı beni. Elinde de bir kâğıt var. 

- Ne yaptın bu kadar. Halk Komiserliği yet- 
medi. Savcıda çağırıyor. Kağıdı uzattı. 

Kâğıdı okuduğumda onda da Savcılığa git- 
mem gerektiği yazılı. 

- Bir şey olmadı... Karıma Hatıv'la Pe- 
zade'nin yaptığım şakaya inanarak çıkacağım eve 
girmek istediklerini anlattım. 

- Melışo Hatıv'la, Şoğetec Pezade'ye yaşı- 
tınmış gibi şaka yaparsan, hakettin ne yaparlarsa 
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diyerek ayıpladı beni. 

Sabah Savcının yanında o daha sormadan 
ben acele ettim. 

Rüşvetle ev aldiğim, benim oturduğum 
Devletin evine de sokacağım kişiden rüşvet 
aldığım için mi çağırdınız? 

- Evet. Söylediklerime diyecek bir şey bula- 

mayarak baktı Savci. Sonra sordu: 

- Neden yaptın bunu? 

Başlayıp ona da olanları anlattım. Fakat Savcı 
şakayı pek sevmeyen biri çıktı. 

- Araştıracağız. Gerçek çıkarsa... Öğütleyip 
bıraktı. 

Sonra Vatan Gazetesinden gelen gazeteci- 
nin biri benimle o olay üzerine konuştu. 

Hatıv'la Pezade'nin hızlarına bakılırsa orada 
da durmayıp konuyu Moskova'ya Kremlin'e kadar 
götürecekler sanırım. 

Onların sonuçlarını bekliyorum. 

Kim ne derse desin. Razıyım Melışo Hatıv'la, 
Şoğetec Pezade'den. Beni tanımayan bir çok 

kişiye tanıtmak için, ünlü olmam için var güçleriyle 
çalışıyorlar. Sizde ünlü olmak istiyorsanız bu iki ki- 
şiyle dost olun. 

Zekoşnığ 1981 (3) 
Çev. Adnan Güzey 

lafa hefmi 0 
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KİM BİLİYOR VARSAM DA DÜNYADA 

Kim biliyor varsam da dünyada 
Yeni yeni doğuyor da olabilirim... 

Gönülden duyulan ses-aydınlık olan, 
Aydın ise-mutluluğun şarkısı, 

Dibinden kopan her yıldız, 
Güzel vatanından ayrılıyor gibi. 

Kim biliyor varsam da dünyada 
Yeni yeni doğuyor da olabilirim... 

LİXESE Muğdyn. 
Çev. Kazbek H. 

PŞINE 

Ulusumun yaşını sayıyor dilim, 
Adığe dilim, 
Bilmiyorum zorluğun başlangıcını, 
Başlangıcını ağıtlarımın. 
şarkılarımda kaldı, 
Umutla seslenişlerim. 
iyi bil ki şarkılarım / kalbimden doğdu, 
Bir şeyler anlatan tertemiz. 
Ben şimdiye kadar anlayamadım, 
Kalbimden mi aldın sesini?... 
Anlatmaya ulusumun kalan duygularını. 

L'İXESE Muğdyn. 
Çev. Kazbek H. 

* GUMYILAĞIU (Kalbin Gördükleri) Şiir kitabından Mıyekiuape 1981. 

ÖZLEMLE 

Kıvrilip okuyormuş bir zamanlar Orga 
neşeyle 
Acılardan , yorgunluktan uzak 
Fişek gibiymiş insanları dağlarımın 
Kıvranmaya başladığındaysa Terek 
Ağlamış ormanlarım, kırlarım 
Sinesinden koparılan değerler için, 
Yanan yüreklerinde tel tel 
Ağıtlar dökmüşler özgürlük için 
Memleketim demişler ah tutmuşlar 
Azık etmişler hasreti saçlarında, analarım. 

Özlemim bir sancıdır her anımda 
Zarif, erişilmez vatanım için 
Lekesiz bir kaygı gibisin hücrelerimde 
E veda denilmişse de istenmeyerek 
-“Muştular taşıyor gibisin her demde 
Leylâklar güzelliğinde hülyalarım sanadır 
Ey güzel Vatan, Anavatan, Kafkasyam, 

DÖLTBJ ŞOLĞ KJANT 
30/5/1989 

Çev. Medet ÖNLÜ 
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KÜÇÜK ÇOÇUĞA 

sen kimin nesisin bilemiyorum 
Bilemiyorum çağırırken bile ismini 
istemlerin armağan taşıyorken sana 
Acelece geçip giden günleri görüyorum. 

Onemli değil oyna, rahatça oyna 
Topla küçük dostlarını da yanına 
Akşam eve gittiğinde dinle anneni 
Dinlerken masalını, başla tatlı uykuna. 

Yarın yürek dolu bir insan olursun 
Zaman, kamçılanan atın koşması gibidir 

bilesin 
Yaptığın güzel işlerle sevindiğimiz an 
Toplanarak geleceğiz, seni kutlamak için. 

ŞA'RANJ KASARSU 
(Çeçen Şairi) 

Çev. Medet ÖNLÜ 
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Ayakları kırılmış sakat ata hiç binmem, 
Bensiz de kişmemeyi istemez benim atım. 
Atıma gözalıcı porselen nal istemem, 
Ben onu suverilmiş çeliklere nalladım. 

Hiç canatmam onunla kapalı kapılara, 
Ama birgün kapısı açık bir ev olursa, 
Ben konukken atımı dışarda bırakırsa, 
O evde hiçbir zaman konuk olamam asla. 

Hiçbir zaman geçmedim, hiçbir evin önünde, 
Yapmacık bir kibirle yükseklere bakarak. 
Kapının pencerenin açık olduğu günde, 
Hep bir direk aradım atımı bağlayacak. 

Hep onunla kişnerim, dağlarda, ormanlarda, 
Korkmadan, yüreğimi delip geçen zamandan, 
Sürerim taşlara, yarışırım gözışığımla, 
Parlak ateşler çıkar atımın nallarından. 

Çeçen Şairi Kneda BATAYEVA 
Çev. Refik ÖZDEMİR 

YAKARI 

Onemse beni Karadeniz 
Karadeniz, beni dinle 
Taşla fasulye falıma baksan 
Minnet duyarım sana. Yalvarırım: 
Ben de yabancı değilim sana. 
Doğurduğun toprağın çocuğuyum senin. 
Ya kötü haber çıkarsa mı fasulye falımdan 
Yok, hayır: .. Yermem seni yine de korkma. 
Ama mutlu haberse çıkan fasulyeden, | 
Geri dönecek demektir Adıgem benim yabandan 
İşte o zaman başlatırız düğünü Anapa'dan 
Ve ilk oyunumuzu sana sunarız. 
Karadeniz, geçen yüzyılda 
Sen gördün ya Adige'mi... 
İşte o olup-biten benim canımı kurutan 
Yitip tükenen insanların yüzünden ben 
İhtiyarladım vakit gelmeden. 
Henüz bıyıklarım terlemeden, 
Baksana nasıl kırlaşmış saçlarım 
Dökülen yeniden dolmaz kaba bilirim: 
Doğrudur ama ne de acı değil mi.. | 
Ama yine de bekliyorum ben dönecekleri... 
Karadeniz, ne olur, sen yine bak fasulye falıma. 

Çerkesk 1981 - 
DIGUJ Khürmen'den 

Çev. HUVAJF. 
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SETENEY 

Dağlarında çiçek açan memleket, 
Dedemin al kanı var toprağında, taşında, 
Çok oldu göçeli, 
O en güzel çiçeğin, SETENEY'di. 
Ayazında yamçısına sarılmış babam, 
Mizıkalar çalınınca, at üzerinde oynamış dedem, 
Ve 
Nice sevgiler görmüş çılgın Kuban. 
Onların sevisi yüreğimde, 
Güzelim SETENEY. 
Seni vermiş sevdiğine genç, 
Umuflar yapraklarında damla damla çiğdem 
Ve 
Bilmem ne zamandan beri, 
Kızlarımıza ad, başlara taç, 
sevgilere şahit olmuşsun SETENEY. 
Bu gölgeli dağlar senindir SETENEY, 
Bu sevgi dolu yürekler, . 
Ve 
Ozlemler, 
Seni anlatır, hep 
SETENEY. 

Unutmuşum | 
kalabalık yalnızlığımı, 
Çiğ erimesine durmuş 
yorgun gözlerde 
ve bitmez kışlarda 

yüreğim ellerimde 
karıştırırda karıştırırım 
bulmak için 
özlemlerimin suretini 

Belkide dağlarımda ırak kaldı 
son yamçısı, son hak-u'su. 

Ama bak çıkıyor 
çorak topraklardan 
doru taylar. 
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Luseyne 

Bir yol çiziyor 
Karadenizden 
ürkek, cılız. 

Bir erise kış 
hele kış korkusu 

Hele tomurcuklar 
kırılmaya görsün, 

Bak işte o zaman 
gözlerimden ellerime akar 
nakış nakış 
Kuban dokusu... 

27 Mari 1987 
HİLMİ 
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BİR ADIĞE KIZI... 

Dün gece aldılar 

Bir Adiığe kızını 

Gözler şimdi yaşlı, yürek parça parça 

suçlular suskun 

Üzgün ve ağlamaklı 
Dün gece kapıp gittiler 

Lüks bir taksi ile 

Bakmış herkes karlığa, uzaklara 

DÖNÜp dönüp baktı ardına 

Güzel Adiğe kızı 

Sanki birini arar gibi 

Bilinmez ki ne düşünür 

Dili bağlanmış, susturulmuş diyorlar 

Sormadılar fikrini diyor birisi 
Ne desin, nasıl söylesin 

Gerçekten zor düşünmek 

Sanki ölüme gidiyorum diyordu 

O ağlayan gözleri 

Öyle manalı, öyle ümitsiz 
Kimse anlayamadı onu, en yakını bile 

Bir Adiğe kızını daha götürdüler 
bün gece 

Sessizce, kimsenin haberi olmadan 

KARANLIĞA, GURBETE, YOK OLMAYA... 

MERETİKO Mi. 

BAZEN VARIM 
BAZEN YOK 
KİMBİLİR BELKİDE 
BUGÜN VARIM 
YARIN YOK. 

27 Mart 1987 
HİLMİ 
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1- Köyün Adı: İkizce 
Köyü: 

2- Bağlı olduğu il-ilçe: An- 
kara iline bağlı Haymana ilçesi. 

3- Anayurttan ayrılış tari- 
hi: 1891 yılında anayurttan 
ayrılmışlardır. 

4- Kullanılan nakil aracı 
ve yol güzergahı: Kuzey Kafkas- 
ya'da Kuban nehri çevrele- 
rindeki yerleşim yerlerinden yola 
çıkarak kara nakil araçları ve at- 

lar vasıtasıyla Naykop Lima- 
nı'na, oradan da deniz yoluyla 
İstanbul'a gelinmiştir. 

  

5- Varsa daha. önce 
yerleşilen yerler: Türkiye'ye ge- 
lişte ilk durak İstanbul olmuş, 
burada bir süre kalındıktan son- 
ra gruplara bölünerek yurt 
içinde değişik yörelere göç 
etmişler. Yaklaşık 150 hane ola- 
rak İstanbul'dan çıkan grup, yol- 
da hastalık gibi nedenlerle 20 

hane kaybetmiş ve 130 hane ola- 
rak bugünkü İkizce'nin bulun- 
duğu yere gelerek bir köy 
oluşturmuşlardır. 

6- Köyün kuruluş tarihi: 
İkizce köy olarak 1894 yılında ku- 
rulmuş, 1927 yılında nahiyelik 
verilmiştir. 1936'da devlet ta- 
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İKİZCE KÖYÜ 

rafından 45 hane olarak göçmen 
muhacirler köye yerleştiril- 
miştir. 

7/- Kuruluşunda öncü aile 
ve başkanı: Köye göçte ve kuru- 

İuşta kimin öncü olduğu kesin ol- 
arak bilinmemekle birlikte yerle- 
şimin sıkıntılı günlerinde Zebeç 
Mehmet Bey ve Mokavuko İs- 
hak Bey'in yardımları unutulma- 
maktadır. 

o 8- Yerleşim seçiminin ki- 

min tarafından yapıldığı: Yer-. 
leşim seçimi topluluk ileri gelen- 
leri tarafından toprak verimliliği 

ve arazinin düz, at koşturmaya 
elverişli oluşu gözönünde bulun- 

durularak yapılmıştır. 
9- Yerleşim esnasında 

karşılaşılan sorunlar: Yerleşim 
esnasında coğrafi sorunların 
etken olmamasına rağmen, gele- 

nekler ve dünya görüşündeki 
farklılıklar nedeniyle çevredeki 
Türk köyleriyle zaman zaman 

anlaşmazlıklar olmuştur. 
10- Günümüzde çevre iliş- 

kileri açısından sorunlar: Kuru- 
luştan beri gerek köy içinde 
yaşayan göçmen muhacirler, ge- 
rekse çevre köylerdeki diğer halk 
birimlerine mensup kişiler ta- 

AN/TEMMUZ 1989 

Behice YEŞİLBAĞ 

rafından geleneklerimiz, her du- 
rumda açık ve anlaşılır dav- 
ranışlarımız, küçük toplumumuz 
içindeki kadın-erkek eşitliği ve 
demokratik tutum bir türlü 

anlaşılamamış, yadırganmıştır. 
Bu tutum her ne kadar biraz haf- 
iflemişse de hissedilir derecede 
varlığını sürdürmektedir. 

11- Kuruluşundaki hane 

sayısı ve nüfus: İlk yerleşimdeki 
hane sayısı 130 iken, bu sayı 1936 
yılında başka göçmenlerin yer- 
leştirilmesi ile 175 olmuştur. O 

günlerdeki nüfusun yaklaşık 850 
olduğu söyleniyor. 

12- Günümüzdeki 
hane sayısı: köyden 
ayrılanlar çok olmuş ve 
hane sayısı günümüzde 
60'a, nüfus 250'ye kadar 

düşmüştür. 

13- Kuruluşunda 
ve günümüzde bulunan 
aileler: 

Hamafko............ Abzeh 
Zebeç.................. Abzeh 
Mokavko........... Abzeh 

Habahko............ Abzeh 

Nutko................. Abzeh 

Horuzko............Abzah 

(nüfusun yaklaşık yarı- 
sını teşkil ediyorlar.) 
Badko............... Abzeh 

Habatko........... Abzeh 
Bağ................... Abzeh 
Harıse.............. Abzeh 

Brand............... Abzeh 

Hambesko........ Abzeh 

Tuğuşko........... Abzeh 
Temazıko......... Abzeh 

Melhiko........... Abzeh 

Habcıko........... Abzeh 

Bacıko.............. Abzeh 

Şemavuko.......Abzeh 
Şemavuko.......Abzeh 

Koyışko............ Abzeh 
Degumuzo.......Abzeh 

14- Genelde konuşulan dil: 
Halkın genelde konuştuğu dil 
Çerkesce (Abzehce) olmasına 
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karşın Türkçe de yaygın olarak 

konuşulmakta ya da Çerkesce- 
Türkçe karışımı bir dil kul- 

lanılmaktadır. Bunun yanında 
Çerkescenin giderek unutul- 
duğu, bu dili çok iyi kullanmasını. 
gereken yaşlıların bile Türkçe ek- 
lemeden konuşamadıkları dikka- 
ti çekiyor. 

15- Varsa yabancı ailele- 
rin soyu ve sayısı: Cumhuriyet 
dönemi Bulgaristan göçmenleri 
ve son yıllarda yakında bulunan 
iş sahalarında çalışmak üzere 
gelip yerleşen Türk aileler nü- 
fusun hemen hemen yarısını 

oluşturmakta. 
16- Varsa yabancı evlilik 

soyu ve sayısı: Köy yaşamını ya- 
bancılarla paylaşmanın bir sonu- 
cu olarak yabancı evlilik yapan- 
ların sayısı ideal edilenden 
fazla... 

17- köyün kültürel duru- 
mu, hizmetlilerin branşı ve 

sayısı: Köyde 1920 yılından beri 
ilkokul vardır. Fakat köyden 
yapılan göçler ve öğrenci sayısı 
çok azdır. 

Buna rağmen Son yıllarda 
başlatılan eğitim seferberliği 
sırasında köyün yaşlıları da oku- 
ma-yazma öğrenmiş ve okur ya- 
zar oranı 7o99'lara ulaşmıştır. 

Orta dereceli okul mezunu 
sayısı 65, yüksek okul mezunu 
ise 40 civarındadır. 

Meslek sahibi kişilerin 
çoğunluğunu köy girişinde bulu- 
nan Zirai Donatım Kurumu ve 
Ziraat Fakültesi'nde çalışan işçi- 

memur kesimi oluşturmakta. Bu- 

nun dışında dışarıda okuyanlar- 
dan Doktor, Avukat, Öğretmen, 

Emniyet mensubu, Gazeteci, 

Asker, Muhasebeci- Teknisyen, 

Mühendis gibi çeşitli mesleklere 
mensup kişiler vardır. 

18- Köyde bulunan sosyal- 
tesisler ve kuruluş yılları: Sosyal 
tesis olarak 1920 yılında inşa edi- 
len ve düğünlerde de kullanılan 
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ilkokul, cami (1890), kahvehane, 

karakol ve benzin istasyonu bu- 
lunmaktadır. 

19- Varsa köyden göçün 
nedenleri: Beş altı yıl öncesine 
kadar İkizce sürekli göçlere sah- 
ne olmuştu. Bunun en büyük ne- 
deni şehirde daha geniş iş ve 
öğrenim olanaklarına sahip olu- 
nabilmesiydi. 

Fakat bugün köye yakın 
mesafede kurulan yeni iş alanları 
yeni imkanlar yaratmış ve genç- 
yaşlı hemen hemen bütün iş 
gücünün çiftçiliğin yanında bu 
alana kaymasıyla nüfus sabi- 

tleşmiş, hatta tekrar köye yer- 
ieşimler olmuştur. 

21- Çevre ile yapılan sos- 
yal ilişkiler ve ilişki derece ile 
toplulukların milliyeti: Çev- 
redeki Çerkes köylerle daha çok 
önemli günlerde sosyal ilişkiler 
devam ederken, yabancı köylerle 
ticari ilişkiden öteye gidilme- 
mekte. 

22- Anadil, örf-adet, ana- 

ne kullanımı, yapısı, değişimi 

(dünü, bugünü): Ana dilimizin 

, kullanımı hergün biraz daha 
azalırken, yeni yetişen nesil he- 
men khemen hiç konuşama- 
makta. Bunun yanında dilimizin 
yok olmaması ve geleceğe ak- 
tarılabilmesi için çaba gösteren- 
ler de var. 

Ana teması saygıya dayalı 
geleneklerimiz genel ölçüde de- 
vam ederken, gerek köyün 
yarısının yabancılardan oluş- 
ması, yabancı evliliklerin ya- 
pılması, gerekse bu konuda çaba 
gösteren kişilerin azınlıkta kal- 
ması ve uğraşıların sonuçsuz ol- 
ması nedeniyle örf ve adetler 
tam anlamıyla korunamamakta, 
sadece düğünlerde ve to- 
plantılarda kısmen de olsa de- 
vam ettirilmeye çalışılmaktadır. 

Oysa ciddi olarak araştırıp 
büyüklerin ağzından dinledi- 
gimizde, en küçük ayrıntısına ka- 

  

dar bütün geleneklerimizin ne 

dayandığına, geçmişte bunların 
nasıl yaşatılıp insanlarınız ara- 
sındaki birlikteliği ve kaynaş- 
mayı nasıl koruduğuna özlemle 
şahit oluyoruz. Gönül isterdi ki 
geleneklerimiz özünden hiçbirşey 
kaybetmeden kalabilsin ve biz 
aynı sıcaklığı, aynı samimiyeti ve 

güzelliği büyüklerimizin yaşa- 
dıklarına imrenmeden tekrar 
yaşayabilelim. 

23- Köyün gelir kaynağı: 
Gelir kaynağı daha çok çiftçiliğe 
dayalıdır, Bunun yanında halkın 
9590'ı yakında kurulan Ziraat 

Fakültesi ve Zirai Donatım Ku- 
rumu tesislerinde çalışmaktadır, 

Ayrıca küçük çapta hayvancılık 
yapılmaktadır. 

24- Çevre ulaşımı, ulaşım 

araçları, uzaklığı: İkizce Anka- 
ra'ya 44, bağlı bulunduğu Hay-. 
mana ilçesine de 20 kilometre 
uzaklıkta bulunmaktadır. Anka- 
ra'dan her saatte kalkan Hay- 
mana yolcu otobüsleri ve diğer 

kara nakil araçları ile ulaşım 
sağlanmaktadır. 

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

İkizce'ye 7km. uzaklıkta bulunan 
Gökçe-höyük köyünde coğun- 
luğu Besleney Çerkesleri olmak 
Kabardey ve Abazalar bulunur. 
25 km. uzaklıkta bulunan Hacı 
Muratlı Köyü Gölbaşı ilcesine 
bağlı ve Şapsığ Çerkeslerinden 
oluşur. Ayrıca, İkizce'ye 15 km. 
uzaklıktaki Yağlıpınar Köyü de 

Çerkes geleneklerini sürdüren 
Karaçay halkında oluşmaktadır. 

26- Yerleşim sonrası Os- 
manlı ve T.C.'ne insan gücü 
katkısı: Kurtuluş Şavaşı sıra- 
larında köyde eli silah tutan er- 

kekler önce dağlarda çete savaşı 
yapmış, daha sonra Kuva-i Mil- 
liye Kuvvetlerine katılarak de- 
vam etmişler. 
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GÜRBETTEN 

Uzun yıllar Samsun Kaikas Kültür Deneği 
yöneticiliğini yapmış Sefer E. BERZEG Gurbet- 
teki Kafkasya dizisine devam ediyor. Bu yıl 
içinde Ankara'da Devran Matbaasında basılan ki- 
iapta Sefer E. Berzeg ağırlıklı olarak 89 yılı 
başlarında Ürdün'e yaptığı geziden izlenimler ak- 
tarıyor. 

"Esasen, Ürdün, bir krallık olmasına karşın 
adı Cumhuriyet olan bir çok devletten daha de- 
mokrat ve dünyaya açık bir ülkedir." diyen Ber- 
zeg Ürdün'de yaşayan Çerkesleri sosyal, siyasal, 
kültürel yönlerden oldukça iyi tanıtıyor. Özellikle 
Çerkes okulu dikkat çekici. 1974 yılında Amman- 
Wadissir-Naur arasında kendisine ait geniş bir 
alan üzerine kurulmuş olan okul, bütünüyle 
"Çerkes Yardımlaşma Derneği" Kadınlar kolunun 
eseri. 1987-88 yılında Ürdün genelinde başarı 
oranı yüzde yüz olan iki okuldan birisi Çerkes 
Okulu olmuş. Ürdün'de en başarılı öğrenciler 
Çerkes okulundan yetişiyor. Hergün bir saat 
Çerkes dili ve edebiyatı dersleri verilen okulda, 
iki yıl anaokulu altı yıl ilkokul ve altı yılda orta 
eğitim (ortaokul ve lise) sürüyor. Çok daha ilginç, 
değerli bilgilerin de verildiği kitapta Berzeg, 
Ürdün izlenimlerini şöyle bitiriyor: 

"Ty Kafkas yiguibghexer zereguibghe cxu- 
antue ve Mi cuefi gacuexeme sideu tigynejy 
te...? 

(Kafkasımızın ovaları yemyeşildi. Biz bu 
çıplak çöllere nasıl düştük.) 

Kitap, "Kafkas Adlarının yazgısı" başlığıyla 
daha da ilginçleşiyor. Samsun ilinin Alaçam 
ilçesinde doğan kızlarına Suant Jane adını ver- 
mek isteyen Adıge ailenin başlarına gelenler ve 
dava tutanakları birilerinin kulağına gider umarız. 
Neyse ki bu örnek, ismin red edilmesi ya da da- 
valının cezalandırılmasıyla son bulmuyor. 

Gurbetteki kafkasya, Biyografilerle sürüyor, 
Büyük Çerkes aydını Ohuaze gazetesi yazarı 
Çerkes kadınları Teavün Cemiyeti Başkanı ve bu 
dernekce Adigece ve Türkçe yayınlanan 
"Diyne" adlı derginin baş yazarı ilk Çerkes kadın 
yazarı ve Türkiye'nin ilk kadın romancılarından 
olan Hayriye Melek Hunç'un tüm yönleri, S. Ber- 
zeg'in değerli araştırmasıyla önümüze seriliyor. 

Biyografiler halen Kabardey-Balkar Özerk 
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Cumhuriyeti'nde yaşayan çağdaş Çerkes kadın 

yazarlardan Fovset Balkar ve yine Karaçay- 
Çerkes Özerk Bölgesinde yaşayan değerli 
eleştirmen yazar Leyla Bekiz'in tanıtılmasıyla son 
buluyor. 

Berzeg, Adıge yazar Aşıne Hazret'ten 
çevirdiği bir hikaye ve Gurbetteki Kafkasya'da 
süreli yayınları tanıtarak kitabını bitiriyor. 

Berzeg'e değerli çalışmalarından ötürü 
teşekkür ederken, özellikle Türkiye'deki Kafkas- 
yayı ve 80 sonrası gözaltına alınan sorgulanan, 
yargılanan ceza gören Kuzey Kafkasyalıların 
başlarına gelenleri de derleyip, yayınlaması gül 
bahçesinin dikenlerininde olduğunu halkımıza 
tekrar hatırlatacaktır. 

Adnan GÜZEY 

edile



  

    

  

Merhaba 
Sevgili Çocuklar, 

KAFDAĞI/ÇOCUK 
olarak üçüncü kez siz- 

lerleyiz. Önceki sayı- 
larda olduğu gibi bu sa- 
yımızda da sizler için 
masai, şiir, bulmaca, 
önceki sayımızda sayfa- 
larımızın yetmemesin- 
den dolayı yayınlaya- 
madığımız müzik not- 
larını sunuyoruz. Bun- 
dan önceki sayımızda 

sorduğumuz bulmaca- 
ların cevaplarını veriyo- 
ruz. Yalnız üçüncü sayı 
postaya verildikten son- 
ra gönderdiğiniz ce- 
vaplar doğru da olsa ku- . 
raya katılamıyacaktır. 

Sevgili çocuklar şu- 
nu unutmayın ki bu say- 
falar sizin içindir. Bunun 
için sizin ürettiklerinizi 
yani resim, karikatür, 
şiir, masal ve yayın- 
lanmasını istediğiniz her 
konuda bize mektup ya- 
zabilirsiniz. Ayrıca iste- 
diğiniz her konuda bize 
mektup yazabilirsiniz. 
Daha güzel sayfalarda 
buluşmak umuduyla ad- 
resimizi bir defa daha 
verelim. 

ADRES: KAFDAĞI/ÇOCUK 
P.K. 17 EMEK/ANKARA 

Deniz Abla-Zafer Abi 

PSITIHA GUAŞE VE 
KURBAGALAR 

(Abazincenin Aşkarı- 
wua diyalekti ile anla- 

| tılmıştın 
Bir Zamanlar, bundan 

binlerce yıl önce, büyük, 
uçsuz bucaksız bir bar- 
taklıkta binlerce, yüzbin- 
lerce hatta milyonlarca 

  

şıyormış. Bunun böyle git- 
meyeceğini anlayan anne 
ve baba kurbağalar, top- 
lanıp konuşmuşlar, bazı ku- 
ralar koymalı diye dü- 

şünmüşler. Ama birinin 
önerisini başkası benimse- : 
memiş, kara kurbağanın 
şöyle şöyle olsun dediğini, 
yeşil kurbağa kabul eime- 
miş uzatmıyalım, hiçbir 

      
kurbağa, karışan görüşen 
olmadan, başlarına buyruk 
yaşar giderlermiş. O denli 
büyük bir bataklıkta bunca 
kurbağa giderek daha bir 
çoğalmışlar, bataklığa sığ- 
maz olmuşlar, çoğaldıkça 
da aralarında her gün hır 
gür başlamış. Vay o köşe 
benim, vay bu köşe senin, 
o sazlık bizim diye çatı- 
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sonuç almadan dağılmış- 
lar.. Toplantıdan ayrılan 
kurbağalar hoplaya zıp- 
laya giderken bir yandan 
da hala tartışıyorlarmış, Bir 
nilüfer yaprağına uzanıp 
güneşlenen en yaşlı kur- 
bağa homurdanmış: 

"- Vraak...Bu genç 
kurbağalarda da hiç saygı 
kalmadı, Şuracıkta dinlen- 

e42e 

 



    

  

        
mek istiyorum, ama ne 
gezer, gevezeliklerinden, 
gürültülerinden durulmu- 
yorki" 

Yeşil kurbağalardan 
“biri karını şişirerek gözlerini . 
patlatarak konuşmuş: 

"- Vraak vraak.. Kur- 
bağa dede, gürültü edişi- 
mizi bağışla, Bazı kurallar, 
gelenekler oluşturalım, 
böyle başı boş yaşamasın 
kimse dedik.. dedik ama 
bir sonuca da varamadiık. 
Vrgak... Herkes bildiğini 
okuyor... 

Yaşlı kurbağa şiş göz 
kapaklarını şöyle bir kal- 
dırıp bakmış: 

"- Hepiniz birden ko- 
nuşursanız karara vara- 
mazsınız elbet.. Aranızdan 
birkaç kişi seçip bana 
gönderiniz, toplanıp kural- 
larımızı koyalım, bu kuralla- 
ra da herkes uymaildır.." 

Kara kurbağa şimdi- 
den bu görüşe karşı çık- 
MIŞ, 

"- Benim daha baş- 
ka bir görüşüm var, Şu karşı 
kıyıda dökümhanesinde 
çalışan Tlepş varya, ona 
gidip bize akıl vermesini di- 
leyelim.." 

Başka bir kurbağa: 
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- Yoo hayır, Tlepş bi- 
zim işimize karışmaz, Sula- 
ra egemen olan Psıtha 
guaşeyi kızdırmaktan çe- 
kinir. (Denizaltı tanrıcası) En 
iyisi biz Tanrçaya gidelim, 
Yada bir gurup gönderip 

- çözüm isteyelim.." demiş. 
Gidip durumlarını Psıtına- 
guaşe'ye anlatmışlar. O da 
onlara yönetici bir Prens 
(Pş) göndermeyi önermiş. 
Bu öneriyi kabul edip yuri- 

. larına, bataklığa dönmüş- 

ler. Derken bir gün kurbar- 
ğaların en coşkulu bir bi- 
çimde öttükleri saatte "Pa- 
adat diye ses çıkaran kap- . 

  

kara bir tomruk bataklığın 
içine düşmüş. Kurbağalar 
korkudan diplere kaçıp giz- 
ienmişler. Bütün gölde vro- 
ak vraak sesleri anında ke- 
silivermiş. Diplerde korku- 

dan titreşirlerken bU tomru- 
ğun Denizaltı Tanrıçası ta- 
rafından gönderilen yöne- 
tici, yada prens olduğunu 
düşünmüşler. Ama ne bu 
pşı (Prens) hep yerinde 
durmakta, gölün yüzü dal- 
galandıkça beşik gibi 
yavaş yavaş sallanmaktan 
öte hiçbir şey yapmamak- 
ta imiş, biraz cesaret bulan 
kurbağalar, yavaş yavaş 
tomruğa yaklaşmışlar, Kar- 
rnının altında dolaşmışlar, 
karnını gıdıklamışlar, gide- 
rek iyice yüreklenip tom- 
ruğun sırtına çıkıp zıpla- 
maya başlamışlar. Say- 
gısızca oynamışlar yöne- 
ticinin üzerinde.. Koca 
Prens'ten hiç bir ses yada 
seda çıkmamış.. Homurtu- 
lar yeniden başlamış: 

"- Olurmu canım..? 
sırtında tepindik, tepesine 
çıktık, yine de tındığı yok, 
böyle yönetici olurmu..7" 

Yeniden toplanıp tar- 
tışmışlar, Yeniden Psıtıha 
guaşe'ye gitmişler, yakar- 
mışlar: 

  

  

  

   



"- Ey Tanrıça anamız, 
Ey Psıtiha guaşe.. gön- 
derdiğin Prens'in yöneticilik 
özelliği hiç yok, Vurdum 
duymazın biri O.. İste- 
miyoruz onu.. Al bu tembel 
prensi de bize şöyle yeri 
gögü titreten, eli kırbaçlı bir 
yönetici ver.." 

Psıtınagudşe tomruğu 
gölden alıp oraya iri kıyım 
bir yılan göndermiş. Bu 
yeni yönetici ilk gün üç kur- 
bağı yutmuş, ikinci gün on 
kurbağı, bir ay sonra yulf- 
tuğu kurbağalar onbinler 
ulaşmış. Kurbağalar can 
havli ile yaşlı kurbağıya 
giderek akıl danışmak iste- 
mişler. Ama buna firsat kal- 
madan Prens Yılan hepisini 
tek tek yutmuş. Son kur- 
bağa olan yaşlı kurbağa 
ölürken şöyle seyleniyor- 
MUŞ: 

“- Anlatamadım, be- 
ni dinlemediler, toplanıp 
kurallarımızı kendimiz ko- 
yalım dediğimde karşı gel- 
diler, Ama ne yapılabilir..? 
Şimdi şunu iyi anladım: Her 
toplum layık olduğu yö- 
netim biçimini kendisi se- 
çer, akılsız toplumlar bizim 
gibi yok olmaya mahkum- 
dur..." demiş 

Anlatan Mid Nazime.. 1983 yılında 
ölmüştür. Oğlu Özdemir Özbay ta- 
rafından derlenip Türkçeleştiri!- 
miştir. 

KÜÇÜK LİME 

Aşıj BORİS 

Küçük Lime ev çiziyor 

Biri birinden güzel 

Biliyor ressama kalem 

gerekiiğini. 

Ve gönderiyor babasını 

dükkana 

Bazen Televizyon 

. Şeyrederken, 

Savaşları görüyor. 

Çokça bomba boşaltıyor 

Savaş Uçağı bir anda. 

İşte, düşüyor, düşüyor, 

bombalar, 

Evler un-ufak bir anda... 

Küçük Lime kızıyor bU 

duruma 

Ve soruyor babasına: 

- Baba, baba nasil 

kabul edersin? 

Bu insanlık dışı vahşeti 

Bu yetkiyi kim verdi onlara? 
Ressamın kalbi sızlıyor: 

- Olmaz böyle şey. 

Biz küçükler ev yapıyoruz. 

Büyükler onu bozuyor? 

Çev: Adnan CANKILIÇ 
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BİRAZDA DÜŞÜNELİM 
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Elinizi hiç kaldırmak- 
sızın 4 doğru çizgi ile 
bütün noktaları birleş- 
tirebilir misiniz? 
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D RADYODA YARIM SAAT ©) 

İlmin, fennin ve sanatın 
beynelminel vechelerinin bi- 
linip tahakklık ettirilmesi me- 
deniyet aleminde herkesin 
hakkıdır. Fakat, yer yüzünde 
gelmiş geçmiş ve mevcut in- 
san kütlelerinin arasında öyle 
hususiyetler vardır ki, gerek 
yaradılışında ve gerekse te- 
kâmülünde büyük farklar ar- 
zederler. Bu farkları ayrı ayrı 
teşkil eden topluluklar, aynı 
zamanda kendi toplulukları 
arasında farklı düşünce ve 
geleneklere sahiptirler. Böyle 
olmakla beraber esas mesele- 
lerde birleşerek bir milleti teş- 
kil ederler. Bu sefer millet 
olarak düşünür ve millet ola- 
rak yaşarlar. 

Tarih boyunca hiç bir 
millet ve milletleri teşkil eden 
her ferd, iktisadiyatın çerçe- 
vesi haricinde yaşıyamamış 
ve yaşıyamıyordu. İşte arka- 
mızda refahı temin eder gibi 
görünen bu iktisadi mefhum 
aynı zamanda haris ve te- 
cavüzkâr milletlerin nazarın- 
da saadet yerine sefalet kor- 
kuları saçmaktadır. 

Bunun içindir ki ilim ve 
fen insanlığın malı olmaktan 
siyasi cephesiyle ayrılmakta- 
dır. Temenni edilir ki bir gün 
bu yararlı ve yapıcı mefhum- 
lar da medeniyete yıkım yeri- 
ne tam manası ile yapım kud- 
retleri ile hizmet etsinler. 
Hür olup hürriyetini koruyan 
her millet bunu arzu etmekte- 
dir. 

Sanata gelince millete 
ait olmakla beraber milletle- 
rin malı da olabilmektedir. Ve 
hiç bir zaman ilim ve fen gibi 
tehlikeler de arzetmemekte- 
dir. Onun içindir ki, sanat her 

dalında tendisine hami bul- 
makta ve sevilmektedir, çün- 
kü ruhun gıdasıdır. 

Bu arada ne yazık ki mil- 
lileşemeyen, millileşmesi için 
de ele alınamıyan sanatın 
müzik bakımından durumu 
maden ocakları gibi hazinele- 
ri vardır. 

İşte; bunlardan birisine 
temas etmek istiyorum. 

7 Nisan 955 cumartesi 
günü saat 18.30-19.00'da An- 
kara Radyosu "Düzce ve ha- 
valisi ekipleri oyunları diye 
bir yayınını yurdumuza du- 
yurmak lütfunda bulundu. 
Bizce bu, Ankara radyosunda 
bir yenilik teşkil eder. Ve aynı 
zamanda alâka toplar. Çün- 
kü, bugüne kadar radyo istas- 
yonlarınız böyle bir faslı pro- 
gramlarına dahil etmemişler- 
dir.Etmelerini şükranla karşı- 
larız. 

Öyle ümit ederiz ki, yur- 
dumuzda bu faslı tekrar tek- 
rar dinlemek için Ankara rad- 
yosu istekler bürosuna sevilen 
ve istenen bu faslı haftalık 
programına dahil etsin ve 
dinleyicilerinin arzularını ye- 
rine getirmek suretile vazife- 
sini yapmış olsun. Zaten esas 
temennimiz işte budur. Ve öy- 
le olmalıdır. Zira tarihi musi- 
kimiz, ince sazımız yanında 
çeşitli garp müzikleri dinleye- 
biliyoruz. Anadolunun türkü - 
ve oyun havaları birer çeşni 
teşkil etmekiedir. Karadeniz 
havaları zevkle dinlenmekte- 
dir. Bunlar meyanında,Düzce 
ve havalisi ekipleri oyunları 
neden yer almasın? Radyo 
bunu kendisine bir vazife edi- 
nirse, Anadolunun muhtelif 

yerlerinden aynı şekilde ve 
daha mükemmel yenilikleri ile 
tebarüz edecek nice dinlene- 
cek havalar doğacaktır... 

  

(9) Kafkas Dergisi, 1955, Yıl: 1, Sayı: 9, SF: 16 Hilmi TUĞUJ 

    

UN'DAN GÜZEL BİR 
SES: "GUPŞISE" 

Muhaceretteki Kuzey 
Kafkasyalıların yoğun olarak 
yaşadığı Samsun'da GUP- 
ŞİSE adlı bir “haftalık aktüel 
gazete" deneme yayınına baş- 
lamış bulunuyor. İlk sayfa- 
sında "BU BİR YAYIN DE- 
ĞİLDİR. ANKET YAPMAK 
İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR 
NUMUNEDİR. ALACAĞI- 
MIZ SONUÇLARA GÖRE 
YAYIN HAYATINA GEÇİP 
GEÇMEMEYE KARAR VE- 
RECEĞİZ" biçiminde bir not 
düşülmüş. İki sayısını ince- 
leme fırsatı bulduğumuz 
GUPŞIŞE'nin baş yazısında 
ŞAPSIĞ Abdülkadir," ...her 
geçen gün birbirleriyle bağları 
zayıflayan, bunun sonucu 0- 
arak da toplumsal değer- 
lerini yitirip yok olmaya yüz 
tutan kültürümüz insanları- 
nın toplumsal iletişim kay- 
naklarına ne kadar ihtiyacı 
olduğu artık iyice anlaşılır 
olmuştur..." yayın denemesi- 
nin neden çıkarıldığını açık- 
iyor. Haber ağırlıklı bir yapı- 
da olan GÜPŞISE'nin yayın 
hayatına başlayıp başlama- 
ması Kuzey Kafkasyalı kitle- 
den gelecek tepkiye bağlı. 
"DEĞERLİ OKUYUCU, EN 
KISA ZAMANDA MEKTU- 
PLARINIZI BEKLİYORUZ. 
SİZLERİN GÖSTERECEĞİ 
İLGİ BİZE GÜÇ VERECEK- 
TİR" Şeklinde çağrıları bu du- 
rumu ortaya koyuyor. Biz de 
bu güzel sesin devamlılığını 
ve bir an evvel çok sesli sen- 
foniye dönüşmesini diliyor, 
GUPŞISE'nin adresini siz 
Kafdağı okuyucuları için ya- 
yınlıyoruz. Destek vermeniz 
umuduyla... Adres: AJANS 
ABREK Diyanet sitesi Karşısı, - 
Saadet Cad. No: | Teras Kat 
SAMSUN KAFI 
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Bugün ükemizde yaşanan değişimlerin ge- 

tirdiği iyiliklerden biri de gerçeklik ve gerçekçilik- 
tir. Herkesçe bilindiği gibi yarı gerçek insanı ya- 
nıltır, saptırır ve oyalar. Nasıl sıvanmış olursa ol- 
sun yalanın her türü yine yalandır. Ve o yanıltıcı 
tuzaklardan başka, insanlara, yığınlara hiç bir iyilik 
de getirmemiştir. Tarihten söz edince ona yalanı 
katmak ya da karıştırmak şöyle dursun, o ikisini 
biribirlerini görebilecekleri mesafede bile yak- 
laştırmamak gerekir. Tarihin gerçekliği, pınarın 
başındaki suyun duruluğu gibi, hatta daha da 
berrak olmalıdır. Şu gereksizdir diyerek birşeyleri 
ayıklamaya da, şunu da eklemek gerekir diyerek, 
ona birşeyler katmaya da hiç bir haklı neden ola- 
maz. Ama şimdiye kadar durum pek öyle ol- 
mamıştır. İstediklerini katıştırıyorlar, istediklerini 
ayıklıyorlar, istediklerini gizliyorlar, dahası kimi bö- 
lümlerini tümüyle yok etmeyi bile amaçlıyorlardı. 
Ama, üzerine tarih yazılmış kağıtlar, yakılabilse 
de, tarihin kendisini yok etmek mümkün mü! 

İşte on yıllardır karıştırılıp örtülen ve nihayet 
bugün kabuğunu yırtıp gün ışığına çıkan konu- 
lardan biri de, yüzyılla ölçülebilecek uzun bir 
süreyi kaplayan Kafkas savaşlarıdır; onun küçük 
halklara getirdiği yıkımlardır. 

İster Rus olsun ister yahudi, bugün o acıma- 
sız savaştan biraz anlayan ve insanlık değerlerini 
yitirmemiş hiçbir insan yoktur ki, o savaşları dü- 
şününce yüreği sızlamasın. 

Ama üzülerek belirtelim ki, yüreği hiçde 
sızlamayan, zamanın yüreğini taşlaştırdığı kimse- 
ler de yok değil aramız da. 

Kafkas Savaşlarının sona ermesi ve "İstan- 
bul yolculuğu" nun ortaya çıkışı bugünlerde 
125. yılını dolduruyor. Bu nedenle 21 Mayısta 
Şocentsuk Ali tiyatrosunda "Aşemez" derne- 
ğinin düzenlediği bir toplantı yapıldı. Toplantıya 
Türkiye'den Adıgey'den, Karaçay Çerkes'den 
gelen konuklar; bilim adamları, yazarlar, ozanlar, 

partinin Kabardey Balkar örgütünün Nalçik Komi- 
tesi Ülke Sovyet'inin Nalçik yispolkomu çalışan- 
ları, işçiler, öğrenciler katıldılar. Salon tıklım tıklım 
doluydu. 

Toplantıyı Cumhuriyetimizin ünlü bilim 
adamı ve yazarlarından NALO Zavur açtı. 

Adige halkının o dönemlerde çektiklerini 
yeniden yaşaltırcasına kalplere işleyen etkili kısa 
konuşmasından sonra bir süre suskun bekledi 
ve ekledi: 

    

Büyük Kafkas Savaşı Günleri” 

  

- Bugün Ulusal yas gününmüzdür. Şimdi 
hep birlikte ayağa kalkalım ve bir dakika sessiz 
duralım. 

Bir dakikalık yas duruşu bitip oturulduktan 
sonra, Tarih Bilimleri Doktoru Khumukh Tığu- 
en'e söz verildi. Knumukh'un sözleri o kadar ci- 

, Jalıydı ki, bilmeyen, Adige'lerin hiç bir sıkıntıya ve 
haksızlığa uğramadıklarını, her ne olduysa hepsi- 
ni hak ettiklerini sanırdı. Ama sonra söz alanlar, 

onu hiçde onaylamadılar. 
Söz gelimi Tarih Bilimleri Doktoru Bğaj- 

nokhue Baresbi Kafkas Savaşlarında vatanını 
koruyan, kahramanca çarpışan Adige'lerden, 
Adige prenslerinden söz etti. 

Bgajnokhue "Adige halkının birbirleriyle 
anlaşamadıkları söylenir. Ulusal sorunu kendi 
özel sorunlarımızın üstünde tutarsak, işte o za- 
man hep anlaşırız" dedi. Ve ayrıca günümüzde 
gerçekleştirilmek üzere toplantıya katılanlara kısa 
bir program sundu. Program 5 maddeden olu- 
şuyordu: 
1. Belirli bir Ulusal yas gününün her yıl anılıp 

değerlendirilmesi, 

2. Kafkas Savaşlarında vatanını korumak 
uğruna can veren Kahramanların anıt hey- 
kellerinin dikilmesi, 

3. Bir cadde ya da alana Kafkas Savaş Kahra- 
manları adı verilmesi, 

4. Çarın zorla topraklarından çıkardığı ve bugün 
yaban ülkelerde muhacir olarak yaşayan 
Adiğelerden buraya dönmek isteyenlerin 
serbest bıraktırılması, 

  

5. "Aşemez" derneğine kendisine ait bir bine 
yaptırılması veya verdirilmesi. 
Toplantı dört saatten fazla sürdü. Konuş- 
macıların çoğu, her yıl bir yas günü toplantısı 
düzenlenmesini, Ulusun kan ve gözyaşıyla 
dolu geçmişini yeni kuşaklara anlatmak ve 
kavratmak gerektiğini vurguladılar. 
Kafkas Savaşlarına ve İstanbul yoculuğuna 

ilişkin olarak i Haziran Krupska kütüphanesinde 
yine bir toplantı düzenlenecek. 

Thağapsow W. 
(Çev. Huwaj F.) 

“Rodnik” Nalçik gençlik gazetesi 

(Kabardeyce 26 Mayıs 1989) 
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ARE SEPTEMBER 1986 

Dünyanın ilk geron- 
toloji müzesi Sovyetler 
birliğinin bir otonom 
Cumhuriyeti olan Abhaz- 
ya'da açıldı. Kafkasya'- 
daki bu Cumhuriyet, uzun 
ömürlü insanları ile 
tanınmaktadır. Bu uzun 
ömürlü insanların ender 
müzesi, Cumhuriyetin 
başkenti olan Sukhumi'- 
nin 60 km. kuzeyinde 
Mokva köyünde. bulun- 
maktadır. Burada 1970 
yılı kayıtlarına göre 100 
yaşını aşanların oranı 
9035'tir. Beş Abhaz kabile 
nüfusu dışında 3000'den 
fazla uzun ömürlü insan 
bulunmaktadır. 

Böyle bir müzenin ku- 
rulması için birinci neden 

: dünyanın ilgisini çeken 
uzun yaşamanın sırrını 
çözmektir. Bu nedenle on 
yıl önce Sovyet doktor- 
ları, biyologlar ve diğer 
uzmanların yapacakları 
çalışmalara zemin oluştu- 
rulmuştur. Bu müzenin te- 
mel amacı bu insanların 
ömrü uzatma konusunda 
birçok görüşleri olduğu 
gerçeğinden hareket et- 
mektir. 

Uzun zaman önce bi- 
risi bir gençleştirme for- 
mülü bulduğunu rüyasın- 
da görmüştü, Abhazyanın 
bir uzun yaşayanlar top- 
rağı olması, biyologlar 
için uzun zamandır araş- 
tırma ve cazibe merkezi- 
dir. Ormanlar, tepeler ve 
Karadenizle çevrili bu 
alan uzun ömürlü insan- 
lar için uygun iklim ve 
doğal şartlara sahiptir. Bu 
yüzden bu nadide müze bu- 
rada kurulmuştur. Bugün 

bu merkez USSR ve dışa- 
rıdan gerontolojistleri, et- 
nografyacıları ve diğer uz- 
manları ile ünlü olmuş- 
tur. Müze binası 1000 yıl- 
lık bir tapınağın yakı- 
nında inşa edilmiştir. Bi- 
nanın geniş açıklığı bir 
meyve bahçesine bakar. 
Bahçe öyle sıradan bir 
bahçe değildir. Uzun 
ömürlü insanların yedik- 
leri Abhaz elmaları ve şef- 
talileri bulundurur. Halk 
hekimlerine ve ilaç yapı- 
cılarına göre bu meyvele- 
rin çoğunda iyileştirici 
özellik bulunmaktadır. 
Bahçenin özel bir bölü- 
münde ajigra denilen ünlü 
bir Abhaz baharat bitkisi 
yetiştirilmektedir. Bu ulu- 
sal mutfağın reçetesinin 
çoğunluğu tıbbi değeri olan 
22 şifalı bitkiden oluştuğu 
bilinmektedir. Kısa za- 
man sonra müze ziyareiçi- 
lerinin Abhaz sosu, keçi 
sütünden yapılan mahalli 
peynir olan "achavir", et, 
meyveler, yeşillikler, ha- 
yat veren Abhaz balı ek- 
lenmiş ballı kekleri tatma 

şansı olacaktır. Başka bir 
deyişle ziyaretçiler gele- 
neksel yiyecekler hak- 
kında bilgi sahibi olacak- 
lar, böylece "uzun yaşam 
sırrına" ulaşacaklardır. 

Müzenin sergi bölü- 
münde fotoğraflar, dökü- 
manlar, resimler ve Abhaz 
yaşlılarının portreleri bu- 
lumaktadır. Bu eşsiz tas- 
lak ve portreleri yerli res- 
sam olan 1. Odinets yap- 
mıştır. Sergi Sovyetler 
Birliğinin diğer bölgele- 
rinden ve yurtdışından 
getirilmiş mataryellerle 
daha da zenginleştirile- 

  

   

cektir. Ziyaretçiler ayrıca 
"uzun ömürlü korosunu" 
da dinleme fırsatına sahip 
olacaklar, uzun yaşamış 
insanların yaptığı evleri, 
değişik yapı malzemeleri- 
ni, kapları, eşyaları, eski 
el sanatları eserlerinin, 
2000 yıllık ağaçlardan 
yapılmış geleneksel el sa- 

natları, beşikler, ve tarım 
. aletleri, meşe ağaçlarının 
kuru yaprakları ile doldu- 
rulup korunmakta olan 
eşyaları görme fırsatına 
sahip olacaktır. Bebekle- 
rin çok uzun yaşamaları 
için bu beşikler sallan- 
mışlardır. Yine eski bir 
inanca göre; meşe ve gür- 
genlerin kütüklerinin fı- 

rınlarda yakılması ile 
oluşan duman, ileri yaş- 
lardı bile gözlerin iyi gör- 
mesini sağlar. 

Nedir oAbhazların 
uzun yaşama sırları? 
Yanıt, hayatta aktif ol- 
mak, hareketliliktir. Bu 
büyük bir olasılıkla 
"sonsuz gençliktir". Müze- 
yi ziyaret edenler bu dersi 
de öğreneceklerdir. Aktif 
hayattan kasıt, her zaman 
çalışmadır. Abhaz uzun 
yaşayanları nasıl şaka ya- 
pılacağını bilir. 

Kısaca, eğer uzun ya- 
şamak istiyorsanız, nasıl 
çok çalışılacağını ve işten 
zevk alınacağını öğreni- 
niz E| 
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KÜLTÜR-EĞLENCE GECESİ 

Başkenti Düğün salonunda geleneksel 
Külkür-Eğlence gecesi 2 Haziran 1989'da 
yapıldı. Dönemin son Kültür-Eğlence gece- 
si, Sosyal Hizmetler Komisyonunun hazır- 
ladığı zengin programla izleyenlere doyuru- 
cu bir gece yaşattı. 

Açılış düğünü ile başlayan gece, Ti- 
yatro Komisyonu'nun hazırladığı ve üç ar- 
kadaş tarafından okunan şiir dinletisi ile 
devam etti. Şiir sayın Refik Özdemir'in 
yazdığı "Deniz Kızı ve Yaşlı Balıkçı" idi. 12 
sayfalık bu uzun şiir dinletisi beğeni ve il- 
giyle karşılanırken konuklarımızı geçmi- 
şin derinliklerine götürüp, kesintiye uğra- 
yan tarih sürecimiz içerisinde düşündürü- 
cü yolculuk yaptırdı bizlere. 

Deniz Kızı'nın son dizeleri; 

"DENİZ BİZDE ONULMAYAN ACI 
LARIN ÇÖLÜDÜR, 

, ULAŞILMAZ SEVDALARIN SONSUZ- 
LUĞA BATTIĞI, , 

. DENİZ BİZDE, AYRILIĞIN BEYAZ 
GÜLÜDÜR, 

YAZGIMIZIN SIRITARAK BİZLERE 
UZATTIĞI." 

diye bitiyor. 

Ardından Halk Dansları Komisyo- 
nu'nun hazırladığı Üçlü Kale ve Üç Arkadaş 
(Kuzey Kafkasyalılarda dostluğu, arkadaş- 
lığı, kardeşliği simgeleyen güzel bir örnek) 
adlı mini oyunlar sunuldu. Tiyatro Komis- 
yonu'nun ikinci programı yirmi dakikalık 
kısa oyun sayın Z. Sürer'in yazdığı "Bana 
Benim Bilmediğim Ben Olanı Anlatın" 
oyun, geçmişin acılarını ve deneylerini 
üzerlerinde taşıyan büyüklerimizin genç- 
lere gelecek için ışık tutmaları temasını 
işliyordu. Açık arttırma ile devam eden 
gece, seyredenleri oldukça eğlendiren kızlı 
erkekli bir gurubun katıldığı sandalye çe- 
çeni yarışması ve kapanış düğünü ile son 
buldu. Yeni dönem Ekim Kültür-Eğlence Ge- 
cesinde buluşmak dileğiyle... | 

DUĞİ. 
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GÖSTERİSİ D PİKNİK 

Karamürsel Kafkas Külür Derne- 
nin davetlisi olarak ARKAD F laik Dans- 
Bu pğu 4.6.1989 tar önde iymlı Ka- 
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nizasyonderi belirgin < ol um nsuzlu aa 
şın programını başarıyin tama” 
ramürsel Minikleri de on dar 
İlarıyla geceye ayrı bir senk kuttılar 

        

Gösteri sonrası Halk Dansları kafile- 
si, gece misafir edilmek üzere, çevre köylere 
dağıtıldı. Ertesi günü Karadere Köyü'nde bir 
araya gelinerek köy halkıyla güzel birlikte- 
lik yaşandı. Daha sonra Fevziye Köyü'ne gi- 
dildi. Köy gençlerinin güzel organizasyon- 
ları sayesinde unutulmaz bir piknik ya- 
pıldı. İstanbul'dan, Düzce'den, Gebze'den ge- 
len hemşehrilerimizin de katıldığı piknik, 
hiç görmediğimiz fakat büyüklerimizden 
duyduğumuz Xase (Çerkes Kurultayı) top- 
lantılarını hatırlattı bize. Gün boyu Tha- 
madelerimiz sohbetlerini sürdürürken, bir 
yandan da gençler arasında güzel kaynaş- 
ma örneği yaşandı. Bu güzelliğe tanık olan 
hemşehrilerimiz bir de kendi anadilleriyle 
şarkı dinlemenin mutluluğunu yaşadılar. 
Nice güzel birliktelikler yaşayabilmek 
umuduyla... 

Z. SÜRER 

©4396



  

1980' de Abhaz sürgününün 110. yılı 
nedeniyle Abhazya'da yapılan anma top- 
lantılarından kesitler sunan İotoğraf sergi- 
si 9 Haziran 1989 tarihinde Ankara KKD'de 
Sayın Aslan ARI'nın konuşmasıyla açıldı. 

Sayın ARI yaptığı açış konuşmasında 
"Bir toplum için en büyük felaket, vatanını 
kaybederek başka diyarlarda yaşamaya 
mecbur edilmektir. Kafkasya'daki Abhaz- 
ların 1988'deki bu merasimleri, biz anayurt 
dışındakilerin 21-28 Ekim 1989 tarihinde 
yapacağımız 125. yıl anma değerlendirme 
toplantıları, nerede olursak olalım, hangi . 
şartlarda bulunursak bulunalım, oradaki- 
lerin bizi unutmadıklarını, bizim de ora- 
dakileri ve anavatanımızı unutamayacağı- 
mızın en belirgin delilidir. Başka başka ül- 
kelerde yaşamaya mecbur edildiysek de 
bunca yıl geçmesine rağmen birimizin acı 
ve sevincinden diğerlerinin nasıl etkilen- 
diğini son yıllarda Abhazya'da yükselen 
haklı ses buradakilerin duyarlık göster- 
mesiyle kendini gösterdi. Abhazların nü- 
fuslarının çoğunun Kafkasya dışında oluşu 
bugün anayurtlarında azınlık durumunda 
kalmalarına sebep oluyor. Çoğunluk içeri- 
sinde asimile olma korkusu onların, Gür- 
cistan'dan ayrılıp özerk cumhuriyet olma 
isteğini gündeme getiriyor. Onların bu yol- 
daki istekleri basında yer almaya başla- 

- yınca, derneklerimiz ve pek çok hemşeh- 
rimiz Abaza olsun olmasın telefonla veya 
şahsen gelerek sessiz kalmamamızı ve Ab-. 
hazyayı destekleyen eylemler yapmamızı . 

  

dile getirdiler. 

Bütün bunlar ile birbirimize duy- 
duğumuz sevgi ve yakınlaşma, bir arada 
yaşama isteği oldukça orjinimizi de yitir- 
mediğimiz taktirde bir gün, elbette aydınlık 
günler bizim olacaktır. 

Aslan ARI'nın konuşmasından sonra 
açılan fotoğraf sergisi konuklar tarafından 
ilgiyle izlendi. Bir hafta boyunca açık ka- 
lan sergi çok sayıda hemşehrimiz ta- 
rafından görüldü. 
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16 Haziran 1989 tarihinde derneğimiz 
lokalinde, Araştırma-Derleme ve Tiyatro 
Komisyonlarının ortaklaşa çalışmaları ile 
bir şiir gecesi düzenlendi. İlki 24 Mart'ta 
düzenlenen geceye ilsi büyüktü. Anlatımın 
güzel bir yolu olan şiire gösterilen bu ilgi se- 
vindiriciydi. 

Geceye katılan yaklaşık 15 arkada- 
şımız okudukları şiirlerle bizlere güzel an- 
lar yaşattılar. Okunan şiirlerde sürgünde 
yaşayan bizler ve sürgündeki yaşamımız- 
dan kesitler vardı. Şiirler, dinleyenleri za- 
man zaman hüzünlendirirken, zaman Zâ- 
man da özlemini duyduğumuz günlere gö- 
türdü bizi. Gecenin güzel bir yanı da arka- 
daşlarımızın büyük bir kısmının kendi 
yazdıkları şiirlerle katılmalarıydı. Kendi 
duygu, düşünce ve hislerini şiirle anlatma- 
ları çok güzeldi. 

Samimi ortamların kurulmasında 
şiirin oldukça etkili olduğunu düzenlenen 
gecelerde gördük. İlerde düzenlenecek bu ve 
benzeri programlarla sağlanacak birlikte- 
lik ile daha iyiye, daha güzele doğru elele... 

Janset BULUR 

    17 H V 1989 TİYATRO SEMİNE 
Tiyatro çalışanlarından .arkadaşla- 

rımız Sayın A, KARADUMAN ve Z. SÜRER, 
Tiyatronun doğuşu, gelişimi, Antik Yunan 
ve Antik Roma Tiyatrosu, Tiyatronun Top- 
lumsal İşlevi ve Kuzey Kafkasyalılarda 
Tiyatro boyutlarında 17 Haziran 1989 Cu- 
martesi günü bir seminer sundular. 

Birinci bölümde A. Karaduman ti- 
yatroyu tanıtırken, "Tiyatro, insana insan 
yaşamını, çevre-insan, insan-insan ilişkisi 
içerisinde tanıtan bir sahne sanatıdır" di- 
yor. . 

Teatral ögelerin ortaya çıkış süreci 
Klan döneminde doğa olayları karşısında 
aciz kalan insanların korunma iç güdüleri 
ile tapınmaya başlamaları, onların sesleri- 
ni taklit etmeleri, şarkı söylemeleri, dans 
etmeleri, kısacası insanın taklit yeteneği 
ile doğmuş ve gelişmiştir. Antik Yunan ve 
Roma Tiyatroları da ilk Çağdaş Tiyatro- 
ların oluşmasında öncülük etmişlerdir, 

Hkel insanın ortak gereksinmesinden 
doğan tiyatro, toplumun ortak malı olarak 
ortaya çıkar. Tiyatro, tarihi boyunca devin- 
gen, etkin ve işlevsel bir sanat olmasından 
dolayı çeşitli görevler yüklenmiş, her tarih- 
sel kesitin, her toplumun gereksinmesine 
uyarak görevini yerine getirmeye çalış- 
mıştır. Özgür düşünen yurttaş geliştirmek, 
gelenekseli koruyup aşırılığı yermek de 
tiyatronun toplumsal işlevi arasında. 
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Yabancılaştırmacı tiyatrodan B. 
Brecht örneğini veren Sayın A, Karaduman 

B. Brecht'in yapıtlarının kalıcı ve sağlıklı 
bir etki yaratması için dramatik öğelerin 
geri planda tutularak epik ve geliştirici bir 
anlayışla yorumlanması gerektiğini vurgu- 
luyor. 

ikinci bölümde Sayın Z. SÜRER Kuzey 
Kafkasya'da tiyatro, daha doğrusu teatral 
ögeleri inceleme boyutunda konuyu değer- 
lendirmeye çalışıyor. Bu bölümü daha ge- 
lişmiş biçimiyle Yismeyli ÖZDEMİR'in "Ku- 
zey Batı Kafkasya Sanatında Tiyatro" yazı- 
sında bulabilirsiniz. 

Açılışından bugüne kadarki Derneği- 
miz tarihinde ilk kez Tiyatro konulu semi- 
ner verilmesi ve artık Tiyatronun Top- 
lumsal işlevinin özellikle Ulusal Kültü- 
ründen kopuk biz Kuzey Kafkasyalılar için 
daha önemli bir boyutta ele alınması gerek- 
tiği semineri hazırlayan arkadaşların bu 
duyarlılıkla yaklaşmaları böyle bir çalış- 
manın başlangıcı olarak sevindirici. Süreç 
içerisinde Tiyatro konusunda daha çok bo- 
yutlu yaklaşabilecek arkadaşların ilgi gös- 
termesi dileğiyle. 

w 9 
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VIDEO GÖSTERİSİ 

23 Haziran 1989 tarihinde Araştırma- 
Derleme Komisyonu tarafından dernek 
lokalinde bir video gösterisi sunuldu. 
Büyüklerimizin ve genç arkadaşlarımızın 
katılımıyla güzelleşen gecede Gürcistan ve 
Adığey ekiplerinin gösterilerinden bölüm- 
ler sunuldu. 

Kültürümüzün yaşatılmasında önemli 
bir işlevi olan Halk Danslarını seyreder- 
ken güzel anlar yaşandı. Bol katılımlı ge- 
celerin devam etmesi dileğiyle... 

    

Ankara KKKD Halk Grubu 1 Temmuz 
1989 Bursa'da Açıkhava Tayatrosu'nda ve 2 
Temmuz 1989 tarahlerinde Düzce Kapalı 
Spor salonunda yaptıkları o gösterilerle 
hemşehrilerimize ve folklorseverlere unu- 
tulmaz anlar yaşattı. 

Bursa Açıkhava Tiyatrosundaki gös- 
teri saat 20.00'de Ankara KKKD Başkanı 
Sayın Aslan ARI'nın konuşmasıyla baş- 
ladı. Sayın Aslan ARI, konuşmasında Ku- 
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zey Kafkasya tarihine kısaca değinerek 
çeşitli ülkelerdeki hemşehrilerimizin bu 
günkü durumlarını belirtti ve dünyanın 
neresinde ve hangi siyasal rejimde olursa 
olsun toplumların kendilerini, dillerini ve 
kültürlerini koruma ve geliştirme hak- 
larına yapılan her türlü baskıyı, şiddetle 
kınıyoruz diyerek Bulgaristan'ın Türk 
azınlığı tehcirini de kınarken günümüz 
Türki-ye'sindeki ulusal haklarımıza da 
atıfta bulundu. Ayrıca "125 yıl önce Çar ta- 
rafından topraklarından sürülen ve bu 
yüzden ana yurtlarında azınlık durumuna 
düşürülen Abhazların haklı seslerine kar- 
deş Gürcü halkının da kulak vermesini" di- 
liyoruz diyerek Bursa çevresinde yoğun ola- 
rak yaşayan Gürcü dostlarımızdan da des- 
tek istedi. 

Aslan ARI'nın konuşmasından sonra 
sahneye çıkan Halk Dansları Grubu 2,5 saat 
boyunca izleyenlere olağanüstü bir gösteri 
sundu. Çoğunlukla Kuzey-Batı Adige oyun- 
larını ve diğer bölgelerin oyunlarının su- 
nulduğu gösteri çoşkuyla izlendi. Bursa'da 
gösteriyi çok sayıda yabancı turistin izlen- 
mesinde dikkati çekiyordu. Ertesi günkü 
yerel gazetelerde halk dansları gösterisi 
hakkında "Kafkas Oyunları Büyüledi" baş- 
lıkları göze çarpıyordu. Bursa KKKD yeni 
yönetim kurulunun yapmış olduğu bu ilk 
organize başarılı ve sevindiriciydi. 

Bursa'dan sonra hemen Düzce'ye yola 
çıkan Ankara KKKD Halk Dansları kafilesi 
2 Temmuz 1989 Pazar akşamı yapacağı 
gösteri nedeniyle Düzceli Hemşehriler ta- 
rafından evlere dağıtıldı. 

Yine 20.00'de başlayan Düzce'deki 
gösteriye ilgi büyüktü. Gösteride çeşitli kişi, 
kurum ve siyasi partilerden gelen kutlama 
mesajları okundu. 

Aynı programı Düzce'dede başarı ile su- 
nularak izleyicileri dakikalarca ayakta al- 
kışlatan Halk Dansları Grubu halkın olanı 
halka sunmanın onurunu dönüş yolculu- 
gunda yaşıyordu. . 

GÜZEY 
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GENEL KURULUNU ZAPT 

    

de
ğ 

4 Haziran 1989'da Samsun KED Olağan 
Genel Kurulunu yaptı, 

işbaşına gelen arkadaşlarımızı kutlar, 
çalışmalarında başarılar dileriz. 

YÖNETİM KURULU 

  

ASİL ÜYELER 

I- Şükrü YILMAZ (Başkan 
27- Erdoğan HABAT (Bşk. Yrd.) 
3- Orhan DOĞBAY (Bşk. Yrd.) 
4- Talat İNÖZÜ (Sekreter) 
5- Nihat PARLAK (Muhasip) 
6- Seyfettin DOĞBAY (Üye) 
7- Gülseren DOĞBAY (Üye) 
8 Sahip İŞBAŞI (Üye) 
9- Oğuz ACAR (Üye) 

10- Nevzat İNAN (Üye) 
' ii- İlhanBİLGE (Üye) 

12- Enver KESKİN (Üye) 

YEDEK ÜYELER 

  

I- Süleyman KAYHAN 
2- Yalçın BAYIK 
> Sunay ÇETİNKAYA 
4- Arif YILDIZ 
5- İshak ÖZDEMİR İ 
6- Mahmut KARAKULAK 
7- Turgay TÖRENER 
8- S. Ahmet AYDIN 
$- Erhan OLGUN 

10- Selahattin YILMAZ 
li- M. lihan ACAR 
12- Nermin GÜLER 

DENETLEME KURULU 

ASİL ÜYELER 

  

I- Erdoğan KANBOLAT 
2- Nihat ÖZEN 
3 Hayrettin AYNA 

  

1- Ahmet ÇEVİKEL 
2- İsaÖZDEMİR | 
3- Erarullah KESKİN 

  

   10 Haziran 1999 Cumartesi günü Bursa 
Kültürpark içindeki Taylan Aile Gazinosu 
salonunda, Batum ve Havalisi Göçmenleri 
Yardımlaşma Derneğince tanışma yemeği 
veriidi. 

li Haziran Pazar günü de, Bursa Ulu- 
dağ'da piknik yapıldığı dernek ilgililerince 
bildirilmiştir. 

Ayrıca, İstanbul'da Batum ve Havalisi 
Muhacirleri Kültür Dayanışma Demneği'nin 
kurulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çalış- 
malarında başarılar dileyerek, ilgilenen- 
İere yardımcı olmak amacıyla adreslerini 
yayınlıyoruz. 

si Muhacirleri 
ışma Derneği    

  

rbaros Bulvarı Eski Yıldız Çad. No: 36 
Beşiktag-İSTAN B 

Tel: 161688 

    

S2 - 1632495 

  

Sivas Kafkas Derneği, 9.7.1989 tari- 
hinde Olağan Genel Kurul toplantısını yap- 
tı. Yönetime seçilen tüm arkadaşları kut- 
lar, başarılar dileriz. 

  

Başkan: Selahattin YARAŞ 
Bşk. Yrd.: Sadettin GÖKTAŞ 
Sekreter: Nagıp AYDEMİR 
Üye: Sinan YILMAZ 
Üye: Ragıp KÖKÖZ 
Üye: İbrahim ŞAHİN 
Üye: H. Salih DALKILIÇ 

  

RULU 

Basri ÖZGÜR 
Süreyya ARİ 
Hacı KONDUK 
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- Derneğimiz 1979 Dönemi Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem ÇETİNKAYA'nın ba- 
bası Ali ÇETİNKAYA (HATKO), Haziran ayı 
içinde Hatay'ın Serinyol (Bedirge) Kasa- 
basında vefât etmiştir. 

Tüm hemşehrilerimiz 
merhuma rahmet dileriz. 

  

e başsağlığı diler, 

- Çardak Kasabasından gelen hemşeh- 
rilerimizden Marğıl POLAT, Temmuz ayın- 
da vefât etmiştir. 

Merhumeye Tanrı'dan rahmet, ailesi, 
yakınları ve hemşehrilerimize başsağlığı 
dileriz. 

- Uzunyaylalı hemşehrilerimizden (A- 
baza) Mahiret TORKAY, Olukkaya (Jambo- 
tey) Köyünde 23 Haziran tarihinde vefât 
etmiştir. 

Merhumeye Tanrı'dan rahmet, ailesi, 
yakınları ve hemşehrilerimize başsağlığı 
dileriz. 

- Hemşehrimiz Leşiçöpsin Ramazan 
ARIĞ, 9 Haziran 1989 tarihinde vefât etmiş, 
İnegöl Hacıkara köyünde toprağa verilmiş- 
tir. 

Merhuma Tanrı'dan rahmet, yakınla- 
rına ve hemşehrilerimize başsağlığı dile- 
riz. 

- Hemşehrimiz Akoyba Fuat YILMAZ 
vefât etmiştir. 

Merhuma Tanrı'dan rahmet, yakınla 
rına başsağlığı dileriz. 
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- İlemşehrilerimizden Nalan Elbeyoğ- 
lu ile Dery a Öztürk 17 Haziran 1989 tari- 
hinde izmir de evlendiler. Genç çifte mutlu- 
luklar diliyoruz. 

- Ankara'lı hemşehrilerimizden Gülfe 
Kaymakçı ile Cumhur Yılmaz 10 Temmuz 
1989 tarihinde, Ankara/Maltepe Başkent 
Düğün Salonunda yapılan nikahla hayat- 
larını birleştirdiler. Çifte yaşamları boyun- 

ca mutluluklar diliyoruz. 

- Kayseri'li hemşehrilerimizden Ser- 
pil Akkan ile İlhan Dincer 15 Temmuz 1989 
ta-rihinde Ankara'da evlendiler. Genç çilte 
mutluluklar diliyoruz 

  

- Balıkesir'i hemşehrilerimizden Gül- 
şen Erdoğan ile Nedim Erdem 15 Temmuz 
1989 tarihinde Karacabey Yenice köyünde 
evlendiler. Genç çifte mutluluklar diliyo- 
Tuz. 

- görlak İk Çeçen hemşehrilerimizden 
Leyla Özdil ile dergimiz çalışanlarından 
Medet Önlü 16 Temmuz 1989 tarihinde An- 
kara'da evlendiler. Arkadaşlarımıza ya- 
şamları boyunca mutululuklar diliyoruz. 

- Konya'lı hemşehrilerimizden Ayşe 
Aslan İle Aykut Şahin 21 Temmuz 1989 ta- 
rihinde Karaman Kız Meslek Lisesi Salo- 
nunda nişanlandılar. Gelecekte yaşamı- 
larını birleştirecek olan çifte mutluluklar 
diliyoruz. 

- Reyhanlı'lı hemşehrilerimizden Ni- 
lüfer Eren ile Tokat'lı hemşehrilerimizden 
Atilla Der 22 Temmuz 1989 tarihinde Tu- 
rhal'da evlenmişlerdir. Genç çifte yaşam- 
ları boyunca mutluluklar diliyoruz. 

- Tufanbeyli Akpınar Köyü Abaza 
hemşehrilerimizden Muradin Hacer Dum- 
rul ile Uç'una Ali Üresin 28 Temmuz 1989 
tarihinde evlenmişlerdir. ' 

Genç çifte yaşam boyu mutluluklar di- 
İliyoruz. 

- Hemşehrilerimizden Sebahat ve Ne- 
cati Koyuncu'nun çocukları Gökhan Koyun- 
cu, 16 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da 
sünnet olmuştur. © 
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Sivas'tan, Sayın Kafdağı ilgililerine, 

Xatdağı'nın Sivaslı okurlarındanım. Bu yılın ilk 
sayısında önerdiğiniz yöresel muhabirlik yazısı İl- 
gimi çekti. Bu gibi konulara yönelmek istediğim 
için yazıyorum. 

Daha önce size ve Setenay dergisine elden 
bir yazı ve şiir göndermiştim. Bu yazımı daha ön- 
cekinin devamı olarak yazıyorum ve Sivas Kafkas 
Derneği olarak Kayseri Derneğinin açılış gece- 

tiyorum. Ayrıca son yazmış olduğum “125. yıl anı- 
sına" ve "Ne oldu bize" adlı şiirlerimi de ekte gön- 
deriyorum. 

Kayseri'deki hemşehrilerimizin K.K.K. Der- 
neği kurma girişimlerini uzun zamandan beri 
duyuyorduk ve açılışına katılmayı o günlerden iti- 
baren düşünüyorduk. Ancak açılış gecesine 2 
gün kalmıştı, dernekte oturmuş sohbet ediyor- 
ken bir telefon geldi. Yan odadan telefona bakan 
büyüklerimiz bizim bulunduğumuz odaya girdik- 
lerinde heyecanları yüzlerinden belli oluyordu. 
Evet, telefon Kayseri'dendi ve bizden gecelerine 
bir ekiple çıkmamızı, sembolik bir gösteri yapma- 
mızı istiyorlardı. Bayağı şaşırmış ve sevinmiştik. 
Şaşırmamızın sebebi, ekibimiz çalışıyordu ama, 
sembolik de olsa gösteri için hiçbir hazırlıkta bu- 
lunmamıştık. Sevincimiz ise, bizden bir gösteri is- 
temeleriydi. Bundan büyük bir gurur duymuştuk. 
Allah'tan ki; Nisan'ın başında bir gecemiz olmuştu 
ve 6 kişilik bir ekiple gösteri yapmıştık. Hemen O 
arkadaşlarımızı toplayarak 2 gün gece gündüz 
demeden çalıştık, hazırlandık. 

Yolculuğa çıkacağımız gün geldi çattı, tutmuş 
olduğumuz araba hepimizi alamayınca, bir kaç ar- 
kadaşımız başka bir araba ile gitmek zorunda kal- 
dılar. Yolculuğumuz çok neşeli geçti, mola verdi- 
ğimiz yerde güzel bir düğün yaptık. Bu şekildeki 
bir yolculuktan sonra, akşama doğru Kayseri'ye 
vardık. Kayseri derneğinin değerli ilgilileri bizleri 
karşıladılar. Çok beğendiğimiz derneklerinde kısa 
bir dinlenmeden sonra, gecenin yapılacağı salo- 
na gittik, gençler burada hazırlıklarını sürdü- 
rüyorlardı. Bizleri görünce, sıcak ve içten bir şekil- 
de karşıladılar. Salonda son bir prova için onlar- 
dan ayrıldık, ne de olsa tüm gece birlikte olacak- 
tık. Kısa bir çalışmadan sonra akşam yemeği için 
oradan ayrıldık. Bizler ayrılırken, misafirler gel- 
meye başlamıştı. 

Yemekten geldikten sonra hemen hazır- 
lıklara başladık, ancak büyük bir telâş içindey-dik. 

  

Kayseri'li hemşehrilerimizde de aynı telâşı 
görüyorduk. Salon tıklım tıklım doluydu, bir- 

  

çokları ayaktaydı. 
Bizler soyunma odasında giysilerimizi 

seçmeye başladık. Şöyle ki; bize her zaman sı- 
cak ilgilerini esirgemeyen, her konuda yardım- 
cı olan Ankara K.K.K. Derneği'nden gelmişti 
giysilerimiz. Yine konuya özen gösterilmiş, İZ- 
mir gösterilerine rağmen, kendilerinin zor du- 
rumda kalmaları pahasına bize göndermiş- 
lerdi. Ancak giysiler Sivas'a değil de, Kayse- 
riye getirildiği için, gösteriye çıkılacağı ana ka- 
dar yapılamayan hazırlığın büyük telâş ve he- 
yecanını yaşadık. Düşünün, dakikalara sığdırı- 
lacak bir zaman sürecinde giysilerin kişilere uy- 
gunluğunu sağlamanın, eksikleri gidermenin 
vereceği telâşı. 

Herneyse, bu büyük telâştan ve Kayseri 
K.K.K. Derneği Başkanının anlamlı, yapıcı, bir- 
leştirici konuşmasından sonra ekibimiz göste- 
riye çıktı. Büyük beğeni alan ve halkı coşturan 
bir gösteri sunduk, alkış bir an bile kesilmiyor- 
du. Gösterimiz bittiğinde herkes ayaktaydı ve 
alkış bir an durmuyordu. Bizler soyunma oda- 
sına giderken çok mutluyduk, çünkü üzeri- 
mize düşeni başarıyla tamamlamıştık. Gece, sa- 
at 24.00'e kadar sürdü, birbirimizle iyice kay- 
naşmıştık. Ayrılık vakti geldiğinde herkes üz- 
gündü, ama bizi hemen bırakmadılar. Bizler 
otobüse binerken onlar da arabalarına binerek 
bizleri takip ettiler. Şehrin 7 kilometre dışındaki 
bir benzinliğe kadar geldiler ve bundan da, 
gece saat 02.00 olmasına rağmen, şikâyetçi 
değillerdi, aksine çok mutluydular. Orada çok 
güzel bir kaynaşma oldu, herkes bu kısa za- 
manda daha iyi bir şekilde kaynaştı. 

Ayrılık saati gelip çattığında üzülmüştük 
ama başkanımız bunun burada böyle bitmeye- 
ceğini, ileride bir tarihte iki dernek arasında pik- 
nik gezisi düzenlenebileceğini söylemesi - 
üzüntümüzü biraz olsun azaltmıştı. Dönerken 
hepimiz aramıza yeni bir KKK Derneği katılma- 
sından büyük bir gurur duyarak mutlu bir şekil- 
de yol alıyorduk. 

Bu açılış gecesi birçok arkadaşlığın baş- 
langıcı, daha önemlisi kültür birliğinin devamı 
için önemli bir adım olmuştur. Yazıma son verir- 
ken böyle bir olaya katılmaktan sevinç duyu- 
yor, KK Kültürünü koruyan, geliştiren ve çağ- 
daş düzeyde yaşatmaya özen gösteren daha 
nice KKK demeklerinin açılmasını diliyorum. 

Sedat ÇELİKTAŞ 

eğie 

     

 



  

  

  

  

"Düşünmek için bilmek, gerçekleri 
görebilmek için yine bilmek gerekir. Bilgi 
edinmenin yolu ise, okumak, her yönü ile 
okumak ve değişik görüşleri dinlemektir. 
Düşünmeden, düşünemeden özgür; okuma- 
dan, dinlemeden düşünür olunamaz... 

...Birşeyin iyi veya kötülüğüne ilişkin 
önceden kazanılan kanılar, düşünmeden 
(yargılamadan) değişik görüşü dinlemeden, 
okumadan devam ettiriliyorsa, o konuda 
önyargı var demektir. Önyargı insan kişi- 

liğinin değişmez bir karekteri haline ge- 
lirse "saplantı" olarak adlandırılır..." 

Yukarıdaki satırlar Yılmaz Aliefen- 
dioğlu'nun "Düşünsel özgürlük" adlı yazı- 
sından alınmıştır. Bu satırları okurken, 
aydınlarımızın düştüğü ve yıllardır kurtul- 
mak için bocaladığı kısır döngüyü düşün- 
meden edemiyor insan. Sınırlı sayıdaki ay- 
dınımızın, sınırsız konuda önderlik yap- 
ması, fikir ve bilgi üretmesi gerektiğinden, 
bu aydınlarımızın kendilerinden beklenen 
performansı gösterememesi sonucunda, 
yeni ilginç oluşumlar söz konusu olmuştur. 
Kimi aydınlarımız davalarına hakim ola- 
bilmek için, halk biliminin hemen her da- 
lında (ki, bütün bu dallar ayrı birer uzman- 
lık koludur) üretim yapmaya çalışmışlar, 
sonuçta havanda su dövdüklerini anla- 
yınca, büsbütün davadan kopmuşlardır. 

   

Türkler "kefenin cebi yok" derler. Bu 
söz; dünya malının dünyada kalacağı, öbür 
dünyaya insanların herhangi birşey götü- 
remeyeceği şeklinde yorumlanır genellikle. 

Ancak, bu anlamlı sözün günümüzde, 
özellikle bizim toplumumuzda pek geçerli 

- olduğu söylenemez. Toprakları bol olsun, 
dedem doksanaltı yaşında, büyükannem 
seksenaltı yaşında, tüm dünya varlık- 
larına veda edip sonsuzluğa göçtüler. De- 
demin kefeninin cebi vardı. Bu cep ağzına 
kadar göç anısı, şarkı, halk hikâyesi, ata- 
sözü, vb. kültür ürünü ile doluydu. Özellikle 
son yıllarında odasına kapanıp, ağlayarak 

söylediği ve sonradan hiçkimselerde duy- 
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MECİLİĞİN GEREKLİLİĞİ ÜZE 

      Hayri SUKTAR/İSTANB 

Bunlardan başka, aydın olmadıkları 
halde, bulundukları konum gereği aydın 
görünen insanlar türemiş ve topluma kü- 
çümsenemeyecek zararlar vermişlerdir. 
Okumayan, tartışmayan, araşiırmayan, 
bilmeyen, öğrenmek de istemeyen bu sah- 
te aydınlar, okuyan, tartışan, araştıran, 
öğrenmek için özel yaşamını bile hiçe 
sayan insanlara hoşgörüsüz, şabloncu fi- 

, kirlerle saldırmışlar, o günlerin politik 
kargaşasını da arkalarına alarak, gerçek 
aydınları suskunluğa, yılgınlığa itmiş- 
lerdir. 

Örneği görülmemiş bir şekilde halk 
bilimine sahip çıkan, onu yokolmaktan 
kurtarmaya çalışan değerli insanlar, 
tartışma plâtformlarından uzak tutul- 
maya çalışılmışlardır. 

Köprülerin altından çok sular geçti. 
Günümüz dünyasında ve Türkiye'de çok 
şeyler değişiyor. Tabular yıkılıyor, aşıl- 
maz denilen dağlar aşılıyor. Her geçen 
gün yepyeni olaylara gebedir. 

Sözlerimi M. Niyazi Öktem'in "Öz- 
gürlük" adlı yazısından bir alıntıyla biti- 
riyorum. 

"..Zaman, uzay koşulları içinde 
"kötü"nün, "çirkin'"in, "yanlış'ın, "ahlâk- 
sız"ın geçerli olduğu toplumlara rastla- 
mak olanaksızdır. Ayrıca, varolmaları, 
patolojik (hasta) bir sosyal olguyu değim- 
ler." 

Le) 
db A      NE Si 

H. SUKTAR/İSTANB     

madığım birçok Apsuva halk şarkısını da 
aldı götürdü. Anneannem, bilir miydi bil- 
miyorum ama, hiç şarkı söylemezdi. Ancak 
uzun kış gecelerinde beni dizine oturtup an- 
lattığı masalların tadı halâ damağımdadır. 
Yosun gözlü, tatlı dilli anneannemin ölümü 
dedemden çok sonra olduğundan, kefen ce- 
binden bazı şeyler çalabildim. Ardından 
yakın çevremden birçok kişi belleklerinde- . 
ki hazinelerle birer birer ebediyete göç- 
tüler. 

Günümüzde bu kültür erozyonu had saf- 
haya varmıştır. Kafkasya'dan göç eden ne- 
silden kimse kalmadığı gibi, onları ta- 
nıyan, onların söylenceleri ile büyüyen ne- 
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silden de çok az kişi kalmış olup, bu değerli 
insanların belleklerini ölümsüzleştirmek 
için acil önlemler almamız gerekmektedir. 

Yapmamız gereken tek şey var; derle- 
mek, derlemek, yine derlemek. 

Derleme yapabilmek için profesyonel 
olmaya da gerek yoktur. isteyen herkes der- 
leme yapabilir. Ancak derleme yaparken 
dikkat edilmesi gereken Konular vardır; 
amatör derlemeciler duyduklarını hiç yo- 
rumlamadan, kendilerinden birşeyler ek- 
lemeden (söylenenler kendilerine mantık- 
sız bile görünse) olduğu gibi derlemelidirler. 

* 

Yorumlamak, yanlışları, yozlaşmışları 
düzenlemek sonraki aşamadır ve mutla- 
ka profesyoneller tarafından yapılma- 
İıdır. 

Unutulmaması gereken; derlemeci- 
lik zor ama soylu bir iştir. Derlenip to- 
parlanan her kültür ürünü, kurumaya 
yüz tutmuş kültür ağacımızın tekrar 
yeşertilmesi için gereken sudur. 

Haydi arkadaşlar, kökleri taa tarih 
öncelerine ulaşan ulu çınarımızı kuru- 
yup yok olmaktan kurtaralım. 

Saygılar sunarım. 

  

Bilindiği üzre, Halk Oyunlarımız gerek 
taklit icraatlarla, gerek.e özkurumla- 
rımızın icraatlarıyla Türkiye kamuoyunun , 
huzuruna bir çok kez çıkmıştır ve 
çıkmaktadır. Kitlelerce büyük beğeniyle iz- 
lenen halk oyunlarımız, özellikle son bir 
kaç yılda çeşitli kültüre! faaliyetlerin vaz- 
geçilmez unsuru olmaktadır. Gerek çeşitli 
folklor yarışmalarında, gerekse özel faa- 
liyetlerde halk oyunlarımızı sık sık 
görmeye başladık. Sevindirici gibi görünen 
bu olay, maalesef oyunların özbenlikle- 
rinden uzak olması ve icra eden kurum ve 
şahısların amaçlarına paralel gelişmesi 
düşündürücü ve üzücü boyutlara varmıştır. 
Halk oyunlarımız, çeşitli sıfatlar altında 
çeşitli zümrelere hizmet eder hale getiril- 
mektedir. 

Tabii ki, bir soruna değinildiğinde, bu 
soruna çözüm alternatifinin de getirilmesi 
gerektiğinin bilincindeyim. Halk oyun- 
larımızı bizim halkımızdan daha güzel, 
daha iyi icra edebilecek kurum ve kişilerin 
olamayacağı bir gerçektir. Ancak bu gerçek 
de, günümüzde yeterli kalmamaktadır. 
Halk oyunlarımızın mükemmelliği, onu 
sergileyen ve sergiletenlerin emekleri para- 
lelinde olacağından, sergileyen ve sergilet- 
en kişi ve kurumların niteliği ön plâna çık- 
maktadır. 

Ben bu soruna nasıl çözüm getirilmekte 
olduğunu 27 Mayıs'ta izmir'de gerçekleşen 
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Ankara K.K.K.D. Kafkas halk Oyunları 
gösterisine değinerek vurgulayacağım. 
Öncelikle sergiletenler tabirime karşılık 
gelen sayın dernek yöneticilerinize ve 
emeği geçen diğer çalışan arkadaşlara te- 
brik ve teşekkürlerimi sunmadan geçeme- 
yeceğim. Kısa bir süre zarfına büyük emek- 
leri sığdırabilen sizler, halk oyunlarımızın 
ne olduğunu, nasıl oynanması gerektiğini 
ve kimlerin oynayabileceğini olumlu kit- 
lelerin gönüllerine taht kurarak, olumsuz . 
kitlelerin de kafalarına vurarak göster- 
diniz. Özellikle, bizlerden olup da oyunları- 

“mızın sadece gösteri ve akrobasi kısım- 
larına değinerek kitlelere çıkan ve profes- 
yonelliği savunanlara amatörce bir ders 
verdiniz. Halk oyunlarımızla kitlemize bir 
şeyler verilebileceğini gösterdiniz. 

Ve siz, sergileyen arkadaşlar; teknikle 
içtenliği bir araya sokup müzikle bütünleş- 
meyi gösterdiniz. Sizlere öğretilenleri, ken- 
di içten duygularınızla süsleyerek bizlere 
sundunuz. Şuna inanmalısınız, sizlerin ye- 
rinde olmak isteyen öyle çok arkadaş var 
ki. Bu tatlı kıskançlık, umarım diğer folk- 
lor çalışmalarını da kamçılayacaktır. 
Ayrıca gösteri öncesi ve sonrası içten dav- 
ranışlarınız da gönüllerde silinmez izler 
bıraktı. 

Bizlere, yine yürekten kutlamak ve 
başarınızın devamını dilemek kalıyor, 
esen kalın. 
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TEK ATLI, (Roman) ÇeraşeTembat.................................... ee 5000 TL 

GÖÇ, İzzetAydemir............................ eee erener esas arme sanane 5000 TL 

KAFKASYA MÜRİDİZMİ, Aytek Kundukh....................eerannn 5000 TL 

EFSANELER HİKAYELER PORTRELER, Osman Çelik........... asama b 5000 TL 

KAFE (Tiyatro), Osman Çelk........................................................... e eaeseesesen 3000 TL 

İMAM MANSUR, Tarık KUİİU............. erener 3000 TL 

GURBETTEKİ KAFKASYA'DAN BELGELERİ, SeferE.Berzeğ.............................. 3000 TL 

BELGELERİl,SeferE.Berzeğ.............................................. 3000 TL 

BELGELERİ, SeferE.Berzef.................................... eee anane 3000 TL 

ÇERKES SORUNU ve TBMM'YE SUNU, Mehmet FeizereyŞoenu........................... 2000 TL 

SOVYET ÇEÇEN ŞİİR ANTOLOJİSİ, Haz: Refik ÖZGEMİR. a.a 3000 TL 
ÇERKES MOTİFLERİ, Mehmet Felzerey Şoenu.................................................... 3000 TL 

DAĞISTAN'DAN BİRER YILDIZ (Şiirle), SemihSeyyidDağıstanl.............................. 3000 TL 

ADIGE PŞASE (Şiirler), Meretıko Metin.................... een asan 3000 TL 
KAFKASLARDAN UZUNYAYLAYA, Ahmet FahriCanak...................nn 3000 TL 

KAFDAĞI (Eski sayılar), adedi...............00000000eneneemeeee een 3000 TL 

KARTPOSTAL (Küçük boy), adedi... a 200 TL 

KARTPOSTAL (Büyük boy), adedi..............00100000neeeeee 300 TL 
POSTER (Küçük boy), adedi....................................... eee 1500 TL 

POSTER (Büyük boy), adedi....................................... ee 2500 TL


