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Merhaba 

Yeni bir sayı, yeni bir dergi ve yepyeni kö- 
nularia bir kez daha, büyük bir çoşkuyla merhaba 
GİYOrUZ SİZE, 

Merhabamızla birlikie özür de diliyoruz. Bu 
sayımız diğer sayılarımızdan daha geç ulaştı size. 
Tüm dernek çalışmalarının 125. yıl anma ve kültür 
haftasına yönelmesi bu konuya emek verenlerin 
çabalarının bu konularda ulaştırması bunda eiker- 

-di. 

Zira dergimize katkıda bulunan iüm 
hemşerilerimizin konferans verecek olması ve ge- 
len misafirlerin ağırlanması çalışmalarında bulun- 
ması bu geçikmelerinde etken oldu. 

Dergimizin geçen sayılarında yapılan dizgi 
hataları ve eksiklikler içinde özür diliyoruz. Geçen 
sayımızın içindekiler sayfasında "Muhaceret 
Şiirleri" bölümünde verdiğimiz “Kim Biliyor, Var- 
sam da Dünyada" ile "Pşine" şiirlerinin çevirenleri 
dizgi hatası olarak Kazbek H. ismi çıkmıştır. Bu 
şiirleri çeviren arkadaşımızın ismini Meretiko Metin 

. Olarak düzeltip bu konuda bize uyardığı için kendi- 
“sine teşekkür ederiz. 

Diğer bir konuda "Köylerimiz" bölümünde | 
tanıtmaya çalıştığımız "İkizce, Köyü" hakkında geti- 
rilen sözlü eleşiirilerdir. Okurlarımız bu köy 
tanıtımda eksik ve yanlışlıklardan söz ettiler. 
Öncelikle şunu belirimek isteriz: Köy tani- 
tımlarında esas alınan ölçüt köyün dışardan birisi- 
nin değil, o köyden veya o köyün sakinlerinden 
birisince tanıtılmasıdır. Zira kimse doğduğu ve 

. yaşadığı köyü, bir başkasından daha az tanıyamaz. 
Ayrıca bu yöntem insanımızın kökenini köyünün 
taa Kafkasya'ya dayanan kökenini araştırmaya 
yöneltecektir -ki bu da Anayurila ilişkisinin ari- 
masına etken olacaklır.- Bu nedenle köy 
tanıtımlarında dergimizden çalışanlarından çok O 
köyün insanlarının tanıtımını tercih ediyoruz. Ne 
var ki bu tanıtımı yapan arkadaşlar, çeşitli neder- 
lerle eksiklik ve hatalar yapmış olabilirler. 
Doğrusunu bilen arkadaşlarımızın bu eksiklerimizi 
tamamlayıp hataları düzelimelerinide dikkate alıp 
yayınlamaktan çekinmeyeceğimizi belirmek iste- 
TİZ. 

Dergimizde okuyucularımıza açıklamak İste- 
diğimiz diğer bir konuda temsilcilikler konusudur. 
Bu konudaki dergimizin temel ilkesi: Gönü!- 
#ülüktür. Temsilcierimizin temsilcilik konusunda 
istekli ve gönüllü olması ve dergimizin ilkelerini 
menimseyen bulunduğu yörede dergimizi temsii 
edebilecek nitelikte toparlayıcı belirleyici olması 
gerekir. Ayrıca bugüne kadar temsilcilik görevini 
kabu! eden arkadaşlarımızın da derginin sadece 
abone işleri ile değil, bulunduğu bölgelerindeki 
önemli olayların haber olarak yazabileceğine ina- 
nan arkadaşlarımız olması gerekir. Çalışmalarını bu 
doğrultuda yoğunlaşiırmaları temel çalışma 
esasıdır. 

Derneklerimizin bulunduğu kenilerde hiç 
bir talep olmaksızın, tüm derneklerimiz -ki bu 
görevi bu güne kadar layıkıyle yaptıklarına 
inanıyoruz.- doğal birer temsilcidirler. Zira dernek- 
lerimiz hemşerilemizin yoğun bir şekilde bir araya 
geltikleri ve iletişimlerin en yoğun olduğu kuru- 
luşlardır. 

Değerli Okurlarımız, 

Üçüncü yılın başından beri hemen her 
sayımızda her anlamda yoğun ve çoğulcu 
katılımlardan söz edip durduk. Adeta bu konuda, 
kısa zamanda, büyük bir patlamada oldu dersek 
fazla abartmış olmayız. Gerek temsilcilikler olarak 
gerekse abone sayısı olarak kaydedilen 
gelişmeler, ve de gerekse yoğun ilgi hiç de yaba- 
na atılabilecek gibi değil. Ancak hemen sormamız 
gerekiyor. Yeterli mi?... Bizce değil. Zira daha 
çok katılım, daha büyük bir kitle, daha büyük bir 
güç demektir. Bu güçte hedeilenen yere daha 
çabuk ulaşma değerlerimize, canımıza yönelen 
asmilasyonun daha çabuk yok olması demektir. 

| İşie bu patlamanın sonucu olarak İzmir tem- 
silcisi Fuat Aydemir, Bursa temsilcisi Leveni Ayie- 
kin, İzmit temsilcisi Özcan Acar, Mersin temsilcisi 
Yusuf Duman isimli arkadaşlarımız temsilcilik 

görevini üstendiler. Kendilerine candan teşekkür 
ediyor hepsine aramıza hoş geldiniz diyoruz. 

Bu güzelliklerin yanında sayımızın tam ba- 
sılmaya başladığı sırada bizleri acı içerisinde bıra-



i ip ile karşılaştık. Derneğimiz çalışanla- 

ardan ve her Zaman büyük özverilerle faaliyetler 

srisinde bülunan Kafkas Kültür Sitesinin Müte- 

ni üstlenen LAK DURSUN AKKAYA feci 

arşısında kaybettik. Merhuma Tanrıdan 
mşerilerimize başsağlığı diliyoruz. 

mıza gelince; 
a ağırlığı, Abhaz olayları konu- 

şünce yazıları ile Ağustos 

ia Anayurt'a giden 
turuyor. Kapak res- 
yöresi olan Çeçen- 

ntüler sunu- 
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" Yismeyi Özdemir'in "Abhazya da birşeyler oluyor" 
- isimli yazısını 3-5. sayfalarda, Hapsi V. 

"Kafkasya'da Olup Bitenler ve Olması Gerekenler" 
başlıklı yazısını 6-7. sayfalarda bulabilirsiniz. 

Kültür Mitoloji bölümünde ilk üç sayıda giriş 
- bölüm!ierini verdiğimiz Nartların 111. bölümü Yene- 
miko M.'ün kaleminden 8-9. sayfalarda yer alıyor. 

Kültür/Coğraftya geçen sayıda vereme- 
diğimiz Kafkasya'nın 111, kısmını (Tarihsel Nüfus ve 
Kolöni Dönemi) başlıklı kısmını Cevdet Hapi 10- 
15. sayfalarda sunmaya devam ediyor. 

i<ültür Tarih bölümünde Kuzey Kafkasya'lı 
ressam Namık İsmail'in yaşam ve sanat öyküsünü 
Yismeyl Özdemir 16. sayfada anlatıyor. 

Öykü bölümünde 17. sayfamızda "Dün- 
Bugün-Yarın-1" isimli öykü ile nasıl yavaş yavaş 
kaybolup gittiğimizi anlatmaya çalıştık. 

Her zaman olduğu gibi Sanat Edebiyat 
bölümünün Anayuri Şiirlerini 18. sayfada, Muha- 
cereit Şiirlerini ise 19-20. sayfada bulabilirsiniz. 

Köylerimiz bölümünde yine yeni bir katılım 
Yalçın Dumrul arkadaşımız kendi köyü olan Ada- 
na'nın Tufanbeyi ilçesine bağlı Akpınar (LOOĞ- 
KIT) köyünü 21-22. sayfalarda tanıtıyor. 

Sevgili çocuklar; 

Sizin sayfalarınız gösterdiğiniz ilgiyle birlikte 
bu sayımızda arttı. Bundan önce 4 sayfa olarak 
verdiğimiz bölümünüzü bundan böyle 5 sayfa ola- 
iak vereceğiz. Bu sayımızda ise Zafer abiniz, De- 
niz ablanız sizlere "Ayşe ile Dedesi" ve "Tilkinin 

am edeceğimizi belirti- 

Bu sayımızın” Görüş/Düşün bölümünde 

Dostluğu" isimli iki masalla, "Birazda Düşünelim" 

bölümü, şiir ve bir kardeşinizin gönderdiği resmi 

ile süsledikleri bahçenizi 23-27. sayfalarda sunu- 

yorlar. 

Değerli okurlarımız, bu sayımızın Anayuri 

Haberleri bölümünde Kafkasya'dan gelen bir grup 

konukların gezilerini anlatan yazımızı 28. sayfada 

Kafkasya'ya Turistlik grup gezisinden izlenimleri, - 

Yasin Çelikkıran'ın kaleminden 29-37. sayfalarda 

— veriyoruz. 

Aynı bölümde S.S.C.B. Rodina Derneği 

Davetlisi olarak .Kuzey Kafkasya'ya giden 

Demeğimiz calışanları Huvaj F. Jaji Suzan - Tilişe 

- Süleyman'ın izlenimleri 38-50. sayfalarda resim- 

lerle birlikte, Çeçen-İnguş'u anlatan bir resmide 

kapakta veriyoruz. Yazının içerisinde önümüzdeki 
sayılarda da sürecek olan Kafkasya tanıtımı ve 

Anayurt'ta bağların güçlenmesini sağlayacak Ana- 

yuri'a gitme yollarını ve gidiş şekillerini anlatmaya 

— çalıştık. 

Aynı bölümde 52. sayfada Hax Seferbiy'in 
Sikhun Hasan'ın gazeteye yaptığı ziyareti anlatan 

. yazısını sunuyoruz. 

Dernek Haberleri bölümünde A.K.K.K. 
Derneği salonunda Kafkasya'yı ziyaret eden 
hemşerilerimizin izlenimlerini anlattıkları toplantıda 
dernek başkanımız Aslan Arı'nın yaptığı 
konuşmanın metninin 53-54. sayfalarda sunu- 
yoruz. 

Toplum haberleri bölümünün 55. say- 
tasında toplumumuzu etkileyen ve birlikteliğimizi 
sağlayan sevinçli ve üzüntülü günlerimizi vermiye 
çalıştık. Aynı bölümde 56. sayfasında dergimiz 
basılmakta iken bir trafik kazasında kaybettiğimiz 
LAK DURSUN AKKAYA ile ilgili duygu izlenim ve 
ağıdı Sönmez Baykan arkadaşımız aktarıyor. 

Bu sayımızda konuların yoğunluğu nede- 
niyle, "Okuyucudan Okuyucuya" köşesini vere- . 
miyoruz. İlgilenen tüm okurlardan özür diler, 
önümüzdeki sayılarda bir demokratik kürsü olarak 
sürekli yer vermeye çalışacağımızı belirtiriz. 

Daha aydın ve acılardan uzak gelecekte 
mükemmel! sayılarda buluşabilmek umuduyla ... 

Mustafa Aziz ÖZBEK 
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Uzakta denizin gözyüzü ile birleştiği ufuk . 
çizgisini bulabilmek zorluyor beni. Mavi deniz, 
Mavi gök ağustos güneşinin altında kuçaklaşmış. 
Denizden karaya esen serin tatlı rüzgarın okşa- 
yışını duyuyorum. Akdeniz kıyılarında Alanya- 
Manavgat arasında bir dinlenme kampında bulu- 
nuyorum. Dev okaliptüsler ve palmiyelerie gölge- 
lenen oba'mın balkonunda huzur ve barış dolu bir 
maviliğe bakıyorum. Barışın kanı olan bir mavi- 
liğe... Yeşil palmiyelerin aliındaki huzur dolu ses- 
sizlik, dünyanın bir başka köşesinde on yıl kadar 
önce aynı maviliği tatdığımı, palmiyelerin hışırtısını 
müzik gibi dinlediğimi, denizin iyot kokusunu 
ciğerlerine doyasıya çektiğimi anımsatıyor. Ama 
şimdi o uzak cennette barış ve huzur bozulmaya 
yüz tutmuş, mavi, beyaz ve yeşilin kucaklaştığı o 
cennet yurtta sokaklar kana bulanmış, zırhlı 
araçların ve asker postallarının sesi duyuluyor 
olmuş. Evet, bu uzaktaki yuri, Anayurt Kafkas- 
yanın Güney-Batı köşesi Abhazyadır.... 

Abhazya... Bu sözcükler neler neler anım- 
satmaz Sürgün Kafkaslılara Abhazya... Taşı-top- 
rağı destanlarla, masallarla uygarlıklarla yoğrul- 
MUŞ, İnsanlık, kardeşlik, sevgi yurdu... 

Abhazya, Nariların, Promeiheus'un, Abrits- 
kıl'in, Amazonların yurdu... 

Abhazya, Argonotların dilinde Altın post 
ülkesi olan güzel yurt... 

* Abhazya, Büyük Ozan, Büyük İnsan Dırmit 
Gulya'nın yurdu... 

Abhazya, Kafdağı İnsanının afsunlu, gizemli 
yurdu... 

Arkasını Kuzey Kafkasya sıra dağlarına da- 
“ yamış, yüzünü hırçın, azgın Karadeniz'e çevirmiş, 
Halkımızın alın yazısı olmuş Karadeniz, binlerce 
yıldan bu yana sahiller boyu Abhazya toprakları ile 
fısıldaşır, karayı döver, bağırır, kavga eder, sonra 
yeniden barışır. Abhazya ve Karadeniz... Biri 
diğerini anımsatan, sır dolu, güzellik, destan, ma- 
sal acı, ağıt, gözyaşı, sevinç ve umut dolu iki 
SÖZCÜK... 

Karadenizi Türkiye kıyılarında bile görünce, 

o KAFDAĞI e 31/32 AĞUSTOS/EYLÜL 1989 
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Yismeyi ÖZDEMİR 

neler neler geçmez kaikaslının düşüncesinden. 
“Ya birde Kafkas kıyılarında Karadeniz ile karşıla- 
şırsan, Bakınız, o zaman neler geçer düşün- 
cemizden, belleğimizden; 

Selam Karadeniz, 

Hırçın deniz selam... 

Binlerce yıldır ağıdın 

Çığlık çığlığa... 

Dövüp durursun Kafkas kıyılarını... 

Yoksa, çocuklarını 

Gurbete yolladı diye 

Düşman mısın karaya...? 

Selam, 

Kara gözlü 

Karadeniz selam... 

Oysa toprağın suçu ne...? 

Sen Yuttun . > 

Acımasızca, oburca 
Binlerce yüreği, sevgiyi, umudu... 

Karşı kıyılarında da 

— Binlerce yürek çarpıyor, 

Binlerce umut düş 

Seni aşıyor, 

Vatanla kucaklaşıyor... 
Selam 

Güzel deniz, 

Kara gözlü denizim... 

(Tuapse, 11 Eylül 1978 Yismeyl Özdemir. Nisan- 
Mayıs 1979 Nartların sesi Gazetesinde yayınlanmıştır.) 

Oysa soru sormak, "yavrularımı nerelere 
attın Ey karagözlü deniz..." demek Kada nın Ab- 
haz ülkesinin hakkıdır. 

Denizle kader birliği etmiş olan bu Kafkas 
yurdunun Karadeniz'e 200 km. lik kıyısı bulun- 
maktadır. Gürcüstan S.S.C'nin içerisinde yer alan 
Abhazya Özerk S.S.C'nin yüzölçümü 8998 km? 
dir. Bu topraklar üzerinde çeşitli ırklar ve halkiar- 
dan oluşan 480 000 kişi yaşamaktadır. 4 Mart 

iş



1921'den bu yana Otonom (özerk) bir cumhuri- 
yettir. Başkenti Sohumkale yada Sohumi (Abhaz- 
cası Akuwua) dır. 

Dünyanın en uzun yaşamlı insanlarının yur- 
du... Abhazya bu özelliği ile bilim çevrelerinin dik- 
katini çekmiştir. Bu uzun yaşamlı insanların 
dinçtiğini sağlıklı görünümlerinin nedenini tıp oto- 
riteleri şimdilerde bile incelemekiedirler. Bu denli 
uzun ve sağlıklı yaşıyan insanların ülkesinde Ab- 
hazya Nüfusunun hızla çoğalması gerektiği akla 
gelmektedir. Ama, ne yazık ki Abhazya'da Abhaz 
halki azınlık durumuna düşürülmüştür. Giderek 
de kendi valanında vatansız hale getirilmeye 
çalışmaktadır. Savaşlar, toplu sürgünler, göçlerle 
boşalan Abhazya'ya başka halklar yerleşmiş ve 
Abhazlar azınlık haline getirilmiştir. Bu gün 480 
000 kişiye ulaşan bu nüfusun einik tablo 
şöyledir: 

Abhaz o Nülusu 77276 kişi 

Ermeni " 7/4 850 ” 

Gürcü ” 199 595 " 

Rus " 92 899 ” 

Azeri " 13114 " 
Ukraynalı 110588 ." 

Diğerleri 17 000 ” 

(Bu rakamlar Nartların sesi gazetesinin 

Şubat 1980 sayısında yayınlanan Kutelya Erol 
Kılış arkadaşımızın yazısından alınmıştır.) 

Abhazya'nın bu durumu ve giderek artan, 
doruğa ulaşan gürcü Baskıları Abhazlar kadar Ku- 
zeydeki Nalçık, Çerkes, Maykop bölgelerindeki 
insanlarımız ile Kafkasya dışında yaşayan Sürgün 
Katfkaslıların da kanayan yarasıdır... Hiç dinmeyen 
yürek ağrısıdır... 

Yirminci yüzyıl biterken, halklar, uluslar ulu- 
sal kimliklerini onurlu bir biçimde ortaya koyup 
dünya kamuoyuna kabul ettirirken, peresteroika 
ve Glasnost rüzgarlarının estiği Gorbaçov Sovyet- 
ier'inde çok sınırlı bir biçimde yansıyan Abhazya 
olayları T.R.T. Haber bültenlerinde de gerekliği 
biçimde ele alınmamaktadır. 16.7.1989 günlü 
bültenlerde konu birkaç cümle ile geçmiştir: 
“Gürdüstan Cumhuriyetine bağlı Abaza Özerk 
Bölgesinin başkenti Sohumkale'de Abazalarla 
Gürcüler arasında çatışmalar oldu. 11 Kişi öldü, 
127 kişi yaralandı. Çatışma yörelerine askeri birlik- 
ter sevkedildi..." 

Rustaveli gibi ozan, Pisrosmanaşvili gibi 
ressamlar yetiştirmiş dünya uygarlığında, evren- 
sel kültürde yerini almış kardeş Gürcüstan'ın Gul- 
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ya'nın yurdundan, o minicik ülkeden isteği nedir 
«...? Milyonlarca kişiye ulaşan Büyük Gürcistan 
neden Küçücük Abhazya'yı yutmak istiyor, ne- 
den yaşam hakkı tanımıyor...? 

Yüreği yuri sevgisi dolu Abhaz kardeşimiz 
Eroi Kılıç bakınız bu konuda neler söylüyor; Anka- 
ra'dan Antalya'ya harekeli simeden önce elime 
geçen Erol Kılıç'ın notlarını aynen akiarmak isiiyo- 
rum; 

“Kafkas Sovyet cumhuriyeilerinden 
olan Gürcüstan'da son aylarda meydana 
gelen olaylar Abhazya Özerk Sovyet 
Gumhuriyetini ve bu bölgenin otokhton 
halkı olan Abhaz'ları da gündeme getir- 
miştir. Aslında problem yeni değildir. 
Problem defalarca gündeme gelmiş an- 
cak bu güne dek bu boyuta ulaşmamıştı,. 
Gorbaçov ile başlanan açıklık politikasına 
paralel olarak bir takım problemler bu 
gün daha iyi bilinmektedir. 

Bilindiği gibi bir İber-Kafkas halkı 
olan Abhazlar, Abhazo-Adıgeiski dil gru- 
buna bağlı olmalarına karşın ülkenin 
coğrafi ve topografik yapısına uygun ola- 
rak Gürcü halkı ile binlerce yıldan beri bir 
arada yaşamışlardır. Zaman zaman çok 
uluslu müşterek devletleri, örneğin 
geliştirmek, özgürce haberleşmek iİste- 
mekitedirler, Abhaz ülkesinin binlerce 
yıllık otokton halkı olan Abhazlar, ayrıca 
ülkelerin gürcülerce kolonileştirilmesi- 
nin durdurulmasını istemektedirler. Ab- 
haz bilim, sanat, kültür ve düşün adam- 
larının bir takım organizasyonlarda görev 
almalarına fırsat tanınmasını, Gürcü Men- 
'sevik devleti ve onun devamı olan Stalin 
dönemi Gürcü rejiminin bu ülkede yap- 
tıkları, İnsanlığa, çağdaş düşünceye ay- 
kırı tahribatın bir an önce ortadan kaldı- 
nlimasını istemektedirler. Gürcüleştirilen 
yöre adlarının, değiştirilen ad ve soyad- 
larının, kimlik arayışı içinde bulunan ve 
binlerce kişiye ulaşan bu insanların eski 
adlarını ve soyadlarının geri almaları için 
yeni düzenlemelerin yapılması istenmek- 
tedir. İş bulmada, belli işlere eleman al- 
mada, belli düzeylere, mevkilere ulaş- 
mada ayrıcalıkların kaldırılmasını, bu İŞ 
yerlerinde Gürcü dilinin tercih edilme- 
sine son verilmesi istenmektedir. 

Özetle Abhazlar daha çok özgür- 
lük, daha bir insanca yaşamak istemekis- 
dirler. Gürcüsten sınırları içinde kalan 
Abhazya Özerk Cumhuriyeti bu günkü 
statüsü ile kalırsa çağdaşlığı yakalaması, 
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Sosyalizm'in nimetlerinden faydalan- 
ması, sosyal ekonomik ve kültürel alan- 
larda gelişmesi mümkün değildir. Hele 
Sovyetler birliğinden ayrılma noktasına 
varan, Şoven ve İrkçı Gürcüstan'ın ar- 
kasından, Abhazların da gitmesi 

mümkün değildir. 

Bir gürcü Edebiyatı yayın organı 
olan “Literaturuli Sakartuelo” gazete- 
sinde şöyle yazılar yayınlanabilmektedir: 

“Gürcistanda gürcülükten başka 
birşey olmamalıdır. Gürcü olmayan da 
Gürcüdür. Gürcüce konuşmalıdır. Gür-' 
cüce yazmalıdır. Gürcüce okumalıdır. 
Gürcü kültürü ile yetiştirilmelidir. Gürcü 
öri ve adetleri ile yaşamalıdır. Yoksa hiç 
bir surette gürcü vatandaşı sayılamaz." 

Gürcü Hükümetinin kontrolünde 
yayınlanan bir gazetede bu satırların 
yazılmasına müsade edilmesi, bu çağdışı 
düşünceye meydan verilmesi, Gürcü 
Hükümetinin Şoven asimilasyon politi- 
kasının açık delilidir. Abhazlar ise bu 
asimilasyon politikasına ve Yeni Sta» 
liin'lere elbette evet demeyeceklerdir. 
Ve elbette Gürcistan Cumhuriyetinden 
ayrılmak isteyeceklerdir. Nitekim 18 Mart 
1989 tarihli büyük toplantıda alınan ka- 
rarlar Bağımsız Bir Abhazya amacına 
yöneliktir." Erol Kılıç kardeşimizin sözleri bura- 

  

da bitmektedir. Bu açıklamaya eklenecek fazlaca 
bir şey yoktur. 

Dileğimiz Sayın Gorbaçov'un getirdiği 
çağdaş anlayışın ışığı altında Abhaz halkının so- 
runlarına çözüm getirilmesidir. Sanırım Gorbaçov 
yönetiminin Nükleer silahları kısıtlama amacına 
yönelik çabalarının yarattığı inandırıcılık, bu güne 
kadar Sovyetler Birliğinde yanlış ve kötü uygu- 
landığı bir çok yetkilice de itiraf edilen Lenin'in 
"Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı" başlığı 
altında Kolkhide ve Bagrat devletleri zaman za- 
man da bağımsız olarak tek başlarına devletler 
kurmuşlarsa da aynı acıyı aynı kaderi aynı sevinci 
paylaşmışlardır. Abhazyanın gerek Gürcüler ile 
birlikte olduğu müşterek devletlerinde, gerekse 
bizans ve Osmanlı dönemlerinde, kısacası her 
dönemde bağımsız bir statüsü ola gelmiştir. Hatta 
Bagrat krallarının büyük bir kısmı da Abhaz 
kökenlidir. 

Binlerce yıldan bu yana birlikte yaşayan bu 
iki Kafkas halkından Abhazlar bu gün neden 
Gürcüstan'dan ayrılmak istemekiedirler...? 

Bu soruya yanıt ararken Kafkasya'yı, Kaf- 
kasyalıları, Gürcü Menşevik Devletini, Stalin'i ve 
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bu günkü Gürcü yönetimini yakından tanımak ge- 
rekmekiedir. 

Bilindiği gibi Kafkasya bir halklar, diller ve 
einik grublar mozayığıdır. Dünyanın hangi 
ülkesinde olursa olsun milliyetçi hareketler, aynı 
ülke sınırları içerisinde yaşayan diğer etnik grup- 
ların milliyetçiliğini uyandırmış, bir etki-tepki olayı 
halinde gelişmiştir. Kafkasya'da, bu denli ulusun 
bir arada bulunduğu bir yerde milliyetçilik ilkeleri 
çok rahat bir biçimde pratiğe ulaşamaz. Gerek 
Menşevikler, gerekse Stalin'in uygulamaları il- 
ginçtir. Sosyalist olma iddiası ile ortaya Çıkan 
Menşevik Gürcü Hükümeti ve hiçie Sosyalisiçe 
davranmayan Stanlin einik grupların bulunduğu 
Gürcistanda çok kötü bir uygulama yaparak top- 
iumların başına büyük sorunlar bırakmışlardır. 
Bütün bu kötü uygulamalar bu gün su yüzüne 
çıkmıştır. Gürcistanda kimi gruplar tek bir devleti 
tek bir halk istemektedirler. Gürcüstan sınırları 
içerisinde Abhazya ve Acara Özerk Cumhuriyet- 
leri ile Güney Osetya Özer bölgesi bulunmak- 
tadır. Aşırı milliyetçi Gürcüler bu gölgelerin 
varlığına katlanamamaktadır. Ayrıca ülkede 
yaşayan Azeri, Ermeni, Rus, Rum, Tatar, Türk ve 
başka kökenli gruplar bulunmaktadır. Bu etnik 
grupların bu topraklardan bir an önce uzak- 

' laşmaları için aşırı milliyetçi Gürcüler her türlü 
baskıyı yapmaktadırlar. Oysa bu uygulama 
Gürcüstan dostlarını yitirme gibi bir olgu ile karşı 
karşıya getirmiş bulunmaktadır. Nitekim bu yılın 
Mart ayında Abhazya'nın LIHNI adını taşıyan tarihi 
köyünde toplanıp bir deklerasyon yayınlayan ve 
bu deklarasyonurn Gorbaçov, Başbakan Rijkov ve 
diğer Parti üst yöneticilerinde gönderilmesi için 
imzalayan 30 binden fazla katılımcı arasında yuk- 
arıda saydığımız halklardan da binlerce kişi bulun- 
maktadır. Abhazlar ve Abhazyada yaşıyan diğer 
etnik gruplar neler istiyor...? İsteklerinin haklılığı 
karşısında hayır demek mümkün değil. Öncelikle 
Gürcüstan'ın bu etnik gruplara insanca davran- 
ması ve bu halkları tanıması gerekmektedir. Bu 
halkiar giderek sosyal ve kültürel yaşamlarını 

. özgürce ortaya koyduğu ilkelerin doğru uygulan- 
masına da yönelir. Aksi halde Gorbaçov rejiminin 

. tüm dünyada yarattığı barış umudunun üzerine 

koyu gölgeler düşecektir. Sovyet yöneti- 
cilerinden sorunun bu doğrultuda, barış için 
gözümlenmesini beklemek Abhazların ve Kafkas- 
ya dışında yaşamaya mahkum edilmiş biz Kuzey 
Kafkasyalıların en doğal hakkıdır. Kanayan bin- 
ience yürek bu yoldan sağlığa kavuşacaktır. 
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    1SYA'DA OLUP 

- Günümüz Kafkasya'sında, gün geçmiyor ki 
birşeyler olmasın. Gösteriler, yürüyüşler, hatta 

ölümle sonuçlanan gösteriler... Basından izleye- 
bildiklerimizi bu şekilde özetleyebiliriz. 

Bu olup-bitenler, günümüzde ortaya çık- 
mış, tarihi gelişimi gerilere gitmeyen olaylar değil. 
Tabi ki dünü-bugünü ve geleceği var. 

Ekim Devrimi'nden sonra, "Ulusların Kendi 
Kaderlerini Kendilerinin Tayini" genel doğrusun- 
dan hareketle oluşturulan toplumsal örgütlenme- 
lerin, gerek şimdiye kadar uygulanışlarındaki 
yanlışlıklar (aksaklıklar), gerekse uluslararası politik 
mücadele boyutlarının etkileri sonucu, gelinen 
tıkanıklıkların aşılmaya çalışılmasından başka bir 
şey yaşanmıyor bugün. 

1920'ler de kurulan yeni düzende, gerek 
günün toplumsal gelişmeleri gerekse de günün 
toplumsal liderlerinin doğru müdahale biçimleri, 
oluşturulan ulusal örgütlenmelerin sağlıklı işleme- 
lerini sağlamışsa da, geçen süreç içinde yanlış- 
yanlı tutumlar sonucu, hedeflenen sonuca değil 
de çözümlenmesi gereken sorunların yeni baştan 
sorgulanması sonucuna götürmüştür Kafkasya'yı 
ve genelinde de Sovyetler'i. 

Gerek 1940'lı ve gerekse de 1950'li yıllarda 
izlenen, halkları topraklarından sürerek çözüm 

bulma gibi son derece yanlış ve kolaycı çözüm- 
lere, sık sık başvuran yönetimin bu politikasının; 
tabanın gelişimi ve gelişimi sonucu zorlaması ile 
gelinen bu günkü durum, yinede aşılarmmayacak bir 
engel olmasa gerek. Çözüm için kolaycı ve geçici 
yöntemler yerine, zor da olsa kalıcı çözümlerin ter- 
cih edilmesi rahatlıkla olması gereken çözümcü 
sonuca götürebilir. İ 

Uluslararası boyutlarda görülen, Ulusal ha- 
reketlenmeler'in az yada çok mutlaka etkileri vardır 
olup-bitenlerde. Asıl belirleyici etki ise kendi sis- 
temleri içinde ki iç dinamiğin baskılığıdır. Gerek 
ekonomik altyapının üst yapıyı zorlaması gerekse 
uluslararası politikalar, olup bitenlerin belirleyici ür- 
eticileri olmakla birlikte, yine aynı faktörler türetici 

olmak durumundadırlar. 
Günümüzde, gerek Karabağ'a uygulanan 

politika gerekse Abhazya'ya uygulanmaya çalışı- 
lan politika, ilerisi için yine kuşkular taşımaktadır. 
Yine önceden yapılan izlenen kolaycı politikalar iz- 
leniyor imajı bırakmaktadır. Onları direk Mosko- 
va'ya bağlamak, yine kolaycı bir yaklaşım olsa ge- 
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rek. Bir daha geriye dönüşü olmayacak bir şekilde 

ve "Ulusların Kendi Kaderlerini Kendilerinin Tayi- 

ni" ilkesine uygun bir yöntemle çözümlenmesi ha- 
linde; tarafların genel ve özel anlamda insanlığın 

gereklerine ve ulusal haklara sonuna kadar saygılı, 

aynı ölçüde de bu haklara sahip çıkarak koruduk- 
ları sürece sorun bir daha göndeme gelememec- 

esine çözülecektir. Gelecekte de bir daha gün- 
deme gelemeyeceği gibi; halkların biri diğerine 
yardımcı olarak birbirlerinin gelişimini kolaylaş- 
tıracaklardır. Aksi halde, büyük balık küçük balığı 
yutacak, onun gelişimini kendi gelişimi pahasına 

engelleyecektir. Daha büyük bir balık da o büyük 
balığı yutacaktır. Sonuç ise, tüm değerleriyle bir- 
likte en büyük balığın yemi olacaklardır. Oysa, biri 
diğerine yardımcı olduğu sürece birbirlerini yok 
etme yerine, insanlığın gereklerine göre yaşam- 
larını paylaşsalar güçlü olacaklardır. 

Geçmişi yargılarken, "nep benim istilam 

altında idiniz, o halde şimdi de olacaksınız" derce- 
sine hiç bir haklılık temeli olmayan barbarca ve isti- 
lacı bir anlayışla hareket etmenin anlamı yok. "Şu 
andaki ulusal sınırlarımda yaşıyorsunuz, o halde 
benim kültürümü ve benliğimi yaşayacaksınız." gi- 
bi çağ dışı ve kendi insanlığını bile reddeden anla- 
yışlara girmenin sakıncalarını göz önünde tutmak 

da her halde insani sorumluluklarımızdan olsa ge- 
rek. o - ” 

Toplumların tarihini incelediğimizde de ra- 
hailıkla görebileceğimiz gibi, zorla hiç bir toplum- 
sal sorun doğru anlamda çözüme kavuşturu- 

lamaz. Ya baskı gücünü kaybeder ya da baskı 
altındaki toplumun haklı ve doğru mücadelesi so- 
nucu, gücünü kaybederek yenilemeye mahkum 

olur. Geriye dönüp bakıldığında, acı, zulüm ve 
kötülükten başkası görülemez. Sadece insanlık 

adına kara lekeler taşınır. Oysa, zorda olsa doğru 
olan çözümlere yönelinirse, insanlık adına onur 
duyulacak anılar görülür. 

Sovyetlerin, gerek ekonomik yapılanma- 
daki değişiklik ihtiyaçları gerekse yumuşama poli- 
tikaları, birer lütuf değildir. Kesinlikle, toplumsal 

gelişmehin zorlaması sonucu ortaya çıkmış ve 
daha fazla ertelenemeyen zorunluluklardır. Bu an- 
lamda, Gorbaçov kişiliğinde somutlansada, geriye 
doğru sürecin etkisinin olmadığını düşünmek 
yanılgı olsa gerek. 

1920'lerde oluşturulan toplumsal yapılan- 
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maların, günümüz koşullarında yeterli olamamaları 
ya da yelerli olma şartlarının yerine getirilememesi, 
doğal olarak toplumsal sancılara yol açmıştır. Ulus- 
lararası gelişmelerden toplumun en küçük birimin- 
deki gelişmeye kadar her gelişmenin katkısı şu ya 
da bu ölçüde mutlaka vardır. Zamanında doğru 
müdahale ile olması gerektiği gibi yönlen- 

, dirilemeyen gelişmeler, ister istemez toplumsal 
patlamaların kuluçkasını hazırlayacaktır. Genelde 
Sovyetler Birliği'nde özel de Kafkasya da en 
genelinde de dünyanın bir çok yerinde olup bi- 
tenlere bu mantıkla yaklaşıldığında sanırım yanıi- 
mayız, en azından yanılma payımız az olur. , 

Gösterilerin kanlı olabilmesi, hatta, halkın 
milis güçler halinde örgütlenmeleri ve yol kesip 
kimlik sorabilmeleri, sorunun boyutlarını ciddiyeti- 
ni varabileceği en kötü konumları açıkça anlatabi- 
iyor olsa gerek. 

Abhazlar-Gürcüler, Azeriler-Ermeniler çatış- 
masının biçimlendiği somut. sonuçlar, bu yörede 
izlenmesi gereken "Bölgesel Özerklik"in ne de- 
rece doğru-yanlış ya da yanlı uygulandığının 
göstergesidir. Zorla ya da kolaycı yöntemlerle, 
ulusal sorunların çözümlenmesinin tarih boyunca 
hep yanlış sonuçlar verdiği iddiasında bulunmak 
kehanet olmaz. 

Sorunu, ne "geçmişte yapılan yanlışın 
düzeltilmesi” şeklinde basite almak, ne de "çö- 
zümsüz bir sorun" yaklaşımı ile karamsar ve pasi- 
fist bir yöntemle anlamaya çalışmak gerekir. 
İnsanlığın ve onun mantığının gereklerini zor da 
olsa uygulamaya çalışmak gerek. Bu, bir tarafa ka- 
zandırıyor diğer tarafa kaybettiriyor gibi gözü- 
kebilir. İlk görünüşü böyle olabilir. Nihai çözümde 
hiç de böyle olmadığı, en adil, en zararsız, en kısa 
ve en insancıl yöntem olduğu uygulamada 
görülebilir. Önemli olan, bunu önceden göre- 
bilmek ve uygulamaya çalışmaktır. Aksi halde, güç 
ve güçlü unsurlarını temel dayanak noktaları olarak 
alırsak, yapacağımız yaptığımız yanlışların bedelini 
ödemeye gücümüz yetmez. Toplumsal anlamdaki 
gelişmelerde ise bu bedel hiç ödenemeyeceği 
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gibi, açtığı yaraları kapamak asırlar geçse de 
güçtür. 

Günümüzde, sayıları bölge nüfusunun çok 
azı ya da yüzde doksandokuzu anlayışı ile sorun 
çözmek, son derece barbarca ve katilane olsa ge- 
rek. Kendisine hak (reva) gördüğü bir şeyi 
başkasına da görmek: zorundadır insan. İnsansa 

tabii. Öbür türlüsü hodri-meydan'a götürür. Kay- 
nağı ne olursa olsun, zalimlikleri-adları, adları- 

zalimlikleri ile birlikte anılır. 
O halde neden, sorunlarımızı insanca 

çözemiyoruz? Neden, savunduklarımızı değilde 
savunmadıklarımızı fırsatçı bir tavırla uygulamaya 
çalışıyoruz? İnsanlığımızda kuşku mu duymaya 
başladık? Abhazya'nın toprağını ve insanlarını yut- 
mak, insanlık adına bize ne kazandıracak? Hangi 
mantık, hangi insanlığın gereğidir bu? Bu ve ben- 
zeri soruları sorma cesaretini mi kaybettik? Yoksa 
insanlığımızın yavaş yavaş yok olmaya yüz tut- 
tuğunu mu seyrediyoruz? 

Evet, Gürcistan'daki her dürüsi insanın 
kendisine sorması gereken bir kaç soru bunlar. 
Bunların hemen ardından şöyle bir soru sormak İs- 
tiyorum: Eğer izlediğiniz politikayı haklı buluyor- 
sanız, sizden büyük bir balığın sizi yutmasını da 
haklı mı buluyorsunuz? “Eğer öyleyse, insanlık 
adına yazıklar olsun... Size ve sizin gibi düşünen 
tüm yaratıklara" e 

Kuşkusuz ki, bu şekildeki olumsuz dü- 
şünceleri yadsıyan, onlara karşı mücadele eden 
insanlar, dün olduğu gibi bu gün de vardır. Yarın 
da var olacaktır. Ve sonuçta kazanan, doğru 
düşünce ve onun sahipleri ve uygulayıcılarıdır. 

Kafkasya daki bu çalkantı, umarız ki, tarihin- 
deki son sarsıntı olsun. Doğru çözüm uygulandığı 
sürece de son sarsıntı olacaktır. aksi halde, yanlı 
tavır, Kafkasya'yı kanayan bir yara olarak, yüzyıl 
önce olduğu gibi yüzyıl sonrası da insanlık adına 
bir Utanç Abidesi olarak yaşatacaktır. Dileğimiz 
odur ki, ne Kafkasya "Utanç Abidesi" haline getiril 

. sin, ne de biz onu öyle görelim. İnsanın barbar ol- 
ması kadar kötü bir olasılık olması gerek.. 
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“Nartlar” adındaki Adıge eposu birçok melodi- 
den, tüküden, türkü-hikaye karışımından oluşuyor. Me- 
lodi metinleri daha eski olmakla birlikte özgünlüklerini 
koruyabilmişler. onlar, bestelenmiş oldukları devirler- 
deki olaylara yakınlar, bestelemiş olan Adıgenin dilini 
konuşuyorlar. Melodi-hikaye karışımı, ya da hikaye 
özelligine sahip metinlerde günümüz masal anlatıçı- 
larının tarzı görünüyor. 

Nartlara ilişkin birçok melodinin, türkünün 
Savsırıko, Şebatınıko Hımışıko, Peterez, Aşemez, Se- 

tenay ve diğerleri için anlatılanların izini süren Adıge ta- 
rihcileri, lingustikcileri, yazarlarının beliritiklerine göre 
eposun ilk zamanlarda çok melodiden oluştuğunu, bir 

epik halk sanatı olduğunu belirtmişlerdir. eski Greklerin 
“İliyada"sı gibi, eski Rus destanları gibi, Kalmukların 
*Cangar"ları, Kırgızların "Manas"ları gibi epik halk man- 
zumesi olan nart melodilerinin bir zamanlar var 
olduğundan kuşku yok (30), diyor Ç'eraşeTembot. 

Bu görüş, eposun, ilk Adige melodilerinin 
yapısına ilişkin olarak söylenecek olursa, doğru 
sayılmalı. Niçin, dersen, Nart Savsırıko, Şebatınıko, 
Hımışıko Peterez, Aşemez, Güzel Setenay ve 
diğerlerine ilişkin melodilerde, türkülerde şeki! ve öz 
bakımından, kullandıkları dil yönünden, ölçü ve ritm 
açısından birbirine yakın, "bir bütünlük, bir birlik 
oluşturdukları belgelendi." 

Türkü beyitleri unutulduğu zaman söylence, 
türkü-hikaye şeklinde anlatılmaya başlandı. Biz de 
böyle olaylarla çok karşılaştık: Türkülerdeki beyitler 
anımsanmayınca söylence, hikaye ediliyor, anım- 

sanılan yere gelindiğinde yeniden türkü şekline 
dönüştürülüyordu. 

Melodiler, türkü-hikaye karışımı anlatılmaya 
başlanınca, Adıge Nart söylenceleri yeni bir anlatım 
yöntemine kavuştu, söylencenin etkili ve erinçli bir dil 
ile anlatılması, anlatım için gerekli görülmeye başlandı. 

Şunuda belitmeliyiz ki, değişik yüzyıllarda 
söylenmiş bir çok manzum söylence, türkü formunda 
olmamalarına karşın eposa girdiler. Onların ne belirgin 
ritimleri, ne de türkü formları vardı, sadece mansur me- 
tinlerdi. 

1956 yılının Sonbaharında, Orjenikitze'de 

yapılan "Nart Eposu" konulu toplantıda Dimitri Kestan, 
Adıgey'de, Cerkesk'de Kabartay'da yaşıyan adıgelerin 

bildikleri Nart eposunun doğuşunun da, anlatılışınında 
bir olduğunu, fakat değişik ağızlarla söylenmeleri 

nedeniyle bazı sözçüklerin söylenişinin değiştiğini be- 
lirmiştir(31). 
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YENEMİKO Mi. 

Nart söylencelerinin ilginç birçok bölümlerini, 

Nartlara ait olan melodileri, nerede yasalarda, Adigeler 

iyi biliyorlar. Giriş, gelişim ve sonuç bölümlerinde birbir- 

lerinden ayrıldıkları fazla bir yönleri yok. Söz gelimi, 

Savsıkı'nın türküsüne Natıkocler şöyle başlıyorlar: 

"Savsırıkov ti kan, 

Savsırıkov ti nef, 

Pçımeufer zi aşev, 

Aşor zinçanekoç, 

Pızıkutırer-zipçışh...." 

Bu türkü, aynı şekilde ve aynı ritm ile Şapsığ'de, 

Bjedug'de Ç'emiuye'de Kabartay'da, Cerkesk'de Mez- 

dok'da, Suriye'de, İsrail'de, Anadolu'da yaşıyan 

Adigeler söylüyorlar. Şapsiğler "Savsıreko, Sasireko, 

Sevosireko" diyorlar. Bjeduğler "Savsırıko", Abzahler 

"Savseriko-Savsırık”, Kabartaylar ve Besleneyler 

"Sosrıko-Sovsırıko" diyorlar. 

Aynı hikayenin çok değişik şekillerde anlatıldığı 

da oluyor. 

Giriş bölümleriyle birlikte, her yerde söylenen 

Adıge Nart eposunun birlik oluşturduğunu-benzeş- 

tiğini, doğru olduğunu, fazlaca eksiğinin olmadığını be- 
lirleyebilen türkü okuyucuları oluyor. Nart türkülerinde, 

melodileride çok bölümden oluşuyorlar. 200-300 dizelik 
bür türkü okunurken birkaç dizesinin unutulraas! 
doğaldır. Unutulanların yerine, anlamı bozmuyaçak 

şekilde, kendileri yeni dizeler ekliyebiliyorlar. Böyle 
olunca da türkü ortasında farklılıklar ortaya çıkıyor, 

yeni bölümlerle de karşılaşılabiliniyor. Fakat hemen 

şunu belirtmeliyiz; çoğunlukla melodilerin, türkülerin 

anlatmış olduğu olaylar gidip başka bir olaya dayan- 
mıyor. Türkü ortalarındaki bu değişiklikler en çok çeşitli 
Adıge boylarının anlattıkları metinlerde görülebiliyor. 
Tüm Adigeler arasında ünlü olanlar bölümlerin yarısıra 
sadeçe boylar içinde bilinen ve ünlü olan melodilerin 
diğer boylar tarafından bilinmediği ya da sadece 
anımsandığı oluyor. 

Örneğin, Adigey'de yaşıyan Adigeler, Art 
Aşemez türküsünü de melodisini de, söylencesini de 
çok iyi biliyorlar, adını değişik şekillerde vurguluyarak 
içtenlikle, kararlılıkla, ilginçleştirerek aniatıyorlar. Fa- 
kat Natkocelerin, Şapsiğlerin, Bjeduğlerin “Koça 

Aşemez'ı sevdikleri kadar baska bir Nort'ı sevdiklerini 
söylüyemeyiz. Gerek Kabartay'de, gerekse Adıgey'de 

Aşemez'e ilişkin olan türler iyi biliniyor. İlginç Nart kızı 

Laşın, Nart yiğitleri için türkü yakılırkena Nart Şevey'ın, 
Savsırıko'nın adları anıldığında:” (Berekıslıhuami 
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sihuemey sel) Çok aradıysada (arkamda geldiysede) 
ben istemiyorum" diyerek onları istemediğini belirtiyor. 
Aşemez'in adı anıldığında melodinin ritmi değişiyor, 
Sözçükler özenle seçilmeye başlanıyor, ona saygi 
duyduğunu belli ediyor: 

"Yişi pefişhurei neşe-paseş, 

Yenji dzık'ur yesiş aşe faş'ua, 

Yaşem yıko Âşemezir sipselihuev se, 

Zi şiv kısliğehumi sıdek'uen sef" 

diyor Adıf, Aşemeze duymuş olduğu sevgi ve saygıyi 
dile getiriyor. 

Aşemez türküsünün değişik şekillerde söylen- 
mesinin nedeni, Adigelerin onu çok sevdikleri, yakınlık 
duydukları, çeşitli Adıge boylarının bazı kahramanları o 
kadar sevdiklerini gösteriyor. 

E, nasıl oluyor da Adıgey ile bu gün ona top- 
rak bakımından epeyce uzakta olan Çerkes ile Kabar- 
tay'da yaşıyan Adigeler Nart Aşemez türküsünü aynı 
içtenlikle, aynı birliktelikle söylüyebiliyorlar? 

Bu sorunun yanıtını tarihçiler ve filologlar doğru 
olarak verebiliyorlar. Bu sorunun yanıtını bulabilmek 
için, yüzyılların ve çoğrafyanın diyalektiğini birleş- 
tirerek aramak gerekiyor. , 

Tarihi gerçeklerin açıkca ortaya koyduğuna 
göre Nathuacelerle Sapsığeler çok eskiden beri Tu- 
apse'den başlıyan Novorosiik, Anapa Taman'a dek 
uzanan bölgede yaşamışlardı. Kabartaylarda Kerç 
boğazı, Mivt'e denizi (Azov Denizi) kıyılarında, kırım 
çevrelerinde uzunça bir süre yaşamışlardı. XII-XIV. 
yüzyıllarda Ceneviztilerin, Venediklerin yaptıkları harit- 
alarda Kabartayların (Chbardi) Azov Denizinin kuzey 
kıyılarında, şimdiki Taganrog'un kurulduğu yerde 
yerleşik olduklarını görüyoruz. Bunun için Kabartaylar 
ile Şapsiğlerin kelime hazneleri ile fonetikleri, diğer 
adige boylarına kıyasla, daha yakınlar, eski Adıge 
türkülerini, “Hathım yiko muhabed Guaze'yi” andemir- 

kan'ı birbirine yakın bir şekilde söylüyorlar bunun 
içindir ki Nart Aşemez, Savsuruko, Peterez, Şevay, 

Lepş, Şebatınıko ve diğer türkülerin melodilerini aynı 
içtenlikle ve aynı şekilde söylüyebiliyorlar. Kabartar- 
taylar, Nart melodilerini Şapsiğlerle aynı şekilde 
söylerlerken XiV.-XV. yüzyıllarda göç ediyorlar, bu 
gün yerleşik oldukları yere, Oşhamafe (Elbruz) 
yakınlarına geliyorlar. 

Bir Adige boyunun iyi bilmesine karşın başka 
Adıge boylarının hiç bilmedikleri tekstler de var. Nart 
Koles tekstini C'emguyeler iyi biliyorlar. Bu tekstin 
kahramanları olan Kolest ile Kojevbi'nin höyükleri 
Ç'emguye topraklarında bulunuyor, küçük-büyük, 
herkes onların höyüklerini size gösterebilir. biz de 

sözünü ettiğimiz höyüklerin fotoğraflarını çekti, Adıge 
Bilim-Araştırma Enstütüsüne verdik. 

Yeceriköyler Koles tekstlerini bilmiyorlar ama 
Satımıko söylencesini(32) eksiksiz anlatabiliyorlar, 
Satımıkolerin höyüklerinin de kendi topraklarında ol- 
duklarını iddia ediyorlar, yer bile gösteriyorlar. 
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Çerkeskie Satımıko tekstlerini “kimse bilmiyor 
ama Nart Adıyıf'ı bilmiyen hemen hemen tek kişi bile 
yok. 

Bjeduğler, Nart Bevıç, Nart Dzegaşte, Nart 
Şevej, Pak'oko (Pok'oko Teterşav) tekstlerini iyi bil- 
melerine, içtenlikle söylemelerine karşın Adıyıf teksile- 
rinden haberleri yok. 

Kabartaylar, Nart Bevic, Pak'oko Teterşav, 
Şevel'yı bilmiyorlarsa da Nart Nebgriyako Şevey, 
Laşın gibi Nari kahramanların söylencelerini her köyde 
duyma olanağı var. Demek ki Adige Boylarının sevdik- 
ieri Nart kahramanları aynı değil. 

Adıge İNari söylencelerinin derlenmesinde ve 
yayınlanmasında önemli başarıları olan Fransız Pr. 
Gecerge Duümezil'in yazdıklarına bakılırsa başka 
ülkelerde yaşayın Adigelerde Nart eposunu unut- 
mamışlar 1930-1931 yıllarında prof. G. Duümezil'in 
İzmit'in (Türkiye) Adıge köylerinde yaptığı araştır- 
malarda, "Nart poeminin bu gün bile buralarda bilin- 

diğini", “hiç zorlanmadan Nartlara ait teksilerin an- 
latıldığını” açıkca gördü, Abzah ve Şapsığlara ait çok 
test derledi(53). 

Tüm bunlar, 1: Adigelerin Nart melodilerini, 
türkülerini, söylencelerini, vecizelerini Kafkasya'da 
yaşıyan başka bir halkla kıyaslanmıyacak kadar iyi bil- 
diklerini, Adıgelerin bu konuda çok zengin olduklarını 
kanıtlıyor. , 

2: nar eposunu Adiıgelerin oluşturduğunu, 
kendi halk eposlari olduğunu kanıtlıyor. Akademisyen 
V. Miller ile £. Polatınske'nin(54) de bu doğru iz 
üzerinde yürümüşlerdi. 

Setenayre Orzemençre-Setenayko Savsırıko- 
Örzemeçiko Yerişiko (Yeşeriko-Yeşirkey)-Orzemeçko 
Şebatınk-Hımışıko Peterez-Yaşemiko Aşemez-Nari 
Lepş-Nebgrıyako Şevey-Âzanaç Yakur (malıçıph)-Nart 
Adıyıf-Nart Babıh-Nart Dahenague-Nart Tırışav 
(Teşav)-Nart Çelahset-Nart Aleç-Nart Tnageleç-Nart 
Satımıkoher-Nart Yergun-Nart Dzegaşt-Degujıko Çerim 
(Deguçer)-Nart Koles-Nari Şevaç-Nart Beviç-Nart 

Aşemez. Türküler, değişik söylenceler vecizeler. 

Bu bölümler içinde yer almıyan, fakat bölüm ola- 
bileçek yapıları bulunmayan Nart söylenceleri (Nart 
kadınlarının yaptıklarını, kızlarının işlerini) anlatan 
söylence, türkü ve melodiler de az değil. Nartlar 
adındaki Adıge eposu, muazzam bir epos oluyor. 

30- Adige voredher, Miyekuape, 1940, n.11. 

31- Bak. D. Kestan'ın konuşması: "Narske Epos", 1956, Or- 

jenikitze, s.215-216 
32- "Nart Sether" ya "Nart Sither" veya "Set Zeşişır” deniiliy- 

or. 

33- Bak: Jorç Dumezil. 
1942-1943, n.97-128 

34- D. G. Jantiyev, "Zapiski" SKKG Nİİ Lİ, Postovna- 
Donu, 1928, n.334 

"Obzor yistorii Religii", tOXXV, 
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KAFKASYA-III (TARİHSEL NÜFUS VE KOLONİ DÖNEMİ) 

K.Kafkasya'da feodal sınıflar: 4. yüzyıl Hun, 
Got ve Alan saldırıları sonucu K.Kafkas uygarlığı, 
Karadeniz kıyı kenileri ve buradaki Bosporos 
Krallığı yıkıldı (370). K.Kaifkas toplulukları dağlara 
sığınarak ulusal yaşamlarını korudular. 

. İzleyen Ortaçağ'da dış etkiler ve kabile 
çatışmaları sonucu, gittikçe güçlenen bir feoda- 
izm oluştu. Çok sayıda feodal birim (köy prenslik- 
ieri, alt birim derebeylikleri) ortaya çıktı. Büyük top- 
rak, hayvan sürüleri ve kölelere sahip olan soylu- 
lar, ayrıca egemenlik alanlarında yaşayan serbesi 
çiliçilere de hükmediyorlardı. 

Soylu sınıfı Dağıstan'da şamhal, nutsal, 
maysum, utsmi, han, bek, biy, çank, sala-uzden; 
Çeçen-İnguşlarda elli ve holday; Osetlerde aldar 
ve badelyat; Adıgelerde pşı (prens), vork (alt soy- 
lu); Abadzelerde (Abazin) ah, marşan (prens), ag- 
mist (alt soylu), Nogaylarda murza, sultan (prens), 
kaybaş, aslambek (ali soylu); Karaçay ve Balkarlar- 
da tavbiy ve biy (prens) gibi adiar taşıyordu (1). 

Soylu sınıfının altında, yörelere ğöre 
değişmek üzere, fekoti (tihukotl) ve uzden gibi 
adlar taşıyan serbesi çiftçilerle pşıtl, vuncut ve kul 
denilen seriler (toprak köleleri) ve köleler yer 
alıyordu. 

Ancak, bazı yörelerde eski "demokratik to- 
plum" (ataerkil komün) düzeni, bir kalıntı 
biçiminde varlığını koruyordu. Örneğin, 19. 
yüzyılda Adığeler "aristokratik" kabileler (Kabar- 
tay, Besleney, K'emguy, Mahoş, Mamhığ, Bje- 
duğ, Hatukay, Yecerukay, Jane ve Ademiy) ve 
"demokratik" kabileler (Abadzeh, Şapsığ, Natu- 
hay) biçiminde bölünüyorlardı (2). 

Feodalizmin egemen olduğu Çeçenistan 
ve Avar bölgesinin dağlık kesimlerinde eski 
"demokratik toplum" (ataerkil klan) öğelerine 
kalıntı olarak rastlanıyordu. 

19. yüzyılda yoğunlaşan antifeodal köylü 
hareketleri sonucu Adiğey'de (Circassia) soylu 
sınıfı tasfiye edildi. Gazi Muhammed ve Şamil 
(dönemlerinde (1830-1859), Çeçenistan ve 
Dağıstan'da (Avar bölgesi), antifeodal köylü ve 
ulusal-kurtuluş hareketi birleşti; bu yerlerde soylu 
sınıfı tümüyle ortadan kaldırıldı. 
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Cevdet HAPİ 

Sonuç olarak, teodalizm, Rus yönetiminde 
olan bölgelerde (Güney Kafkasya, Karaçay, Ka- 
bartay, Balkar, Oset, İnguş bölgeleri ve Avar 
bölgesi dışındaki Dağıstan) varlığını korudu. An- 
cak, işbirlikçi olmalarına karşın, K.Kafkaslı pren- 
sler, Rus prensleri (kniyaz) ile bir türlü eşii haklar 
elde edemediler. 

Kafkasya'nın Ruslar tarafından istila edilme- 
si: 16. yüzyıldaki Osmanlı-Kırım ve İran saldırıları, 
Kafkasyalıları dış destek aramak zorunda bıraktı. 
Bu durum, Rus-Kafkas işbirliğine yol açtı! 
1557'de Çar, Kabartayları ve öteki Adığeleri koru- 
ma altına aldığını ilan etti. 1558'de bir bölüm İnguş 
da koruma altına alındı. 1588'de İnguş ve 
Çeçenler Rus korumasını benimsedi (3). Ayrıca, 
Dağıstan'ın bazı dağ toplumları da Rusya'ya 
bağlandı. 

1774'te Kabartay ve Kuzey Osei bölgeleri 
kesin olarak Rus topraklarına katıldı. 1774-1781 
arasında Çeçen ve İnguşlar, 1790'da Balkarya ve 
1828'de de Karaçay bölgesindeki Rus egemen- 
liği pekiştirildi. 

© 1783-1784'te Daryal Geçidi'nden geçen 
Askeri-Gürcü Yolu inşa edildi. Ayrıca, 1783'te 
Gürcistan, Rus korumasına alındı; Kuban 
Irmağının kuzeyi ve doğusu Kırım'la birlikte Rus- 
ya'ya ilhak edildi. Kuban Irmağı, Adığe ile Rusya 
arasında sınır olarak kabul edildi. 

Yayılma sürdü: 1799'da bazı Dağıstanlı köy 
.toplulukları (Enderey, Aksay, Kostekov ve Andi) 
Rus yönetimini benimsedi. 

1801'de Gürcistan, Rusya'ya ilhak edildi. 
Nisan 1807'de Çeçenler, 1810'da da İnguşlar 
Rusya'ya bağlılık yeminini yinelediler (4). 

1809-1810'da Abhazya, 1812'de de 

Dağıstan tümüyle ve kesin biçimde Rus 
yönetimine alındı (5). 

1812 Bükreş Antlaşması ile Osmanlılar 
- Gürcistan, İmereti, Mingreli ve Abhazya'nın Rus- 
ya'ya ait olduğunu kabul ettiler. 1813 Gürcistan 
Antlaşması'yla da İran, şimdiki Kuzey Azerbaycan, 
Dağıstan, Gürcistan ve Abhazya'nın Rusya'ya ait 
olduğunu onayladı. 
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1828 Türkmençay Anilaşması ile İran, 1829 
Edirne Anilaşması'yla da Osmanlı Devleti (Poti ka- 
iesi ve Batum çevresi dışında) Kafkasya'dan 
çekildi. 

Ancak, Adığe henüz bağımsızdı; Dağıstan 
ve Çeçenistan'daki Rus egemenliği de tam 
yerleşmiş (sağlam) değildi. 

İstila ve kolonizasyon: 18. yüzyılda Ruslar 
Kafkasya'yı kolonize etmeye başladılar: Yeriilerd- 
en alınan topraklar Ruslara (ya da Kazaklara) veri- 
liyordu. Bu durum, Rus-K Kafkas ilişkilerinin 
kötüleşmesine neden oldu. 

Ruslar, istila ve kolonizasyon politikalarını 
müstahkem hatlar kurmak ve onları ilerletmek 
biçiminde uyguluyorlardı: 1777-1780 yıllarında 
Don Irmağı ağzındaki Azov'dan (Azak) başlayıp 
Stavropol üzerinden Mozdok'a, oradan da Terek 
Irmağı kuzeyi boyunca Hazar Denizine doğru, Ku- 
zey Dağıstan'daki Kiziyar'a uzanan Azov-Mozdok 
Hattı'nı kurdular. Hatlar üzerinde, posta yollarıyla 
birleştirilen kaleler, karakollar, gözetleme kuleleri 

- ve istasyonlar bulunuyordu. Hatların çevresine ve 
gerisine müstahkem Kazak köyleri (stanitsa) kuru- 
luyordu. 

1792'de Kuban'ın kuzeyi boyunca Karade- 
niz Kordon Hattı, 1794'te Adığey'in doğusunda 
Kuban Hattı oluşturulru. 1817-1821'de Vladikav- 
kaz'dan (şimdi Orconikidze) başlayıp Grozni 
üzerinden Temir-Han-Şura'ya (şimdi Buynaksk), 
oradan da Hazar Denizi kıyısındaki Burnaya |i- 
manına ulaşan Sunja Hattı tamamlandı. Böylece 
Çeçenistan ve Dağıstan'ın kuzey bölümleri kolo- 
nize edildi. 

Adığey'de ise, Ruslar kademeli bir biçimde 
hem hatları uzattılar ve hem de ilerlettiler: 1830- 
1840'ta Kuban Hattı'nın güney. ucunu (Batal- 
paşinsk Hattı) Oşhamafe (Elbrus) eteklerine day- 
attılar. Yine 1840'ta Laba Hattı kuruldu. 1850'de 
Laba ve Batalpaşinsk hatları arasında Urup Hattı 
oluşturuldu. Böylece Adığey'in Merkezi ve Doğu 
Kafkasya halkları ile ilişkileri kesildi ve sıkı bir de- 
netim kuruldu. 

1837-1839 arasında kuzeyde Taman'dan 

başlayıp Adığey'in güneyindeki Gagri'ye ulaşan . 
Karadeniz Kıyı Hattı tamamlandı; böylece Adiğeler 
her taraftan tam bir kuşatma (çember) içine alındı. 
Ancak, Adığeler 1840 ilkbahar karşı saldırısıyla Ka- 
radeniz Kıyı Hattı'nı yıktılar; Ruslar kıyıdaki bazı 
kalelerde tutunabildiler. 

Ruslar bu kez Kuban'ın güneyine inerek 
Adagum Hattı'nı oluşturdular. Ayrıca, sınırı Belaya 
(Şhaguaşe) Irmağına değin batıya doğru uzattılar; 
1860'da Belaya'nın doğusu boyunca Be- 
loreçensk Hattı'nı kurdular. Böylece, egemen 

Adığe toprağı, Karadeniz ile Belaya Irmağı 
arasındaki dar bir alana sıkıştı. 
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Doğu Kafkasya'da Şamil'in hüküm sürdüğü 
topraklar 1859'da Ruslarca kesin biçimde ele 
geçirildi. Adığelerse, teslim olmayı ya da Rusların 
öne sürdüğü koşulları kabul etmeyi reddettiler. 

Bunun üzerine savaşı sürdüren Ruslar, 
adım adım ilerleyerek, Şubat 1664'te Pşış ve Ubin 
ırmakları arasını, ardından Mari 1864'te güney 
kıyılarını ele geçirdiler. Mayıs 1864'te biri kıyıdaki 
Lazarevsk (Psışuape), öbürü de doğudan Küçük 

 Laba vadisi boyunca ilerleyen iki Rus askeri birliği 
Soçi yakınlarındaki Kbaada üzerine yürüdü ve 
Adiğey'in son direnişi de yok edildi (21 Mayıs 
1864). 

Sonuç olarak Adiğelelerin (Abadzeh, 
Abadze, Şapsığ, Vubıh, vb.) tamamı toprağından 
çıkarıldı. Adığe nüfusun çok küçük bir bölümü 
müstahkem hatların gerisine götürülerek Orta 
Laba ve Kuban'ın solundaki ovalara yerleştirildi. 
.Şimdi burada Adıge Özerk Bölgesi bulunmak- 
tadır). Küçük bir Adığe nüfus da 1861-1862'de 
Ruslarca ele geçirilen ve şimdi Kıyıboyu Şapsığe 
denilen yerde bırakıldı. 

- Adığe nüfusun ana kitlesi ise, kıyıya 
sürüldü ve gemilere bindirilerek Osmanlı toprak- 
larına gönderildi. 

Rus kaynaklarına göre, göçten sonra Ku- 
ban bölgesinde (oblast) genel nüfusun 96 ka- 
darını olulşturan 87 bin Adığe kalmıştı (6). 

K.Kafkasya'dan dışarıya göç, iki temel ne- 
dene bağlı olarak yapılmıştır: 

1. 1860'da daha kolay yönetme düşün- 
 cesiyle köylerin birleştirilmesi; tarım ve toprak re- 

formu gereği köylülere toprak verilmesi ve 
köleliğin kaldırılacağının anlaşılması soyluların tep- 
kisini çekti: Bazı soylular Osmanlı topraklarına göç 
etmek istediklerini söyleyerek, reformlara karşı 
çıktılar; oluşturdukları kafilelerle birlikte Rus 
yönetimindeki Karadeniz limanlarına giderek, göç 
ettiler. | 

Örneğin; 1860-1861 yıllarında Kabartay 
bölgesinden 10 bin kişi Osmanlı topraklarına göç 
etti. 1865'te Çar generali Musa Kunduhov, Terek 
Kalesi komutanı Loris-Melikov'un desteğiyle 
Çeçen ve Karabulaklardan oluşan 22 bin kişiyle 
birlikte göç etti; ki bu kafilede 451 Kabartay ile 45 
Öset ailesi de yer aldı. Aynı yıl 3 bin Kabartay daha 
göç etti (7). 

2. Rus hükümeti Beloreçensk Hattı (Be- 
laya batısı) ile Karadeniz arasındaki Adığeleri aldığı 
karar gereği zorla göç ettirdi. Rus kaynaklarına 
göre, 1858-1865 yılları arasında Karadeniz kıyı li- 
manlarından göç edenlerin sayısı 493 binden 
çoktur. Bunun 418 bini 1863-1864 yıllarında 
ayrılmıştır. 

493 bin sayısı içinde 45.023 Natuhay, 
27.337 Abadzeh, 165.626 Şapsığ, 74.567 
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Vubıh, 11.873 Ciget, 10.500 Bieduğ, 30 bin 
Abadze (Abazin), 4 bin Besleney, 15 bin 
K'emguy, Mahoş, Yecerukay, 30.650 Kubanlı 
Nogay, 23.193 Çeçen sayılmıştır (8). 

Rus kaynaklarına göre, göçlien önce, 19. 
yüzyılda Adığeler 500 binderi çok, Karaçaylar 15 
bin, Balkarlar 9 bin, 1831'de OÖsetler 16 bin, 
1840'te İnguslar, 38 bin, Çeçenler 138 bin, 
1860'da Dağıstanlılar 500 bin kadardılar (9). 

1864 ile 1837 arasında K.Kafkaslı nüfusun 
iki kat kadar aritığı kabul ediimekiedir. 1897 
sayımına göre, Dağıstan bölgesi (oblast) 
nütusunun yüzde 95 kadarı yerli idi: 156 bin Avar, 
121.400 Dargi, 48.200 Lezgi, 51.200 Kumuk, 

91.300 Lak ve Tabasaran. 
Terek bölgesi (oblasij) nüfusunun yüzde 

33,/ kadarı Rus'tu. Bölgede 226.500 Çeçen, 
84.100 Kabarlay, 31.900 Kumuk ve 36.560 No- 
gay bulunuyordu. Stavropol ili (gubemiya) 
nülusununsa, yüzde 95'i Rus'tu. 

Kuban bölge (oblasi) nüfusunun yüzde 
5,4 kadarı yerliydi. Yerli nüfus 38.500 Çerkes, 
2/.206 Karaçay ve 21.300 Adiğe'den 
oluşuyordu (10). 

12 Mayıs - 1 Eylül 1877 tarihleri arasında, 
yaklaşık 3,5 ay Abhazya Osmanlı yanlısı bir ayak- 
lanma ve işgale sahne oldu, yenilerek Abhazya'yı 
boşaltan Osmanlı birlikleri ile birlikte kitlesel bir Ab- 
haz göçü gerçekleşii. Ancak, Abhazya, Sovyet 
egemeniiği dönemine değin Abhaz nüfus 
çoğunluğunu korudu. 

1878'de Batum'un Ruslara bırakılması 

üzerine bir bölüm Müslüman Acaralı ve Laz OÖs- 
manlı topraklarına göç etti. 

Adiğelerden arındırılan yerler, Ruslar (ve 
Kazaklar) tarafından hemen kolonize edildi. Ab- 
hazya'ya ise, yüksek sayıda Mingrel, Gürcü, Rus, 
ermeni ve Rum yerleşti. 

Kentleşme: Adığey kenileri 4. yüzyıldaki 
Hun, Got ve Alan saldırıları sonucu ortadan 
kalkmıştı. Daha sonra, Tsemez (şimdi Novorossi 
ysk) ve Buğurkal (Anapa) kentleri 1781-82'de ku- 
rulmuşsa da, asıl kenieşme Ruslarca ger- 
çekleştirildi. 

Başlıca K.Kalkas keniieri Mus müstahkem 
hatları ile bağlantılı olarak doğdu; birer askeri ve ti- 
cari merkez olarak gelişti. Buralarda, verlilerle sâ- 
dece trampa ticareti yapılıyordu. 

1784'te Vladikavkaz (şimdi Örconikidze), 
1793'te Yekaterinodar (şimdi Krasnodar), 1804'is 
müstahkem kale olarak Batalpaşinsk (şimdi 
Çerkessk), 1817'de Nalçik ve 1818'de de Grozni 
kuruldu. 

Petrovsk (şimdi Mahaçkale; 1857) ve May- 
kop'un kuruluşu (1860) daha yenidir. 

Adiğey'in kolonize edilen yerlerinde, 
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bazıları Adığe adları alan çok sayıda Rus (Kazak) 
keni, kasaba ve köyü oluşturuldu. Yerleşimler ge- 
nellikle ırmak vadi ve ağızlarında kuruluyordu. 

Karadeniz kıyısındaki Rus limanlarıysa, 
1831-1839 arasında kuruldu: Gelencik, Kabar- 
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dinsk (Sucuk koyunda ve Doba çayı ağzında), 
Novotroytsk (Pşad ağzı), Mihailovsk (Vulna ağzı), 
Lazarevsk (Tuapse ağzı), Tenginsk (Şapsuho 
ağzı), Golovinsk (Şahe ağzı), Lazarevsk (Psezu- 
aps ağzı), Navaginsk (Soçi ağzı), Rayevsk (Mesk- 
age ağzı) ve Novorossiysk (Tsemen ağzı) bunların 
başlıcalarıdır. 

Birkaç kez el değiştiren bu kentlerin 
bazıları, sonradan verilen Adığece adlarını koru- 
du: Tuapse (eski Velyaminovsk), Soçi (eski Nava- 
ginsk) gibi. 

K.Kalkasya'daki keni yerleşimleri birer Rus 
yerleşimi olarak doğdu. Daha sonra yerlilerin de 
bu kenilere yerleşmelerine izin verildi. Özerklik, 
yerli kenili nüfus oranını arttırdı; ancak, bu keniler 
halen Rus nüfus ağırlıklıdır. Örneğin, 1979'da 
Nalçik keni nüfusunun sadece yüzde 27,4'ü 
Adiığe (59.100), yüzde 8,6 kadarı da (18.600) 
Balkar idi (11). Son yıllarda, özellikle Dağıstan ve 
Çeçen-İnguş'ta kenili nüfus içinde yerli nüfus 
ağırlığı hızla yükselmekiedir. 

Başlıca K.Kafkas kentleri Rus müstahkem 
natları ile bağlantılı olarak doğdu, birer askeri ve ti- . 
cari merkez olarak gelişti. Önceleri, buralarda, yer- 
lilerie sadece trampa (değiştokuş) ticareti 

yapılıyordu. 
1974'te Vladikavkaz (bugün Orconikidze), 

1793'te Yekaterinodar (bugün Krasnodar), 
. 1804'te batalpaşinsk (bugün Çerkessk), 1817'de 
Nalçik ve 1818'de de Grozni kuruldu. 

Petrovsk (bugün Mahaçkala; 1844) ve 
Maykop'un kuruluşu (1857) daha yenidir. Temir- 
Han-Şura (bugün Buynaksk) ise, Dağıstan'ın eski 
bölge (obiast) merkeziydi. 

Adiğey'in kolonize edilen yerlerinde, 
bazıları Adiğece adlar taşıyan çok sayıda Rus (Ka- 
zak) kent, kasaba ya da köyü kuruldu. Yerleşim 
merkezleri, genellikle akarsuların vadilerinde ve 
ağızlarında oluşturuluyordu. 

Adığey'in Karadeniz kıyısındaki Rus liman- 
ları, 1831-1839 arasında kuruldu: Gelincik, Kabar- 
dinsk (sucuk koyunda ve -Doba İrmağı ağzında), 
Novotroytsk (Pşad ağzı), Mihailovsk (Vulna ağzı), 
Velyaminovsk (bugün Tuapss; Tuapse ağzı), ten- 
ginsk (Şapsuho ağzı), Golovinsk (Adiğece 
Şehape; Şahe ağzı, lazarevsk (Adiğece 
Psışuape; Psışups ya da Psezuaps Ağzı), Nava- 
ginsk (bugün Soci; Soçi ağzı), Rayevsk (meskage 
ağzı) ve kuzeyde Novorossiysk (Tsemen ağzı) 
bunların başlıcalarıdır. 

Sonradan Adığeler ve Ruslar arasında el 
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değiştiren bu kentlerin bazıları Adığece adlarını 
korudu: Tuapse (eski Velyaminovsk), Soçi 
(Rusça eski Navaginsk) gibi. 

Birer Rus yerleşim Merkezi olarak doğan K. 
Kaikas kentlerine, zamanla yerliliren de 
yerleşmelerine izin verildi. 1905 sonrasında, 
özellikle Sovyet egemenliği döneminde, yerli 
kentli nüfus oranı arttı, hatta yerli keni yerleşimleri 
bile doğdu. Ancak, kentler, bugün de Rus nüfus 
ağırlıklıdır. Örneğin, 1979'da Nalçik keni 
nüfusunun sadece yüzde 27,4 kadarı (59.100) 
Adığe, yüzde 8,6 kadarı da (18,600) Balkar idi 
(11). Son yıllarda, özellikle Dağıştan ve Çeçen-. 
İnguş ÖSSC'nde toplam kenili nüfus içinde yerli 
nüfusun oranı hızla yükselmekiedir. 

Adığe Öb'nde ise, kuzeybatıda, Adığe 
nüfuslu Tevçejsk (Teuçoj) kenti gelişirken, 
önceleri bir Rus yerleşimi iken, 1937'de Özerk 
bölge başkenti olan Maykop'a yönelik oldukça 
yoğun bir Adığe göçü ile de karşılaşılmaktadır. Bu- 
nun dışında Adığelere, Kıyıboyu Şapsığe kentle- 
rinde, özellikle Tuapse, Lazarevsk ve Golovinsk 
dolaylarında rastlanmaktadır. 

Güney Kafkasya kentlerindeki yerli nüfus 
oranı da hızla yükselmektedir. ayrıca, buraları etnik 
ayrışmaya gitmekte ve Ruslar ayrılmaktadıklar. 
Bakü'da Azeriler dışında; büyük birer Rus ve Er- 
meni topluluk, Tiflis'te de büyük bir Rus topluluğu 
bulunmaktadır. Ermeni başkenti Erivan, öteden 
beri, yerli nüfuslu büyük bir Kafkas kentidir. 

Yerli kentli nüfusun çok küçük bir azınlık 
durumunda bulunduğu bir yer, Abhazya'dır. Ki, 

1897'de 58.697 olan Abhaz nüfusun 1979'da 
ancak 91 bine yükselebilmiş olması, üzerinde du- 
rulması gerekli ayrı bir konudur. 1970'de 83 bin - 
olan Abhaz nüfusun 24 bin kadarı kentlerde 
yaşıyordu (Abhaz nüfusun yüzde 30 kadarı). Bu 
nüfusun yaklaşık 7 bini Suhumi'de, 8 bini 
Tkvarçeli'de, 4 bini Gudauta 3 bini Oçamçira, 2 
bini de Gagra'da bulunuyordu. 

Özümlenme (asimilasyon) durum- 
ları: Kafkasya'da birlik cumhuriyetleri bulunan 
Ermeni, Gürcü ve Azerilerin önemli bir 
özümlenme sorunu yoktur. 

Küçük Kafkas halkları içide, grup olarak ele 
alındığında, Türk kökenli olanların (Kumuk, 
Karaçay, Balkar ve Nogaylar) dile ve geleneklerini 
daha fazla korudukları görülmektedir. Bunda, Az- 
erilerin ve öteki Türk kökenli Sovyet halklarının 
(Türkmen, Tatar, Kazak, Özbek, vb.) katkıları da 
önem taşıyor olmalıdır. 

Yerli K. Kafkas halkları içinde, birtek Avarlar. 
temel eğitimi anadilinde görmektedirler(12). Öteki 
K.Kafkas toplumları, temel eğitim dili olarak 
Rusçayı kabul etmek durumunda kalmışlar; anadi- 
lini ancak seçmeli bir ders olarak koruyabil- 
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mişlerdir. Dolayısıyla, küçük Kafkas toplulukları, 
özellikle çok kısıtlı olanaklardar yararlanan özerk 
bölgelerdeki topluluklar (Adığe, Kraçay, Çerkes 
ve Güney Oset OB), ciddi bir özümlenme tehlike- 
si ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Hemen her ülkede olduğu gibi, 
özümlenme SSCB'nde de temel siyasal neden- 
iere dayanmaktadır. Östendiğinde, günümüzde, 
ulusal yaşam, İsviçre ve İsrail'de olduğu gibi, tek 
köyde bile sürdürülebilmektedir. 

Gorbaçov öncesinde, SSCB'nde, uluslar 
sahip oldukları yönetim birimlerinin statüsüne, 
çoğrafi konumuna ve nüfuslarına göre 
sınıflandırılıyorlardı. Ki bu sınıflandırma kalkmış 
değildir. Gorbaçov yönetimi, sorunları dile getirme 
özgürlüğünü (glasnosij sağlamış, ama henüz tu- 
tarlı bir çözümü (perestroyka) getirememiştir. do- 
layısıyla, Stalin ve Brejnev dönemlerinin katı dev- 
isi yapısı temelde değişmemiştir. 

Mevcut uygulamaya göre, SSCB'nde dış 
devletler sınırı bulunan ve çoğunluğu yerli 1 mil- 
yondan çok nüfuslu ulusal bölgelere birlik cum- 
huriyeti kurma hakkı verilmiştir. Bu nedenle, 

K.Kafkas ulusları egemenlik kazanamamışlardır. 
SSCB'nde, bir de, 500 bin dolayında ya da 

daha çok nüfuslu uluslar, daha yaygın anadili 
eğitimi ve yayın olanaklarından yarar- 
landırılmaktadırlar: Avarlar gibi. 1979'da 483 bin 
toplam Avar nüfusun 419 bini Dağıstan 
ÖSSC'nde bulunuyordu. Ayrıca, bazı küçük top- 
luluklar da (Arçi, Ahvah ve Andi dillerini 
konuşanlar) Avar yazı dilini benimsemişlerdir. 
Kendi bölgesinde olmak üzere, Çeçenler (611 
bin) dışında, Avarları Kabartaylar (304 bin) ve Kur- 
zey Osetleri (300 bin) izlemektedir. bu toplum- 
ların ve halta daha küçüklerinin, anadili eğitimi ve 

daha fazla özerklik konularında, çabalarını 

yoğunlaştırdıkları görülmektedir. Örneğin, 
Adıgelerce Nalçik,'te "AŞEMEZ H'ASE", May- 
kop'ta "ADIGE H'ASA" ve Kıyıboyu Şapsığe'de 
yine "ADIGE H'ASE" adlı örgütlerin kurulduğu ve 
bir "HALK CEPHESİ" oluşturulduğunu bildiril- 
mektedir. 

Bağımlı bir örgütlenme biçimi de olsa özerk 
cumhiuriyetlere yasama yetkisi verilmektedir. Do- 
layısıyla, Özerk cumhuriyetler kendi meclis 
hükümet, üniversite, radyo-televizyonlarını, vb.'ni 
kurulabilmektedirler. ” 

Özerk bölgeye ise, birlik cumhuriyetine 
bağlı ve şube niteliğindeki bazı kuruluş ve 
örgütlenme olanakları sağlanmaktadır: Radyo, 
öğretmen okulu, araştırma enstitüsü, yayın kuru- 
luşları, vb. 

Sayı ve yönetim statüsü eşitsizlikleri, Stalin 
döneminde başlayan Kruşçev ve Brejnev 
dönemlerinde yoğunlaştırıldığı anlaşılan Rus- 

0130



laştırma politikaları ile birleşerek aleyhte 
oluşumlara yol açmıştır. 

Sosyalist sistem içinde bile irkçi ve asimilas- 
yoncu politikalar uygulanabileceğinin en açık 
kanıtları, Bulgaristan ve Romanya'daki zorla 
özümleme politikalarıdır. İlkinde özellikle Türkler, 
ikincisinde de Macarlar zorla özümlenmek isten- 
mekiedir. 

SSCB'nde, Adigelere ilişkin olumsuz uy- 
gulama örnekleri çoktur: Örneğin, 1930'larda, 
Stalin döneminde, "Troçkisi" ve "burjuva milli- 
yeiçisi" olmak gibi asılsız suçlamalarla çok sayıda 
aydın işi idam edilmiş ya da sürülmüş, yönetim bil- . 
gisiz ve beceriksiz ellere teslem edilmiş, gelenek- 

ler baltalanmış, örneğin anne ve babayı dinleme- 
mek "devrimcilik" sayılmış, ulusal giysi konusu 
"devrimci" açıdan ele alınmış ve yılgınlığa yol açan 
bir uyusal yıkım dönemi yaşanmıştır (13). 

Bu arada, özerk cumhuriyet yönetemine 
bile sorulmadan, yani anayasaya aykarı olarak, Be- 

ria'nın bir kararıyla, Oşhamafe (Elbrus) ve çevresi 
Gürcistan'a bağlanmış, Kurp ilçesi (rayon) de Ka- 
bartay toplarkalarından çıkarılmıştır. daha sonra, 
195a7'de Balkarların sürgünden dönüşü ile, 

Oşhamafte, sahiplerine geri verilmiş, ama Kurp 
ilçesi hâlâ geri verilmemiştir(15). 

Bütün bu ağır baskılar karşısında, aydınlar 
seslerini çıkarmamışlardır. Gorbaçov yönetimiyle 
birlikte, yukarıda örnekleri sunulan sorunlara 
şimdilerde değinilmeye başlanmıştır. 

Günümüzün başka bir gerçeği, küçük dille- 
rin gittikçe zayıflamakta olduğudur. bunu, 
gündelik yaşamdan örneklerle somutlamak 
mümkündür. Örneğin, video filmlerinden izle- 
diğimiz kadarıyla, Adıge ÖB'nin bazı şarkıcıları, 
kağıttan okumak suretiyle Adigece şarkılar 
söylemekiediriler. Adigece konuşamayan 
çocuklara ve üst makama gelmiş, ama Adığeceyi 
takılmadan okuyamayan aydınlara rastlanmaktadır. 

Kuşkusuz bütüri bunlar iyiye işaret değildir. 
bu bakımdan ivedi önlemler alınmasına gereksi- 
nim vardır. / 

Brejnev dönemi eğitim politikası, uzun 
erimde Ruslaşmayı getirici bir nitelikteydi. Bu poli- 
tika, örneğin, Güncistan'da da uygulanmak isten- 

miş, ancak Gürçü direnişleri karşısında tam uygu- 
lanamamıştı. Dolayısıyla bu özümlemeci eğitim 
politikasının hızla terkedilmesi ve demokratik bir 
ulusal eğitim politikasının oluşturulması. gerek- 
mektedir. 

Aksi takdirde, Ruslaşma süreci 
hızlanacaktır. bunu örnekleriyle somutlamak ola- 
naklıdır. 

1926'da okur-yazar oranı Ösetler arasında 
yüzde 21,2; Adığe ve Çerkeslerde yüzde 16,9; 
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öbür K.Kafkas toplumlarında ise yüzde 10'un 
altında idi. 1979 nüfus sayımı sonuçlarına göre, 
Osetlerin yüzde 11,8'i (64 bin kişi), Çerkeslerin 
de yüzde 8,6 kadarı anadilini bilmiyordu. Bir istis- 
na olarak, anadilini bilmeyen Lezgi oranı yüzde 
9,i (35 bin kişi) olarak, Çerkeslerin önüne 
geçmişti(15). Ancak, unutulmaması gereken nok- 
ia, Lezgilerin yaklaşık yarısının Azerbaycan'da 
yaşadığı ve anadilini kullanamadığıdır. 

Sonuç olarak küçük topluluklar arasında 
kenileşme ve okur-yazar oranı yükseldikçe Rus- 
laşmanın arttığı görülmekiedir. 

Günümüzde özümlenme, esas olarak, 

K.Kafkasya'da Ruslaşma, Güney Kafkasya'da ise 
Ruslaşma, Gürcüleşme ya da Azerileşme 
biçimlerinde gerçekieşmektedir. Örneğin, Abhaz- 
ya'da genel ileşitim dili Rusçadır. Ki, Abhazya 
olayları, bir yönüyle de, Rusça ile Gürcüce . 
arasındaki çekişmenin Ürünüdür. 

Küçük ulusların özümlenmesi temelde, ya- 
sal özerklik olanaklarının küçük uluslar adına yete- 
rince kullandırılmamasından ya da engellenmesin- 
den kaynaklanmakiadır. Örneğein, Gürcü üsi 
yönetimi, geçmişte Abhaz ÖSSC'ne engelleyici 

. biçimde karışmış, buraya çok sayıda Gürcü 
yerleştirmiş ve çeşitli baskılarla Abhazları sindirm- 
eye çalışmıştır. Ancak, Abhazların Rus, Ermeni ve 
Rum azınlıkların desteğiyle, Gürcüleştirmeye karşı 
direnmeleri durumu değiştirmiştir. Bunun sonucu 
olarak, Abhazya'nın gürcüleştirilmesi politikası 
başarısızlığa uğramış, Rusça Gürcüceyi şimdilik 
geri plana iimiktir. 

Yayılmacı bazı Gürcü iddialarına göre, Ab- 
hazya'da 83 bin Abhaz nüfusa karşılık, Gürcü 
nüfus 213 bindir. Dolayısıyla azınlıktaki Abhazların 
(Abazaların), çoğunluk nüfusu (Gürcüleri ve öteki 
einik grupları) yöneimesi "demokratik" değildir. 

Ancak, unutulan nokia, Abhazya'nın bir ei- 
nik Gürcü toprağı değil, özerk bir Abaza devleti 
olduğu gerçeğidir ve günümüzün demokratik 
gelenekleri, bir ulusun kendi ülkesini özgürce 
yönetmesi biçimindedir. 

Abhazlar, siyasal açıdan, Abhazya'da 
nüfusun çoğunluğudur. Demografik çoğunluk ol- 
maması durumu değiştirmez. Aslında göçmen 
Gürcüler de, Abhazlarla dayanışma içine giren 
öteki topluluklar karşısında azınlıkta kalmaktadırlar. 

Sonuç olarak, SSCB'nde küçük uluslar 
aleyhine özümlemenin durması için anayasanını 

değiştirilmesi, küçük uluslara da eşit haklı ve ege- 
men devletlerini kurma olanaklarının sağlanması 
gerekmektedir. Aksi takdirde, çok sayıda küçük 
Sovyet ulusun geleceği tehlikeye girecek, bu da 
istenmeyen çatışmalara yol açacaktır. 

SSCGB'nde, baskı uygulanan yerlerden biri 
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de Kazakistan'dır. Burası, İkinci Dünya Savaşı 
boyunca anayurtlarından çıkarılan halkların 
sürüldüğü bir yer olmuştur. Buna ek olarak, 
Kruşçev döneminde, 1956-1960 yıllarında, Kaza- 
kistan kolonize edilmiş ve yerli nüfus azınlığa 
düşürülmüştür: 5,3 milyon Kazak nüfusa karşılık, 
6 milyon Rus, 900 bin Ukraynalı, vb. Ancak, Ka- 
zaklar, kendi cumhuriyeti yönetimlerini Ruslarla 
baylaşmayı reddeimişlerdir (Rus parti sekreteri 

uzaklaştırılmış, yerine bir Kazak getirlmiştir). 
Bu bir ırkçılık ya da milliyetçilik değildir. Öte 

yandan Adıge ÖB'nin Oktiyabrski ilçesinin (rayon) 
Adige kökenli yürütme komitesi başkanı (kayma» 
kam) yerine, Adıgelerce bir Rus seçilmiştir. Ancak 
bu kişi, Adıgece konuşan çocuklarına öğreten ve 
yazışmalarda Adıgeceyi kullanan örnek biridir. 

Yukarıdaki ölçüler benimsendiğinde, küçük 
ulus dilleri, kendi bölgelerinde özgürce gelişme 
olanağını elde edeceklerdir. Bu arada ırk ayrımına 
karşı çıkmak, görevi Adıge ya da Rus'a değil, en 
yetenekli olana vermek en doğru tutum olacaktır. 

Ama bunun ana ölçütü bölge dilini öğrenmek ve 
bölgenin etnik yapısına saygı göstermek ola- 
caktır. 

Sorunu bu açıdan ele aldığımızda, Abhaz- 
ya'ya göçmen olarak yerleşen Gürcüler, sayıları ne 
olursa olsun, cumhuriyetin niteliğini belirleyici bir 
etnik öğe olamazlar. Yukarıdaki örnekte olduğu 
gibi, yönetime yurttaş olarak katılabilirler, ama or- 
tak olamazlar ve Abhazya'yı bir Abhaz-Gürcü ortak 
devleti niteliğne dönüştüremezler (Kabartay-. 
Balkar ya da Karaçay-Çerkes gibi). 
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Yismeyl ÖZDEMİR 

1890 yılında İstanbulda Doğan Namık İsmail, 
Zeyi adlı bir Adıge aileden olup 1864 yılında Kuban 
bölgesinde İstanbul'a göç eden Zey İsmail Bey'in 
oğludur. Zeyt İsmail Bey son yallarında İstanbul Askeri 
Tophane Vezne Kalemi müdürü idi. 

Namık İsmail eğitimine Beşiktaş İlkokulunda 
başlamış, Hamidiye, Saint Pulcherie, Saint Benoit gibi 
okullarda ve daha sonrada Galatasaray Lisesinde 
eğitimini sürdürmüştür. Galatasaray Lisesinde iken ka- 
lemle resimler çizmeye başlamış, Yeteneği O dönemin 
Lise Müdürü olan Tevfik Fikret tarafından keşte- 
dilmiştir. Namık kendisi gibi kuzey kafkasya Kökenli 
olan hocası Şevket Dağ ve Okul Müdürü Tevfik Fik- 
ret'in teşvikleri ile resim çalışmaya başlamıştır. 

Bu arada Galatasaray Lisesinin son sınıfinda 
Arapçadan başarılı olamadığı için okulu birakmak zo- 
runda kalmıştır. Sanayii Nefise Mektebini bitirdikten 

sonra, İl. Meşrutiyetin getirdiği özgürlük ortamı ve 

aydınca yardımlarla, bu arada hocasi Şevket Dağ'ın 

büyük yardımları ile Paris'e resim eğitimini tamamlamak 

üzere gönderilmiştir. Orada Ecole Nationale des Arts 
Decoratif'e devam etmiş, daha sonra Julian akademi- 
sinde çalışmış, Çallı İbrahim'in teşviki ile 1912-1914 
arasında Cormon atölyesinde çalışmalarını sürdür- 
müştür. 

Birinci Dünya Savaşı'nın patlaması üzerine 
Türkiye'ye dönmüş, Yedek Subay olarak Kafkas 
Cephesinde görev almıştır. Genel Karargahta başka 
ressamlarla birlikte savaş resmi yapmak üzere 

görevlendirilmiştir. Bu arada yaptığı resimleri Celal 
Esat Arseven ile birlikte sergilemek üzere Berlin'e 

gönderilmiş, Orada iki yılı aşkın bir süre Corynth ve Lie- 

bermann atelyelerinde çalışmıştır. 1917 yılında resimle- 
rini Viyanada da sergilemiş ve büyük beğeni top- 
lamıştır. Bu arada Paris'te Pierre açılan yarışmayı 
kazanmıştır. Türkiyeye döndükten sonra Galatasaray 
sergilerinde sanatını ve kişiliğini çevreye tanıtan sa- 
natçı bir süre resim öğretmenliği, Güzel Sanatlar Aka- 

“demisi Müdür Yardımcılığı, Milli Eğitim Müfettişliği 
yapmıştır. 1928 yılında Güzel Sanatlar Akedemisi 
Müdürlüğüne atanmıştır. 

Entellektüel bir çevre içerisinde yetişen Namık 
İsmail mesubu olduğu Kuzey Kafkas Göçmen Toplu- 

luğunun sorunları ile de ilgilenmiş, O dönemde Çerkes 
Teavun Cemiyeti Çalışmalarına katılmış, Hatta 1919- 

1922 yılları arasında Beşiktaş Çerkes okulunda 
Fransızca ve resim dersleri vermiştir. 

Genellikle anlatıma (ekspresyonist) önem veren 
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ve akademik tarzda çalışan Namik İsmail'in sürekli 
değişiklik ve yenilik arayan ilginç bir sanatı ve tekniği 
vardır. Bir yandan realist figürler, bir yandanda izlenim- 
ci peyzajlar ve çiçek resimlerini bir arada çalışmıştır. 
O, Ressam Halil Dikmen'in deyimi ile “Resmi entel- 
lektüel bir endişe ile incelemeye çalışmış, kendine 
açtığı değişik hedeflere ulaşmak için değişik espiride 

, yaptilar bırakmıştır. "1923 yılında yaptığı ve Resim ve 
Heykem Müzesinde bulunan "Harman" konulu tablo- 
sunda bu endişe ve izlenimi açıkça görürüz. Empres- 
yonist izlenimi. ise realist biçimde vermiş, doğanın, 
güneşin renklerinin parlaklığını çok ustaca işlemiştir. 
1925 yılında yaptığı "Denizde sabah". "Mehtap", 1929 
yılında yaptığı "Mehtapta Yalılar” konulu yapıtlarında 
şiiri resimler gibidir. 1927 yılında yaptığı "Ankara Ba- 
harı" konulu peyzajında ise doğanın o andaki atmosfe- 
rini renkle ifade edebilme endişesi sezilir. Bu resimde 
şekilsel kaynaklar tamamen ikinci planda bırakılmıştır. 
1930 yılında yaptığı "Mahir Tomruğun Portresi" adlı tab- 
losunda ışık ve gölgelerden yararlanarak hacım de- 
ğerlerini ön plana alan realist bir sanat yaklaşımı sezil- 

mektedir. 

Viyana ve Berlin'de sergilenen savaş resimleri 

arasında "Topçular, Süvari Hücumu ve Tifüs" çizginin 

ve kompozisyon gücünün ilgi çekici örnekleridir. Lale 

Devri ve Düşünen Kadın Tabloları ise Harman toblosu 
gibi realist bir anlatımı sergilerler. Namık İsmail'in bu 
yapıtları dışında bir de yayınlanmış "Mikelanj" adında bir 
incelemesi ile yüzlerce sanat yazıları bulunmaktadır. 
Yapıtlarının büyük bir bölümü Resim ve Heykem 
müzesi ile Milli Eğitim Bakanlığında ve özel kollek- 
siyonlarda bulunmaktadır. Akademik tarzda çalışan bu 
ekspresiyonist ressam için "Akademinin İkinci Kurucu- 
su" denir sanat çevrelerinde. Öte yandan Türkiye'de 

dilecek devlet binalarına binanın özelliğine göre belli bir 

oranda resim ve heykel türünden sanat yapıtları konul- 

ması hususunu sağlatır. Ressamlığının yanı sıra Der- 

gah ve Yeni Mecmua gibi yayın organlarında makaleleri 
yayınlanmıştır. 

30 Ağustos 1935 tarihinde henüz kırküç 
yaşında iken Kadıköy-Köprü vapurunda kalb kirizinden 
yaşamı noktalanan bu ilginç sanatçı, Beşiktaş me- 
zarlığında yatmaktadır. Ölümünün 54.cü yılında onu 
saygı ile anıyoruz. 
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Laçış Aziz 

Başında Anadolu usülü şapkası, sırtında 
kalın ceketi, elinde bastonu bir adam büyük şeh- 
rin işlek caddelerinden birinde ağır ağır gidiyordu. 
Artık iyice görme yeteneğini kayeden, kalın camlı 
gözlüklerinin arkasında gözleri boş boş ileri bakı- 
yordu. Yaşı yetmişi geçeli çok olmuşiu. Yüzün- 
deki her bir kırışık, çektiği acıları, özlemlerini bağı- 
rırken, apak sakalı yüzüne değişik bir aydınlık ve- 
riyordu... . 

Kafasının için karmakarışık düşüncelerle 
dopdolu, nihâyet parka yetişti. Boş banklardan bi- 
risine otururken derinden bir of çekti. Çevrede 
kendisi gibi yaşlı birkaç kişi daha vardı. Hepsini ayrı 
ayrı yorgun bakişlarıyla süzdü... 

Akşam rüzgârı çıkmıştı. Bir an, birdenbire tit- 
redi. Gözü rüzgârda kıpırdaşan koca çınarın yap- 
raklarına takıldı. Dalıp gitti. Tâa köyüne kadar 
uzandı. Gözünün önüne, köyünün karşısındaki Oo 
asırlık ardıçların olduğu rüzgârı eksik olmayan tepe 
ve o tepede geçirdiği günleri geldi.... 

Bu kez daha derinden ciğerleri sökülür- 
cesine bir off daha çekti ki, demir yüreklerin bile 
dayanması olanaksızdı. 

Ne arıyorum buralarda diye düşündü. Çıkış 
yolu bulamıyordu. Dedelerinin, amcalarının an- 
lattığı tehcir bu olsa gerekli. 

Onlar bunun kat kat büyük acısını yaşa- 
mışlardı. O ise şimdi köyünden kasabaya göçün 
acısını aylarca yaşamış çilesi bitmemiş, kasabadan 
da büyük şehre sürgünün acısını yaşıyordu. 

Biraz düşününce asıl suçu yine kendisinde 
buldu. Kendi milletinde olmamasına rağmen zorla 
da olsa almıştı karısını. “Osmanlı kadın" derlerdi 
köylüleri. Ve hattâ "Türk Ebe" diye bilirler, öyle 
çağırırlardı. Nedense herkes unutmuştu adını. 
Ama neye yarardı ki; yıkım, yok oluş hanımını 
kaçırdığı günden başlamıştı. Çocukları oldu. önce 
çocukları tam Çerkes olamadılar. Çünkü çocuğu 
yetiştiren etkileyen anaydı ve o hiç bilmiyordu. 
Yavâş yavaş bildiklerini de unuttular. 

Ardından en büyük oğlu evlenme yaşına 
geldi. Büyüklerinin baskısına rağmen en büyük 
oğlunu, ilerisini hiç düşünmeden kendi ulusun- 
dan olmayanla evlendirdi. 

Gelini gelir gelmez, ananelerdeki farklılık 
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baş göstermiş, gelini önce, uğruna onca sıkıntılar 
çekerek kaçırdığı karısı ile O'nun ölümü ile de ken- 
disiyle didişmeye ve haiia kavgaya bile başlamıştı. 
Oğlu ise hep sessiz kalıyordu. Hep boynu bükük, 
âdetâ suçlar gibi boş gözlerle bakıyordu. Gözleri 
sanki "Sen istedin, kendin ettin, kendin buldun" 
der gibi bir hâli vardı. 

Sonra birden bire iyemserliği kapıldı. Yanın- 
da kaldığı iki oğlu da Çerkesle evlenmişlerdi. Hem 
onlar da oğulları değil miydi? Onların yanında da 
kalmaya hakkı vardı. 

Ama kendisine yapılanı halen aniayamı- 
yordu. Bu sürgüne sebep olan oğluna "Ya ben, 
ya ol..." deyip çekip akrabalarının evine giden ge- 
linine için için kızıyordu. Ama ne yapacağını da bii- 
miyordu. Oğlunun Çerkes olmayan biriyle evlen- 
mesine kendisi sebep olmuştu. Gelininin toplu- 
munda, kendi toplumunda kayın babaya verilen 
değere eşit değer araması anlamsızdı. Buna 
rağmen Şimdi oğlunun mutluluğu önemliydi. 
“Onun için katlanmak zorundaydı bu sürgüne. 

Oysa dedeleri geldikleri Kafkasya'daki köy- 
lerini yaşlı gözlerle anlatırken nasıl da lânet ediyor- 
lardı sürgüne. Ve hatalarını ne çabuk görebil- 
mişlerdi. Çare aramaya başlamışlardı. Belki kendisi 
bu kadar çabuk uyanamamış, hatayı görememiş, 
kendisinin evlendiği yetmiyormuş gibi, kendin- 
den sonraki nesli yok oluş uçurumuna gönder- 
mek için bir büyük adım daha atarak oğlunu da 
kendi ulusundan olmayan biriyle evlendirmişti. 
Adeta kendisini herşeyi katleden; ananeyi, dili 
yok eden bir yokedici gibi görüyordu. 

Koskoca parkın ıssız bir köşesinde Bunları 
düşünüp öylece oturup kalakalmış ve havanın kâ- 
rardığını bile farkeimemişti. | 

Ortanca oğlunun "Baba niçin buradasın? 
Niçin gözlerin yaşlı? Birşey mi oldu? diyen sesiyle 
düşüncelerinden sıyrıldı. Oğluna sadece "Birşey 
yok. Köyümü düşündüm. Doğduğum, büyüdü- 
ğüm yerleri özledim. Dönmek istiyorum. Ama ne 
gönderiyorsunuz, ne de çağırıyorlar..." diyebildi. 

Yanında oğlu olduğu halde bir elinde bas- 
tonu, bir eliyle hep gelecekten birşeyler bekie- 
yen, geleceğe dayanmaya çalışan, ama geleceğe 
neler birakabildiğini çok az düşüneri geçmiş gibi 

oğluna dayanmaya çalışârak, geldiği karanlığın 

içine yavaş yavaş kaybolup gitti. Ama hep kâ- 

fasında köyü köyünün dağları ve ulu ağaçları ve 

oraya dönüşünün umudu parlak bir ışık gibi ka- 

ranlığı yırtarak kala kaldı. 
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SAVAŞÇILARIM 

Karanlık yıllarda 

sıkça savaş tutmuşlar, 
Barış tartışmalarında 

Başlarını vermişler, 
Vatan sevgileriyle 

Dunyadan ayrılmışlar. 
Lahitlere dönmüşler... 
Yürekli Savaşçılarım. 

Keskin ilaç, 
Vücutları acıtarak yaktığında 
Bağlamaya yetişmemişler yaralarını. 
Savaş seyahatlerini ve 
Halklara rahatlığı 
Dünyada bırakmışlar. 

Lahitlere dönmüşler 
Yürekli Savaşçılarım. 

İlkbaharın o güneşi 
Şu dağları parlattığına 
Bereketle güzelleşmiş 
Çeçen-inguş kırları, 
Diri olmayışlarına, onların 
Yutkunarak yüreğimde... 
Hep aklımda tutuyorum 

Yürekli Savaşçılarım 

Çeçen Şairi 
Şamil Nasuxanov 
Çev. Medet Önlü 
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GÖKYÜZÜNDE ÇİÇEKLER 

Dedem anlatiyor 

Sökleki av, 
Tlepş'in eseri 

Usta demirci 
Çekiçle oynarken, : 
Ateşten kıvılcımlar dağıldı. 

Kıvılcımlardan herbiri, 
Parldayan birer yaldız, 
Gükyözünde. 
Baktım gökyüzüne; 
Orada, burada. 
Işıldayan yıldızlar göründü. 
Ama ağaçlarla çiçekleri 
Dikrnek için 

Yinede çok yer var orada. 

Yazan: Kueyekue Nalbiy 
- Çev. M.K.ÇURMITI 

Tlepş: Adigelerde Demirciler Tanrısı 
Not: Şiir 1988 yılında Maykop'ta yayınlanan 
"Zekueşniğ" dergisinin eki olan "Jueğebih 
(Yıldız Küzemis) adlı çocuk dergisinden . 
çevrilmiştir. 
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Berzeğlerin evinde 

Yeşillikler içinde bir köy 
ve burada tarihi bir ev 

- Duvarlarındaki yazılar 

Hepsi tanıdığım imzalar 

Ne var ki Köyde'de evlerde de insan 
YOK. i 
Henüz Kafkasya'dan yeni döndüm 

Orada boşalttığımız köylere 
Çeşitli Halkların dolduğunu gördüm 

— Bakalım beni şair yapan 

Sıralı'ya 
çok geçmeden kimler dolacak.. 

ş 
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Abhazya 

Ağla ey ırak dostum 

Kanayan yüreğinle 

sürgünde kalanlara 

Abhazya 
Bilen ey altın postum 
sıkılmış ellerinle 

Ulusal acılara 

Abhazya 

Dayan sevgili yurdum 

SARARIR 

Refik Özdemir 
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AYDINLIK GÜNLERE 

selam... 

Bütün Kuzey Kafkasyait aydınlara 
Yüzlerce binlerce selam. 

Kimi kahvehanede gele atiyor, 
Kimi ofisinde ast'ına çalıyor. 
Kimi ticaretle meşgul, 
Milyonlara milyon katıyor. 
Kimi olanca sesiyle naykırıyor!... 

Beyler Adiğelik bitiyor. 

Beni ne sen oldum, 

Ne ben olabildim. 

Aklım başımda değil, 

Her konuda tekliyorum. 

Senden bencilliğimi bırakmanı istiyor, 
Bir ışık bekliyorum. o 

Siz karardınız, 
Bizi de kararitınız. 

Dökelim eteğimizdeki taşları 

Özümüze dönelim. 
Bizi aydınlatın, 
Sizi öfkeyle değil, 

- Saygıyla analım. 

A. SEZGİN



DİLEK 

Aldamarlarında 

va da 

Her zerresinde hücrelerimin 

Bir rüya gibi 
Yaşamak istiyorum ben 

Ülkemde, 
Grozni'ne, Martan'da 

Medet Önlü 

SÜRGÜNDEKİ KAN İZLERİ — 

Kanımız var denizin maviliğinde 

Derinliğinde yosunlarında.... 
Kanımız var Güneşte Ayda Yıldızlarda. 
Kanımız ve Hırçın fırtınada 
Esen Rüzgarda yağan karlarda. 

Kanımız var günlerde aylarda yıllarda. 
Kanımız var karanlıkta Aydınlıkta şafakta. 

Kanımız var Osmanlı kılıcında 
Rus süngüsünde,. 

Kanımız var 125 yıllık Sürgünün 
Gününde Gecesinde 

Çurmıt Naci 

1989 
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Yüzotuz yıldan çok bu hasret 

İki saatlik kağnı yolunu, | 
Tek destan söylerken alırdı dedem 

Hep, ama hep anayuri destanı, 

Ancak bugün bu hasretliği, 

sıfıra indirgedim; 

Yani vatanımda, yani Adıgey'deyim. 

Maykop canım, 
Maykop herşeyim. 

“Zamire' seni nasıl unuturum, 

“'Zamire" kanım benim. 

Bir kez alıştım size, 
Gün ışığı gibi içimdesiniz, 

Nasıl nasıl unuturum sizleri, 

Annem, kardeşim, bacılarım, tanım. 

Yani siz herşeyimsiniz. 

Artık bu zincirleri çiçek bileklerimde, 

"'Zamire" umut 'Şaide" can bende. 

Zulümler ışıktan cağrışım, 
Baskılar bir hiç. | 
Suyunu içmişim kardeşim, 

Beni yaksada O'yum işte; 
Yani Adige, yani Maykop, 

. yani "zamire" 

© Temmuz - 1988 MAYKOP 
M.K. ÇURMITI 
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Akpmar Köyü Tanıtımı 

1- Köyünadı: Akpınar köyü (LOOG KIT) 
2- Bağlı Olduğu İlilçe: Adana ilinin Tufan- 

beyli ilçesine bağlıdır. 

3- Anayurttan ayrılış tarihi: 1964 tarihinde 
büyük göçte ayrılmışlardır. 

4- Kullanılan yol güzergahı ve nakil 
araçları: Karadenizi gemi ile geçerek Samsun dolay- 
larında karaya çıkmışlardır. Gelenler 2000 kişilik gru- 
plar halinde yanlarında hayvan sürüleriyle gel- 
mişlerdir. O günkü Osmanlı devleti kendilerine 

İstanbul'un Şile semtini göstermişlerdir. Fakat hay- 

  

Yalçın DUMRUL 

8- Yerleşim seçiminin tarafından yapıl- 
dığı Yukarıda saydığımız aile ve başkanları ta- 
rafından yapılmıştır. 

9- Yerleşim esnasında Karşılaşılan sorun- 

lar: Yerleşim esnasında oranın yerleşik halkı olan 
Pınarlılar ile bazı sorunları olmuşsada bugün herhangi 
sorunları olmamıştır. yine o zamanlar ilk yerleşilen 
yerler bataklık olduğu için Tifo-Sıtma gibi bulaşıcı 

hastalardan ölümler başlayınca bugünkü köy yerine 

yerleştiler. 

10- Günümüzde çevre ilişkileri açısından so- 
runlar: Köyü 

  vanlarına uy- 
gun olmadığı 
için bugünkü 

yerleşim yer- 
lerine yer- 
leştiler. Bun- 
ların bir kıs- 

mı Yozgat'ın 
Sorgun ilçe- 

sine bağlı Os- 
maniye 
köyüne yer- 
İeştiler. Ka-   J 

rinin Pınar- 
başına bağlı 
Altıkesek kö- 
yüne diğer 
kalan ise A- 
dana'nın Tu- 
fanbeyli ilçe- 
sine bağlı Akpınar köyüne kuruldular. 

  

5- Varsa daha önce yerleşilen yerler: Şimdiki 
yerleşim yerinin aşağısındaki Mağara denilen yere 
yerleştiler. Yaklaşık iki sene sonra bu günkü köy yerini 

kurdular. 

6- Köyün kuruluştarihi: (Bilinmiyor) 

/- Kuruluşunda önce olan aile veya 
başkanları: Köye ilk gelen aileler şunlardır; Hapat, 
Kopsırgen, Janımbey, Lak'lar gelerek köyün kuru- 

luşuna karar verdiler. 
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müzün kuru- 

luşuda iskan 

kurulu fta- 

rafından belir- 

İcnen köy si- 

  

  

  

mıştır. Bizieri 
komşu köy- 

lerle daha fazla iç içe getirmişler ve sorunlarda 

artırmışlardır. i 

11- Kuruluşundak ihane sayısı ve nüfusu 85 

hane ile 400 kişi olarak yerleşmişlerdir. 

12- Günümüzdeki hane sayısı ve nüfusu; Şu 
anda köyde 183 hane dışarıda da 80 hane olduğu 
sanılmaktadır. Köydeki nüfus 1000'kişidir. 

13- Kuruluşunda yerleşer aile adları:



Güney (Aşağı) Mahalle 
  

1- Kopsirgen 6- Gurcın 

  

  

2- Habat 7/- o Janımbey 

3- Kas 8- Psınan 

4- o Acbek 9- Tandar 

5- lak 10- o Napşı 

Kuzey (Yukarı) Mahalle 

Ji- Seygo 17/- Taban 

12- Aysan 18- Şak 

13- oMuradin 19- Gıda 

14- oCgot 20- Jıba 

15- Yaş 21- Mata 

16- oOUç'una 22- Hata 

14- Genelde konuşulan diller: oAbazin'cenin 
” (Aşuwa) şivesi konuşulmaktadır. 

15- Varsa yabancı aileler soyu vesayısı: 1951 
yılında Bulgaristan'dan yapılan göç esnasında 4 aile 
köyümüze yerletirilmişti, ancak başka yere 
taşınmışlardı. 

16- Varsa yabancı evlilik sayısı ve soyu: 25 
kişi. 

17- Köyün kültürel durumu hizmetlerin branşı 
ve sayısı: 

a) Okur yazar oranı 7 95 (Çok yaşlılar 
hariç herkes okur yazardır.) Yukarı mahallede cumhu- 
.riyetin ilk yıllarından beri ilk oluk mevcuttur. Aşağı 
mahallede ise 1963 yılında açılmıştır. 

b Orta dereceli okul mezunu X30 ci- 
varında. 

9 Yüksek okul mezunu 10 civarında. 
Öğretmen 12 asker, polis 10 mimar mühendis 5 hukuk- 
cu 4 sanayide işçi 50 şu anda yüksek öğrenim mimar 
mühendis 5 hukukçu 4 saniyede işçi 50 şu anda yüksek 
öğrenim kurumlarında devam eden öğrenciler bulun- 
maktadır. 

18- Köyde bulunan tesisler ve kuruluş yılları: 

a) Yukarı mahalledeki ilk okul 1964 
yılında aşağı mahalledeki 1963 yılında, camiler ise 
yukarı mahalledeki 1990 aşağı mahalledeki 1904 
yıllarında yapılmıştır. 

b Sulama amaçlı bir gölet Arazinin 1/ 
24si sulanır.) bulunmaktadır. 

9) Köyün suyu (yazın su sukuntusu 
çekilir.) yolu, elektiriği ve telefonu vardır. 

19- Varsa köyden göçün nedenleri: 

a) Öğrenim sonucu göç edenler 
b İşçi (Sanayi ve inşaat) olarak göç ne- 

denleri. 

O) Arazisinin tümünü satanlar 
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9 Yurtdışına gidenler 

©) Şehirde yaşamayı arzu ederek göç 
edenler. 

20- Dışarıda yerleşik aile ve sayısı, nüfusu: 
Dışarıda yaklaşık 400 kişi olduğu sanılmaktadır. 

21- Çevre ile yapılan sosyal ilişkiler ve ilişki 
derecesi ile toplulukların milliyeti: Tufanbey-li'ye 
bağlı Bolatpınar köyü Abaza, Yine Tufanbeyli'ye bağlı 
İğdebeli Abaza köyü, Tufanbeyli'ye bağlı Kayapınar 
köyü Kaberdey, Koçcağız köyü Kaberdey, Kayseri'nin 
Sarız ilçesine bağlı Karakoyun Kaberdey köyleri ile kız 
alma ve verme ilişkileri mevcuttur. 

22- Ana dil, ört, adet, ânnane, kullanımı, 

yapısı, değişimi, dünü, bugünü: ana dilini herkes 
konuşuyor. Örf ve adetlerde azda olsa Asimlasyonun 
etkisi görülüyor. Fakaz en çok dikkat edilen hususlar 
olup herkes tarafından uygulamaya çalışılıyor. 

23- Köyün gelir kaynakları: 

a) Tarım ve hayvancılık: Sulu tarım 
yapılmaktadır. Tarım ürünleri arasında; Buğda, arpa, 
nohut, fasulye, pancar, mercimek vs. yetiştiril- 

mektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı 
yapılmaktadır. 

b Halıcılık: Uzun yıllardır evlerde 
Bünyan, ipek halıcılığı yapılmaktadır. 

9 Yurt dışı-çalışanlarının sağladığı ge- 
lir. 

&g Memur ve işçi gelirleri. 

e Çeşitli iş kollarından elde edilen ge- 
lirler 

24- Çevre ulaşımısulaşım araçları uzaklığı: 
Çevre ulaşımı köye ait araçlarla yapıl- 

maktadır. Tufanbeyli ilçesine 4 km Adana iline 190 km 
Kayseri iline 195 km Maraş iline 185 km'redir. 

25- Çevrede ilişkide bulunan diğer Çerkes 
köylerinin adları dilleri uzaklıkları: Tufanbeyli ilçesine 
bağlı Polatpınar Abaza köyü Ilkm, İğdebeli Abaza 15 
km Kayapınar Kaberdey 14 km, Koçcağız Kaberdey 
köyü 7 km. Ayrıca Pınarbaşı ve Göksun köylerine bağlı 

. Çerkes köyleri ilede yakın ilişkileri mevcuttur. 

26- Yerleşim sonrası Osmanlı ve T.C'ne insan 
gücü olarak gerekse yönetici kadro olarak katkıları 
olmuştur. Bu günkü T.C'ne ise yine gerek askerlik ge- 
rekse her türlü iş kolunda katkıları vardır. 
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- Sevgili Çocuklar... 

Tatilinizi bitirip yeniden okul- 
larınıza döndüğünüzü ve dersleri- 
nize yeni bir heyecanla sarıi- 
dığınızı biliyoruz. Bizler de sizlere 
daha güzel ve yararlı bilgiler suna- 
bilmenin çabası içindeyiz. Gerek 
okul hayatınızda gerek okul dışı 
yaşamınızda sizlere rehber olabi- 
lecek bilgiler sunabilmemiz, bu 
sayfaların gerçek sahibi siz ço- 
cukların isteklerini ve beklentilerini 
bilmemizle mümkün olacaktır. Bu- 
nun için çekinmeden bize yazmak 
istediğiniz herşeyi bekliyoruz. Ne- 
ler mi? Açıklayalım. Örneğin hepi- 
niz resim yapıyorsunuz. Fıkralar, 
bilmeceler, bulmacaklar bildiğiniz 
masallar, şiirleriniz, karikatürle- 
iniz... Ha! bunları gönderirken 

adınızı, soyadınızı, yaşınızı, adresi- 
nizi ve varsa bir de vesikalık 
fotoğrafınızı beraberinde gön- 
dermeyi unutmayın. | 

Eevet, sözü fazla uzatma- 
yalım. Bu sayımızda da be- 
ğeneceğizi umduğumuz güzel- 
likler sunmaya çalıştık. Yeni sa- 
yılarda sizlerin de katkılarıyla daha 
güzel KAFDAĞI/ÇOCUK sayfala- 
rında buluşmak umuduyla HE- 
PİNİZE YENİ OKUL DÖNEMİNDE 
BAŞARI DİLİYORUZ....... 

  

ADRES: KAFDAĞI/ÇOCUK P.K. 17 

EMEK/ANKARA 
Deniz Abla - Zafer Abi 
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AYŞE İLE DEDESİ 

  

Günlerden birgün Ayşe okulunun 
tatile girmesinden yararlanarak okur- 
masını geliştirmek için babasının ona 
aldığı küçük masal kitaplarını ka- 
rıştırıyormuş. Babası ve annesi evde 
değilmiş. Sadece çok sevdiği de- 
desi pencerenin yanındaki koltuğu 
yaslanmış dinleniyormuş. Ayşe kitap- 
tan başını kaldırdığında dedesinin hiç 
hareket etmeden oturuşuna bir an- 
lam verememiş. Uzun süre -s6ssizce 
seyretiikten sonra dayanamayıp 
'Dede" diye seslenmiş. Fakat dede- 

  

        

  
  

        

      
                      

© © si cevap vermemiş. Ayşe telaşlanmış 
ve yerinden kalkarak dedesine 
doğru yürümüş. Dedesinin gözlerinin 
açık olduğunu, uyumadığını görmüş. 
Tekrar "Dede, neyin var, yoksa hasta 
mısın?” demiş. Dedesi hafif irkilerek 
"Hı demiş, kendini toparlamış. Sonra 
da yanında duran Ayşe'nin saçlarını 
parmaklarıyla okşayarak "Ne diyor- 
sun yavrum, bir şeymi istemiştin” 
demiş. Ayşe "yarın dede ben birşey 

0230 

  
 



istemiyorumda... Senin böyle otur- 
mana bir anlam veremedim. Önce 
uyuduğunu sanmıştım fakdi gözlerin 
açıktı. Neyin var dede" diye sormuş, 
dedesi de hafif gülümseyerek 
"birşeyin yok yavrum, iyiyim. Benim 
biricik evladım. Seni korkuttum gali- 
ba. Sadece düşünüyordum” demiş, 
Ayşe dedesinin bu düşündüklerini 
merak eimiş. Sonra da “Anladım sen 
köyü düşünüyorsun değim mi? Ben 
de çok özledim köyümüzü. Neyse ki 
yakında gidip görebileceğimizi 
söyledi Babam" diyerek Dedesinin 
gönlünü almaya çalışmış". 'Aakıllı ev- 
ladım benim, nasıl da anladın onları 
düşündüğümü. Evet yavrum, önce 
köyümüzü düşündüm. Oraları Öz- 
lemişim. Buralar bana göre değil. 
Burada dışanya çıksam gidecek yer 
bulamıyorum. Zaten gitmek istesem 
de yaşlandım, fazla gezemiyorum. 
Köyde olsam bütün köyü yorulma- 
dan dolaşabiliyorum. hem orada ki 
insanlar daha sıcak. Konuşacak çok 
şey bulabiliyorsun. Hep eski günler 
aklıma geliyor. Doğrusunu istersen 
hiç çıkmıyor aklımdan" diye devam 
etmiş dedesi. Bir süre susmuş. Hüzünlü 
bakıyormuş Ayşe'ye. ayşe'de birşey 
söyleyememiş. Ayşe bir süre sonra 
dayanamayıp Dedesine yardım et- 
mek için 'Dede bana daha önce 
anlattığın güzel masallardan anlatsa- 
na' diyerek rica da bulunmuş. De- 
deside gülerek; "Yavrum sen hiç mar- 
sala doymazmısın bildiğim bütün 
masalları anlattım, anlatacak birşey 
kalmadı ki! demiş ayşe israr edince 
o zaman sana bugün düşün- 
düklerimi anlatayım, bunlar masal 
değil fakat bana da ben küçükken 
büyüklerim anlatmışlardı. Hiç unut- 
muyorum, söyle bakalım yavrum" 
sana bugün düşündüklerimi anla- 
tayım, bunlar masal değil fakat 
bana da ben küçükken büyüklerim 
anlatmışlardı. Hiç unutmuyorum, 
Söyle bakalım yavrum "sona hiç Kaf- 
kasya'yı anlatmışmıydım' diye sor- 
muş. Ayşe ilkokul Üçüncü sınıfa geldiği 
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halde bu kelimeyi ilk defa bundan 
üç ay önce köyden gelen dedesin- 
den duyduğundan bir anlam vere- 
mediği için "hayır dede bu kelimeyi 
hiç duymadım! diye cevap vermiş. 
Dedesi peki sen Çerkes kelimesini 
duymuşmuydun diye sormuş' dede- 
si. Ayşe hemen heyecanla "onu duy- 
dum dede. Babam söyledi biz 
Çerkesmişiz' demiş. "Aferin yavrum 
bunu bildin. Doğru bize Çerkes der- 

.ler. Bizim ayrı örf ve adetlerimiz var. 
Ayrı bir dilimiz de var. Fakat arlık pek 
kullanılmıyor. Herkes unutuyor yeni 
yetişenlerde zaten pek öğre- 
nemiyorlar. Peki sen biliyormusun 
yavrum. Ben buraya geldim geleli 
senden hiç Çerkesce bir kelime duy- 
madım... tamam iamam senin değil, 
bizim suçumuz' diyerek hafif yüzü 
kızaran Ayşe'nin gönlünü almış dede- 
si. Ayşede dedesinin bu söyle- 
diklerinden cesaret alarak Babasıyla 
annesinin arada bir kendisine duyur- 
mak istemediklerini bu dille birbirle- 
rine söylediklerini anlatmış ve devam 
etmiş. 'Dede, birşey anlamadığımı 
zannediyorlar fakat Babam 'Psı" 
dediği zaman Annem gidip bir bar- 
dak su getiriyor, bunun gibi birkaç ke- 
lime daha öğrendim. "Aferin benim 
biricik kızıma onlar sana öÖğrei- 
meselerde sen bu gidişle kendin 
öğreneceksin devam et kızım 
herşeyi öğrenmeye çalış." Ayşe de- 
desinin artık yüzünden hüzünlü ifade- 
lerin kalktığını görüp sevinmiş ve 
"Dede bana Kafkasya'yı anlata- 
caktın' diyerek takılmış. Dedesi de 
"Hay allah unutuyordum Bak iyi dinle 
Bunları bilmen senin hem hakkın hem 
görevin' diyerek anlatmaya baş- 
lamış... 

sevgili Çocuklar devamı gele- 
cek sayıda... 

şejoka Z. 
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İBILİOYI 

  

BİRAZ DA      DÜŞÜN 

BAB mı, ABA mr? 

Babanız size şöyle diyor: "bu 
gece, yarın ve öbürgün sairanç Oy- 
nayacaksın. Karşında sırasıyla annen 
ve ben oynayacağız. Yaniya 
(anne-baba-anne) ABA veya 
(Daba-anne-baba) BAB sırası ile oy- 
nayacaksın. Bu iki dizilişten birini 
seçmede serbesisin. Üst üste iki Oyun 
alırsan sana istediğin hediyeyi ala- 
cağım" 

Babanız annenizden çok daha 
kuvvetli bir oyunca ise şansınızı 
arttırmak için hangi oyun sırasını 
seçmelisiniz, ve niçin? 

   
Yukarıdaki çizimde; 
I. Esma, Ayla'dan kısadır | 
2. Belma, Ceyda'dan şişmandır 
3. Derya ince ve uzundur 

4. Ayla, Belmay'a göre daha sağr- 
dadır (Karşıdan bana göre de- 
ğil, Belma'nın kendisine göre) 

Diziliş sırasına göre kızların adlarını 
bulunuz. 
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TİLKİNİN DOSTLUĞU | 

, Birtilki, bir kurt, bir domuz, bir ayı 
arkadaş olmuşlar. Birlikte güzel günler 
yaşamışlar. Bir gün kış bastırmış, her 
yeri kar kaplamış. Nereye gitseler, ne 
yapsalar bir lokmacık yiyeçek bula- 
.maz olmuşlar. Bir ara fırtına o kadar 
güçlenmiş, o kadar gülenmiş ki, yiye- 

  

cek oramaya çıkmaları bir yana, 
başlarını inlerinden dışarıya uzata- 
maz olmuşlar. Açlıktan karınları 
uğulduyor, bağırsaklarının birbirine 
yapıştığını sanıyorlarmış. Her biri bir 
köşeye serilmiş yatarlarken tilki: 

- Hepimiz acız diye düşüncesini 
açmış. Bahar geldiği zaman Üç koç 
vermeye söz verirseniz beni yiyebilir- 
siNİZ. 

Kurt birden atılmış: 
- Senin yenecek neyin var? 

Beni yeyin. Yalnız bahar geldiğinde 
üç kocumu isterim. 

- Senin de-her yerin su, diye ho- 
“murdanmış ayı yattığı yerden. 

— Dişimizin kovuğunu bile doldura- 
mcızsın. Beni yeyin. bahar gelirse ÜÇ 
koçumu verirsiniz. | 
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Konuşmaları şaşkınlıkla dinliyen 
domuz ister istemiz söze karışmış: 

- Sende de gi yok. beni yeyin. 
Yalnız bahar geldiğinde istetmeden 
üç koçumu vereceksiniz. Tilki, ayı ve 
kurt yerlerinden fırlamışlar, domuzun 
üzerine çullanmışlar. Göz açıp kar- 
Dbayınçaya dek derisini yüzmüşler. İç 

  
organları çıkarırlarken domuzun ci- 
ğeri ellerinden kaymış yere düşmüş. 

Kurt: 

- Bunu ırmakta yıkayıp getire- 
yim, demiş ciğeri kaptığı gibi inden 
fırlamış. Biraz sonra da ağlamaklı bir 
yüzle geri dönmüş: 

- Ah kadeşlerim, bilemezsiniz 
başıma ne geldi. Ciğeri iyice yıka- 
dım. Tam geri döneceğim sırada su 
elimden kaptı. 

Tilki ile ayı, ciğeri, kurdun yediğini 
anlamışlar ya anlamamazlıktan gel- 
mişler. Domuzun bağırsaklarını çıkar- 
rırlarken kalb ellerinden düşmüş. kurt 
hemen yere düşen kalbi kapmış: . 

- Bu güzelim kalb böyle kirli kal- 
masın. Irmakta yıkar, hemen getiririm, 
demiş. Kuri biraz sonra süklüm- 
püklüm geri dönmüş: 

- Kalbi yıkadım, tam da geri 
döneceğim sırada ırmak elimden | 
kaptı. 
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Ayı, kurdun densizliğine kızmış: 

- Sen gerçekten bizi enayi mi 
saniyorsun? Kalbi de, ciğeri de 
dışarıda zifilendin. niçin yalan 
söylüyorsun? demiş, kurda çıkışmış. 

Kurt: 
- Sen bana, yalancı, diyorsun, 

diyerek ayıya diklenmiş. Tartışma 
büyümüş, kavgaya dönüşmüş. 
İkiside iyiden iyiye yoruluncaya 
deyin kavga eimişler. Onlar kavga 

* ederlerken tilki, domuzun etinden yiy- 
ebileceği kadarını yemiş, geri kar- 
lanını da postuna sarmış, saklamış. 
Kuri ile ayı geri dönmüş, tilkiye domur- 
zun nerede olduğunu sormuşlar. 

Tilki: 
- Bunlar kendi aralarında anlo- 

şamıyorlar. Bahar geldiğinde koç- 
larımı vermiyecekler, dedi, postuna 
sarılıp gilti, demiş. 
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KAFKASYA'DAN GELEN KONUK GRUP TÜRKİYE'DE 

Kabartay-Balkar Cumhuriyetinden 35 kişilik 
bir grup Türkiye'ye geldi. 28.Eylül ile 21 Eylül ia- 
rihleri Istanbul'da bulundular. 

21 Eylülde Bursa'da 

22-23 Eylül'de Pamukkale'de, 

24 Eylül'deKonya'da 

25-26 Eylül'de Ürgüp'te 

27 Eylül'de Erzurum'da 

28 Eylül'de Trabzonda 

Bulunarak 29. Eylül'de de Sarp kapısından . 
çıkış yaparak Kafkasya'ya döndüler. 18 Kabartay, 
i2 Balkar, 3 Asetin, bir Kumuk, bir Abazin'den 
oluşan grupla ilgilenildi. İstanbul Kafkas Kültürg 
Derneğine götürüldü. Sohbei yapıldı, şarkılar 
söylendi, hediye teatisi yapıldı. Grupla her gün 
otelde görüşmeler yapıldı. İlgiden son derece 
memnun kaldılar. 

Grup 

Yasin ÇELİKKIRAN 

Koişe, Stevlan, Nazran, Tevniha, Yris, Sergey, 
Lafı ve grubun rehperi Kerei Vala. 

Balkar Grubu: 

Bellaye, Beçiku, Kuçmez, Cincik, Elmur- 
zen, Tokmey, Tumen, Binager, Sarbaş, Mısır, 
Grup bakanı, Sarbaş muhammed idi. 

Öcetler: Naceriy, Tomay 

Kumu : Bedredin 

Abazin : Faşa 

Karaçay - Çerkessk'ten 

Sovyetlerden gelen bir grup içinde Karaçay 
Çerkesten Dr. .Demoko Ibrahim, Zeyko Ali, 
İstanbul'da bulundukları 23-24-25 eylül tarihleri 
arası kafkaslı kardeşlerle buluşmaktan ve Kafkas 

derneğine 
  

Bursa'ya ka- 

dar Yasin Çe- 
iikkiran mih- 
rriandarlığında 
götürüldü. Or- 
daki Kafkaslı 
nemşerilere 

daha önce- 
den haber ve- 
rildiği için Ö- 
i 
i 

  

Ğ 

side ziyareit- 
er yapıldı. 

Katilenin 
Konya'da Ol- 
duğu gün dâ- 
ha önceder 

oraya bilgi ve- 

rilmesi söonu- 
cu Konya'da 
oturan Kazım 
Özlü kanalı ile Konyalı kardeşlerimiz misafirleri ziy- 
aret ettiler. * 

Gelen grup mensupları sülale isimleri 
şunlardır. 

Kabardeylar: 

Berzeç, Bjağo, davur, Sigatan, Jambor, 
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” götürülmek 
| ten son de- 

rece mem- 
nun kalmış- 
lardır. 

> 
> 

S0v- 
yetlerden 
turlis olarak 
gelen dev- 
lei tiyairo 
artisileri ara- 
da Nalçik 
Tiyatrosu 

i ariisilerin- 
den Maşu- 
ko Fenya, 

kalmış oldu- 
ğu otelde 
Ziyaret edil- 
miş derne- 

ğe misafir edilmiş, tiyatro üzerine söyleşirler 
yapılmıştır. Değerli sanaikar bize skeç örnekleri 
vermiş ve ğuağo örnekleri söyilemiştir. Maşuko 
renya evli ve 15 yaşında bir kız çocuk sahibidir. 
Kocası Nalçik Tiyatrosu rejisörü Serces Muham- 
mettir. 
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Kuzey Kafkasya'nın Kabartay-Balkar, Kara- 
çay-Çerkes, Adige Cumhuriyetlerine, 1989 sene- 
sine kadar birli ikili, üçlü, altılı ve davetli veya dave- 
üyesiz olarak seyahatler yapılmış ise de, turistik 

grup seyahati yapılmamıştır. Bu sene muhaceretin 
125.ci yılı olmasi nedeni ile, taralımdan bir Adige 
grubu oluşturulmuş ve Kuzey Kafkasya'yı boydan 
boya içeren bir gezi tertibedilmiştir. Bu gezi 
hakkında Suriye, Ürdün ve İsraildeki kardeş- 
lerimize de bilgi verildiğinden anavatan dışında 
yaşayın 35 kişi aynı tarihlerde Nalçik'te buluş- 
muştur. Türkiye'den 16, Suriye'den 9 Ürdün'den 
10 kişi vardır. 

Türkiye'den geziye katılanlar: Kafile 
başkanı: Yasin Çelikkıran 

İstanbuldan: 
Yasin Çelikkıran 

Setenay Çelikkıran : 

: Sapsığ Teşu : Turizm İşletme Müdürü. 

Şapsığ Teşu : Üniversite öğrercisive 

bankacısı 

Şemsettin Çevik (o: Abzah Haç — Protez teknisyeni 

Yaşar Baş : Abzah Sey o: Seramik imalatçısı 

Eşref Baş : Abzah a " 

Hürriyet Ersoy - : Rehber 

o Şelçuk Yüzbaşioğlu: - : Rehber 

Konya'dan 

Kazım Özlü : Şapsığ, Meliş : Emekli öğretmen 

Janset Baybaş : Şapsığ, Degu : Seramikçi Sanatçısı 

Bandırma'dan 

Fuai Adige  Kaherdey : Operatör dokior 

Ferihan Adıgs . Abaza » Ev hanimi 

Düzce'den 

Hikmet Nağuç : Şapsığ, Neğuç : Serbesi 

Ceyhan'dan | 

İbrahira İnal sığ, Kuace : Biyolog : Şap 
“ Muharrem Berçik : Çeçen, Yalkoy : Sanayici 

İsviçre'den 

Sabahat Lugon Baybaş : Şapsığ, Degu : Diş doktoru 

Gezi 17 Temmuz 1989 ile 2 Ağustos 1989 
tarihleri arasında yapılmıştır. Otobüsle İstanbul'dan. 
Sarp kapısına varılmış ve Sarp Hududunda Sov- 
veilerin iniurisi seyahat acemiası Otobüsü 
karşılayıp almıştır. İstanbul-Sarp 24 saat sürmekte 
olup 1300 kilometredir. 
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Yasin ÇELİKKIRAN 

Gezi proğramı: 

17 Temmuz 1989 Pazartesi saat 9.30 
İstanbul'dan hareket 

16 Temmuz 1989 Salı saat 9.30 Sarp hu- 
dut kapısına varış. Gümrük işlemleri 3 saat sürmüş, 
saat 15.00'de iniurist otobüsüne binilerek saat 
14.00 Batum'a varılmıştır. Gündüz şehir gezilmiş 
akşam üstü Kubilali'ye gidilmiş ve gece orda ko- 
naklanmışlır. 

Saro-Batum: 20 km.dir. 

Batum Kubilati 30 km.dir. 

Kubilati-Poti 30 km.dir. 

Polii-tiflis: 27/0 km. 

Tiflis-Orconikidze : 200 kim. 

Orconikidze-Nalçik:1 26 kim. 

Toplam olarak Sarp-Nalçik: 670-7Ğ0 km. 
civarındadır. Yollar çok muntazamdır (Bu notları 
araba ile gidecekler için çıkardım). 

19 Temmuz 1989 Çarşamba sâat 10.00'da 
Kubilati'den hareketle, Poti, Gori, Sinvali, Daryel 

geçidi üzerinden Kuzey Osetyanın merkezi olan 
Orconikidze'ye saat 22.00'de varılmıştır. Yolda ve 
Osetyada toplam 3 saail kadar mola ve dinlenme 
yapılmış gece saai 00.30'da Nalçik'e varılmıştır. 

Kabartay-Balkar Cumhuriyet hududuna gel- 
- diğimizde, hudut levhası önünde otobüs durdur- 

rulmuş, arabadan inilmiş ve ayakkabılarımız çıka- 
 milarak Nalgik Yönüne Görerek vu edilmiş, top- 

rağa eğilerek öpülmüş, el ve yüzlerimiz toprakla 
siva anılmığır. Duada söylen en Sözler: vlanrı 
bize alalarımızın ioprağımı görmek &i 
sürmek su uyundan içmek havasını kokla 
mek nasip eilin sana şükranlarımızı Sur 

narız. Yalanından kopmuş bülün insanla 
ra bu fırsatı bağışla, bir araya getir © onları 
mutlu kıl” sayın okuyucularımızdan beki bir 
kısmınız bizim bu har eketi mizin düşsel, biai tonik 

  

bir duygu olduğunu düşünürler. Bir gün Kafkas 
ya'yı ziyarelin kendilerine de nasip olmasını dile 
rim. O topraklara girdikleri anda efsunkâr bir duygu 
içinde düşüp, bedeni ve ruhi zindelik kazanarak 
huzur içinde bir başkalaşıma uğrayacaklardır. 
Yalçın dağları, mümbit bereketli toprakları, zümrüt 
gibi yemyeşil ormanları, tabiatın kırsal güzelliğini 
görüp, yumuşak karını, buz gibi suyunu ağzına 
aldığı zaman büyülenmiş bir insana dönüştüğünü - 
hissedip her şeyi unutup sadece bir mutuluk he- 

yecarı içinde yüzeceklerdir. 
Gece 00.30'da 4 saat gecikmeyle Nalçik'e 

vardığımızda, otuz kişiye yakını karşılayıcı kardeş- 
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lerimiz vardı. Döri saat beklemenin sıkıntısını bek- 
leyenler bilir. Sağ olsunlar. Karşılayıcılar arasında 
Prof. Rauf Borey, Gazeteci Yazar Hatıse Muhamr- 
met, Rodina başkanı Yefendi Kosta, öğretim 
üyesi Pedgon Avez, Maşuko Tazal, Turizmci luba 
Apşova Dişgi Nalcır Muzarin, Bıdanuko Nihat, Ble- 
nemihı Fehmi, Nartok Ünal, Jane Kançeriy, Kadir. 
Huvaj Muhammet, Aktör Kazdağu Sultan ve daha 
birçokları. Hoşgeldin merasiminden sonra bize İS- 
tirahate çekilmemizi ısrarla rica ettiler. 

20 Temmuz 198$ Perşembe: 

Karaçay-Balkar 12.500 Kim. karelik, 

780.000 nüfuslu, merkezi Nalçik olan bir Özerk 
Cumhuriyettir. Nalçik'in nüfusu: 250.000 dir. 
Cumhuriyette 350.000 kabartay, 60.000 Balkar, 
270.000 Rus yaşamakta, ayrıca oset, ermeni, 

ieten yapmışlar. Bu kısmı gezdikden sonra Nalçik 
yakınında yakut renginde bir volkanik göle . 
götürdüler. Etrafını gezdik. Ağaçların dalları suya 
eğilmiş sanki kucaklaşıyor. Akşam yeme-ğinden 
sonra Aşemez denilen adige derneğine davet 
edildik. Toplantı yapılan salon amfiteatr şeklinde. 
Salona girdiğimizde orda bulunan 3000 kişi ayağa 
kalkara bizi alkışla karşıladı. Eğilerek selam verme- 
miz dakikalarca sürdü. Aşemezin kendi program 
ve konuşmalarından sonra Şam Çerkes Derneği 
Başkanı Abhaz Şerafeddin, İstanbul Kafkas 
derrieği Başkanı Havç Semsetiin ve Türkiye kafile 
başkanı Teşu Yaşin sahneye davet edilerek 
söyleşiler yapıldı. Anavatan dışındaki adilgelerle il- 
gili sosyal kültürel ve ticari konulara değinildi. So- 
rular cevaplandırıldı. Toplantı hitamında Türki- 
ye'den gelen grup sahneye çağırıldı. Tek tek 

  

  

gürcü, karaçay, laz etnik gruplar da vardır. 
  

a 
m 

  

    
Nalçik çok modern bir şehir. Şehir değil 

sanki görkemli bir park. Her taraf ağaçlık. Yollar 
düzenli, tretuvarlar 4 metre. Trafik sıkıntısı yok. 
Kütüphanesi, müzesi, hastaneleri, eğitim merkez- 
leri tiyatrosu, gezi yerleri bol olan bir yer. Huzur ve 
sukünet hakim. Çocuklar park içinde büyüyor, in- 
sanlar park içinde yaşamını sürdürüyor, park or- 
manlık çiçeklik içinde hayata veda ediyor. 

Bize bu gün şehir içi ve cıvarını gezdirdiler. 
Teleferik ile göl ve orman üstünden Sosruko Lo- 
kantasına götürdüler. Sosruko 30 metre yüksek- 
iiğinde ve 20 metre eninden ağaçtan yapılmış bir 
insan büstü biçiminde yapılmış bir anıt. Bu anıt 
Sosrukoyu temsil ediyor. Sosruko Kafkas Mitoloji- 
sinde anasız-babasız olarak taştan doğmuş, de- 
mirciler Tanrısı Tlepş'in maşası ile suya daldırılarak 
vücudu çelikleştirilmiş, devlerle döğüşen güçlü 
bir efsane kahramanı. Lokantayı onur ismine İza- 
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herkes kendi soyadı ve ismi ile takdim edildi. Sa- 
londaki 3000 kişi bunu istemişti. Her takdimden 
sonra ayakta dakikalarca alkış yapıldı. Sevgi ve ala- 
kanın böylesini görmemiştim. Salondan ayrılırken 
herkes bizi okşuyor öpüyor elimize yüzümüze el- 
biselerimize el sürüyordu. 

Grup adına müşterek götürmüş olduğumuz 
hediyeler verildi. Ve dağıldık. 

21 Temmuz 1989 Cuma: 

Sabah erkenden Oşhamafeye (Elbruz 
dağına) hareket edildi. Oşnamate ile Nalçik arası 
158 kim. İkibuçuk üç saat kadar tutuyor. Yollar 
muntazam sağlı sollu ağaç ve ekilmiş tarlalar 
arasından geçilirek gidilir. Yol Baksan ve Tırnuvuz 
şehirlerinden geçiyor. Baksan'da güzel bir cami 
yapılmış. Tırnuvuz ve civarında kıymetli madenler 
çıkarılıyor. Bu madenler özellikle uzay ve elkironik 
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sanayisinde kullanılıyor. Oşhamafe; karadeniz 
kıyısında Novorosiski den başlayıp Hazar Denizi 
Kıyısında Bakü şehrine kadar uzanan 1200 kim.lik 
Kafkas Dağları zincirinin bir zirvesidir. Bu dağlar 
geçit vermez en dar yeri 100 kim.dir. Elbruz yaz 
ve kış kar kaplıdır. Yazın dahi kayak yapılır. 
Dünyanın her yerinden gelen kayakçılar orda top- 
lanır. Yer ayırimak için bir yıl önceden müracaai 
gerekir. Dağın çıkış yerinde bir çok oiel vardır. Kaf- 
kas sira dağlarının en alçak tepesi 2000 metredir. 
Zirveler 4000 meireden fazladır. Elbruz 5646 
metre yüksekliğindedir. Yaz nedeni ile karın eri- 
diği yerlerde sarı, mavi kırmızı çiçekler var. Toprağa 
ellediğiniz zaman elinize gelen küçük taş parçaları 
hep maden kaplı, toprak billurlaşmış halde. Bu 
dağlar karadenizden gelen nemli ve şiddetli 
rüzgarları kırarak kuzeye geçirir. Belli bir seviye- 
den sonra hep ağaç çam ve her çeşit orman ağacı 
mevcut. Orman hayvanları korumaya alınmış ancak 
belli zamanlarda vacılık yapılabiliyor. Teleferiğin 
son durağında kar vardı, yer yer, avuçladık yedik. 
Bu karların erimesi ile meydana gelen sular kuzey 
ve güney Kafkasya'ya bir tabii su deposu vazifesi- 
ni görür. Kuzey Kafkasya'da çok nehir var. Her 50 
kim de bir nehir. Sonra bunlar birbirine karışıyor 
büyüyor ve ovaları sulayarak denizlere akıyor. 

Kafkas Mitolojisinde Kafkas dağları tanrıların 
dinlenme yeri olarak zikredilir. İyi yer seçmişler. 
tepelerde kış, orta yerde ilkbahar-sonbahar aşa- 
ğılarda yaz. Dört mevsim bir arada, istediğin yerde 
konakla. Dönüşte Tırnıvuz yakınında bir dağ |o- 
kantasında yemek yedik. Bina ahşaptan Duvar 
figürleri hep adige motifli işlemeler, oyma ağaçtan. 

Akşam otelde yemek yenildi. Teşu Yasin ve 
Havç Şemsettin ile radyo röportajı yapıldı. 

22 Temmuz 1989 Cumartesi — 

Saat 10.00 Rodine ziyaret edildi, Hediyeler 
verildi. Rodine yurt içi ve yurt dışında bulunan 
Adıgelerin sosyal kültürel meseleleri ile meşgul 
olan bir kuruluş. Devlet finanse ediyor. Rodine 
başkanı Yefendi Kosta 25 sene kültür bakanlığı 
yapmış kültürlü bir zat. 60 yaşlarında dinç ve zeki. 
Rodina'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sonra 
anayurt dışındaki adıgelerle olar münasebetlerin- 
den bahsetti. Biz de iki devlet arasında kültürel, ti- 
cari Münasebet turistik ziyaretlerin çoğalmasını te- 
menni ettik. Bizlere bizi görmenin kendilerini çok 
mutlu kıldığını, her zaman görüşmeğe amade 
olduğunu beyan etti. 

23 Temmuz 1989 Pazar: 

Sabah saat 7.00'de Nalçik'ten Karaçay- 
Çerkes Özerek Bölgesine hareket ettik. Bize yol 
boyunca gidip gelirken rehberlik eden Prof. Bo- 
rey Rauf idi. Bu ince nezaketinden dolayı grup 
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adına burda da şükranlarımı sunmayı bir vazife sa- 
yarım. Sağ olsun. Öğle vakti başkent Çerkeske 
vardık. Bizi yüze yakın kişi karşıladı. Şehri gezdik, 
muazzam tiyatrolarını gördük. Öğle yemeğinden 
sonra, şehrin içinden geçen Kuban nehri 
üzerinde oyun oynadık. Akordiyon çaldık. Bize 
şarkı söylediler. Şehir çok güzel o da Nalçik gibi. 
Tabiatın güzeliği ile insan elinin maharetini uyum 
içinde tutmuşlar. Şehir sanki bir başkent değil bir 
sayfiye mahalli. Sanata, küliüre, tabiata ve insana 
büyük saygı var. Karaçay-Çerkesk 400.000 
nüfusludur. 50.000 Adige, 32.000 Abhaz, 

100.000 Karaçay, 16.000 Nogay, ve 200.000 
Rus bir arada yaşamakiadır. başkeni nüfusu 
102.000'dir. 

Akşamüstü veda ettik 200 kişi bizi uğurladı. . 
Hududa geldiğimizde 4 araba bizi akordiyon şarkı 
ve oyunla yolumuzu kestiler. Son bir defa daha 
kucaklaşalım dediler. Hudut levhası altında 
"Göçmen kuşlar bile sene de bir kere geliyor, yüz 
yılı geçti ayrılık! niye gelmiyoruz” şarkısını grup ha- 
linde söylediler. Bizleri ağlattılar. Ayrılışımız çok 
hüzünlü oldu. 

Akşam yemeğinden sonra Blenemıh Fehmi 
(Polat) ın evine toplu olarak gittik Güzel bir apart- 
man dairesinde oturuyor. Önü bahçeli, geniş bal- 
konu var. 3 oda ve bir misafir salonlu. Hanımı bize 
hizmet etti televizyonunda video filim seyrettik. 
Gece saat 24.00 otele döndük. 

24 Temmuz 1989 Pazartesi: 

Nalçik yakınında bir köye gittik. Köy 18.000 
nüfuslu ve hep kabartay. Köyün ilk öğretim yapan 
okulları, lise ve meslek okulları, tiyatrosu, folklor 
ekibi, her türlü müzik aletleri çalan gençleri, hasta- 
nesi doğumevi var. Küçük bakkaliye dükkanları da 
var. Evler hep köşk tipli. İçine girdiğiniz zaman ev- 
vela geniş ve çiçekli ağaçlı bahçeden geçiyor- 
sunuz. Misafirhanesi mutfak ayrı ve uzak yerde, 
tuvalet eve uzak bahçenin bir kenarında, ayrıca: 
evin içinde de modern tuvalet var. Ev şehir tipi 
mobilya döşeli, televizyon mevcut. Bizim gez- 
diğimiz sadece bir ev değildi, grup dağıldı muhtelif 
evlere gitti. Köydeki evlerin içi ve dışı badana bo- 
yalı, sıvası dökülmüş bir ev görmedik. Yollar asfalt. 

- Elekirik ve su daima mevcut. Köylü isterse kol- 
hozda çalışıyor, isterse başka yerde. Zorlama yok. 
Herkesin kendine uygun bir işi var. Kolhozda her 
türlü zirai mahsulleri ekiyorlar. Kolhozda çalışanlar 
maaşlı. Yıl sonunda mahsulün bir kısmını devlete 
satıyorlar, kalanı köyün iaşesine yetecek kadarını 
ayırıp artanı satıyorlar ve satış sonu elde edilen 
büyük bir kısmını kolhoz mensuplarına, diğer 
kismini da köy işlerine harcıyorlar. Köyün her türlü 
ihtiyacı kolhozca karşılanıyor. Öğle yemeğini 
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köyde yedik. Bizim için dana kestiler. Mükellef bir 
goira sundular. Sofrada yaşlı bir tihamete, dananın 
başını ortaya koydu, sonra büyük bir bıçakla, 
parçaladı, kulak bölümünü birine, göz bölümünü 
birine, beyin bölümünü birine, güzel konuş- 
malarla verdi. Manasını anlattı. ben ilk olarak böyle 
bu dağıtımın yapıldığı sofrayı gördüğümden çok 
dikkatle izledim. Yemek başında ve yemek or- 
tasında herkese söz verdi güzel konuşmalar 
yapıldı. Yemek sonunda güzel bir oyun 
yapıldıktan sonra hediyeler verildi alındı. Bizi 
uğurlarla iken çerkes kiyaletli gençier oyun 
yaptılar, Yemek esnasında da bu kıyafetli kız ve er- 
kekler hizmet ediyorlar ve devamlı ayakla duruyor- 
lardı. Oyunları daima bir yaşlı tihamete başlatıyor. 
Orda 69-70 yaşındaki kişiler 20 yaşındaki gibi dinç 
ve güzel oynuyor. Gerek köyde gerekse 
sehirlerde kambur halinde yürüyen ve pejmürde 
kıyaietli hiç kimseye rastlamadım. Hatta hiç dilenci 
görmedim. Giyim kuşamlarında benden aşağı ola- 
na da raslamadım. Kafkasyada yemek bir nevi hita- 

- bet yeri; insan öğle güzel sözler işitiyorki bunları 
kaparak toplum karşısında rahat konuşma sanatını 
öğrenir. Konuşmalar bir belagat ve hitabet örneği. 
sevincini memnuniyetini o kadar güzel bir şekilde 
ifade ediyorlarki başlıbaşına bir edebiyat türü. 

Akşamüstü Nalçik'e döndük. Saat 19.00'da 
bizi Laşin Restorant ve gazinosuna davet ettiler. 
Laşin Adige masallarında yiğit bir hanımdır. Hika- 
yesi Hadağale Asker'in şiiriyle şöyle anlatılır. Kırım 
hanı ordusu ile bir çerkes köyünün karşısına kuru- 
lur. Elçi gönderir köye. İnsan kıyımı yaptırmayın 
bana. benim pehlivanımla sizin pehlivanınız ' 
karşılaşsın. Benimki galip gelirse köyün en güzel 
kızını alıp gideceğim sizinki galip gelirse köye hiç 
bir zararım olmadan geri döneceğim" dedirtir. Köy 
ihtiyar heyeti toplanır. Kırım hanı Pehlivanının 
şöhretini daha evvelden duymuşlar iri yarı tut- 
tuğunun canını çıkaran güçlü bir yaratık. Bir tihama- 

-teyi bu meseleyi halletmeğe vekil tayin ederler. 
Thamete çok düşünceli olarak eve gelir. Ertesi 
güri oğlunu kırım hanının pehlivanı ile karşılaş- 
tırmak istemekte ancak oğluna da güvenme- 
mektedir. Onun bu halini gören hanımı derdini s0- 
rar thamete anlatır. Thamete'nin hanımı "ben buna 
çare bulurum. Çıkarılacak bizim pehlivanımız var 
kimse bilmiyor. Ben sana anlatayım. Bizim gelini- 
miz Laşin var ya onu bir gün gördüm süt sağarken 
ineğe musallat olup sütü döken boğayı boynur- 
zundan tuttu, boynunu kırdı ve siyecin arka ta- 
refina kaldırıp atir" der. Ertesi günü Laşin geline bir 
erkek kıyafeti giydirip güreş sahasına çıkarırlar. 
Kırım Hanımın pehlivanı kükreyerek gelir. Bu 
cılizmi benimle güreşecek diye bir hücum eder ya- 
kalayamaz, yakalar gücü yetmez. Laşin gelin bir 
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ara o iri pehlivanı yakalar kaldırır yere vurur ezer, bir 
daha kaldırıp ordan geçen nehre atar. Ondan son- 
ra kalpağını çıkarır. Kırım hanının aklı şaşmış “bu 
nasıl iştir. Kızı böyle olan bir milletin kimbilir erkeği 
nasıldır" der. Gümüş kuşamlı bir at hediye eder 
geline ve çeker ordusu ile gider bir daha o tarafla- 
ra uğramaz olur. 

İşte Laşin İsmi bu eftsaneden gelmektedir. 
Bizi Laşin'in yerine 200 metre kala 40 kişiye yakın 
adige kıyafetli genç kız ve erkekler oynayarak şarkı 
söyleyerek karşıladılar, aralarına aldılar biz 
yürüdükçe onlar oyunları ile bizi takip ediyor ve en 
güzel figürlerini yapıyorlardı. Giriş kapısında he- 
men bize refakat ederek masalarımıza götürdüler. 
Sahneye göre sağ tarafta Türkiye'den gelenler, 
sol tarafta Suriyeden gelenler, orda taratta 
Ürdün'den gelen misafir grupları vardı. Yemekler 
sofraya getirildi. Adige'ce şarkılar ve müzik 
eşliğinde yemek yendi. Üç tane hanım ses sa- 
natkarı, üç tane erkek ses sanatkarı çok güzel 
şarkılar söyledi. Bilhassa Paşe Lina, şarkılarından 
sonra çok esprili bir huaho (temenni-dilek) 
konuşması yaptı. Bunu müteakip folklor ekibi pek 
mahir bir şekilde oyunlarını sergilediler. Nalçikte 
çok meşhur tiyatro artisti Kazdağu Sultan ve bir 
genç hanım artist VAŞUKOFENYA bize bir tiyatro 
skeci gösterdilerki komedi olan bu skeci seyre- 
derken gülmekten gözlerimiz yaşardı. Adiğe dili- 
nin sahne tiyatro diline bu kadar yatkın bu kadar 
duygu ifadesi sağladığını bilemezdim. Komedi 
piyesinden sonra bütün gruplar sahneye davet 
edildi. Toplu halde vuig yapıldı. Çeçen ve kale oy- 
unları oynandı. Yemek müddetince hazır ve nazır 

© bekleyen genç kızlar ve erkekler daima gözleri- 
mize bakarak bir isteğimizin olup olmadığını kont- 
rol ediyor ve tebessümle bize baş eğiyorlardı. 

Bu gece Nalçik'te son gecemizdi. Gir- 
diğimiz gün dahil Kabartay-Balkar'da 6 ğün kalmış 
olduk. Bu altı günün nasıl geçtiğini ne çabuk bit- 
tiğini hala anlayamıyorum. O halde gelmiştikki ayın 
günün, adını unutur olmuştuk. Gece yatacağım 
zamantutacağım notlar için boyuna takvim 

arıyordum. ” 

Yarın erken yola çıkacağımızdan bavulları- 
mızı topladık. Yarın Adiğe'ye Maykopa gideceğiz. 
Elveda Nalçik elvada cennet şehir. 

25 Temmuz 1989 Salı: 

Nalçik'ten Krasnodar'a gitmek üzere saat 
7.00'de otobüsle hareket edecektik. Sabahın 
erken saati olmasına rağmen, uğurlamaya gelen- 
lerle konuşma, veda sahneleri, kucaklaşma ve 

öpüşmeler, adres alış verişleri hareketimizi biraz 
geciktirdi. Nalçik Krasnodar arası 600 kim. Ci- 
varındadır. Saat 16.00 sıralarında Krasnodar'a . 
vardık gece istirahai ettik. 
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Nalçik Krasnodar arası yollar çok iyi asfalt, 
yol boyu mümbit bir toprak ova. Ekilmemiş, 
sürülmemiş bir dönüm dahi yok. tarlaların uzun- 
luğu 15-20 kim. Çıplak gözle ekinin son kısmını 
göremiyorsun. 

26 Temmuz 1989 Çarşamba: 

Sabahleyin saat 9 sıralarında Maykop Şeh- 
rini telefonla aradım. Cumhurbaşkanlığı sekreteri 
Kuşur A. ile görüştüm. Geldiğimizi haber verdim. 
Maykop'ta Iinturist seyahat acentasının oteli ol- 
madığından bize verilen gezi programında, grup 
bir gün sabahleyin Maykop şehrine götürülecek 
ve gece getirilecek ve kaldığımız her gün için bu 
uygulanacakiı. bizim için yorgunluk olacak ise de 
her külfete katlanıp her gün Adiğey Özerk 
bölgesinde ala topraklarımızda günlerimizi geçir- 
mek arzu ve dileğinde idik. Telefon görüşmesin- 
den sonra Krasnodar içi ve civarı turuna gittik. Ku- 
ban Nehrinin oluşturduğu baraja, deniz otobüsü 
ile gittik, Kuban Nehri üzerinde gezdik ve Baraja 
sun'i kanal ile geçtik. bu baraj değil sanki büyük bir 
göl. Uzunluğu 40 eni 20 kim. ucubucu görünmü- 
yor. Dönüşümüzde kuban kenarında ormanlıklar 
arasında bir rus lokantasında yemek yiyerek otele 
döndük saat 18.00 civarı idi. Otele girdiğimizde, 
Adiğey Ö.B. Kültür Bakanlığı yetkililerinden 
Neğuç Hamit, Harun ve Çapaye Murat'ı bekler bul- 
duk. Bu zatlar, Otel müdüriyeti ile görüşmüş, 
"Misafirler bizimdir, maykop'ta Haçep Otelinde 
yerleri ayrıtılmıştır alıp götüreceğiz. Her gün git-gel 
zahmet olur, buna gönlümüz razi olmaz" demişler. 
Gelen değerli kişilere teşekkürlerimizi sunduk ve 
hemen eşyalarınızı otelden alarak otobüse biner- 
ek saat 20.00 de Maykop'a hareket ettik. Maykop- 
Krasnodar arası 140 kim.dir. Yolda Adiğe Cumhu- 
riyeti hududuna geldiğimizde otobüsü durdura- 
rak, ayakkabılarımızı çıkararak Adigey toprağına 
ayak bastık. Maykop şehri yönüne dönerek, dua 
ettik yere kapanarak toprağı öptük. Heyecanımız 
bir çoşkuya dönüştü, 125 sene evvel terk 
ettiğimiz topraklara uzun yıllardan sonra ayak 
basıyorduk. tanrıya şürkarlarımızı sunduk. istik- 
balde anavatan toprağında bütün Kafkaslıların 
buluşmasını temenni ettik. Acele ile otobüse bin- 
dik bir an önce Maykop'a varmayı istiyorduk. May- 
kopa saat 23.000 sıralırda vardık. Bizi ormanlar 
içinde bulunan, ağaçları bir minare gibi yükselen 
bir orman denizi içinde bulunan Mezdahe (Güzel 
Orman) Restoranına aldılar yemeğimizi yiyerek 
haçeş denilen (misafirevi) otele geldik. 

Bir telefon görüşmesi sonucu, seferber 
olup, bize itibar eden, 140 kim. den bizi karşılayıp 
alan ve Maykop'ta yer tahsis eden Âdigey Cum- 
hur Başkanlığına sevgi ve saygı ile etrafımızda 
koşuşan, bavullarımızı kapıp elimizden alan, 
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taşıtmayan, Krasnodar'dan Maykop'a kadar bize 
mihmandarlık eden, Neğuç Hamit, Harim ve 
Çanbaye murat'a grup adına teşekkürlerimi su- 
narım. Bu saymış olduğum kardeşlerimiz genç ol- 
masına rağmen (yaş 35-42 arası) Adige Cumhu- 
riyetinde kültür işlerini ifa eden eikili ve yetkili 
kişilerdir. 

Adige Özerk Bölgesi 7.600 kim karelik bir 
ülkedir. Hicrette çıkanların 9680 ni bu yöreden 
olmuştur. Toplam nüfusu 1980 sayımına göre 
450.000 dir. Bunun 135.000 Adige, 215.000 ni 
Rus; geriye kalan da gürcü ukranyalı, tatar, yunanlı 
ermeni, yahudi, abaza ve lazdır. Maykop müfusu 
150.000 dir. Şehir çok düzenli imar planı munta- 
zam ve yeşillikiir. Caddeler geniş, eğitim kurum- 
ları, Müzik okulu (Konservatuar), çok güzeli tiyairo- 
su, folklor okulu ve bilnassa Adige bilim Esiitüsü 

çok meşhurdur. Çok değerli yazarlar, şairler, ünü 
dünyaya yayılmış folklor ekibi vardır. 

27 Temmuz 1989 Perşembe: 

Ziyaretimiz gerek basında gerekse radyo ve 
televizyonda yayınlandığından sabahleyin erken 
saatlerden itibaren otele Adige kardeşlerimiz grup 
grup gelmeğe başladılar. Hemen herkes bizi 
öpüyor okşuyor sevinç gözyaşı döküyor, buluşan 
vunekoşler hasret gideriyor. "Türkiyede şu kabile- 
den var mı?" diye defalarca sualler soruyor. 
Türkiye'de Kafkasya'ya gideceklere tavsiyem 
tanıdık hemşerilerinin Adigece soyadlarını ve 
adreslerini alsınlar. En çok karşılaşacakları soru vu- 
nekoş (aile boyu-soyu) sorusudur. Mektuplaşmak 
karşılıklı davetler için bu büyük bir hizmet 
görecektir. Biribirinden kopan ailelerin kavuş- 
masına vesile olacaklardır. i 

Otelin önünde dururken bir aralık bir 
otobüs durdu. Kıyı boyu şapsığlerden 40 kişi bize 
hoş geldin'e gelmiş. Maykop ve geldikleri yer arasi 
400 kim.dir. bu otobüs orda kaldığımız 5 gün kıyı 
boyundan insan getirdi. İçlerinde karadeniz 
kıyısında Lazarevski'de bulunan ve Maykop Adige 
derneğinin bir şubesi olan "Kıyıboyu Şapsığları 
Derneği" Başkanı Teşu Murdin ve kardeşi albay 
Teşu Salbi bana ağlayarak dudak ve elleri titreye- 
rek sarıldılar. Kızım Setenayı sevgi ve şefkatle ku- 
cakladılar. Mühendis olan Teşu Murdin 52 yaşında 
kardeşi Salbi 48 yaşında benden biri on diğeri 12 
yaş küçükler. ayakta ve ellerimiz biribirimizin avu- 
cundan sohbet ediyordu. Otel lobisinde bulunan 
koltuklara oturalım dedim beni oturuttular kendiler. 
el pençe ayakta durdular. Israr ettim oturmadılar, 
bende tekrar geri kalktım. Diğer kafile arka- 
“daşlarımda akrabalarını bulmuşlar, öbek öbek, 

nemli gözle hasret göderiyorlardı. 

Saat 10.00 da otobüse davet edildik bizi 
Maykop'a 60 kim. de olan Tevçoj Hable köyüne 
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götürdüler. Tevçojhable köyünün ismi Sovyet ih- 
ülalinden önce Gobekoye idi. Sonradan bu isim 
verilmiştir. Sebebi de şu: 1855 senesinde Gobe- 
koyde bir çocuk dünyaya geliyor. İsmini Tahir 
koyuyorlar. Çocuk kısa bir müddet sonra babasını 
kaybediyor. Dul anne çocuğunu yokluk içinde 
büyütüyor. Çocuk ufak tefek ve hareketli, gözleri 
de ufak. Anne Çerkeslerde adet olduğu veçhiyle 
buna bir isim takıyor. Tsığu: yani sıçan, fare de- 
mek. herkes Tahir ismini unutyor ve lakabı tsığu ile 
çağırıyor. Çocuk büyüdükçe annesine çok yardım 
ediyor. Hafızası çok güçlü, çok güzel konuşuyor 
ozanlık doğuştan var. 1855'de doğan Tevçol 
Siğu 1940 senesine kadar yaşıyor. Adiğey'de 
olan bütün vakaları görmüş içinde yaşamış, hicreti, 
pşı-vork savaşını doğumundan ölüm tarihi olan 
1940 senesine kadar hiç bir hafıza kaybı olmadan 
85 senelik canlı bir tarihi abide. 50 sene evvelki 
vak'ayı dün olmuş gibi hatırlıyor. Vakaları da an- 
latirken şiirle, manzumeyle dile getiriyor. Kendisi- 
nin okuma-yazması olmadığından şiirlerini baş- 
kaları toplamış. Asiller ve Köleler savaşı olan (Pşı 
Vork) savaşını dile getiren bir destan söylüyor 
etrafında olanlar bunu yazıyor ve meşhur bir 
“destan-şiir" meydana geliyor. Unü yalnız Kafkas- 
ya'da değil bütün Sovyetlere yayıylıyor. 

“Pşı-Vork Savaşı" destanının özeti şöy- 
ie: Bölgede yaşayan asiller çifçi köylü (seri) sını- 
fına eziyetler ederek hizmet gördürüyor. Köylü 

” çalışıyor asiller yiyor, onlarda kötü barınaklarda 
karın tokluğuna efendilerine kölelik ediyorlar. An- 
cak bunların artık tahammülleri kalmamış, isyan 
bayrağını çekmişler. Ellerindeki kazma kürek 
tırpan orak vesaire ile asillere hücum ediyorlar. 
Asillerin oturdukları yerler kale gibi çit ve duvarla 
çevrili tüfek ve tabancaları da var. Köylüler can 
kaybına uğruyor, ümitsizliğe düşüyor. Derken > 
köylü bir kadın "bunlarla kazma kürek ve balta ile 
başa çıkamazsınız oturdukları yerleri ateşe verin 
pusudan çıkarın ondan sonra hücuma geçin" 
diyor. Bunu uyguluyorlar ve asilleri yeniyorlar: 

Hür-riyetlerine kavuşuyorlar. 

Tevçoj Tsığunun bestelenmiş birçok ağıt 
ve şarkıları da var. Bu ününden dolayı köyün ismi 

değiştirilerek Tevçojhable oluyor. 

Gitmiş olduğumuz bu köy 20 bin nüfuslu 
şirin bir yer. Evler hep bahçeli, meyva ağaçları 
dolu, çiçeksiz bahçe yok. Köyde eğitim kurumları, 
kültür evi, doğum evi ve hastane var. Tiyatro salo- 
nu ve konser salonu mevcut. Bizi otobüsten in- 
ince çerkez kıyafetli genç kız ve erkekler mızıka ile 
karşıladılar bir taraftan oynuyorlar figürler 
yapıyorlar. Bizler köyün thamateleri ile ağır ağır 
yürüyor ve konuşuyor bilgi alış verişinde bulunuy- 
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orduk Konser salonuna alındık içerde iki bine 
yakın insan var bizi saygı ile karşıladılar. Folklor 
gösterileri, şarkılar, akordiyor soloları ile vaktimizi 
geçiriyoruz. ben bir aralık salon dışına çıktım sigara 
içmek için Üç Thamete bana refakat etti. O arada 
bir kütüphane gördüm merak ettim İçine girdim. 
Raflar kitap dolu hem de ne kitaplar. Adığeyle 
yayınlanan bütün yayınlar, roman, şiir vesaire ne 
ararsan var. Meğer orası köyün okuma salonu 
imiş. Bana en eski şarkıları ve bestelerini içiren iki 
büyük kitap hediye ettiler. Çok duygulandım. 
Yıllardır aradığım bir şey tesadüfen bana lutfedildi. 
Gösteriyi müteakip köy evlerine dağıldık, grup 
grup evleri ziyaret etlik. Evler çok güzel bir, bilem- 
edin iki katlı, geniş bahçeli, misafirhanesi dayalı 
döşeli, herkes sohbet ederken ben evin başka 
bölümlerine de gezme ve görme fırsatı yarattım. 
Orada gördüğüm köy evi benim İstanbul'da 
Göztepe'de oturduğun evden aşağı değil hatta 
daha da iyi. 

Çerkesler tabiat olaylarına göre aylara isim 
vermişlerdi eskiden mesela: Hreğo maz koyun 
doğurma ayı (nisan ayı), Mekovoğo maz: (ot biçme 
ayı) yani ağustos. Bir de Beozcuvğo maz var, (yani 
sineğin çoğaldığı ay): Bu da temmuz ayı. Köyde 
bahçede otururken hakketen çok sinek vardı. 
İklimin sıcak ve meyvelerin bol olduğu bir ay. 
Meyve bolluğundan : ağaçların dibi meyve 
çürükleri ile dolu. Hayvanlara, toplayıp yediriyorlar. 

Evlerdeki ziyafet ve sohbetten sonra 
 Tevçoj Müzesine gittik. İki katlı bir müze yapılmış. 
Tevçoj'ın şiirleri, kitapları, elbiseleri sergilenmiş, 
Pşı-Vork Savaşını temsil eden büyük bir duvar 
tablosu var. Çok canlı. 

Müzenin 15 metre yakınında Tevçoj 
İsığunun yaşadığı ev eski hali ile restore edilmiş. 
4 metre uzunluğunda 3 metre eninde toprakla 
hemzemin üstü hasır otu ile kaplı. Siyeçten yapılı 
duvarları toprak sıvalı. Çocukluğum aklıma geldi, 
oturduğumuz köyde bütün evler, bizimki de dahil, 
aynı şekilde huv denilen ev tipinde idi. Bu huv ev- 
ler yazın sıcağı geçirmez, kışında soğuğa karşı ko- 

rurdu. Şimdiki izocam görevini ifa ederdi. Dam 
kürümesi yoktu. Çatı meyli dik olduğu için kar 
kaydıkça iner, yağmur hiç geçirmezdi. 

Kafile grubumuz gezerek müze defterine 
adigece duygularımı ifade eden bir kaç satır 
yazdım. Müzeden çıktıktan sonra köyün caddele- 
rini gezerek otobüsün olduğu yere geldik. Köylü 
bizi sevgi ile uğurladı. Akşam üstü Maykop'a 
döndük Mezdahe Restoranında yemek yedik. 
Otele döndük serbest saat. Herkes istediği yere 
gidebilir ilanı verdik. Havç Şemsettin ve ben, 
Kültür Bakanlığı mensupları ile otelde konuşmalar 
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yaptık. Götürmüş olduğumuz hediyelerin tevzi- 
atını planladık. Konuşmalarımızın konusu, kültürel, 
ticari ve turistik ziyaretler idi. Saat 2.00'de dağıldık. 

28 Temmuz 1989 Cuma: 

Saat 10.00'da Adige Özerk Bölgesi parlamento- 
suna davet edildik. 

Adigey Cumhuriyeti Ülke 1. Sekreteri Carım A. 
Hükümet Sekreteri Kuşur A. 

Kültür Bakanı Penşu R.H. 

imar Bakanı Guçeş Murki 

Çalışma Bakanı Bıdanuk 

Sağlık Bakanı Hapae 

ve ismini anamadığım Güvenlik, Maliye, Ulaştırma, 
Gençlik ve Spor, Tarım, Orman, ve konut bakanları 
bizi parlemento salonunda karşıladılar. 

Carım A. açış konuşmasında “hoşgeldiniz, 
125 yıl ayrılıktan sonra böyle toplu olarak gelmeniz 
bizleri çok mutlu kıldı" dedi Bakanları takdim etti. 
Görevlerini anlattı. Biz de mukabil konuşmalarla , 
kendimizi tanıttık. Karşılıklı sorular teali edildi. Bi- 
zim ağırlık verdiğimiz konu sosyal, kültürel, turizm 
ve ticari konulardı. 

İki saat süren bu sohbet toplantısından 
sonra Radyo ve televizyon kurumuna gittik, En 
yaşlı şarkıcı ve bestekar Thabısın Omar hoş geldi- 
niz konuşmasını müteakip kafile başkanı olarak 
bana söz verdi. Bu konuşmalar televizyona alındı. 
Çünkü canlı yayın yapılıyordu. Kendimi tanıttıktan 

- sonra bütün ülkeye hitabeden selam ve sevgi su- 
nan bir şiir okudum, beraberce olmanın mutlu- 
luğunu dile getiren ikinci bir şiirle dilek ve temen- 
nilerimi sundum. Diğer grup arkadaşlarım da 
kendilerini tanıtarak sevgi ve saygı içeren sözler 
söylediler. Bunu müteakip, Leseruk Kerimin ar- 
kordiyon eşliğinde Thabısım Omar-Sinane dah, 
(güzel annem): Siheku dah (güzel ülkem) sarkıları- 
nı söyledi. Diğer ses sanatkarları olan: çapaye Mu- 
rat, Vıcıhu Mariyet, Davte Sara, Anzeriko Çeslav, 
solo ve koro halinde nefis şarkılar söylediler. 

Öğleden sonra Maykop'a 60 kim. mesa- 
tede bulunan Şevgenhable köyüne gittik. Büyük 
bir köy eski ismi Hakurne hable. Kafkasyada 

- köyler burdaki gibi 100 hane 200 hane, 300 hane 
değil. Hane sayısı binlerle ifade ediliyor. Adete 
şehir. Eğitim, sağlık kültürel her türlü hizmet köye 
getirmiş. Evler şehirdekilerden çok daha geniş ve 
konforlu. Köyde bulunan Andırhoye Hüseyin 
Müzesini gezdik. Andırhoye Hüseyin Ulusal kah- 
raman ve Şair. Adiğe edebiyatına geçmiş, 
1921'de doğmuş, 1942'de Alman-Rus Harbinde 
Rostov cephesinde ölmüş. Subay olarak bir 
bölüğe kumanda ediyorken Almanlar tarafından 
kuşatılmış. Kurtuluş çaresi yok. Gece karanlığında 

e KAFDAĞI e 31/32 AĞUSTOS/EYLÜL 1989 

j 

kendisi tek başına makineli tüfekle Almanları oya- 
lamış ve bölüğünün gece karanlığında geri ceph- 
eye gitmesini sağlamış. Sabah olup Almanlar 
hücuma geçince bakmışlarki tepedeki korgan da 
i tek kişi var. Teslim çağrısında bulunmuşlar. Ka- 
bul etmemiş üzerine gelen yaya ve tankaların 
arasına elindeki el bombaları ile atılmış gelen birlik- 
terin ölümünü, tankların imhasını sağlamış kendisi 
de paramparça olmuş. harpten sonra ailesine 
şereit madalyası verilmiştir. 

Müze iki katlı şirin bir müze, Andırıho 
Hüseyinin şiir kitapları, baba, anne ve kar- 
deşlerinin resimleri ilk ve orta okulda iken çekilmiş 
resimleri yaşadığı evin resimleri ile dolu. Bir de 
büyük bir maket tabloda ölüm tarzını ve tanklara 
saldırışını sembolize eden resim var. 

Köyde öğle yemeği yedik. Bir evin bah- 
çesinde oyun sergilendi. Saat 18.00 sıralarında 
otele döndük. Yemeğimizi yedik serbesi saat. 
Herkes istediği yere gidebilir. Gruptaki arkadaşları 
kapan götürdü. Bizi de Lepseruk Kerim; gruptan 
6 kişiyi evine davet etti. orda da yine sofra kurul- 
du. Sofrada Çapaye Murat, Maykop Tiyatrosu 
Müdür ve yardımcısı, aktör ve şarkıcılar vardı. Les- 
ruk kerim bizlere akordiyon dinletti. Çapaye Murat 
anavatan dışında yaşayan Kafkaslılar için yazılmış 
şiirlerden bestelenmiş şarkılar söyledi. Gurbet 
kuşları bile yılda bir kere yerine dönüyor, hasretin 
bizleri yaktı dön artık evine şarkısı ile bizleri ağlattı. 
Çapaya Muratın Aktörlüğünü biliyordum ama sesi- 
nin bu kadar güzel olduğu bilmiyordum. Masadaki 
diğer sanatkarlar da çok güzel şarkılar söylediler. 
Yaşanılan bu güzel saatleri yazı ile dile getirmek 
çok zor. kelimelerduyguların ifadesine yetmiyor. 

Gece saat 1'de bizi Maykop tiyatrosuna 
götürdüler. ben hayatımda öyle tiyatro görmedim. 
Fuayesi, dinlenme salonu, sahnesi, koltukları du- 
vardaki tablolar göz kamaştırıcı. Hele sahnede 
vuku bulucak bir yangın için öğle bir tertibat 
almışlar, aliminyum ve demirden bir perde 
yapmışlarki 10 ton ağırlığında Tiyatro salonunun 
neresinde oturursanız oturun ses en önde otu- 
ruyormuşun gibi geliyormuş. ayrıca kulağa takılan 
kulaklıkla temsili hangi dilden istiyorsan o dilde 
dinlemek imkanı varmış. 

29 Temmuz 1989 Cumartesi: 

Bu gün Adige Cumhuriyetinin kuruluşunun 
67.ci yıl dönümü kutlanacak. 27 Temmuz günü 
hafta içine geldiği için cumartesi olan 29 Temmu- 
za almışlar. Tatile raslatmak için. Saat 10.00 May- 
kop Meydanında kutlama törenlerine grup halinde 
katıldık. Bando adığe marşları çaldı. Adige kıyafetli 
genç kız ve erkekler ekip oyunları gösterisi yaptı. 
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Kutlamalarda nutuk vesaire yok sadece bir açış 
müziği milli marş ve abideye çiçekler kondu. Bunu 
takiben başka sahalara gidildi. ormanlık içinde belli 
yerler tahsis edilmiş oralarda jüri önünde akordiy- 
on, şiçepşini (kemençe) folklor yarışmaları yapıldı. 
Bunlara katılanlar her bölgeden kasaba ve köyden 
gelen gruplar. Müsabaka bölgeler arası. 
Yarışmalara katılmak yediden yetmişe yaş tahdidi 
yok. Beş-altı yaşlarında küçük bir çocukta 
katılmıştı, akordiyon yarışmalarına. Oturduğu san- 
delyede ayaklarının aliıma tahtadan bir raf koydular. 
Çünkü çocuğun ayağı yere değmiyor. Akordiyon- 
ia goouği mukayese etiiğin zaman akordiyon 

dana büyük. Hele akordiyon açıldığında, çocuğun 
yalnız kafası görülüyordu. Her havayı rahatlık ve 
ustalıkla çalı yor. Çocuklar ve gençler arası birinci 
oldu. Yaşi var r arasında bir tane akordiyon çalan 
gördük ki bazan akordiyonu tek gile çalıyordu. 
Şa ışıracaksınız amma gerçek. Kafkasyada gerek 
kız ve gerekse erkekler arasında müzik aleti çaları 
bek çok. Şıçepşini birinciliğini Teşu Murdine ver- 
diler, Juri arasında iki sene evvel Türdve' ye gelen 

ve akordiyon üsdadı Lesruk Kerim'de vardı. Bu 
müsabakalar devam sededururken bizleri at 
yarışlarına götürdüler. Manlalı, yüksek atlamalı ve 

sürat yarışları yapıldı. Jokeylerin kiyaleii çerkes 
Kıyateti idi, Dört tane de kız binici vardı. 
Yarışınalarda hükümet erkanı İle bir arada oturuy- 
ou 'umhurbaşkanı ile halk yan yana oturuyor. 
ada bakan ve hükümet adamları için koruma po- 

si vok. onlar da sıradan bir vatandaş gibi halkın 
arasında dolaşıyor. Yarışmalar bittikten sonra halk 
ine mayl cop alanında toplandı. Bu müsabakalarda 

a oyunda yorulmamak, güzei figürler 
göslermek, fiziki güzellik; erkekler için vekür ve 

ciddiyet; bay yanlar | için nezaksi tebe sn incelik 
Ve ZErGİBİ, Ben b r saa kaldıktarı sonra bir grupla 

umuzdan Teşu 
   

Mezdaheye davsi si idim, Gr ub 
satanay d saat oynamış sonund 
da GIKaTiTış O) öğle devam eiirmiş. Kendisine 
arıdıklanı yapılm ; süslü bir çubuk, yine pyar 
yapılmı iş Örgülü dizili n nişan ve çiçek vermişler. Mis- 
atir olduğumuz için ilimas geçmişler zarinederim. 

a ayakkabi atını 

Akşam yemeğinden sonra grup serbesi. Ark&- 

daşlar evlere e davet edildi. Hemde kapışılarak. Ben 

kızım Setenay ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği 
Başkani Şemsettin Çevik (Havç), Hadağale 
Asker'in evine davet edildik. Refakatçimiz Çapaye 
Murat idi. Gittiğimizde orda kıyı boyu şapsığlardan 
gelen benim akrabalarım Teşu Murdin ve Salbi 
vardı. Hadeğale Asker'in bu inceliğine teşekkürü 
bir borç bilirim. Salona girdiğimizde kurulu 
mükellef bir sofranın olduğunu gördüm. Daha bir 
saat evvel yemek yemiştik. Burada bir parantez 
açmak ve okuyuculardan özür dileyerek bir kaç 
söz ifade elmek isterim. Çerkeslerde yemek 
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içmek metihiyesi yapılmaz. Ben mesleğim icabı, bir 
çok kurum ve teşekkülün, bakanlıklarça verilen 
davetlerde, haita 1958 senesinde iran Şahı Rıza 
Pehlevi ve Kraliçe Süreyya şerefine verilen 
İstanbul'da Beylerbeyi Sarayındaki ziyafetie de 
bulundum. Kafkasya'daki sofra zenginliğinin hiç 
bir yerde görmedim. Sebze yemekleri pek yok 
amma et yemeği çeşidi çok bol. Suyunun haz- 
mediciliğinden mi havasından mı yenilen yemek 
ne şişkinlik yapıyor ne de ağırlık. İki saat sonra 
gene yemek yer hale geliyor. İnsana yemekteri 
sonra sunulan dondurma harika. Ben senede bir 

» kaşık dondurma yemem. Orda kase ile yedim. Ye- 
mek esnasında gerek akordiyon ve gerekse 
şiçepşine kulaklarımızı müzik ziyafeti ile dolduruy- 
ordu. Üç saat süren sohbet ve muhabbet bizleri 
son derece mutlu kıldı. Hadeğale Asker'e ve eşi 
Sara Hanımetendiye teşekkürler ederek ayrıldık. 
Maykop'ta bu son gecemiz idi. Sabaha kadar uyur 
mak istemiyorduk. 

30 Temmuz 1989 Pazar: 
Sabah erkenden kalktık Krasnodara hare- 

ket edeceğiz. Ötelin önü uğurlayıcılarla dolu. Bu 
ayrılık sahnesini anlatmak istemiyorum. Çünkü 
ifade edemiyeceğim. beni bağışlayın. Otobüs ha- 
reket etti. Elveda sevgili vatan, elveda iyi insanlar 
çoşku dolu sevgi dolu can kardeşler Öğle vakti 
Krasnodar'a geldik. 

Krasnodar-Novorosiski arası 135 kim. 

Novoroskski-Tuapse 1dü kim. 

Tuapse-Soçi arasi 90 kim. 

Soçi-Sohum arası : idüökim 

Sohum-Balum arası : itdkim. 

Noyorosiski bir iman sehir. Bir yarımada ile 
Karadeniz rüzgarlarına karşı korunmuş. Novorosi- 
ski'den, Gelincik, Tuapse, Lazarovski üzerinden 

Soçi şehrine geldik. Sazarovski yakınında bir 
eviye yine davet edildik. Burası Teşu Mur- 
gim'lerini Köyü, Vadi içinde yeşillik ve ormanlık, 
Köylü yok Biz i döri saat beklemiş. Kıyı boyu 
çapsığları 3 köy oluyor. 30.000 kadar adige 
varmış, Ma ykop'a bağlı bir edige derneği açılmış, 
Lazarovskide. Tesbit edebildiğim kıy: boyu sapsığ 
köylerinin isimleri şunlardır: Psıb, Ağuy, 
Kodeşehable, Şoyiko, Nejugu, Haciko, Thağapş, 
Şaheçey, Deteneko, Şesiy, Şahafit. Köye davei- 
ten sonra ayrılıp yol kavşağına geldimizide ara- 
bamız arıza yaptı. Üç saat bekledik. Keşke Köyde 
kalsaymışız. Ha bitti ha bitecek diye epey bekle- 
dik. Gece yarısı Soçi'ye geldik. 

3i Temmuz 1989 Pazartesi: 

Sabahleyin şehir turu ve alış verişe çıkiık. 
Öğleden sonra deniz otobüsü ile Sohuma gi- 
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deceğimiz söylendi. O sıralar Abhaz'ya hudutları 
kapalı idi ne yazık ki Abhazya'yı göremedik. Gezi 
programımızda 4 gün de oraya ayırmış idik. Bu 
dört günü Nalçik ve Maykop'a paylaştırdık. Novor- 
osiskiden Batum'a kadar bütün Karadeniz sahili 
zümrüt yeşillik, yeşillikler arasında köşkler, villalar, 
dinlenme yerleri, plajlar, hastaneler var. deniz sev- 
enler yaz tatillerini orada geçirsinler. Binalar 
yeşillikler arasında beyaz birer inci kolye gibi. Ab- 
hazya'yı kıyıya 1,2 klm.den seyrederek deniz 
otobüsüyle geçtik. Akşam üstü Batuma geldik. 
Akşam üstü Batuma geldik. Gece orda konak- 
ladık. 

i Ağustos 1989 Salı: 

Sabahleyin saat sekizde Batumdan hare- 
ketle Sarp kapısına geldik Gümrük vesaire 
işlemlerinden sonra Türkiye'ye girdik. 

Değerli okuyucularım: Gezi notlarım bura- 
da son bulmaktadır. Seyahatimiz esnasında Kaf- 
kasyada gösterilen alaka, sevgi, insanlık ve sami- 
miyeti anlatmak çok zor. Her bölgenin kendisine 
özgü tabiat güzelliği var. Birini diğerine tercih ede- 
miyorsun, edeyim derken için sızlıyor. Tuapse ve 
Soçiye yaklaşırken hepimizin içi burkuluyordu. 
Hele Soçi'de bir Şapsığ kadının bizleri görmek için 
6 saat beklemesi, bizleri bulamayıp sabahleyin 
tekrar gelip Otel resepsiyonundan bizleri bulması 
bulduktan sonra otel önünde bizlere sarılıp 
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ağlaması, elbiselerimizi yüzlerimizi çandan 
okşaması, ağlayarak "tanrı bu seyahatleri 
çoğaltsın anavatana dönmeyi nasip ei- 
sin, dede ve nenelerimizden dinle- 
diğimiz göç acısını unutturmak kismet et- 
sin" demesi bizleri son derece duygu- 
landırdı. Otobüse binerken açılan bu 
kapıyı boş Bırakmayın her zaman gelen 
evlerimiz siziere her zaman açık” diyerek 
bizi uğurlamasını ve yalvarmasını unutamıyorum. 
seyahatten döneli iki ay oldu kalbin ve ruhum hala 
orada. Allah sizlere de Kaikasya'yı görmek nasip 
gitsin. Çaba gösterin fırsat yaratın, ister turisi İster 
davetli ister iş ve ticaret için ne olursa olsun gidin 
o cennet ülkeyi görün, kardeşlerimizi bulun, has- 
ret giderin. Yüreklerinizdeki pasın silindiğini 
görerek yeniden doğmuş bir insan gibi ola- 
caksınız. 

Gezimiz boyunca gerçek bir Adige olduk- 
larını gösteren hareket ve davranışlarında daima 
Türkiye'deki hemşerilerini düşünerek dikkat ve 
temkinli davranan kafile mensubu kardeşlerime 
Sovyetlerin İnturist, Türkiye'nin Bumerang seya- 
hat acentalarına Kafkasyada 15 gün, gece- 
gündür bize refakat eden Kabartay rehper Kerefo 
Valintina'ya ve iki kabartay şoföre içtenlikle | 
teşekkür eder sevgi ve saygılarını sunarımılı 
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BLAYURIK 

  

      
  

   

    

Huvaj F. - Jaji Suzan - Tiişe Süleyman 

Kafkasya yolculuğu- 
nun üzerinden yaklaşık bir- 
buçuk ay kadar bir zaman 
geçti. Anılar hala taptaze. 
Yaşanılan olayları hatır- 
iamak bile yeniden heyecan 
veriyor insana. Gördük- 
lerimizi anlatırken tekrar 
yaşarcasına bir çoşkuya 
kapılmaktan kendimizi 
alamıyoruz. Acaba bu denli 
bir duygu şokunu neden 
yaşadık Bu coşku bizden mi 
kaynaklanıyordu, yoksa 
yaşadığımız olaylardan mı? 

Biz üç aile (6 kişi) ola- 
rak yola çıktık. Hepimiz 
orta bir yaşam düzeyine sa- 
hip, yüksek öğrenim görmüş 
insanlarız. Herhangi bir or- 
tamda konumumuzun ge- 
rektirdiği durumlara kolay- 
ca uyum sağlayabilecek 
yetişkinlikte kişileriz. Ne 
olduğumuzun veya ne oOl- 
madığımızın ve taşıdığımız 
görevin bilincindeyiz. Ana- 
yurt le muhaceret arasında 
küçücük bir köprü oluş- 
turma, ya da bu köprünün 
bir tuğlası-harcı olma Sso- 
rumluluğunun ürkütücü he- 
yecanını hep yaşıyoruz. 

Gezip gördüklerimiz ve 
yaşadıklarımız gösterilen 
büyük ilgi ve sevgi karşı- 
sında böyle bir duygu soku- 
na girmemek acaba müm- 
kün müydü? Her halde 
mümkün değildi. kaçınıl- 
mazdı bu. Çünkü 125 yıllık 

, kopukluktan sonra doğrusu 
bu kadarını kimse bekleye- 
mez hayal bile edemezler. 

Seyehat dönüşü "gör- 
düklerimizi anlatın. Ata- 
yurdumuzda neler gördü- . 

nüz? Akrabalarımız, soy- 
daşlarımız nasıl karşıla- 
dılar sizi?" dedikleri zaman 
*gördüklerimizi, olayları 
anlatalım, yorumu siz ya- 
pın! bizim yaşadığımıza 
benzer duygular yaşamayı" 
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dileyerek anlatmaya başla- 
dığımızda kiminin ağla- 
maya, kiminin heyecanlı 
sorular sormaya başladığını 
görüyoruz. Soruların ardı 
arkası kesilmiyor. Durumu 
değerlendirdiğimizde sonuç 
olarak demek ki kabahat bi- 
zim değilmiş bu heyecanı 
yaşamak son derece doğal- 
mış diyebiliyoruz. 

"Kafkasya" sözcüğü, 
mitolojik çağlardan bu yana 
büyük bir kültür ve uygarlık 
merkezi olarak dikkati 
çeken, pek çok tarihsel olay- 
lara sahne olmuş, efsanevi 
bir cografi bölgeyi akla geti- 
rir. Doğal güzellikleri, ye- 
raltı ve yerüstü zengin kay- 
nakları, askeri ve stratejik 
konumu gibi nedenlerle ta- 
rih boyunca birçok devletin 
ilgisini çeken Kafkasya, bu 
toprakları "vatan" kabul 
eden halklar için ayrı ve 

özel bir anlam ve önem 
taşımaktadır. Pers İmpara- 
torluğu'nda Grekler'e, Cengiz 
Han'dan Timur'a Fatih'ten 
Kırın Hanlıklarına ve ni- 
hayet Çarlık Rusyası'na ka- 
dar birçok koöloniyalist ve 
sömürgeci devletlerin saldı- 
rılarına uğrayan Kafkasya 
yaklaşık 125 yıl önce Ata- 
yurtlarından sürülüp ko- 
parılmış Çerkes'lerin gön- 
lünde sürekli ve canlı bir 
özlem olarak yaşatılmıştır. 
Ata toprağını görme-tanı- 
ma, orada yaşayan akraba- 
laria buluşup kaynaşma ve 
hatta yeniden oraya dönüp 
yerleşme istemleri, Kafkas- 
ya dışında yaşayan Çerkes- 
lerin sönmeyen bir ulusal 
özlemleri olarak 125 yıldan 
bu yana hala tazeliğini ve 
canlılığını korumaktadır. 

Ne varki, giderek kü- 
çülen, parçalanan kültürel 
kimliğinden ve kültürünü 
yeniden üretebilme or- 
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tamından uzak tutulan her- 
hangi bir toplumun, ulusal- 
kültürel varlığını uzun süre 
koruyabilmesi ve hele geliş- 
tirebilmesi mümkün de- 
Bildir. Bu nedenle Kafkasya 
dışında, sosyo-ekonomik ve 
politik yapıları farklı dev- 
İetlerin vatandaşları olarak 
yaşayan Çerkeslerin, sos- 
yalist düzen içerisindeki 
Atayurtlarını her yönüyle 
tanımaları, giderek daha 
çok önem kazanan büyük 
bir gereksinme haline gel- 
mektedir. Hangi devletlerin 
vatandaşları olurlarsa ol- 
sunlar Çerkesler, dil ve 
kültürlerini korumak ve 
geliştirebilmek için biribir- 
leriyle ve özellikle de Ana- 
yurt kesmiyle daha sık 
görüşmek sağlıklı bir ile- 
tişim ve etkileşim olanağı 
bulmak zorundadırlar. Ge- 
niş anlamda 'kültür" kav- 
ramıyla eş tutulabilecek in- 
sanlık değerlerinin temel 
hak ve özgürlüklerin evren- 
sel düzeyde birer yaşam il- 
kesi olarak algılandığı, in- 
san ve kültür amaçlı 
çabaların daha bir saygı ve 
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takdirle karşılanmaya 
başlandığı günümüzde hızla 
gelişen iletişim teknoloji- 
lerinin iyice küçülitüğü 
dünyamızda gözlenen çağ- 
daş hümanist eğilimler, pol- 
itik değişim ve gelişimler bu - 
konuda da son derece umut 
ve cesaret vericidir. 

           Amaç ve Çerçeve 
Hemen her Çerkesin 

dedelerinden duyup dinle- 
dikleriyle hayalinde can- 
landırdığı Atayurt Kuzey 
Kafkasya'yı, bu kutsal top- 
rakları gezip görmek, tarih- 
sel özlem ve merak duygu- 
larını tatmin etmek, orada- 
ki akraba ve soydaşlarıyla 
görüşüp tanışmak, onlarla 
dostluk ilişkileri kurmak 
istemesi kadar doğal bir şey 
olamaz her halde. Kuşkusuz 
bizler de birey olarak aynı 
duygu ve düşünceler için- 
deyiz. Bunun yanında bulu- 
duğumuz yerlerde kültü- 
rümüzün doğal gelişme ola- 

  

.naklarından yoksun bulun- 
duğunu, hatta giderek hızla 
unutulup kaybolmaya baş- 
ladığını üzüntü ile görüyor, 
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buna çare aramak gerek- 
tiğine inanıyoruz her İrsat- 
'ta bireysel olarak ya da Kaf- 
kas Kültür Derneklerinde bu 
kültüre ilişkin çabalarda o- 
lanaklarımız ölçüsünde yer 
almaya çalışıyoruz. Buna 
bağlı olarak bir yandan 
Atayurtta üretilen ulusal- 
kültürel ürünleri görüp 
tanımak, bu ürünleri mu- 
hacerete aktarıp geniş kitle- 
lere ulaştırabilme olanak- 
larını araştırmak, bir yan- 
dan da hem bu yolla hemi de 
125 yıldır biribirinden ko- 
puk yaşayan akraba ve soy- 
daşların yeniden tanışıp 
ilişki kurmalarına vesile 
olmak suretiyle çağdaş an- 
lamda, demokratik, sosyal 
ve kültürel bir etkileşme or- 
tamı oluşturulmasına kat- 
kıda bulunabilmeyi umuyo- 
ruz. Anayurt Kuzey Kafkas- 
ya gezimizi her kesimden, 
bu amaç ve beklentilerle 
gerçekleştiriyoruz. Köylüsü- 
Kentlisiyle, halkla, yöne- 
tici, yazarı-çizeri, bilim kül- 
tür adamlarıyla görüşüp 
kültür ilişkileri kurmalıyız. 

Anayurt gezimiz, "Yurt 
Dışındaki Soydaşlarımızla 
Kültürel İlişkiler Kurma Ku- 
rumu (Obşestva Rodinaj"nın 
daveti ile gerçekleşiyor. 
Kısaca Rodina Derneği ola- 
rak anacağımız bu kurum, 
bütün Sovyetler Birliği'nde 
merkezi olarak oluştu- 
rulmuş. Merkezi Mosko- 
va'da. Gerek duyulan her 
ulusal birimde de şubesi 
açılabiliyor. Bizi bu der- 
neğin Merkez, Grozni ve 
Nalçık şubeleri konuk edi- 

/ Bu kısa açıklamadan ' 
dâ anlaşılabileceği gibi gezi- 
miz Moskova Çeçen-İnguş 
Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti ve Kabardey- 
Balkar Özerk Sovyet Sosya- 
list Cumhuriyeti toprak- 
larını kapsıyor. Ancak biz, 
Moskova ve Nalçık'taki ri- 
calarımız üzerine Rodi- 
na'nın ve Adığey Özerk 
Bölgesi yönetiminin göster- 
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diği anlayış hosgörü ve 
özverili geleneksel konukse- 
verlikleri sayesinde Adığey 
Özerk Bölgesi'ni de ziyaret 
etmek fırsatı ve olanağı bu- 
İuyoruz. 

Böylece o gezimiz, 
19.7.1989-16.8.1983 tarihle- 
ri arasında 28 günlük bir 
süreyi kaplıyor. Bu sürenin 
bir hâftası Moskova'da, bir 

. haftası Çeçen-İnguş ÖSS. 
Cumhuriyeti'nde, bir haftası 
Kaberdey-Balkar ÖSS. Cum- 

 huriyeti'nde ve bir haftası 
da Adığey Özerk Bölgesinde 
geçiyor. 

  

Açımız 
Yukarıda da belirtil- 

diği gibi gezimiz tümüyle 
kültürel ve sosyal amaçlı. 
Bu çerçevede Atayurdumuzu 
oradaki soydaşlarımızı s0s- 
yal, kültürel ekonomik bo- 
yutlarıyla görüp tanımaya, 
kültürel üretim ve birikim- 
lerini gözlemlemeye özen 
gösterdik. Bu nedenle Tür- 
kiye insanında öteden beri 
varolagelen çeşitli önyar- 
gılardan arınmaya, olayları 
oldukları gibi algılamaya 
çalıştık. Kuşkusuz yaşadı- 
gımız toplumun özgün şart- 
larından, şartlandırma- 
larından tümüyle sıyrılarak 
tamarıiyle objektif ve sağ- 
lam gözlemlerde bulunmak 
kolay değildir. Ama yine de 
elden geldiğince bunu başar- 
maya gayret ettik. Sosyo- 
ekonomik yapı farklı- 
lıklarını göz önünde tutarak 
"bize göre onları'ı değil, 
öncelikle "onlara göre on- 
ları" görmeye çalıştık. Za- 
man zaman kendimize göre 
değerlendirmeler ve yorum- 
lar da yaptık tabii... Bunlar 
da "bize göre onlar'ı yansıttı 
bir ölçüde. 

Burası Moskova 
Havadan salyangoz 

gibi bir görünümü var Mos- 
kova'nın. Oldukça geniş bir 
alanı kaplıyor. Beş büyük 
havaalanına sahip olması, 
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herhalde kentin büyük- 
lüğünün göstergelerinden 
biri. Yılan gibi kıvrılan yol- 
ları, yollarla yarışan suları 
ve hemen her yanı kaplayan 
yeşili-ağacı-ormanıyla çar- 
pıyor insanı. Adığeler Mez- 
kuw (derin orman) derler ya 
Moskova'ya gerçekten de 
öyle, eski deyişle "ismiyle 
müsemma", tam bir Mezkuw 
Moskova. 

.Yüksekten kıvrım 
kıvrım görünen yollar, 

gerçekleştiğini daha iyi 
anlıyor insan. İşçisi, köy- 
lüsü, memuruyla tüm çalı- 
şanların emekleri, ezilen, 
sömürülen ulusal azınlıkia- 
rın yaratıcı yetenekleri ve 
artı değerleri sanki somut- 
laşıp kent mekanında yapı- 
laşarak Çarlık makam- 
larıma; aristokratlarına, ge- 
nerallerine sunulmuş. Ve 
belki de artan çelişki za- 
manla bilince ve hınca 
dönüşmüş. 

    

  

      
  

  
aşağıda sanki düzleşiyor. 
Uzayıp giden yollar üstünde 
akıp giderken geniş viraj- 
ların kıvrımını sanki far- 
kedemiyorsunuz. Geniş bul- 
varları ve meydanlarıyla, 
planlı ve düzenli modern 
yapılaşmalarıyla, antik ve 
klasik mimari üsluplarıyla, 
altın kubbeli görkemli sa- 
raylarıyla doğu-batı kül- 
türlerinin sentezi kent mer- 
kezi, Feodal, Kapitalist ve 
Sosyalist uygarlıkların o- 
dak noktası. 

Bu ihtişamı görünce, 
Rus Çarlarının, aristokrat- 
larının nasıl bir ortamda 
yaşadıklarını, sosyalizmin 
neden öncelikle burada 
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.dolaşan metro, 

  

Hemen hemen Mosko- 
va'nın tümünü yeraltından 

hem bir 
mühendislik, mimarlık 
şaheseri, hem de görkemli 
bir sanat galerisi. Yer yer 3- 
4 kailı olarak inşa edilmiş 

yeraltı istasyonlarının he- 
men herbiri belirli sanat 
dallarının mükemmeli ör- 
neklerine tahsis edilmiş. 
Pırıl pırıl tertemiz ve apay- 
dınlık istasyonların kimi- 
leri heykeller freskler, ka- 
bartmalar, oymalarla kimi- 
leri çiniler, mozayiklar, 
vitraylarla, kimileri de 
yağlı boya portre ve tablo- 
larla donatılmış, gözka- 
maştırıcı bir sanat komp- 
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leksi oluşturulmuş, Öte yan- 
dan karınca yuvası gibi kay- 
nayan insan kalabalığıyla, 
her 3-4 dakikada bir her is- 
tasyona uğrayan hızlı ye- 
raltı trenleriyle ve 5 kapik- 
ik inanılmaz ucuzluktaki 
taşıma ücretiyle metro, her- 
halde kitle taşımacıldının 
da tüm dünyadaki en mü- 
kemmel örneklerinden biri 
olsa gerektir. 

Borodino savaşının 
bittiği yerde 'inşa edilen 
Panorama sanat galerisi, 
hala kavrayamadığımız 
olağanüstü gerçekçi per- 
spekiifiyle insanı canlı 
savaş ortamında yaşatıp 
dehşete düşürerek, o merdi- 
venle tırmanarak binanın 
en üsüt katına çıktığınızda, 
kendinizi bir yandan yük- 
selip gök-kubbeye ulaşmış 
hissediyorsunuz, bir yandan 
da tüm dehşetiyle devam 
eden konkunç bir savaşın 
ortasında yaşıyorsunuz. 
Doğal malzemelerle per-. 
spektif tekniğinin son der- 
ece uyumlu biçimde kay- 
naştırılması suretiyle elde 
edildiğini sandığımız bu dev 
oval tablo, insana sar- 
hoşluk veren gerçek bir sa- 
nat şaheseri. O ortamda 
yaşayıp da savaştan nefret 
etmemek herhalde mümkün 
olmasa gerek. 

Burayı rehber eşli- 
ginde gezip incelemek için 
en az üç ay önceden baş- 
vurup sıraya girmek ve ran- 
devü almak gerekiyor. Pa- 
noramanın çevresindeki 
geniş alanda randevü saati- 
ni bekleyen yerli-yabancı 
turist gruplarından sirası 
gelenler anonsla çağrılıp 
içeri alınıyorlar. Biz rehber- 
siz olarak, sadece görüp 
çıkmak üzere kısa süreli 

özel izinle girip geziyoruz. 

Ya YıDıNıHı (VDNH) 
sürekli fuarına ne demeli... 
Tüm Sovyetler Birliği'nde, 
tarımdan sanayiye, hay- 
vancılıktan uzay teknoloji- 
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sine kadar hemen her alan- 
da üretilmiş en büyük, en 

. geniş, en verimli, en ilginç, 
en eksirem örneklerin sergi- 
lendiği sürekli bir fuar bu- 
rası. İzmir Enternasyonal 
Fuarı'nın her halde on katı 
kadar genişlikte bir alanı 
kaplıyor. Tankı anımsatan 
aygırlar, dana kadar koyun- 
lar, boğa gibi koçlar, yıldı 
İl,5 ton süt veren inekler, 
uzaydaki görevini tamam- 
layıp indirilmiş uzay 
araçlarının kendileri; so- 
yuzlar, sputnikler, salyutlar 
ve miadını doldurmuş Ae- 
roilot uçakları boyanıp 
süslenerek sergilenmişler, 
adeta emekliliklerinin key- 
fini yaşarlarken Ziya- 
retçilerine bir başka hizmet 
daha sunuyorlar. Kısaca 
özgün bir minyatür kâinat 
sanki burası. Bir nevi ulur- 
sal-enternasyonal gurur 
tablosu. 

Aynı zamanda geniş 
bir park ve güzel bir dinlen- 
me yeri olan fuar alanının 
bu güzelim görünümünü bo- 
zan seyyar kebapçı tez- 
gâhları ve oralardan etrafa 
yayılan et kokuları ger- 
çekten çirkin bir arabesk 
manzara oluşturuyor. Ben- 
zer çelişkileri yer yer kent 
merkezindeki bulvarların 
geniş kaldırımlarında da 
görmek mümkün. Üst üste 
yığılmış tahta sandıklar 
içerisinde açıkta "okka- 
buçuk" elma satan tombul 
kadınlarla çevredeki gör- 
kemli sanatsal yapıları bir 
arada düşünmek bile pek 
kolay olmasa gerek. Bir 

yandan "bu da peresitroi- 
kanın öteki yüzü mü aca- 
ba?" derken, öte yandan da 
bizde büyük keni merkezle- 
rinde Belediye zabıtasında 
kaçan simitçiler, işpor- 
tacılar, Kızılay meydanında 
şans satan piyangocular ge- 
liyor aklımıza, acaba 
dışarıdan gelen turistler bu 
manzarayı nasıl görü- 
yorlar? diye düşünüyoruz. 
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Moskova'da 
Cuma Namazı 
Olimpiyat stadyumu- 

nun yakınında değişik mi- 
mari yapılı ilginç bir cami 
görüyoruz, Avlu, namaz için 
birikmiş müslümanlarla 
dolu. Başında sarığı, 
sırtında gri cübbesi, insan- 
larla sohbei eden son derece 
sempatik, genç ve güleç 
yüzlü bir imamı var. 
Tanışıyoruz, bizi camiye git 
iki katlı binanın üst 
katındaki kütüphane ve t0- 
plantı salonu bölümünde 
kabul ediyor. Kazan'dan, 
Özbekistan'dan gelmiş taze 
nefis meyvalarla, çaylı ape- 
ratif solrasıyla ağırlıyor 
bizleri, Caminin eski emek- 
li . imamı ile hacıları 
karşılamak üzere Mosko- 
va'ya gelmiş Leningrat Ca- 
mii imamı da orada. Dostça 
ve sevgi ile söyleşiyoruz. Ca- 
mii genişletmek için çaba 
gösterdiklerini, ikinci Ca- 
minin de yakından hizmete 
gireceğini söylüyorlar. 

Yeni SovyetYönetimi 
din ve inanç özgürlüğünü 
laik anlamda önemli ölçüde 

, genişletmiş. Öteden beri var 
olan İlahiyat Fakülteleri 
yanında dinsel bilgileri özel 
olarak öğretmek, topluca 
ibadet etmek tamamen ser- 
best. Halk kendi arasında 
örgütlenerek, yardımla- 
şarak cami ve mescitlerini 
yapabiliyor. "Sovyetler Bir- 

o liği'nde inanç özgürlüğü 
yoktu" biçimindeki yargı, 
gerçeği yansıtmıyor. Bu 
alanda kimi 
yapılan spekülasyonlar 
giderek yıkılıyor. Yönetim 
kademelerindeki bu geniş 
anlayış ve hoşgörü yanında 
halkta da dinsel hizmetler 
alanında gönüllü ve güçlü 
çabalar gözlenebiliyor. 

Cami, bildiğimiz mi- 
nareli Osmanlı camilerine 
pek benzemiyor. Hatta 
dışarıdan daha çok kiliseyi 
andırıyor. ama içeriden son 
derece düzenli, bakımlı, 
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çevrelerde . 

tertemiz, pimi pırıl bir cami. 
Caminin içi yolluklarla ay- 
rılmış. Hem girip çıkma ko- 
iaylığı sağlamaya, hem de 
secde edilen yere ayak basıl- 
mamasına Özen gösler- 
dikleri amlaşılıyor. Arka ta- 
rafta hasta, yaşlı ve beden- 
sel özürlüler, tabure ve san- 
dalyeler üzerinde oturarak 
namazlarını kılabiliyorlar. 
Oldukça modern ve insancıl 
bir anlayış, dinsel mekana 
da yansıtılmış, 

Birkaç yu önce, bıra- 
kınız Moskova'yı, Sovyetler 
Birliği'nde namaz kıldı- 
gumızı söylesek acaba kaç 
kişi inanırdı... Oysa biz 
şimdi 21.7.1989 tarihinde, 
herhangi bir müslüman 
yörede değil, Moskova'da 
Moskova Camiinde Cuma 
namazı kılıyoruz. Ve hepi- 
miz dışarı çıktığımızda san- 
ki anlaşmışçasına, dün- 
yanın her bir yanına savrul- 
muş olan halkımızın barış 
içinde yeniden Atayurdu- 
muzda buluşup bütünleş- 
mesi için dua ettiğimizi 
söylüyoruz birbirimize. 

işte Moskova burası. 7 
gün süre ile kaldığımız, ge- 
zip gördüğümüz camiinde 
cuma namazı kıldığımız 
Moskova. Doğası, kentsel 
alan yapılaşması, sanat ve 
kültür ortamıyla, ekono- 
mik, teknolojik ve politik 
işlevleriyle, her renk ırk ve 
inançtan insanın Oluş- * 
turduğu kozmopolit nüfus 
yapısıyla gerçekten gezilip 
görülmeye değer bir uygarlık 
merkezi. 

Dilbilim Profesörü 
SIKHUN Hasan ile tanış- 

mamız ve Rodina Merke- 
zi'ndeki görüşmeicrimiz, 
Moskova'daki en önemli ka- 
zanımlarımız arasında sâ- 
yılabilir. Ürdün'ün Mosko- 
va'daki Elçisi BALKHIZ Mur- 
hammed Ali ve nazik eşi 
KHARDEN Suzan hanım- 
efendi ile tanışmamız da 
bunlardan biri. Enternasyo- 
nal Otelde bize yemek verme 
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inceliğini gösteren bu se- 
vimli ve değerli aile ile 
Türkiye'de buluşmayı umu- 
yor, bekliyoruz. 

SIKHUN Hasan da 
BALKHIZ M. Ali de ulusal 
sorunlarımız açısından 
dopdolu; bilgili, kültürlü 
içtenlik dolu, heyecanlı bi- 
rer yurisever aydın. Daha 
önce özel olarak birlikte 
çalışmışlar. Çerkes dili ve 
kültürü ile ilgili olarak 
hazırladıkları ve yayımla- 
dıkları kitapları da var. On- 
ları ve çalışmalarını ileride 
daha yakından tanıyabile- 
ceğimizi umuyoruz. 

Rodina merkezinde 
yine Hasan ile birlikteyiz. O 
hem tercümanımız, hem 
rehberimiz, hem de danış- 
manımız. Rodina Başkan 
Yardımcısı (gerçekte fiili 
başkanı) Peter Vassiliev ve 
Rodina Sekreteri bizi 
Türkiye'den giden ilk Kaf- 
kas Kültür elçileri olarak 
büyük bir incelik ve ciddi- 
yetle karşıladılar. Anayurt- 
tan uzak olmaktan, dağı- 
tılmışlıktan kaynaklanan 
etno-pisikolojik, Dil-kültür 
ve asimilasyon sorunla- 
rımızı, olan ve olması ge- 
reken haklarımızı, geleceğe 
yönelik umutlarımızı, bek- 
lentilerimizi ve düşünce- 
lerimizi kendilerine anlat- 
ma fırsatı bulduk. Dikkatle 
dinlediler. Bizi anladık- 
larını ve etkilendiklerini 
ifade ettiler. Özellikle her 
türlü savaşa, kavgaya ve 
şiddete karşı barışçı yak- 
laşımlarımızı, içinde bulun- 
duğumuz devletlere karşı 
herhangi bir düşmanlık 
duygusu içinde olmadı- 
gımızı, tersine bu ülkelerde 
daima dostça iyi ilişkiler 
içinde bulunmak iste- 
diğimizi, böylece bu ülkeler 
arasında Çerkesler olarak 
bir barış köprüsü oluş- 
turmayı arzu ettiğimizi dile 
getirmemiz, gerçekçi, çağdaş 
ve evrensel boyutlu yak- 
laşımlar olarak değerlen- 
dirildi ve takdir edildi. 
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Şunu itiraf etmek gere- 
kir ki, gerek Moskova'da ge- 
rekse Kuzey Kafkasya'da 
görüştüğümüz, diyalog kur- 
duğumuz Ruslar, bize ata- 
larımızdan intikal eden ve 
soğuk savaş dönemi propa- 
gandalarında sergilenen 
asık suratlı, soğuk, antipa- 
tik rus imajıyla hiç mi hiç 
bağdaşmıyordu. Tersine biz 
onları oldukça canayakın, 
samimi, gerçekçi ve tak- 
dirkâr bulduk. 

Evet Moskova, her 
halde dünyanın en çok me- 
rak ve ziyaret edilen, belki 
en çok sözü edilen önemli 
merkezlerinden biri olması 
gerektir. Ve biz buradayız 
ama yine de, doğrusu bu ya 
aklımız Atayurdumuz Kuzey 
Kafkasya'da. Bir an önce 
oraya ulaşmak istiyor, can 
atıyoruz. Ayrılırken gezip 
gördüklerimizi, ,tanıdık- 
larımızı, ilişkilerimizi göz- . 
den geçirdiğimizde, hiç de 
pişmanlık duymadan "Değdi 
doğrusu" diyebiliyoruz. 

Moskova'dan sonra 
programda Çeçen-İnguş | 
Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti gezisi var. Ro- 
dina'nın Grozni şubesi ince- 
lik gösterip bizleri davet 
etmiş. Ama ne yazıkki ara- 
mızda hiç Çeçen yok. Hepi- 
miz Adığe'yiz. Hep tercü- 
mahla anlaşmak durumun- 
dayız. Gerçi orada özel ko- 
nuk olarak bulunan Derne- 
gimiz Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Denge ve eşi Türkân 
Denge ile buluşacağız. O 
buluşma zamanını iple 
çekmiyor değiliz. ayrıca on 
yıl önce Grozni'ye yerleşmiş 
Çeçen-İnguş Ö.S.S. Cumhu- 
riyeti vatandaşı olmuş Salip 
Genel kardeşimiz de var. 
Onu da özlemle ve merakla 
kucaklayacağız. Ama yine 
de tercüman aracılığıyla an- 
laşmak zorunda olmak, 
doğrusu pek çekiçi gelmiyor 
insana... Nelerle karşıla- 
cağımızı bilmiyoruz, merak 
içindeyiz. 

Böylesi nice sorular, 

edie 

 



  

      
  

meraklar, karmaşık duygu 
ve düşüncelerle çıkıyoruz 
yola. Moskova'nın beş 
büyük Havaalanından biri 
olan ve iç hat seferlerine 
tahsis edilmiş bulunan Vnu- 
kovo Havaalanından 320 
kişilik Aeroflot uçağıyla 
havalanıp yaklaşık 2 saat 
20 dakika kadar bir süre 
sonra MinVod (Mineralrıy 
Vodaj havaalanına iniye- 
TUZ, 

Atayurdumuz merha- 
ba Koca Minvod havaalanı- 
nın geniş yolcu salonların- 
da bizi eliyle koymuş gibi 
"şıp diye" bulan, Rodina'nın 
Nalçık Şubesi sekreteri 
KODZOKHO Tole ile kırk 
yulık bir dost ahbaplığıyla 

. kucaklaşıp kaynaşıveriyo- 
ruz. Havaalanında onca kal- 
abalığn içinde bizi nasıl bul- 
duğunu sorduğumuzda; "Şöy- 
le bir baktım, sizden daha 
güzeli, daha yakışıklısı yok- 
tu." gibi esprili cevaplarıyla 
etrafına neşe saçıyor. 

Tole, aslında bizi bir 
Rodina'nın Grozni Şubesi 
Görevlilerine teslim edecek- 
tü. Şu aşamadaki asıl görevi 
buydu. "Çeçenler bekliyor 
ama ben sizi onlardan biraz 
çalacağımı” dedi. Kaberdey- 
Balkar Özerk Sovyet Sosya- 
list Cumhuriyetinin giri- 
şindeki ilk köylerden biri 
olan Delikho köyünün yolu- 
nu tuttuk. 

Yolda konuşuyoruz; 
"buraları Adığe toprağıydı 
bir zamanler" diyor Tole, 
"artık şimdi hiç Adıge 
yaşamıyor." Yüreğimiz bu- 
ruluyor adeta... Demek "şimr- 
di artık hiç Adığe yaşamıyor 
ha..?" diyor kendi kendi- 
mize ve hemen axzlımıza 
Uzunyayla bozkırı geliyor. 
Ne tuhaf değil mi, yeşilden, 
ağaçtan, ormandan toprağı 
görünmeyen bir cennet 
köşesinde Uzunyayla bozkı- 
rını anımsamak... Ama 
Uzunyayla bozkırında bu 
cennet köşesini merak eden 
kaç kişi vardır acaba...? 

Böylesi buruk se- 
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denizinin içinde uzayıp gi- 
den dümdüz asisit yolda 
hızla ilerlerken yaklaşıl 
bir saat sonra Karşımızdı 
yükselen bir amila geliyo- 

Eş 

Balkar Ö.S.S. Cumhuriye- 
t'ne hoş geldiniz 
içimizde heyecanlı bi 
ürperti duyuyoruz. Hepimiz 
duygu yüklüyüz. Ata toprak-. 
iarımızı kucaklıyor, ka- 
panıp yere öpüyoruz. Söz- 
cükler düğümleniyor bü- 
gazımnızda, bir süre sessiz 
kalıyoruz. Tarih boyunca 
büyük atalarımızın Xkan- 
larıyla canlarıyla beslediği 
oluşturduğu bu bereketli top- 
rakların, 125 yıldan bu 
yana bizlerden beklediği sa- 
dece birkaç damla gözyaşı 
mıydı acaba...” 

Toparlanıp yeniden 
düşüyoruz yola. Bir süre 
sonra Dzelikho köyünde 
KHUŞHA Awes'in beykonağı 
misali evindeyiz. Şıps- 
P'aste'den Lutsuk'lıbye'ye 
kurutulmuş etinden tavuk 

. kızarimasına, Ssebzesinden 
meyvesine, baklavasından 
turtasına kadar kuş sütü ek- 
sik muhteşem sofrasında, 
geleneklerimizi yaşayarak 
öğle yemeğimizi yiyoruz. 
Ağlamaklı gözlerle, duygu 
dolu sözlerle, Nice kutsal di- 
ieklerle kadeh kaldırı- 
yoruz. Yaşanılası bir ulusal- 
kültürel ortamın eşiğine 
adın attığımızı iyice an- 
lıyoruz. Sofraya getirilen 
koyun başını anlamlı ve es- 
prili konuşmalarla törele- 
rimize uygun biçimde dâa- 
gıtışı, Tole'nin bu göreve bo- 
şuna getirilmediği göste- 
riyor. 

Khuşha Awes'in anne- 
si, komşuları yaşlı kadınlar 
geleneksel konukseverlikle- 
riyle bizi ağırlayıp yolcu 
ediyorlar. Veda ederken yola 
koyuluyoruz. Yemyeşil, 
dümdüz bir ova. Kilometre- 
lerce uzanan düzenli yolla- 
rın her iki taratında munta- 
zam aralıklarla ağaçlar di-



  

      
  

zilkmiş. Her tarafta canlı ve 
çalışkan insanlar görülü- 
yor. Nalçık'ın kıyısından 
Gagarin caddesinden geçe- 
rek Grozni yoluna çıkıyo- 
TUZ. 

Nalçık çıkışında üç sa- 
attir bizi beklemekte olan 
Rodina'nın Grozni şubesi 
Sekreteri Mecit Isayev ile 
Türkoloji öğrencisi tercü- 
manımız Sabit ve şoför Vi- 
tali ile karşılaşıyor tanışı- 
yoruz. Tole'nin' organize et- 
tiği devir-teslim töreni duy- 
gu ve incelik dolu güzel bir 
jestti doğrusu. Geliş-gidişli 
geniş yolun refüjünde çiko- 
lata ile ikram edilen şam- 
panya kadehleri, karşılıklı 
duygu ve düşüncelerin iyi di- 
lek ve temennilerin dile get- 
irilmesine vesile oluyor. 
Ziyaretimize verilen öne- 
min küçük bir göstergesi 
sayılabilecek bi seramoni- 
den sonra Tole, bizi yeni ev- 
sahibimiz Mecid İsayev'e es- 
pirili tembihlerle emanet 
ediyor. 

- Çeçenistan toprak- 
larında ilerlerken, sarp 
kayaları, yalçın dağları 
boşuna arıyor gözlerimiz. 
Çukurova'dan pek de farklı 
görünmeyen uçsuz bucaksız 
geniş Çeçen Ovasını görünce 
şaşırıyoruz. Kente yak- 
laştıkça petrol rafinerileri- 
nin bacaları görünüyor. 
Grozni düzenli planlı bir sa- 
nayi kenti. Kafkas Otel'de 
yerleşiyor geceyi orda istira- 
hatle geçiriyoruz. 
| Ertesi gün, Mecid 
Isayev ile birlikte bir hafta 
boyunca yanımızdan hemen 
hiç ayrılmayacak olan 
Çeçen İnguş O0.S.S. Cumhur- 
riyeti Kültür politikası kor- 
dinatörü Adem Huçiyev ile 
tanışıyoruz. Nur yüzlü seve- 
cen mütevazi tavırlar ya-. 
nında, saygı “uyandıran 
oturmuş politik kişiliğiyle 
de - dikkatimizi çekiyor 
Adem. Müze ilk ziyaret yeri- 
miz. Henüz yeni binasına 
taşınamamış mütevazi gö- 
rünümlü emektar Grozni 
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müzesini gezdiren rehber 
Çeçen-İnguş O.S.S. Cumhu- 
riyeti coğrafyasını hemen 
girişteki büyük kabartma 
harita üzerinden tanıt- 
tktan sonra taş kalın- 
tılarını göstererek (işte bun- 
lar 70 bin yıl önce burada 
hayat olduğunu gösteriyor) 
diyerek başlıyor söze... 
Çeçen-inguş toprakları ve 70 
bin yıllık geçmişi birlikte 
kazılıyor beynimize. Rehber 
inançla ve gururla adeta 
“burası benim vatanım, bur- 
rası benim devletim bakın 
tarihine, halkımın" der gibi 
sürdürüyordu açıklamala- 
rını, 125 yıl öncesi büyük 
göç trajedisinin resimleyen 
siyah beyaz bir gravür ve 
altındaki yazı dikkatimizi 
çekiyor. Yazı 125 yıl önce 
Kafkas halklarının vatan- 
larını terketmeye Zor- 
landıklarını tablonun bu 
meşakkatli göçten bir sa- 
niyeyi resimlediğini belir- 
tiyor. 

İkinci Dünya Sava- 
şına, Sibirya sürgününe | 
ilişkin anı ve belgeler 
önemle alınmış ve sergilen- 
miş. Savaşlar ve sürgünler 
Çeçen-İnguş halkının ulusal 
bilincini adeta çelikleş- 
tirmiştir. Anayurttan uzak- 
ta yaşamanın nasıl bir duy- 
gu ve acı olduğunu anlat- 
makta hiç zorluk çek- 
miyoruz. Çoğu zaman kendi 
duygu ve düşüncelerimizi, 
özlemlerimizi adeta onlar- 
dan dinliyoruz. 

Öğleden sonra radyo 
televizyon kurumu salonun- 
da tanıtıcı belgeseller ve tv 
filmleri izliyoruz. Akşam da 
tiyatroya gideceğiz. 

Tiyatro sezonu ka- 
panmış sanatçılar tatile gir- 
miş ve dağılmış olduğu 
halde, bir anons üzerine bi- 
zim için tekrar toplan- 
mışlar ve bize bir gösteri 
hazırlamışlar. Bir yandan 
büyük inceliğe ve konuksev- 
erliğe şaşiyor. Diğer yandan 
da dilini anlamadan da bir 
tiyatro oyununu nasıl 

edbe 

 



  

        

işleyip algılayabileceğimizi 
kaygı ile düşünüyoruz. 

. Akşamüstü caddelerde 
akan insan kalabalığına 
katılıp yürüyoruz. 
balığın bizimle aynı yere 
tiyatroya aktığını oraya 
varınca anlıyor ve hayretle 
takdir ediyoruz. Objektif ol- 
arak Grozni nihayet orta 
büyüklükte bir Anadolu 
kenti durumunda ama, aca- 
ba İstanbul'da bile halkın 
tiyatroya ilgisi bu düzeyde 
midir, diye' düşünüyoruz. 
Grozni tiyatrosu oldukça 
büyük geniş ve müstakil bir 
bina. Türkiye'deki devlet 
tiyatroları bile onunla 
karşılaştırılamaz herhalde. 

Tiyatro bekleme sa- 
ionlarına girdiğimizde dış 
kapılar kapanıyor. Yer kal- 
madığından giremeyenler 
ellerini camlara dayayarak . 
içeri bakıyorlar. Hiç değilse 
yüzlerini yakından görelim 
diyorlarmış meğer. Tiyatro- 
dan çok bizi görmek is- 
tiyorlarmış. 

Tiyatro salonuna adı- 
mımızı atmamızla birlikte 
bir alkış tufanı koptu. Salon 
tıklım tıklımdı. Çoğu otura- 
cak yer bulamamıştı. Zaten 
herkes ayaktaydı. Avuçla- 
rını patlatırcasına alkışlı- 
yorlardı bizi. Gönülden 

, gönüle yol kuran alkışlar 
dakikalarca sürdü. Hiç bek- 

.lemediğimiz ve hiç tat- 
madığımız bir büyük şok 
yaşıyorduk. Yüzümüz gü- 
lerken gözyaşlarımızı sak- 
lamaya artık gerek görmü- 
yorduk. Sürgünün vurgunu- 
nu yemiyenler böyle bir 
olayı kolay kavrayamazlar 
belki, hayal bile edemezler. . 

Gülen yüzler ve yaşlı 
gözlerle arkamıza dönüp 
saygıyla halkı defalarca se- 
lamladık, aynı coşku ve 
heyecanla alkışlarına kar- 
şılık verdik. Neden sonra 
alkışları durdurduk. Ve 
tiyatroyu izlemeye koyul- 
duk. Ellerimizde mendiller- 
imizi sıkıca tutuyorduk. 
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Kala- 

Hüseyin Denge, Tür- 
kan Denge ve Salih Gensi 
aramıza olurup ârasıra Oyu- 
nu bize anlatacaklardı, ko- 
nuşmalarını İısıldayacak- 
lardı ama, gözyaşarıken dil 
konuşamıyordu. Aslında. 
konuşmaya gerek de &al- 
mıyordu. Usta oyuncalar ve 
üstün tiyatro tekniği herşeyi 
apaçık anlatıp, hem de tüm 
benliğimizle herşeyi anla- 
maya zaten hazırdı. Çünkü 
tiyatro bizi 125 yıl öncesini, 
45 yıl öncesini, günümüzü ve 
geleceğimizi anlatıyordu. 
"Nasıl? Bir şeyler anladınız 
mı?" diye sorduklarında 
cevabımız şuydu: "Hiç bir 
şey anlamadık ama, herşeyi 
adeta yaşadık", Yaklaşık üç 
saat süren tiyatro gösterisi 
bittiğinde, bizimde kalıl- 
mamızla alkış tiyatro 
içindi. Rejisörü, sanaiçısı 

.tüm çalışanlarıyla tiyatro 
için. Onlar bunu gerçekten 
haketmişlerdi. 

Hepimiz adına Suzan 
Arı yaşadığımız bu ola- 
ganüstü olayın verdiği haz 
ve heyecanı dile getirdi. Te- 
brik, şükran ve minnet duy- 
gularımızı sundu. 

Hüseyin Denge'nin ko- 
nuşması tiyatroyuda yaşa- 
nan bu inanılmaz akşa- 
mıda, geleceği de özetli- 
yordu. i 

"Bir toprağın vatan ol- 
ması için, insanlarının 
ızdırap çekmesi gerekiyorsa 
eğer, Weynah'lar fazlasıyla 
çekti. Bize yapılanları gören 
güneş bile utancından giz- 
lendi. 125 yıldır insanlığa 
görünecek gücü yok. 125 
yıldır dünyanın dört bir 
yanına dağıtılmış, herşeye 
karşın varlığını koruma 
savaşı veren ve şu ana kadar 
bunu başaran kardeşle- 
rimiz, çocuklarımız var. 
Bunlar bir an önce nefeslen- 
me olanağı bulmalı. Gizle- 
nen güneş kefaretini vak- 
tinde ödemeli. Bir an önce 
çocuklarını yuvasına topla- 
malıdır.” 

Bize dönen, gözlerinin 

9476



içi gülen insanların çılgınca 
alkışları, konuşmanın ve 
dileklerin paylaşıldığını 
nsylıyordu. Şimdi biz bel- 

zi bir kez daha yaşanması 
mümkün olmayan bu 
akşam ki coşkuyu, sevgi ve 
heyecan şokunu Kime 
sroluyuz? Rodina'ya ımı, 
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tatilini Yanda Kesip, böyle 
bir oyunu hazımlama jesiimi 
ve inesiiğini gösisren tüm 

sövye iler birliği çapında 
yaygın n ünlerine rağmen gel- 
sasi aci kagikas nezaketi ve 
&onukseverliği ile, büyük 
bir tevazı nu gösterip sıradan 
Wir insan olarak, gösteri 
sourası solrada da hizmet 
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anatçılarına mı, üstün 
iyatro teknikleri, yetenek- 
ri ve olanaklarıyla bir- 
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gz una Ma, yoksa seyirci 
EDİ, 

Evet her birine ayrı 
ayrı borçluyuz. Ama en 
büyük minnet ve şükran 
borcumuz, gecenin en büyük 
kahramam olan bu akşam 
ki tiyatro seyircisine ve 
onun temsil ettiği bütün 
bunları yaratan Çeçen-İnguş 
halkımadır. Çünkü bizce gec- 
enin gerçek süper stari O 
halkdır. Gerçekten o gece 
seyrettiğimiz "Yurtlarında 
mutlu yaşıyan kuzey kaf- 
kasya halklarının katledi- 
işini, bunun getirdiği trajik 
sorunları 

R
 

yaşadık”. Nelis müzikli oy- 
unda dahil olmak üzere 
hiçbir şey yüzlerimizi ilk 
defa gören ve bize hiç bir şey 
borçiu olmayan bu insan- 
ların, bizi kardeş saymaları 
ve gurbette kültürümüzü 
yaşatmak ve temsil etmek 
gayreti içinde olduğumuzu 
bilmeleri yüzünden göster- 
dikleri sevgi kadar etkileyi- 
ci ve değerli olamazdı. Bu 
halk sadece tiyatroda alkış- 
lamakla kalmadı, her biri 
bizi evinde ağırlamak, 
bağrına basmak için adeta 
yarıştı. 

işte kafkasya gerçeği 
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en Bu büyük ve usta tiya- 

ite türüyle Grozni tiya- 

adtta yeniden 

buydu. Bu bize verilebilecek 
en büyük armağandı. 

Tiyatrodaki sanat Ziy- 
aletinden, sevgi ve coşku 
ziyaletinden, yine tiyatro- 
nun bir başka geniş salo- 
nundaki zengin aperatif ye- 
mek ziyaretinden sonra, 
gece yarısına doğru, asıl 
akşam yemeğine davetli 
olduğumuz Denge'lerin ki- 
bar, cömert ve sevecen €v sa- 
hipleri imran dostumuzun 
evine gidiyoruz. imran, Si- 
birya sürgününe giden 10 
kişilik bir ailenin, geriye 
sağ dönebilen tek bireyi. 
Akşamki tiyatroda seyret- 
tiğimiz trajedinin en çarpıcı 
somut örneği. İmran'ın 
evinde, mükemmeli sofra- 
sında tiyatroyu ve tarihi ye- 
niden yaşıyoruz. Saat: 03.'e 
doğru otele dönüyoruz. 

Ertesi gün 26 Temmuz 
Çarşamba, Yazarlar Birliği 
Salonunda, araştırmacı, ya- 
zar ve gaztecilerle birliktey- 
iz. Radyo ve TV çekim 
yapıyor. Herkes ilgiyle ve 
sevecenlikle bizi yakından 
izliyor. Kısa takdim ve 
konuşmadan sonra, ilk sözü 
"Halk Yazarı" Bakü Ahmet 
alıyor: "Yazı yazabildiğim 
sürece, buralardan uzak 
yaşıyanlarla birlikte oOol- 
mayı hep istemişimdir. Siz- 
lerle ortak kaderimiz var. 
1865'de Osmanlı İmparator- 
luğuna gitmiş ve sonra geri 
-dönmüş bir ailenin çocu- 
duyum, Çeçen-İnguş halkı 
burada, önemli bir kültür 
üretim potansiyeline ulaştı. 
Bu potansiyelin size de 
ulaşmasını, size de hizmet 
sunabilmesini diliyoruz. 
Akşam ki tiyatroda da, 
sürülüp dönen bir gencin 
öyküsü sergilendi. Bu bir 
ölçüde sizi de yansıllı. Duru- 
munuzu bize de hissetlirdi. 
Türkiye'deki kar deşlerimi- 
zin her alandaki durum- 
larını, konumlarını bilmek 
tanımak isteriz. 
tanımaktan sevinç duyuyo- 

Daha sonra söz alan 
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Sizi görüp 

"Halk Yazarı" parlamenter 
Abuzer Aydemir, bize yöne- 
dik iyi dileklerini beliritik- 
ten sonra şunları söyledi: 
“1971 yılında 10 kişilik bir 
yazar grubuyla Türkiye'de 
bulundum. İstanbul'da Kaf- 
kas Kültür Derneği bizimle 
yakından ilgilendi. Candan 
ilgileri bizi duygulandır- 
mıştı. Anavatana olan 
bağlılıklarını, temiz duygu 
ve düşüncelerini memnu- 
niyetle. gözlemişiik. Tür- 
kiye'de edindiğim en önemli 
izlenimlerden biri de, he- 
men herkesin her yönüyle 
kendilerini, kültürlerini 
korumak istekleriyle yayın 
çabalarıydı. Türkçe'ye çevi- 
riler de yapılıyordu. Bunlar 
beni çok muilu etti. Bütün 
bunlar bize adeta yeni bir 
yaşama şevki ve umudu ve- 
riyor. İki ülke arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi, ayrıca 
sevindirici boyutta. Geldi- 
niz, bize burları yeniden 
hatırlattınız ve sevindirdi- 
niz, Özellikle hanımlarla 
birlikte geldiğiniz için, ay- 
rıca teşekkür ediyoruz. 

Radyo rejisörü ha- 
nımefendi: "bu konukları 
gördüğüm, yanlarında bu- 
lunup konuşabildiğim için 
mutluyum, teşekkür ediyor- 
um, Dün akşamki manzara. 
gösterdiki, kardeşlik, dost- 
luk, akrabalık bağlarımız 
oldukça kuvvetli ve canlı. 
Halkın sizi ayakta alkış- 
laması bunun somut kanıtı. 
Her gelişinizde sizinle be- 
raberiz, içiçeyiz. Hoşgel- 
diniz" biçiminde konuştu. 

Grozni üniversitesi 
öğretim üyelerinden Prof. 
Timari Bach'da: "En güzel 
sözleri kalbin damarlarını 
oynatan sözleri bugün 
söylemez isterdim. Kom- 
şuna açıksa kâpın, onunda 
kapısı açıkdır der gibi bir 
atasözümüz. Halklarımız 
arasındaki dostluk ve kar- 
deşlik şimdiye kadar, bek 
belirgin bir biçimde görül- 
medi ise de, artık bugün 
görülüyor. Burada çok güzel 
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şeyler görürsünüz. Vatandan 
daha güzel bir şey olur mu? 
Kalplerimiz daha da güzel 
değil mi? Buraya gelerek 
dostluk kapısını açtınız. 
Geldiğiniz yolun genişle- 
mesini, dostluk bağları- 
mızın güçlenmesini diliyo- 
rum, 

Sonra Çeçenistan kül- 
tür kurumlarına ilişkin özet 
açıklamalar yapılıyor. Çe- 
çen-inguş topraklarında 
1000'den çok kültür evi, 8 
müzik eğitim kurumu var. 
Bu kültür ve sanat kurum- 
larında 6000'den çok kişi 
hizmet ve kültür üretiyor. 

27 Temmuz Perşembe. 
Lenin Nekh gazetesinde ga- 
zetecilerle söyleşiyoruz. 
Günlük dört gazete yayın- 
lanıyor Çeçen-İnguş Cumhu- 
riyetinde. Lenin Nekh 70 . 
yaşında. 15.000 tirajı var. 
İnguş'ça Işık gazetesi 
1923'den beri yayınlanıyor. 
12.000 tirajı var. Haftada 3 
gün çıkıyor. Yakında 6 gün 
çıkmaya başlayacak. Bi- 
rinde 100.000, diğerinde 
50.000 tiraj hedefleniyor. 

2 çocuk dergisi olmak 
üzere 4 dergi çıkıyor. Yılda 
100.000 adet kitap basılıyor. 
TV günlük Çeçen'ce 3 saat 
yayın yapıyor. Gazetelerin 
temel konuları köy hizmet- 
leri, kültürel etkinlikler, 
fabrika, üretim endüstri 
ilişkileri, çeşitli haberler ile 
politika ve düşünsel alan- 
lardaki çalışmalar ve 
gelişmelerden oluşuyor. 

Gazetelerin çekirdek 
gazetesi 35 kişi civarında. 
Amatör veya part-time 
çalışanlar 500 kadar. Gazet- 
eciler arasında bayanlar da 
önemli yer tutuyor. Işık gaz- 
etesinin çekirdek gazetesini 
oluşturan 22 kişiden, 10'u 
bayan. 

Yazarlar Birliği, eko- 
nomik, sosyal ve mesleki 
dayanışma ve yardımlaşma 
amacı güdüyor. 

Her gazeteye devletin 
bütçeden yılda 120 bin ruble 
katkısı var. 

Çeçen'ce okuma yazma 
zorunluluğu bu bölgede yaşa- 
yan herkes için getirilme 
aşamasında. 

Aynı gün Tolstoyyurt 
(dövültgülöyl) köyünden 
Tolstoy müzesini geziyoruz. 
Tolstoy 1851 Mayıs'ında bur- 
raya asker kardeşini ziya- 
rete gelmiş. Sıradan bir ko- 
nukmuş, Şada Miserbiyev 
ile yakın dosi ve arkadaş 
olmuş. Çeçen halkıyla ve to- 
prağıyla kaynaşmış. Ve bu- 
ralarda yazmaya başlamış 
ve "Tolstoy" olmuş. "Kafkas 
yurdunun güzellikleriyle, 
dost, kahraman ve sevecen 
halkının bhaklılıklarını 
dünyaya haykıran Tolstoy! 
Çeçen halkı senin ne kadar 
çok seviyor. Anılarına ne 
kadar çok değer veriyor... 
Baksana nerede ise 
yaşadığın her yerde, müze 
kurmuşlar. Köylerine bile 
senin adına vermişler!" diy- 
oruz avludaki görgekmil 
heykeline bakarak. 

Ertesi gün 28 Temmuz. 
1989 İnguş bölgesinde 
Nazıran Rayon'una gidiyo- 
ruz. Rahatsız ve izinli ol- 
masına rağmen. Rayon'un 
kaymakamı durumundaki 
yetkilisi Ashapsalt, bizimle 
görüşerek tanışmak için 
dönüp gelmiş. Yönetim 
merkezinde bizi karşılıyor. 
"Sizi unutmuş değiliz, dili- 
nizi unutmadığınıza sevin- 
cimiz de sonsuz, hoşgel- 
diniz" diyerek söze başladı. 
"Geçen yıl Istanbul'a git- 
miştim, görüştüklerimiz 
Kafkasyalı olupta Türk ol- 
madığımıza şaşırmışlardı. 
Bizi galiba yanlış tanı- 
yorlar" dedi. Bölge hak- 
kında bilgi verdi. 

Nazıran bölgesi Osetya 
ve Kabardey Balkar ile de 
sınırdaş: 84.000 İnguş 
yaşıyor burada. Başka un- 
surlar pek az. Çeşitli konu- 
larda faaliyet gösteren Kol- 
“hoz ve Solhoz'larda tarım ve 
hayvancılık yoğun. Toprak- 
ları oldukça verimli. Tri- 
kotaj, ayakkabı, un (bir de- 
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kardan 1150 kg. mısır 
üretiliyor) şeker fabrikaları 
ile elektrik saniralı var. Ta- 
rihi eserleri de önemli. 

Bölgeye gezip görmek 
üzere, Yönelim Merkezinden 
vedalaşıp ayrılıyoruz. Kuzey 
Osetya topraklarını kese- 
rek, tarihi Çeçen gözetleme 
kulelerini Sasyal geçidini 
gözlerimizin hep arayıp dur- 
duğu, fakat bir türlü göre- 
mediğimiz muhteşem Zaf- 
kas dağlarını görmeye gidi- 
yoruz. Kuzey Ösetya'nın 
başkenti Orjenikitze'de bu- 
luyoruz kendimizi. Son der- 
ece güzel yemyeşil, modem 
bir kent. Binaların duvar- 
larını süsleyen kafkas moti- 
fleri kentin etnik kimliğini 
haykırıyor. 

Tarihi Sasyal Geçidi, 
onu çevreleyen başı dumanlı 
dağların ihtişamı huşu. 
içinde seyredip, o dağlardan 
kendine geniş bir yol 
açabilen Terek ırmağının 
kulağımıza söylemek iste- 
diğini anlamaya çalışarak 
uzunca bir yol almaya 
çalışarak, atalardan kalan 
yegane tarihsel yapılar olan 
ve dağların zirvesinde kaya- 
lara saplanmış birer Çerkes 
kaması gibi uzanan gözet- 
leme kulelerini ulaşıyor. 
5090 yıllık savunma kulele- 
ri. Savunma ve haberleşme 
amacıyla inşa edilmiş. Ama 
aynı zamanda bir yaşama 
ortamı olarak dizayn edil- 
miş. En alt katta hayvan- 
larına, orta katta kendile- 
rine, üst katta hiç eksik 
olmasını istemedikleri ko- 
nuklarına ayrılmış. Tepede 
nöbetçilerin gözetleyicilerin 
bekleyeceği özel yerlerde var 
tabi. Bazılarıda gizli yeraltı 
dehlizleriyle, mühimmat ve 
ihtiyat deposu olan öteki ev- 
lere bağlı. Çeçen-İnguş to- 
praklarını tepe nokta- 
larından dolaşıp çevreleyen 
kuleler adeta ülkenin semr- 
bolü olmuş. Bu topraklarda 
bir tarih yatıyor. Dağlar dile 
gelebilse neler anlatırdı 
kimbilir... Devrim şehidi, 
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kahraman Gapur Ahriyev'in 
köyü Furtoug (Yılan Dağı) 
köyünden görünen muh- 
teşem dağ, orman, vadi 
manzarası insanın yüre- 
ginin yağını eritir. Anlatılır 
gibi değil. Başı dumandan 
görülmeyen, son derece dik 
ve sarp Metlan dağlarını 
gösteriyorlar. Üzerinde bir 
düzlük varmış. Tanrıların 
ikametgahıymış, kutsal sa- 
yılırmış. Doğrusu bu ya, ora- 
larda başkaları oturamazdı. 

Çeçen-inguş toprak- 
larındaki bir haftalık gezi 
süremiz ne kadar da çabuk 
geçmiş. Bugün 29 Temmuz 
Cumartesi, artık yarın bura- 
dan ayrılacağız. Bir haftadır 
bizi ağınayan Rodina mer- 
kezini ziyaret etmek istiyo- 
ruz. Henüz kurulmuş olan 
Rodina'nın Grozni şubesi 
kendisine tahsis edilen, eski 
bir şato veya malikanenin 
bir bölümüne yerleşmeye 
çalışıyor. Orada yaptığımız 
oldukça seviyeli ve samimi 
ve ciddi bir söyleşi, herhalde 
aynı zamanda bu genç gru- 
bun kendi merkezinde 
gerçekleştirdiğimiz ilk re- 
smi görüşme olarak ta 
anılacak. Bu söyleşimizde 
biz dernek ve dergi olarak 
toplumumuzdaki sınıfsal 
farklılık ve sorunlardan 
çok, demokratik, ulusal 
kültürel konuları ön planda 
tutan bir yaklaşımı benim- 
sediğimizi belirttik. Çalış- 
malarımız hakkında bilgi- 
ler veriyoruz. Gelecekte 
ilişkilerimizin gelişmesi | 
için karşılıklı çaba göster- 
memiz gerektiğini dile geti- 
riyoruz. Onlardan gördü- 
gümüz sıcak ilgi, geniş an- 
layış ve içtenlik dolu, ulusal 
heyecandan cesaret alarak 
daha da, ileri gidiyoruz: "Biz 
Türkiye'de tüm kuzey kaf- 
kasya yerli halklarını, or- 
tak kültür ve tarih birliği 
içinde görüyor, hepsini bir- 
likte Çerkes ulusal ortak 
adının kapsamı içinde ifade 
ediyoruz. İçinde bulun- 

duğumuz toplumlarda bizi 
Çerkes adıyla anıyor ve 
tanıyorlar. Anayurtta da, 
muhacerette de böyle bir 
ulusal ad üzerinde uzlaşıp, 
bütünleşmemiz gerektiğini 
düşünüyoruz. Siz ikinci bir 
büyük sürgün olayını 
yaşadığınız için bizleri daha 
iyi anlansınız. Çağımız in- 
sanlık ve evrensel barış 
çağıdır. Farklı ülkeler bile 
işbirliğine giderek, bir- 
leşmeye yöneliyorlar. Avru- 
pa ülkeleri birleşiyor. Böyle 
bir birleşme çağında aynı 
kültürü paylaşan, kuzey 
kafkasya halklarının birbi- 
rinden kopuk, küçük dev- 
letçikler halinde yaşam- 
larını sürdürmesi doğru ve 
akılcı olmasa gerektir. Eğer 
bir birlik geçmişte sağ- 
lanabilmiş olsaydı, ne 
şimdi biz muhacerette olur- 
duk, ne de siz o sürgün vur- 
gunu nu yaşardınız. Kuzey 
Kafkasya Federatif Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetine 
doğru yol alalım. Ara- 
larında çok küçük nüanslar 
dışında hemen hemen hiç 
fark bulunmadığını bizim 
bile farkettiğimiz, Çeçen- 
İnguş dillerini eğitimde, ede-. 
biyatta, yayınlarda birleş- 
tirerek ilk adımı sizler atab- 
ilirsiniz. Ardından Abazin 
ve Abhazlar, 
Çerkesk-Adigey'leri ile Yi- 
san ve Diguron'larda sizi 
takip edebilirler. Böylece 
Adigece, Abazaca, Çeçence, 
Osetce, Dağıstanca yerli dil- 
lerinin özerk ve resmi dil ol- 
arak geçerli olabildiği, her- 
kesin bu dillerden bir 
ikisini konuşabildiği bir 
İsviçre olabilir Kuzey Kaf- 
kasya. Böyle bir gelişim 
dünya politikasında yeni 
oluşum eğilimlerine de son 
derece olumlu düşer" diyo- 
ruz. Bunun uzak bir hayal 
olduğunu biliyoruz tabi. 
İstenirse çaba gösterilirse 
herhalde imkansız olmaz. 

Özgürce ve cömerice 
dile getirilen samimi duygu 
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Kabardey, . 

ve düşüncelerle, anlatan- 
larında duyup dinleyenle- 
rinde bir dua ciddiyetiyle 
karşılayıp, benimsedikleri 
nice güzel dilek ve temenni- 
lerle noktalıyoruz Grozni 
gezimizi. Akşam yemeğinde 
dostlarımızın birçoğuyla 
kucaklaşıp vedalaşıyoruz. 
Her zaman bir yerden bir 
yere gideceğimiz zaman, 
güleç yüzlü tüm sevecenliği 
ile sanki bizi hep iyiliklere 
gelişmelere yöneltmek ister- 
cesine ileri umuduyla yola 
çıkaran Grozni Rodina'nın 
genç ve dinamik sekreteri 
Mecit isayev, bu sabah bize 
burada bir kez daha ve istek- 
sizce ileri diyor. Yaşlı 
gözlerle elveda Grozni. Elve- 
da Nahça-Galkay kardeş- 
lerimiz diyerek Nalçik'e 
doğru yola koyuluyoruz. 
Mecit ise birlikte bir haf- 
tadır, çevremizde koşuş- 
turup duran ve gerçekten 
birçok kahrımızı çeken Sa- 
lih'te eşlik ediyor bize. Min- 
ibüste her zaman sevinç, 
coşku ve kahkaha yok bu 
kez. Gözler yaşlar hepimiz 
ayrılmadan üzgün ve suskur- 
nuz. Kalbimizi Grozni'de 

o bırakıyoruz. 

Sürecek 
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HAX Seferbiy 
  

Rusya Sovyet Federatif Sos- 
yalist Cumhuriyeti Eğitim bakanlığı 
Ulusal Okulları bilimsel Araştırma 
Enstitüsü Bilimsel Müdür Yardım- 
cısı Dil Bilim Doktoru SIKHUN Ha- 
san geçenlerde gazetemizin konu- 
guydu. 

Önceden hazırlanmış kural- 
ları belirlenmiş toplantılara hiç de 
benzemiyordu, bu görüşme. SIK- 
HUN'un gazete yazı işlerine gel- 
diğini duyan geldi. Ve ideoloji 
bölümünde oldukça büyük bir toplu- 
luk olmuştu. Herkes halkımız için   

  

Mısır'da 42.000, Federal Alman- 

ya'da 3.000, kadar Amerika'da 
15.000, Libya'da 14.000, Madagaskar 
da 8.000, Yugoslavya'da 6.900, 
Avusturalya'da 2.000, Japonya'da 
bir o kadar, Lübnan'da 1.000 v.b. 45 

kadar ülkede yaşayan Adiğeler. 
Ama nedere yaşıyor, ne tür bir 

- meslekle uğraşıyorsa uğraşıyor ol- 
sunlar her yerde Adiğeler ellerinden 
geldiğinde dillerini törelerini koru- 
mak için çaba gösteriyorlar. Biz ken- 
di ülkemizde yaşıyoruz. Özerkliği- 
mizde var. Ama "Adiğece istemiyo-     

yürüttüğü yararlı çalışmalarıyla, sa- 
dece ülkemizde değil onu görmek. Onun an- 
İattıklarını dinlemek istiyordu. Toplantıya rast- 
layıp katılanlar arasında 60'lı yıllırda üniver- 
sitelerde kendisi ile birlikte okumuş tanıdıkla- 
rıda, şimdi ilk kez gördükleri de vardı. Hayırlı- 
uğurlu biri olduğu yüzünden okunan bu mutlu bi- 
lim adamını görmek herkes için sevindirici idi. 
Anlattıkları da son derece ilgi çekiciydi. 

Gerçekten böyle bir insana rastlamak her 
zaman mümkün değil. SIKHUN farklı görevlerle 
Sri-Lanka, Kuveyt, Yugoslavya, Ürdür, Pakis- 
tan... v.b. gibi daha bir çok ülkeyi görme olanağı 
buldu. Nereye gitse mensup olduğu halkı hep 
kalbinde taşımıştır. Her zaman "Acaba nerede 
yeni bir şey öğrenirim. Ben kendim Adige halkına 
nasıl bir hizmette bulunabilirim." demiş hep bun- 
ların peşinde olmuştur. SIKHUN gittiği yerler- 
deki meslektaşlarıyla ortak çalışmalar yaptı. 
HUNAGU Hadiye ve KŞUHA Fahad ile birlikte 
Arapça Tercüme Sözlüğü ve "Adiğe" Arapça 
Sözlük çalışmalarını yayımlattı. Aynı şekilde Sri- 
Lanka'da da iki kitabı yayımlandı. Birkaç yıl önce 
Elbruz Basımevinde basılan "Çevrilmiş Sözlük"ü 
Adıge yazarları, ozanları, gazetecileri ve dili kul- 
lanarak çalışanlar için son derece yararlı ve 
önemli bir kitaptır. 

Adıge öğrencileri için Rusça öğrenme Me- 
todu Abhaz-Adiğe okulların da okuyanların 
Rusçalarını Geliştirme Metodu... On kadar kit- 
abı var ve yaşlı genç herkes için yararlı. Bunlar 
salt yazıp yayınladıkları. Ama kimbilir kaç kitaba 
sığabilir onun anlattıkları bildikleri....? Ne kadar 
da çok malumatı var. O bir konuda anlatmaya 
başlayınca adeta kendinden geçer pür dikkat din- 
lemeden edemezsin. O, Adıgelerin tüm dünyada 
darmadağın yaşadığını belirtiyor. Türkiye'de 
2.800.000, Suriye'de 12.000, Ürdün'de 60.000, 
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ruz, okumayacağız, onsuzda yaşa- 
yabiliriz“" diyen birileri yinede çıkabiliyor, 
aramızdan. Oysa Adiğe'ce Japonya'da okunuyor. 
Tokyo üniversitesinin ayrı bir Adıge Dili Bölümü 
var. Sadece bundan ibaret değil. Adiğe dili şu 
anda Şorbon (Fransa) Amsterdam (Hollanda) 
Bonn (Federal Almanya) Universitelerinde de 
okunuyor. 

Ürdün'de güçlü bir Adıge Yazarı var. 
Kandur Muhadin. Onun öyküleri romanları sa- 
dece Ürdün'de değil, Amerika ve İngiltere'de de 
yayınlandı. Gayet rahatta yaşıyor. Ama bu ra- 
hatlığın nedeni sadece yaşadıkları değil. Muha- 
din'in bir çok atı da var. Adiğe atına ilişkin 100 
kadar film yapmış Muhadin. 

SIKHUN'u dinlerken Adiğelerin çektiği 
acılar ve dört bir yana dağılmışlığı insanın kalbi- 
ni sızlatıyor. Ama bir yandan da atalarımızın 
yaptığı iyi işler. Onların insanlıkları, yiğitlikleri, 
erdemlilikleri insana sevinç ve gurur veriyor. 
Salt yiğitlik göstermekle kalmamışlar Adigeler, 
Töre ve Kültür Açısından da pek geri değillermiş 
dedirtiyor insana. 

Biz Ekim devriminden önce Adiğelerin yazı 
dili bulunmadığını söyler yazar dururuz. Diyor 
SIKHUN. Oysa bu görüşün doğruluğundan 
kuşkulandıran kimi kanıtlarla yok değil. Ünlü 
Lingüist E. D. POLIVANOV eskiden Adiğelerin 
yazılarının bulunduğunu kabul etmek gerektiğini 
kanıtlayan çeşitli hususları veren kitap yazmış. 
Salt bu da değil. İngiliz ve Fransız etnoğrafları 
birleşerek eski zamanlarda Adigelerin 
yaşadıkları topraklardaki höyükleri kazmışlar. 
Eşyalar ve araç gereçler dışında buldukları 
arasında üzeri yazılı taşlarda var. Onlar 
kazılarda elde edilen buluntulara ilişkin ikiciltlik 
bir kitap da yazdılar. O kitaplarda bin kadar 
taşın üzerindeki yazıların Adiğelerce okunabi- 

e5le



ieceği belirtilmiştir. Sovyetler Birliği Bilimler 
Akademisinin 1986 yılında yayımladığı bir kitap- 
ta yer alan bir yazıda bu taşlar üzerindeki 
yazıları bugünkü Adığelerin kolaylıkla anlayabi!- 
eceklerinden sözediyor. 

Taşlar üzerindeki bu yazıların M.Ö. 2000- 
30000 yılları arasında yazıldığı kabul ediliyor. 
Bunlar şimdi Londra ve Paris Müzelerinde bulu- 
nuyor. Bu yazıların yazıldığı alfabe ise Luvi alfa- 
besi idi. 

Büyük Gürcü Bilgini ÇİKOBAVA v.b. gibi 
bir çoklarının da yazdıkları arasında 2500 yıl ka- 
dar önceki olaylarla ilgili yazılar var. bu 
yazılarda Gürcü Edebiyat Dilinin oluştururken 
Abhaz-Adige dil grubundan büyük ölçüde yarar- 
larıldığı kabul ediliyor. 

Acaba dünya uygarlığına Adiğelerin 
katkıları ne durumda. SIKHUN'a göre bu 
katkılar hiç de az değildir. Hemen her halkın im- 
rendiği gıpta ettiği güzel töreler, giyim kuşam ve 
savaş araç gereçleri ilk akla gelenler. İkinci ola- 
rak Adığelerin su üzerinde hareket bakımından 
oldukça becerikli olduklarını belirtiyor SIKHUN. 
Gemiler yaparak salt su yollarıyla PORTEKİZ'e 
Fransa'ya ve başka ülkelere gidebildiklerini ifade 
ediyor. Adıgelerin dünyanın ilk denizcilerinden 
olduklarına ilişkin Odesa'da bir kitap da var. 

Soylarını (Gslahetmek) iyileştirmek 
güzileştirmek için Osmanlılar Adıge kızı arar- 
ardı. Bu yazarların, ozanların ünlü tarihçilerin 
yazılarından anlaşılıyor diyor SIKUN. Bu 
yazılarda iki Iran (Fars) kokenli insandan birinin 
Adige olduğunu ileri sürenlerede rastladım. 

, Bütün bunları bilemeyebilirdim. Başladığım bir 
araştırma vesilesi ile kaynakları tararken rast- 
İamasaydım. Altı-Yedi yıldır "Adige Kadını" adlı 
dökümanter öykü için çalışyorum. Bu çalışmada 
dünya klasiklerin de Adige kadınının nasıl yer 
aldığına çokça değiniyorum. Ünlü "Binbir Gece 
masalları"'ndan 10. yüzyılda yaşamış Maksu- 
di'nin "Altın Ovalar ve Otlaklar"ından 
başlayarak Montesgue'"ye, Duma'ya Byron'a 
Demark'e Marks'a Lermontov'a Puşkin ve ben- 

zerlerinin eserlerine değin bir çok çalışma Adiğe 
kadınına ilişkin çok ilginç bilgiler var. 

Bir de ulusal yemeklerimiz var ya. 
Kadınlarımıza ovgü için kimi yemeklerimiz ye- 
terde atar bile. Çok eski zamanlardan beri ben- 
zersiz olarak değerlendirilir. Anadolu Kralı 
Adiğelere konuk olduğundan salt Adiğe yemekle- 
rinden 120 çeşit sunulmuş. Yolcu edilirken de ona 
geyik iligi bal ve ceviziçi karışımı ikram edilmiş. 
1.Petro'ya da Adığelere konuk olduğunda 40 so- 
fra kurulmuş. Bu sofraların hiç birisinde ulusal 
yiyeceklerimizin dışında başka bir yiyecek yok- 
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muş. Tümü birden 1000 kadar çeşit oluyor. Adiğe 
yemeklerimiz ve bunları içeren kitaplarda 
vardır. 

SIKHUN'un “var” "sahibiz" dediği fakat 
insanımız haberdar olmadığı şeyler oldukça faz- 
ia. Sahip olmak neye yarar. nerede olduğunu bil- 
mezsen hele salt varlığının bile farkında 
değilsen. hiç bir şeye sahip olmamakla es değil 
mi...? İşte biz bugün böyleyiz. 

Adigeler olarak babalarımızdan dedeleri- 
mizden daha iyi bir örnek gerekmezdi bize ömür 
boyu. Ne var ki insanımızın oraya buraya 
dağıtılmışlığımız gibi o insanlar saygı ve onur 
kazandıran nice ürünler ve değerlerde o derece 
dağılmış tüm dünyaya. 

Bütün bunların yeniden toparlayıp 
birleştirebilecek bir güç var mıdır acaba? Evet her 
Adiğe bundan hiç kuşku duymazsa ve her biri 
elinden geleni yaparsa... 

HUVAJ F. tarafından “Lenin Goğu" ga- 

zetesinden çevrilmiştir. 

ADİGEY'DEN KONUKLAR. 

8.09.1989 ve 24.09.1989 Tarihleri arasında 

Hendek, Adapazarı, Düzce, Kayseri, Tokat 
yörelerini ziyaret eden Maykop Radyosu Adigece 
spikeri ÇURMITI BİBE ve eşi eski spiker ve re- 
daktör ÇURMTTI ŞIVMAF, kızları ZARYEME ve 
ZAMİRE 24 Eylül günü Türkiye'den ayrıldılar. 

Bayan Bibe otuz yılı aşkın bir süredir May- 
kop Radyosunda spik kerlik yapmakta, Krasnodar 
Televizyonunda proğram hazırlamaktadır. 

Günde birbuçuk saati aşkın Adigece yayın 
yapan, cuma günleride Anayurt dışında yaşayan 
Adigeler için yarım saat orta ve kısa dalga yayını 
ile cumartesi günleri üç saat müzik ve eğlence 
ağırlıklı yayınlar yapan Maykop Radyosu Adi- 
gelerin sesi 61 olarak bilinir. Bayan Çurmutu 
Bibe'nin ifadesine göre yakın zamanda Adige 
Özerk Bölgesinin kendi televizyonuda yayına 
başlayacak. 

Çurmıtı Ailesine ömür boyu mutluluk diler, 
bu tür ziyaretlerin barış ve dostluğa katkıda bu- 
İunacağına olan inancımızı belirtiriz. 

M.K. ÇURMETİ 
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Değerli Hemşehrilerim; 
CCCR indeki anayurt Derneği Rodina'nın 

davetlisi olarak Moskova ve Kafkasya'da, 28 
günlük bir gezimiz oldu. Bu geziye, dernek 
başkanı, başkan yardımcısı ve Kafdağı yayın 
yönetmeni eşleri ile birlikte davetli idi. 

Bizden ayrı olarak yine yönetim kurulu 
üyemiz Sayın Hüseyin Denge ve eşi, Çeçen- 
inguştaki akrabaların davetlisi idiler. Aynı tarihlerde 
orada beraber bulduk. Çeçen'deki her davete ve 
geziye 4 aile beraber gittik. Tercümanlığımızı da 
Hüseyin bey yaptı. Sayın Denge, bizim ve ev sahi- 
plerinin tüm konuşmalarını bir haita boyunca 
terçüme etli. o 

Kabardey Balkarda ise Sayın Fahri Huvaj, 
resmi toplantılarda bizim konuşmalarımızı ev sahip- 
lerine tercüme etti. Kabardeylerin konuşmalarını 
anladığımız için, Hüseyin Denge kadar yormadık. 

Moskova'da kaldığımız sürece, mihmandar- 
larımızla iletişimimizi Sayın Duriye Huvaj sağladı. 
Yabancı bir ülkeye adım attığınız anda dil bilmenin 

gerekliliği ile karşılaşıyorsunuz. Tüm gençlerimize, 

bir yabancı dil öğrenmenin şart olduğunu Du ve- 

sile ile hatırlatmak isterim. Kendi ana dilinizle 

okuyup yazma ihtiyacını bu gezimizde hep hissei- 

tik. 
Bir aya yakın süre boyunca, her an beraber 

olmak durumundaki üç ailenin, her hangi bir lafa 

söze gereksiz davranışa meydan vermeden, 

güzel bir beraberlik meydan vermeden, güzel bir 

beraberli örneği gösterdiklerini takdirler gördüm. 

Ve ayrıca gezimiz boyunca, gerek resmi ge- 

rek akraba davetlerinde yaptığımız konuşmalar ve 
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davranışlarımızla, sizlere layık olmaya çalıştık. Ve 
en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladık. 

Gezilerimizde hanımların güzel konuş- 
malarına tanık olduk. O bakımdan bugünki "Gezi 
izlenimleri söyleşisini" onlara bıraktık. 

Hep söylenir: -"ÇGerkes kadınları geri plana 
itiliyor" diye. Eğer geriye itilseydi, Kafkasyadaki o 
güzel konuşmaları yapamazlardı. Ayrıca biz de 
aynı şeyi düşünseydik, "Bir rüya alemi gibi geçen" 
bu bir aya yakın zamanı, kendimiz anlatırdık. 

Çerkes kadınına çokca güvenildiği için, in- 
sanlarımızın onların objektif görüşlerine daha çok 
inanacaklarını da düşünerek, bu söyleşide onları 
ginliyelim istedik. 

Değerli mkemşehrilerim; 

19. yüzyıl Tüm K. Kafkasya'nın kaderinin 
değiştiği bir yüzyıl oldu. Bu yüzyılda halkımızın 
başına gelenleri çektikleri acıları tüm açıklığı ile ora- 
da anlattık. Dedelerimizden duyduğumuz, “Çar 
bizi sürdü" sözlerini aktardık. Halkımızın anayur- 

“ dundan zorla koparıldığını, Rumeli'ye yerleş- 
tirilenlerin 14 yıl sonra tekrar 2. zorunlu sürgüne, 
çar isteğiyle tabi tutulduklarını söyledik. Gezileri- 
mizde görüldüğümüz parçalarımış ailelerin nasıl 
bir hasretle yakınlarını ailelerini aradıklarını, Mos- . 
kovadaki Rodina yöneticilerine de söyledik. Biz 
bunları anlatıyoruz diye, bize kimse ikaz veya ser- 

zenişte bulunmadı. Glasnosi, Prestroyka ve De- 

mokratikleşme sözcüklerinin sihirli eikisini 
gözlemledik. Bize de eonlara da her doğru şeyin 
söylenmesine olanak sağlıyan ve bütün dünyanın 
barış umudu olan Glastnostua mimarı Gor- 
baçov'dan 125 yıl evvel yapılan haksızlığı gider- 
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mesini bekliyoruz. Bizim yararımıza olacak olan, il- 
kelerini gerçekleştirmesini İStİyoruz. 

Bu açıklık Glasinosi sayesinde oradaki 
kardeşlerimizin de her şeyi Gerçek neyse olduğu 
gibi söyliyebildiklerini gördük. Tüm gezilerimiz 
boyunca, bizi iziiyen dinliyen polis veya görevliye 
ne rastladık ne de hissettik. Bunu orada söylemek 
insanları güldürür, ancak, buradakileri taimin için 

söyliyorum. 
Sovyetler'da Prestiroyka yeniden yapı- 

nmanın neler getirdiğini, bilhassa ekonomik 
zlanda yakından müşahede ettik. Eskiden 

işletim eler kâr etsin etmesin bakılmadan merkez- 
ien Moskova'dan ücretler karşılanırmış. Şimdi ise 
er işletme kâr etmeye, insanlarını çalıştırıp daha 
rüksek hayat standardına ulaştırmaya mecbur edi- 
iyor. 
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Kooperatif adı altında kurulan bu işletmeler, 

bizdeki büyük işçi şirketlerine benzetilebilir. İyi 
idareciler müesseselerini kâra geçirebildikleri gibi 
işletmelerini de geliştirebiliyorlar. 

Ayrıca bu kooperatiflerin, dış şirketlerle or- 
itaklaşa yatırıma girişmeleri, teknoloji ve ekipman 
getirme gibi anlaşmalar yapması sağlandı. Bu tür 
anlaşmalarla, muhacerette yaşıyan küçük büyük iş 
sahiplerinin anayurtla iş yapma olanağı balatabile- 
ceklerini anladık. böylesi işlerle pek çok işçinin, or- 
alarda iş bulma olanağı da açılmış olacaktır. 

Değerli Hemşehrilerim; 
Ben konuşmamı diğer arkadaşlara zamani 

kalsın diye fazla uzatmadan bitireceğim Konuş- 
mamı bitirmeden, Gezimize katkısı olanları huzur- 

“ arınızda anmadan ve teşekkür etmeden geçe- 
miyeceğim. 

Başta bu gezi imkânını bize hazırlayan 
SSSC sayın büyükelçisi Albert Çernişev'e, 

Bizi davei eden ve yakın ilgilerini esirgemiy- 
en Moskova'daki Rodina merkezi yöneticileri ve 
yayın organları redaktörleri. 

Moskova'da bizi yalnız bırakmıyan ter- 
cümanlığımızı da yapan değerli bilim adamı Prof. 
Sıkhun Hasan'a, 

Moskova internasyonai otelde öğle yemeği 
verme nezaket ve yakınliğini gösteren Ürdün'ün 
Moskova Büyükelçisi Sayın Muhammet Balkbız ile 
değerli eşi Suzan'a, 

Çeçen- İnguş ta kaldığımız sürece yakın il- 
gilerini teveccühlerini gördüğümüz kültür bakanı 
Adem. 

Rodina temsilcisi Mecit İsayev ile 11 yıl ev- 
vel oraya Türkiye'den gidip yerleşen Salih Genel 

İnguş'un Yazar Gazeteci Radyo Televizyon Ti- 
yatro ve Müze görevlileri ile, Tiyatroda dakikalarca 
bizi ayakta alkışlıyan sıcak duygularla dolu Çeçen- 
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İnguşun halkına, 
Kabarday Balkarda, Ürdün-Suriye Amerika 

ve ilk defa Türkiye'den gidenlerle, Avrupa'daki 
hemşelrilerimizin baskınına uğruyan ve hepsiyle 
ilgilenmek durumunda olan Rodina'nın değerli 
ihamadesi Çılahsten Yefendiye, Rodinanın s8- 
vimii sekreteri Tole'ye, 

Aşemez derneğinde bizi ayakta karşılıyan 
değerli üyelerine ve yöneticilerine, 

Ve Kabardeye, Türkiye - Ürdün ve Su- 
riye'den göçmüş 'olup bizi bir an bile yainız 
bırakmıyan geri dönüşün öncüsü göçmenlere, 

Yazar Gazeteci müzisyen tiyatrocusuyla 
tüm Kabardeylere, 

Adığey'de, Rodina olmadığı için program 
dışı bizi davet eden yakın ilgilerini esirgemiyenler; 
Kültür Bakanı Peneşu Ruslan, Parti görevlisi 
Çeraşe Aslan Yüksel'e bürokrat Gazi Çemışo ve 
yakında kurulacak Rodina'nın görevlisi olacağını 
umduğumuz Neğuç Hamid'e genç Parti ideologu 

© Ç'ermıt Muhiddine gazeteci Meretuka Ramazan'a, 

Ayrıca bize sevgileriyle kol kanat geren ve 
bir an olsun yalnız bırakmıyan Hadagat'le Asker, 
Shalağo Abu ve Çepaye Pseytuk köyü 125. yıl. 
kutlamalarına katılan ve bizi ayakta alkışlarıyla teşyi 
eden sevgi gösterileri dinmek bilmiyen Pseytuk- 
tulara ve yöre insanlarına, o 

Adığey'de kaldığımız müddetçe; bizim için 
çırpınan, herşeylerini vermeye çalışan, 125 yılın 
hasretiyle bizi kucaklıyan, heyecan dolu gönül 

© dolu Adığey halkının tümüne, 
Ayrıca, Gezilerimiz boyunca bizim bölgelere 

yerleşmiş olup insanlarımızla iyi dialog kuran ve 
bize "bu topraklar sizin geri dönün" diye duygur- 
larını ifade eden Rus'lara, i 

Evlerini bize açan, hediye veren, Daha 
doğrusu gönlümüzü bırakıp geldiğimiz, sevgili in- 
sanlarımızın hepsine, 

. Şükranlarımızı sunuyor, Derneğimiz arka- 
daşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyorum. 

  

  

SAMSUN'DA HALÜJ GECESİ 

Samsun Kafkas Kültür Derneği'nin her ay 
düzenlediği geleneksel çay toplantıları (Halüj Ge- 
cesi) Ağustos ayında da gerçekleştirildi. 26 
Ağustos 1989 cumartesi günü düzenlenen top- 

lantıya çok sayıda üye ve hemşerimiz katıldı. 
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Düzce'li hemşehrilerimizden Açumıj 
Nezaket-Necdet Aksan ile Doğbu Kübra-M. 
Ali Altan ailelerinin gençleri Ayten ve 
Haşim 5-6 Ağustos 1989 günü Düzce Belan- 
bey (Akınlar) köyünde evlenmişlerdir. 

Genç hemşehrilerimize ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 

Düzce'li hemşehrilerimizden Sami 
Balcı'nın kızı Nermin ile Sabri Turan'ın 
oğlu Selçuk 19-20 Ağustos 1989 günü Düzce 
Taşköprü köyünde evlenmişlerdir. 

Kendilerine ömürboyu mutluluk, 
aydınlık gelecekler dileriz. 

Eskişehir Gar Düğün Salonunda Koç- 
gar ve Tunç ailelerinin gençleri Hülya ve 
ilhan 19.8.1989 günü dünyaevine gir- 
mişlerdir. 

. Tüm yaşamlarının mutluluk ve 
aydınlık içerisinde geçmesini dileriz. 

Uzunyayla'lı hemşehrilerimiz Yek- 
han Demirezen'in kızı Şükran ile Saim | 
Bağ'ın oğlu Önder 29 Ağustos 1989 günü An- 
kara Başkent düğün salonunda yaşam- 
larını birleştirdiler. 

Genç çifte yaşam boyu mutluluklar 
dileriz. 

Mersin'li Kayhan ve Koç ailelerinin 
çocukları Gülümser ile Ş. Fenari 6 Eylül 
1989 günü Mersin Kafkas Derneğinde 
yapılan Geleneksel Düğün ile 7.9.1989 tari- 
hinde Kervan Düğün Salonunda evlen- 
mişlerdir. 

Bu türden geleneksel düğünlerimizin 
yapılabildiği evliliklerin çoğalması dile- 
giyle mutluluklar dileriz. 

Hemşehrilerimizden Sami Tarih'in 
kızı Aynur ile Mazhar Aksöz'ün oğlu Tay- 
yar 16 Eylül 1989 günü Ankara ve Pınar- 
başı'nda yapılan geleneksel düğünle evlen- 
mişlerdir. 

Genç çifte ömür boyu mutluluklar 
dileriz. 
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Kemal Ülkümen ile Fahri Canakın 
çocukları Sevim ve Selim 16 Eylül 1989 
günü Çankaya Nikah Salonunda yapılan 
nikah ile yaşamlarını birleştirmişlerdir. 

Genç çifte mutluluklar dileriz. 

Sanal ve Kınık ailelerinin çocukları 
Tülin ve Fikret 22 Eylül 1989 günü Çankaya 
Nikah Salonunda yapılan nikahla 
yaşamlarını birleştirmişlerdir. 

Genç çiftlere mutluluk ve aydınlık 
dolu gelecek dileriz. 

Bolu'lu hemşehrilerimizden Lütfi 
Çetin'in kızı, derneğimiz çalışanlarından 
Semra Çetin ile Reyhanlı'llı hemşeh- 
rilerimizden Yaşar Apiş'in oğlu Dergimiz 
çalışanlarından Uğur Apiş 30 Eylül 1989 
günü Reyhanlı'da yapılan geleneksel dü- 
günle yaşamlarını birleştirdiler. 

Genç arkadaşlarımıza ömür boyu 
mutluluklar diler, yokoluşa dirençlerinin 
birlikte daha güçlenmesinden doğacak 
aydınlık günler diliyoruz. 

Biga'lı hemşehrilerimizden Müker- 
rem-Muammer Çevik'in 17 Ağustos 1989 
tarihinde bir oğulları dünyaya gelmiştir. 
Aytek ismi verilen genç Kafkasyalı 
kardeşimize ömür boyu mutluluklar diler, 
Çevik ailesini kutlarız. 
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Değerli büyüğümüz Marzyet Işık, 3 
Eylül 1989 günü Çardak Kasabasında vefat 
etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, 
yakınları ve tüm hemşehrilerimize baş- 
sağlığı diliyoruz. 

  

Çekerek ilçesi Çayırözü köyünden 
Abaza hemşehrilerimizden Tahsin Bal 2 
Eylül 1989 günü vefat etmiştir. Merhuma 
Tanrıdan rahmet, yakınları ve tüm hem- 
şehrilerimize başsağlığı diliyoruz. 
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Trafik anarşisinin zamansız aramızdan aldığı yiğit 

insan, iyi dosi, değerli arkadaşımız, yeri kolay kolay dol- 
durulamayacak Hatkuay'ı kaybettik. 1953 yılında Kayse- 

. ri-Pinarbaşı (Uzunyayla) Tersakan köyünde doğar DUR- 
SUN AKKAYA (LAK) Hatkuay bir ailenin ikinci çocu- 
guydu. 

Lak ailesinin ekonomik nedenlerle kente göç- 
esin ndan ı sonra tüm zor yaşam koşullarına rağmen ken- 

ini yetiştirmeyi başarmış, içinde bulunduğum toplumun 
zeşitli kesimlerinde seçkin bir yer edinmişti. 

Doğanın kaçınılmaz kurali yaşamın sonu ölüm er 
geç yaşayan her çanlının ulaşacağı nokia. Bazen ne ka- 
dar kolay gelir insana nasılda kabulleniveririz, göze 
alırız, umursamayız seni. bir sevda büyüsü gibi benimse- 
Tiz, sarılırız sana. Ama sanırım insanın kendi sonu içindir 
bu göze almaklığı yoksa niye bu kadar açı çekelim 
ölümünün ardından. 

.. Bütünüyle unutlamaya kimsenin gücü yet- 
miyor. Bir duvarda iki satır yazı, bir albümde soluk bir re- 
sim, hafızada silik bir hayal olarak kalıyor istemesede 

(..) Benide al Selim unutulmaktan, ölümden öteye götür. 

Birlikte tutunamayalım...) Oğuz Atay'ın tutunamayanlar 

2
3
2
 

romanınındaki genç Mühendis, Turgut Özben'in mektu- 
bunda yazılıydı bu satırlar. 

Bu gün bir gazete köşesinde okudum. (O ve birile- 
ri tutunamadılar... Ve ölümde unutulmaktan öteye gitme- 
yi başardılar. Öteki tutunamayanlar, daha zorunu yaptı 
Bu hayata katlanmayı başardı!) diye yazıyordu yazar. 

Bazı insanlar vardır, ölümleride yaşamları gibi 
sessizdir, siliktir, bıraktıkları izler. Bazı ölümler vardır, bir 
martı sürüsünün çığlıkları gibidir. Yırtar günü geceyi 
ağıtlar. 

Kendimi çok güçlü hissederdim, hemide zorlu 
ağlamamıştım yıllardan beri bir ölüm ardından. Çek ölüm 
görsemde nasırlıydı yüreğim. 

Ama yırttı kabuğunu.., kanadı. Yolak verdi ardım- 

dan ağıt yakan Kadına. 

Yaalaaan 
yanana an 
Yaalasan deyin 
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Abilim 
Abiim ölmedin demi abim 
Ölmedin. 
Düğünü var abimin 
Düğün diye toplandı bu insanlar 
Düğünü var deyin 
Haber verin herkese çağırın Gelen değiy 

İçim yanıyor nasıl ağlamayım. 
Nasıl ağlamayayım 
Damatlıklar içinde öldü abim. 

Çağırın 
Çağırın kardeşlerimi 

Ağlasınlar ardından 
Çağırın 
Çağırın arkadaşlarını 
Ağlasınlar ardından. 
Ağlasın tüm Ankara 
Ağlasın herkes 

Ağladı bacım, ağladı ardından herkes çaresiz, 
kimi hıçkırıklarla, kimi sessiz. Ama çaresizdi herkez 
çaresiz. , 

Bir dost şöyle söylüyor ardından "Sana bu kadar 
bağlandığı bu kadar sevdiğimi bilmiyordum bilemezdim". 

Bir Başkası ise şöyle söylüyor "Kimse anlayamaz 
çektiğim acıyı o benim kardeşimdi kardeşimden de 
öteydi". 

Anılar akla geliyor sevgiler katırlanıyor acı 

sığmıyordu insanların göğüs kardeşlerine. 

Bundan 12 yıl önce yine bir soğuk Kasım gününde 
yine bir değerli dostun ölümünün ardından birlikteydik, 
onunla her zamanki gibi kilometrelerce öteden Antal- 
ya'dan Balıkesir'e mahmu'dun cenazesine gelmiştim 
yıldırımamıştı korkular ölümler seni ve o soğuk günde O 
soğuk mezarlıkta tısıldamıştır kolağıma "Ölümler 
tükeimesin bizi" diye. 

Nasılda her yere herkese her şeye yetişiyordum. 
Unutulmaz izler biraktın ardındarı, Temeline harcını koy- 
duğun ve İnşaatını yaptığın derneğimizin kültür sitesi 
gibi, yarım kadar izlerde Onuda...! Tamamlayacağız biti- 
receğiz, yapmak isteyipte yâpamadığın yada yolun 
yarısında olduğun tüm izler gibi. 

Yaşamı boşunca çevresiyle, arkadaşlarıyla 

herşeyini baylaşan ve bu kısacık yaşamını güzelliktenle 
dolduran örnek insan 

Dursun AKKAYA (LAK) 

Seni asla unutmayan m 
ör 

© Gi
 eN
 # 

  
 





 
 

İsteme Adresi A.K.K.K.D. Kafdağı Dergisi © 

o 

17 Emek - ANKARA . 

o P.K 

 


