
  

KURULTAY 

İşte tanrılar huzurunuzdayız 
İşte yemin ediyoruz “— 

Bağlılığa ve sonsuz özgürlüğe 

İşte insanlar huzurunuzdayız 
İşte birbirimize söz veriyoruz 
Karlı dağlar kadar yüce 
-Bir damla su-kadar vazgeçilme 
Mavi gök gibi bitimsiz 
İM ERİTİN 
Dostluklar kurmaya  
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Değerli Okuyucu, 

Kafdağı,elinizdeki bu birleşik sayısı ile 3.yayın yılını 
tamamlamış oluyor. Bu yüzden,dergideki yazıları ayrı 
ayrı tanıtmak yerine, geçen süre içinde, yaptıklarımızı- 

yapamadıklarımızı kısaca gözden geçirmeyi daha yararlı 
ve uygun buluyoruz. 

Hatırlanacağı gibi, 3.yayın yılının ilk sayısı olan Mart 
89 tarihli 25/26. sayımızda, Yayın Kurulu olarak ne tür 
sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir tulum ve 

davranış ve nasıl bir yayıncılık anlayışı içinde hareketi si- 

memiz gerektiğini, kısaca nasıl bir Katdağı isie- 
diğimizi,-bunun için genel olarak kimlerden neler bek- 

ilediğimizi genişçe anlatmaya çalışmıştık. Onları burada 

tekrarlamaya gerek görmüyoruz. 

Şu kadarını belirtelim ki, orada sözü edilen sorunr 
larımızın hemen hepsi yine çözüm beklemeye devam 
ediyor. Buna karşın, geçen süre içinde Yayın Kurulu 
olarak, olanaklar ölçüsünde elimizden geleni yapmaya 
çalıştığımızı söyleyebiliriz. 

Her şeyden önce iüm ilişkilerimizde daima 
"..geleneksel Çerkes Kültürü ve Terbiyesi çerçe- 
vesinde hoşgörülü ve alçakgönüllü” bir demokratik 

tavır ve davranış içinde olmaya özen gösterdik. De- 

mokratik katılımcı bir yayıncılık anlayışı içinde"fazla 

seçici ve müşkülpesent" olmadan, bize gönderilen 
hemen her tür ve düzeydeki kültür ürünlerini, bilgi ve 

haberleri, olabildiği ölçüde yayımlayıp değerendirmeye 
çalıştık. Bu çerçevedeki kimi yazı ve şiirleri "basit" bu- 

lup eleştirenler çıkabilirse de biz bu yaklaşımın, 
özendirici ve doğal katılımı arttırıcı bir rol oynayacağını 
düşünüyor ve yararlı olacağına inanıyoruz. 

Böyle bir anlayış ve yaklaşım içinde, Anayurt Kuzey 
Kafkasya'yı; oradaki kültür ürünlerini, her alanda ortaya 
çıkan oluşum ve değişimleri olanaklar ölçüsünde 
yansıtmaya çalışan, genel olarak Kafkas Kültürü'nü 
daha çok içeren bir Kafdağı oluşturmaya çaba 
gösterdik. Bu kültürü derleyip değerlendirmeyi amaç 
edinen Kafkas Kültür Derneklerimizi ve çalışmalarını, 
bize ulaştırılabildiği ölçüde tanıtıp duyurmaya, hem- 
şehrilerimizle ilgili acı-tatlı haber ve olaylara da aynı 

biçimde yer vermeye gayret ettik. 

Kısaca özetlemek gerekirse; gerek biçimi, gerekse 
içeriğiyle 89 başında yapılan Kafdağı Değerlendirme 
ve Yönlendirme Toplantısında ortaya çıkan anlayış ve 
yaklaşımlar doğrultusunda; daha çok sayıda insanımı- 
zın İlgiyle arayıp sorabileceği,daha kolay okuyup anla- 
yabileceği, içinde kendisini;kültürünü daha çok bula- 
bileceği, daha ulusal-kültürel içerikli bir Kafdağı sun- 
maya çalıştık sizlere. 

Ne varki yine de, başlangıçta belirlediğimiz hedef— 
lere ulaşabilmiş değiliz. Hatta, yapmayı düşündük- 
lerimiz ve genelde yapılması gerekenler yanında, yapa- 
bildiklerimizin,deyim uygunsa "devede kulak" dü- 
zeyinde kadığını söylemek gerekir. Aslında dünyadaki 

- yürekler acısı konumumuz, çetin ve karmaşık sorun- 
larımız karşısında yapabildiğimiz her şey, her zaman 
aynı düzeyde kalmak durumundadır. Ama önemli olan 
gelişme çizgisinin yönü ve temponun giderek 
arttırılabilmesidir. 

Geçen dönem içinde yapamadıklarımıza gelince; bu 
süre içinde her şeyden önce, dergimizi zamanında ve 
yanlışsız çıkarmayı başaramadık. Özellikle geçen s2- 
yımızdaki dizgi yanlışlarının fazlalığı,bizim için son dere- 
ce ÜZÜCÜ bir negatif rekor oluşturacak düzeyde. Başka 

birçok neden yanında, özellikle, çok yoğun geçen 
I25.Yil etkinlikleri dolayısıyla, geçen sayının tüm teknik 

yükünün bir tek arkadaşımızın sırtında kalmasından 
kaynaklanan bu dizgi yanlışları için ne kadar özür dile- 
sek azdır. 

Okuyucularımızdan gelen mekiup ve eleştirilerin 

birçoğunda değinilen konuların başında, bu dizgi yan- 

lışlarıyla, dergilerin adreslerine zamanında ve haita b2- 

zan da hiç ulaşmadığına ilişkin yakınmalar geliyor. Dizgi 
yanlışları ve gecikmeler,esas olarak bizden; amaiör- 

lüğümüzden, çalışma olanaklarımızın yetersizliğinderi 
v.b. kaynaklıyor olmakla birlikte, adreslere hiç 
ulaşmamasının bizim dışımızda başka nedenlerinin bu- 
lunduğunu da belirimek gerekir.Değişen adreslerin 
zamanında ve doğru olarak bildirilimemesi,her nasılsa 
adreslerin vanlış yazılmış olması,belki abone kayıi- 
larımızın da çok düzgün ve sağlıklı olmaması bunların 
başlıca nedenleri arasında. Ancak şunu da eklemek 
gerekir ki, bütün bunların dışında malesef birçoğu da 
postada kaybolmaktadir. Postalandığı, bilgisayar 
çıkışlarıyla denetlenebilecek olan dergilerin, posiada 
kaybolmasını önleyebilmek için, yöresel dağıtım or- 
ganizasyonu, taahhütlü postalama olanakları veya 
daha ekonomik ve pratik başka çözümler aranmalıdır. 

Öte yandan iki ayda bir yapmayı düşündüğümüz 
değerlendirme toplantılarına 89 yılının özel yoğunluğu 
ve sair nedenlerle yıl boyunca hiç fırsat bulamadık. 
Buna bağlı olarak da düzenli, güvenli ve sürekli bir Diigi 
ve haber akışı ile sağlıklı bir kitlesel iletişim ve gikileşim 
ortamı oluşturamadık. Büyük olasılıkla, temsilciler biz- 
den birşeyler beklerken, biz de onlardan,ilk sayımızda 
belirttiğimiz gibi kendi yörelerinde-"..Kafdağı'nın ora- 
daki gözü-kulağı,eli-ayağı olarak görev ve işlev 
görmelerini,yöre ile Kafdağı arasında sağlam bir köprü 
oluşturmalarını..." bekledik. Böyle bir görev arılayışıyla 
hareket eden değerli temsilcilerimizi saygı ve takdirle 
karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Bunların yanısıra, Katdağı'nda köy tanıtım çalış- 
'malarını bir ölçüde başlatmış olmakla birlikte, bunu hem 
sayıca hem de içerik olarak yeterli düzeye çıkaramadık. 
Kültürel değerlerimizi taşıyan ve yaşayan Ssoy- 
daşlarımızın kesin nüfus ve konumlarının tesbitine 
yönelemedik. Her gün artan bir hızla kaybolduğunu 
üzülerek gözlediğimiz geleneksel kültürdeğerlerimizin 
derlenmesi sorununu, son derece önemli ve ivedi ol- 
masına karşın, ciddi biçimde gündeme bile getireme- 
dik. Nisbeten daha kolay sayılabilecek olan belgese!- 
tarama-araştırma çalışmalarına da başlayamadık. 

Bir tarih kronolojisi taslağı yayımlamış olmakla bir- 
likte, bunu yaniışiardan arındırıp eksiklerini tamamlaya- 
rak geliştiremedik. Kafkas kültür araştırmalarına önemi! 
ölçüde temel olabilecek, açıklamalı bir bibliyografya 

çalışması başlatamadık.



Kimi sorunlarımıza ilişkin çözüm yolu önerilerini bir 
araya getirip belirli bir ortak çalışma platformu oluştur- 
maya yönelik forum, açıkoturum, söyleşi ve paneller 
düzenleyemedik. Bu ve benzeri yollarla dergimizde de 
sayısız örnekleri bulunan kavram karışıklıkları, Çerkes 

dillerindeki kimi kavramların latin kökenli alfabe ile 

yazılmasındaki farklılıklar, geleneksel kültürümüzün 

çağdaş keni koşullarına nasıl uyarlanabileceğine ilişkin 

sorunlar.v.b. gündemde tutulması ve genelde benim- 
senebilecek ortak çözümlere kavuşturulması gereken 

çeşitli konular yine sahipsiz ve ilgisiz kaldı. Dil ve kültür 
asimilasyonuna karşı demokratik ve etkin bir önlem 
programı oluşturulamadı. 

Bütün bunlar, kuşkusuz sadece Katdağı'nın yap- 
ması gereken işler değildir. Bunların pek çoğu Der- 
nekieki diğer çalışma komisyonlarının, diğer Kaikas 
Kültür Derneklerinin, hatta daha geniş hemşehri kitle- 
lerinin katılımlarını gerektirecek boyuttadır. 

Bu denli geniş katılım gerekiiren,önemli, ivedi ve 
karmaşık sorunlarımıza karşın, ne yazık ki, çözüm için 
çaba göstermeye yönelen insanlarımızın sayısı son 

'derece azdır. Sadece dergi boyutunda bile üç yıldan 

bu yana deneyimli ve istikrarlı bir kadro oluşturu- 
lamamakta, oluşturulan kadrolar korunamamaktadır. 
Kimileri işlerinin veya derslerinin yoğunluğu nedeniyle 
çalışmalara katilamamakta, kimileri aynı nedenlerle 
başka kenilere taşınmak zorunda kalmaktadır. Neyse ki 
bu yıl, bu şekilde ayrılanlardan birinin, Adnan GÜZEY 
arkadaşımızın,Anayurt Kuzey Kafkasya'ya gitmiş Ol- 
masını sevindirici bir teselli olarak belirtmek isteriz. 

Yukarıdan beri değindiğimiz konular belki karamsar 
bir tablo oluşturuyor olabilir. Ama aslında hepsinin be- 
lirli nedenleri var ve hiçbiri giderilemeyecek, aşılama- 
yacak durumda değil. Zira sahip olduğumuz potan- 
siyel güç ve olanaklar hiç de küçümsenecek düzeyde 
değil. Nitekim (25.Yıl Kültür Haftası Etkinlikleri bunu so- 
mut bir biçimde göstermiştir. Önemli olan, bu potan- 
siyeli bir an önce harekelie geçirmekiir.. Bunun sağla- 
namamasında başta aydınlarımız olmak üzere sahip ol- 
dukları potansiyel güç ve olanakları gerektiği kadar 
halkına ve sorunlarının çözümüne sunamayan herkes 
büyük bir tarihsel sorumluluk ve vebal altında kala- 

> caktır. 

Bugün gerek Dergi, gerek Dernek ve gerekse top- 
lum olarak birçok temel ulusal-kültürel sorunumuzu 
görüşüp çözüm arayabileceğimiz sağlıklı bir çalışma or- 
tamına duyduğumuz ihtiyaç açıktır. Uygun bir çalışma 
“odası, masası, daktilosu, kamerası,arşivi olmayan, 
amatör ve değişken bir kadro, periyodik bir yayını iste- 
nilen düzeyde nasıl ve ne kadar sürdürebilir... 

Bu konuda, tüm etkinlikler için uygun bir çalışma or- 
tamı oluşturacağına inandığımız Kafkas Kültür Merkezi 
inşaatı malesef yarım kalmıştır. Tamamlanması,özellikle, 
ekonomik olarak belirli bir düzeyin üzerindeki 
hemşehrilerimizin ilgi ve katkılarına bağlıdır. Yüksek ge- 

lir düzeyindeki hemşehrilerimizin,atalarına,tarihlerine 
ve kültürlerine karşı ulusal sorumluluklarını hatırla- 
maları, bu ve benzeri birçok sorunumuzun çözümünü 
kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Gerçekten bugün, 
Kültür Merkezi inşaatımızın çatısı bile örtülememiş ola- 
rak, sahipsizmiş gibi garip ve yarım kalmış olmasının 
utancı ve sorumluluğu, her halde herkesien çok, 
herbiri böyle bir binayı tek başına yaptırabilecek 
düzeydeki zengin hemşehrilerimizin olmalıdır. 

Değerli Okuyucu, 

Geçen süre içinde yaptıklarımızı-yapamadıklarımızı 
ve yapılması gerekenleri kısaca gözden geçirmeye, 

bölük pörçük de oisa sizlerle söyleşip derileşmeye 
, çalıştığımız yazımızın sonunda bu sayımızla ilgili birkaç 
noktaya değinmek istiyoruz. Bu sayıda, geçen yılın 
sonlarında hep birlikte coşku ile yaşadığımız 125.Yıl 
Kültür Haftası etkinliklerini geniş bir özet halinde 
sunuyoruz. Bu haftaya ait video kasetleri de hazır olup, 

sipariş vermek suretiyle Dernekten sağlanabilecektir. 

Dergide ikinci en uzun bölümü Anayurt Kuzey 
Kafkasya Gezi İzlenimleri oluşturuyor.Gezi izle- 
nimlerimizi özellikle son bölümlerini özetleyerek bu 
sayıda bitiriyoruz. Ancak yine de konuya ilişkin soru- 
larınız olursa, cevaplamaya hazır olduğumuzu belirt- 
mek isteriz. 

Bu sayıda nisbeten genişçe denebilecek dü- 
zeyde üzerinde durduğumuz bir başka konu da İnsan 
Hakları, Anadil Yasağı ve Kültürel Baskılar s0- 
runu. Kafkas Kültürünü çeşitli boyutlarıyla işleyen. 
diğer yazıları da ilgi ile okuyacağınıza inanıyoruz. 

Bu sayıda yeni ve önemli bir başka konuyu gün- 
deme getiriyoruz. Diyoruzki; “Araştıralım-Soruş- 
turalım, Akrabaları Buluşturalım."” Evet bu 
sayıda Anayurt Kuzey Kafkasya'dan, buradaki akraba- 
larını arayan ve yazışabileceğiniz soydaşlarımızın adres- 
lerini sunuyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Kafdağı gele- 
cekte böyle bir evrensel insanlık hizmetine aracılık 
görevini de üstlenmek durumunda kalacak. Dileriz ki 
bu, koparılmış akrabaların, parçalanmış ailelerin, ÖZ yu- 
valarında yeniden birleşmeleri bakımından hayırlı bir 
başlangıç oluştursun. 

Sözümüzü bir çağrı ile bağlayalım. 

Yazar-çizer ve temsilcilerimiz başta olmak üzere 
okuyucularımızdan fırsat bulabilenlerin 18 Mart 1990 Pa- 
zar günü şaat 16.00'da Ankara'da Dernek. Merkezi'nde 
yapılacak olan Kafdağı Değerlendirme Toplantısı'na 
katılmalarını, katılamayacak olanların da görüş, ve 
değerlendirmelerini yazılı olarak iletmelerini özellikle 
beklediğimizi belirtir, en iyi dileklerimizi sunarız. 

Saygılarımızla... 

HUWAJ F.



  

  

    

  

  

Tsey Mahmut ÖZDEN 

Yukarıda yazmış olduğumuz sözleri sanırım 

hatırlamıyanımız yoktur. Varsa söyliyelim. Bu 
sözler, 5 Kasım 1977 yılında Muhaceretteki Ku- 
zey Kaifkasyalıların umutlu bir gününün, son an- 
larında yasa boğulmasına, umudun hüzne dö- 
nüşmesine neden olan, TSEY Mahmut kar- 
deşimizin insanlıktan nasipsiz kalmış bir mantığın, 
kirli ellerinden çıkan kurşunlarla öldürülmesi 
üzerine KHUŞHA Doğan arkadaşımız tarafından 
ADİĞE'ce yazılan Gibze (Ağıt)'nin bir bölümüdür. 

Umutlu bir gündü. Gelecek için güzellikler 
planlanmıştı. Ulusal Kültürel varlığını koruma ve 
yaşatma amacında olan Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneklerinin birlik olup, sorunlarını daha sağlıklı 
tesbitlerle çözmeye doğru atılan ilk adımlardı, o 
günlerde verilen çaba. Nerede olursa olsunlar 
hep gönül birliğiyle yaşayan insanların coşkulu 
birlikteliklerini somutlamaktı amaç. Her türlü baskı 
ve asimilasyon yöntemlerini deneyerek yok 
edilmeye, sesleri kısılmaya çalışılan bir halkın haklı 
direnciydi ortada olan. Belki henüz küçük bir ses- 
ti ya da bir fısıltı. Miguel Hernandez'in sesi gibi: 

"Bir sesim var burada ateş gibi yanan, 

Bir yaşantım var burada, herkesin karşı koyduğu, 
Bir yaşantım var burada, bir fısıltım" 

İşte bu fısıltıdan korkan, insanlıktan yoksun 
"güçlere inat", var olma mücadelesi veren K. Kaf- 
kasyalıların bu haklı çabalarıydı yok edilmek iste- 
nen. 

Neydi bu insanların suçu? Tarihi bir ya- 
nılgıyla ülkelerinden zorla sürülen K. Kafkas- 
yalılardan ne istiyorlardı? İnsanca var olma mü- 
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( ŞEJOKHO Zafer ) | 
  

"Bağışlamıyacağız asla, iliğini içtiniz ya 
Uluyarak TSEY MAHMUT kardeşimizi 
Kanlara boyadınız ya 
Ölmedin sen MAHMUT kalplerimiz yuvandır 
Söz veriyoruz, dökülen kanın kurumadan 
Halkımızı uyandıracağız." 

cadelesi veren bu *itleyi, bir takım karanlık emel- 
lerle yok etmeyi, kendilerince tarih sayialarından 
silmeyi amaçlayanlar kimlerdi? Daha da ötesi bir 
grup güzide insanımıza ateş eden katiller kimdi? 
Bu soruların yanıtları 12 yıldır resmi makamlarca 
yanıtlanmış değil. 

TSEY Mahmut'un ölümü ve dört insanın 
yaralanmasıyla sonuçlanan kahpece planlanmış 
saldırının, K. Kafkasyalı insanların bütünleşme ça- 
balarının yoğunlaştığı günlere rastlaması, saldırıyla 
amaçlanan hedefi somut olarak ortaya koymak- 
tadır. K. Kafkasyalılar üzerinde tarih boyunca bu- 
na benzer birçok oyunlar-planlar kurgulanmıştır. 
Birçok olumsuzlukları yaşamalarına neden ol- 
muştur, bu insanlık dışı çabalar yüzünden. 

Artık yetmeli, artık kendi gerçeğiyle varolma 
çabaları hız kazanmalı. Bu insanca yaşama istemi 
ve kararlılığı bütün K. Kafkasyalıların ortak görevi 
ve tavrı olmalı. Yoksa TSEY Mahmut, Ali ÖĞE, 
Fahri DOGAN... gibi güzide insanlarımızın katledil- 
mesinin sonu gelmiyecektir. Bütün bilinçli insan- 
larımızın hergün bu GİBZE'yi dinlerken kulak- 
larında çınlayan ve yürekleri burkan sözü yerine 
getirme çabasına girmeleri gerekmektedir. 

"Söz veriyoruz, dökülen kanın kurumadan 
Halkımızı uyundıracağız" 

5 Kasımların tekrar yaşanmaması buna bağlı 
olsa gerek. 

"Tüm kötülüklere inat 
- Tüm karşıt güçlere inat" 

TSEY Mahmut'un ölüm yıldönümleri Ulu- 
sal-Kültürel bilinçlenmenin yükseldiği günler ol- 

malıdır. 
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YİSMEYL Özdemir 

    

"Bir insan ömrü içerisinde iki kez İnsanlığa 
tarif olunmaz acılar yükleyen harb belasından ge- 
leceğin nesillerini korumaya; 

İnsanın ana haklarına, şahsın haysiyet ve 
değerine, erkek ve kadınlar için olduğu gibi 
büyük ve küçük milletler için de hak eşitliğine 
olan inancımızı yeniden ilân etmeğe, i 

Adaletin muhafazası ve andlaşmalarla dev- 
ietlerarası hukukun diğer kaynaklarından doğan 
vecibelere saygı gösterilmesi için gerekli şartları 

yaratmaya, 
Sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya ve daha 

büyük bir serbestlik içinde daha iyi yaşama şartları 
ihdas etmeğe, 

VE BU MAKSATLA, 
Tesamühle hareket etmeye, iyi komşuluk 

zihniyeti içinde birbirimizle barışık yaşamaya, 
Milletler arası barış ve güvenliğin muhafa- 

zası için kuvvetlerimizi birleştirmeye, 
Müşterek menfaatlerin icapları dışında silah 

kuvvetinin kullanılmamasını sağlayan prensipleri 
kabul ve usulleri tesise, 

Bütün milletlerin ekonomik ve sosyal iler- 
lemesini kolaylaştırmak için milletler arası 
müesseselere başvurmaya, 

AZMETMİŞ OLAN, 
BİZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HALKI 
BU AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
GAYRETLERİMİZİ BERABERCE SAR- 

FETMEYE KARAR VERDİK." 
. İnsan Hakları Günü üzerine birkaç söz yaz- 

mak istediğimde, insan haklarının uluslararası 
- düzeyde ele alınması yaklaşımının ilk belgesi ve 
kaynağı olan BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞ- 
MASI'nın girişindeki deklarasyon niteliğindeki 
bölümü almadan edemedim. 

San Francisco'da 26 Haziran 1945 tari- 
hinde yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Millet- 
ler Anlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Sta- 
tüsü'nün onanması, Türkiye Büyük Millet Mecli- 

- since 15.8.1945 tarihinde kabul edilen 3801 
sayılı kanunla gerçekleşmiştir. Bu kanun Resmi 
Gazetenin 23 Ağustos 1945 tarih ve 6092 sayılı 
nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
tarihten itibaren kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasalarının girişlerinde atıflar yapılarak Bir- 
leşmiş Milletler Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti- 
nin yürürlükte bulunan iç hukuku haline getiril- 
miştir. 
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Bu belge nasıl ki savaş nedeniyle uğranılan 
yıkıma insanlığın bir tepkisi olarak kaleme alınıp or- 
taya çıktı ise, insanın kişiliğine, insanlık onuruna 
totaliter rejimlerce vurulan darbelere, İnsanın 

çektiği acılara reaksiyon olarak da "İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi" insanlığın ortak sesi olarak 
yükselmiştir. 

, Bu yıl 41. yıldönümünü kutladığımız, bu 
20. yüzyılın belki de en önemli belgesi Birleşmiş 
Milletler tarafından Paris'te 10 Aralık 1948 de ka- 
bul edilmiştir. Kafdağı Okurunu tüm insanlar gibi 
yakından ilgilendirdiğine inandığımız yüzyılımızın 
bu kutsal belgesini, bilgi dağarcıklarına katarak 
özümlemeleri umuduyla, hiçbir yorum getirme- 
den, aynen okuyucuya sunmanın okuyucunun 
bu Evrensel Bildirge'de kendisini bulmasına yar- 
dımcı olmanın gerekeceği kanısındayım. Avrupa | 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve benzeri ulus- 
lararası belgeler üzerine daha sonraki yazılarda 
yorumlar getirilmesinin yararlı olacağına inanı- 
yorum. 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ 

MADDE 1- Bütün insanlar özgür, 
onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. 
Akıl ve duyunç (vicdan) sahibidirler; birbirlerine 
karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. 

MADDE 2- a Herkes, ırk, renk, 

cins, dil, din, siyasal veya başka herhan- 

“gi bir inanış, ulusal veya toplumsal kö- 
ken, varsıllık (servet), doğuş veya her- 
hangi başka bir ayrım gözetilmeksizin bu 
bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün 
özgürlüklerden yararlanabilir. 

b) Bundan başka, gerek bağımsız ülke 
uyruğu olsun, gerek bağımlı bulunan özerklikten 

yoksun veya başka bir egemenlik sınırlamasına 
bağlı ülke uyruğu olsun, hiç kimse hakkında, 
uyruğu bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, 
tüzesel (hukuksal) veya uluslararası statüsü 
bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. 

MADDE 3- Yaşamak, özgürlük ve kişi 

güvencesi herkesin hakkıdır. 

MADDE 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk 
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altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti, 

her türlü biçimiyle yasaktır. 

MADDE 5- Hiç kimseye işkence 
yapılamaz; acımasız, insanlık dışı, onur 
kırıcı ceza verilemez ve böyle dav- 
ranışlarda bulunulamaz. 

MADDE 6- Herkesin, her nerede olursa 

olsun, tüzesel (hukuksal) kişiliğinin tanınmasını 
isteme hakkı vardır. 

MADDE 7- Herkes yasa önünde eşittir ve 
ayrımsız olarak yasanın korumasından eşitçe ya- 
rarlanma hakkına sahiptir. Herkesin, bu bildirgeye 
aykırı her türlü ayrımlı işleme karşı ve böyle bir 
ayrımlı işlem için yapılacak her türlü kışkırımaya 
karşı eşit korunma hakki vardır. 

MADDE 8- Herkesin anayasa veya yasa 
ile kendisine tanınan temel haklara aykırı 
işlemlere karşı, eylemli sonuç verecek biçimde; 
ulusal mahkemelere başvurma hakkı vardır. 

MADDE 9- Hiç kimse keyfi olarak tu- 
tuklanamaz, alıkonulamaz veya Ssürü- 
liemez. 

MADDE 10- Herkes haklarının, borçlarının 

veya kendisine karşı ceza niteliği taşıyan herhan- 
gi bir suçlamanın saptanmasında, tam bir eşitlikle. 
davasının bağımsız ve yansız bir mahkemece, 

hakseverlikle ve açık olarak görülmesini isteme 
hakkına sahiptir. » 

MADDE 11- a Bir suç işlemekten 
sanık olan herkes, savunması için kendisine 
gerekli bütün düzenlemelerin sağlanmış bulun- 
duğu açık bir yargılama sonunda yasaca 
suçlu olduğu saptanmadıkça suçsuz 
sayılır. 

b) Hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal 
veya uluslararası tüzeye (hukuka) göre suç ol- 
'mayan eylem veya eylemsizliklerinden ötürü 
mahküm edilemez. Bunun gibi, kimseye, suçun 
işlendiği sırada (0 suç için) uygulanmakta olan 
cezalardan daha ağır bir ceza verilemez. 

MADDE 12- Hiç kimse özel 
yaşamı, ailesi, konutu veya yazışması 
konularında keyfi karışmalara, onur ve 
ününe karşı saldırılara uğratılamaz. Her- 
kesin böyle Karışma ve saldırılara karşı 
yasal korunma hakkı vardır. 
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MADDE 13- a) Herkesin herhangi 
bir devletin toprakları üzerinde gşer- 
besiçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. 

b) Herkesin kendi ülkesi de içinde 
olmak üzere herhangi bir ülkeden ay- 
ıılmak ve ülkesine yeniden dönmek 
hakki vardır. 

MADDE 14- a) Herkesin, kıyım karşısında 
başka ülkelere sığınma ve bu ülkelerce kendisine 
sığınık (mülteci) olarak davranılmasını isieme hakkı 
vardır. 

b) Bu hak, olağan (adi) bir suça veya 
Birleşmiş Milletler ilkesi amaçlarına aykırı eylem- 

lere gerçekien dayanan kovuşturmalar durumun- 

da ileri sürülemez. 

MADDE 15- a) Her bireyin bir yurtaşlığa 
İ hakkı vardır. 

b) Hiç kimse keyfi olarak yurt- 
taşlığından veya yurttaşlığını değiştirme 
hakkından yoksun bırakılamaz. 

MADDE 16- a) Evlilik çağına varan her 
erkeğin ve her kadının, ırk, yurttaşlık veya din 
bakımlarından hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın, ev- 
lenme ve aile kurma hakkı vardır. 

b) Evlenme sözleşmesi, ancak evlene- 
ceklerin özgür ve tam istençleriyle (iradeleriyle) 
yapılır. 

c) Aile, toplumun doğal ve temel öğesidir; 
toplumca ve devletçe korunma hakkı vardır. 

MADDE 17- a Herkesin tek başına veya 
başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı 
vardır. 

b) Hiç kimse mal ve mülkünden yoksun 
bırakılamaz. 

MADDE 18- Herkesin düşün, dur- 

yunç (vicdan) ve din özgürlüğüne hakkı 
vardır; bu hak, din veya inanışını değiştirmek 
özgürlüğünü, dinini veya inanışını tek başına 
veya topluca, açık olarak veya özel biçimde, - 
öğrenim, uygulama, tapınma ve dinsel törenlerle 
açığa vurma özgürlüğünü kapsar. 

MADDE 19- Herkesin düşün ve an- 
latıim özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, 
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke 
sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve 
düşünceleri her yoldan araştırmak, elde 
etmek ve yaymak hakkını gerektirir. 

MADDE 20- ag Herkesin silahsız ve 
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ırısız toplanma, dernek kurma ve 

neğe katılma özgürlüğü yardır. . 

b) Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlana- 

maz, 

MADDE 21- a) Herkesin doğrudan. 

“doğruya veya serbesiçe, seçilmiş temsilciler 

aracılığı ile ülkenin kamu işleri yönetimine katılma 

hakkı vardır. 

b) Herkesin, ülkesinin kamu hiz- 
metlerinden eşit olarak yararlanma hakkı 

vardır. 

c) Halkin istenci, hükümet gücünün (010- 
ritesinin) temelidir; bu istenç, gizli olarak veya ser- 

besiliği sağlayacak benzeri bir yönteme uyularak 

genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli 

aralıklarla yenilenecek olan dürüsi seçimlerle be- 
lirlenir. 

MADDE 22- Herkesin, toplumun bir üyesi 

olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Herkesin 

. onuru ve kişilğinin serbesiçe gelişimi için gerekli 

olan ekonomik, toplumsal ve soyekinsel (kül- 
türel) hakların, ulusal çaba ve uluslararası işbirliği 
yoluyla ve her devletin örgüt ve kaynakları ile or- 
antılı olarak gerçekleştirilmesi hakkı vardır. 

. MADDE 23- a) Herkesin çalışmaya, işini 
serbestçe seçmeye, adaletli ve elverişli çalışma 
koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. 

b) Herkesin, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, 
eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 

c) Çalışan herkesin kendine ve ailesine 
insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve 

gerektiğinde her türlü sosyal güvenlik 
önle&mleriyle tamamlanan adaletli ve elverişli bir 
ücrete hakkı vardır. 

ç) Herkesin, çıkarlarının korunması 
için sendikalar (meslek örgütleri) kurma 

ve bunlara katılma hakkı vardır. 

MADDE 24- Herkesin dinlenmeye, 
eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul 
ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde 
ücretli izine çıkmaya hakkı vardır. 

MADDE 25- a) Herkesin, gerek kendisi, 
gerek ailesi için yiyecek, giyim, konut, hekim 
bakımı ve gerekli sosyal hizmetleri de içermek 
üzere, sağlığını ve gönencini (refahını) 
sağlayacak elverişli bir yaşam düzeyine ve işsizlik, 
hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık durumlarında 
veya kendisini geçim olanaklarından istenci 
dışında yoksun bırakacak başka durumlarda 

© güvenceye hakkı vardır. 
b) Anaların ve çocukların özel bakım ve 
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yardım görmeye hakları vardır. Bütün çocuklar, 

evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı 

sosyal güvenceden yararlanırlar. 

MADDE 26- a) Herkesin eğitime hakkı 

vardır. Eğitim parasızdır; hiç değilse ilk ve temel 

eğitim evrelerinde böyle olmalıdır. ilköğretim Zo- 

runludur. Teknik ve meslek öğretiminden 

herkes yararlanabilmelidir. Yüksek öğretim, 

yetenek ve becerilerine göre, herkese tam ve 

eşitlikle açık olmalıdır. 

b) Eğitim, insan kişiliğinin tam 

gelişmesi ve insan haklarıyla temel 

özgürlüklere saygının güçlenmesi 

amacına yönelik olmalıdır. Bütün uluslar ırk 

ve din toplulukları arasında anlayış, hoşgörü ve 

dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletler'in 

barışın sürekli olması yolundaki çalışmalarını 

geliştirmelidir. 

c) Çocuklara verilecek eğitimin türünü 

seçmek, öncelikle ana babanın hakkıdır. 

MADDE 27- a Herkesin, toplumdaki 
soyekinsel (kültürel) yaşama serbestçe katılma, 

güzel sanatların zevkini tatma, bilimsel alandaki 

ilerleyişe katılma ve bundan yararlanma hakkı 
vardır. 

b) Herkesin sahibi bulunduğu her türlü bi- 
lim, yazın (edebiyat) veya sanat yapıtlarından 
doğan tinsel (manevi) ve nesnel (maddi) çıkarların 
korunmasına hakkı vardır. 

o MADDE 28- Herkesin bu bildirgede 
öngörülen hak ve özgürlüklerin tümüyle 
uygulanmasını sağlayacak toplumsal ve 
uluslararası bir düzen hakkı vardır. 

MADDE 29- a) Herkesin, kişiliğinin ser- 
besi ve tam gelişmesi, ancak içinde yaşaması ile 
olanaklı bulunan topluluğa karşı ödevleri vardır. 

b) Herkes haklarını kullanırken ve 
özgürlüklerinden yararlanırken, ancak yasanın 
sali başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini 
sağlamak ve demokratik bir toplumda aktörenin 
(ahlakın) kamu düzeninin ve genel gönencin (re- 
fahın) haklı gereklerini yerine getirmek amacıyla, 
koymuş olduğu kısıtlamalarla bağlı olur. 

c) Bu hak ve özgürlükler hiçbir yoldan 
Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı ola- 
rak kullanılamaz. 

MADDE 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, 
onda açıklanan hak ve özgürlüklerin, bir devlet, 
topluluk veya kişi tarafından yok edilmesi amacını 
güden bir girişime geçme ya da böyle bir işi ey- 

lemli olarak yapma hakkını oluşturduğu anlamında 

yorumlanamaz. 
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“Yaşam yaratmak güçsüz insanda 

bulunamayan bir takım nitelikleri gerek- 
trir.. Yaşam yok etmekse tek bir niteliği 
şiddete başvurmayı gerektirir. Yarata- 
mayan insan yok ecimek ister. Yaratırken 
yok ederken sali yaratık olma rolünün 
ötesine geçer” Erich From. 

İnsanları pasifliğe, çaresizliğe yok olmaya 
iten düşünme ve yararlanma özgürlüklerine sahip 
olamayışları. İnsan hak ve hürriyetlerin geniş an- 
lamda yadsındığı bir dünyada yaşıyoruz. 
Günümüzde düşünmek ve düşündüklerini ifade 
edebilmek tehlikeli bir iş haline geldi. Disiplin ve 
emir, insan yaşamında ön palana geçiyor. Buna 

bağlı olarak da baskıcı bir kültür ve baskicı bir poli- 
tik hayat. 

Bizleri diğer canlılardan ayıran ve yetkin- 
liğimizi sağlayan iki öncel nitelik. DÜŞÜNMEK VE 
YARATMAK. Fakat bunları ne ölçüde kullanabiliy- 
oruz? Diğerlerinden ne ölçüde ayrılabiliyoruz. 
"Düşünebilmek sonsuz bir sınırsızlık ve özgürlük 
ister." Düşünme ve yaratma özgürlüğünü insan 
hak ve hürriyetlerinin en önemli boyutu olarak ele 

alabiliriz. 
Bu demek oluyor ki insan hak ve 

hürriyetleri sorunu gündeme geldiğinde 
gelişmişlikten bahsetmek çok güç. Çünkü insan- 
lara temel hak ve hürriyetlerin verilmesi ve 

gözetilmesi çağdaş toplum düzeninin en önemli 

kıstası... 
"İçinde yaşadığımız çağın belirgin özelliğini 

açıklayacak bakımından günümüzde çeşitli nite- 
lendirmeler yapılmakta. Bu açıdan bakıldığında in- 
san haklarının son on yıllar içinde toplumsal 
değerler alanında hızla ön plana geçişide 
gözönünde tutulduğunda çağımız için en uygun 
düşecek nitelendirmelerden biride herhalde 
"İNSAN HAKLARI ÇAĞI" olacak. 

İnsan hak ve hürriyetleri artık ülkeler için 
sorun olmaktan öte uluslararası bir sorun olarak 
çıkıyor karşımıza. Uluslararası belgelerde dile ge- 
tiriliyor ve bu yollarla denetim sağlanmaya 
çalışılıyor. Bunların içinde en önemlilerinden birisi 
de 41 yıl önce kabul edilen ve insanlık tarihinde 
yeni bir çığır açan insan hakları evrensel bildirisi. 

“Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din siyasal 
veya başka herhangi bir inanç, ulusal ya da top- 
lumsal köken, servet, doğuş veya herhangi bir 
ayırım gözetilmeksizin bu bildiride ilan olunan 
bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yarar- 
lanabilir (2. madde)." 
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insan hak ve hürriyetlerinin uluslararası 

düzeyde gerçekleştirmek için Birleşmiş Milletlerin 
çalışmaları sürerken bölgesel düzeydeki 

çalışmalar da İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesiyel 
somutlaştırılmıştır. Bu sorun geniş anlamda İnsan 

Hakları Derneklerinde de ele alınıyor. Amaç; insa- 
nın insan olma sıfatıyla yaşamını sürdürebilmesi... 

Ankara İnsan Hakları Derneği (Türkiye'deki 
diğer şubeleri) 10 Aralık 1989 gününü izleyen 
haftayı Kültürel Haklar Haitası olarak ilan etti ve bir 
dizi eikinlik düzenledi. Derneğin yayın organı ta- 
rafından çıkarılan bültende amaçlarını şu şekilde 
belirtiyorlardı. "Amacımız yeni bir kültür politikası 
oluşturmak değil. Amacımız 12 Eylül sonrası 
Anayasa, yasa ve uygulamalarla KÜLTÜRE, sana- 
ta, düşünme ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik 

baskıları dile getirmek, belgelemek ve kamuoyu- 

nu uyarmaktır." 

Katılımın, ilk gün düzenlenen Jülide Gülizar 
taralından yönetilen Düşünme ve Yaratma 
özgürlüğü ve 13 Aralık 1989 tarihinde 
düzenlenen Kültür Üzerine Baskılar adlı panelde . 
daha fazla olduğu dikkati çekti. Katılımın bu konu- 
larda odaklaşması diğer etkinliklerin öneminin 
yadsındığı anlamına gelmemelidir. İnsanların bu 
konular üzerinde daha duyarlı olduğunun 
göstergesidir. İlk olarak neden Düşünme 

Özgürlüğü, neden Yaratma Özgürlüğü? 
Konuşmacılardan Bozkurt Güvenç "Düşünme ve 
Yaratma canlılar arasında insana özgü niteliklerdir. 
Eğitim sürecimiz, çevremiz, aile hayatımız bize in- 
sanın düşünen bir varlık olduğunu göstermiştir. 
Düşünen varlık sadece düşünmekle de yetinmez 
aynı zamanda değiştirir. İnsan tarih boyunca 
düşünmüş ve yaratmıştır" diyerek yanıtlıyor ve de- 
vam ediyor. 

"Düşünebilmek ve yaratabilmek için 
yanılma özgürlüğü gerekir. İnsanoğlunun 
gelişmesi deneyip yanılarak mümkün olmuştur. . 
Yoksa yanılmaz bir ilkeyle değil..." 

"Düşünme ve yaratma, çağın ihtiyaçlarına 
göre tarihin yeniden yorumlanmasıyla var ola- 
caktır. Eğer böyle olmuyorsa hem düşünme ve 
yaratmanın varlığından hem de o toplumun 
çağdaşlığından söz edilemez. Tarihi insan yaratır 
ve düşünen insan bu dünyayı ben yaratıyorum 
diyen insandır. Yoksa Dünya böyle yaratılmış 
deyip kenara çekilen kaderci insan değil..." 

Günümüzde insan bırakın düşünüyorum, 
yaratıyorum demeyi düşünmekten bile korkar 
hale gelmiştir. Jülide Gülizar'ın da belirttiği gibi 
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Descartes'in “Düşünüyorum o halde varım" ilkesi 
yerini "Düşünüyorum © halde vurun"'a bıraktı. 
Düşündüğü için halen bunun cezasını çeken in- - 
sanlar var. Suçları insan olduklarını hatırlamak. 

Halii Çelenk olaya bilimsel açıdan yaklaştı. 
"İnsan doğanın gelişme seyrinde ve aşamasında 
tari ) alanı ına çıktı. Bu gelişmenin bir aşamasında 
düşünme yeteneğine kavuşlu. Artik tarih 
alan nında düşünen insanı görüyoruz. O teknolojik 

ve İinsel herşeyi yaratiı. Bilim-Sanai-Kültür de in- 

sana özgü. Ama geçmişe dönüp baktığımızda in- 

san bu yeteneklerini hangi koşullarda kullandı ve 
özgürce yaratabildi mi? Bunun için Demokratik bir 
ortam zorunlu..." 

İnsanın yaratabilmesi, düşünebilmesi için 
gerekli olan özgürlüğün sınırı ne olmalıdır. Alabii- 
di ği ne bir özgürlük mü? Halik Çelenk "inancıma 
göl re Du sınır toplumun diğer bireylerine zarar ver- 
meyecek şekilde olmalı. Düşüncelerin sınırı SÖZ 
konusu olduğunda ne tavanda ne de tabanda bir 
sınır olmamalıdır" diyerek yanıtlıyor. 

İnsan varoldukça özgürlük sorunu da var 
olacaktır. İnsanın insan olmasının bir yanısısıdır 
bu. Peki nereye kadar insan hakları? İHD İzmir 
Şube Başkanı Alparslan Berktay'a göre 
"Çırılçıplak insan hakları temel buraya kadar inmel- 
idir. Ülkemizde keyfi uygulamalar sürüyor. 
Çağdaş hümanizm yakalanıncaya kadar insan 
hakları mücadelesi sürmelidir." 

— Kültür Üzerine Baskılar — 13 Aralık 
1989. "Yaşama hakkının bir bölgede tartışılması ' 
diğer hakların yokluğunu ifade eder. Türkiye in- 
san haklarının savunması bakımından oldukça 
riskli. Bunu kabul etmek gerekir." İşte insan hak- 
lari derneği bu işe başlangıç yapıyor. 

Türkiye çeşitli kültürlerin birarada yaşandığı 
bir mozaik. Bu kültür mozaiği gelişecekken daha 
çok yozlaşıyor. 

Her kültürün korunması gereken bir zen- 

ginliği, bir saygınlığı var ve bütün insanların ge- 
leceği için en ilkelinden en gelişmişine kadar her 
kültüre ihiiyaç var. Mesele bu kültürleri yoz- 
laştırmadan ve başka küliür içerisinde erimeden 
birleştirmek.  - 

Kendi varlıklarından, kendi kültürlerinden 
bilinçli ya da bilinçsiz uzaklaşan asimilasyona ma- 
ruz kalan insanlar... İşte bunlar ve bunların sorun- 

ları bütün yönleriyle ele alınmadıkça demokrasiye 
geçmek isteyen ülkeler yerinde sayacaktır. 

“Hayvan haklarının insan haklarından Üsüün 
olduğu bir ülkede yaşıyoruz." diyen Musa Anter 
insan haklarının tamamen arka plana ttildiğini belir- 
iyordu. Daha sonra Cemal Şener Alevilik sorunu- 
na değinerek bu sorunun sadece dini değil top- 
iumsai ve kültürel bir sorun olduğunu dile getirdi. 
Çerkez Kültür sorunu hakkında konuşmak üzere 
Murat Özden söz aldı: Türkiye Kamuoyunun, 
Çerkez Kültüre! sorunu gibi bir olaydan habersiz 
olduğunu, Çerkezlerin ancak tavukları ve kızlarıyla 
tanındığını vurguluyarak konuşmasına başladı. 
Konuşmasının odak noktası milli duyguları zede- 
lediğinden dolayı toplatılan "Ulusal Sorun ve 
Çerkezlerin Konumu" adlı kitabı oluşturuyordu. 
Bununla birlikte Türkiye gelenek ve görenek- 

lerine uymadığı gerekçesi ile verilmesine engel 
olunan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu ve bu 
konudaki mahkeme kararlarını okuyarak 
konuşmasını sonuçlandırdı. 

İlerisi için umut verici bu gelişmelerin de- 
vam etmesi hepimizin amacı... Romalı Şairin de 
dediği gibi 

"Ben insanım ve insanlıkla ilgili hiç bir şeye 
kayıtsız kalamam" 

Biz insanız ve bizimle, insanlıkla ilgili hiçbir 
şeye kayıtsız kalamayız. 

Kaynaklar 
İnsan. Hak. Derneği Kültürel Haklar Haft. İlişkin paneller. 
Münci Kapani "İnsan Haklarının Uluslararası boyutları." 

  

  

İNSAN HAKLARI HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİNDE DERNEK BAŞKANIMIZIN KONUŞMASI 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 
yayımlanışının 41. yıldönümü dolayısıyla İnsan Hakları 
Derneği'nin düzenlediği İnsan Hakları Haftasının 10 
Aralık 1989 tarihindeki açılış töreninde Dernek 
Başkanımız Aslan ARI da kısa bir konuşma yaptı. 

Aslan ARI'nın konuşması şöyleydi : 
"Dünyadaki en yüce varlık olan insanın, insan 

olmasından kaynaklanan haklarının, evrensel bir bildi- 
riyle kabul edilişinin 41. yıldönümünde, tüm dünyada 
bu hakların hiçbir gerekçe gösterilmeden uygulan- 
masını temenni ediyoruz. 

Geleneksel kültür değerlerini derleyip, evrensel 
dünya kültürüyle uyumlu biçimde geliştirerek 
sürdürmek amacıyla çeşitli kültürel etkinliklerde bulu- 
nan Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin, Ana- 

dolu'da yaşayan ve Çerkes olarak tanınan vatan- 
daşların kültürel değerlerinin yaşatılmasına ilişkin bir 
biçimde engel ve sorunu vardır. 

İnsan haklarının, tüm boyutlarıyla engellenmed- 

en uygulandığında, dil ve kültüre ilişkin sorunların da 
ortadan kalacağına inanıyoruz. 

Dil ve kültür üzerindeki baskıların kalkmasıyla, 
farklı dillerde konuşan vatandaşlarımızın da, kendi 
kültürel kimliklerinin tanınmasıyla ülkemize daha sıcak 
duygularla bağlanacağına inancımı belirtmek isterim. 

Insan haklarının tüm boyutlarıyla ülkemizde ek- 
siksiz tavizsiz uygulanmasını Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği olarak temenni eder, kültür haftasının başarılı 
geçmesi dileğiyle saygılar sunarım." 
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- bilimadamı Cemal ŞENER ise 

. esprileri, renkli kişiliği ve çarpıcı 
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ÇERKESLERİN KÜLTÜREL SORUNLARI 
KÜLTÜREL HAKLAR PANELİNDE 

DİLE GETİRİLDİ. 

  

; 

İnsan Hakları Derneği'nin düzenlediği 
"İnsan Hakları Haftası" çerçevesinde 13.12.1989 
tarihinde Ankara'da Gençlik Parki Belediye Sos- 
yal Hizmetler Konferans 
gerçekleştirilen "Kültürel Haklar Paneli'nde, insan 
ve kültür üzerindeki baskılar çeşitli boyutları ve 

salonunda 

  
örnekleriyle dile getirildi. 

M.Ali Aslan'ın yönettiği 
panelde; Ziraatçılar Derneği 
Başkanı İbrahim YETKİN ile Mil- 
letvekili M.Ali EREN uygulamar- 
daki kültür politikasını çeşitli 
yönleriyle eleştirip değerlendir- 
diler. Mimarlar ve Mühendisler 
Odası İstanbul Şubesi Başkanı 
Yücel GÜRSEL, mimari alandaki 
yapılaşmanın özünde, somut- 
laşmiş bir kültür birikimi oldu- 

ğuna dikkat çekerek, ekonomik 
kaygılarla tarihsel kültür mirası 
olan mimari yapıların yıkılmasının 
kültür üzerindeki baskıların so- 
mut bir örneği olduğunu vurgu- 
layarak eleştirdi. Araştırmacı- 

aleviler üzerindeki baskıları 
çeşitli yönleriyle dile getirdi. 

Kürt Halki üzerindeki 
baskıları, Musa Anter'in özgün 

örnekleriyle : sergilediği pa- 
nelde, . arkadaşımız Murat 

ÖZDEN de Çerkesler 
üzerindeki baskıları, yaşamdan 
verdiği somut örneklerle açık ve 
özlü bir biçimde vurguladı. 

Türkiye demokrat ve 
hümanist kamuoyunu temsil 
eden, nitelikli bir kitle önünde, 
belki de ilk kez dile getirilmiş ol- 
masına ve izleyenlerin yoğun il- 
gisine karşın, Türkiye demokrat   

  

  

      
Murat ÖZDEN 

1955'te Gönen'de doğdu. 
İstanbul İkt. Tic. İlimler Aka- 
demisi İşletme Bölümünü bi- 
tirdi. 

İstanbul Kafkas Kültür 
Derneği'nde çeşitli dönem- 
lerde yöneticilik yaptı. 

NIBCEĞU Derğisi sahibi 
ve Sorumlu Yazı İşleri Mü- 
dürü idi. 

"Ulusal Sorun ve Çer-. 

keslerin Konumu” isimli ki- 
tabın yayınından dolayı bir- 
buçuk yıl ceza aldı ve ceza- 
evinde yattı. 

Halen İstanbul'da ser- 
best muhasip ve mali mü- 
şavir olarak çalışmaktadır. 

' Çerkes sorununu bilmiyorlardı. 

    ve hümanist basını (21-27 Ekim 
1989 tarihlerinde gerçekleşti-rilen ülkelerarası 
düzeyde geniş katılımlı 125. Yıl Kültür Haftası'nda 
olduğu gibi) bu konuda da hemen hemen sus- yordu : 
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HUVAJ F. 

kun ilgisiz ve tepkisiz kalmayı yeğledi. Murat 
Özden'in konuşma meinini özellikle isieyip alan 
yayın organları dahi, olayı malesei sıradan bir ha- 
ber olarak bile yansıtmaya değer bulmadılar. 

1979 yılında yayınladığı "Ulusal Sorun ve 
Çerkeslerin Konumu" adli kitabında 
ırk mülahazasıyla bölücülük propa- 
gandası veya ulusal duyguları 
zayilatıcı ve yok edici propaganda 
yaptığı gerekçesiyle TCK. nun 142/ 
3 ve 6. maddelerine göre 
yargılanarak 18 ay hapis cezasına 
mahkum edildiğini belirterek kendini 
tanıtan Murat Özden: "Barış Davası 
sanıklarıyla birlikte Ceza evinde 
kaldım. Onların hapsedilmesi Türkiye 
için en azından büyük bir ayıptır.Ama 
üzülerek gördüm ki, onlar bile; 
Türkiye'nin o en saygın bilim ve 
kültür adamları bile, Türkiye'deki 

biçimindeki acı ve çarpıcı bir sapta- 
mayla, adeta yukarıda değindiğimiz, 
aydın kamuoyunun konuya ilgisiz- 
liğini ve duyarsızlığını vurgulayarak 

söze başladı. 

"Kültür insan neslinin ürettiği 
her şeyi kapsayan bir kavramdır. Do- 
layısıyla insana yönelik olan kültürün 
üzerinde baskının olmaması için, in- 
sanın insan üzerinde baskısının or- 
tadan kalkması gerekmektedir. Bu 
nasıl olur ne zaman olur bilemiyoruz 
ama acilen kalkmasını istediğimiz 
baskılar, somut baskılar mevcuttur." 
diyerek konuşmasını sürdüren Murat 
Özden, daha sonra T.C. İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı 1. No'lu . 
Askeri Mahkemesi tarafından veri- 
len, kendisi hakkındaki 1983/48 ve 
1983/563 sayılı Mahkeme kar- 
arından bölümler okuyarak Çerkesler 
üzerindeki baskıları örnekledi. 

Kararın bir bölümünde aynen şöyle denili- 
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"Askeri Savcı esas hakkında mütalaasında 
özetle, sanığın yazıp yayınladığı kitapta bir Kafkas 
kavmi.olan Çerkeslerin Türkiye'de de gruplar ha- 
iinde yaşadıklarını, bugüne kadar T.C. 
hükümetlerinin bunlar üzerinde asimilasyon poli- 
tikası uyguladıklarını, Çerkesiere özerk küçük idari 
birimler ittihaz edilmesi gerektiğini öne sürmek, 
Türk ulusu arasında Türklük - Çerkeslik biçiminde 
ayrım yapmak suretiyle ulusal duyguları 

zayıilatmaya ve milli birliği ortadan kaldırmaya 
yönelik propaganda yaptığı, üstüne atılan suçu 

işlediği, kitap içeriği ve dosya münderecatından 

anlaşıldığından eylemine uyan TCK. nun 142/3-6 
maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar veril- 
mesini talep etmiştir. 

Sanık Murat Özden'in yazdığı (...) 90 sahif- 
elik "Ulusal Sorun ve Çerkeslerin Konumu" isimli 
kitapta bir Kafkas kavmi olan Çerkeslerin ayrı dilleri 
ve dinleri olduğunu, S.S.C.B., Suriye, Ürdün ve 
Yugoslavya'da olduğu gibi Türkiye'de de gruplar 
halinde bulunduklarını (st. 11) bir einik grup olan 
Çerkeslerin bu denli dağılmış bulunmalarının ne- 
denlerinin siyaset olduğunu, ulusal demokratik 
eşitlik hakları sözkonusu iken ülkemizde 1923 
yılından sonra Çerkesler üzerinde sürekli bir asim- 
ilasyon politikası ile baskı ve terörün 
sürdürüldüğü, buna karşılık Çerkes Halkı'nın 
Çerkesçe dini eğitimini 1950 yılına kadar gayrika- 
nuni olarak sürdürdüğünü belirtmek ve bu konu- 
da LENİN'in görüşüne (shf. 90) yer vermek, kit- 
abın 39. ve müteakip sahifelerinde Çerkesler 
üzerindeki ulusal baskıyı ortadan kaldırmak için 
Türkiye'de yaşayan Çerkeslere özerk küçük idari 
bölümler tesis edilmesi gerektiği öne sürülmek 
suretiyle ırk mülahazasıyla milli duyguları zayıflatıp 
yok etmeye matuf propaganda yaptığı, üstüne 
atılan suçu işlediği iddia, sanığın tevilli ikrarı, suça 
konu kitap içeriği ve dosya kapsamı iüm evrakın 
tetkikinden anlaşıldığından sanığın müsnet 
suçtan mahkumiyetine karar vermek gerektiğini 
sonucuna varılmış, heyetteki vicdani kanı da bu 
yönde tam olarak oluşmuştur." 

Sadece bir bölümünü sunduğumuz 
sözkonusu kararın diğer bazı bölümlerini de oku- 
duktan sonra Murat Özden, konuşmasının kalan 
bölümünü şöyle sürdürdü : 

"Uzun uzun okuyup sizlere anlatmaya 
çalıştığım gibi ve açıkça mahkeme kararından 
anlaşılacağı gibi ülkemizde Çerkes olmak suçtur. 
Çerkesçe konuşmak Çerkes dilinin yaşamasını 
istemek Çereksçe şarkı söylemek Çerkes gele- 
neklerini yaşatmayı istemek Çerkesçe yazı yaz- 
mak eğitim görmek Çerkesçe isim koymak kitap 
yazmak beste yapmak suçiur. 
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Oysa kelaynakların yaşamasını istemek ka- 
plumbağaların yaşamasını isiemek yunus 
balıklarının balinaların yaşamasını istemek bunlarla 
ilgili paneller festivaller düzenlemek suç değildir. 
de Çerkes olmak Kürt olmak onların kültürlerinin 
yaşamasını istemek suçtur. Sonu hapisle netice- 
lenen bir maceranın başlangıcıdır. 

12 Eylül karanlık dönemi ile hapsedilen 
işkence gören binlerce insan vardı. Bu dönemde 
Çerkes olduğu için hapsedilen işkence gören 
bazı kişilerin ve kurumların isimlerini de zikretmek 
istiyorum. Ankara derneği başkanı Aslan Arı, İzmit 
Kafkas, İzmir Kafkas Kültür Derneği yöneticileri 

.bu karanlık dönemde çeşitli sürelerde hapis ceza- 
larına çaplırılmışlar ve çeşitli işkenceler 
görmüşlerdir. Ayrıca Çerkes kültürünü çağdaş bir 
yorumla ele alın yorumlayan 1980 öncesi yayınını 
sürdüren "Naiların Sesi" gazetesi yazı işleri 
müdürü Mehmet Uzun arkadaşımızda milli duygu- 

ları bölmek ve zayıflatmak suçundan dolayı hapi- 
sle cezalandırılmıştır. 

Ülkelerin zenginlikleri sadece sanayisi, 
tarımı, madenleri ve akarsularından oluşmaz. O 
ülkedeki kültür mozayiği ne kadar renkli ve zen- 
gin olursa o ülke o kadar daha fazla zengin olur, 
ama malesef ülkemiz içinde barındırdığı etnik ve 
ulusal varlıklara karşı son derece duyarsızdır ve 
giderek ulusal azınlıkların kültürleri yok olup kuru- 
makta ülkemiz bir çöle dönüşmektedir. 

1864 yılında çarlık Rusyasının kolonyalist 
baskıları sonucu anayurtları Kafkasya'yı terkeden 
Çerkesler Osmanlı Devleti döneminde 2. . 

Meşrutiyetle birlikte anadillerinde eğitim yapan 
Beşiktaş'ta Çerkes Numune Mektebini kurmuşlar 
ve Guaze, (Kutup Yıldızı, Diyane (Anamız) isimli 
Çerkesce gazete ve dergileri çıkarmışlardır. 1923 
yılında okulları kapatılmış gazete ve dergilerin 
yayını durdurulmuş ve okul yöneticileri çeşitli cez- 
alarla cezalandırılmıştır. Marmara bölgesi 
Çerkesleri (Gönen, Manyas, Biga, Bandırma 

yörelerini kapsıyordu) sürgün kararı alınarak 
doğuya sürülmeye başlanmıştı. 14 Çerkes köyü 
sürülmüş; Benim köyüm olan Üçpınar köyü 
(Gönen'e bağlıdır) Malatya'ya sürülmüştür. Tüm 
yöredeki diğer Çerkes köylerine de sürgün karar- 
ları tebliğ edilmiş, Lozan barış anlaşmasıyla 
ülkede genel af ilan edilmesi üzerine- sürgün kar- 
arı uygulanamamış ve sürülen köyler geriye 
dönebilmişlerdir. Ancak soğuk, açlık ve salgın 
hastalıklardan yüzlercesi yollarda ölerek. Ne 
acıdırki Mutlakiyet ile yönetilen Osmanlı Devleti 
günümüz Cumhuriyetinden daha demokrat ve 
daha özgürlükçü idi ülkesinde yaşayan azınlıklara 
karşi." 
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Murat Özden, konuşmasının bu 
bölümünde "Türk diline uygun düşmediği ge- 
rekçesiyle "Çerkeslerin çocuklarına Çerkesçe 
isim koymalarına izin verilmediğini dile getirerek, 
bu bakımdan dava konusu yapılmış bu örnek 
olayı, Düzce Cumhuriyet Savcılığının 1981 yılında 
Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği kısa bir Da- 
vanameyi oriaya koydu. 

Davanamede şöyle deniyordu : 

“Hazırlık evrakı incelendi. 

Düzce nüfus başmemurluğu 19.11.1989 
tarih ve 3148 sayılı yazıları ile, İstilli köyü C.061/01 

de nüfusa kayıtlı davalı Zeki Devrim'in çocukları 
Jan Berslen ile Jane Devrim'in isimlerinin örive 

adetlere aykiri olduğundan değiştirilmesini talep 
etmiştir. 

Davalının bu talebi yerinde görülmüş olup, 
Zeki Devrim'in çocuklarının adları milli 
kültürümüze, öri ve adetlerimize aykırı nitelikte 
olduğundan İstilli köyü C.061/01 S. 16, K.8 de 
kayıtlı çocukları 29.6.1974 doğumlu Jan Berslen 
ile 13.9.1981 doğumlu Jane Devrim isimli 
küçüklerin isimlerinin değiştirilmesine karar veril- 
mesi talep ve dava olunur. 4.12.1981, 

Murat Özden konuşmasını şöyle sürdürdü 

ve tamamladı. 

. Çocukların babası yüzyıllardan beri ata- 
larından kimbilir kaç kişinin taşıdığı bu adların "Milli. 
kültür, ört ve adetlerimize aykırı" olduğuna hiç in- 
anmadığından, çocuklarının -ve de atalarının- ad- 
larını savunmak üzere avukatı ile birilkte mahkem- 
enin yolunu tutar. 

Mahkeme çok defa yapıldığı gibi bu olayın 
hukuki açıdan değerlendirilmesi işini bir bilir kişiye 
havale eder. Bilirkişi olarak atanan Prof.Dr. Ayte- 
kin Ataay'ın dosyaya sunduğu bilirkişi raporunda 
aynen şöyle denmektedir : 

"Hukukumuzda, bazı sınırlamalara uyulmak 

kaydı ile (Bak: 1587 no'lu Nüfus K.Mad. 16/4) 
çocuğa herhangi bir sözcüğün öz ad verilmesi 
mümkündür. "Kayıtlı serbesilik". Toplumumuzda 
bazı çevrelerde bu durum yaygın bir gelenek ha- 
line gelmiş bulunmaktadır. Tarihin akışı içinde de 
bu durum süregelmiştir. Altay Türklerin de 
doğumdan sonra söylenen ilk sözcük veya 
gözlenen ilk olayı belirten söz çocuğa öz ad ola- 
rak verilirdi. Bu adet (Tam Serbestlik) diğer birçok 
orta asya Türk kavimleri arasında da yayılmıştır. 

Diğer bazı hukuk sistemlerinde ise, tama- 
men aksi usül kabul edilmiştir. Yani bu hukuklarda 
kullanılabilecek olan öz adlar sınırlandırılmıştır. 
(Tahdit Sistemi) Meselâ Fransız hukukunda an- 
cak çeşitli takvimlerde mevcut adlarla tarihte ün 
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almış bulunan kişilerin adları öz ad olarak kul- 
lanılabilmektedir. Keza Roma hukukunda kul- 
lanılabilecek olan özadların sayısı 30 tane idi. Hat- 
ia daha sonraları bazı adların kullanılmaması 
yüzünden bu sayı dahada azalmıştır. 

Öz adın seçilmesi hususunda hukukumuz- 
da mevcut olan serbesilik bazen kötüye kul- 
lanılmakita ve bazı ana babalar çocuklarına renç, 
ceni, gey, tamara, tijen, rasin, rejan, sibel, soley, 
tanju, mihriban, mirkelam vb. gibi Türkçe kökten 

gelmeyen ve dilimize yabancı olan veya uydurma 
olan adlar vermekiedirler. Oysa 1587 no'lu nüfus 
kanununun 16. maddesinin 4. fıkrasında "Milli 
kültürümüze ahlak kurallarına örf ve adetlerimize 
uygun düşmeyen veya kamu oyunu inciten adlar 
konulamaz." hükmü vardır. Ancak yukarıda 
sayılan adlar günümüze kadar bu hükme aykırı 
görülmemiştir. Ancak derhal. belirtmek gerekirki, 
bunları ne sosyolojik açıdan ve ne de einik açıdan 
onaylamak mümkün değildir. 

SONUÇ : Jan veya Jane adlarını sosyolo- 
jik, etnik veya linguistik açılardan onaylamak pek 
mümkün bulunmamakla beraber bunların 1587 
nolu nüfus konununun 16. maddesinin 4. 
fıkrasındaki hükme aykırı olduklarını söylemek de 
pek mümkün görünmemektedir. Gerçekten sözü 
geçen adların bu konuda hoşgörüye pek elverişli 
olan ve ana babaların çocuklarına ad verme husu- 
sunda sahip oldukları özgürlüğe -eski çağlardan 
beri- tam bir dokunmazlık tanımış bulunan ulusal 
kültür ve örf ve adetlerimize aykırı düşmediği 
açıktır. Öte yandan bunların ahlak kurallarına aykırı 
veya kamu oyunu incitici bir nitelik taşıdığı da 
söylenemez. Saygılarımla arz ederim. 

Davaya bakan Düzce 1. Asliye Hukuk Mah- 
kemesi 23.4.1982 günle ve esas 1981/772 kar- 
ar: 1982/205 sayılı kararı ile davayı aşağıdaki 
şekilde sonuçlandırır. Düzce C. Savcılığının -. 
4.12.1981 tarihli davanamesi ile Zeki Devrim'in 
çocuklarının adları milli kültürümüz, örf ve adetleri- 
mize aykırı olduğundan küçüklerin isimlerinin 

- değiştirilmesi kamu adına istendiğinden yapılan 
yargılamada; : 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :(...) 

Davalı idare temsilcisi Nüfus kanununa 
göre baba Türk ise Türk örf ve adetlerine uygun 
isim konulabilir. Bunlardan birisi Türk ise konacak 
isimden biri bu nitelikte diğeri yabancı isim olabilir. 
Bu itibarla davanın kabulü ile Türk örf ve adetle- 
rine uygun olamayan davalı çocuklarının isimleri- 
nin düzeltilmesi yolunda açılan davanın kabulüne 
karar verilmesini istemiştir. 

elle



  

Davalı (...) vekili ise 1587 sayılı nüfus kanu- 
nunun 16/4 maddesi çocuklara verilecek isimlerin 
Türk Kültür örf ve adetlere uyması gerektiğini be- 
lirttiği halde ismin mutlaka Türkçe olacağını beliri- 
mediğini bildirip ayrıca Türkiye'de Türk vatan- 
daşların isimlerinden çeşitli örnekler bulunan 

dilekçesini sunup tekrar eimişiir. 

Dosya İstanbul Asliye Hukuk 
Mühkemesine gönderilip mütalaasına başvurulan 
ehil bilirkişi Prof.Dr. Aytekin Ataay'dan mütala is- 

iendiğinde adı geçen tarafından düzenlenen 
dosyadaki mütalanamesinde Jan ve Jane adlarını 

sosyolojik etnik ve linguisiik açılardan onaylamak 
bek mümkün bulunmamakla beraber bunların 
Nüfus Kanunun 16/4 maddesindeki hükme aykırı 
olduklarını söylemek pek mümkün görül- 
memekiedir. Gerçekten sözü geçen adların bu 
konuda hoşgörüye pek elverişli olan ve ana ba- 
baya tam bir dokunulmazlık tanımış olan ulusal 
kültür ve öri ve adetlerimize aykırı düşmediği öte 
yandan bunların ahlaka aykırı olmadığını 
açıklamıştır. 

Gerçekten Türkiye'de cemaatler dışında 
Türk vatandaşı isimleri arasında, Türk Kültürüne 

aykırılık düşüncesine yer verilmediği renç, tamara, 
tien, rasin, sibel, soley gibi davalının di- 
iekçesinde örnekleri çoğaltılmış isimlerin pek çok 
kullanılmakta olduğu görüldüğü gibi bilirkişinin 
açıkladığı üzere bu isimlerin milli kültür örf ve adet- 
lere ve ahlak kurallarına ters düştüğüne dair bir 

bulguya rastlanmamış olduğundan davanın red- 
dine karar verilmesi sonucuna varılmıştır. 

HÜKÜM : Yerinde görülmeyen davanın 
reddine 

Nüfus memurunun keyli kararına kalmış bir 
konu çocuğuna Çerkesce isim koyabilmek. Bu 
şekilde açılmış otuzun üzerinde dava tesbit edil- 
miştir. Maksat çocuğuna Çerkesçe isim koyanları 
mahkeme kapılarında süründürerek yıldırmak ulu- 
sal varlığın belirtilerinden biri olan isimleri yok et- 
mek ve asimilasyonu hızlandırıcı bir etki 
sağlamaktadı. Gupse, Setenay, Goşenay, Jan- 
berk, Nart gibi isimleri taşıyan bir çok Çerkes 
çocuğu malesef mahkeme kararıyla yani daha 
doğarken mahkeme kapısına düşerek isimlerini 
alabiliyorlar veya alamıyorlar. Ne acıdırki kendi 
içinde yaşayan azınlıkların isimlerini almasına izin 

vermeyen, bir çok Çerkesçe köy isimlerini 
değiştiren ülkemiz, Bulgaristan'da aynı şeyler 
yapılıyor diye ayağa kalkmakta, kampanyalar 
açmaktır. Evet Bulgaristan'daki Türklerin dillerinin, 
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kültürlerinin, isimlerini değiştirilmesini şiddetle 
kınıyoruz ama ya ülkemizdekiler ne olacak? 

1982 anayasasıyla getirilen diller yasağı 
dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yasaktır. 
Buna göre Türkiye'nin diplomatik ilişkide bulun- 
duğu ülkelerin birinci resmi dilleriyle eğitim yap- 
mak mümkündür. Rusça eğitim yapmak serbesi- 
irde Azerice, Gürcüce, Kürkçe, Çerkesçe, 
Tamilce, Uygurca eğitim yapmak mümkün 
değildir. Oysa bir dilin gelişmesi yaşaması tekamül! 
etmesi o dilin eğitim dili edebiyat dili yazı dili oi- 

masıyla mümkündür. Ülkemizde yaşayan ulusal 
azınlıkların dillerinin önüne engeller konularak 
gelişim engellenmekiedir. Bu kadar çok engelin 
olduğu bir ülkede demokrasi nasıl gelişecektir. 
Demokrasinin olmadığı bir Türkiye nasıl Avrupa 
Topluluğu üyesi olacaktır. Doğrusu merak eimek- 

teyiz. 

1988 yılında Türkiye'den bir film, kısa me- 
trajlı filmler dalında Fransa'da ödül! aldı. Gazeteleri- 
miz uzun uzun bahsettiler bu filmden. Film bir 
çoğumuzun hatırlayacağı gibi "son sesler" ismini 

taşıyordu. 

"Son sesler" bir yok oluşun öyküsüydü. 
Çerkeslerin bir kolu olan Ubih'lerin can 
çırpınışlarının öyküsü. Ubih'lerin tamamı 

Türkiye'ye göç etmişlerdir. Şu anda Ubıhçayı 
yeryüzünde bir tek kişi konuşabilmekiedir. Man- 
yasta yaşayan 90 yaşındaki Tevfik Esenç. Tevfik 
-Esenç öldüğü zaman bir dil daha ölü diller arasına 
girecektir. Neyseki Fransız bilimler akademisin- 
den Prof. George Dümezil ve asistanları 1950'li 
yıllardan sonra gelip çalışarak, Tevfik Esenç'i 
Fransa'ya götürerek Ubıhçayı yazmaya 
geçirmişlerdir. 

Bu yok oluşun filmi Türkiye'ye bir ödül ka- 
zandırmıştır. Ancak yaşayan bir dilin Türkiye'de 

- yok olmuş olması insan haklarına saygılı olan her- 
kesin yüzünü kızartmaldır. Ubıhçanın ve Ubıhların 
akibeli diğer Çerkes dilleri ve toplulukları için de 
geçerlidir. Yeni "Son Sesler" filmleri olmasın 
ülkemizde. Yaşayan, capcanlı yaşayan diller, 
kültürler, şarkılar hızla eriyip yokolma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

İnsan haklarına saygılı olan her kişi ve kuru- 
luşu gözlerden uzak kalmış olan Çerkes ulusal 
varlığının ve kültürünün yaşatılması için duyarlı ol- 
maya çağırıyoruz. 

Murat ÖZDEN 
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TLIŞE Süleyman 

    

22 Ekim 1932 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanan 2932 sayılı "TÜRKÇEDEN BAŞKA 
DİLLERLE YAPILACAK YAYINLAR HAKKIN- 
DAKİ" kanun ile getirilen anadiliyle konuşma 
yasağının kaldırılması istemi son günlerde kamu- 
oyunda, çeşitli gazetelerde, politik çevrelerde 
konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Konuyu 
çeşitli boyutlarıyla ele alan insanlara göte; 
İnsanların anadillerini kanunlarla yasaklama 
çağdışıdır. Bu yasak, gelişen ve değişen dünya 
şartlarına uymamaktadır. Örneğin değerli gazeteci 
- yazar Hasan CEMAL "Türkiye anadili yasağı 
ayıbından bir an önce kurtulmalıdır. Bununla ilgili 
Anayasa ve yasa hükümleri kaldırılmalıdır. Resmi 
dil Türkçe olmakla birlikte, isteyen kendi anadiliyle 

konuşmalı, yazmalı ve şarkı söylemelidir" (1) 
derken, Sayın Coşkun Kırca yasağın kısmen 
kaldırılmasını savunurken "Her milli devlet gibi 

Türk devletininde milli birlik ve bütünlüğünü . 

sağlamak ve teminat altına bağlamak için dil konu- 
sunda bazı tedbirleri almalıdır" (2) demektedir. 
Değerli bilim adamı ve köşe yazarı Sayın Mümtaz 
Soysal ise "Avrupa'nın birleştirilmesi ve ortak or- 
ganların kurulmasına çalışıldığı bir dünyada bölge 
ve azınlık dillerinin yaşatılması için sözleşme tas- 
lağının hazırlanması çelişki gibi görülebilir. Ama 
kültür zenginliği ve çeşitliliğini sürdürmek açı- 
sından durum öyle değildir. Bu açıdan askeri rejim 
döneminde yapılmış olan "Türklerin anadili 
Türkçedir" diyen saçma yasanın kaldırılması gere- 
kir. Düşüncelerin bile yasaklanmadığı bir dün- 

vada, sözlü ya da yazılı olarak herhangi bir dille an- 
latımın yasaklanması ne demektir?" (3) demekte-. 
dir. DSP genel başkanı Sayın Bülent Ecevit'te 
verdiği bir demeçte "Anadili farklı olan yurt- 
taşlarımızın anadilleriyle konuşup, yazmalarında, 

türkü söylemelerinde hiçbir sakınca görmü- 
yoruz." (4) demektedir. 

Bu konuda lehte ve aleyhte olan görüşleri 
uzatmak mümkündür. Fakat buna gerek yoktur. 
Şu bir gerçektir ki, ülkemizde anadiliyle konuşma 
gerçeği sosyal bir olgudur. Bu sosyal olguyu ya- 
sayla yasaklamak mümkün değildir. Ayrıca anadi- 
liyle konuşma yasağının kaldırılması konusu artık 
tüm çağdaş aydınların, düşünürlerin, politi- 
kacıların gündemindedir. Son aylarda dünyada . 
meydana gelen sosyo-ekonomik, politik değiş- 
meler dikkate alındığında, özellikle çeşiili devlet- 
lerde yaşayan, Türk kökenli insanların anadiliyle 
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konuşma ve öz kültürlerini yaşatma istemlerine 
ilişkin duyarlı seslerin yükseldiği bir dönemde, 
anadiliyle konuşma yasağının kaldırılma isteminin 
gündeme gelmesi doğaldır. 

Anadiliyle konuşma sorunu, K. Kafkas- 
yalıları yakından ilgilendirmesi gereken bir sorun- 

dur. Binlerce yıllık bir uygarlığın ve kültürün ürünü 
olan anadille konuşmaya getirilen yasağın 
sürdürülmesi durumunda, insanlık aleminin bir 

ürünü olan ve 125 yıldır Anadolu'da her şeye 
rağmen yaşatılmaya çalışılan K. Kafkasya dil ve 

kültürü yok olacaktır. Bu nedenle anadiliyle 
konuşma sorunu üzerinde tüm K. Kafkasyalıların 
önemle durmaları ve bu konuda getirilen yasal 
sınırları bilmeleri gereklidir. 

2932 SAYILI YASANIN İÇERİĞİ 
2932 sayılı "TÜRKÇEDEN BAŞKA 

DİLLERLE YAPILACAK YAYINLAR HAKKIN- 
DAKİ" kanunun 1. maddesinde "Amaç ve kap- 
sam" başlığı altında, bu kanunun "Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli ege- 
menliği, Cumhuriyeti, milli güvenliği, kamu 
düzenini korumayı amaçladığı", düşüncelerin 
açıklanması ve yayılmasında" yasaklanan dillere 
ilişkin esas ve usulleri düzenlediği" belirtilmekte- 
dir. Yasanın 2. maddesinde, saklı hükümler 
dışında "Türkiye tarafından tanınan devletlerin bi- 
rinci resmi dilleri dışındaki, herhangi bir dille 
düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayın- 
lanması yasaktır" denilmekiedir. 3 üncü madde- 
sinde ise "Türk vatandaşlarının anadili Türkçe'dir." 
denildikten sonra "Türkçeden başka dillerin 
yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunul- 
ması yasaktır" denilmektedir. Aynı madde ayrıca 
yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dille 
yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve benzerleri- . 

nin taşınması, plak, ses ve görüntü bantları ve 
diğer anlatım araç ve gereçleriyle yayın yapıl- 
masını, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini izne 

bağlamaktadır. i 

Yani kısacası, bu yasaklanmamış diller 
aslında Türkiye'nin tanımakta olduğu yabancı 
devletlerin birinci resmi dillerinden başkası 
değildir. 

Bir örnek verecek olursak; Sovyetler Bir- 
liği'nde çeşitli dil ve kültürlere sahip yüzlerce halk 
yaşamaktadır. Bu halklardan bir kısmı çeşitli lehçe 
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ve şive farklılıklarıyla Türk kökenlidir. Sovyetler 

Birliği'nde resmi dil Rusça olduğuna göre, bu ka- 
nun gerçek anlamda dikkate alındığında Özbek, 
Azeri, Balkar, Kırım, Gagavuz vb. dillerinde şarkı 

söylemek, kaset çıkarmak, yayınlarda bulunmak 
yasaktır. Kuşkusuz bu yasağın içerisine K. Kaf- 
kasyalılara aii ADİGE, ÇEÇEN, ABAZA ve OÖSET 
ce vb. girmekiedir. Kısacası K. Kafkasyalılar kendi 
anadillerinin yaşatılmasına yönelik yayın, çalış- 
malarında bulunamaz, toplu halde şarkı söyle- 
yemez, topluluklara anadiliyle hitap edemezler. 

2932 sayılı yasanın 3. maddesi, Bütün Türk 

vatandaşlarının anadilinin Türkçe olduğunu ka- 
nunla ilan eimek suretiyle, önemli bir sosyal ol- * 
guyu yok kabul eimekiedir. Kuşkusuz var olan bir 
olguyu yok kabul eimekle, o olgu yok olmamak- 
tadır. Nitekim Anayasanın 3. maddesi devletin re- 
smi dilinin Türkçe olduğunu söylerken bu sosyal 
olguyu inkâr etmemiştir. 

Ayrıca 10. maddesinde herkesin dil sebe- 
biyle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit 
olduğunu belirimekiedir. Anayasanın 3. ve 10. 
maddeleri mevcut bir sosyal olguyu inkâr etmek 
bir yana, hatta gözelmektedir. Böyle olunca 
Türkçeden başka dillerin kişiler arasında ko- 
nuşulmasının yasaklanması, hem Anayasanın 

teminatlarından biri olan kanun karşısında eşitlik 

ilkesine hem de sosyal olguya aykırıdır. 

Fakat Anayasanın 26. maddesinin 3. fıkrası 
"Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasını kanunla 
yasaklanmış olan herhangi bir dille yapılmasını" 
yasaklamaktadır. Ayrıca 42. madde de "Türk- 
çeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurum- 
larında Türk vatandaşlarının anadilleri olarak oku- 
tulamaz, öğretilemez" denilmektedir. 

Adı geçen 2932 sayılı kanun Anayasının 3. 
maddesinde öngörülmeyen ve 10. maddesinde 
aykırı düşen bazı bölümler içerse de 26 ve 42. 
maddelerdeki emredici kuralların bir gereğidir. 

Kısacası ülkemizde gerek Anayasa gerek- 

se 2932 sayılı kanun Türk vatandaşlarının Türkçe: 
dışında anadiliyle konuşmasını, yazmasını, şarkı, 
türkü söylemesini yasaklamaktadır. 

Bir sosyal olguyu inkar anlamına gelen 
böyle bir yasağı kuşkusuz kanun önünde eşitlik 
ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Anadiliyle konuşma yasağının kaldırıl- 
masına ilişkin yasa teklifinin SHP grubu tarafından 
TBMM'ne verildiği” bilinmektedir. Bu yasanın ta- 
mamen kaldırılmasını düşünenlerin yanı sıra, 
yumuşatılmasını isteyenlerle, yasağın aynen de- 
vamını savunanlara da rastlanmaktadır. 
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BU ŞARTLARDA NE 
YAPILMALIDIR ? 

  

Dil ve külürleri, çeşitli nedenlerle, asimilas- 
yon çarkında öğütülerek yok olmakia olan K. Kat- 
kasyalılar bu şartlarda ne yapabilirler? 

Kuşkusuz dil ve kültürün yok olmasını iste- 
meyenlerin alabilecekleri bazı tedbirler vardır. 

Herşeyden önce, kanunla getirilen bu yasağa 
karşı çıkılmalı, demokratik yollarla konu değerli mil- 
leivekillerine anlatılmalıdır. Bu yasağın demokratik 
bir ülkede, savunulacak hiç bir yanı yoktur. Çünkü 
insanlar kendi annelerini seçme tercihini kullana- 

madıkları gibi, anaların konuştuğu anadilini seçme 
tercihini de kullanamazlar. Bu insanlara "senin 
anadilin ne olursa olsun, benim önerdiğim, emir 
etliğim dille konuşmak zorundasın" demek, 
günümüz dünyasında kabul edilebilecek bir teklif 
değildir. Bu nedenle K. Kafkasyalılar en kutsal 
varlık olan anaların dilini her şari ve yerde koru- 
malı, yaşatmalı ve konuşmalıdır. Bu yasağın 
saçmalığını sözlü ve yazılı olarak dile getirmelidir. 
Varsın eğitim dili, resmi dil yasalar da öngörülen 

dil olsun, Anadilini yaşatmayı bir insanlık görevi ve 
onuru kabul edenler, bunu gönüllü birlikteliklerle 

sürdürebilirler. Anadillerini sevenler dillerini ana- 

larıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, eşiyle, ço- 
cuklarıyla konuşmalı, onu düğünlerde şarkılarla 
yaşatmalıdır. Bu konuda değerli aydınlara büyük 
işler düşmektedir. Bu yasağın kaldırılmasına ilişkin 
olarak demokratik bir tepki (Örneğin ülke çapında 
imza kampanyası, milletvekillerine mektup yaz- 
mak vb.) oluşturulmalıdır. Bu konuda duyarlı in- 
sanlarla birlikte hareket edilerek, kamuoyunun 
gündeminde olan, anadiliyle konuşma yasağının 
kaldırılması için konu güncelleştirilmeli, ülkemiz 
bu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır. 1.12.1989 

  

(4) 4.9.1989 
(2) 30.10.1989 
(3) 5.10.1989 
(4) 30.11.1989 

Cumhuriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 

(9) Bu teklif, dergimiz baskıdayken ilgili komisyonda 
görüşülmüş ve reddedilmiştir. 
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(14) "Eski bir karanlık ve ormanlar 

soyundan geliyorum, / Ama tıpkı bir kuyudaymış 
gibi iki büklüm girip / Kör bir adam gibi el yor- 
damiyla / Yolumu bulmaya çalışırken toprak- 
larımda, / Adımlarıma yön verecek parmaklıklar 
yoksa da / Vardır senin gülünün büyümesi evim- 
de / İçimde büyümeyi sürdürüyorum, / Köklerin 
çok derinde." (Serenat - Pablo Neruda.) 

"Gençlik caddesi 59/1". 60 lı yıllarda, bir 
avuç üniversitelinin barındığı, düşüncelerine 
çıkış yolu aradıkları, umutlarının yeşermesi, boy 
vermesi için gece-gündüz tartıştıkları eğitim ye- 
riydi. Anadolu'nun bağrından kopup gelen her- 
kese açıktı. 60 lı yılların genç insanlarının genel 
eğilimi; yurt sorunlarına sahip çıkma, güzeli ve 
doğruyu arama bizde de, kendi ulusal kim- 
liğimizi kazanma şeklinde kendisini göstermişti. 
Düşünce, bilinç henüz cılız olduğu için forumlar 
düzenliyemiyor, geniş kitlelere seslenemiyorsak 
da her katmandan soruna sahip çıkan, düşünen, 
araştıran insan sayımız az sayılmazdı. "Gençlik 
caddesi 59/1", Anadolu'nun tüm yerleşim birim- 
lerine sesini duyurabilen, sesine yankı bulabilen 
bir yerdi. Özverili, kendi ulusal kültürlerine 
saygılı insanlardı buranın sahipleri. Yap- 
macıksız, içten oldukları için de herkesi etkiliyor- 
lardı. Salt, üniversite öğrencilerinin barınağı 
değildi "Gençlik caddesi 59/1", düşünceler bura- 
da filizleniyor, İzzet Abi'nin, Yasin Abi'nin 

evinde sulanıyor, göğeriyor, genç insanlarımızın 
bitmez tükenmez tartışmalarıyla, köylerimizi 
ziyaretleriyle, törelerimize ve insanlarımıza 
sevgiyle büyüyor, yaşlılarımızın sımsıcacık 
bakışlarıyla olgunlaşıyordu. 

"125. Yıl Kültür Haftası" boyunca hep 
geçmişi yaşadım. Saygı ve sevgiyle andım bizi 
"kör kuyudan çıkarıp" aydınlığa ulaştırmak için 
savaşım veren büyüklerimizi, arkadaşlarımızı. 
Gençliğimizin kararlı, duygu ve düşünceyi aynı 
potada eritmesini bilen tutum ve davranışlarıyla 
gönendim. Bizim için gelecek, bilinmezliğe açılan 
bir yol olmaktan çıktı. Netleşti, berraklaştı yolu- 
muz. Artık kararlılıkla adım atmalıyız. 

(15) "Elimi tut, sihirli kanatlarına bindir 

/ Işığın gizemli renklerini göster bana / Umut, 
uyanmak istiyorum bir sabah / Koşmak istiyo- 
rum Maykop sokaklarında. Görmedim seni ama 
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görmüş gibiyim / Her gece belirirsin düşlerimin 
arasında: / Kah bir gazete alırım, bir kitap / Kah 
Savsırıko ile karşılaşırım bir bulvarda." (Ayışığı 

Sonat'ından) 

Mültecilerden biri, Kafkasya'ya gittiğimi 
duyunca ziyaretime gelmişti. Heyecanlıydı. 
Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Durmadan sorular 
soruyordu. Yanıtlarım, mültecimizi doyurmamış 
olacak, heyecanı durulmaya, gözlerindeki parıltı 
sönmeye başlamıştı. "Sen Maykop'a gitmedin 
mi?" demişti. Ben böyle bir sorunun sorulmasının 
nedenini kestirememiş, olumsuz yanıt ver- 
miştim. Çok üzülmüştü Maykop'u görmeden 
Kafkasya'dan döndüğüme. Geçmişe, gizemli 
anılarına dalmıştı. Bir ara, "Maykop, ah May- 
kop." diye inlemişti. 

Çok mu büyük, mutlaka bilinmesi gereken 
bir kent mi Maykop? Dünya kültürüne yön vere- 
cek, insanlığı aydınlığa çıkaracak yazarlar, 
ozanlar, düşünürler mi yetiştirdi? Dünya in- 

sanlığı için vazgeçilmez bir özelliğe mi sahip? 
Toplumların sosyal, kültürel yapılan- 

malarında kentlerin üstlendikleri işlev yad- 

sınamaz. Yazarları, çizerleri, ressamları, müzis- 

yenleri, kültür erlerini bir araya kentler getiri- 
yor. Paris bu denli önemli ve ünlü olmasını neye 
borçlu sanıyorsunuz? Ben İstanbul'u Küllüğü, 
Çiçek Pasajı, sinema ve tiyatroları, resim galeri- 
leri, Yaşar Kemal'i, Aziz Nesin'i, Nazım Hik- 

met'i, Süleymaniye'si, Boğazı, Kız kulesi... ile 
anımsarım. Bab-ı Ali'siz bir İstanbul düşünebilir 
misiniz? 

Peki, Maykop'un benim için, Adıgeler için 
ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu 
yadsıyabilirmisiniz? Ç'eraşe Tembot'un, Meş- 
baş'e İshak'ın yaşadıkları kent Maykop. Hade- 
gatle'nin, Thabısım Vumar'ın düşündüğü, soluk 

alıp verdiği bir kent Maykop. Maykop'da Nart 
ulularının sesleri hala yankılanır. Thageleç'le, 
Tlepş'le, Savsırıko ile bir bulvarda, bir ara So- 
kakta, bir köyde karşılaşabilirsiniz. Kültürü- 
müzün gelişimine katkıda bulunacak genç- 
lerimizin öğrenme heyecanı duydukları, düşün- 
celerinin durulduğu, netleştiği, ilk yazılarını 
yazdıkları, ilk aşık oldukları, gelişimlerinin 

başdöndürücü güzelliklerini tattıkları bir kent 
Maykop. 

Ben, Maykop'u hiç görmedim, ama sevi- 

yorum, 
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(16) Suriye'de yaşayan dostum, yazar 

Kumuk Memduh'un rivayetidir: 

Bulgaristan'ın ünlü bayan ozanlarından 
biri Suriye'ye gelmişti. Nasıl olduysa, der- 
neğimizi buldu, ziyaretimize geldi. Adıgeymiş. 
Söyleşirken bir ara: 

— "Adıge olduğunu söylüyorsun. İna- 
niyoruz Adıge olduğuna. Yalnız, dil bilmiyorsun, 
töre bilmiyorsun, hatta kimlerden olduğunu bile 
söyleyemiyorsun. Sali, Adigeyim,demekle Adıge 
olunabilir mi? Nereden biliyorsun Adıge oldu- 
gunu", diye sordu içimizden biri. 

— "Çok yaşlı olan anam köyde yaşı- 
yordu. Ben, yaz dinlencelerini köyde geçiri- 
yordum. Yaşlı anam köye her gidişimde avlu 
kapısını, evin kapısını kilitler, kilitli olan sandığı 

açar, en dipte duran Adıge giysilerini bana 
gösterirdi. Bana, Adıge olduğumu anamın bu 
giysileri öğretti." demişti. 

Tanrım, tanrım, tanrım!... Böylesine bir 
işkencenin insana reva görüldüğünü hiç duy- 
mamıştım. 

Ve... Bulgaristan'da 20.000 Adıge tama- 
men yok edilmiş. 

a 

(17) Dünya, baş döndürücü bir hızla 

değişiyor. "Öcü" olarak gösterilen 
"Demirperde" ülkeleri, dünyaya açılımlarını en- 

gelleyen perdeyi erittiler. Berlin duvarı delindi. 
İki Almanya birleşti, birleşecek. Glaknost ve Per- 
estroika etkin bir biçimde meyvesini vermeye 
başladı. Tüm Sovyetlerde olduğu gibi, Adıgey, 
Kabardey, Çerkes, Abhazya'da insanı heyecan- 
landıran olaylar oluyor. Oradaki insanlarımızın 
heyecanlarını bizde duyuyoruz. 

"125. Yıl Kültür Haftası", insanlarımız 
üzerinde büyük etki yaptı. Çeşitli etkenlerle 
anavatana duyulan kuşkular dağıldı, sımsıcak 
bir özlem, bir sevgi sardı kalpleri. Bir zamanlar 
Setenay'ın. ormandan devşirerek evinin önüne 
diktiği çiçek-sevgi, özlem, umut, çiçeği-tuttu, 
serpildi, büyüdü, gizemli kokusunu yaymaya 

başladı. Setenay'ın yeşerttiği özlem çiçeği, artık 
- bu özlem, bu çile bitsin, diyor. Anavatan'a ilk 
adımın atılmasını bekliyor. Atılan bu ilk adımı iz- 
leyecek yüzlerce, binlerce adımın olacağına 
inanıyorum. i 

(18) Murat Bardakçı, Hürriyet Gösteri 

Sanat Dergisi'nin 109. sayısında "Arap 
Müziğinin Babası Abdülvahap ile Söyleşi" adlı 
yazısında: ("Mısır'da yüzlerce yıl hüküm süren 
Çerkes Memlükler'in torunlarının "Türk" olarak 
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anıldıklarını bildiğim için "Demek siz de Memlük 
soyundansınız" dedim), diyor. 

Okullarda okutulan tarih kitapları Mem- 
lükler'in Türk olduklarını yazar. Acaba, diyor- 
um, Mısır'da Çerkes Memlükler'inden başka 
Türk Memlükleri de mi yaşamıştı? 

Yavuz Sultan Selim'in, Mısır seferine 

çıkabilmek için zamanın Şeyhülislamı Cemali 
Efendi'den hangi gerekçeyle fetva aldığını bili- 
yormuydunuz? 

(Eğer islama bağlı olan bir ülke (yani 
Mısır) kendi insanlarını Müslüman olmayanlar- 
la (yani Çerkesler'le demek istiyor) birleşmeğe 
razı edecek olursa, bu Müslüman ülkenin insan- 

larını öldürmek caiz midir?" sorusuna Cemali 
Efendi, hiç tereddüt etmeden: "Başkaca hiç bir 

NEDEN'e gerek olmaksızın EVET, öldürülebilir" 
cevabını vermiştir.) (Prof. Dr. İlhan Arsel. Top- 
lumsal Geriliğimizin Sorumluları. Din Adamları ve 

Aydınlar. Ankara. 1977, s. 26). 

Memlüklüler üzerine halkımızın söylen- 
cesidir : 

Yavuz, Memlüklerle yaptığı . savaşta 
Kanşavgur'u (Kansugavri) öldürmüş, Toman- 
bay'ı da tutsak almıştı. Yavuz, ne düşündüyse, 

Tomanbay'ı sağına alarak Kahire'ye girmişti. 
Mısır Fatihi'ni karşılayanlar, Tomanbay'ın adını 
bağırıyorlar, yenilmiş olmasına karşın alkışlı- 
yorlardı. Yavuz hem şaşkın, hem de hiddetliydi : 

-"Niçin”, diye bağırdı yanındakilere, "Ni- 
çin beni değil de Tomanbay'ı alkışlıyorlar. Oysa 
savaşı ben kazandım!.." 

-"Efendim", dedi yanındakiler, "Çerkes 
töresidir: Sağda dikilen büyük sayılır." 

Bu olay üzerine Yavuz Sultan Selim, ile- 
ride başıma iş açar, kaygusuyla Tomanbay'ı 
öldürtmüştü. 

(19) 19.12.1989 tarihli GÜNEŞ Gaze- 
tesi'nin 4. sayfasında yer alan "DYP ve SDP 
Genel Başkanları F. Alman WDR'ye konuştu" 
başlıklı haberde Sayın Bülent Ecevit'in "(...) 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürtlerin 
kendi dillerini kullanabilmeleri gerektiğine 
değindi ve anayasanın bu konuda getirdiği 
kısıtlamayı büyük bir ayıp saydığını belirtti" di- 
yordu. 

Kürtlerin yıllar süren örgütlü müca- 
deleleri sonunda Türk ve dünya kamuoyunun 
"Kürt sorunu"na sahip çıkmasını, gelecek için 
umut veren bir gelişme olarak görüyor, sevini- 
yoruz. , | 

T.C. vatandaşı olan halklar içinde dillerini 
kullanmaları anayasaca engellenen sadece 
Kürtler değildir. T.C. vatandaşı olan etnik halk- 
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lar üzerinde sistemli baskıların uygulanageldiği, 
dolayısıyla da dillerine ve kültürel özelliklerine 
yabancılaştırıldıkları vakıadır. Halkımızın kül- 

türel sorunlarına, dillerine sahip çıkamaması, 
dahası, yadsınması, uygulanan sistemli bas- 
kıların neticesidir. 50 li yıllarda, Antalya saat ku- 
lesinin caddeye bakan duvarına asılan tabelanın 
ne anlama geldiğini bugün de düşünürüm: 

"VATANDAŞ, TÜRKÇE KONUŞ!" 
Kime yönelikti bu uyarı? 

- Çerkes ve Giritlilere 

- Peki, T.C. vatandaşı olan, tüm ben- 
liğiyle T.C. nin yükseltilmesi ve yüceltilmesi için 
çalışan bu halkların kendi dilleriyle konuş- 
malarının kime, ne gibi zararı olacaktı? 

Küçücük beynime kazılmış olan bu soru- 
nun yanıtını bugün bile bulabilmiş değilim. Halk- 
ların, birbirinin dillerine ve törelerine saygı du- 
yarak, tasa ve kıvançlarını paylaşarak, insanca, 
özgür bir ortamda yaşamalarını sürdürmeleri 
insanlığa duyulan saygı ve sevginin gereği değil 
mi? Bir halkın dilinin, kültürünün yok olması, 

başka bir ulusa ne gibi yararlar sağlayabilir? 
Bugün UBIH dili dünya sahnesinden silindi. 
İnsanoğlunun yüzyıllar süren çabası sonunda 
oluşturduğu bir güzellik, bir kültür böylece yok 
oldu. Bu yok oluş, insanlığın onurunu küçültmedi 
mi? Yara almadı mı insanoğlunun yüreği? 
Dünya dillerinin oluşturmuş olduğu mozayiğin 
bir parçasının koparılıp atılması kime, ne ka- 
zandırdı? 

Eğer sahip çıkılmazsa, gerekli önlemler 
alınmazsa kısa bir zaman dilimi içinde Anado- 

lu'nun bağrında yok olacak dil ve kültürlerin 
olduğu yadsınamaz. Aydınlarımızın, insanlık 
onur ve gururunu taşıyanların bu soruna sahip 
çıkacakları umudunu taşımamız, acımızı birazcık 
olsun hafifletiyor. 

(20) Dünya hızlı bir değişim içinde. 

Ülkemizde bile daha önceleri konuşulması 
"tabu" sayılan 141, 142, 163. maddeler ile "Kürt 

sorunu", dil sorunu gibi bazı konular gazete, 

dergi, hatta TV. de konuşulmaya başlandı. "Bu 
oluşum ve değişimler bizi ırgalamaz", diyerek 
gelişen olaylar karşısında duyarsız olamayız. 
Son nefesini solumakta olan bir halkın çocukları 
olarak bizlerin tarihi sorumluluğumuzu yerine 
getirmemiz bir zorunluluktan öte, yüzyıllar boy- 
unca ulusal onurlarını korumak. için savaşım 
veren atalarımıza minnet borcumuzu ödemek 
olacaktır. 

| © 17 Aralık 1989 tarihli Cumhuriyet Gazete- 
sinde, Oktay Akbal'ın "EVET - HAYIR" adlı 
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köşesinde "Kürt Sorunuyla İlgili Bir Açıklama" 
adlı yazısı çok ilginçti. i 

5HP den ayrılan 16 Milletvekili ortak 
açıklamalarında ("düşüncelerinin kimi odaklar 
tarafından amaçlı olarak saptırıldığını, bu odak- 
ların konuya önyargılı yaklaştıklarını") dile geti- 
ren bildirinin bir bölümünü köşesine alan Oktay 
Akbal (“altı maddelik temel ögeyle yaklaştıkları") 
bildiriyi "Geleceğe bir belge olması amacıyla 
sütunuma aldım”, diyordu. 

16 Milletvekilinin açıklamalarına katıl- 

mamak olası değil. Ancak biz 2. 3. ve 6. maddele- 
ri -özellikleri nedeniyle- olduğu gibi alıyor, yo- 
rumunu size bırakıyoruz. 

“2- Sorun yalnızca Kürt kökenli yurt- 
taşlarımıza özgü bir sorun olarak ele 
alınmamalıdır. Hangi kökten olursa olsun, 
herkes etnik kimliğini, özelliklerini, benlik nite- 

liklerini, özgün kültürünü açıklamak, geliştirmek 
ve bunların tanınmasını ve saygı duyulmasını 
istemek ve sağlamak hakkına sahip olmalıdır. 
Bunun yapılmasıyla Türkiye'nin bölüneceğini ve 
birliğinin parçalanacağını düşünmek, demokra- 
siye güvenmemek, temel insan haklarına sâygı 
duymamak ve bir büyük toplumsal zengin- 
leşmeyi reddetmek demektir." (Alıntıların altını 
ben çizdim.) 

3- "Sorunun çözümü yalnızca Kürt kö- 
kenli yurttaşlarımıza bırakılmamalıdır. Sorun, 
tüm Türkiyelilerin ortak sorunu olarak görül- 
melidir." 

6- "Üniter devlet yapısını ve Türkçenin 
resmi dil olarak korunmasını, sorunun demokra- 
tik bir çözüme kavuşturulması yolunda birer en- 
gel olarak görmüyoruz. Ancak bizim bu 
görüşümüze katılmayanların ve farklı düşün- 
celer öne sürenlerin düşüncelerine de engeller 
koymayı düşünce özgürlüğüne aykırı bir tavır 
sayıyoruz." 

(21) Ozan Tekin Sönmez, "Şafağın De- 
mircisi" adlı yapıtını imzalarken "Uyandırılmış 
günler adına" diye yazmıştı. 

Anadolu'da yaşayan Adıgelerin uyanışı, 
iyiye, güzele yönelişi, demokratik hak ve 
özgürlüklerini savunuşu, Türk aydınının, yurtse- 

verinin uyanışına bağlı. Bütünün bir parçası 
olduğumuza göre, bütünün eksiklikleri, aç- 
mazları, olaya yaklaşım biçimi bizleri de etkile- 

mekte. 

Dünyanın yeniden yapılahdığı şu aşa- 
mada daha çok sorumluluk üstlenmeli Adıge 
aydını, olan biteni gerçekçi değerlendirmeli, yol 
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ayırımında olduğumuzu bilmeli. Geçmişten daha 
sevecen, akılcı, duyarlı olmalı, geniş kitlelere 

açabilmeli kucağını. Dar görüşten, dar grupcu- 
luktan kaçınmalı. Durmanın, kulak kabart- 
manın, güzelliklere sevinerek, olumsuzu 
eleştirmenin sırası değil. Eli kalem tutan, ağzı 
laf eden, dinleyebilen, iyi ve doğru olana 
yürekten sevinebilen, geleceğe umutla bakan, 

ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutabilen 
herkese, her kesime sorumluluk düşüyor bugün. 

Yok oluşun yol ayırımında olan halkın 
çocukları! Bizlere bilinç taşıyan, uyandıranlar 
adına, "uyandırılmış günler adına", insanlığın 
güzele ulaşabilmesi için yaşamlarını bizlere su- 
nanlar adına, erdemiiliğin sinmemek, soluğun- 

dan korkmamak olduğunu yaşamlarıyla bizlere 
gösterenler adına, göçün acısını içlerinde duya- 
rak geceleri gizli gizli ağlayan, anavatanlarını 
bir türlü unutamayan ninelerimiz, dedelerimiz 
adına özbenliğimize sahip çıkmanın zamanı gel- 
medi mi? Artık bu kadar uyumak yetsin, bir son 
verelim nemelazımcılığa! Gözlerimizi açalım ve 
görelim değişen dünyamızı. Ufuklardan doğ- 
makta olan aydınlık günleri görelim. Yakın bir 
gelecekte, buralarda Adıgeler yaşamıştı dedirt- 
memek istiyorsak bu vurdumduymazlık niye?.. 

(22) "Hazırol kalbim / Türküsünü söyle- 
meye / Derin yara almış / Bir umudun" Metin 
Demirtaş. 

“Geçen yıl bir gece, düşümde ceguak'ue 
görmüştüm. Üç-dört ay kurtulamamıştım dü- 
şümün etkisinden. Benim, çılgın “bir fanatik 
olduğumu düşünenleriniz olabilir. Öyle ya, bir ' 
düşün etkisinde üç-dört ay kalabilen bir insana 
başka ne denebilir? 

Hayır, ben çılgın değilim, fanatik de. 
Yalnız, ceguak'ue'nın Adığe toplumu için ne vaz- 
geçilmez bir işleve sahip olduğunu bildiğimden 
günlerce, hatta aylarca etkilenmiştim dü- 
şümden. Ceguak'ue, feodal toplum yapımızın 
ortaya çıkarmış olduğu en güzel ve en anlamlı 
organlardan biri. Ceguak'ue, Adığe dilini, 
töresini geliştirmeyi ve korumayı amaç edinmiş, 
toplumumuzun sosyal güvencesi olmuş. Yüz- 
yılların acılarını, sevinçlerini kanatlandırmış, 
günümüze uçurmuş. Nart destanlarını, Hath'ın 
Oğlu Koç'as, Andemirkan... gibi destan ve 
türküleri kimin yaratıcılığına borçluyuz sanı- 
yorsunuz? Dilimizin kimi zaman keskin, 
uzlaşmasız, kimi zaman ise ipek gibi yumuşak 
olmasını, törelerimizin insana duymuş olduğu 
sevgi ve saygıyı,insansız bir ortamın bir hiç 
olduğunu, insanca yaşamayı kim öğretti? 
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Tüm sosyal olayları dile getirişi gibi ce- 

guak'ue "aşkı"da kendine özgü bir dille anlatmış. 
Aşk betimlemelerinde dilimizin zenginliğini, im- 
gelem gücünü somut bir şekilde görebiliyoruz. 
Voredlerimizi dinlediğinde yenice sevgiye açılan 
kalbleri tutuşturuyor, aşkın erinçlendirici hazzını 
tattırıyor, kanat takıp uçuruyor, İnsanlara in- 
sanca bakmayı öğretiyor. Yaşlılarımızın kalble- 
rinde küllenmeye başlamış aşk ateşini eşeliyor, 
geçmişin güzel günlerini yeniden yaşatıyor. 

"Zepıtlır'e zeremişeme sermiğue dıde du- 
nayemç'e jehanami" 

"Wigezguelejamığo guşeteme denap'e 
dışap'em wihezğelinti” 

Sevenin özlemini, düşünü ve tasasını, ne 

kadar gerçekci ve yalın anlatıyor, değil mi? 

Binlerce şarkımız var halk arasında 

söylenen. Ama dostum Doğan Özden'in 
söyledikleri bir başka güzel. Doğan, yüzyılların 
fırtınalarıyla, sevgiyi kendine çeken izotopuyla 
günümüze gelen şarkılarımıza yeni anlamlar, 
yeni işlevler yükleyerek söylüyor. Onun şar- 
kılarını dinlerken rahatlıyorum, yüzyıllarımızı 
gözden geçiriyorum. Geçmiş ve şimdiki zaman. 
bütünleşiyor Doğan'ın yorumlarında. Taşlaşmış 
kalbleri bile yumuşatacak, devindirecek, sevin- 

direcek güzellikte söylüyor Doğan. Doğan'ın 
söylemiş olduğu güzel şarkılardan birinin 
güftesini birlikte okumaya'ne dersiniz? 

"Se we wıizıstleğhurem wi maf'em se syesır 

Soğhıri sowç'ıte sımığhşşiy sızeguewıd 

Mı duneyışxuem jeğhueğhu şşızikuedşş we si 
duney 

Yew mığhue sıwnexhujamığhui se. 

Jeğhueğhu zi maş'em sıtu yi nasıp we si duney 

Si guşşhar gıtyebeğamığhui se. 

Mı di 'Uaşşhaşxuemi dığher ç'eryedzeri . 

Sigu gışşridzeç'e maf'er gısşş'onemiğhueri se. 

Tlağhunığhe maf'er sıtu garıwıf'e we si duney 

Yajje sıxhuri sıtletleja mığhui se. 

Ghatxem yi dexağhım ts'ıxupser dyehaxır 

Se si pser dezıhexar jeğhueğhum sf'ağhek'ueday 

Sizeguemıwdıpew ze sıp'uptlejtem si dexeç'ey 

Duney f'ıts'er nexu gısşşıxhunmuığhuet se." 
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Dün gece bir düş gördüm, hatta bir 
değil, biribirine ulanmış birkaç düş 

. gördüm. 1960'lı yıllara gitmişim, 1964 yılı, 
Ankara da Necatibey Caddesinin köprüden 
Sıhhıye'ye doğru olan bölümünde, bu günkü 
Bağkur binalarının olduğu yerde, sonradan 
yıkılmış olan kiralık bir dairede, Ankara 
Kafkas Kültür Derneği'nin Lokalindeydim. 
Yanımda akrabam Uğur Yagan da var. 

Yaşar Batu, Sefer Berzeg, Haluk Yediç, 
soyadını anımsayamadığım Rezzan adında 
genç bir hanım ve daha başka kişilerin bu- 
lunduğu bir ortamı yaşıyorum. Kızlı erkek- 
li genç bir topluluk salonda biribirlerinin 
avuçlarına vurarak "Aguawue" denilen bir 
oyun oynuyorlar. Derken salonun bir baş- 
ka köşesi belleğimin başka bir köşesinde 

aydınlık kazanıyor. Bu köşede ise sonra- 
dan adlarının Sefer Berzeg ve Haluk Yediç 
olduğunu öğrendiğim iki genç adam çok. 
ciddi bir havada satranç oynuyorlar. Entel- 
lektüel tipli, ince yapılı bir başka genç, Bi- 
danuk Hayati ise bu oyunu izliyor. Sefer 
Berzeg'in yüz ifadesi çok ciddi ve kaşının 
biri kalkık. 

Düşler, çok ilginçtirler. 1964 den 
anında 1970-71 yıllarında, Gençlik Cadde- 
sinde 59/1 de Baturay Yediç, Hatko Erdem, 
Nihai Yediç, Necdet Hatam, Yahya Giş, 
Süleyman Yançatoral ve sis perdelerinin 
altında başka tipler, örneğin Musa İşcan, 
Şocen Orhan, Çetav Kemal ve başkaları be- 
liriyor. 

Uzun uzun el sanatları sergimizin 
"nasıl olması gerektiğini, tartışıyoruz. 
Asım Berzeg'in "Cancagızım" diye başlayan 
yüksek perdedeki sesi tartışmaları 
bastırıyor. 

Derken bir bahar günü İkizce köyü 
yakınlarında kalabalık bir katılımla 
yaptığımız bir piknik düş sahnemde beli- 
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riyor. Gençler bir tarafta seyyar bir yayın 
sergisi hazırlamaya çalışıyorlar. Ön plan- 
daki belirgin tipler, Nihat Berzeg, Şamil 
Jane, Cevat Bageoğlu, Bezerokue Keramet- 
tin, Yusuf Taymaz, Mürşide Fidan ve 
başkaları... Sergi yüzünden çıkan bir 
tartışma canlanıyor düşümde; Rahmetli 
Kankuş Bedrettin ile Aslan Arı "Nartların 
Sesi" gazetesinin bu seyyar sergide satılıp 
satılamayacağını tartışıyorlar. Düşümde 
kendi kendime düşünüyorum, Kankuş Rah- 
metli olmuştu. Burada Arslan Arı'ile nasıl 
tartışabiliyor, bu bilinmezliği bir türlü 
çözemiyorum. Bu çözümsüzlüğün verdiği 
sıkıntı ile kan-ter içerisinde düş aleminden 
uyanıyorum. 

Çok ilginç, Dernek ve Çevresi, şuur 
altında ne denli yer etmiş. Değişik mekan- 
larda ve değişik zamanlarda geçen, ama hep 
dernek çevresinde geçen olaylar, kopuk ko- 
puk bir sinema şeridi gibi... 

Bu düş derneğe üye olmaya mecbur 
edildiğim 1964 yılını anımsatıyor bana. O 
yıl, ben henüz yeni üniversite öğrencisi 
olmuşum. Kasım ayı sonlarındayız. iİstan- 
bul'dan akrabamız Zekiye (Yağan) teyze ge- 
liyor. Onun Ankara'da olduğunu haber alan 
dernek çevresindeki o günün büyükleri, 
Rahmetli Dr. Zekiye Kazuk, İzzet Aydemir, 
Rahmetli Elbrus Gaytaoğlu ve eşi Fevziye 
Hanım ve şimdi anımsayamadığım birkaç 
kişi daha Zekiye Teyzeyi ziyarete, evimize 
geliyorlar. Bu ziyaret beni Ankara Kafkas 
Kültür Derneği 'ortamına tepe taklak itiyor. 
Nasıl mı..? Anlatayım. Bu ziyaret sırasında 
yapılan sohbetlerde söz dönüp dolaşıyor ve 
Misafirimiz Zekiye Yağan'ın genç kızlığın- 
da çok ünlü, çok iyi derecede armonik 
çaldığı noktasında düğümleniyor. Bunun 
üzerine Elbruz Gaytaoğlu, bir de süklüm 
püklüm onları dinleyen ben ve Uğur Yağan'ı 
işaret ederek derneğe gitmemizi ve oradan 
armonik getirmemizi istiyor. O güne kadar 
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Derneğe hiç gitmemişiz. Ayrıca Anka- 
ra'yıda pek iyi bilmiyoruz. Elbruz Hoca bize 
bir kroki çiziyor, nereden dolmuşa bi- 
neceğimizi, nerede ineceğimizi işaretleyip 
elimize tutuşturuyor. Çizilen kroki ile Nec- 
atibey Caddesindeki Dernek lJokaline 
ulaşıyoruz. Biraz önce düşümde gördüğümü 
anlattığım sahne sanırım bu ilk dernek 
ziyaretimizin belleğimde, şuur altında ka- 
lan negatifidir. Anlattığım gibi derneği ilk 
kez teneffüs etmekteyiz. Bir tapınağa girer 
gibi sessiz ve heyecan içerisindeyim. Benim 
bu heyecanım ile, orada pervasızca, 
şakıyarak Aguawue oynayan gençlerin ra- 
hatlığı o kadar tezat idi ki, hemen oradan 
kaçmak istiyorum. Bu sırada yönetim kur- 
rulu odasından çıkan biri, çok gür bir sesle, 
azarlar gibi bağırıyor, 

"Hey siz gelin bakalım, ne o ilk kez 
n 

Korkarak ses tonumu çok zor ayar- 
layarak, 

"-Evet, ilk kez geliyoruz. Elbruz Gay- 
taoğlu'nun pusulası var. Armonik 
gölürmemizi istiyor..." diyebiliyorum. 

- Bu uzun boylu, gür sesli sarışın adam 
bizi yönelim kurulu odasına sokarak birer 

- sandalyeye buyur edip ve aynı ses tonu ile 
sorularını peş peşe diziyor : 

*-Nerelisiniz, Adıge olduğunuz belli 
ama derneğe üyemisiniz bakalım.."? Kor- 
karak yanıtlıyorum bu soruyu. 

"Hayır. Henüz üye değilim.." 

Demez olaydım. Karşımdaki adam 
daha da gürlemeye başlıyor. 

"-Teres'e bak, özürü kabahalinden 
büyük, hem Ankara'da oturacak öğrenci ol- 
acaksın, hem de derneğe halâ üye olmaya- 
caksın..." 

Hem oracıkta, yaşımız, başımız so- 
rulmadan, hüviyetlerimize bakılmaksızın 
Derneğe üye kaydedilmiş, hem azar işitmiş, 
hem de armoniki alıp eve dönmüştüm. Beni 
Derneğe üye kaydeden Baba Yaşar (Yaşar 
Balu) ağabeyimizin kulakları çınlasın. 
Derneğe giriş o giriş, çeyrek yüzyılı doldur- 
duk. Ben yaşlanıyorum. Ama derneğimiz 
halâ genç, henüz yeni atılım peşindedir. 

Yıllar yılları kovaladı, mutlu 
günlerle acılı sıkıntılı günler bir arada 
yaşandı. Dernekten, bir şarkıda söylendiği 
gibi kimler geldi, kimler geçti... Bütün bu 
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gelip geçenleri bir bir anımsamak pek olası 
değil. Ama kimi isimler varki, bunları un- 
utinak hiç de olası değil. Bu isimler Derneği 
kuran yaşatan, bu günlere getiren kişiler. 
Eğer Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği 
tarihinin 125 yıllık Sürgün tarihimizin 
içinde özel bir yeri varsa, bu saygıdeğer 
kişilerinde Ankara Derneği tarihi 
içerisinde muhakkak ki çok yerleri vardır. 

Ben derimki, Ey saygıdeğer 
büyüklerim, arkadaşlarım, dostlarım.. Za- 
man zaman da olsa kader birliği ettiğim 
sizler.. Gelin, yeniden buluşalım, hepimi- 
zin evi olan Derneğimizin, dolayısı ile de 
toplumumuzun kültüre! sorunlarına bir- 
likte, eskiden olduğu gibi omuz verelim. Bu 
doyumsuz hazzı yeniden birlikte tadalım. 

Yineliyorum. Sürgün tarihimizin bir 
bölümü olan Ankara Kuzey Kafkasya 
Kültür Derneği tarihini yazmak gerek, bu- 
nun için de siz değerli dostlarımızın 
anılarını biribirine eklemek gerek. 

Saygıdeğer büyüklerim, İzzet Ayde- 
mir, Sümer Aydemir, Ihsan Sabri Bulur, 
Yaşar Bağ, Kemal Cankat, Saime Cankat, 
Fikret, İsmet ve Aysel Çeviker'ler. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, dostlarım. 
Cetav Kemal, Eray Yüksel, Şocen Orhan, 
Hatko Erdem, Yalıya Gış, Bislân Hurmu, Ci- 
-han Candemir, Sayın Süzer, Baturay Yediç, 
Nihai Yediç, Sefer Berzeg, Namık Sarıgül, 
Haluk Yediç, Kıraç Büyüka, Bidanuk Haya- 
ti, Asım Berzeg, Sait Çapar, Selva Balkıs, 
Kemal Celokua,.. Daha genç kardeşlerim, 
Şamil Jane, Bezerokue Keramettin, Nihat 
Berzeg, Murşide Fidan (Şen), Yunus Blen- 
gaps, Mehmet Uzun ve şu anda isimlerini 
sayma olanağı bulamadığım, diğer 
.büyüklerim, dostlarım, genç kardeşlerim... 
Derneğe ilişkin, acı, tatlı anılarınızı, varsa 
elinizde o dönemden kalma belgelerinizi, 
bildiğiniz her şeyi aklarmanızı istiyorum. 
Bunu o temiz amaçlı kader birliğimiz, bir- 
likteliğimiz adına istiyorum. Derneği- 
imizin, dolayısı ile Sürgün yaşamımızın ta- 
rihi. için istiyorum. İlgi göstereceğinizden 
de peşinen umutluyum... Bekliyorum... o 

14 Aralık 1989, Ankara 
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TLUŞE Süleyman     

Uzunyayla bozkırında 125 yıldır bir tarihi, dili 

ve kültürü yaşatmaya çalışan insanları tanıyor- 

musunuz bilmiyorum. Tanımıyorsanız, bu sizin 
için tarihi bir kayıp. Tanıma fırsatı bulup ta, oralarda 
az da olsa bir gözlem yapabildiyseniz yüzyıllık 
ADIGE dil ve kültürünün yaşam mücadelesi için- 
de olduğunu görürsünüz. > 

O sevimli, candan, duygulu, alçak gönüllü 
insancıl, gönlü sevgi ve saygı dolu insanların, dil 
ve kültürleriyle tarihi yaşatma ve sahiplenme İs- 
teklerine karşın, yaşam dirençlerinin zayıfladığını, 
bir arayış içerisinde olduklarını görürsünüz. 

Kendilerine özgü dil ve kültürleriyle, yerli 
Anadolu halklarından farklı sosyal yapıları olan bu 
insanların gözlerinde, kalplerinde, gün geçtikçe 
zayıflayıp yok olan, bir tarihi görürsünüz. 

Bu güzelim insanları, belli belirsiz bir gücün. 
bir yerlerden alıp bir yerlere götürdüğünü görür- 
sünüz. 

Bu güç o insanları, Anadillerini götürüyor, 
bin yıllık özgün halk kültüründeki xabzeyi götü- 
rüyor ve tarih toprak oluyor. 

Kuzey Kafkasyalılara ait bir çok lehçeyi du- 
yabileceğiniz, tesbih taneleri gibi dizilen köylerde 
tarih toprak olurken, insanlar çaresiz, günlük 
yaşamın değirmeninde öğütülüyorlar. İ 

Toprak bu insanların tarihini yutarak besle- 
niyor. Her yıl bir kaç yaşlı insan, özgün halk - 
kültürüne ilişkin bilgileri beyinlerinde, toprak oluy- 
orlar. 10 yıl önce duyduğunuz ADIGE vored 
(şarkı), atasözü, hikâyelerini şimdi duymanız 

mümkün değil. Artık halkın yaşamının bir parçası 
olan bu kültür ürünleri yok. Varsa bile gün 
geçtikçe azalıyor. Çünkü halk artık kendini ya- 
şamıyor. Sadece yaşadığını sanıyor. 

Uzunyayla bozkırında yüzyıllık tarihi soluk- 
layan, toprağın kokusuyla büyümüş aydınlar ne 
yapıyorlar? 

Evet siz, Uzunyayla'nın özgün ADIGE 

kültürüyle büyümüş, yetişmiş değerli aydınlar, bir 
dil ve kültür, tarih yok olurken ne yapıyorsunuz? 

NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

Yüz yıllık bir tarih Uzunyayla bozkırında top- 

rak olurken, sizler "bu bir kaderdir, yok oluş 
kaçınılmazdır" mi diyorsunuz? 

Yoksa eskiye duyulan geleneksel özlemin 
gereği olarak senede bir kaç gün gittiğiniz o 
yörede, gördüklerinizle yetinerek, yok oluş olgu- 
sunu kabul etmiyormusunuz? 
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Kuşkusuz düşüncenizi bilmem mümkün 

değil. Ama yüzyıllık bir yaşam tarzının ürünü olan 

ADIGE kültürü târih olurken, sizlerin duyarsız ola- 
mayacağınızı tahmin ediyorum. Asgari bu şekilde 
düşünmek istiyorum. 

Değerli, saygıdeğer uzunyaylalı aydınlar; 
Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya kalan sizler, ya- 
pacağınız kültürel çalışmalarla, diğer yörelerdeki 
ADIGE'lere de örnek olabilirsiniz. Türkiye'de ya- 
şayan K. Kafkasyalıların gurur kaynağı olan Uzun- 
yayla'da ADIGE dil ve kültürünün yaşatılmasında 
bir çok engel ve güçlükler gözlenmektedir. Ölen 

yaşlılarınızla birlikte bir tarih yok olmaktadır. Asimi- 

lasyon bu hızla gidecek olursa (ki olacağa benzi- 
yor) bir kaç sene sonra, oralarda düğün yapacak, 

cenazenizi kaldıracak insan bulamayacaksınız. 
Son 10 sene öncesiyle bugünkü durumu bir 
karşılaştırdığınızda yok oluş sürecinin ne kadar 
hızlı ve acımasız olduğunu göreceksiniz. Geç- 
mişte, az da olsa günümüzde, sıcaklığını duy- 
duğunuz ADİGE kültürünün en önemli unsur- 
larının yakın bir gelecekte yok olduğunu göre- 
ceksiniz. Diğer bölgelerde yaşayan K. Kafkas- 
yalıların başlarına gelen kültürel yokoluş olgusur- 
nun tüm belirtilerini yörede görmek mümkün. 

Çizilen bu karamsar tablo karşısında sizlere 
çok önemli görevler düştüğü kanısındayım. 

Uzunyayla toprağında yetişmiş, büyük . 
kentlerde başarılı işler yapan, önemli görevler 
üstlenen, gelir düzeyi yüksek, toplumda saygın 

bir yeri olanlardan, ADIGE dil ve kültürünün yok 
oluşuna karşı duyarlı olanlarının yok oluş sorunu 

konusunda çözümler arıyacak olurlarsa, ses geti- 
ren etkili çözümler bulabilecekleri kanısındayım. 
En azından bir Vakıf çevresinde toplanabilirler. 
Bu vakıf Uzunyayla'da yaşayan K. Kafkasyalıların 
tarih, dil ve kültürü konusunda derleme, araş- 
tırma, yayın çalışmalarında bulunur, sosyal day- 
anışmayı arttırıcı çalışmalar yapabilir, Kafkasya'da 
yaşayan soydaşlar arasında kültürel bir bağ oluş- 
turabilir. Bu vakıf Adıgeler arasında dayanışmayı 
arttırdığı gibi kültürel bir kimlikle, insanları bir 

şemsiye altında toplayabilir. Böylece bugüne ka- 
dar yazılamayan, Uzunyayla tarihi yazılmış ve gele- 
cek kuşaklara aktarılmış olur. 

Toprak olan tarihi değerleri araştırıp derle- 
mek ve yazmak konusunda tarihi bir sorumlulukla 
karşı karşıya kalan değerli aydınları, geçmişe duy- 
duğum saygının bir gereği olarak, bu Konuda 
göreve çağırıyorum. 
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Kurşuni, gök, sisle dumanın karıştığı kirli gri bir 
Ankara Pazarı... Pencereden bakıyorum. Dikmen 

,sırilarından Yenimahalieye, Demetevlere dek tüm Ani- 
kara kirli gri'nin altında üşüyor. Pencerelerde rüzgârın 
o seri kamçı sesi duyuluyor. Donmuş yollar, ayna gibi 
parlayan donmuş su birikintileri, kaldırım kıyılarında, 
çöplüklerin çevresinde nevale arayan serçeler, kirli , 
sokak kedileri... Yoldan geçenlerin neteslerinden 
yükselen buhar sütunları. Kalın giysilerin yükü altında 
kolu kanadı düşmüş yorgun bezgin, üşüyen insanlar.. 
Her şey kışa özgü... 

Kış, doğayı beyaz örüsü altına alarak her şeyi 
donduran kış... Yoksulları, güçsüzleri, umarsızları 
sızlatan, ağlatan, yakan kış... Kış bana her zaman 

çocukluğumun Uzunyayla'sını anımsatır. Nerede olur- 
sam olayım, o benim değilken kaderim olmuş olan, o 
katı, sert, çıplak, yoksul beşiğim olan Uzunyaylamı... 
Binlerce kez yeniden yaşarım orayı... Şimdi orada her . 
şey beyaz örtünün altına girmiştir. Ne kadar 
düşünülse de gizi çözümlenemeyen bir boşluk, be- 
yazlık, sessizlik, sinırsızlık, sonsuzluk... Bu beyaz 

sonsuzluğun ortasında İse güçsüz, umarsız, nokta 
gibi, hatta zerre gibi ben. 

Bu sonsuz sessizlik gizeminin delinmesi olası 
değil.. Uzunyaylada. Özellikle de köyüm Kazan- 
cık'ta... Bu sessizlik, yanıt bulunamayan, en çetrefil 
bir bilmece olan bu sonsuz beyazlığın sessizliğidir. 
Oysa Uzunyayla öyle sessiz değildir. Orada bitmeyen 
bir senfoni, bir ağıt vardır her zaman. O beyninizin 
içinde çınlayan, durak bilmeyen amansız bir uğultu, 
acımasız bir rüzgâr sesi vardır. Sürekli ağlayan, inle- 
yen, biteviye ağıt yakan, kızan kükreyen, yalvaran bir 
rüzgâr... İnleyerek damlarda, çatılarda ıslık çalan bu 
rüzgâr sesine giderek alışır insan.. Belki birgün bu 
sesi sevebilirsiniz de... Islığın ve ağıdın duyulmadığı 
gün, nedenini anlayamadığınız bir şaşkınlığa 
düşersiniz. Ya da yol arkadaşınızı yitirmiş gibi bir duy- 
guya kapılırsınız. 

Karın, tipinin, boranın olmadığı, güneşin par- 
. ladığı kış günleri de yok değildir. Ayazın şekillendirdiği 
kristaller, bu sonsuz beyazlığın ortasında pırlanta gibi 

parlar. Karın göz kamaştıran beyazlığından yansıyan 
ışık seli anlatılması olanaksız güzellikler yaratır 

bozkırda... Mavi gökyüzü ile bembeyaz yeryüzü en- 
ginde bir ufuk çizgisinde birleşir. Uzakta karlar altında 
kaybolmuş gibi uyuklayan, kendi yalnızlığı ile başbaşa 
bırakılmış köy evlerinin birkaçının bacasından 

yükselen ince gümüş dumanlar bu karın altında bir 
yaşamın sürdüğünün belirtisidir. 

Böyle havalarda, bu beyaz örtünün üzerine, bir 

ziyafet sofrası hazırlamanın titizliği içerisinde öbek 
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öbek yeşil otlar serpiştirilip koyun sürülerine buyur e- 
dilir. Karlar üzerinde çıtır çıtır yeşil kuru otları yiyen o 
sürmeli gözlülerin seyrine doyum olmaz. Gün hayvan- 
ların sulanması, yerlerine yerleştirilmesi ile bitirilir. 
Gökyüzü kapalı değilse, o beyaz karların arasından 
güneşin batışı da ayrı bir güzellik sergiler. Bembeyaz 
bir denizden batan güneşin bıraktığı ışıktan iz sizi ma- 
sal dünyalarına sürükleyip götürür. 

Herkes evine çekilmiştir artık. Yanan sobaların, 
ocakların başında duman tüten çorbalar yudumlanır, 
bir taraftan da yemeğin üzerine içilecek çay hazırlıkları 
başlar. Çay hazırlıkları başlayınca küçükler için de 
doyulmaz saatlerin başlayacağı belirmiştir. Günkü 
çaysohbetlerine kimi zaman tatlı masal sahneleri 

karışır. 

Çaylar içilmiş, ocaktaki kor parlaklığını yitirmek 
üzeredir. Arada bir parlayarak göz kırpıyor, sanki can 
çekişiyor... Sönmek üzere.. Küçük kardeşim masalın 
sonunu getiremeden annemin dizlerine başını koyarak 
çoktan uykuya dalmış, bir gözünü eli ile kapatarak ma- 
salı dinlemiyormuş gibi görünen yanaşma Osman'ın 
belli ki uykusu gelmiş. Anneanne sözünü bitirecek ki o 
da kalkıp evine gitsin, uyusun... Dışarıda ise rüzgâr 
yeniden esmeye başlamış, uğultusu, duvara çarpışı 
duyuluyor. Annem hepimizi yatırıyor, iyi geceler dile- 
yerek odasına çekiliyor. Annganne'nin anlattığı masal- 
daki fırtına ile dışarıdaki uğultu karışmış, uyu- 
yamiıyorum. Beynimi kemiriyor bu sesler. Kısık petrol 
lambasının ışığı çıplak duvarda şekiller çiziyor, tavanı 
inceleyerek yatıyorum. Yatağın ortasından uzatılmış, 
bütün mertekleri taşıyan ana kolona bakıyorum. Çok 
sağlıklı, düzgün ulu bir ardıç iken kesilerek evimizin 
üzerini kapatmış. Bu ağaçlar, bu denli çıplak bir ortam- 
da, kavak ağacının bile ender yetiştiği bu yörede ne- 
reden elde edilmiştir. Bunu düşünürdüm hep, ama bu 
akşam artık bu soru aklıma takılmıyor. Çünkü 
ağaçların nasıl getirildiğini öğrendim. Geçenlerde, bir 
hafta kadar önce konuk odamızın, sobası İyice 

yakılmıştı. Yatsı namazından sonra babamın akranları, 
arkadaşları toplanıp uzun saatler konuşmuşlardı. 
Komşumuz Bamışt Osman, o kendine has tatlı anlatımı 
ile çok güzel yaşanmış öyküler anlatmıştı. Osman'dan 
dinlediğime göre, bu bizim ev 1877-1878 Osmanlı-Rus 

savaşı yıllarında bitirilmiş. Bamışt Osman'a da babası 
anlatmış. Evler için gerekli ağaçları temin için imece 
usulü ile kağnılarını koşarak yollara koyulmuşlar. Haf- 
talarca süren yolculuktan sonra Toroslara ulaşmışlar. 
Sanırım bu Toroslar Göksün - Elbistan - Afşin arasında 
uzanan dağ silsilesi ya da Göksun ile Tufanbeyli 
arasındaki dağlar olmalı. Her neyse.. Bizimkiler sorgu- 
suz sualsiz bir özgürlük içerisinde ağaçları kesip te- 
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mizlemişler. Arabalarına yükleyerek yola koyulmuşlar. 
Oküz arabaları ile 100-150 kilometrelik yolun bu denli 
ağır yüklerle alınması ne büyük bir serüven..? 

Dağlardan tomrukları indirip yollarına devam 
etmişler. Bir akşam üzeri uzakta dumanı tüten, 
çıngırak sesleri ve kuzumelemelerine karışıp gitmiş 

kendi telaşı içinde bir yaz akşamına hazırlanan bir 
köye yaklaşmışlar. Yorgun, uykusuz ve susuz mola 
vermişler. Günlerdir, yanlarına aldıkları ekmek ve pey- 
nirden oluşan yollukları dışında bir şey girmemiş kur- 
saklarına.. Mola verdikleri tepenin arkasından duyduk- 
ları sesler ise Çerkesçe... Ama haftalardır ormanda 
kalmanın verdiği pislik, koku ve derbeder görünüş 

yüzünden köye girip Çerkes geleneklerine göre bir eve 
konuk olamamışlar. : 

Kafilede bulunan, sorunları bazan istenmeyen 
bir pratiklikle çözümleyen, kimseden korkmaz, 
çekinmez, delişmen bir yanaşma, anımsadığım kadarı 
ile ismi Kanaağa (Türkçe karşılığı yamuk kafa) hemen 
atılmış ortaya, 

"-Thamademiz izin verirseniz ben köye gidip 
çevreyi bir kolaçan ederim.. Duruma bakarım, bizi ko- 
nuk etmek zahmetine katlanacak bir aile ya da kişi bu- 
labilirsem gelir haber veririm. Bir bakarsınız, bizi evle- 
rine almadan buraya güzel yemekler de getirebilirler, 
ne de olsa Çerkes töresini bilirler canım..” 

Kafilenin başkanı hemen atılmış... 

"-. Aman Kanaağa, senin münasebetsizliklerini 
bilirim. Yüzümüze kara çalacak bir şey yapmayasın, 
sakın..." demiş demiş ama, Kanaağa onun sözünü din- 
lememiş bile, hemen uzaklaşmış. 

Ortalığın yatışıp köylünün evine çekilmesini 
beklemiş, ortalıktan el ayak kesilince köyün yolunu 
tutmuş. Bir taraftan da ay ışığına küfrediyormuş... 
"Bula bula bu geceyi mi buldun parlayacak. Ka- 
naağa'nın ve arkadaşlarının karnı Phaçek (Birnevi tah- 
ta çalgı) çalıyor. Ortalığı gün gibi ışıtmanın alemi varmı. 
Ey ay! sen açların, yorgunların düşmanımısın" diye 
söylenip dururmuş. Yol kenarlarından çalı çeperlerin 
gölgesinden ilerlemiş. Gece kuzuların geviş getirip 
dinlendiği bir çitten avluya'dalmış. 

Sürüye dalan azgın bir kurt gibi dolaşıyormuş. 
Kuzuların sırtlarını kuyruklarını kontrol ederek en irisini 
ve de etlisini seçmeye çalışıyormuş, derken kuzuların 
kapatıldığı çit avluya açılan küçük bir pencereden bir 
ses duymuş... Bu tatlı kadın sesi suç ortağına çok 
alçak perdeden seslenen bir sese benziyormuş; 

"-Ah.! Geldin mi.. Sen misin..?" 

Anlaşılan evin genç kızı kaşenine söz vermiş, 
Kanaağa hiç bozuntuya vermeden, düzgün bir Kabar- 
deyce İle: 

"-Elbette geldim, bu akşam gel dememiş miy- 
din.?" demiş. 
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"-Tamam öyleyse, Al şu bohçamı, sen arka- 
daşlarının yanına 'git, ben kapıyı açıp oradan size 
katılırım.." diyen genç kız bohçasını pencereden Ka- 
naağa'ya uzatmış, pencere kapanmış. Kanaağa acele 

acele işini bitirmiş. Bir koltuğunda kızın bohçası, 
diğerinde ise besili bir kuzu ile kaçarcasına uzak- 
laşmış. 

Kamp yerine dönünce Thamadeyi uyur bulmuş. 
Başına gelenleri genç arkadaşlarına anlatmış. Ka- 
naağa'nın bu münasebetsizliğini gençler |hamade'den 
gizlemişler. Kuzuyu satınalmışcasına kesip temizleyip 
pişirmişler. Talihsiz genç kızın bohçası ise hiç ortaya 
çıkarılmamış. Thamade korkusundan... 

Köye döndükten sonra Kanaağa bohçanın 
içerisindeki elbiseleri, gümüş kemer ve düğmeleri, 
mendilleri, başörtülerini köyümüzün genç kızlarına 
armağan olarak dağıtmış... 

Yaa..! Evimizin, bu ardıçların geçmişini 
düşünürken neler de hatırlamışım.. Olaydan olaya at- 
lamışım.. Rüzgâr durmadan esiyor. Bu ağaçların bu 
denli sağlam kullanılmasının nedeni galiba bu 
rüzgârlar, fırtınalar... Yüzyılı aşkın duruyor bu büyük 

ardıç... Bu ardıçın kapattığı bu oda da ailemizden kim : 
bilir kaç çocuk benim gibi düş kurmuş, benim gibi kor- 
kuya kapılmış, benim gibi hayallere dalmıştır... 

Daha sonraki yıllarda, Lise ve Üniversite 
öğrencisi olduğum yıllar da, Şubat ara tatillerinde, bu 

kalın karı yararak, binbir güçlükle yine giderdim 
köye... Bu odada yine çok dinlemişimdir aynı rüzgarı... 
Ama gençlik yıllarımda aynı rüzgardan başka tür tad 
almışımdır. Bu bitmeyen ağıt kimi zaman kulağıma, 
Smetana'nın ünlü yapıtı Vatanımdan adlı Senfonik 
şiirin o kıvrım kivrim süslü (Moldavya suyu) adlı doyul- 
maz güzellikteki parçasını, kimi zaman, İtalyan beste- 
cisi Vivaldi'nin Mevsimlerinden "Kış'"ı, kimi zamanda 
Haçaduryan'ın o güzelim Kazbek Dansı adlı yapıtını 
getirmiştir. 

.Bu saydığım besteciler gibi bir müzisyen ol- 
saydım. Uzunyaylada dinlediğim o hırçın rüzgâr sesle- 
rinden ben de senfonik bir şiir, ya da Jan Sibelius" gibi 
Vatanını anlatan, "Finlandiya" gibi ulusal bir mersiye 
çikarırdım. Halkımın zorla vatanından sürülüşünü 

- yansıtan bir ağıt, Uzunyayla bozkırında verdiği yaşam 
savaşını, döktüğü karşılıksız alın terini, umutsuzluk- 
larını, umarsız halini anlatan, haykıran, Özgür 
dünyadan vatanını isteyen, gasbedilmiş haklarını is- 
teyen ulusal bir ağıt bestelerdim. Belki de birgün bu 
sesler işinin ehli biri tarafından notaya dökülecektir. 
Bence Uzunyayla'da rüzgâr ve fırtınanın bu denli hırçın 
olması, Uzunyayla halkına yitirdiği vatanını 
haykırmasındandır. Dön, vatanına sahip çık derce- 

. sine.. 

Evet.. Bir zil sesi çalınıyor kulağıma... Oooo 
dalmış uzaklara gitmişim... Oysa Ankara'da evimde 
penceremin önündeyim. Kapiyı çalan sütçü kadın ol- 
malı.. Dedimya kış, nerede olursam olayım çocukluk 
günlerimin Uzunyaylasını, kaderim olan o çıplak 
bozkırı düşündürür bana hep..... 

9230



  

  

    
  

"Nartlar" adındaki Adıge eposu 
birçok melodiden, şarkıdan, şarkı-hikâye 
karışımından, söylenceden oluşuyor. Me- 
lodi metinleri daha eski olmakla birlikte 
özgünlüklerini yitirmemişler. Onlar, beste- 
lenmiş oldukları devirlerdeki olaylara 
yakınlar, besteleyen Adıgelerin kullandık- 
ları dili konuşuyorlar. Melodi-hikâye 
karışımı, ya da hikâye özelliğine sahip me- 
tinlerde günümüzün masal anlatıcılarının 
tarzları görülüyor. 

Nartlara ilişkin birçok melodinin, 
türkünün Savsırıko, Şebatınıko, Hımışı- 
ko, Peterez, Aşemez, Setenay ve diğerleri 
için anlatılanların izini süren Adıge tarih- 
cileri, Linguistleri, yazarlarının belirttik- 
lerine göre, eposun ilk zamanlarda çok me- 
lodiden oluştuğunu, bir epik halk sanatı 
olduğunu belirtmişlerdir. "Eski Grekler'in 
“Hyada"sı gibi, eski Rus destanları gibi, 
kalmukların "Cangarları", Kırgızlar'ın 
"Manasları" gibi epik halk manzumesi 
olan Nart melodilerinin bir zamanlar var 
olduklarından kuşku yok" (30) diyor Çeraşe 
Tembot. 

Bu görüş, eposun ilk melodilerinin 
yapısına ilişkin olarak söylenecek olursa, 
doğru sayılmalı. Niçin? dersen, Nart 
Savsırıko,; Şebatınıko, Peterez, Aşemez, 
Güzel Setenay ve diğerlerine ilişkin melo- 
dilerde, şarkılarda şekil ve öz bakımından, 
kullandıkları dil yönünden, ölçü ve ritm 
açısından birbirlerine yakın "bir bütünlük, 
bir birlik oluşturdukları belgelendi." 

Şarkı beyitleri unutulduğunda söy- 
lence, şarkı-hikâye şeklinde anlatılmaya 
başlandı. Böyle zamanlarda, bizim de çok 
karşılaştığımız gibi, şarkının beyitleri 
anımsanamayınca hikâye şeklinde an- 
latılıyor, beyitlerin anımsandıkları yere 
gelindiğinde yeniden şarkı şeklinde 
söylenmeye başlanıyor. 

Melodiler, şarkı-hikâye karışımı 
şeklinde anlatılmaya başlanınca Adıge 
Nart söylenceleri yeni bir anlatım 
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yöntemine kavuştu, söylencenin güzel ve 
erinçli bir dil ile anlatılması da anlatım 
için gerekli görülmeye başlandı. 

Şunu da belirtmek gerekir ki; değişik 
asırlarda söylenmiş bir çok manzum 
söylence, şarkı formunda olmamalarına 
karşın eposa girdi. Onların ne belirgin 
ritmleri, ne de formları vardı, sadece man- 
zum metinlerdi. 

1956 yılının sonbaharında, Orjeni- 
kitze'de yapılan "Nart Eposu" konulu top- 
lantıda Dimitri Kestan, Adıgey'de, Çer- 
kesk'de, Kabartay'da yaşıyan Adıgelerin 
bildikleri Nart Eposunun doğuşununda, an- 
latılışının bir olduğunun, fakat değişik 
ağızlarda söylenmeleri nedeniyle bazı 
sözcüklerin söylenişlerinin. biraz değişti- 
gini belirtti (31). 

Nart söylencelerinin birçok ilginç 
bölümlerini, Nartlara ait olan melodileri, 

nerede yaşarlarsa yaşasınlar Adıgeler iyi 
bir şekilde biliyorlar. Giriş, gelişim ve 
sonuç bölümlerinde birbirlerinden ayrıl- 
'dıkları fazla yön yok. Sözgelimi, Savsırıko 
şarkısına Nathodceler şöyle başlıyorlar : 

" - Savsırıkov ti kan, 

Savsırıkov ti nef, 

Pçımeuler zi aşev, 

Aşor zi çanekoç', 

 Pızıkuturer-zipçışh..." 

Bu şarkıyı aynı şekilde ve aynı ritm 
ile Sapsığ'de, Bjeduğ'de, C'emguye'de, Kabar- 
tay'da, Çerkesk'de, Mezdok'da, Suriye'de, 
Anadolu'da yaşayan Adıgeler söylüyorlar. 
fonetik yönünden, yazılı olmadığı ve ağız 
değişikliklerinin olması nedeniyle, adlar 
çeşitli şekillerde söyleniyorlar. Şapsığlar, 
"Sasıreko, Sevoserıko" diyorlar. Bjeduğlar, 
"Savsırıko", Abzahler, "Savsıreko-Savsı- 
rıko", Kabariaylar ve Besleneyler, "Sosırı- 
ko-Sovsırıko" diyorlar. 
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Aynı hikâyenin çok değişik şekil- 
lerde anlatıldığı da oluyor. 

Giriş bölümleriyle birlikte, her yerde 
anlatılan Adıge Nart Eposunun birlik 
oluşturduğunu-benzeştiğini, doğru olduğu- 
nu, fazlaca eksiğinin olmadığını belirliye- 
bilen şarkı okuyucuları oluyor. 

Nart şarkıları da, melodileri de çok 
bölümden oluşmuş, 200-300 dizeyi geçen 
teksilerden okuyucuların bir kaç dizeyi u- 
nuttuğu oluyor, unutmuş oldukları dizele- 
rin yerine, anlamı bozmayacak biçimde, 
yeni dizelerin eklendikleri görülebiliyor. 
Böyle olunca da şarkının ortasında 
farklılıklar ortaya çıkıyor, tamamen yeni 
bölümlerlede karşılaşabiliyoruz. Fakat he- 
men şunu belirtmeliyiz: Çoğunlukla, melo- 
dilerin, şarkıların anlattıkları konuların 

biliminde aynı olaya dayandığını göremi- 
yoruz. Şarkı ortasındaki bu değişiklikler 
daha çok çeşitli Adıge boylarının 
yazdıkları metinlerde görülebiliyor. Tüm 
Adıgeler arasında ünlü olan tekstlerin yanı 
sıra, sadece boylar içinde bilinen ve ünlü 
olan melodilerin, şarkıların diğer boylar 
taralından bilinmediği, ya da sadece 
anımsandığı oluyor. 

Sözgelimi, Adıgey'de yaşayan Adıge- 
ler Nart Aşemez şarkısınıda, melodisinide, 
söylencelerinide çok iyi biliyorlar,adını 
değişik şekillerde vurgulayarak ka- 
rarlılıkla, içtenlikle, ilginçleştirerek an- 
latıyorlar. Fakat, Natıhuacelerin, Şapsıge- 
lerin, Bjeduğlerin "Koça Aşemez" kadar sev- 
dikleri başka bir Nari'in olmadığını 
söyleyebiliriz. Kabartay ve Çerkesk'de de 
Aşemez'in şarkıları iyi biliniyor. İlginç 
Nart kızı Laşın, nart yiğitleri için şarkı 
söylerken Nart Şevay'ın, Savsırıko'nın ad- 
ları anıldığında: "Bere kızlıhuami 
sıfemeyse!" diyerek onları istemediğini be- 
lirtiyor. Fakat Aşemez'ın ade söylenince 
 melodinin ritmi hemen değişiyor, 
sözcükler özenle seçiliyor, duygusunu belli 
ediyor : 

"Yişı pelişhueri naşe-paşeş, 

Yejı dzık'ur yesiış aşe faş'ua,- 

Yaşem yiko Aşemezır sipselıhue se, 

Zı şıv kısliğehumi sıdek'uen se!" 

diyor Adıyıf, Aşemeze olan sevgi ve 
saygısını açığa vuruyor. 

Bu şekilde, Aşemez şarkısının değişik - 
şekillerde söylenmesinin nedeni, Adıgele- 
rin daha çok sevdikleri, daha yakınlık 
duydukları, daha içtenlikle söyledikleri 
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bölümlerin olduğunu, çeşitli. Adıge boy- 
larınında: bazı kahramanları o kadar sev- 
mediklerini gösieriyor. 

E, nasıl oluyorda Adıgey ile bugün ona 
coğrafi yönden epeyce uzakla olan Çerkesk 
ile Kabartay'da yaşayan Adıgeler Nart 
Aşemez'ın şarkısını aynı içtenlikle, aynı 
birliktelikle söyleyebiliyorlar. 

Bu sorunun yanıtını tarihcilerde, fi- 
lologlarda doğru veriyorlar. Bu konuya, 
yüzyılların coğrafyasına diyalektik bir 
bütünlük içinde bakmak gerekiyor. 

Tarihin açıkca beliritiğine göre 
Natıhuacelerle Şapsığlar, Tuapse'den baş- 
layarak Novorosiisk, Anapa, Taman'a dek 
uzanan yerde, çok eski zamanlardan beri 
yaşıyorlardı. Onların arkasında yaşayan 
Kabartaylar da Taman, Kerç Boğazı, Mmvii'e 
denizi (Azov Denizi) kıyılarında, Kırım 
çevrelerinde yaşıyorlardı. XII, XIV ve XV. 
yy.larda Cenevizlilerin, Venediklilerin 
yaptıkları haritaların gösterdiklerine göre 
Kabarlaylar (Chabardi) Azov Denizinin ku- 
zey kıyılarında, şimdiki Tagonrog'un ku- 
rulduğu yerde oturuyorlardı. Bunun için Ka- 
bartaylerle Şapsığların kelime hazneleri ve 
fonetikleri, diğer Adıge boylarına kıyasla 
daha yakınlar, eski Adıge şarkılarını, 
"Hathım yiko Muhamed Guaz'ı, "Andemir- 
kan"ı bırbirine yakın bir şekilde 
söylüyorlar. Nart Aşemez'ın Savsırıko'nın, 
Peterez'ın, Şevay'ın, Laşın'ın, Şebati- 
nıko'nın ve diğerlerinin melodilerini aynı 
içtenlikle ve aynı şekilde bugün bile 
söylüyorlar. Kabartaylar, Nart melodileri- 
ni, Şapsığlerle aynı içtenlikle söylerlerken 
XIV-XV. yy.da göç ediyorlar, bugün yerleşik 
oldukları yere, Oşhamalfe (Elbruz)nın 
yakınlarına geliyorlar. * 

Bir Adıge boyunun iyi bilmesine 
karşın başka bir Adıge boyunun hiç bilme- . 
diği söylenceler de var. Nart Koles tekstleri- 
ni C'emguyeler çok iyi biliyorlar. Bu 
bölümün kahramanlarından olan Koles ve 
Kojbi'nin höyükleri C'emguye toprakları 
içinde bulunuyor, küçük-büyük, herkes on- 

ların yerini gösterebiliyorlar. Biz de o te- 
pelerin fotoğraflarını çekerek Adıge Bilim- 
Araştırma Enstitisüne armağan ettik. 

Yeçerıkoyler, Nart Koles ile ilgili 
bölümleri bilmiyorlar, fakat Nart Satımı- 
kolerin (32) söylencelerini eksiksiz an- 
latıyorlar. Onların höyüklerinin kendi 
topraklarında olduğunu söylüyorlar ve ye- 
rini gösteriyorlar. 

Çerkesk'de yaşayan Adıgeler Nart 
Salımıko'yı tanımıyorlar ya da Nart Adı-, 
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yıfrı hemen hemen bilmiyen kimse yok. 

Bjeduğler, Nart Beviç', Nart Dzepş, 

Nart Şevaç', Pak'oko (Pakoko diyenler de 
var) Teterşav söylehcelerini içtenlikle an- 
latıyorlar. Ama Adıyıl'ı hiç tanımıyorlar. 

Kabartaylar da Nari Beviç', Pakoko 
Teterşav, Şevaç'ı iyi bilmemelerine karşın 
Nart Nebğırıyako'yı, Laşın'nın Nart kahra- 
manları için söylediği şarkıları her köyde 
duyma olanağı var. Böyle olunca da boy- 
ların sevdikleri Nari kahramanlarını 
değişik yörelerde, dinleme olanağı 
doğuyor. 

Adıge söylencelerinin derlenmesinde 
ve yayınlanmasında önemli başarıları 
olan Prof. George Dumezil'in yazdığına 
göre, başka ülkelerde yaşayan Adıgeler de 
Nart Eposunu iyi biliyorlar. 

| 1930-1931 yıllarında Prof. Dumezil, 
İzmit'in (Türkiye) Adıge köylerinde yaptığı 
araştırmalarda "Nart poyeminin bugün 
bile buralarda bilindiğini", "hiç zorlanma- 
dan Nartlara ait tekstlerin anlatıldığını" 
gördüğünü açıkça belirtti, Abzah ve 
şapsığlar'dan çok metin derledi (33). 

Tüm bunlar; birincisi: Adıgelerin 
Nart melodilerini, şarkılarını söylen- 
celerini, vecizelerini Kafkasya'da yaşayan . 
diger halklardan daha iyi bildiklerini, 
Adıgelerin bu konuda zengin olduklarını 
kanıtlıyor. 

İkincisi; Nart eposunu Adıgelerin 
oluşturduklarını, kendi halk eposları oldu- 
gunu kanıtlıyor.Akademisyen V. Miller ile 
L.Polatinske de bu doğru iz üzerinde 
yürümüşlerdi. 

"Nartlar" Adıge halkının eposu, 
halkın muazzam, abidevi heykeli; yüce in- 
sanlığının, bereketliliğinin, yiğitliğinin, 
kahramanlığının, "Nartlar" Adıgelerin ev- 
rensel eposları, halkın zenginlikleri, tari- 
hi yolculuklarının "vakayinameleri", ya- 
sal ölçütleri. Onların güçlerini, sezgilerini, 
düşüncelerini, huylarını, törelerini ben- 
liginde toplayarak yol aldı. 

Eposta sözü edilen "Nart" çok mu 
büyüktü? 

Eposta sözü edilen Nartlar normal in- 
san boyundaydılar, fakat onların gücü, be- 
cerileri oldukça büyüktü. Bunun için de 
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"Nartlar" adındaki Adıge eposu 26 
bölümden oluşuyor. Bölüm başlıklarını 
şöyle sıralayabiliriz : 

Setenay İle Vorzemec 

Setenayko Savsırıko 

Vorzemecıko Yerışıko 
Yerışko) 

Vorzemecıiko Şebatınıko 

Hımışıko Peterez 

Yaşemıko Aşemez 

Nart Lepş 

Nabğırıyako Şevey 

Malçıphu 

Nart Adıyıf 

Nart Babuh 

Nart Dehenağue 

Nart Tırişav (Teşav) 

Nart Çelehset 

Pak'oko Teterşav 

Nart Aleç 

Nart Thageliç 

Nart Satımıkoler 

Nart Yergun 

Nart Dzegaşt 

Degujiyiko Çerım (Deguçer) 

Nart Koles 

Nart Şevaç' 

Nart Bevıç' 

Nart Aşemez. 

(Yerışıko 

Şarkılar, değişik söylenceler, ata- 
sözleri. 

IV 

Nartların bir insan soyu olduklarını iddia 
edenler var. Hiç bir arkeoloğ, hiç bir zaman 
birbirine benzemiyen büyüklükte insan- 
ların yaşadığını kanıtlıyamadı,. tabi, ara 
sıra iri yapılı bir-iki insan fosiline rast- 
lanmadı değil. Günümüzde de iri yapılı bir- 
iki insan görmemiz olası. Onlara bakarak 
insanların eskiden iri yapılı olduklarını, 
şimdi küçüldüklerini söylemek gerçeği 
yansıtmaz. Gözden kaçırılmaması gereken, 
eski insanın doğayla içli-dışlı olması nede- 
niyle, bu günün insanının yapısına kıyasla | 
daha iri olabileceğidir. Yukarıda da 
söylediğimiz gibi eposta sözü edilen Nart- 
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ların öykülerinde söylencelerinde, melo- 
dilerdeki mübalağalandırmalara uygun Oo- 
İarak kahramanlarının büyütülmüş, ola- 
ganüstü güçlendirilmiş olması gerekir. 
Nart söylencelerinde anlatıldığı gibi eski- 
den yaşamış insanın iri yapılı olduklarını 
kabul etmek doğru değil. Öyle insanlar 
halkın fantazisi olarak geçmişte kaldı. 
Daha önce de söylemeye çalıştığımız gibi 
Nartlar, bir soyun adı değil, var oldukları 
düşünülmüş, türkü ve söylencelerde 
yaşatılmış (35). 

Nart "tanrıları" var mıydı? Onlar bu 
konuda neler düşünüyorlardı? 

İnsan tanrıyla doğmadı. 
Sınıfsız toplum ilk ortaya çıktığı Za- 

manlarda din yoktu, dinin ne demek 
olduğunu bilmiyorlardı: Bunun için Nart- 
ların ilk ortaya çıktığı zamanlarda din oİ- 
mayabilir. Fakat, gerçek olan şu ki, onun 
aşıp geldiği devirlerde birbirinden değişik 
dinlerden etkilenmiş olabilir. Bundan 
başka, Nart tekstlerini yazanlar, "düzen- 
leyenler”, bastırırlarken yapay olarak dini 
konuları tekstlere eklemiş olabilirler. 

Çok çok eskiden, söylencelerin 
gelişmesinde dinin belirgin etkisinin 
olduğunu Marksizm-Leninizm yadsımı- 
yor. Ama hemen söylemek gerekir ki, epos 
konusunda çalışan bir-iki kişi, XIX. yy. da, 
Rusya'da mitolojik teorilerde öne çıkan- 
lara aldanarak, oluşmuş yaşam tarzının, 
tabiat konularının tanrının "buyruğuyla" 
oluştuğunu, tanrı eliyle başlatıldığını be- 
lirtiyor. XIX. yy da bu tezi öne sürenlerin 
başında Rus araştırmacısı F.İ. Buslayev ge- 

“liyordu. Bu araştırmacı, sanatın kökenini 
dine ve mitolojiye bağlıyordu." Din en 
başta gelen güç oluyor, o yaratıcılığı 

kamçılıyor" (36). diyordu. O ve onun yan- 
daşları, eposuü kökeninin yaşam Ool- 
madığını söylüyorlardı. 

Mitoloji ekoline bağlı olanlar eposta 
yer alan kahramanların tanrılarını öne 
sürüyorlarsa da kendi kanıtlarına kendile- 
ri de inanmıyorlardı. Bu burjuva mitoloji 
ekolünün düşünce şekli Asetin Nart 
söylencesi varyantlarını anımsatıyor, 
Grek mitolojisinin yapısına bakarak, san- 
ki onları düzenleyenleri tanrılarmış gibi 
göstererek konuya yaklaştıkları belli olu- 
yordu. Nart eposunu, tanrıların eposu, sa- 
yacak olursak onu ortaya çıkaran insan- 
ların tarihi yolculuklarına saygısızlık 
etmiş oluruz. Böyle bir düşünce aynı za- 
manda büyük bir yanılgı olur. 

P. Osiryakov, XIX, yy da Kabartay'da 
derlediği Nart Şevay ile ilgili sölenceyi asıl 
metne bağımlı olmadan "düzenlemiş", Ves- 
tik Evropı (37) gazetesinde yayımlamıştı. 
Söylenceleri, mitoloji ekolüne bağlılığını 
gösterecek şekilde Adem ile Havva'dan 
başlayarak kaynağın tanrı olduğunu belirt- 
meye çalışmıştı. 

Onun sözünü ettiği tanrıların işleri, 
olağanüstü tanrı motifleri, insanlar 
arasında yaşayan Nart eposunda belirgin 
olarak görünmüyor. Fakat gerçek olan şu 
ki, daha önce de söylediğimiz gibi, değişik 
asırlarda, insanlar arasında var olan dini 
inanışların izleri türkülerde değilde men- 
sur teksitlerde tarihi söylencelere bağımlı 
olarak görülebiliyor. Eposta mitolojik mo- 
tiv olarak öne çıkan tanrıya karşı gelme, 
onlarla savaşma gibi motiflerinde 
olduğunu belirtmeliyiz. Nesran Jak'e'nin 
kayaya çivilenmesi Adıge söylencesinin bu 
konuda verdiği iyi bir örnek. 

  

  

    

MAMİ 

      

                                                                                                                                          

  

                          

İlk zamanlar satranç oynamasını bilmediği 
için Nart Savsuruko, sağ elini sol eline rakip ede- 
rek oynardı. Bunu gören insanlar onu şaşkınlık 
dolu gözlerle süzmeğe başlarlardı. Nart Savsuru- 
ko: 

- "Bu oyunda, beni yeneni de, bana yeni- 
leni de öldürürüm." deyince insanlar korkarlar. 
Bunun üzerine Savsuruko kendisiyle oynayacak 
kimseyi bulamaz ve tekrar elleri ile oynamaya de- 
vam eder. Biraz sonra yanına bir çocuk gelir, hiç 
birşey söylemeden yanıbaşında beklemeye ko- 

“ yulur. 
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- "Haydi beraber oynayalım mı Savsuru- 
ko?" der çocuk. 

- "Oynayalım ama oyunun sonunda ne var 
biliyor musun?" 

- "Söyle, bilmiyorum" 

- "Beni yensen de yenmesen de seni 
öldüreceğim.Bunu kabul ediyor musun?" 

- "Tamam oynayalım da sonra istersen 
öldürürsün?" 

Bunun üzerine Savsuruko ve çocuk oyna- 
maya koyulurlar. Sonuçta çocuk galip gelir. Yenil- 
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giyi kabullenemeyen Savsuruko kılıcını çeker ve 
çocuğu öldürmeye kalkar. Çocuk : 

- "Biraz sabırlı ol Savsuruko, beni yensey- 
din öldürmekte haklıydın, ama oyunun sonunda 

galip gelen ben olduğuma göre neden beni 
öldürmek istiyorsun, sebebini söyler misin?" diye 
sorar. 

Savsuruko biraz düşünür ve: 
- "Doğru söylüyorsun, şimdi tekrar oynay- 

alım", der ve iekrar oynarlar. Bu defasında Savsu- 

ruko çocuğa galip gelir. 
- “Şimdi ne diyeceksin bakalım çocuk, 

seni öldüreceğim" der Savsuruko. Çocuk : 
- "Şimdi birşey söylemeye hakkım yok., 

İstersen beni öldürebilirsin" der. 
.Bunun üzerine Savsuruko kılıcını kılıfından 

çıkartıp çocuğa vurmaya hazırlanınca çocuk kaçar. 

Savsuruko da çocuğun peşine düşer. Gide gide 
bir dağa ulaşırlar. Bu sırada çocuk dağa girer ve 
kaybolur. Savsuruko : 

- "Allah kahretsin, nereye gitti bu çocuk, 
yoksa dağın içine mi girdi?" diye söylenerek 

dağın etrafında dolanmaya başlar. Bu şekilde 
dönerken bir çukur görür. Eğilip baktığında 
içeride bir kapı olduğunu farkeder. Kapıyı açıp 
içeri girince bir kapı daha görür. O kapıyı da açıp 

içeri girdiğinde, çok güzel bir kadının ölü olarak o 
odada yattığının farkına varır. Ölünün başında bir 
sofra ve birde tabure durmaktadır. 

Savsuruko : 
- "Ne biçim iş bu? Şimdiye kadar insanı 

böyle hayrete düşüren bir şey görmedim" diye- 
rek tabureyi altına alıp oturmaya başlar. Az sonra 

bir çocuk evin kapısını açıp içeri girer. 
- "Hoşgeldin Savsuruko" deyip başka bir 

kapıdan çıkıp gider. Savsuruko sonradan kalkıp 
her taraflı ararsa da bir çıkış kapısı bulamaz. Tekrar 
yerine oturur. Az sonra başka bir kapıdan, ak sa- 

kallı yaşlı biri içeri girer: 
- "Hoşgeldin Savsuruko" der ve başka bir 

kapıdan çıkarak kaybolur. 
Savsuruko yaşlı adamın çıktığı tarafta bir 

çıkışkapısı arasa da bulamaz, tekrar taburenin 
üstüne oturur. Bu arada ölü kadını gözlerken, 
kadın gözlerini açar. 

- "Ne biçim yer burası?" diyerek irkilir Sav- 
suruko. Bütün cesaretini toplayarak kadına şu so- 
ruyu sorar: İ 

- "Ne biçim iş bu? Ben seni ölü zannediy- 
ordum" Kadın cevap vermez. 

Savsuruko 
- "Ne düşünüyorsun" diye tekrar kadına 

soru yöneltir. Kadın: 
- "Seni düşünüyorum Savsuruko, 

şaşılacak şey, herkes senden sözediyor, 
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düşünmeyim de ne yapayım. Satrancı buldun, 
bulmakla da kalmadın seninle satranç oynayanları 

yense de yenilse de öldüreceğini söyleyip, in- 
sanları korkutiun, sonra da kendi başına oyna- 
maya başladın. Böyle şey olmaz Savsuruko? Se- 
ninle satranç oynayacak kimseyi bulamayınca bir 
çocuk çıkıp seninle satranç oynamamış mıydı?" 

der kadın Savsuruko'ya. 
- "Oynamıştı" 
- "O çocuğu öldürmeye kalkışmadın mı?" 
- "Evet öldürmeye kalkıştım". 
- "Az önce buradan geçen çocuk, yaşlı 

adam ve kovaladığın çocuk hepsi senin oğlun" 
dedi kadın. Savsuruko : 

- "Karım yokken nasıl çocuğum olur? Bu 

ne biçim söz?" der. Kadın: 
- "Evet karın vardı, çocuğun da olmuştu." 
- "Karım da, çocuğum da yok." 
(Kadın Savsuruko'ya başından geçen olayı 

anlatır). 
- "Böyle böyle bir köyde oturan kızla 

© konuşmuyor muydun?" 
- "Konuşuyordum." 
- "Sözleşip kızı 

söylememiş miydin?" 
- "Evet söylemiştim”. 
- "Kararlaştırdığınız zaman gelmeden o kız 

ölmüştü değil mi?" 
- "Evet gerçekten de böyle bir olay oldu." 
- "Şimdi hatırla bakalım kız gömüldükten 

sonra mezarı tekrar kazıp kızın yanına girmiştin 

değil mi?" 
- "Evet girdim." 
- “İşte o kız bendim, o çocuk ta senin 

oğlun. Çocuk satranç oyununda yaptığın 
haksızlığı duyunca: "Babam insanlara haksızlık 
yapıyor. Gidip bu düşüncesinden vazgeçmesini 
sağlayayım" diyerek yanına geldi. Tanrılar çocuğa 
bu dünyada da öbür dünyada da yaşama izni ver- 
di. Şimdi bu kadar açıklama yeter. Ben bunları 
söylemek için dirilmiştim. Seninle satranç oyna- 
yan kişileri yensen de, onlara yenilsen de 
öldürmen doğru değil, bu huyundan vazgeç. 
Bunlar sana yakışmayacak hareketler, satranç oy- 
namayı insanlara bırak." diyerek kadın tekrar 
gözlerini kapattı. Savsuruko da oradan çıkıp gitti. 

Satranç ise insanlara kaldı. 

kaçıracağını ona 

Çeviren: AÇUMIJJ Hilmi ÖZEN 

Kaynak: 
Nartlar Il Tam sayfa Bjedıuğ Teksti. 

Anlatan: 

Seman YEDİC Bjediuğ. 1940 yılının 20 Ocağında Le- 

hustan Yusuf tarafından kaleme alındı. 
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Nartların çağında Kuban vadisini 
başka ırkların saldırısından korurlardı. Ku- 
ban kıyılarının korunması için görev 
dağıtılırken Yimıs ve Wuezırmes kardeşlere 
de bir yer düşer. Orayı koruyabilecek şekilde 
silahları olmadığından Tlepş'e gidip silah 
yaptırmak isterler. Tlepş dökümhanesinden 
çıkarken gördüğü iki kardeşe sorar: 

"-Nasıl silah istiyorsunuz..?" 

"-Kılıç istiyoruz.." 

"-Nasıl kılıç istiyorsunuz..?" Söyleyin, 
istediğiniz gibi yaparım.." der Tlepş. 

o "-Vurunca kessin isterim,daha başka 
bir şey istemem.." der Yimis, 

"-Vurunca kessin,batınca da delsin. 

. Böyle isterim." der Wuezırmes.. 

"-İyi, yarın gelin" der gönderir onları. 

Tlepş sabaha dek iki kılıcı da yapar. 
sabah dökümhaneye gelen iki kardeşe 
kılıçlarını verir ve şöyle der onlara: 

"Yimıs bu senin, taşı kesecek şekilde 
yaptım. Bu da senin Wuezırmes, taş keseceği 
gibi batırırsan delebilir de.." 

İki kardeş kılıçlarını kuşanarak nöbet 
bekledikleri Kuban kıyısına dönerler. Ara- 
dan birkaç gün geçer, Yimıs'ın kılıcı elinden 
kayıp suya düşer. Kılıcını ararken kardeşi 
Wuezırmes gelir, Wuezirmes kılıcını suya 
batırarak kardeşinin kılıcını arar. Suya 
düşen kılıca rastlayınca diğer kılıca tutun- 
muş olarak çıkarır, Yimıs bunu görünce ora- 
da yemin eder : 

"-Kılıcımı seninkinden daha kötü 
yaptığı için Tlepş'i affetmeyeceğim..." 

Gece olunca kılıcını alıp Tlepş'e gider, 
Tlepş dökümhanesinde yatmaktadır. Yimıs 
kılıcını ağzı içeriye girecek şekilde Tlepş'in 

- kapısına bağlar. Uzaklaşarak bağırır : 
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"-İmdat, imdat... Tlepş.. öldürüyorlar 
beni, yetişin..." 

Tlepş koca çekicini kaparak ona 
yardım için dışarıya fırlar. Kapıyı açmasıyla 
iki diz kapağı birden kesilir. 

" Öldürdün beni, belasını bulasıca.." 
diyerek çekicini fırlatır. 

Çekicin düştüğü yer, bir atlının kaybo- 
lacağı derinlikte yarılır. (Bu nedenle 
Çerkesler arasında hala Tlepş'in çekici 
başına düşsün şeklinde beddualar vardır) 
Telpş kesilen diz kapaklarını alarak içeriye 
döner. Yimıs de kaçar. 

Tlepş demir tanrısı olduğu için (ya da 
demirciler piri olduğu için) kendisine de- 
mirden ayaklar yapar, diz kapaklarından it- 
ibaren değiştirir. Kapının önünde yerde ya- 
tan kılıca bakınca Yimıs'a yaptığı kılıcı tanır. 
Bu olaydan sonra orada yaşamak istemez. 
Terek Irmağına gider, orada bir süre daha 
yaşar. Sonra birer sandık yaparak iki 
kardeşe gönderir. Wuezirmes, sandığı açıp 

. bakınca altın, gümüş ve elmaslarla dolu 
sa ee 

ister, ancak içine doldurulan patlayıcı 
madde patlar ve Yimis ölür, demir ayakkabı 
bu olayla birlikte ortaya çıkmış olur. Hani 
masallarda giyilen demir çarık varya, işte o 
ayakkabı... Destanlar böyle anlatır olayı... 

Anlatan: (oK'unip'at Kadir, Uzunyayla'nın 
Kazancık Köyünden Yismeyl 
Özdemir tarafından derlen- 
miştir. 
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Ünlü Fransız 
çisi, arkeolog, dil aı.ştır- 
macısı, mitoloji ve eski 
sözlü edebiyatlar uzmanı 
Georges Dumesil 1898 yılın- 
da Pariste doğmuştur. 
Karşılaştırmalı diller ve 
Hint-Avrupa uygarlıkları 

- konusunda çalışmala ya- 
pan Dümesil "Ecole Nor- 
male Superiecure" de dokto- 
rasını tamamladıktan son- 
ra Varşova, İstanbul, Upsala 
ve Paris'te çeşitli Üniver- 
sitelerde çalışmalarını 
sürdürmüştür. "College de 
France" ve Fransa Akade- 
misi üyeliklerine layık 
görülmüştür. , 

Dum&sil'i Türkiye 
1925 yılından sonra tanı- 
maya başlamıştır. Hint- 
Avrupa dilleri ve kültürleri 
üzerine halen dünyada tek 
isim olan araştırmacı 
Atatürk'ün daveti üzerine, 
İstanbul Üniversitesinde 
dinler tarihi kürsüsünü 
oluşturmak üzere 1925 yı- 
lında Türkiye'ye gelmiştir. 
1931 yılına dek sürekli ola- 
rak Türkiye'de kalmış ve 
araştırmalarını sürdürmüş- 
tür. Daha sonraki yıllarda 

.ise kısa aralıklarla 1968 
yılına dek Türkiye'de 
araştırmalar yapmıştır. 

Dumesil'i 1968 yılında 
İstanbul'da tanımak mutlu- 
luğuna eriştim. Öğrencilik | 
yıllarında yaz tatillerine 
raslatarak gittiğim İstan- 
bul'da dostum Orhan Baran 
(Kopsırgen) ile buluşup Aba- 
zin dili, Abazin alfabesi ve 
edebiyatı üzerine küçük 
çalışmalar yapardık. 1968 
Temmuzu idi, Orhan'la 
karşılaştığımızda O ışıl ışıl 
kara gözlerini büyüterek ve 

iorih- 

GEORGES DUMESİL 

heyecandan nefesi tıkana- 
rak kolumu tutmuş, yıldız 
parkındaki 
birine çökerek oturmuştuk. 

"-Azizim... sıkı dur, 

büyük bir haber vereceğim.. 
Dumesil ile tanıştım. Şu 
anda İstanbul'da, hasta- 
lanmış, dizanteri teşhisi ile 
Amiral Bristol hastanesine 
kaldırılmış. Ben sürekli zi- 
yaretine gidiyorum. Tanış- 
mak istersen senide gölü- 

-reyim.." 
Bu haber ve Dumsesil 

ile tanışma olanağı beni 
heyecanlandırmıştı. Ancak, 
babamın rahatsızlığı haberi 
nedeni ile Ankara'ya, ora- 
dan da Kayseri'ye geçmek 20- 
runda idim. O hafta Dume- 
sile gidemedim. Kayseri'ye 
kadar yaptığım yolculuk ve 
dönüşte geçen bir hafta 
içerisinde hep Dumdeösil'i, 
onunla neler konuşabi- 
leceğimi düşündüm. Ağustos 
başında Istanbul'a dönünce 
Amiral Bristol hastahane- 
sine koştum. Dumesil'i bu- 
lamama korkusu beni heye- 
canlandırıyordu. 

o Onu odasında sapsarı 
bir yüzle ve bitkin bir halde 
yatarken buldum. Heyecan- 
dan titreyerek, dilim dola- 
şarak kendisi ile tanışmak 
istediğimi söyledim. O bit- 
kin hali ile hastahane 
odasında, yatağında çalış- 
malarını sürdürüyordu. 
Çevresi kitap dergi, gazete ve 
kâğıtlarla dolu idi. Yastığını 
göstererek: 

"-Genç Abaza, benimle 
konuşmak istiyorsan önce 
şunu düzelt, düzeltki rahat 
konuşayım seninle...” demiş- 
ti. 

Bu ilk karşılaşmamız- 
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kanapelerden 

Grsnevi >         

da kendisini yormamak, ra- 
hatsız etmemek için çok az 
konuşmuştum. Ama kendisi 

durmadan konuşuyor, soru- 
lar soruyordu. Abazaca-Adı- 
'gece sözcüklerin insan gırt- 
lağından çıkışını elindeki 
kâğıda özel işaretlerle kay- 
dediyordu. Bu şekillerle Wu- 
bıkh'çenin verdiği sesleri 
karşılaştırmanın çok ilginç 
sonuçlar verdiğini anlat- 
mıştı. Ziyaretlerim bir haf- 
ta içerisinde sürüp gitti. Ba- 
na Paris'te çalıştığı Enstitü 
de çalışıp çalışamaycağımı 
sormuştu. Ben dil araştır- 
ması ile ilgili bir eğitim 
görmediğimi, Hukuk öğren- 
cisi olduğumu, ayrıca eğiti- 
mimi bırakarak Paris'e git- 
meme ailemin karşı çıkaca- 
gını anlattım. Bu açıkla- 
mam üzerine: 

"-Yazık, çok yazık.. 
Abazinceyi anadili olarak 
.konuşan, Adıgece'yi anla- 
.yan bir gençle çalışmaktan 
mutluluk duyardım. Zira 
böylelerine artık çok az ras- 
lanıyor” demişti. Bu sözleri 
hala anımsarım. 

Bu büyük bilim adamı 
ile bir daha karşılaşmadım. 
Daha sonraki yıllarda Tür- 
kiye'ye gelen asistanı Macar 
asıllı Bayan Catherin Par- 
is'i tanıdım. Dumesil ile il- 
gili haberleri bu hanımdan 
ve Paris'ten dönen dostum 
Orhan Alpaslan'dan 
öğrendim. 

Yaklaşık otuz dil bilen 
Dumeâsil, Türkiye'de kaldığı 
sürelerde hep dil araştırma- 
larını sürdürmüş, özellikle 
Wubıkh dili ağırlıklı çok 
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önemli araştırmalar yap- 
mıştır. Unutulmaya yüz tut- 
muş ve Türkiye'de çok az 
kişinin bildiği Wubıkh'çe ile 
ilgili çalışmalarını Tevfik 
Esenç ile birlikte yapmıştır. 
Bu çalışmalarını Dumösil 
"Hayatta en az günah işle- 
diğim ve en çok benimse- 
diğim" tümcesi ile değerlen- 
dirmiştir. Dumeöâsil'in araş- 

urma yaptığı yörelerin ba- 
şında Sapanca'nın Yanık, 
Manyas'ın Değirmenboğazı, 
Hacıyakup, Mürüveiler (Çi- 
zemuhable) köyleri gelmek- 
tedir. Wubıkh'ça dışında Ab- 
haz-Abazin ve Adıge dil 
gruplarının Wubıkh'ça ile ve 
kendi aralarındaki akra- 
balıktan kaynaklanan ben- 
zerliklerini araştırmıştır. 
Bu araştırmaları birçok 

yayın organı ile birlikte 
Paris'te yayımlanan "Bedi- 
Kartlisa" adlı Gürcü araştır- 

ma dergisinde basılmıştır. 
Bu çalışmaları sırasında 
ünlü Tarih araştırmacısı 
Prof. Ayiek Namitok'tan 
büyük destek ve yardım 
görmüştür. Namitok ile dil, 
tarin, mitoloji ve arkeoloji 
üzerine uzun yazışmalar 
yapmıştır. Bu yazışmalar 
halen yayınlanma ola- 
nağına kavuşamamışlır. 

"Wubıkh Fiili" adlı 
yapıtı başta olmak üzere 
kırktan fazla kitabı bulu- 
nan Dumesil'in yukarıdaki 
çalışmaları dışında 1968 
yilinda “Bibliothegue des 
-Scıencees Humaines" seri- 

sinde "Editions Gallimard" 
yayımevince Oo basılan 
"MYTHE ET EPOPEE-L' id&o- 
logie des Trois Fonctions 
dans Les Epopces des Peuples 
Indo-Europdens" adlı yapı- 
tnın ikinci bölümünü ta- . 

mamen "Nart Halk Destan- 

tarihinde 

ları"na ayırmıştır. 
Ote yandan, Abaev ta- 

ralından hazırlanan Oset 
Halk Destanları ile ilgili bir 
derlemeyi bir giriş yazısı ve 
açıklamalı notlarla "Le Liv- 
re des Höros-Lögendes sur 
Les Nartes' adı altında 
Fransızcaya kazandır- 
mıştır. Bu kitap UNES- 
CO'nun "Kafkasoloji" seri- 
sinde yayınlanmıştır. 

Bilim çevrelerinde 
"Dil Sihirbazı" adı ile 
ianımlanan Georges Dumeâ- 
sil, 88 yıla sığdırdığı dopdo- 
lu yaşamını Paris'te 
geçirdiği bir beyin kana- 
ması sonucu 11 Ekim 1986 

noktalamıştır. 
Kuzey Kafkasya dilleri 
üzerine yaptığı çalışma ve 
derlemelerle evrensel kül- 
türe yaptığı katkılar saygı 
ile anılacaktır. 

  

  

  

Gazeteci, romancı, ti- 
yatro yazarı olan Ahmet 
Mithat Efendi, Türkiye'de 
yaşamış Kuzey Kafkasyalı 
yazarların en büyüklerin- 
den biridir. 

Ardında yüzelliye ya- 
kın eser bırakan Ahmet Mi- 
that Efendi, 1843 yılında 
Kuzey Kafkasya'da Karade- 
niz'in doğu kıyısında Ana- 
pa'dan Türkiye'ye göç etmiş, 
Çerkeslerin Şapsığ boyun- 
dan ve Hağur soyundan Hacı 
Süleyman Ağa'nın oğludur. 
1844 yılında İstanbul'da 
dünyaya gelmiştir. 1851 
yılında Hacı Süleyman Ağa 
oğlu Ahmet Mithat'ı bir ak- 
tar (iplik, baharat, zari, 
kâğıt, tütün gibi ufak tefek 
şeyler satılan yer) 
dükkanına çırak verir. Ah- 
met Mithat dükkan 
komşusu Hacı Ibrahim 

  

“Frenk 

Ağa'yı 

Efendi'nin evine giderek 
Kur'an ve Türkçe okuma 
yazma dersleri almaktadır. 
Bu sırada Galata'da bir 

(Avrupalı)'ten 
Fransızca dersler alır. 1856 
yılında babasının ölümü 
üzerine, Vidih Vilayetin'de 
bir ilçede müdürlük yap- 
makta olan ağabeyi Hafız 
İbrahim Ağa, Ahmet'i ve an- 
nesini Vidin'e aldırır. Ah- 
met orada sıbyan mektebine 
(ilkokul) gider. Ana oğul bir 
ara İstanbul'a dönerlerse de, 
ikinci gidişlerinde (1862) 
Ahmet, Rüştiye' (ortaokul) 
ye yazılır. Mithat Paşa'nın 
Niş valisi olması ve İbrahim 

yanına alması 
üzerine onlar da Niş'e gide- 
rek orada öğrenimine de- 
vam eder. Vali Mithat Paşa 

Ahmet'in . tahsiline ilgi 
gösterir. Zekasını beğenerek 
adının yanına "Mithat'ı ek- 
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ler. Bundan sonraki ismi 
Ahmet Mithat'tır. Orada me- 
drese dersleri gördüğü gibi 
Mithat Paşa'nın Fransızca 
hocası Luka Mamuryan'dan 
da ders alır. Tuna vilayeti 
Mektubi (mektupça) Kalemi' 
(Nezaret ve Eyalet Özel Ka- 
lem Genel Sekreterliği)ne 
memur olur (1864). 1865 
yılında Tuna gazetesi yazı 
işlerinde çalışmaya başlar. 
1866'da bir Milletler Huku- 
ku kitabı tercümesine ve bir 
coğrafya yazmaya başlar. 
Razgıradlı Zekeriya ile Ha- 
bibe kızı ve Arife kardeş ev- 
latlığı 1846 Ruscuk doğumlu 
Servet Hanım'la evlenir. 
1968'de Tuna gazetesine baş- 
yazar olur. Mürettiplik ve 
Makinistlik öğrenir. 

Mithat Paşa'nın Bağ- 
dat valiliğine atanması ÜZe- 
rine onunla gittiği (1869) 
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Bağdat'ta vilayet gazetesi 
Zevra'yı çıkarır, İlk kita- 
bını yayınlar. Hace-i Evvei 
(1870) (ilköğretmen). A8abe- 
yinin ölümü üzerine ailesi- 
ni geçindirebilmek için İs- 
tanbul'a gelir. (1871). Evinde 
küçük bir basımevi kurarak 
gazeteciliğe başlar. Yazmak 
aşkı hiçbir zaman sönme- 
yen Ahmet Mithat Elendi 
sırasıyla 22 Nisan 1871'de 
Ceride-i Askeriye'ye baş ya- 
zar olur. 24 Nisan 1871'de 
Basiret gazetesinde yazıları 
çıkar. 8 Subat 1872'de İbret 
gazetesini idare etmeye baş- 
lar. 1872'de Namık Kemal 
ile buluşur. Türkçe-Fransız- 
ca Takvim-i Ticaret Gaze- 
tesinin idaresini eline alır. 
29 Ağustos 1972'de Bedir ga- 
zetesini çıkarır. 1 Ekim 
1872'de Dağarcık mecmu- 
asını çıkarır ve bu mecmua- 
da yayınlanan bir yazısın- 
dan dolayı Rodos'a sürülür 
(1873-76). 1874'te çıkardığı 
Kırk Anbar'ı zindandan 
idare eder. 1878'de Tercü- 
mân-ı Hakikat gazetesini 
çıkartır. Ahmet Mithat 
Efendi bu gazete ile yazar 
Ahmet Rasim ve romancı 
Hüseyin Rahmi'nin yetiş- 
mesinde yardımcı olmuştur. 
Mart 1878'de Vakit gazete- 
sine yazılar yazar Takvim-i 
Vakayi müdürü olur. 9 
Ağustos 1889'da müsteş- 
rikler (Doğu topluluk- 
larının tarihini, dil ve ede- 
biyatını ve halk bilgisini 
inceleyen bilginler) kongre- 
sine gider. 1900 yılında 
İkdam ve Tarik gazetelerine 
yardım eder. Temmuz 
1908'de meşrutiyetle bera- 
ber Tercüman'da sonraları 
Sabah'ta yazmaya başlar. 
Ahmet Mithat Efendi, iri 
vücutlu, büyük sakallı, bab- 
acan tavırlı, zeki bir zat idi. 
Beykoz'daki yalısından İs- 
tanbul'a vapurla gelip gi- 
derken her geliş ve gidişinde 
bir makale yazardı. Ebuz- 
ziya Tevlik Bey Ahmet Mi- 
that için “yazı makinası gi- 
biydi" der ve onun kadar 

çabuk makale ve yazı yazan 
görmediğini söylerdi. 

Ahmet Mithat Çerkes 
harp eşyalarına çok me- 
raklı idi. Misafir odasında 
babasından kalmış kılıç, 
kama, kırbaç ve tüfek gibi 
harp aletleri, Kalkas elbise- 
si onun en kıymetli müzesi 
ve baba hatırası idi. Bunları 
sürekli odasında duvarda 
asılı bulundururdu. 

Ahmet Mithat Elen- 
di'nin yazdığı "Kalkas" adlı 
eseri 240 sayfa olup roman 
şeklindedir. Kitapta Kalkas- 
ya'nın idare teşkilâtından, 
Kafkas insanının cesareti 
ve tabiatından, incelinğdin- 
den, Kalkas savaşlarından 
bahsetmektedir. Kısaca Çer- 
kes örf ve adetlerini, yaşa- 
yışlarını inceleyen güzel bir 
eserdir. - 

Ahmet Mithat Efendi, 
aynı zamanda belli başlı 
tiyatro yazarlarından ve 
çevirmenlerinden sayılı- 
yordu; çevirdiği ve yazdığı 
piyeslerden çoğu Gedikpaşa 
Tiyatrosu'nda oynanmıştır. 
1884 yılında da Ahmet Mi- 
that'ın Kafkas Tarihini in- 
celemek ve dökümanlar top- 
lamak için çalışmış ve bu 
maksatla bir *cemiyet teşkil 
etmiştir. Kafkasyalılar 
hakkında "Kafkas Romanı" 
ve "Çerkes Özdenleri" adlı 
eserleri Fasülyacıyan idâare- 
sinde oynanmıştı. Bu eserle- 
rin temsili (Çerkeslerin is- 
tiklal kazanmaları 
çalışıyorlar) şeklinde yan- 
lış bir anlayışla karşılan- 
mış, eleştiriler uzadıkça 
uzamıştı. Sonuçta olayı de- 
dektiller Saray'a Jurnalle- 
mişlerdi. 

Deniliyor ki : 

"Bir Çerkes meselesi 
Daha doğrusu kapalı bir de- 
yimle yarı bağırısızlığının 
verilmesi isteniyor. Aynı 
zamanda Murat Bey ve 
diğerleri taralından gizli bir 
surette Çerkes Tarihi yazı- 
lıyor... Bu doğrudan doğruya 
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için . 

Hanedan-ı Al-i Osman'a ve 
Devlet-i Osmaniye'ye karşı 
isyanı zemindir. Piyesin ya- 
saklanması ve cüretkar- 
ların yakalanması lazım- 
dır. İkinci Abdülhamit dur- 
rumdan hem korkmuş, hem 
kızmış, Çerkes Özdenleri 
piyesinin yazarı Ahmet Mi- ; 
that Elendi de aynı gece 
aklör Ahmet Fehim Efendi 
ve operet bestecisi Ali Hay- 
dar Bey ile Beyoğlu'nda ya- 
kalanarak saraya götürül- 
müştü. Ahmet Fehim bey, o 
geceyi Ali Haydar Beyle 
büyük bir korku ve bunalım 
içinde geçirdiklerini anıla- 
rında ifade ediyor. Gedik- 
paşa Tiyatrosunda oynan- 
makta olan Çerkes Özden- 
leri adlı eseri siyasi bir de- 
dikodu yüzünden de olsa 
resmen umumi .ahlaka 
aykırılıktan dolayı suçla- 
nır, hatta bir gece içinde 
tiyatro yıktırılır. Bundan 
sonrasını Ahmet Fehim 
Beyden dinleyelim : 

Sabahleyin kalktım, 
tiyatronun yolunu tuttum. 
Ağır ağır Gedikpaşa'ya in- 
erken uzaktan bir de baktım 
ki, tiyatronun önü beyaz 
kayışlı belediye çavuşla- 

rıyla dolmuş, kıyamet ko- 
puyor.. Hemen tehlikeyi sez- | 
dim, gerisin geri döndüm ve 
soluğu Üsküdar'da annemin 
yanında aldım. Ben, Ali 
Haydar Bey'le Anadolu ya- 
kasının bu, ihtiyar köşesin- 
den İstanbul'un minareli ve 
kubbeli silüeti arkasında 
gizlenmiş, küçük sanat yu- 
vasında geçecek olayları 
bekliyorduk. Nihayet işittik 
ki, Sultan Abdülhamid'in 
bir vehmi (yersiz korkması) 
üzerine tiyatroyu yerle bir 
etmişler... Ah! orasını 
yıkan hayıısız eller... Bil- 
miyorlardı ki yaktıkları 
yer, Türk Tiyatrosunun ilk 
mescididir. 

Ahmet Mithat Efen- 
dinin Çerkes istiklaline 
çalışmak gibi bir maksadı, 
yokdu, üstelik ikinci Abdül-” 
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hamid padişah olduğu za- 
man onun isteğiyle ve onun 
görüşüne uygun şekilde bir 
tarih eseri yazıp yayınla- 
mış, yeni padişahın sempat- 
isini kazanmıştı. Ayrıca bir 
yanlış anlaşılma sonucu Ge- 
dikpaşa tiyatrosunun yıkıl- 
masına neden olan Çerkes 
Özdenleri adlı, Ahmet Mi- 
thalın üç perdelik dramı, 
Çerkes yaşayışını, Çerkes- 
lerin soyluluk, onur, 
yigilik gibi değer yargıla- 
rını konu edinen bu roman- 
tk oyun, korkaklıkla 
suçlandırılan Samurkaç ad- 
lı bir Çerkes gencinin canı- 
na kıymasına, sevgilisi 
Aslangöz'ün de bu acıya da- 
yanamıyarak, kendini bir 
esirciye satltırmasını an- 

latır. 

Tiyatro yıkıldıktan 
sonra eserin yazarı cezalan- 
dırılmamış, kendisine ay- 
lık bağlanıp Saray'da daire 
verilmiş, orada oturması 
emredilmiş, bu şekilde bir 
nevi göz hapsine alınmıştır. 

Ahmet Mithat Elendi 
çeşitli madalya ve nişan- 
larla taltif edilmiştir. 2 
Şubat 1888'de gümüş imı- 
tiyaz madalyası, 4 Eylül 
1889'da İsveç hükümetinin 
nişanı, 30 Kasım 1889'da 
gümüş iflihar madalyası, 3 
Ağustos 1890 ikinci 
rütbeden Mecidi nişanı, 28 
Mart 1893 İkinci Osmanlı 
nişanı, 12 Nisan 1893 Iran 

devletinin nişanı, Fran- 
sa'dan Lejyon Dönör nişanı, 
23 Mayıs 1896 Birinci Os- 
manlı nişanı, 19 Haziran 
1896 allın Liyakat madal- 
yası, 9 Eylül 1899 Avusturya 
devletinden nişan. 

Ahmet Mithat'ın oğlu 
Dr. Kamil Yazgıç anılarında 
babasının kültürel yönün- 
den şöyle bahseder: 

"Babamın bizlere 
bıraktığı en kıymelli miras- 
lardan birisi külüphane- 
sidir. Çerkesçe, Türkçe, 
Arapça, Farsça ve Fransız- 

cayı kendi ana dili gibi 
konuşan okuyan ve yazan 
Ahmet Mithat Elendi, 
İngilizce, İtalyanca, Bulgar- 
ca, Latince ve Yunancayı da 
okur, anlar fakat sadece iyi 
konuşamazdı. Bunun için- 

dir ki, onun kütüphanesi de 
bütün bu dillerde yazılmış 
eserlerle doluydu." 

Dr. Kamil Yazgıç 
anılarında babasının avcı- 
lıga karşı derin bir sevgi be- 
slediğini, yatak odasında 
daima, bir Çerkes eğeri ve 
dipçiği sedef kakmalı bir 
çilte bulundurduğunu an- 
lalır. Çok yönlü bir yazar 
olan Ahmet Mithat Elen- 
dinin en önemli eserleri 

şunlardır : 

Romanları; Hasan 

Mellah Yahut Sır İçinde Es- 
rar (1874-75), Hüseyin Fel- 
lah (1874-75), Musullu 
Süleyman, Dünyaya İkinci 
Geliş Yahut İstanbul'da Nel- 
er Olmuş (1874-75), Felatun 
Bey'le Rakım Efendi (1875), 
Çengi (1877), Yeryüzünde Bir 
Melek (1878-97), Henüz On- 
yedi Yaşında (1880-81), Kar- 
naval (1880-81) Vah (1881- 
82), Acaib-i Alem (1881-82), 
Durdane Hanım (1881-82), 
Cellat (1883-84), Esrar-ı Ci- 
nayet (1883-1884), Hayret 
(1884-85), Haydut Montari 
(1887-88), Arnavutlar-Sol- 
yotlar (1887-88), Müşahedat 
(1890-91), Gönüllü (1896- 
97), Jön Türk (1908), Paris'te 
Bir Türk (1876), Ahmet Mi- 

that Efendi'nin bu roman- 
larından başka Kıssadan 
Hisse ve 25 cilt tutan Letatif- 
i Rivayat(Güzel Hikayeler) 
adlı hikaye kitapları 
vardır. Oyunları; Eyvah 
(1872), Açık Baş (1873), Ahz- 

ı Sar (1875), Hükmi Dil 

(1885) bazılarıdır. 

Muallim Naci'nin 

kayınpederi olan Ahmet 
Mithat Efendi, kendisinin 
Çerkes olduğunu hiç bir za- 
man unutmamıştır. Yaşamı 
boyunca matematik, fizik, 
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kimya, ekonomi, felsefe, ta- 
rih, hukuk ve eğitim üzerine 
yüzlerce makale yazan, 
çeviriler yapan yazarın, 
kendine özgü kişiliğiyle 
halkın okuma alışkanlığı 
kazanmasında büyük işlevi 
olmuştur. Darüşşafaka'da 
gönüllü öğretmenlik yaptığı 
yıllarda 68 yaşında iken 28 
Aralık 1912'de hayata gözle- 
rini kapamıştır. Çok yönlü 
bir yazar olan Ahmet Mit- 
hat Efendi'yi ölümünün 78 
yılında saygıyla anıyoruz. 

*Ahmet Mithat Efen- 
di'nin cemiyet teşkil etliği 
iddiası, 1 Temmuz 1908 
yılında İstanbul'da kurulan 
Çerkes İttihad ve Tevsan Ce- 
miyeli (Çerkes Birleşme ve 
Yardımlaşma Derneği) ku- 
rucuları arasında yer 
aldığından olsa gerek. 

Kaynakçalar 

(W Memduh Ceylan, Nartların 
Sesi sayısı 17 sh. 3.4.GA.K. K.K. 
Derneği yayını, Ankara 

(0) Seyin Time, Kafkasya Kültür 
Dergisi sh. 12.13. 

(8) Cemalettin Özbay Ahmet Mit- 
hat Efendi'nin Biyografisi için 
hazırladığı yazı. 

(4 Meydan Larausse, Ahmet Mit- 
hat Efendi. 
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  ( JAJİ Suzan, TU İŞE Süleyman, HUWAJ F. 
      

Yaşam boyu hep dağları 
ve yalçın kayalarıyla hayal 
ettiğimiz Kafkasya'nın, hayal e- 

demediğimiz uçsuz-bucaksız 
ovalarında yol alıyoruz. An veya 
sınırı olmayan, kilomeirelerce 
uzanan mısır ve ayçiçeği tarlaları 

önümüzde ufuk çizgisi oluşturu- 
yor. Her yerde kına gibi bir top- 
rak ve Temmuz sonlarında olma- 
mıza rağmen, çimenlerin ara- 

sında gelincikler, papatyalar ... 

Yoldaki yoğun özel araba 
trafiği bir tatil gününde olduğu- 
muzu anımsatıyor. Tatil günle- 
rinde herkes bir yerlere gidiyor. 
Yol boyu sıra sıra dizilmiş kadın- 
erkek yaşlı insanlar, kendi bah- 
çelerinde ürettikleri sebze ve 
meyveleri satıyorlar. Daha taze 
ve doğal ortamda yetiştirilmiş ol- 
duklarından olsa gerek, koope- 
ratif ürünlerine göre oldukça pa- 
halı olmasına karşın, yine de alıcı 
buluyor bu tür ürünler. 

Çeçen-İnguş Cumhuriyeti 
ile Kuzey Osetya Cumhuriyeti 
sınırında kısa bir mola veriyor, 
gönülden bütünleştiğimiz 
Çeçen-İnguş topraklarına 
Nahço-Galgay kardeşlerimize en 
içten duygularımızı, en iyi dilek- 
lerimizi bir kez daha sunabilmek 
için kadeh kaldırıyoruz. . . 

MERHABA KHABERDEY, 
MERHABA NALÇIK 
Saat 14.00 gibi Nalçık'- 

tayız. Rodina Kurumu Nalçık 
Şubesi merkezinde Başkan 
Yardımcısı (gerçekte fiili başkan) 
YEFENDİ Kosta (veya Adigece 
adıyla Cılahsten) ile tanışıyoruz. 
Yanında İnturist görevlisi şık, 
güzel ve genç bayan APŞE 
Lube ve Tole var. Kısa, sıcak bir 
karşılama ve tanışmadan sonra, 

daha çok dış turizme hizmei ve- 
ren 14 katli modem Nari Oteline 
yerleşiyoruz. Tole bizi 13. kaitta- 
ki odalarımıza kadar götürüyor. 
Dernek başkanımızın odasında 
balkon kapısını açarak "her sa- 
bah buradan Sosrıkhue'ye 
'selam aleyküm' dersiniz." diye- 
rek espri yapıyor. 

Dışarıya bakıyoruz, ger- 
çekien nefes kesen bir manza- 
ra. Birbiriyle bağlantılı ve sadece 
yüzmek için yapılmış üç gölet 
masmavi önümüze seriliyor. 
Çevresinde yemyeşil koruluklar 
kıyıdan başlayarak yükselen 
karşı tepeleri kaplıyor ve an- 

latılamaz güzellikteki ormanın 
içinde zirvede dev bir Sosrık- 
hue anıtı yükseliyor. Başında 
miğferi, elinde yanan meşale- 
siyle ve kahramanlık saçan 
bakışlarıyla Sosrıkhue hem ce- 
saret veriyor insana, hem ulusal- 
kültürel kimliğimizi adeta haykırı- 
yor, hem de tarihimiz ve ata- 
larımız adına sanki bizleri gözet- 
iyor ve denetliyor. 

  

Başkanımız, odanın bal- 

konundan bakarak bu manza- 
rayı görünce, Tole'nin esprisini 

ulusal bir görev sayıp her sabah 
özenle yerine getireceğini 
söylüyor. Ne kadar zevkli bir 
görev değil mil.. Her sabah 
Sosrikhue'nin aydınlık yüzüne 
bakıp onu selamlamak, O'nun 

kişiliğinde tarihimize, kültürü- 
müze, atalarımıza saygı ve Lika- 
yat sorumluluğu duyabilmek, 
Ondan umui, cesarei ve ilham 
alabilmek... 

Sosrıkhue anıt-restoranı 
aslında uzaktan sadece dev bir 
heykel gibi görünüyor. Ama yer- 
li-yabancı turistlere, ziyaretçilere 
hizmet veren bir gazino ve res- 
toran olarak inşa edilmiş. İlginç 
bir mimari yapı. Nalçık kentine 
tümüyle hakim bir tepede. Te- 
peye oto ile çıkmak mümkün 
olduğu gibi turistlerin daha çok 
tercih ettikleri yoldan; yemyeşil 
ağaçların oluşturduğu doğal 
tünelden telesiyej ile de çıkmak 
mümkün. Orası da oradan 
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Nalçık'ın genel görünümü de bir 

harika. Klasik tarzdaki binaları, ki- 

lomeirelerle ifade edilebilecek 

geniş bir alanı kaplayan, anıi ve 
heykellerle donatılmış, yemyeşil 
emsalsiz parkıyla Nalçık gerçek- 
ten fevkalade. Doğa ile sanatın 
ve teknolojinin ideal uyumuna 

somut bir örnek oluşturuyor. 
'Bu güzelim manzarayı ya bozar- 
larsa bir gün?' diye kaygılanı- 
yoruz, kıskanıyoruz adeta. 

'Hayır'diyorlar, 'kaygılanmayın" 
Zira milli park gibi özel bir koru- 
ma siatüsü oluşturulmuş Nalçık 

kenti için. Yapılaşmaya özel de- 
netim mekanizmaları ve 
sınırlamalar getirilmiş. Bu, her 
Sovyet yuritaşının dilediği her 
yere yerleşebilme hak ve 
özgürllüğüne de bir sınırlama 

oluşturuyor belki ama, yine de 

genel yarar için anlayışla karşı- 
lanıp severek katlanılabilecek bir 
sınırlama sayılmalıdır. 

gözlerle, ağlamaklı titrek ses- 
lerle yüreğimizin derinliklerin- 
den kopan en iyi dileklerimizin 
ancak çok az bir bölümünü dile 
getirebiliyoruz sımsıkı kucak- 
laşıp birbirimizi bağrımıza basar- 
ken. Ve onları, kalbimizi bi- 
raktığımız Grozni'ye yolcu ediyo- 
UZ. 

Nart Otelde kaldığımız 
süre içinde ara ara Fehmi, Nihat, 
Ünal, Hilmi ve Kadir ile karşılaşıp 
kucaklaşıyor ve nasrei gideriyo- 
ruz. Otelde, aynı tarihlerde bir- 
likte konuk olduğumuz Suriyeli 
kardeşlerimizle de tanışıp kay- 
naşıyoruz. İçlerinden biri 
"nerelerdesiniz Allahaşkına? Si- 
birya'dakilerle bile görüşüyoruz 

da, burnumuzun dibindeki siz- 
leri (Türkiye Çerkeslerini) bir 
türlü göremiyoruz." diyerek ser- 
zenişte bulunuyor. Düşünü- 
yoruz: Gerçekten haklı bir ser- 
zeniş. Dünyanın diğer yerlerin- 

  

    
  

  
  

Nart Otelin bodrum katın- 

daki bölmeli geniş restoranın 
küçük gruplar için hazırlanmış bir 
bölmesinde mütevazi bir öğle 
yemeği yedikten sonra, Mejid 
ve Salih kardeşlerle bu kez 
gerçekten vedalaşıyoruz. Nemli 

deki soydaşlarımız birbirleriyle 
daha sık ve kolay görüşebi- 
lirken, Türkiye'deki Çerkesler ol- 
arak bizler bir türlü yerimizden 
kımıldayamıyoruz. Yasal ve 
ekonomik özgürlüksüzlüklerimi- 
ze, olumsuz koşullarımıza 
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üzülüyor, üzülüyoruz. Ama yine 
de muhaceretin 125. yılında da 
olsa Nalçık'la Nart Otel'de 
Türkiye, Suriye, Ürdün, Amerika 
ve doğal olarak Atayurdumuz- 
daki soydaşlarımızla kucak- 
laşmaktan duyduğumuz sevinci 
doyasıya yaşamaya çalışıyoruz. 

Her üç bölgede de 
kaldığımız otellerin önünü he- 
men her zaman, bizimle 

görüşüp tanışmak, Türkiye'deki 
akrabalarını sormak ve onlarla 
ilişki kurmak olanağı aramak İs- 
teyen kardeşlerimizle dolu 

görüyoruz. Sabah geliyorlar; 
ayaküstü görüşme veya hiç 
görüşememe.. Sonra biz pro- 

gramımız gereği ayrılıyoruz. On- 
larsa akşamı iple çekiyorlar. 
Akşamları otelin önü yine ana- 

baba günü oluyor. Ama herkes 
bundan memnun değil. Zira 
herkes bizi evinde misafir et- 
mek, Adıgece'deki sembolik ve 

güzel deyişiyle bir "Ş/IGU 
P'ASTE' ANE" (Tuz ve Çerkes 
Pastası) ikram etmek istiyor, be- 
raber olmak, doya doya özgürce 
söyleşmek istiyor. Buna fırsat ve 
olanak verilmeyince de. üzü- 
lüyor tabii, Hatta bazen Rodina 
yetkililerine kırılanlar bile oluyor. 
Oysa her gezinin belirli bir 
süresi ve bu sürenin de daha 
verimli biçimde değerlendirile- 
bilmesi için belirli bir programı ol- 
malı tabii... 

ATAYURDUN AĞITI 

Akşam Nalçık Parkı girişin- 
deki "Şocentsuk' Ali Dram Tiyat- 
rosu"nda "ADEJJ Ş'INATLEM 
Yİ ĞIBZE" (Atayurdun Ağıtı) adlı 
tiyatro oyununu izliyoruz. Tiyat- 
roya sanki öteden beri Nalçık'ta, 
Nalçık'ın birer mahallesinde 
yaşayan sıradan vatandaşlar gibi 

giriyoruz. Suriye ve Ürdün'den 
gelmiş kardeşlerimiz de bizim 
gibi... Anayurt dışından gel- 
diğimizi neredeyse kimse an- 
Tamiyor. Kılık-kıyafet bakımından 
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da pek farklılık yok aramızda. 
Hatia onlar çok daha şık ve 
gösterişli. Arada ve tiyatro son- 
rasında daha önceden tanıştı- 

ğımız bazı dosilarımızla rasi- 
laşıyor, şaşkınlıkla ve sevinçle 
kucaklaşıyoruz. 

Khaberdeyce olarak sahı- 
nelenen oyun, sürgün ve son- 

rasını Çarlık Ordusu açısından 
yansıtıyor. Çar Ordusu subay- 
larından kimileri, gerçekleştir- 
dikleri bu büyük soykırımını ve 
sürgünü, yüzyıl boyunca sürüp 
gelen bir başbelasından kurtu- 

luş, bir büyük başarı, bir övünç 
vesilesi olarak değerlendirip gu- 
rurlanırken, kimileri de daha in- 
saflı ve vicdanlı bir yaklaşım ser- 
giliyor; yapılanlardan utanılması 
gerektiğini, bunun vicdanları 
sızlatan bir insanlık suçu oldu- 
ğunu vurgulayarak pişmanlık 
duygularını dile getirip adeta 
günah çıkartmak istiyor, bir yan- 
dan da bir başka gerçeği; bu 
katliâma razı olmayan, beki iste- 

meyerek katılmak zorunda kalan 

vicdanlı, hümanist kimi Rus 
aydınlarının da var olduğunu 
hatırlatmaya çalışıyor. 

Dekor, efekt vb. gelişmiş 

sahne olanaklarıyla başarıyla 
sergilenen oyun, bizi daha çok 
anadille sahnelenmiş olmasıyla 
etkiliyor. Tarihin acı sayfalarını bir 
kez daha anımsıyor, yaşıyoruz. 

Rodina Merkezinde 

Ertesi gün 31.7.1989 Pa- 
zZartesi. Rodina Merkezi'nde 
Başkan YEFENDİ Cilahsten ve 
çalışkan Rodina Sekreteri 
KHODZOKHO Tole ile birlikte- 
yiz. Bize gezi programımızı Su- 

nup onayımızı almak istiyorlar. 

Mezdegu Khaberdeyle- 
riyle Adığey'i ziyaret eimek iste- 

diğimizi söylüyoruz. Kuzey 
Oseiya sınırları içinde kalmış 
olan Mezdegu Khaberdeyle- 
riyle görüşmemizin pek müm- 

kün olamayacağını, ama Adı- 
ğey'e gitme olanağı hazırlamaya 
çalışabileceklerini söylüyorlar. 
Geliş-gidişlerin arttırılması, kültü- 
rel ürünlerin düzenli olarak ulaş- 

tırılması, öğrenci okutma olanak- 

ları,kesin dönüş istemlerine ko- 
laylık sağlanması vb. konularda 
söyleşiyoruz. Bu arada daha 
önceden tanıştığımız dost ve 
akrabalarımızla görüşme olanağı 

yaratılmasını ve mümkünse bir 

de çocuk yuvası görmek iste- 

diğimizi belirtiyoruz. 

6.8.1989 Pazar gününün 
serbesti gün olarak ayrıldığını, 
bugünde dilediğimiz herkesle 
görüşebileceğimizi, çocuk yu- 
vası için de programda bir yer 
bulmaya çalışacaklarını belirtiyor- 
lar. Bu sırada KALMIKH Löve 
geliyor ve serbest gün olarak 
ayrılan pazar günü bizi bir pik- 

niğe götürmek için izin istiyor. O 
günümüz de öylece dolmuş 
oluyor. Sonradan gelip bizi ev- 
lerinde misafir etmek isieven- 
lere zaman kalmıyor tabii. 

Programda öğleden son- 
raki zamanımız geceye kadar 
Huwaj Muhammed'e ayrılmış. 
Huwaj Muhammed gezi prog- 

ramımız kesinleşmeden önce 

Rodina'ya başvurup bu sürenin 
kendisi için ayrılmasını sağlamış. 

Huwaj Muhammed'in evi; 
Sıcak bir dost ve kardeş 

yuvası 

Öğleden sonra Huwaj 
Muhammed'in evinde kurulan 
yaklaşık 30-40 kişilik mükellef 
sofrada öğle yemeği akşam 
yemeğiyle de birleşip gecenin 
geç saatlerine kadar devam 
ediyor. Sofra'da Suriye, Ürdün 
ve Türkiye'den kesin dönüş 
yapıp oraya yerleşenler ço- 

ğunlukta. Huwaj Muhammed, 

"bir zaman bir sofrada bana söz 
verildiğinde: 'dilerim ki her sofra- 
da Alayurdumuz dışından gelen 
soydaşlarımızın sayısı yerliler- 
den fazla olsun" demiştim. 
Bugün burada bunu görmekten 

mutluyum. Şükürler olsun 
Tanrıya, duamı kabul etmiş her- 
halde." diyor. Hepimiz bu dileğe 
katılıyoruz. Yemek boyunca kar- 

dehler hep dünyanın dörtbir 
  

Kafkasya'da Sosyal ve Ekonomik Durum 

Eskiden, anti-Sovyetik ve anti-sosyalist propaganda- 

ların çok yoğun olduğu dönemlerde Sovyet ekonomisine 

ilişkin olarak söylenen her şey son derece ilginç karşıla- 

nıyordu. Bu alanda en küçük olumsuzluklar bile anti-pro- 

paganda odaklarında spekülasyon konusu yapılabiliyordu. 

Ama artık özellikle son yıllarda Sovyetler Birliği'nin eko- 

nomik, sosyal, siyasal yapıları hakkında bilinmeyen pek 

fazla bir şey kalmadı. Basın-yayın organlarında hemen her 

gün Sovyetlerle ilgili çeşitli bilgi ve haberler görülebi- 

liyor. Dolayısıyla bu alanda söylenebilecek yeni ve ilginç 

bir şeyler bulabilmek pek kolay değil. Kaldıki bizler, Sov- 

“yet ekonomisini incelemek gibi bir misyon da taşımıyo- 

ruz. Anlatlıklarımız, yazdıklarımız sadece, basit ve yüzey- 

scl gözlemlerimizin kaba bir değerlendirmesinden ibaret. 

Bilindiği gibi sovyet yönetimi, her yönüyle merkez 

planlama icmeline dayanıyor. Bu planlamanın teorik olarak   

“içeren yöresel bir taslak plan önerisi hazırlar. Bu tür 

demokralik-merkeziyetçi bir işleyiş içinde gerçekleşliri!- 

mesi gerekiyor. Buna göre; köylerden başlayarak tüm 

yönetim ve üretim birimlerinde halk, kendi üretim olanak 

ve yeteneklerini, kendi tüketim istem ve gereksinmelerini 

yöresel plan taslakları merkezi planlama örgütünce değer- 

lendirilir, koordine edilir, Gerektiğinde bir denkleştirme- 

düzleme ve yönelme de yapılarak kesinleştirilir. Artık plan, 

her yerde geçerlidir ve uygulama, merkezi olarak denetlenir. 

© Bu takdirde, devletin sağlamayı garantilediği ya da 

üstlendiğini temel tüketim mal ve hizmetlerini ülkenin her 

yerinde herkesin kolaylıkla bulabilmesi mümkündür. 
Ne varki bu mekanizma uygulamada her zaman plan- 

landığı gibi tıkır tıkır işlemez, aksar, hatla kimi zaman 

kimi nüfus çevrelerinin müdahalesine açık olmakla bir- 

likte, halka göre oldukça katı ve ağır işleyen bir 

bürokrasiye dönüşür. Devletin en çok önem verdiği temel     
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yanına dağılılmış Çerkeslerin ye- 
niden Atayurtlarında buluşup 
birleşmeleri, haksızlığa uğramış 
tüm diğer halkların da haklarına 

kavuşmaları, evrensel dostluk, 

kadeşlik ve dünya barışı için 
kaldırılıyor. 

Gazeteciler Birliği'nde 

Ertesi gün 1.8.1989 Salı. 
Saai: 11.00'de Gazeteciler Bir- 
liği binasındayız. Salonda Kha- 
berdey, Balkar ve Rus gazete- 
ciler var. Kısa takdim ve 
tanışmadan sonra bizler kendi 
sorunlarımız ve çalışmalarımız 
hakkında, onlar da Khaberdey 

Balkar Cumhuriyetindeki yayın- 
lar hakkında bilgiler veriyorlar. 
Konuşmalar Türkçe, Khaberdey 
ve Rusça yapılıyor. 

Dernek Başkanımız Aslan 

Arı; iki kez Türkiye'ye gelerek 
bizi bulan ve Anayurt-Muha- 
ceret ilişkilerine ilk harcı koyan 
Khaberdey aydınlarına, şimdiki 
gezimizi gerçekleştiren Rodina 
Kurumu ve çalışanlarına teşek- 

kür ederek söze başlıyor. 125 
yıl önce gerçekleştirilen sürgün- 
den ve onu izleyen Osmanlı 
İmparatorluğu'ndaki diğer tehcir 
ve sürgünlerden, dedelerimizin 
katlanmak zorunda kaldıkları 

dayanılmaz acı ve ızdıraplardan 

sözederek bugünlere nasıl gel- 

diğimizi anlatıyor. Bugün birey- 
ler olarak birçok temel hak ve o- 

lanaklara sahip olabilmekle bir- 
likte, bir etnik topluluk olarak 
içinde bulunduğumuz olumsuz 
koşulları dile getiriyor. Özellikle 
anadilimizie konuşabilenlerin 
sayısının günden güne azail- 

makta olduğunu belirterek, 

yaşanan dil asimilasyonunu vur- 

guluyor. Derneklerimizi ve yü- 

rütmeye çalıştığımız halk oyun- 
ları, ilyairo, müzik, yayın vb. 

kültürel çalışmaları kısaca tanıtı- 
yor. Sovyetler Birliği'nde Sayın 
Gorbaçov'un önderliğinde ger- 
çekleştirilen olumlu değişim ve 
gelişmelerden duyulan sevinç 
ve umutları dile getirerek Türk- 
Sovyei ilişkilerinin daha da 
gelişmesi ve iyileşmesi temen- 
nisiyle sözlerini tamamlıyor. 

Khaberdeyce olarak ya- 
yımlanan "Lenin Gogu" (Lenin 
Yolu) gazetesinin genel yönet- 
meni MEZIHA Boris, Khaber- 
dey-Balkar Cumhuriyeti'nde ya- 
yımlanan periyodik yayınlarla 
yayın politikaları hakkında genel 
bilgiler veriyor. 

Khaberdey-Balkar Cum- 
huriyetinde yayınlar üç dilde; 
Khaberdeyce, Balkarca ve 
Rusça yayımlanıyor. Nalçık'ta 4 
gazete, 4 dergi yayımlanmakta. 

Ayrıca diğer kasaba ve ken- 
ilerde de 9 yerel gazete daha 
var. Bütün bu yayınlarda çalışan- 

ların sayısı 500-600 civarında. 
Periyodikler güncel haber ve 

olayların yanı sıra günümüzde 

gerçekleşen Peresiroika ve 
Glasinosi anlayışları ile dil, ede- 
biyat, sanat ve kültüre ilişkin 
konuları işliyorlar. i 

Moskova ve Leningrad 
gibi büyük kenilerde 5 yıllık Ga- 
zetecilik ve Basın-Yayın yüksek 

okulları var. Gazeteciler genellik- 
ie bu kaynaklardan geliyorlar. 
Ama gazetecilik eğitimi görme- 
diği halde bu mesleğe ilgi du- 
yanlar da gazeteci olabiliyorlar. 

İşi ve mesleği gezetecilik olup 
tüm geçimini buradan sağla- 
yanlar yanında, başka bir iş ve 
meslekie çalıştığı veya okuduğu 
halde artan zamanlarını gazete- 

cilik için değerlendiren part-time 
(yarım gün) çalışan, yazı veya 
haber başına ücret alan gazeite- 
ciler de var. Öyle anlaşılıyor ki 
üretilen her bilgi, her haber, hat- 
ta her satır maddi ve manevi ola- 

rak değerlendirilmeye çalışılıyor. 
Soru ve cevaplarla süren 

söyleşi sırasında herkes aklına 

'gelen soruları sorabiliyor. 
Kafdağı'nı herhangi bir 

ücret almadan, hatta tersine ge- 
rektiğinde kendi paramızdan 
katarak, tamamen amatör bir 
yaklaşımla çıkarmamız ilginç bu- 

İunuyor. Bu arada nüfus cüz- 
danlarımızda Adiğe olarak 
yazılmayışımıza, anadilimizle o- 

kuma-yazma hakkı verilmeyişine 

bir türlü anlam veremiyorlar ve 

  

  

gıda ve ihtiyaç maddeleri bile zaman zaman yok olur. 

Ülkede yok olması mümkün olmayan benzin, akaryakıt, 

istasyonlarda yok satar. Her zaman her yerde en bol ve en 

ucuz bulunabilen et ve süt ürünleri bazen bazı yerlerde 

, kimya olur, koskoca et ve süt mağazalarında istediğiniz eti 

üretimde ya da dağıtım mekanizmasında bir aksama 

olmuştur. Ama kimse nerede niçin nasıl bir aksama 

olduğunu, nc zaman nasıl giderileceğini halka açıklama 

gereği duymaz. Çünkü demokratik merkeziyetçi denge, de- 

mokratiklik aleyhine bozulmuş, merkeziyetçi yanı ağır ba- 

san, görünüşte bir demokralik-merkeziyetçi yapıya 

dönüşmüştür. 

Böyle bir yapı içerisinde vatandaşın bireysel olarak 

bulabileceği çözümler sınırlıdır. Ya çeşitli mağazalarda 

çalışanlar arasından gereküğinden kendisini kayırabilecek 

özel dostlar edinecektir, ya rüşvet verecektir, ya da bulduğu   

dilediğiniz taze sütü kaymağı bulamayabilirsiniz. Ya 

zaman çokça alıp stop yapacaktır. Çünkü gereksinme duy- 

duğu hemen her şeyi alabilecek bir satınalma gücüne sahip 
olduğu halde, o mal ve hizmetleri istediği zaman veya iste- 

diği yerde veya istediği miktar ve kalitede bulabilme garanti- 
si yoktur. Özellikle her an konuk beklenebilen Çerkes evle- 
rinde en garantili önlem, her halde daima dolap ve kilerde 

yeterinden çok stok bulundurmaktadır. 
Öle yandan halkın bir başka ekonomik ve sosyal soru- 

nu, temci ihtiyaçlarının, önemli ölçüde karşılanabilmiş ol- 

masından kaynaklanmaktadır. Besin değeri sağlığa uygun- 

luk, sağlamlık ve dayanıklılık gibi kimi nesnel özellikleri 

bakımından belirli bir kalite standardındaki mal ve hizmetle- 
ri halk zaman zaman ortaya çıkan kimi aksamalara karşın di- 

lediği zaman dilediği yerde ve dilediği kadar bulabilen hale 
gelmiştir. Artık halk şimdilerde bunlarla yetinmemekte este- 

ük boyutu olan, güzel, lüks fantazi şeyler de istemektedir. 
Bu tür istek ve özlemlerin, uzun yıllar, belki "burjuva 
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yadırgıyorlar. 

Basın-yayın organlarında 
yuri dışındaki Çerkeslerle ilgili 
bilgi ve haberlerin yer alıp al- 
madığına ilişkin sorularımız ÜZe- 
rine, Ürdün ve Suriye'deki soy- 
daşlarımızla ilgili bilgi ve haber- 
lere yer verilebildiğini, ancak 
Türkiye'dekilerden düzenli bilgi 
ve haber alınamadığını, hatta bi- 
zimle ilgili haber ve bilgilere yer 

vermenin, adreslerimize kitap, 
dergi göndermenin bize zarar 
verebileceğinden kaygılandık- 
larını dile getiriyorlar. 

Çeşitli ülkelerdeki hem- 
şehrilerimiz arasında örf ve 
adetlerimizi artık koruyamama, 
iyice yilirme korkusu yoğun 
biçimde yaşanıyor. *Acaba Ana- 
yurtta böyle bir kaygı yaşanıyor 
mu? Basın-Yayın organlarında 
bu konuda bilgi ve yorumlar yer 

alıyor mu? anlamındaki soru 
şöyle yanıtlanıyor: 

Anayurtta, özellikle köy- 
lerde böyle bir sorun ve kaygı 
kesinlikle yok. Ama kentlerde 
benzer kaygılar yaşanıyor. 
Çünkü çocuk okulda, sokakta 
hep Rusça duyuyor ve konuşu- 

yor. Nüfusumuzun azlığı en 

büyük sorunumuz. Dolayısıyla 

özellikle kentlerde hayatın her 
aşamasında öri ve adetleri tam 

olarak uygulamak mümkün 
değil. Buna ilişkin kaygılar za- 

man zaman basın-yayın organ- 
larında da yer alıyor. Ancak Pe- 
resiroilka ve Gilasinosi saye- 

sinde dili kullanma, kültürümüzü 

işleme ve dolayısıyla öri ve adet- 

lerimizi yaşama ve yaşatma oran 

ve olanaklarının giderek artabi- 
leceğini söylemek mümkün. 

Nitekim, Anadil eğitimi ko- 
nusu yeniden düzenlenmiş du- 
rumda. Eskiden |10.sınıfa kadar 
seçimlik birer dil ve edebiyat 
dersi biçiminde okutulmakta 
olan anadil, bu yıldan başlayarak 
hem ana sınıflatında, hem de ilk- 

okulun ilk döri sınıfında zorunlu 
eğitim dili haline getirilmiş. Artık 
anadil sadece bir dil ve &- 
debiyat dersi olarak okutulmu- 
yor, Tarih, Coğrafya, Matematik, 
Hayai Bilgisi vb. gibi diğer der- 
sler de anadille okutulmaya 

başlanıyor. 
Bu arada dilin önemi ve 

muhacereitteki ciddi dil sorun- 
larından söz edilirken, dilleri az 
konuşulan halkların kaybolmaya 
mahküm oldukları, bu yüzden 

Adığe diyalektlerinin ve alfabe- 
lerinin, aralarındaki küçük 
nüansların kaldırılarak, daha çok 

insanın konuşabildiği; öğren- 
mesi, okuyup-yazması daha ko- 

lay tek bir Adığe dili oluşturul- 

ması yoluna gidilmesi gerektiği 

biçimindeki bir görüş.ve öneri 
üzerine YEFENDİ Kosta'nın 
cev abı ilginç oluyor. Şöyle diyor 

YEFENDİ Kosta: 

"Bir bahçede ne kadar 
çok sebze, meyve, çiçek olursa, 
o bahçe o kadar zengin ve 
güzel olur. Onun gibi bir ülkede 
de ne kadar çok ve çeşitli dil ve 
kültür bulunursa o ülke de o 
denli renkli, güzel ve zengin 
olur. Dolayısıyla bütün dil ve 
kültürleri korumalıyız" 

Aslında bu yaklaşım, çok 
uluslu bir ülkede egemen ulu- 

sun halkların kardeşliği, ulusların 
kendi kaderlerini tayin hakkı gibi 
temel evrensel hak ve ilkelere 
bağlı, anti-asimilasyonist yak- 
laşımını ifade etmesi bakımından 
saygı duyulması gereken sevin- 
dirici bir yaklaşım olarak 
değerlendirilmelidir. Ancak bi- 
zim sözünü ettiğimiz şey, bir di- 
lin veya kültürün yok edilmesi 
olmayıp, tersine aynı kökten ge- 
len küçük kardeş dillerin karşılıklı 
etkileşim ve katkılarıyla, kabile- 

den ulusal dil düzeyine gelişip 
güçlenmesi, böylece varlığını ve 
üretkenlik yeteneklerini geliştir- 
mesidir. 

Adığe diyalekilerinin 
birleştirilip tek Adığe dili haline 
getirilmesi önerisini kabul et- 
meyenler olduğu gibi, bunun 
pek kolay olmadığını öne 
sürerek bu konuya pek sıcak 
yaklaşmayanlar da var. Ancak 
böyle bir oluşumun gereğine ve 

  

  

özentisi" sayılarak ideolojik ve psikolojik anlamda bastırıl- 

dığı anlaşılmaktadır. Gerçekten yıllar önc.esinde, halkın 

kimi temel ihtiyaçları henüz karşılanabilir dluruma geline- 

memişken, kimilerinin lüks ve fantezilerini karşılamaya 

yönelmek doğru olmayabilirdi. Ancak şimcli Sovyet halkı 

güzel ve lüks olanı fanteziyi istemekte kendini haklı 

görmektedir. Çünkü; bir yandan Sovyetler Birliği ekono- 

misi, bunca ağır işleyen hantal yapısına karşın, sözkonusu 

istek ve ihliyaçları en iyi biçimde karşılayabilecek olanak 

ve potansiyele sahiptir. Başka deyişle devlet isterse, halkın 

temel ihtiyaçlarını planlayıp karşılayabildiği gibi lüks ih- 

tiyaçlarını da planlayıp karşılayabilir. Öte yandan sovyet 
insanı, hem 1917 Ekim Devriminden, hem 'de ve özellikle 

2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda, kajpitalist-emper- 

yalist dünya çelişkisine karşı dikkatli, tedbirli ve hazırlıklı 

olmak uğruna çok şeye katlanmış, ne denli sabırlı, da- 

yanıklı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip oldu;$unu kanıtla- 

mıştır. Yıllarca zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla 

yetinmiş, temel alt-yapı yatırımları, savaş sanayii ve uzay 

teknolojisi lehine kendi refahından özveride bulunmuştur. 

Artık şimdi, temel ihtiyaçların karşılanmasıyla yetinmeyip 
estetik boyutlu lüks ve fanteziyi de dilediği zaman dilediği 

yerde dilediği miktar ve fiatta kolaylıkla bularak daha 
müreffeh yaşamayı hak etmiştir. Zira sosyalizm sadece 

külfetleri, yokluk ve yoksullukları değil, fakat aynı zaman- 

da nimetleri, bolluk ve refahı da paylaşmayı öngören bir 

sistemdir. Nelerin paylaşılması gerektiğini özgün koşullar 

belirler. Geçmişteki özgün koşullar külfetleri paylaşmayı 

gerektirmiş ve paylaşılmıştır. şimdiki koşullar da refahı 

paylaşmayı gerektiriyorsa bu kez de refah paylaşılmalıdır. 

İşle Sovyet insanı şimdi bu noktadadır. 
Denilebilir ki, Sovyetler Birliği'nin gerek dünya 

barışının en etkili güvencelerinden biri olarak değerlendiri- 
lebilecektarihsel evrensel girişimlerinin, gerek zaman za-     
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yararına inananlar da az değil. 

Hatta bu konuda örnek bir giri- 
şim de sonuçlandırılmış. Çer- 
kesk ve Khaberdey bölgeleri 
arasında ortak bir altabe ve ede- 
biyat dili gerçekleştirilebilmiş. 
Şimdi de Adiğeyce ve Khaber- 
deyce arasında önce alfabede 

birlik, sonra da ortak bir Adığe 
Edebiyat Dili olanakları 
araştırılıyor. Her üç yönetim biri- 
minde çıkan günlük gazeteler, 

üç ayda bir de olsa, ortaklaşa 
hazırlanıp yayımlanmaya başlan- 
mış. Ama çalışmalar kuşkusuz 
yeterli değil. Bu konuda özel- 
likle dilbilimcilere, edebiyat- 

çılara, ozan ve yazarlara büyük 
görev ve sorumluluklar düşü- 
yor. 

Dil kendine özgü yasaları, 
yaşama ve gelişme kuralları bu- 
lunan biyolojik bir organizma 
gibi olmakla birlikte, günü- 

müzde başdöndürücü bir hızla 
gelişen teknolojinin sağladığı 
iletişim ve etkileşim olanakları 
çerçevesinde okul, basın-yayın 
organları ile bilimsel, kültürel 

ilişkilerden yararlanılarak ortak 
bir alfabe ve tek bir Adığe Ede- 
biyat Dilinin gerçekleştirilmesi 
herhalde olanaksız değildir. An- 
cak bu konuda Adiğe özerk 
yönetim birimleri yöneticilerinin, 

eğitimcilerin, bilimadamlarının, 

.yazar, ozan ve tüm aydınların 

daha duyarlı, istekli ve ulusal bir 

sorumluluk bilinci içinde hareket 
etmeleri gerektiğine inanıyor, 

bunu diliyor ve bekliyoruz. 
Basın-yayın, dil, edebiyat 

vb. konular üzerinde yapılan ol- 
dukça yararlı ve düzeyli 
konuşma ve söyleşilerden son- 
ra MEZIHA Boris bizi öğle 
yemeğine davet ediyor. Soh- 
bet, geleneksel kültürümüzü 
yansıtan süslemeleriyle dikkali- 
mizi çeken lokantada da sü- 
rüyor. 

Kompozitörler ve 

Müzisyenler Birliği'nde 
Müzik ziyafeti 

Akşamüzeri Khaberdey- 
Balkar Kompozitörler ve Müzis- 
yenler Birliği'ni ziyaret ediyoruz. 
Birlik başkanı HAJPAGO Haj- 

beçir bizi, kimilerini sesleriyle ve 

adlarıyla tanıdığımız ama hiç 
görüşmediğimiz ünlü usta 
müzisyen ve ses sanaiçılarıyla 
tanıştırıyor. Khaberdey Balkar 
müziği hakkında uygulamalı, 
örnekli bilgiler veriyor. 

Son 50 yıl içinde müzik 
alanında da büyük gelişmeler 

sağlanmış. Khaberdey-Balkar 
Cumhuriyetinde 50 yıldan beri 
Senfoni Orkestrası, Opera, 
Bale, Müzik Okulları ve en- 
stitüleri faaliyet göstermekte. 
Müzik eğitimine büyük önem 
veriliyor. Nisbeten küçücük de- 
nilecek Khaberdey-Balkar Cum- 

huriyetinde orta dereceli 32 
adet Müzik okulu bulunması bu- 
nun en somut göstergelerin- 
den biridir. 

Son 50 yıl içinde Khaber- 
dey-Balkar Cumhuriyeti'nde 
tüm Sovyetler Birliği çapında 
ünlü pek çok Orkesira Şefi, 
Besieci-Kompozitör, İcracı, O- 
bera ve Bale sanaiçisi vb. 
yetiştirilmiş. TEMIRKHAN Yura 
en ünlü orkesira şetleri arasında 

sayılıyor. KHARDEN Hasan, 
MOLE Vlademir, HAUPE Je- 
brail, ünlü kompozitörlerimizden 
bazıları. 

Dernek Başkanımız HAT- 

KHO Aslan Arı, Müzisyenler Bir- 

iiğindeki kısa ve duygulu 
konuşmasında, sabahleyin Ga- 
zeteciler Birliği'ndeki uzun 
söyleşiyi hatırlatarak,burada sö- 
ze daha az zaman ayırmak ge- 
rektiğini belirtiyor. Zira burada 
ses var, müzik var, sanat var. 

"Bir halk rnimarisiyle, edebiyatı, 
sanatı, kültürü, uygarlığa katkıları 
ile anılır ve değerlendirilir. Sizler 
bizim evrensel sesimizsiniz. Siz- 
leri görmek, tanımak, yürekle- 
rimizi titretem, canlı coşkulu sesi- 

nizi duyabilmek bizler için ne 
büyük bir sewinç, ne büyük bir 
şanstır bilemezsiniz. Gerçekten 
bizler bugün, kendimizi en 

şanslı insanlardan sayıyoruz bu- 
rada bulunduğumuz için. 

"Size Türkiye'deki kar- 

  

    

man çatışma boyutuna varan kendi içindeki sosyal, siyasal 

ve etnik çalkantıların gerekse perestroika ve glasinostun te- 

 melinde bu sosyo-ekonomik olgu yatmaktadır. 

Perestroika ve Glastnotst için ne diyorlar? 

Garbaçov'a ve onun getirdiği bu yeni anlayışlara 

açıkça karşı olduğunu söyleyenlerle pek karşılaşmadık. 
Görüştüğümüz ınsanlar genci olarak Gorbaçov'dan ve poli- 
ukalarından memnun ve umutlu görünüyorlar. 

Ancak yine de bu politikalara açıkça karşı olanlar, ya 

da bundan kaygılananlar da yok değil. 

Gorbaçov'a ve politikalarına karşı olanların önemli 

bir bölümü öyle anlaşılıyor ki, perestroika ve glastnost 

öncesi düzenin maddi-manevi tüm nimetlerinden en rahat 

ve belki de en ayrıcalıklı biçimde yararlanabilenlerden 

oluşuyor. bunlar doğal olarak önceki düzenin aynen devam 

etmesi isteyeceklerdir. Hatta kimi çevrelerde şimdilerde or- 

taya çıkan kimi yokluklardan aksamalardan bunların so- 

rumlu olduğu söylenebilmektedir. Bunların Perestroika ve 
Glasinost'un halkın gözünde kötü, olumsuz gösterilmesi 

için işi yavaşlatma, teknik arazıları çoğaltma gibi kimi. 

doğal görünümlü sabotaj yöntemleriyle bürok.rasideki ak- 
samaları arttırmaya ve üretimi azaltmaya çalışıtıkları bile 

ileri sürülmektedir. 
Kimileri de Gorbaçov'un başlattığı bu yeni dönemin, 

giderek sosyalizmden sapma ve kapitalizme kapı aralama, 
daveti ye çıkarma gibi olumsuz bir sonuç doğurmasından 
kaygılanmaktadırlar. Gerçekten, devlet işletmeleri istenilen 

düzeyde mal ve hizmet üretemiyorlarsa, ya da özel sektör 
daha iyi,daha güzel mal ve hizmet sunuyorsa, en azından 

böyle bir inanç ve kanaat yaygınlaşırsa, her şeyin Özel 

söktöre devredilmesi gerektiği yolunda ciddi bir eğilim 
başgösterebilir. Böyle bir eğilimin Sovyetler Birliği'ni 
nerelere götürebileceği de önceden tam olarak kestirilemez. 

Ancak çoğunluğun bu tür kaygıları paylaşmadıkları 
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deşlerinizin gönülden selam- 
larını, sevgilerini, umutlarını ve 

en iyi dileklerini getirdik. Bura- 
dan da onlara çok şey götüre- 

ceğiz. Burada görüp duyduk- 
larımızı, yaşadıklarımızı, sizleri . 

hep anacak, anlatacağız. 
"Bildiğiniz gibi bizler Tür- 

kiye'deyiz, Suriye'deyiz, Ür- 
dün'deyiz, dünyanın dört bir 
yanındayız. Ama bilesiniz ki bu, 
bizim isieğimizle olmadı. Ata- 
larımız bu toprakları isteyerek 

terketmediler. Tarihin getirdiği 
büyük bir haksızlık ve hatalar so- 

nucu biz bu talihsizliğe uğratıl- 
dik. Ama yine sanmayın ki biz 
gittiğimiz yerlerde kendimizi 
bırakıp koyverdik, asimilasyon 

canavarına teslim olduk. Hayır! 
.Her türlü olanaksızlığa rağmen 
125 yıldır hala yok olmadık. Eli- 
mizden geldiğince, gücümüz 
yettiğince dilimizi, kültürümüzü 
korumaya, yaşatmaya çalıştık. 

Ama bir çok değerler ancak va- 

tan topraklarında, doğal ortam- 

larında korunup geliştirilebiliyor, 
birçok potansiyel güç ve yete- 
nekler ancak devlet sayesinde 
ve özgürlük ortamında üretime 
dönüştürülebiliyor. İşte sizler 
bunun en açık örneklerini 
oluşturmaktasınız. Sizlerle gurur 
duyuyoruz." 

Böylesi konuşmalar ve 
söyleşiler arasında, hemen hep- 

si konservatuar mezunu veya 

başka bir müzik eğitimi görmüş 
ve branşlarında uzman olan 
yaşlı-genç, kadın-erkek sanaiçı- 
lar, biri piyanonun başına geçip 
diğeri söyleyerek, sonra bir 
başkası çalıp bir başkası söyle- 
yerek, arada bir de en usta 

Pşınawe'lerden PŞİHAŞ'E Mu- 
hacir'in nefis Pşınesi eşliğinde 
şarkılar söyleyip coşkuyla oy- 
nayarak müzisyenler bize unu- 

tulmaz ve doyulmaz bir müzik 

Ziyaieti verdiler. O kadarki 
“nerhalde hiçbir konser bunun 
kadar doğal, bunun kadar içten, 
yapmacıksız ve kaprissiz, bunun 
kadar canlı ve heyecanlı ol- 
mamıştır" diyoruz kendi kendi- 
mize. 

Evet gerçekten insanın 
kendi ülkesinde, kendi diliyle, 
kendi kültürünü, sanatını, 

müziğini üretmesi, onun kendi 

sesiyle soluğuyla sunulması ve 
duyulması ne güzel bir nimet, 
ne büyük bir mutluluk değil mit. 

Kompozitörler ve Müzis- 

yenler Biriği'nden, ender 
yaşanabilecek güzel günlerden 
birini yaşamış olarak, tam bir sa- 
natsal coşku ve doyum içinde 
ayrılıyoruz. Bize bu coşku ve 
doyumu yaşalanları sevgi ve 

şükranla kucaklıyor, 5se- 
lamlıyoruz. 

Ulusa! Dil ile Evrensel 

Dostluk ve Barış 

Ertesi gün, 2.8.1989 Çar- 
-şamba. Güneşli güzel bir gün. 
Programda Radyo-TV Genel 
Müdürlüğü'nü ziyarei var. Ama 
ondan önce ve kahvaltıdan he- 
men sonra, isteğimiz doğrultu- 
sunda, bize bir Ana Okulu ve 
kreş ziyareti olanağı hazirla- 
mışlar. Sevinerek ve merakla gi- 
diyoruz. 

Burası aslında bir fabri- 
kanın kreş ve ana okulu. Fabri- 

kada çalışanların çocukları, me- 
sai saatleri süresince, (bazıları 
geceleri de) burada eğitiliyorlar. 
Hemen .her milliyetten, her dil- 

den, her yaşia çocuk bulunu- 
yor. Çocuklar yaş gruplarına 
göre ayrılmış. Her fırsatta tertipli- 
düzenli bir yaşama alışkanlığı ka- 
zandırma amacı güdülmüş. Ya- 
takhaneleri, yemekhaneleri, 
oyun salonları, dinlenme yerleri, 

bahçeleri o kadar güzel ve terte- 

miz ki insanın yeniden çocuk 
olası geliyor. Hele bir de anadili 
eğitimi varki, yetişkinler olarak 
bizler bile öyle bir eğitime 
yürekten hazır ve istekliyiz. 
Böyle bir eğitime gerçekten 
özlem duyuyoruz. - 

Anaokulu (müdiresi 
KHODZOKHO Tamara bizi güler 
yüzle karşılıyor. Aslında Üniver- 
sitede çocuk eğitimi üzerine 

  

çarpıklıklarını biliyoruz. Onları yaşadık ve geride bıraktık. 

Artık ona birdaha geri dönüşümüz sözkonusu olamaz. An- 

cak Sosyalist uygulamada kimi hatalarımız yanlışlarımız 

olmadı değil. İşte Perestroika ve Glasinost, uygulamadaki 

bu aksamaları gidermeyi amaçlıyor. birlakım ekonomik 

oluşturmayı, kapitalizme geçişi amaçlamıyor. bunlar Le- 

nin'in de vaküyle öngördüğü gibi, insanların artan zaman- 

larını üretici, yaratıcı yeteneklerini değerlendirmeyi 

öngören sosyalist küçük ürcüciliklen ibarettir.” 

Gencel yaklaşım bu olmakla birlikte yine de kimi sor- 

uların cevapsız kaldığı söylenebilir. Örneğin; Acaba halkın 

artan zamanlarını, üretim potansiyellerini, yaratıcı yetenek- 

lerini değerlendirebilmek için tek çare küçük ölçekli de olsa 
özel mülkiyet ve özel girişim hakkı tanımak mıydı? Temel 

ihtiyaçlarda olduğu gibi lüks ihüyaçları da doğrudandoğruya   

anlaşılıyor. Diyorlar ki, "biz kapitalizmin çelişkilerini 

yatırım ve girişim haklarının tanınması, bir özel sektör 

devlet, glasinost (açıklık) ilkesi çerçevesinde halkın deneti- 

mine daha çok açılmış, demokratikleşlirilmiş bir merkezi 
planlamayla karşılama yoluna gideme» miydi? Ya da Özerk 

Yönetimlere, üretim birimlerine daha fâzla özerklik 

tanıyarak, etkili bir primlendirme sistemi kurularak 

yönlendirilip özendirilmek suretiyle sosyalist sistemle daha 

uyumlu, daha sancısız bir çözüm bulunamaz mıydı? Özel 
girişim bilgi ve deneyimleri, artı-değer sömürüsü ve kâr 

etme alışkanlıkları bulunmayan bu sosyalist eğitimli in- 

sanlar, acaba şimdi kendi adlarına bir işletme kurup başarılı 
olabilirler mi? Başarılı olamazlarsa uzun yıllar boşuna har- 
canmış, kalkınma ve gelişme çabalarında zaman yitirilmiş 

olmaz mi? Ve nihayet deneye-yanıla, bata-çıka bu özel 

girişim deneyimini başardıklarını var saysak bile bu kez, 
insanlar arasında ortaya çıkacak ekonomik farklılıklar nede- 

niyle, kıskançlıklar, çekememezlikler, sınıfsal savaşımlar, 

toplumsal huzursuzluklar başgöstermez mi?     
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doçenilik düzeyinde bilimsel ka- 
riyeri olan bir eğitimci ve yönetici 
Tamara. Herhalde okul öncesi 
çocukların eğilim ve öğretimiyle 
bizzat uğraşan ilk doçent olsa 
gerek. O bununla övünüyor. 
Tanıyan herkes de onu iakdirle 
anıyor. Zira isiese hemen 
Üniversiteye geçip akademik 
personel olarak yaşamını belki 

daha yüksek bir siandariia 

sürdürebilir. Ama o, çocuklarla 

beraber olmayı, onlara ilk doğru 
temel bilgileri, değer ve alışkan- 
iikları kazandırarak, eikili bir kişilik 
yapısı oluşturmaya çalışmayı 
yeğlemiş ve onu amaç edinmiş. 
İşinden son derece memnun. 
Mutluluğu her halinden belli. 

Kreş ve Anaokulunda 
300 kadar çocuk barınıyor. Her- 
kesin kendi anadiliyle eğitilip- 
öğretilme hakkı var. Eskiden 
hepsi Anaokullarında sadece 

Rusca eğitilebiliyormuş. Peres- 
irolka'nın getirdiği güzel ve yeni 
olanaklardan biri de bu. Bu yeni 
olanağın Khaberdeyce yapılan 
bir uygulamasını izleme zevkini 

ve heyecanını yaşiyoruz. Köpek 
rolündeki cici bir küçük abla, 

elindeki büyücek bir kutu içinde 
çocuklara bir armağan getiriyor. 
Meraklı bakışlar arasında açılan 
kutudan gerçek bir kedi çıkıyor. 
Ezeli düşman olarak bilinen hay- 
yanlardan köpek, kediyi kova- 
layacağına almış kucağına 

çocuklara armağan olarak getir- 
miş. Ezeli düşmanlar artık dosi 
olmuşlar, birbirlerini kova- 
lamıyorlar, barış içinde bir arada 
dosiça yaşıyorlar. Çocuklar bu 
türlü somut olgu ve varlıklarla bir 
yandan anadillerini daha iyi ve 
elkili biçimde öğrenip konuşa- 
biliyorlar, bir yandan da hayvan 
ve doğa sevgisini,dosiluk ve 
barış kavramlarını daha şimdiden 
algılayıp yaşıyorlar. İşie, dilimizi 
kültürümüzü yaşatacak ve geliş- 
iirecek olanlar, işte, geleceği- 
mizi, geleceğin dünya barışını 
kurup koruyacak olanlar bu 
çocuklar diyoruz kendi kendi- 
mize. Gerçekten, ancak böyle. 
eğitilen insanlar bunları başa- 
rabilirler herhalde. 

Yarınlarımızın umudu se- 
vimli yavrularımızın yuvasında ik- 
ram edilen günün ikinci nefis 

kahvaltısından sonra, oldukça 

geniş ve güzel düzenlenmiş 
çocuk bahçesinde koşuşup 
oynaşan öteki çocukların ilgili ve 

meraklı bakışları arasında toplu 
bir resim çektirerek vedalaşıp 
ayrılıyoruz. Çocuklara, çocuk 
sağlığına ve eğitimine verilen 
önemi ve değeri takdirle 
karşılıyor, insanın kendi toprak- 

larında kendi okullarında 
çocuklarının anadilleriyle eğitil- 
mesi, kendi öz kültürleriyle be- 

slenmesi, engin bir barış ve 
kardeşlik duygusuyla büyütül!- 

mesi ne güzel bir olay diyoruz 
kendi kendimize. Böyle bir hak 
ve olanaktan yoksun bırakılan- 
lara da tezelden haklarına 
kavuşmalarını diliyoruz. 

Radyo ve TV Merkezi'nde 

Programa göre saai 

11.00'de giimemiz gereken 

Radyo-TV merkezine Anaoku- 
lundaki mutlu gecikme yüzün- 
den ancak saai 12.00 dolayında 
ulaşabiliyoruz. Radyo-TV Genel 
Müdürü, Türkiye'ye ilk gelen 
Khaberdey aydınlarından gaze- 

teci, yazar ve ozan KHOUFE 

Haçim, başta olmak üzere Rad- 

yo-TV çalışanları bizi kapıda 
karşılayıp buyur ediyorlar. Genel 
Müdürlük odasındaki uzunca 
toplanlı masasının eirafında 
oturup tanışıyor söyleşiyoruz. 

KHOUFE Haçim bize Radyo-TV 
yayınları hakkında gene! bilgiler 
veriyor. 

Yerel Radyo ve TV Kha- 
berdey-Balkar Cumhuriyeti'nde 
üç dilde yayın yapıyor. 

Nalçık Radyosu, Kafkas- 
ya'daki en eski verici istasyon- 
larından biri. Günlük yayın süresi 
5,5 saat dolayında. Her sabah 
saat: 07.15'te "Wİ PŞEDGİJJ 
F'WE KHABERDEY!" (İyi sa- 
bahlar Khaberdey!) diyerek 
başlayan radyo yayını saat 
19.00'a kadar aralıklı ve dönü- 
şümlü olarak sürüyor. Yayınların 

  

  
  

Şu kadarını eklemeliyiz ki, bu tür cevapsız kalan, ya 
da cevabı şimdiden bilinemeyen sorular olsa da, Sovyetler 

Birliği'nde bütün bu sorunları çözebilecek potansiyel de 
vardır. Halk ilgili, bilinçli ve duyarlıdır. Yöneüciler 
geçmişte yapılan hataların farkına varmışlardır ve 

düzelülmesi gerektiğine inanmışlardır. Bütün bunlar umut 

verici güvencelerdir. Artık Sovyetler Birliği'nde kötüye 

olumsuza giden kapılar sıkıca kapatılmışlır denilebilir. 

" Prestroika ve Glastnost, Ulusal-Kültürel 

Alanda ne getirdi? 
Sovyetler Birliği'nde geçmişte yapılan en önemli 

yanlışlardan biri, halkların uluslaşmadan, ulusların ulusal 
doyuma ulaşmadan enternasyonalizme gidebilecekleri var- 

sayımı olsa gerektir. Bu varsayıma dayanılarak geçmişte 

azınlık ulus ve mıilliyetlere, bir bakıma kendi istekleriyle 

asimile olmaları önerilmiş oluyordu. Açık bir ulusal baskı 

belki sözkonusu değildir ama kimi ulusal talepleri dile ge- 

ürmek, belki entemasyonalizme karşı gelmekle, şove- 

nizmle eş tutularak ayıplanıp kınanabiliyor ve dolaylı 

biçimde önlencbiliyordu. 

Her türlü ulusal-kültürel hak ve olanak teorik olarak 
vardı. Ama pratikte bu hak ve olanaklardan kendi istemiyle 

“vazgeçmek takdir edilip özendiriliyor, tersi istemler ise en- 

temasyonalizm adına kınanabiliyordu. örneğin merkezi 

planlama yetkileri, Özerk Yönetimlere "siz haftada kaç saat 

anadil eğitimi istersiniz?" diye sormuyorlar, "size haftada 

iki saat yeter değil mi?" diye soruyorlardı. "Anadil dersleri- 

nin seçmeli ders olması uygundur değil mi? İsteyen okusun 

isteyen okumasın!" diyorlardı. bir yandan da bu sorulara 
olumlu (1) yanıt verenler, yanı" iki saat yeter" diyenler, 

“seçmeli olsun” diyenler, hatta belki de anadil dersini 

çocuklarına seçlirmeyenler ilerici, enlernasyonalist olarak 

nitelenip takdir de ediliyorlardı. 

Bütün bunlar, aslında, yasal görünse de, milliyetlerin 
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yaklaşık “o540'ı Khaberdeyce. 
Kalan süre Balkarca ve Rusça 
arasında eşit paylaşılıyor. 

Nalçık Televizyonu da bu 
yıl 30. yıldönümünü kutluyor. 
Pazar günü dışında her gün or- 

talama 2,5 saat kadar yayın 
yapıyor. Bunun da yaklaşık 

“40'ı Khaberdeyce. Günlük 
yayın süresi hazırlanabilen pro- 
gramlara göre üç dil arasında es- 
nek bir biçimde paylaştırıla- 
biliyor, kısalulıp uzatılabiliyor. 
Ama genelde yıllık 920 saatlik 
yayın süresi ve bu süreden her 
üç dile düşen toplam oranlar ko- 
runmaya çalışılıyor. Önümüz- 
deki 5 yıllık kalkınma planında 
hem radyoda hem de TV de 
yayın sürelerinin aritırılması 

öngörülmüş. 

İ Khaberdey-Balkar toprak- 
larında 44 TV aktarıcı istasyonu 

var. Yayınlar Kafkasya'nın he- 
men her yerinden de izlenebi- 
liyor. Diğer kardeş devletlerle 
doğrudan program değişimi ve 
ortak yapım anlaşmaları imza- 
lanmış. Program, bilgi ve haber 
alış-verişleri var aralarında. 
Kardeş devletlerdeki Radyo-TV 
yönetimlerinin katılımıyla ayda iki 
gün ortak radyo programı yapılıp 

yayınlanmaya başlanmış. 
Dış ülkelerdeki Kuzey 

Kafkasyalılara yönelik olarak 
Maykop Radyosundan Cuma 
günü akşamları şimdilik haftada 

yarım saat (TSİ. 20.30 - 21.00 
arası) olmak üzere Khaberdey 
radyosunun da programları 
yayımlanabilecek. Uygulamaya 
1990 başında başlanacak. Yayın 
sürelerinin ve program içerik- 
lerinin ileride dinleyici tiepkile- 
rine ve isteklerine göre ayarlan- 

ması da mümkün. 

Nalçık Radyo-TV sinde 
yaklaşık 400 kadar sabit person- 

el çalışıyor. Ayrıca 40 kişilik bir 
korosu da var. Çalışanların çoğu 
Nalçık Üniversitesinden mezun. 
Diğer Basın-Yayın Yüksek Okul- 
larından mezun olanlar da var. 

Ama yine de yasal olarak 
tanınan hakların tam olarak kul- 
lanılabildiği söylenemez. Rad- 
yo-T V yayıncılık teknolojisi iste- 
nilen düzeyde geliştirilememiş. 
Dolayısıyla üretimlerde hem ara- 
nan kalite sağlanamıyor, hem 
sayısal olarak yeterli düzeye 
ulaşılamamış, hem de program 
maliyetleri hayli yüksek oluyor. 
Bu yüzden Fransız ve Japon 

teknolojilerinin transfer olanak- 
ları üzerinde çalışılıyor. 

25 yıldan beri kullanılan 
Radyo-TV merkezi artık gerek- 
sinmeleri karşılayamıyor. Ol- 
dukça geniş ve modern bir yak- 
laşımla yapılmakta olan yeni 

Radyo-TV merkezi inşaatı da 
hızla ilerliyor. 

Radyo-TV merkezinde 
Khaberdey Balkar Cumhuriye- 

ti'ni tanıtan bir belgesel ile 2 
çizgi film izledikten sonra, 
teşekkür edip ayrılıyoruz. 

Radyo-TV yayınlarının 
çağımızdaki önemi ve cikisi oria- 
da. Ama bu araçları daha etkili 
biçimde kullanabilmek için nis- 
beten ileri bir teknoloji yanında 
yeterli sayıda yetişmiş insan 
gücü ve doğal olarak çok 
çalışmak gerekli. Öyle anlaşılıyor 
ki Khaberdey-Balkar Cumhuriy- 
eti bile yasal olarak sahip olduğu 
hak ve olanakları yeterince kul- 

lanıp eikili biçimde değerlen- 
diremiyor. Nüfus azlığı sorunu 
burada da açıkça hissediliyor ve 
gözleniyor. 

Bilimler Araştırma 

Enstitüsü'nde 

Akşam üzeri saat: 16.10'- 
da program gereği Khaberdey- 
Balkar Cumhuriyeti Bilimler 
Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret 
ediyoruz. -Enstitü Başkanı 
GUGU Reşad ve mesai arka- 
daşları bizi kapıda karşılıyorlar. 
Enstitü konferans salonunda 
kürsüde yerlerimizi alıyoruz. Sa- 
londa kimilerini adlarıyla ya da 
çalışmalarıyla tanıdığımız 50 ka- 
dar araştırmacı, yazar ve bilima- 
damı var. 

Rodina Başkanı YEFENDİ 
Kosta'nın bizleri tanıtan kısa tak- 

dim konuşmasından sonra Ens- 

  

  

  

  

kendi isteklerine uygunmuş gibi gösterilse de sonuç olarak, 

doğal ve doğru olmayan bir tür baskı idi. Oysa enternasyo- 

nalizme, halkların gerçek kardeşliğine, tam bir ulusal 

özgürlük olmadan, yapay yollarla sağlıklı biçimde nasıl 

ulaşılabilirdi!.. 

İşte Prestroika ve Glasinost ulusal-kültürel anlamdaki 
bu tür varsayımların. yanlışlıkların kabul edilmesi ve bun- 

lardan vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Şimdi milliyet- 

ler, yıllardır, doğal görünümlü de olsa bastırılmış olan ulu- 

sal duyguları ve taleplerini, yer yer şovenizm boyutlarına 

varacak kadar yükseltebilmektedirler. Bu dereceye varan 

ulusalcılığın doğrulabileceği, ulusal düşmanlıklara varabil- 

ecek tehlikeleri de yok değildi. Bunları şimdiden görmek ve 

önlemlerini almak, her halde öncelikle ulusal aydınlara 

düşmektedir. 

Perestroıka ve Glastnost'un sağladığı ulusal-kültürel 

hak ve olanaklar, görebildiğimiz kadarıyla, Kuzey Kafkasya 

Özerk Yönetimlerinde oldukça serinkanlı, akılcı ve gerçekci 

bir yaklaşımla kullanılıp değerlendirilmektedir. Anaokul- 

larında ve ilkokulun ilk dört sınıfında bütün derslerin z0- 

runlu olarak anadille yapılması uygulamasına mümkün 

olan her yerde başlanmaktadır. Ulusal-kültürel sorunlara 11- 

gisi arttırılmakta, her fırsatta ulusal-kültürel sorunlar 
tartışılmaktadır. Yapısal değişiklik gerektiren, siyasal 
içerikli kimi konularda, (Örneğin Adığey'in Krasnodar'dan 
ayrılıp ayrı bir Özerk Cumhuriyet olması gibi) sadece ken- 

di istemlerini belirtmekle kalmayıp, bu konuda Ruslardan 

da destek ve ittifaklar aranmaktadır. Bütün sorunların sıcak 
mücadeleden uzak, tamamiyle barışçı ortamlar içerisinde 

çözülmeye çalışılması, uygulamada bir temel ilke olarak 

benimsenmiş görünmektedir. Kuşkusuz olması gereken de 

budur. Nitekim aceleci ve duygusal davranılarak bireysel 

(Devamı Sayfa 49'da) 
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tiitü Başkanı GUGU Reşad söz 
alıyor: 

"Değerli kardeşlerim, siz- 

iere Enstitü çalışanları adına 
yürekten hoş geldiniz diyorum. 
“Kardeşlerim" dedim. Bunu 
sözün gelişi söylemiş değilim. 
Bilerek, bilinçle söyledim. 
Kardeşlerim diyorum, çünkü 
kardeşlik bambaşka bir şeydir. 
İnsan arkadaşını, komşusunu 
seçebilir ama kardeşini seçme 

şansı yoktur. İnsan arkadaşını, 
komşusunu gerekirse değişti- 
rebilir ama kardeşini değiştire- 
bilme şansı yoktur. İsteseler de 
istemeseler de kardeşler birbiri- 
nin kardeşidirler, öyle kalmak, 
biribirlerine sahip çıkmak zorun- 

dadırlar. İşte bunları düşünerek, 
birbirimizi böylesine kardeş say- 
mamız gerektiğine inanarak siz- 
lere "kardeşlerim" diye hitap et- 
tim. Bizler birbirimizden ayrıla- 
maz birer parçayız. Sizleri asla 
unutmadığımızı bilmenizi istiyor- 
um. -İşleriniz iyi ise, sağlıklı ve 
mutlu iseniz bundan biz de 
büyük mutluluk duyarız. Üzü- 
lürseniz biz de üzülürüz. İnanın, 
durumumuz işte budur ve böyle 
olmalıdır. 

GUGU Reşad böyle 
içtenlikli ve etkili bir girişten son- 
ra Enstitü çalışmaları hakkında 
bize bilgiler veriyor. : 

Enstitü 1926'da kurul- 
,muş. Anadil, tarih, kültür, mitolo- 

ji, etnoloji, müzik, toplumsal yapı 
vb. bilimsel-kültürel konularda 
araştırmalar yapmakla görevli. 
100 civarında çalışanı var. Bun- 
lardan 6'sı doktora. derecesi ka- 
zanmış araştırmacılar. 50 kadarı 
henüz doktora derecesine gel- 
ememiş Kandidat (yani doktora 
adayı) düzeyinde. Araştırma- 

- cıların yarısı Adığe, 1/4'ü Balkar, 
kalanı ise Rus ve başka halklar- 

“dan. Esas olarak 14 alanda 
çalışma yapılıyor. Bu yıl 125. yıl 
dolayısıyla bilimsel konferanslar 
ve yayınlar da planlanıp hazırlan- 
makta. 

Kimi sorunlarımızı ve 

  

        

çalışmalarımızı kısaca dile geti- 

ren konuşmalardan sonra karşı- 
lıklı soru-cevaplarla söyleşiyi sür- 
dürüyoruz. Araştırmacılar ulusal- 
kültürel sorunlarımız konusunda 
oldukça duyarlı ve ilgililer. Biz- 
lerden muhacerette kaybolmak- 
ta olan geleneksel kültürel de- 
ğerlerimizi bir an önce derleme 
olanakları bulmamızı istiyorlar. ' 
Bulgaristan'dan gelen göç- 
menler arasında Adığe bulunup 
bulunmadığı, Anayurt dışındaki 
Kuzey Kafkasyalılar arasında en 
çok hangi lİehçelerin ko- 
nuşulduğu, anadille okuma- 

yazma oranı, çocukların anadili 
konuşma bakımından durumu 
ve geleceğe yönelik değişme 
eğilimleri, Abhazların kesin 
nüfusları, dil kültür ve ulusal so- 
runlarımıza karşı duyarlılık dere- 
celeri geleceğe yönelik umut- 
larımız, görüş ve düşün- 
celerimiz, vb. konular önemle 

üzerinde durdukları, sordukları 
sorular arasında. 

Söyleşi osonrasında 
Başkanlık odasında sunulan â- 
peratif sofrasında da çok değerli 
araştırmacı, derlemeci ve icracı 

KHARDENGUŞ' Zeramıku'nun 
yanık ve etkili sesiyle eski 
şarkılarımızdan, ağıtlarımızdan, 

kahramanlık şarkılarımızdan 
örnekler dinliyoruz. 

Açıklamaları, güzel sözleri 

ve konukseverlikleri için 
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teşekkür edip ayrılıyoruz. 

Dzelikho Rayonun'da 

Ertesi gün 3.8.1989 Per- 
şembe. Programda Dzelik-ho 
İlçesi ziyareti var. Ama aynı gün 
akşam Aşemez Halk Derneği'- 
nin de bir genel kurul toplantısı 
yapacağını öğrendik. Bu toplan- 
tiya katılabilmek için, konuğu 
olduğumuz Rodina Kurumu 
Başkanının bilgisinin olması ve 
programı ona göre düzenlemesi 

gerekiyor. Ama her nasılsa YE- 
FENDI Kosta'ya durum daha 
önce anlatılamamış. Yolda duru- 
mu ve isteğimizi anlatıyoruz. 
“Neden böyle şeyleri daha 
önce bildirmezler?" dercesine 
serzenişte bulunuyor. Ama yine 
de programı zorlayarak akşam 
oraya yetişmemizi sağlıyor. Bu- 
nun için kendisine ayrıca 
teşekkür ediyoruz. 

Dzelikho İlçe Yönetim 
Merkezinde (Kaymakamlık) 1. 
Sekreter TEWUVE Hanbiy, BA- 
BIGOY Svetlana, ZAK'UREY Ali 
ve emekli 1. sekreter ŞIKH Yil- 
yas başta olmak üzere ilçe 
yöneticileri ve ileri gelenleri bizi 
kapıda karşılıyorlar. Geniş top- 
lantı salonuna alınıyoruz.Bizler 
yine kürsüdeki veya toplan- 
tılarda divan makamındaki yerler- 
imizi alıyoruz. Kısa tanışma ve 
takdimden sonra TEWUVE 
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manbiy bize yöre hakkında bilgi- 
ler veriyor. 

Dzelikho ilçesi Nalçık'a 
yaklaşık 120 Km. kadar uzaklıkia 
büyükçe bir yerleşim merkezi. 
İlçe merkezi 40.000 nüfuslu. 
37.000'i Adığe. İlçe merkezine 
21 köy bağlı. Toplam nütus 
100.000 dolayında. 40.000 
nülusun 2.200'ü partiye kayıtk. 
Parti gençiik örgütünde de 

5.500 genç bulunuyor. 
115.000 Hekiar arazisi var. 
101.000 Hekiarı ekilebilir nite- 

likte. Bunun 31.000 Hekları da 
sulanabilir arazi. Kolhoz teşkila- 
inin 35.000 kadar büyük baş 
hayvanı, 65-70.000 kadar kü- 
çükbaş hayvanı var. 4.000 kadar 
atı, aynca pek çok iavuk-kaz 
çiftlikleri de var. Daha çok tahıl 
ve sebze üretiliyor. Hektar 
başına 2.200-3.000 Kg. ayçiçe- 

ği, 2.000-2.500 Kg. paiates, 

4.000 Kg. kadar tahıl alınabili- 

yor. Halkın ekonomik durumu 
oldukça iyi. 

İlçedeki 25 temel eğitim 
okulunda 7-8 bin dolayında 

öğrenci öğrenim görüyor. Okur- 
lin 10 yıl süreli iken şimdi bu 
süre ii yıla çıkarılmış. İlçe 
halkından 30'dan çok bilima- 
damı yetişmiş. 16 Kulübü var. 
600 kişinin oturup dinienebi- 
leceği, eğlenebileceği ve kimi 
kültürel etkinlikler izleyebileceği 
yeni bir kulüp binası da bitirilmek 
üzere. Günlük 300-400 kişinin 
boliklinik muayenesi hizmeti 
görebildiği bir hasiahanesi var. 

400 kişiye bir doktor düşüyor. 

Birçok alanlarda başarı sağlamış, 
ödüller almış bir ilçe Dzelikho 
ilçesi. 

Dzelikho ilçesi 1. sekrete- 

ri 406 Ruble bu görevinden, 60 
Ruble de Parlamenierlikten ol- 
mak üzere 460 Ruble dolayında 
aylık maaş alıyor. Devlet memu- 
ru olarak çalışanların ortalama 
aylıkları ise 200-300 Ruble do- 
layında. Kolhoz ortakları ise bu 

- kadar çok kazanabiliyorlar. 

Örneğin yılda 7-8 bin Ruble kaz- 
anan pek çok Kolhoz ortağı var. 
Daha iyi ve daha çok çalışan 
daha fazla kazanabiliyor. 

Kolhoz malları dışında her 

ailenin özel malı olarak 1-3 sığırı 
ve yavruları ile, 10-20 kadar koy- 
un ve kuzuları olabiliyor. Bu tür 
özel mülkiyeti mallarının sayısı da 
ilçe merkezinde 7.000 sığır, 
40.000 koyun dolayında. 
Kümes hayvanları bakımından 
herhangi bir sınırlama yok. Her 
ailenin dilediği ve bakabileceği 
kadar kümes hayvanı olabiliyor. 
Aslında diğer hayvanlar bakı- 
mından da durum öyle. Yani her 
aile başkasına zarar vermeden 
bakabileceği kadar hayvan be- 
sleyebiliyor. Sadece özel 
mülkiyet olarak sahip olduğu 
bahçe ve hayvanları, taşıt aracını 

değerlendirerek gayet iyi 
geçinebilenler olduğu gibi, Kol- 
hoz ortağı olduğu halde boş za- 
manlarını bahçesinde değer- 
lendirmek suretiyle, kolhoz 

ortağı olarak aldığından daha 
fazla gelir sağlayan aileler de 
var. Peresiroika ve Glastnost 
politikalarından sonra birleşip 
özel kooperatifler kurmak, özel 
yatırımlar yapmak da mümkün. 
Bu türlü girişimler de görülüyor. 

İlçe merkezindeki görüş- 
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- mede hemen her yerde olduğu 

gibi, biz de kendi sorunlarımız 

ve çalışmalarımız hakkında kısa 
bilgiler veriyoruz. Ardından 
soru-cevap biçiminde söyleşi 

devam ediyor. Türkiye'de 
Çerkes kadıninın durumu, s0s- 
yal hayatla, iş hayatındaki yeri ve 
konumu, eğitim ve mesleki du- 

rumları, evlenme iörenlerine 

ilişkin iörelerimiz, Adiğeler 
arasında genelde ve anadilinde 
okuma-yazma oranları, yayınlar- 
da kullanılan diller, anadille 
konuşma durumu ve değişme 

yerleşim merkezleri, aslında 

1000-1500 hanelik kasabalar- 
dan ibaret. Köylerin hemen her 
türlü ali yapıları iamamlanmış. 

Yolu, suyu, elekiriği, telefonu, 
sıcak su olanakları, doğal gazı, , 

okulu, hatla sineması veya 

kulübü, kültür evi olmayan köy 
nerdeyse kalmamış. sağlık ve 
eğilim sorunu belirii bir siandari- 
ia çözülmüş. Özelliki e köylerde 
geleneksel değerler daha kolay 
korunabiliyor. Her yerde Çerkes 
muttağından Örnekler sunulu- 
yor. Sofra gelenekleri ve 

  

  

  

    

eğilimleri, Kuzey Kafkasyalılar 

olarak sahip olunan hak ve ola- 
naklar, olanaksızlık veya engel- 

ler vb... sorulan sorulardan 
bazıları... Biz de benzer sorular 

sorup bilgiler alıyoruz. 
Evlenmelerde kurallı, 

düzenli evilenmeler esas ve 
başta olmakla birlikte eskiden 
olduğu gibi kaçırma olaylarına da 
raslanıyor. Başlık parası sembo- 
lik de olsa var. Genelde yabancı 

evliliği pek hoş karşılanmıyor. 
Ama yine.de yabancı kökenli 

olduğu halde Adığe dilini kültü- 
rünü benimseyen ve belki biz- 

den daha çok savunan gelinleri- 
miz de yok değil. Boşanma olayi 
Sovyetler Birliği genelinde biraz 
daha fazla ve kolay olmakla bir- 
likte Khaberdey-Balkar Cumhu- 
riyeti'nde pek hoş karşılanmıyor. 
Boşanma oranı 950,5 dolayında. 

Köy olarak adlandırılan 

kültürleri ile geleneksel konuk- 

severlikleri gerçekten her türlü 

takdirin üzerinde. Her yerde 
uzun yıllar ayrı kalmış kardeşlerin 
hasretle kucaklaşması gibi bir 
duyguyu yudum yudum yaşı- 
yoruz. Hiç yabancılık çekmiyor, 
her yere, her şeye kolayca sa- 
hip çıkabiliyor, benimseyebiliyo- 
TUZ. 

Çerkes alı türünün koru- 
nup üretildiği hara, Khamılıkho 
köyünde. Köyde ulusal giysili 
bir genç kız ve mızıka eşliğinde 
hara çalışanları ve köy halkı ta- 
rafından karşılanıyoruz. Meçhul 
asker anıtına çiçek koyup saygi 

duruşunda bulunduktan sonra, 
kısa bir eğlence düğünü, mü- 
kemmel sofra. Ardında da 
mükemmel Adiğe atlarını hay- 
ranlıkla seyrediyoruz. Yetiştirilen 
yarış atları birçok Avrupa 

ülkesine ihraç da ediliyor. Ekili 
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alanları, ovaları, tepeleri, 
çabucak dolaştıktan sonra 
Knaamılıkho köyünde/köy muh- 
iarı TZIP'İNE Boris'in evinde 
akşamüzeri mükemmel bir öğle 
yemeği yiyoruz. Geleneksel ku- 
rallarımız çerçevesinde yapılan 
güzel konuşmalar ve dile getiri- 

en iyi dileklerle <altırılan kadeh- 
den sonra bir an önce 

Aşemez Halk Derneği'nin top- 

laniısına yelişebilmek üzere ve- 

dalaşıp köyden ayrılıyoruz. Yol- 
boyunca Dzelikho Rayonu, 
Khamılıkho köyü, Adığe atları, 

ovaları, tepeler... bizi karşılayan 
ve ağırlayan sevecen, dost in- 
sanlar, sorulan sorular ve 

yapılan konuşmalar hep sohbe- 

timizin konuları oluyorlar. 

Yeni bir coşku, yeni bir 
umut Aşemez Halk 

Derneği 

Dzelikho rayonundaki 
programımızı hızlandırıp çabuk 
bitirmeye yolda da hiç zaman yi- 
tirmemeye çalışmamıza karşın 
Aşemez Derneği toplantısına 
zamanında yetişemiyoruz. Top- 
lantı başlamış. Gündemde 
Aşemez Derneği Tüzüğünün 
maddelerinin görüşülmesi ve 
onaylanması var. Dernek 

başkanı Araştırmacı yazar bilima- 
damı NALO Zawur toplantıyı 
yönetiyor. Her sabah "Wi 
Pşedgijj F'ıwe Khaberdey!" (İyi 
sabahların olsun Khaberdey!)) 
diyen sesiyle uyandığımız Nalçık 
Radyosu spikeri gazeteci 
PŞIĞOTN Ali tüzük maddelerini 
tek tek okuyup katılanların bilgi 
ve onaylarına sunuyor. Bizi 
BİDANIKHO Nihat karşılıyor. 
Görüşmeleri aksatmamak için 
sessizce salona girip bizim için 
boş bırakılan ön sıradaki koltuk- 
lara yerleşip görüşmeleri merak- 
la ve zevkle izliyoruz. 

Öyle anlaşılıyor ki, Aşe- 
mez Halk Derneği Anayurttaki 
tüm Adığelerin ulusal-kültürel 
dinamizmini korumak, ulusal- 
kültürel sorunları gündemde 
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canlı tutmak, ilgililerin, yetkililerin 

dikkatlerini ve ilgilerini çekmek, 
önerilerde ve uyarılarda bulun- 
mak suretiyle ortak ve genel bir 
ulusal-kültürel politika oluştu- 

rulmasına, bu politikanın yaygın 
bir biçimde hayata geçirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla ku- 

rulmuş bir dernek. Tamamen 
halkın gönüllü katılımıyla, devlet: 
ien herhangi bir ekonomik de- 
stek almaksızın çalışmalarını 
yürüten amatör bir kuruluş. Top- 
lantılarda tarihsel-ulusal sorun- 
larımız oldukça açık net ve etkili 
biçimde dile getiriliyor. Ülke 
yöneticileri, parti yetkilileri ol- 

dukça seri sayılabilecek biçimde 

özgürce eleştiriliyor. Geleceğe 
yönelik kalıcı ve kökternci 
.çözümler öneriliyor. 125 yıl 

öncesinden kaynaklanan parça- 
lanmışlık başta olmak üzere dil 
ve alfabe birliğinden, yer ve 

“yöre adlarının Adıgeceleş- 
tirilmesine değin ulusal sorunu- 
muzun hemen hiçbir boyutu 
gözardı edilmiyor. 

Tüzük maddelerinin oku- 

nup sunulmasından sonra 
tanıştırılmak üzere sahneye da- 
vet edildiğimizde tıka basa dolu 
olan salonda tüm izleyiciler alkış 
tufanıyla ayağa kalkıyor. Grozni 
Tiyatrosu'nda yaşadığımız, o an- 
latılamaz ve belki de bir daha 
tekrarlanamaz coşkuyu ve sev- 
giyi adeta bir kez daha yaşı- 
yoruz. Bu kez alkışlar sadece bir 
hasreti, bir coşkuyu yansıtmıyor, 
aynı zamanda somut amaçlar 
için uğraş veren duyarlı ve so- 
rumlu insanların bilinçli ka- 
rarlılığını da haykırıyor. Gerçek- 
ten hem duygusal, hem düşün- 
sel açıdan yeni bir tarihsel şok 
yaşıyoruz. Bir halkın ulusal 
kültürünü ve varlığını kendi iç 
dinamikleriyle daha özgür ve 
çağdaş bir anlayışla işleyip 
geliştirme, evrensel oluşum- 
larda daha etkili ve saygın bir 
biçimde yer alma tutkusuyla 
dolu bu insanlar arasında okul 
çağındaki, hatta anaokulu 

  

      
  

çağındaki çocuğunu yanında 

getirmiş genç anneleri, başında 

kalpağıyla anıt gibi duran yaşlı 
beyinleri, üniversite öğretim 
üyelerini, yazarları, ozanları, 

müzisyenleri elele, omuz omu- 

za görmek gerçekien insana 
doyumsuz bir heyecan, engin 
bir umut ve cesaret veriyor. 

Hemen tüm köylerde de 
şube açmaya başlayan Aşemez 
Derneği'nin bu ödünsüz ka- 
rarlılığını,daha hoşgörülü bir de- 
mokratik anlayış, daha esnek bir 
politik yaklaşım içinde ve sabırla 
sürdürmesi halinde giderek 
güçleneceğine ve ulusal politi- 

ka oluşturulmasında daha belir- 
leyici olabileceğine yürekten 
inanıyoruz. Tüm yönetici ve 
çalışanlarıyla Aşemez Derneği'ni 

- içtenlikle kutluyor, başarı dilek- 
lerimizi sunuyoruz. 

Nalçık Müzesi 

Sovyetler Birliği gene- 
linde, hemen her yerde dikkati- 
mizi çeken en önemli konular- 
dan biri de müzecilik olayının 
yaygınlığı ve büyük bir önemle 
ele alınmış olması. Gerçekten 
neredeyse köylerde bile 
müzeler açılmış. Ayrıca müzeler 
arasında sağlıklı bir ilişki, 

yardımlaşma ve dayanışma da 
sağlanmış. Nitekim şu sıralarda 
Nalçık Müzesi, Maykop 
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Müzesinin kimi eşyalarını özenle 

sergilemekie. Daha önce de 

Abhazya Müzesini aynı biçimde 
konuk etmiş. Son derece ya- 
rarlı, güzel bir uygulama 
kuşkusuz. 

Nalçık Müzesi, gördü- 
ğümüz müzeler içerisinde me- 
kan ve bina kapasitesi bakı- 
mından herhalde en büyüğü ya 
da olanakları en fazla olanı. Ama 
ne varki bu olanaklara karşın o 
denli zengin olduğunu 
söylemek kolay değil. Müzeyi 
ziyaret eden Turistlere ilginç 
gelebilecek çarpıcı ve eikili bir 
sunuşda gözleyemiyoruz. 
Gerçekten Nalçık Müzesinde 
bizi en fazla etkileyen ne idi? 
diye düşündüğümüzde, he- 
men bir cevap bulamıyoruz. 

Gönül isterki sahip olu- 
nan olanaklar daha iyi değerlen- 
dirilebilsin. Tarihsel süreçler 
içerisinde Adığe'lerin yaşadığı 
trajediler Adığe kültür ürünleri 
daha somut, anlamlı ve etkili 
biçimde sergilenebilsin. Bu 
kültür ürünleri, sahip olunan 
tüm materyaller, bu halkın so- 
runlarını, bu halkın özgün 

yapısını ve niteliklerini, ziya- 
retçilerin beyinlerine adeta 
kazıyacak biçimde açık, etkili ve 
çarpıcı bir tavır ve üslupla sunu- 
labilsin. 

Bize müzeyi tanıtan genç 
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kardeşimize, tatli bir serzenişle 
bu dileklerimizi ifade edip, son- 
raki gelişimizde böyle bir Nalçık 
müzesi, böyle gürül gürül akan, 
umut ve güven veren çarpıcı Dir 
sunuş beklediğimizi belirterek 
müzeden ayrılıyor, hemen 
Nalçık Kitaplığına koşuyoruz. 

Bilim, Külür ve 

Sanat Yuvası: Nalçık 
Kütüphanesi 

Nalçık'ın tertemiz, geniş 
ve düzgün caddelerinden biri- . 

nin üzerinde kenti merkezinde, 
dışarıdan geniş merdivenleri 
sütunlu büyük ana girişiyle 
görkemli bir yapı Nalçık Kütüp- 
hanesi. Burası aslında daha çok 
yönetsel birimlerin yer aldığı 
bölüm. Ayrıca arka planda 8 katlı 
büyük ve modem bir kitaplık bi- 
nası da mevcut. Arada çeşitli 
geçiş koridorları ve bağlantılar 
var. | 

Gezi programımızın yo- 
ğunluğu nedeniyle, kütüpha- 
neyi oldukça hızlı bir tempoyla 
gezmemiz gerekiyor. Aslında 
burası sadece hızla gezilip 
geçiliverecek bir yer değil. Her 
uygar ve aydın kişinin yaşa- . 

mında belki de en çok ziyaret et- 
mesi gereken yerlerin başında 
geliyor. Bilmediklerini öğren- 
mek, bildiklerini geliştirmek, bi- 
lim üretmek isteyen herkesin, 
sanat ve kültür dostlarının her 
zaman her aradıklarını bulabile- 
cekleri ve doyum sağlayabi- 
lecekleri bir yer. o 

Kütüphane Müdiresi ve 
yardımcısıyla kütüphaneyi 
dolaşıyoruz. Müdire hanım, bi- 
zim ölçülerimize göre emeklilik 
yaşını doldurmuş olmalı. Ama o 
hala zevkle çalışıyor. Kendin- 
den emin olduğu, işini sevdiği, 
hatta kendisini işine adadığı her 
halinden: anlaşılıyor. Son der- 
ece dinç ve dinamik bir insan. 
Kütüphane onun adeta çocu- 
ğu, sanki her an nefesini duyu- 
yor gibi. 

Kütüphane 1921'de ku- 

rulmuş. O zaman döri kişi olarak 

çalışmaya başlamışlar. 500 kadar 
da kitapları varmış. Bugün per- 
sonel sayısı 116. Kitap sayısı ise 
iki milyonu aşmış. Her yıl 30.000 
(otuzbin) den fazla kitap kollek- 
siyonu katılıyormuş. Yılda 600 
bin ruble civarında bütçeden 

iahsisai veriliyormuş. 
Sovyetler Birliği'nde de 

Milli Kütüphaneler için geçerli 
olan toplama yasası var. Yani 
Sovyetler Birliği'nde basılan her 
kitaptan belirli sayıda milli 
kütüphanelere gönderilmek Z0- 
rundaymış. Aslında Nalçık kü- 
tüphanesi, basılan her yayının 
gönderildiği kütüphaneler 
düzeyinde değil. Bu tür büyük 
milli kütüphaneler Moskova ve 

Leningrad'da bulunuyor. Ancak 
oralardaki tüm eserleri gösteren 
alfabetik kataloglar Nalçık Kü- 
tüphanesine gönderiliyor. Bun- 
ların içerisinden gerekli görülen 
isteniliyor ve belli sayıda nüs- 
hası Ücretsiz olmak üzere ge- 
rektiği kadarı temin edilebiliyor. 
Yani kütüphaneler arasında bir 
hiyerarşi ve organik bir bağ mev- 
cut denilebilir. 

Ama Khaberdeyce ve 
Balkarca olanlar başta olmak 
üzere Khaberdey Balkar Cum- 
huriyetindeki basılan tüm kita- 
plardan belirli sayıda örnek ki- 
tap, Nalçık Kütüphanesine 
gönderilmek zorunda. Bu kita- 
plar ayrı bir bölümde korunuyor. 
Çeşitli uzmanlık konuları için de 
özel bölümler oluşturulmuş. 

Kütüphane 2. dünya 
savaşında yakılıp yıkılmış. Savaş 
sonrası yeniden onarılıp hiz- 
mete açılmış. O zaman yokolan 
eserler, kopyeleri, fotokopileri 
ve mikrofilmleri temin edilmek 
suretiyle yeniden kütüphaneye 
kazandırılmaya çalışılıyor. 

Büyük ve aydınlık okuma 
salonlarının yanı sıra periyodik 
eserler için bölümler var. Bu 
bölümler için bizdeki gibi eğik 
raflardan yararlanılmış. 

Kartotekslerden tesbit 
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edilen kitap isimleri Katalog 
odasından telefonla depoya bil- 
diriliyor, depo görevlileri anında 
kitap asansörü ile istenilen kitabı 
salona ulaştırıyorlar,. 

Uzmanlık konularına göre 
hazırlanmış kartoteksler de dahil 
olmak üzere kütüphanedeki 
tüm kitapları içeren sistematik 
katalog bölümü de mevcut. 

Kütüphanenin sanat 

bölümü de var. Bir bölümde 
plak ve teyp bantları bulunuyor. 
Bu bölümde döri kütüphaneci 
çalışıyor. Arzu edenler ku- 
laklıklarla diledikleri müzikleri 
dinleyebiliyoriar. Resim ve sanat 
bölümü en çok önem verdikleri 
bölümlerden biri. Buraya ancak, 
yetkili ve sorumlu biri eşliğinde 
girilebiliyor. Burada çok değerli 
yağlı boya tablolar korunuyor. 

Kütüphane çeşitli zaman 
periyodlarıyla, kendi galerile- 
rinde halka açık resim sergileri 
de düzenliyor. Bir ay boyunca 
sergilenen eserlerden uygun 
bulduklarını satın alıp 
kütüphaneye mal ediyorlar. 
Böylece, hem sergileme ola- 
nağı sağlayarak, hem satın ala- 
rak,hem de satın alınmasına 
yardımcı olunarak amatör veya 
genç sanaiçılar özendirilmeye 
çalışılıyor. 

Khaberdey-Balkar Cum- 
huriyeti'nde kütüphanesiz keni 
ve köy kalmadı diyorlar. 
Araştırma kütüphaneleri, Halk 

kütüphanesi ve Çocuk kütüp- 
haneleri olarak toplam 530 
kütüphane halen faal durumda 
hizmet veriyor. Okul kütüp- 
haneleri bu rakamın dışında. 

Nalçık Kütüphanesi diğer 
kütüphanelerle bağlantılı bir 
merkez kütüphane durumunda. 
Diğer küçük kent veya köy 
kütüphanelerinde bulunmayan 
ve istenilen kitapları geçici veya 
sürekli olarak temin edip 
göndermeye çalışıyorlar. 

Book-mobil sistemi olup 

olmadığını soruyoruz. "Gezici 
kütüphane sistemimiz çalışıyor. 
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Halkın ayağına oitomobil- 

kütüphanelerle kitap gönde- 
riyoruz" diyorlar. 

Kaybolan kitaplar konu- 
sunda külüphanecilerin sorum- 
iuluklarının ne derecede oldu- 
Gunu soruyoruz. Bu konuda 
aşırı bir iitizlik olup-olmadığını 
merak ediyoruz. Bu durumda 
önce memurun ihmali olup of- 

madığı araştırılıyor, şayet ihmali 
varsa, kitabın maddi değeri ne 

olursa olsun, memur bir maaşı 

kadar sorumlu tutuluyor. Bu 

mikiar taksitler halinde aylığın- 
dan kesiliyor. Özel bir kasıt veya 
açık bir ihmal olmadıkça, devlet, 
kayıp kitaplar konusunda 
külüphanecilere oldukça geniş 
ve hoşgörülü bir anlayışla yak- 
laşıyor. 

Ödünç kitap vermede ko- 
laylık sağlayan, kitapların arka-iç 
kapaklarında yer alan kitap cep- 

leri (poş) burada da kullanılıyor. 
Kitap okuyucuya verilirken ce- 
bin içindeki kari çıkarılıp, kitabı 
alanın kimliği kaydedildikten 
sonra kitabın raftaki sırasına ko-. 

nuluyor. 
Sovyetler Birliği'nde 

çeşitli kademelerde kütüpha- 

necilik eğilimi veren kurumlar 

var. Oria öğretim düzeyinde 
eğitim veren bir birim yanında 
üniversite düzeyinde eğitim 
veren kütüphanecilik fakülteleri 
mevcut. Ayrıca uzmanlık eğitimi 
veren Kütüphanecilik Araştırma 
Enstitüleri de var. Bu enstitüler 
teorik bilgiler yanında uygula- 
malı eğitim de veriyor. Kütüp- 
hanecilik eğitimi görmemiş ol- 
makla birlikte üniversitenin her- 
hangi bir başka dalından mezun 
gençler de o alanda hizmet ver- 
en uzmanlık kütüphanelerinde 
veya bölümlerinde çalıştırılmak 

üzere mesleğe alınabiliyorlar. 
Çağdaş külüphaneler- 

deki tüm modem sistemlerin 
Nalçık Kütüphanesinde de uy- 
gulandığını öğreniyor ve gurur- 

lanıyoruz. Emeğinin ürünü ile 
haklı olarak büyük bir mutluluk 

ve onur duyan değerli kütüpha- 
ne müdiresine hem bu başarı- 
sından, hem de bize gösierdiği 
ilgi ve incelikten, bir işyeri ol- 
masına rağmen yaptığı ikramlar- 

dan dolayı tebrik, takdir ve 

şükranlarımızı sunarak ayrılıyo- 
TUZ, 

Khaberdey-Balkar 

Cumhuriyeti KÜRür 

Bakanlığı'nda 

25 yıldır Kültür Bakanlığı 

yaptıktan sonra emekli olup 

şimdiki görevine Rodina Baş- 
kanlığına getirilmiş bulunan YE- 
FENDİ Kosta bizi eski işyerine, 
makamına götürüyor. Kültür Ba- 
kanı Yardımcısı ve Besteci 

K'OK'O Vladimir bize mihman- 
darlık ediyor. Bizi güleryüzle 
kapıda karşılayan Kültür Bakanı 
ÇELEMET Habas, geleneksel 

Çerkes nezaketinin gereği ola- 
rak kendi makamını, 25 yıl bu 

makamı işgal etmiş olan YEFEN- 
DI Kosta'ya ikram ediyor. Kendi- 
si toplantı masasında bizim 

aramızda oturuyor. 
Her yerde olduğu gibi, 

kısa takdim ve tanışma merasi- 
minden sonra Khaberdey- 

Balkar Cumhuriyeti Kültür Ba- 
kanlığı çalışmaları ile kültür ve sa- 

nat kurumları hakkında bilgiler 
veriliyor. 

ŞOCENTS'UK'U Ali Dram 
Tiyatrosu, Müzikal Tiyairo, 

Çocuklar için Kukla Tiyatrosu ve 
ünlü Kabardinka Halk Dansları 
Topluluğu, Khaberdey-Baikar 
Cumhuriyeti'nin en başia gelen 
icatral kültür ve sanat kurumları. 
Bu kurumlarda üç bin kadar ele- 
man çalışıyor. Yarıdan çoğu 
Adığe, diğerleri Balkar ve Rus 
kökenli. 

Her köyde bir kültür evi 
veya tiyatro-Klüp binası var. Bu- 

ralarda hem köy gençliği çeşitli 

eikinlikler gösterebiliyor, hem 
de kenilerdeki külüür ve sanai 

olayları sergilenebiliyor. 
Khaberdey-Balkar Cum- 

huriyeti'nde 40 kadar orta dere- 
celi Güzel Sanatlar eğitimi veren 
okul var. Teknikum ya da 
Endüsiri Meslek Lisesi gibi 
düzenlenmiş. Bu okullardan 
mezun olan gençlerden en ye- 
teneklileri, en başarılıları Mosko- 
va ve Leningrad gibi büyük ken- 
ilerdeki ünlü Konservatuarlara, 

Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
veya Akademilerine gön- 
deriliyor. Her yıl Khaberdey- 
Balkar Cumhuriyeti'nden bu 
okullara 50 kadar öğrenci gidi- 
yor. Khaberdey-Balkar Cumhu- 

riyeti'nde, daha önce de 
değinildiği gibi, yaklaşık 50 
yıldan bu yana Flarmoni Orkest- 
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rası, Senfoni Orkestrası ve Kon- 
servatuar da bulunuyor. 

Daha Önce ziyarsei 
ettiğimiz ve anlattığımız Müzeler 
de, kütüphaneler de doğal ola- 
rak Kültür Bakanlığı'na bağlı. 
Bunları tekrar anlamaya gerek 
görmüyoruz. 

Şu kadarını belirtelim ki, 
Khaberdey-Balkar Cumhuriyeti 

kültür kurumları Khaberdey- 
Balkar Cumhuriyeti'ni, gerek 
Sovyeiler Birliği'nde, gerekse 
uluslararası düzeyde her alanda 
layıkıyla temsili edebilecek 
düzeyde gelişmiş ve yeikin- 
leşmiş durumda. Bundan büyük 
sevinç ve gurur duyuyoruz. 
Ama tabii ki her şey bitmiş değil. 
Özellikle dil, edebiyat, sanat vb. 
alanlarda daha yapılacak çok şey 
var. Dilin edebiyat dışında bilim- 
de, teknikte, sanatta, politikada, 

ekonomide, hukukda vb. he- 

men her alanda yaygın biçimde 
kullanılabilir hale getirilmesi 
büyük önem taşıyor. Dili sadece 
rahatça konuşabilmek ve yaza- 
bilmek yeterli değil. Dilsel 
kültürlerin yeniden ürelilme- 
sinde, daha geniş alanlara 
yaygın biçimde taşınmasında di- 
lin ne denli önemli ve etkin 
olduğu artık iyice biliniyor. Gerçi 
buna engel olan da yok aslında. 
Yani yasalar dili hemen her alan- 

da kullanmayı yasaklamıyor. 
Ama nüfus azlığından kaynakla- 

nan sorunlar, dilin daha fazla 
geliştirilmesini, daha geniş alan- 
larda kullanılmasını zorlaştırıyor 
doğal olarak. 

Khaberdey ve Adiğey dil 
ve alfabelerinin birleştirilip 
geliştirilmesi ve muhacereiteki 
kültürel sorunlarımıza ilişkin 

çeşiili konularda Kültür Ba- 
kanığı'ndan çok şey beklen- 

diğini belirterek ayrılırken, 
“acaba” diyoruz kendi kendi- 
mize, "Türkiye'de sanaisal or- 
ganizasyon çevreleriyle 
görüşülse Kabardinka'nın veya 
diğer sanat topluluklarının 
Türkiye'ye davet edilip gösteri 
yapmaları sağlanamaz mı?" 

WELCIR Muzarin'in 

Evinde Akşam 

Yemeği 

WELCİIR Muzarin ve nazik 
eşi ABİDE Aniset bizi akşam 
yemeğine davet ediyorlar. On- 
ları daha önce Türkiye'den 
tanıyoruz. Ürdün ve Suriye'ye 
giderlerken Türkiye'ye uğrayıp 
birkaç gün konuğumuz 
olmuşlardır. 

WELCİR'ler Şecem ilçe- 
sine bağlı Şaluşka köyünde otu- 
ruyorlar. Burası Nalçık'a 10-15 
km. kadar uzaklıkta şirin bir köy. 
WELCİR'lerin evi bahçe içinde 
tek katlı bir yapı. Daha doğrusu 
bir villa, bir saray yavrusu demek 

gerekiyor. Özellikle iç mimarisi, 
dekorasyon ve döşemeleriyle 
bu nitelemeyi hak ediyor. 

Muzarin Diş Hekimi, eşi 
de Ebe. Muzarin hasiahanedeki 
mesaisini bitirince evinde de 

özel hasta kabul ediyor ve daha 
çok lüks protez yapıyor. Ayrıca 
evinin bahçesindeki meyvelerin 
satışı da kendisine önemli bir ek 

gelir sağlıyor. Şimdi bir de sera 

yaptırıyor bahçesinin bir bölü- 

münde. Karanlil yetiştirmeyi 
planlıyor. "Öyle zaman oluyor ki" 
diyor Muzarin, "bir karanfil 50 
Rubleye kadar (yakşalık dörit- 
tebir maaş) satılabiliyor. "Çok il- 
ginç buluyoruz" Demekki halkın 
alım gücü oldukça yüksek.Bir 
sevgi, bir nezaket uğruna bu 
denli büyük bir özveride bulu- 
nabiliyorlar." diye geçiriyoruz 
içimizden. 

. Nihat BİDANUK'un ve 
Türkiye'den göçedip Nalçık'a 
yerleşen kardeşlerimizden Hilmi 
ve Kadir'in de katıldıkları bu 
mükellef akşam yemeğinden 
sonra, geç saatlerde Muzarin 

özel otomobiliyle dolmuş yapar 
gibi bizi grup grup Nalçık'a oteli- 
mize, evlerimize bırakıyor. İ 

Hemen her zaman oldu- 
ğu gibi bu kez de dopdolu ge- 
çen bir günün ardından, yarınki 
Oşhamafe gezisinin heyecanı 
kaplıyor içimizi, yorgunluk hissi 
duymamıza fırsat vermiyor. 

  

  

çözüm aranılan yerlerde sıcak mücadeleler yükselmekte, can 
kayıpları görülmekte ve ulusal düşmanlıklar uzun vadede. 

kimsenin yararına değildir. 

Sorunlara, daima serinkanlı, gerçekçi ve akılcı ve 

barışçı bir perspektif içinde yaklaşılmalı, bireysel çözümler 

yerine tüm Sovyetler Birliği genelinde, hatta evrensel 

düzeyde çözümler aranmalı ve önerilmelidir. Kuzey Kafkas- 

ya Özerk Yönetimleri, bu çerçevede daha aktif bir çalışma 
içinde girerek, örnek ve öncü bir rol üstlenebilecek 

yapıdadırlar. En büyük eksiklikleri, aynı dili konuşan, aynı 

kültürü paylaşan insanların azlığı, nüfus sorunudur. 

Muhaceret İnsanı, 
Anayurt Kuzey Kafkaysa Yaşamına Uyum 

Sağlanabilir mi? 

Anayurt Yaşamına kimlerin uyum sağlayabileceğini, 

ya da Anayurt'ta kimlerin rahat ve mutlu yaşayabilecek- 

lerini, MURETE Çepay'in evinde gece yarısında sonra 

yediğimiz akşam yemeği sofrasında ST'AŞŞU Yahya, ga- 
yet somul ve özlü bir biçimde dile getiriyor. (ST'AŞŞU 

Yahya, aslen Suriyeli olup, Kafkasya'da okumuş, orada ev- 

lenip Suriye'de iki yıl kadar daha yaşadıktan sonra Anayur- 

da dönerek Maykop'ta yerleşmiştir.) Özetle şöyle diyor 

ST'AŞŞU Yahya: 
"1. Her şeyden önce, muhaceretteki yaşam düzeyi 

Kafkasya'dakinden daha aşağı durumda olan herkes, 
Çerkeslik sorununa yaklaşımı ne olursa olsun Anayurda 
dönerse burada gayet rahat ve mutlu yaşayabilir. Orada ne 

tür bir iş yapıyorsa veya daha iyi yapabildiği bir iş yapabi- 

lir, çalışır, kazanır, daha iyi bir düzeyde geçinir gider." 

Buna göre, eğer gözlemlerimiz bizi yanıltmıyorsa, 

toprağında bizat çalışmak zorunda olan köylümüz, işçimiz, 

memurlarımız küçük esnafımızın büyük bir çoğunluğu, 

hele bir zanaatı olanlar, orada kendilerine oldukça iyi bir 

hayal kurabilirler. 

      e KAFDAĞI e 33/36 e EKİM 89/OCAK 1990 e496 

 



Selam Sana OŞHAMAFE! 
Bugün 5 Ağustos 1989 

Cumartesi. Sabahleyin kah- 
valııdan hemen sonra yola ko- 
yuluyoruz. Mitolojideki erişilmez 

Kaf Dağı'na, özgürlüğün, ege- 

menliğin, umudun sembolü 
OŞHAMAFE'ye gidiyoruz. 

Oşhamatfe gerçekten, 
hem genelde, hem de Çerkes- 
ler açısından son derece büyük 
önemi ve anlamı olan bir kavram. 
Artik o neredeyse tüm Kuzey 
Kaikasyalıları (Çerkesleri) özel- 
likle de onun çok uzağında bu- 
iunan Muhaceret Çerkeslerini 
birbirine yaklaştıran, birleştiren 
bir sembolik durumunda. Oşha- 
mafe anamız şiirlerde, edebiyai- 
ta, sanatta, duygularda. Oşha- 
mafe umudumuz, yok oluşlarda, 

asimilasyon bataklarında. Ve 
Oşhamafe adı üstünde uğurlu, 
bahtiyar bir dağ kültürümüzde. 
Özgürlüğün, egemenliğin, kah- 
rTamanlığın bir başka ifadesi, işte 

“biz şimdi iki-üç saat sonra orada 
olacağız. Onun kucağında s0- 
luklanacak, belki ömrümüzce 
tatmadığımız bir havayı onun do- 
ruklarında soluyacağız. 

Böylesi bir heyecanlı yola 
çıkarken, Ağustos ayında ol- 
mamıza karşın oranın ne kadar 
soğuk olabileceğini kestiremi- 
yoruz. Birer yün kazağın yeterli 
olacağını düşünüyor, yanımıza 
fazlaca bir şey almıyoruz. Ama 

deneyimli ve dikkatli evsahibi- 
miz ve rehberimiz KHODZO- 
KHO Tole tedbiri elden bırak- 
mıyor. Evinde daha önceden 
hazırladığı, hepimize yetecek 
kadar kaban vb. kalın giysileri 

yanımıza alıp yola devam ediyo- 

YUZ. 
Mineralnıy Voda (Min- 

Vood) Havaalanında Anayuri 
Kuzey Kafkasya'da adım attığı- 
mız andan, Weynah toprak- 
larından beri gördüğümüz man- 
zara hep aynı. Dümdüz uzayıp 
giden uçsuz bucaksız topraklar 
hep kına gibi, hep ekili, hep 
yemyeşil. Bu güzelim topraklar 
arasında kıvrıla kıvrıla uzanan 

ieriemiz, bakımlı astali yollarında 

üzerinden adeta kayarak gidiyo- 
ruz. Şecem'den Bakhsan'a, 
Khızbrun'lardan Janhotekho'ya, 
Bılım'dan Tırnawuz'a, oradan 

Terskol'a derken kendimizi o 
anlatılmaz güzellikteki Elbruz 
vadisinde buluyoruz. Sanki 
güzel manzara seyrine doya- 
miyor, adeta belleğimizde ve 
yüreğimizde güzel manzara de- 
polamak istercesine her yana 
her yöne hırsla, heyecanla 
bakınıyoruz. Hepimiz birbirimize 
sanki kendi gördüğümüz man- 
zara en güzeliymiş gibi bir an- 
layışla, o güzelliği birbirimize ik- 

ram eimek için yarışırcasına 
“şuna bakın şuna, bakın bakın 

bu tarafa bakın," diye sesleni- 

yor, vadiye, yamaca, doruklara, 
buzullardan köpük köpük 
fışkıran çağlayanlara, aşağıda 
bize bir şeyler söylemek isterce- 
sine tısıldayarak nazlı nazlı akan 
Bahhsan ırmağının parıltılarına... 
kısaca her tondan yeşilin, mavi- 

nin, beyazın oluşturduğu ben- 
zersiz ve anlatılamaz güzellik- 
lerine dalıp gidiyoruz. Bir yan- 
dan bugünkü gezimizi videoya 
kaydeden KHALMIKH Löve'nin 
her yeri kaydetmesini, hiçbir 
güzelliği ihmal etmemesini 
öğütleyip sağlamaya çalışırken, 
bir yanda da "acaba buraları hep 
böyle kalır mı? Birgün bu 
güzelim manzara ya bozulur- 
sa!." türünden kaygılarımızı be- 
lirtiyoruz. "Hayır!" diyor Tole, 
“buraları milli park statüsünde. 
Burada kimse ne bir ağaç ke- 
sebilir, ne taş üstüne taş koyabi- 
lir, hatta ne de bir kuş bile avlay- 
abilir.. Buraları öylesine özenle 
korunuyor." Bu açıklama ÜZe- 
rine hepimiz seviniyor, rahatlı- 
yoruz. 

Artık düzlükleri geride 
bırakıp tırmanışa başlıyoruz. 
Önce bir süre minibüsümüzle 
tırmanıyoruz. İtkol, Çeget gibi 
turistik konaklama tesislerini 
geçerek Teleferik istasyonuna 
yaklaşıyoruz. Dağcı tırmanışları 
dışında, turisiler Oşhamafe'ye 
25 kişilik büyük teleferik kabin- 
leriyle çıkıyorlar. Hemen ilk ka- 

  

  

  

  

"2. Muhareceretteki yaşam düzeyi buradakine eşit 

veya daha yüksek olanlar da, burada kendine bir ev alıp bir 

iş kurduktan sonra, muaccretten bir miktar sürekli gelir 

transfer edebilirse (emekli maaşı, ev kirası, kâr payı, tarla 

icarı vb. gibi) onlar da burada son derece rahat ve mutlu 

yaşayabilirler. 
"3. Yaşam düzeyi ve sosyal stâtüsü ne olursa olsun, 

Kuzey Kalkasya'yı Anayurt olarak benimseyebilenlere, di- 
line-kültürüne, yurduna-milletine sevgi, saygı ve sorumlu- 

luk duyabilenlere gelince; onlar için Anayurttan daha ideal 

bir yer Zaten düşünülemez." 

Gerçekten dilini-kültürünü bilenlerin, en azından ona 

önem ve değer verenlerin Anayurtta herhangi bir uyum s0- 

runları olacağını sanmıyoruz. Bizler bu 28 günlük gezimiz 

sırasında sanki yıllardır orada yaşıyormuş gibi hemen he- 

men hiçbir yabancılık çekmeden insanlarımızla kaynaşıp 

bütünleştiğimizi gördük. Gerçi dil sorunu başlangıçta belki 

biraz zorluk verebilir ama onun da kısa zamanda aşılması 

mümkün. Nitekim burada iken hiç Adığece bilmeyen Hil- 

mi'nin çok güzel Khaberdeyce konuşuyor olması, Feh- 
mi'nin meramını rahatlıkla anlatabilecek kadar Rusça 

öğrenebilmiş olması, dil sorununun kısa zamanda 

aşılabileceğini gösteriyor. 
Kısaca bizzat çalışıp yaşamak isteyenler için, ser- 

maye ve teknoloji götürerek orada bir iş kurmak isteyenler 

için ciddi bir uyum sounu doğabileceğini sanmıyoruz. 
Kesin Dönüş için Neler Yapılabilir? 

Anayurda kesin dönüş, kendi istemi'dışında çeşitli 

baskılarla topraklarından sürülüp koparılan herkes için ta- 

rihsel-doğal bir hak sayılmalıdır. bu çerçevede, geçmişteki 

hataların mümkün olduğu kadarıyla giderilmeye 

çalışılması, bir insanlık görevi olmalıdır. Sorun, her 

(Devamı Sayfa 53'de) 
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binle ilk istasyona tırmanıyoruz. 
Yükseldikçe, teleferikten görü- 
nen manzara bir başka güzel. 

İkinci istasyona çıkış için 
beklemekie olan Teleferik kabi- 
nine doğru koşuyoruz. Ancak 
kabinde başka yolcular da bu- 
lunduğundan hepimiz bine- 
meyince, bölünmek istemiyor 
ve ikinci setleri beklemek üzere 
ilk istasyonda kaliyoruz. Birkaç 
dakika sonra yıldırım düşüyor ve 
bizim binemediğimiz teleferik 
kabini, yolun ortasında havada 
asılı kalıyor. Başta binemediği- 
miz için üzülmemize rağmen, bu 
kez "iyiki binemedik" diyor, bir 
bakıma teselli buluyoruz. Tele- 
ferik'in onarılmasını hayli uzun 
süre bekliyoruz. 

Bu arada bekleme sıra- 
sında KHALMIK Löve'nin cici ve 
sempatik kızı Zamire, nere- 

deyse profesyonel tiyatroculara 
taş çıkartan artistik yeteneklerini 
göstererek, son derece güzel 
ve anlamlı jest ve mimiklerle bize 
şiir okuyor. Hepimiz bir minik 
kızın ağızından inci taneleri gibi 
dökülen özellikle Anadille daha 
bir güzel olan "Si Xeku" (Va- 
tanım) adlı şiiri hayranlıkla dinli- 
yoruz. 

O'nun en anlamlı timsali ve sem- 
bolü... KAFDAĞI Dergisinin ilk 
sayılarından belirtildiği gibi, Mito- 
İojideki anlamı ve önemli yeri de 
malum. 

Öte yandan Oşhamatfe, 
5642 m. yüksekliğiyle hem dün- 
yanın en yüksek ve en ünlü bir- 
kaç doruğundan biri, hem de 
Asya ile Avrupa arasında doğal 
bir sınır konumunda. Başka de- 
yişle dünyanın nirengi nokta- 
larından birini oluşturuyor. Dün- 
ya doğcılarının düşlerini süsle- 
yen en önemli dağcılık merkez- 
lerinden biri olduğu da unutul- 
mamal. 

Ansiklopediler, Oşhama- 
te'ye ilk kez İngiliz dağcıların 31 
Temmuz1863'de çıktıklarını ya- 
zarlar. Ama bu bekki ilk resmi 
tırmanış olabilir. Zira Oşhamafe 
vadisi girişindeki iki heykel 
“Oşhamafe doruklarına daha 
önce tırmanılabilmiş olduğunu 

gösteriyor. Buna göre bir Kha- 
berdey ailesi olan KİLAR ailesin- 
den Haşir adlı yaşlı bir çoban 
1829 11 Temmuzda Oşhama- 
fte'nin en yüksek doruğuna 
tırmanmayı başarmış. Ondan 20 
yıl kadar sonra da bir Balkhar 
çoban ikinci doruğa tırmanmış. 

  

Sİ XEKU 

Dene ş'ıp'e sımık'uamiy 

Sıt xuedeps sıxemrfamiy 

We mexh daxe se si xeku 

Zeyi sımıtleğhua. 

We wi bzıwxem ya weredim 

Zıriy se pızmış' 

Orıdejenu şağhdiyxem 

Zımiy zıgıpamış 

Se si xeku dexaşşe, 

We pxuezğhade mı duneyişxuem 

Zı tömit. 

We wizi'exuec'e 

Sınasıpıf'eşş. 

Wizil'eme 

Sıtım SIŞşış$ş...   

VATANIM BENİM 

Her nereye gittimse 

Hangi sudan içtimse 

Senden daha güzelini Vatanım benim 

Hiç görmedim. 

Kuşlarının cıvıltılarını bile 

Hiçbir şeye değişmem ben. 

Hele çağlayanlarınla yarışmaya 

Kimseler kalkışamaz. , 
Güzelim yurdum benim, 

Sana eş tuttuğum, şu koca dünyada 

Hiçbir şey yok inan. 

Benim olduğun sürece sen, 

Ne mutlu bana. 

Benim değilsen eğer, 

O zaman ne değerim var...   
  

İşte Oşhamafe, küçük Za- 
mire'nin sesinden dinlediğimiz 
bu güzel şiirin anlattığı Vatan'ın 
en güzel köşelerinden biri, 

Oşhamafe özgürlüğün ve 
egemenliğin de sembolüdür. 
Nitekim 2. dünya savaşında Hit- 
ler orduları Kafkasya'yı istila 
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ettiğinde, gamalı-haçlı bayrağını 

Oşhamafe'nin doğruğun dikme- 
dikçe kendini egemen saya- 
mamış. Bunun için doruklarda 
nice çarpışmalar yaşanmış, nice 
kanlar dökülmüş, nice canlar - 

şehitler verilmiştir. Ama sonun- 
da Hitler'in gamalı-haçlı bayrağını 
Oşhamate doruklarına dikme- 
sine asla izin verilmemiş. Bu eg- 
emenlik ve özgürlük mücade- 
ielerinin yaşandığı doruklarda 
kurulan müzelerde, bu tarihsel 

olayların ibret verici anıları sergil- 
eniyor. Turistlerin heyecanla iz- 
iediği bu yerlere, ne yazıkki biz 
ulaşamıyoruz. Yıldırım düşmesi 
sonucu arızalanan Teleferikin 
uzunca süren onarımını bekle- 

yemiyor, zamanımız olmadığı 
için ilk istasyondan, üstelik de 
yürüyerek, geri dönmek zorun- 
da kalıyoruz. Ama herhalde hem 
Oşhamafe'den yürüyerek inen 
kadınlı-çocuklu ilk Adığe kafilesi 
ünvanını kazanıyoruz, hem de 

doğal olarak Oşhamafe'nin sıcak 
ve sihirli kucağında daha uzun 
süre soluklanma fırsatını bulmuş 
oluyoruz. Teleferikle 10-15 dak- 
ikada tırmandığımız ilk istasyon- 
dan 2 saatte yaklaşan uzunca 
bir sürede ancak inebiliyoruz. 

Ayrılık Vaktine Doğru 
6 Ağustos 1989 Pazar 

günü KHALMIKH Löve'nin 
konuğu olarak Nalçık yakınların- 
daki bir ormana piknike gi- 
deceğiz. Ama önce Türkiye'den 
göçedip Nalçık'a yerleşen arka- 
daşımız BLENİH Fehmi'nin evini 
ziyaret etmek istiyoruz. Fehmi 
güzel bir apartman dairesinde 
oturuyor. İki oda, bir salon ve 
diğer bölümlerden oluşan evi 
çok rahat ve kullanışlı. Akıllı, 
güzel eşi ve iki sevimli, şirin 
çocuğuyla son derece mutlu bir 
yaşam sürüyor. Kendisi KHAL- 
MIKH Löve'nin inşaat firmasında 
depo görevlisi, eşi de Hastaha- 
nede Başhemşire olarak çalışı- 
yorlar. Evde telefon dışında 
hiçbir şey eksik değil. Renkli te- 
levizyonu, videosu bile var. Te- 
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leflonda herhalde yakında 
bağlanacak. Fehmi ve ailesini 
böyle mutlu ve sıcak bir dost yu- 
vası olarak görmek bize ziyade- 
siyle sevindiriyor. 

Öğleye doğru piknike gi- 
diyoruz. Piknikie Ürdün ve Su- 
riye'den gelmiş konuklar da var. 
Grubun Thamadesi Rodina 
Başkanımız YEFENDİ Cilaxhs- 

ten. Her zaman olduğu gibi yine 
iörelerimize uygun biçimde, 

yapılan güzel ve düzenli konuş- 

malarla; toplum, keni, ülke, 

dünya ve insanlık için dile getiri- 
len dostluk, barış, sağlık, mutlu- 
luk dilekleriyle kadehler kaldırı- 
iyor ve yemekler yeniliyor. Bu 
arada zaman zaman düğün de 
yapıyoruz. İki genç arkadaş bize 
biribirinden güzel şarkılar söylü- 
yorlar. Piknik akşama kadar 
sürüyor. 

Ertesi gün Ağustosun 
yedisi. Artık ayrılıyoruz. Sabahın 
serinliğinde eşyalarımızı otelin 
önüne indiriyoruz. "Çabuk 
olalım" diyor Tole, "zira biraz 

daha gecikirsek, burası ana- . 

baba günü olur. Ayrılamayız." 
Gerçekten otelin önü bizi 
uğurlamaya gelen dostlarla 
dolu. Tole'nin önerisi doğrultu- 
sunda alelacele yaptığımız kah- 
valtıdan sonra, yaşlı gözlerle bir- 
birimize sarılıp vedalaşıyoruz. 
Bizi uğurlamaya gelenler sanki 
birkaç gün önce tanıdığımız in- 
sanlar değil, Herbiri 40 yıllık dos- 
tumuz, arkadaşımız, kardeşi- 
miz... Öylesine alışmış ve kay- 
naşmışız ki, deyim yerindeyse 
gerçekten ayrılık acısı yaşıyoruz. 

Kimbilir bir daha görüşebilir miy- 
iz... Yada ne zaman görüşebi- 
liriz.. Bir daha buluşuncaya, bel- 
ki hiç ayrılmamak üzere ka- 
vuşuncaya değin, hep anılarla 
yaşayacağız. Gördüğümüz yurt 
topraklarını, dostlukları, konuk- 
severlikleri.. asla unutmaya- 

cağız. 
Yaşlı gözlerle kucaklaşır- 

ken ve yol boyunca hep, tarihin 

halkımıza reva gördüğü ve 

acılarını Anayuritaki kardeşleri- 

mizle de yürekten paylaştığımız 
itarihse! talihsizliklere lanet oku- 
yoruz içimizden. Bu talihsizlikle- 
rin bizleri birbirimize daha çok 

yaklaştırmasını, bir daha hiç 
ayrılmamak üzere birleşip bü- 
tünleşmeyi bizi ve bilincimizi 

yönelimesini diliyoruz. 
Min-Vod Havaalanından 

Khaberdey topraklarına ilk ayak 
bastığımızda Dzelokhue köyün- 
deki evinde sıcak ve mükellef 
sofrasında bize "hoşgeldiniz" 
diyen KHUŞHA Aweys bu kez 
de aynı şekilde "güle güle" 
diyor bizlere. 

nöbetçi memur ziyaretimize izin 
veriyor. Rehberlik ederek bize 
müzeyi gezdiriyor ve tanıtıyor. 
Kendisi Rus asıllı. Verdiği bilgi- 
leri bize Toie çeviriyor. Genç 
Rus Rehber bize birkaç dakika 
içinde somut örnekler önünde 
adeta tarihimizi yeniden 
yaşatıyor. Öylesine bilgili, ta- 
raisız ve gerçekçi ki hepimiz tak- 
dir ediyoruz. "Buraların yerli 
halkları sizlersiniz” diyor bize ve 
devam ediyor: "Geçmişie örnek 
bir uygarlık yaralıldı bu topraklar- 
da. Buradaki uygarlık, tarihi 
150.000 yıl öncesine kadar uza- 
nan ünlü Maykop Uygarlığının 

  

        

DEZELİKHO Köyünde KHUŞŞHA Awes'in evinin önünde 

Çerkessk Müzesi'nde 
Bir Tarih Dostu 
Pyatigorsk yolu ile 

Çerkessk üzerinden Maykop'a 
gidiyoruz. "Çerkessk'ie de bir 
süre kalabilseydik keşke" diyo- 
ruz içimizden kalamayacağımızı 
da biliyoruz. Hiç değilse transit 
geçerken kısa bir keni turu ile 
Çerkessk kentini de görmek is- 
tiyoruz. Önce Çerkessk Müze- 
sini ziyaret ediyoruz. Günlerden 
Pazartesi ve müze kapalı. Ancak 
yine de bizim Türkiye'den gel- 
diğimiz ve burada kalamaya- 
cağımız anlatılınca müzedeki 
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bir devamı ve uzantısı. Tarihin 
en çetin savaşları buralarda 
yaşandı. Buradaki insanlar hep 
dış saldırılarla karşılaştılar." Bu 
yaklaşımı için kendisine teşek- 
kür ediyoruz. "Hayır" diyor, 
"bunları ben söylüyor değilim, 
bunları tarih söylüyor, işte bakın 
buradaki eserler, ürünler 
söylüyor." Gerçekten genç Rus 
rehber, bilim adına, tarih adına, 
gerçek adına övülecek, kutlana- 

cak örnek bir yaklaşım göste- 
riyor. Teşekkür edip ayrılıyoruz. 

Tole bize Çerkessk Ote- 
li'nin restoranında yemek öne- 
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riyor. Ama hem hiç açlık duy- 
muyoruz, hem de restoranda 
kapanıp kalarak zaman yitirmek 

istemiyoruz. Bunun üzerine 

Tole kumanya hazırlamaya koy- 
“uluyor. Bir süre bekliyoruz. Bu 
arada Çerkessk oielinin üze- 
rinde bulunduğu bulvarda 

Çerkes olduğu tipinden anla- 
Şılan bir adam görüyoruz. Gün- 
düz olmasına karşın hayli sarhoş 
olmuş. Tanışıyoruz. Bizi ağırla- 
mak istiyor, restorana davet” 
ediyor, ne yapacağını, nasıl 
ağırlayacağını bilemiyor. Gele- 
neksel Çerkes konukseverliğini 
bir kez daha gururla izliyoruz. 
Ama adam iyice sarhoş. 
Çerkesçe konuşmaya başlıyor, 
hemen ardından Rusçaya 
dönüyor. Rusça bilmediğimizi 
söyleyip uyarıyoruz. Garipsiyor, 
yadırgıyor. "Peki" diyor ama yine 
Rusçaya dönüyor. Anayurita 
her türlü yasal hak ve olanağı 
karşın, nüfus azlığının yol açtığı 
doğal görünümlü, ama aslında 
tarihsel eşitsizliklerin yol açtığı 
asimilasyonun çarpıcı somut bir 
örneğini üzüntü ile seyredi- 
yoruz. Restorana gidemeye- 
ceğimizden emin olunca, bu 
kez “bir dakika" deyip kendisi 
restorana koşuyor ve iki şişe 
konyak alıp geliyor, "benim için 
bir kadeh kaldırır mısınız" diye- 
rek tam hareket edeceğimiz 

sırada minibüsümüze bırakıyor. 

Bir şişe konyağın fiatı, belki 
aylığının onda biri düzeyinde. 

Çerkessk'ie minibüsle 
kısa bir keni turundan sonra 
yola devam ediyoruz. Zelençuk 
suyu kenarında mola veriyoruz. 
Zelençuk çayının buz gibi su- 
larında elimizi, yüzümüzü yıka- 
yıp serinliyor, Tole'nin hazır- 
latiığı kumanyadaki dolmalık bi- 
berleri su bardağı ve kadeh ola- 
rak kullanmak suretiyle kır sof- 
ramızın tadını çıkarıyor ve 
kendimize geliyoruz. 

Daha önce ziyaret ettiği- 
miz Çeçen-İnguş, Kuzey Oset- 
ya ve Khaberdey topraklarında 
dikkatimizi çeken, iki tarafı ağaçlı 
geniş ve bakımlı şehirlerarası 
yollar, ki bunlara herhalde bulvar 
demek daha doğru, Çerkessk 
ve Maykop'a gidildikçe, yerini bi- 
zim Türkiye'de alışık olduğumuz 
şehirlerarası yollara terkediyor 
sanki. Yolların iki yanındaki 
ağaçlar bazen tümüyle kaybo- 
luyor, bazen bir tarafında. Yollar 
da o kadar geniş değil. Hatta yer 
yer bozuk asfaltlara da rasila- 
nabiliyor. Belli ki bu taraftaki yol- 
lar o kadar işlek değil. Ama 
doğal bitki örtüsü, ağaçlar, or- 
manlar ve ekili topraklar hep 
aynı. Rakım biraz yükseliyor, 
hava biraz serinleşiyor, hepsi o 
kadar. 

Yol boyunca özellikle 

yerleşim yerlerinin azlığı dikkati- 

mizi çekiyor. Toprak neredeyse 
bomboş. Kilometrelerce gidiyo- 
ruz, neden sonra bir yerleşim 
merkezi çıkıyor karşımıza. Kilo- 

meirekare başına ne kadar 
nüfus düştüğünü bilemiyoruz 
ama çok fazla nülus düşmediği 
kesin. "Demek ki muhacereite- 
kiler Anayurtlarına dönmek ister- 
lerse, toprak azlığı gibi bir engel 
çıkmayacak karşılarına." diye 
geçiriyoruz içimizden. Dedele- 
rimizin geçmişie savaşlar, düş- 
manlıklar ve acılarla boşaltmak 
zorunda kaldıkları bu topraklara, 
yüzyıl sonra da olsa onların to- 
runları dosiluk ve barışla döne- 
bilseler, emeklerini, bilgi deney- 
im ve sermaye birikimlerini bu 
verimli toprakların yüksek üretim 
potansiyeliyle birleşiirebilseler 
diyoruz. 

Merhaba Adığey 
Merhaba Maykop 

Derken saat 20.00 su- 
larında kendimizi Maykop'ta 
HAÇ'EŞ'in önünde buluyoruz. 
Maykop Otelinin (HAÇ'EŞ MAY- 
KOP) önü oldukça kalabalık. Bir- 
kaç gün önce Nalçık'tan yolcu 
ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz 
de oradalar. NEGHUÇ Hamid, 
ŞHALAHO Abu, MURETE 
Çepay'de bizi karşılayanlar 
arasında. Ayaküstü selamlaşıp 
HAÇ'EŞ Maykop'ta bize ayrılan 
odalara yerleşiyoruz. 

  

  

fırsatla böyle bir anlayış ve yaklaşım içerisinde, İnsan Hak- 

ları, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Parçalanmış Aile- 

lerin Birleştirilmesi odak ve ekseni çevresinde konulmalı 

ve işlenmelidir. 

Dolayısıyla dünya ölçüsünde Çerkes Ulusal Sorunu- 

nun çözümü, bu anlayış ve yaklaşımın önce muhaceretieki 

Çerkesler tarafından, sonra Sovyetler Birliği ile Çerkes 

nüfus barındıran ülkeler tarafından benimsenmesi ile ancak 

mümkün olabilir. Yani asıl çözüm, kitlesel ve toplumsal 
çözümdür. Bu da uluslarası bir nitelik taşımaktadır. 

Ne varki muhaceretteki Çerkes halkının asimilasyon 

sorunu son dercce büyüktür. Asimilasyon büyük birhızla 

sürmektedir. İvedi önlemler alınmazsa, sorun iyice, çözüm- 

süzleşebilecektir. Bu nedenle bir yandan sorun uluslararası 

platformlarda dile getirilip kesin çözüm olanakları oluştu- 
rulmaya çalışılırken, bir yandan da kişisel çözüm olanak- 

ları değerlendirilmelidir. Kişisel çözüm olanakları, bilinçli 

biçimde değerlendirilirse, bunlar, genel nihai çözümü de 

hızlandırıp kolaylaştırabilecektir. 

İster kişisel, isterse kitlesel düzeyde olsun, Çerkes 
ulusal sorununun çözümü, öncelikle Çerkeslerin, şovenist 

olmayan yurtsever-demokrat bir çizgide barışçı bir yak- 

laşımla sorunlarını, ulusal taleplerini dile getirmelerinden 

ve savunmalarından geçecektir. 

Böyle bir anlayışı benimsemiş bir Çerkes için kişisel 
olarak yapılacak ilk ve en doğru iş, bu durumunu ve talep- 

lerini bizzat yaşamı ve çalışmalarıyla gösterip kanıtlamak- 

tr: kültürel etkinliklere aktif biçimde katılmaktır, anadille 

okuma-yazma öğrenip Anayurttan akrabalar, arkadaşlar bul- 

mak onlarla yazışmak, ilişki kurmak, çağırıp konuk et- 
mek, gidip görmektir. Bu ilişkiler içerisinde de bir bakıma 

istemini ve içtenliğini gösterip kanıtlamak güven vermek- 

tir. 

Devamı 62'inci Sayfada 
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Biraz sonra akşam yeme- 
ği için aşağı iniyoruz. HAÇ'EŞ'in 
yemek salonlarından birinde 
danslı-cazlı gürültülü bir pro- 

gram var. Moskova'dan beri he- 

men her akşam restoranlarda 
gördüğümüz bu manzara, her 
halde Peresiroika ve Glasinost 
politikalarının ortaya çıkardığı bir 
özeniinin, kimbilir belki de bir 

yozlaşmanın göstergesi olsa 
gerek. 

Neyse ki bizi bu gürültülü 
salona almıyorlar. Aynı otelin 40- 
50 kişilik bir başka salonunda 15 
kişilik küçük bir özel grup 
oluşturuyoruz. Solramızı ŞHA- 
LAHO Abu yönetiyor. Her za- 
man olduğu gibi kadehler yine 
dosiluk ve barışa, sağlık ve mut- 

luluğa.. güzel dileklere kalkıyor. 
Söz sırası MURETE Çepay'e 
gelince “sözle başlasın" diyor 
ŞHALAHO Abu ve "şarkıyla ta- 
mamlasın". Çepay de öyle 
yapıyor. Güzel sözlerini bir mini- 
konserle süslüyor Çepay. Bu 
gelişimizin bir öncü geliş, bir 
keşif gelişi olmasını diliyor. 
Uzaktaki sevgiliye duyulan özle- 
mi, hasreti ve "ne olur dön artık" 
çağrısını dile getiren ünlü 

"GEĞHEZEJ" şarkısıyla muhac- 
-eretteki tüm soydaşlarına, yü- 
rekten "dönüş" çağrısı yapıyor. 

MURETE Çepay'in sanki 
tüm Adığey halkı adına yaptığı 
bu çağrıya bu dileğe hepimiz, 
herkes katılıyor. Yol yorgun- 
luğunu unutturan bir duygu ve 
düşünce yükü altında gecenin 
geç saatlerinde Maykop par- 
-kında bir-iki tur attıktan sonra 
"şimdilik" ayrılarak odalarımıza 
çekiliyoruz. 

Ertesi gün 8 Ağustos 
1989 Salı, Sabahleyin kah- 
valtıda NEGHUÇ Hamid ile bir- 
likte Adığey Özerk Bölgesi 
Kültür Bakanı PENEŞŞU Rus- 
lan, ünlü yazar Ç'ERAŞE Tem- 
bot'un oğlu, Adığey Bölgesi 
Parti İdeologu Ç'ERAŞE Aslan- 
beç, Adığey Bölgesi Başbakan 
danışmanlarından ÇEMIŞŞO 

Gazi ile tanışıyoruz. Keniin re- 
sim galerisini geziyoruz. Üze- 
rindeki SURET OEĞHETLEĞ- 
HUAP'"" yazısı dikkatimizi çeki- 
yor. Burası her şeye rağmen, 
gerçekien bir Adığe ülkesi bir 
Adığe Devleti diyoruz. Kendi 
kendimize. Buna sonra yine dik- 
kat ediyoruz. Gittiğimiz hemen 
ner kurumda, Ziyareti ettiğimiz 
köylerin girişlerinde hep 
Adığece isimler görüyoruz. 

SURET OEĞHETLEĞ- 
HUAP' (Resim gösierme yeri) 

geniş bir sergi salonu. Ar- 
kasında da daha küçük yönetim 
odaları, depo v.s. bölümleri var. 
Sergi salonu hem profesyonel 
sanaiçıların ürünlerini sanaise- 
verlere gösterip tanıtma, hem 
de amatör sanaiçıları özendirme 

ve destekleme amacıyla kul- 

lanılıyor. Salonda şu sıralarda 
örme, işleme, oyma, düzen- 

leme vb. gibi geleneksel halk 
sanatına ilişkin ürünlerle çeşitli 
tablolar ve desen boyamaları 
sergileniyor. Hepsini hayranlıkla 

ve sahiplenme duygusuyla sey- 
rediyoruz. "Bütün bunlar Adığe 
halkının, Adığe devletinin, 

bütün bunlar bizim" diyoruz 
içien, inanarak. Ne olursa olsun 

insanın kendi vatanında yaşa- 
ması bambaşka bir duygu ger- 
çekien, tek başına en büyük 
firsai ve olanak doğrusu.. 

Maykop Müzesi yine eski 
binasında. Ama oldukça zengin 
kolleksiyonları var. Khaberdey 
kökenli rehber, konusuna ve 
Adığeyceye olağanüstü haki- 
miyetiyle hepimizi adeta büyü- 
lüyor. Dünyaca ünlü antik kuban 
uygarlığına ilişkin kimi örnekleri 
(ki bunların pek çoğu Leningrad 
Ermitaj müzesinde korunup ser- 
gileniyor) taş ve maden çağına 

ilişkin arkeolojik buluntuları, Adı- 
ğey yöresinin tarihini, coğraf- 
yasını, bitki, orman ve hayvan 
varlıklarını, Adığe insanının ya- 

şam tarzını, dünya görüşünü, 
etno-psikolojik yapısını ve biçim- 
lenişini öylesine doğal, akıcı, in- 
andırıcı ve etkili biçimde an- 

  

Oible tlenigom bzıwew bibijrem 
Zigöğhezejışş gek'ojı 
Ts'ıfiğhe natle pxetlijew şitme 
Ze geğhezejiy gek'oj. 

Si wored mageri 
We giızexexi 
Sadâjı zigeğhezej. 

Sİ şı'anığhe weri zepxiğher 
Wer si tiğher si jluağhor 
Wiç'ehajınep waxhtew bleç'iğhem 
Sıwejjeşş zigeğhezej. 

(Nakarat) 

Gheş'it'uep ts'ıfım yi'er zığhaş'e 
Şşıpgew şı'er we zeğhaş'e 
Wuli gubijj ğhune ze we feş'ıji 
Cadâji zıgeğhezej. 

(Nakarat) 

Wut'ume wuzew ts'ıfıme a'ue 
Wuzıme wuşımı'ap'eti 
Tit'o zerizew tışımığhe'aw 
Şı'aç'er teğheğhezij. 

Si wored mageri 
We gizexexi 
Sadâjı zigeğhezej 

Tabuwme ze gegezej.   

Kıbleye doğru uçup giden kuşlar bile 
Dönüp geliyorlar yeniden 
Azıcık insanlığın kalmışsa eğer 
Dön artık gel bana. 

- Şarkımın seslerini 
Duy da ne olur 
Dön artık gel bana. 

Var olmam sana bağlı 
Sensin benim güneşim yıldızım 
Geri getiremezsin geçmiş zamanı 
Bekliyorum seni dön artık geri. 

(Nakarat) 

İki ömrü yok insanın ömür tektir 
Şu gerçeği artık sende içine sindir 

Öfkene bir son ver de ne olur 
Dön gel artık bana. 

(Nakarat) 

İki isen eğer birsin derler insanlar 
Teksen hiç yoksun demektir 
İkimiz tek tek varolmayalım 

- Gel varlığımızı birleştirelim. 

Şarkımın seslerini 
Duy da ne olur 
Bekliyorum seni dön artık geri 

Ne olur bir gün, dön artık geri. 
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latıyor ki, beyinlerimiz adeta bir 
kültür bombardımanına uğruyor. 
Video kaseilerde pek çoğumu- 
zun izlediği ve izleyebileceği 
Maykop Müzesini kağıt üze- 
rinde anlatmak, hem çok zor, 

hem de oldukça fazla'yer ve za- 
man gerektirir. Ama bir noktaya 
değinmek gerekir ki, maalesef 
bu müzede de 1860'lı yılların iz- 
leri görünmüyor. Bir halkı büyük 
bir çoğunluğuyla yerinden, yur- 
dundan eden, dünyanın dörtbir 
yanına dağıtıp savuran o kahro- 
lası savaşlar, düşmanlıklar sür- 
günler sanki yaşanmamış. Ama 
öyle inaniyoruz ki, Peresiroika 
ve Gilasinosi politikaları sağlıklı 
biçimde hayata geçiikçe, sorun- 
ları görmezlikten gelmenin on- 
ları çözmek demek olmadığı 
daha iyi anlaşılacak. Sorunların 
üstüne giderek, onları deşerek, 
kökenlerine inerek, tarihsel hat- 

aları, eşitsizlik ve haksızlıkları 

doğru biçimde tesbit edip 
mümkün olan en iyi düzeyde gi- 
dermeye çalışarak gerçek dost- 
luğa, evrensel barışa ulaşabi- 
leceği artık iyice görülüp anlaşı- 
lacaktır. İnsanı buna inandıran 
gelişmeler hiç de az değildir. 

Nitekim bu eksikliklerin 

görüldüğü anlaşılıyor. 1864'ler- 
le ilgili bilgi ve belge toplama 
çalışmaları başlatılmış. "Bura- 
dan sürülenler, tarihi belge- 
lerin birçoklarını da beraber- 

lerinde götürdüler. Tarihimi- 
zin bu dönemi biraz da bu 

yüzden sergilenemiyor. Bu 
döneme ilişkin ne bulursanız 

lütfen bize gönderin." diyor- 
lar. Evet gerçekten gerek Ana- 
yurtta gerekse muhacerette 
Adığe aydınlarına çok iş düşü- 
yor. Edebiyatta, resimde, mü- 
zikte, sanatın her dalında 

sürgün trajedisi her yönüyle 
işlenmeli. Sürgünün tarihi en 
ince ayrıntılarına kadar araş- 
tırılmalı, incelenmeli ve sergilen- 

meli. Ve bütün bunlar, asla düş- 

manlık duygularını kamçılayacak 
biçimde, yargılanıp cezalandı- 

rılacak suçlular arama mantığıyla 
yapılmamalı. Sadece tarihsel 
haksızlıkların ve haiaların somut 
olarak tesbiti ve mümkün olan- 

larının mümkün olduğu en üsti 
düzeyde giderilmesi amaçlan- 
malr. Evrensel dostluk ve barışın 
haksızlık ve zulümlerin kara 
gölgeleri altında düşmanlık, kin 
ve nefret duygularıyla asla ger- 
çekleşemeyeceği hiç unutulma- 
malı. 

Ertesi gün Maykop kenti- 
ni yakından görüp tanıma fırsatı 
buluyoruz. Maykop, yollarıyla, 
yapılarıyla son derece düzenli, 
planlı, modern bir keni. Caddel- 
er oldukça geniş ve dümdüz, 
mağazalarda aranılan malzeme- - 
ler daha kolay bulunabiliyor. 
Kentin kimi caddeleri belirli saat- 
lerde araç trafiğine kapatılıyor 
ve yayalar için rahat yürüyüş 
alanları oluşturuluyor. Güzel, te- 
miz küçük ve şirin bir parkı var. 
Park ŞEWCEN Mos, ANDIRH- 
HOYE HHusen gibi kimi devrim 
ve savaş kahramanlarının, ünlü 
Adığe yazar, ozan ve bilgeleri- 
nin heykelleriyle donatılmış. 

Kenite yerli-yabancı turis- 
tlere hizmet verebilecek tesisler 

çoğaltılmaya çalışılıyor. Nart 
Otel'in kaba inşaatı tamamlan- 
mak üzere. Mezdaxe Restoran, 
kente hakim bir tepede, güzel 
bir ormanlık alan içinde taş ve 
ağaç gibi doğal mazlemelerle 
dekore edilmiş ve donatılmış. 

Otel ve restoranlarda ge- 
leneksel Adığe yemeklerini bu- 
labiliyorsunuz. Her yerde sıcak 
bir ilgi, geleneksel bir dostluk ve 
konukseverlik görülüyor. Rasi- 
laştığımız ve tanıştığımız hemen 
herkes bizi konuk etmek, 
ağırlamak istiyor. Kendi akraba- 
larını, Wunekhoş'lerini arıyor, 
soruyor. Geleneksel akrabalık 
(Wunekhoş'lik) ilişkilerine her- 
halde en çok burada önem ve 
değer veriliyor. Buradaki Adı- 
ğe'lerin büyük bir çoğun- 
luğunun muhacerette bulun- 
ması ve kendilerinin de kendi 
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topraklarında sayıca çok az ol- 

maları herhalde bunun en ö- 

nemli etkenleri arasında. Herkes 

bizim dönmemizi istiyor. "Ne 
zaman döneceksiniz? Ne- 
den hala dönmüyorsunuz?" 

gibi soruları sık sık duyuyoruz. 
“Toprak su, biz hepimiz sizi 
bekliyoruz." diyorlar. “Vatan, 
toprak, dil, yok oluş, muha- 

ceret, dönüş.." en sık tekrarla- 
nan sözcük ve kavramlar 

arasında. Dil ve kültür sorun- 
larımıza daha duyarlılar. 
Dönüşün bugünden yarına ola- 
mayacağı, bunun için aşılması 
gereken pek çok engel bulun- 

duğu dile getirilince de umut- 
suzluğa düşmüyorlar. “Hiç 
değilse daha sık yazışalım, 
daha sık birbirimize gidip 
gelelim. Daha yakından tanı- 
şalım. Neler yapabileceği- 
mizi araştıralım. Unutmay- 
alım, bizim size, sizin bize 
birbirimize ihtiyacımız var." 

diyorlar. 
Adığey insanı gerçekten 

duyarlı, istekli ve kararlı. Birçok 
köyde insanlar bir araya gelip 
kendi köylerinde bu yıl muhac- 

eretten gelebilecek ne kadar ai- 
leyi nasıl barındırıp yerleştire- 

bileceklerini hesaplamaya giriş- 
mişler. Bunu her yıl belirleyip 
planlamaya karar vermişler. 
"Dönüş.işteğinizi ilgili, yetkili ma- 
kamlarımıza yazın" diyorlar. 
"Başvuru belgelerinizini birer 
suretini bize de ulaştırın. Biz de- 
buradan arayıp soralım, takip 
edelim." diyorlar. 

Suriyeli kardeşlerimiz, 
bugün artık Adığey'e, Atayurda 
veda edip dönüyorlar. Akşam 
yemeğinden sonra yine Su- 
riye'den dönüp Maykop'a yer- 
leşmiş değerli bir yurtsever olan 
dostumuz ST'AŞŞU Yahya, on- 
lara evinde bir çay ikram etmek 
istiyor. Biz de katılıyoruz. 
STAŞŞU Yahya'nın evi HUWAJ 
Muhammed Hayr'ın önceki eski 
evi. Bodrum dışında iki katlı 
büyük ve müstakil bir bina. HU- 
WAJ Muhammed Hayr Nalçık'a 
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yerleşince bu evi Yahya'ya 

satmış. Yahya bu evde 50'den 
fazla konuğu börekli-çörekli, 
bastalı-turtalı mükellet bir çay so- 

irasıyla rahatlıkla ağırlayabiliyor. 

Suriyeli konukları akşamın 
karanlığında otomobillerle eşlik 
ederek uğurluyoruz. Kentin 
dışında son veda edişimiz yine 
Çepay'in o duygu dolu güzelim 
şarkılarıyla oluyor. Yolcu ederk- 
en bile yine OEĞHEZEJ diyor 
Çepay. Ne otobüste ne 
dışarıda, kendini tutabilen kimse 

kalmıyor, aramızda. Çepay hem 
söylüyor, hem ağlıyor hem de 
herkesi ağlatıyor. Suriyeli 
kardeşlerimiz dönme 

rarlılığıyla ayrılıyorlar. 

Suriye'de yaşayan kar- 
deşlerimiz Atayurda dönüş için 
uzun zamandır somut çabalar 
içinde görünüyorlar. İçlerinde 
15 yıldan bu yana şu veya bu 
biçimde bu amaçla mücadele 
edenler var. Ama neyse ki şimdi 
onlar mutlu ve müjdeli bir ha- 
berle geri dönüyorlar: Suri- 
ye'den Adığey Özerk Bölgesi- 
ne yerleşmek için başvurmuş 
25 ailenin dönüş istemi kabul 
edilmiş. Kendi köylerini kurabil- 
meleri için gerekli arazi tahsisi 
yapılmış. Şimdiden orada, baba 
ocağında sıcacık yuvalarını kur- 
manın tatlı heyecanını yaşıyorlar. 
25 aile bu ilk sıcak mutluluğu 
paylaşmanın sevinç ve gururu 
ile ileride yüzlerce hanelik bü- 
yük bir yerleşim merkezi haline 
“gelebilecek şirin bir köyün dü- 
zenli, planlı ilk temellerini herhal- 
de yakın bir gelecekte atacaklar. 
ne mutlu onlara değil mi!... 

10 Ağustos Perşembe 
günü, Ünlü araştırmacı-yazar 
HADAĞHATL'E Asker bizi ken- 
di köyü olan HATİGUAYE'ye ve 
onun hemen yakınındaki 

- ADEMİYE'ye götürüyor. Bütün 
gün birlikte oluyoruz. Konuk- 
sever eşi, iki delikanlı oğlu, 
komşu ve dostlarıyla birlikte bizi 
Labe ırmağı kıyısında kurban 

ka- 

  

      
  

Labe ırmağı kıyısında ŞŞHALAXHO Abu, HADEĞHATL'E asker ve eşi Sana ile. 

keserek şarkılı-müzikli, oyunlu- 
eğlenceli, sözlü-sohbetli nefis 
bir piknikle ağırlıyorlar. 

Önce Ademiye köyü te- 
mel eğitim okulunu ziyaret edi- 
yoruz. Burası 11 yıl eğitim süreli 
bir okul. Çocuklar 6 yaşında 
okula başlıyorlar. Okul oldukça 

büyük. Ama öğrenci sayısı son 
derece az. 170 öğrencisi, 25 
öğretmeni var. Sınıflar ortalama 
16-17 kişilik. Köyde Adiığe ol- 
mayan yerleşik nüfus da var. 2. 
dünya savaşına bu köyden 255 
asker katılmış. Bunlardan 117'si 
şehit olmuş. Savaşlarda Adiğe 
nüfusu toplam 25 dolayında 
kayıp vermiş. Dolayısıyla köyde 
nüfus azalmış. Kimileri de ço- 
cuklarını pek uzak olmayan daha 
büyük yerleşim merkezlerinde, 
ilçelerde, kentlerde okutmayı 
yeğliyorlar. İş ve meslekleri 
gereği kentlere göçedenler de 
az değil, Bütün nedenlerle 
köyde nüfus azalmış, hele genç 
nüfus, öğrenim çağındaki çocuk 
nüfus daha da azalmış. 

Okulda dersler sabahtan 
öğleye kadar sürüyor. Ama 
öğleden sonra da çocuklar evle- 
rine gitmiyorlar. Yine öğretmen- 
lerinin gözetiminde yarınki ders- 
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lere hazırlanıyorlar, ödevlerini 

yapıyorlar, çeşitli sosyal ve eğit- 
sel etkinliklerde bulunuyorlar. 

Okuldan ayrılıp köyde bir 
aileye konuk oluyoruz. Bahçe 
içindeki tek katlı evin avlusunda 
hemen uzun ve mükellef bir 

sofra kuruluveriyor. Avlu birden 
meraklı insanlarla doluyor. Aile- 
nin ve köyün kimi yaşlılarıyla bir- 
likte olduğumuz sofrayı bir an 
önce sona erdirmek zorunda 
kalıyoruz. Gençler hemen bir 
düğün kuruyorlar. Müzikleri son 
derece hareketli ve güzel. An- 
cak oyunları oldukça farklı ve 
hızlı. Ayak uydurmakta zorluk 
çekiyoruz. 

Sofradaki yaşlılardan biri, . 
ayrılırken şöyle diyor: 

"Türkiye'de bizim için 
kimi olumsuz sözler edil- 
diğini duyup üzülüyoruz. 
Lütfen dönünce onlara an- 
latın gördüklerinizi. Aç 
değiliz, açıkta değiliz. Her 
şeyimiz var. Dönerseniz siİ- 
ze verecek fazladan birer 
evimiz bile var. Gelin vere- 
lim. Üstelik biz burada kendi 
topraklarımızda yaşıyoruz. 

Dilimizi kültürümüzü yaşa- 
iyor, ulusal köklerimizi ku- 
tutmamaya çalışıyoruz. 

Bunları lütfen anlatın." 
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Leğhonego Ormanlarında 

Grubumuzun çoğunluğu 
Abzax boyundan olunca, "gelin 
sizi Abzax bölgesine götürelim" 
diyorlar. Minibüsie Karadeniz 
kıyısına doğru yol alıyoruz. her 
taraf yine mısır ve ayçiceği tarla- 
ları. yollar ağaçlar topraklar... 
hep aynı... 

Giderken yolda Şhaguşe 
ırmağı kıyısında Muhammed 
Emin'in karargâh kurduğu yerle- 
ri görüyoruz. Şhaguaşe ırmağı 
Leğhonego tepelerinden hızla 
inerken sanki testere ile keser 
gibi seri topraklarda derin ve 
keskin bir yol açmış kendisine. 
Orada bir ırmak olduğunu uzak- 
tan görüp anlamak olanaksız. 
Derinden akan su görünmüyor 
bile. Tam tepeden bakınca in- 
sanın başı dönüyor. "İşte bura- 
ları Muhammed Emin'in ölüm 

cezalarını infaz ettiği yerler" di- 
yorlar. Muhammed Emin, yargı- 
lanıp ölüm cezasına çarptırılan. 

suçluları bu derin suya attı- 
rırmış. Ölürse, verilen cezanın 
isabetli olduğu kanısına varılır, 

bir vicdan azabı filan duyul- 
mazmış. Kazara ölmezse de ce- 
zanın yerinde olmadığı kabul 
edirilir, bağışlanırmış. 

Giderek yükseliyoruz. 
Üzerinde "Abzaxsiky" yazan bir 
levha görünce ilgimizi çekiyor. 
Ç'eraşe Aslabeç, "malesef" 
diyor. "bu köyde hiç Abzax kal- 
madı. Sürgün sonrası boşaltılan 
bu köyleri,. buraları fetheden 
askerlere ödül olarak verdiler." 

Köyler aynen korunmuş adlarını 
bile değiştirmemişler. Abzax 
bölgesinde yerleşim yerleri 
başka yere göre daha az. "Bu 
yöre 500.000 nüfusu rahatlıkla 
barındırabilir ve besleyebilir." 
diyorlar. Rakım yaklaşık 1000- 
1500 m. arasında Her taraf 
yüksek Akçaağaç ormanlarıyla 
kaplı. Buralara Leghonego Or- 
manları diyorlar. 

Ormanda Çemışşo Gazi 
daha önceden bildiği, ateş yak- 
maya elverişli bir yere götürüyor 

  

        

  

Leğhonego ormanlarında PENEŞŞU Ruslan Ç'ERAŞE 

Aslanbeç ve ÇEMIŞŞO Gazi ile 

bizi. Ateş yanar yanmaz tüten ilk 
dumanlar üzerine orman 
bekçileri arazi vitesi Nova araba- 

larıyla bizi hemen buluyorlar. 
Gazi kendileriyle konuşup duru- 
mu anlatıyor ve onları geri 
götürüyor. Temiz orman havası 
içinde güzel bir piknik yapıp 
dönüyoruz. Bir yandan güzel 
geçen yeni bir güne sevinirken, 
bir yandan da Abzaxlardan 
-arındırılmış bu güzelim yöfeyi, 
bu yörede yaşaması gerekenleri 
düşünüp üzülüyor, üzülüyoruz. 

Adığey Gazetesinde 

11 Ağustos Cuma günü 
Sosyalist Adığey Gazetesi mer- 
kezinde 40 kadar gazeteci ve 
yazarla bir söyleşiye katılıyoruz. 
Grozni ve Nalçık'ta olduğu gibi 
kısa takdim ve tanışmalardan 
sonra, onlar kendi çalışmaları 
hakkında bilgiler veriyorlar, biz 
de kendi çalışmalarımızı kısaca 
anlatıyoruz. 

Toplantıda Adığey Gaze- 
tesi redaktörü MERETİOO Ram- 
azan, ZEOOŞNIĞH Dergisi re- 
daktörü ÇÇUYECGO Yunus, 
Basımevi Müdürü KOŞBAY Pşı- 
maf ünlü yazarlardan AŞŞINE 
Hazret, PENEŞŞU Sefer ve 
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diğerleri bize Adığey Özerk 
Bölgesi'ndeki basın ve yayınla il- 
gili konularda bilgiler veriyorlar. 

Adıgey'de; ikisi genel ve 
yedisi yerel olmak üzere 9 .ga- 

zete yayımlanıyor. Sosyalist Adı- 
ğey Gazetesi bu iki genel gaze- 
teden biri. Diğeri Rusça olarak 
yayımlanan Adığeyskaya Prav- 
da. İkisi de aynı binadan yöne- 
tiliyor. Ayrıca Adığece olarak üç 
ayda bir yayımlanan ZEGOŞ- 
NIGH Edebiyat dergisi de var 
JJOĞHOBIN adlı çocuk eki, 
bundan böyle bağımsız bir 
çocuk dergisi olarak yayımlan- 
maya başlayacak. 

Adiğey Gazetesinin ilk 
sayısı 8 Mart 1923'te yayım- 
lanmış. O zamanki adı ADIĞE 
MAC (Adığe Sesi). İlk redaktörü 
de ünlü romancı yazar Ç'ERA- 
ŞE Tembot imiş. Şimdiki adı ve 
biçimiyle de 33 yıldan bu yana 
yayınını sürdürüyor. Temel 
amaç ve konuları; ülke yöneti- 
minin getirdiği yeniliklerin tanı- 
tılıp yayılması, dil ve kültür so- 
runları, toplumsal etkileşme ve 
haberleşme gereksinmelerine 
katkı olarak özetlenebilir. Ne var- 
ki Adığey gazetesinin tirajı son 
derece düşük. Haftada 5 gün 
Çerkessk'te yayımlanan Lenin 
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Nur Gazetesinin tirajı 6.000. 
yani oradaki Adığe nüfusunun 
yaklaşık Yo15'i kadar. Bu onların 
da dikkatini çekiyor. Geçmişte 
Adiğe dil eğitim süresinin azaltıl- 
ması, seçmeli hale getirilmiş ol- 
ması, bazı yerlerde yeterli sayıda 

öğrenci bulunamadığından sinif 
oluşturulamaması, kimilerinin 

çocuklarından Adığece öğre- 
nim, görenlerini istemelerini ve 
bürokraside yükselebilmek için 
Rusçayı yeğlemeleri, Rusçanın 
daha kolay ve işlevsel olması 
v.b. nedenler bunun başlıca ne- 
denleri olarak beliriliyor. Ama 
son yıllarda Perestroika ve glasi- 
nosi politikaları çerçevesinde 
hemen herkes bu yanlışların 
farkına varıyor. Bu konular, en 
sık.dile getirilen eleştiriler arasın- 
da yer alıyor. Adığey Halk Der- 

neği de bu tür ulusal kültürel so- : 
runlar üzerinde önemle duru- 
yor. 

Adiğece eğitimin, 1989- 
90 öğretim yılından itibaren 
Anasınıf ile İllkokulun ilk dört 
sınıfını ve tüm dersleri kapsaya- 
cak biçimde zorunlu hale getiril- 
mesinin kararlaştırıldığını daha 
önce belirtmiştik. Bu uygula- 
maya bağlı olarak Adığece 
yayınların tirajlarının da artması 
doğaldır. Ancak bu uygulamaya 
bu yıl bütün okullarda birden 
başlamanın mümkün olmaya- 

cağı anlaşılıyor. Örneğin Ade- 
miye köyü temel öğrelim oku- 
lunda, öğrenci azlığı ve Adı- 
ğece eğitim-öğretim sınıflarının 
oluşturulamaması nedeniyle bu 
yol yine eski uygulamaya devam 
edileceği ifade edilmiştir. Aynı 
durumda başka okullar da olabi- 

lir. Bütün bunlar her türlü yasal 
hak ve olanaklara karşın nüfus 
azlığının ne denli büyük bir so- 
run olduğunu somut bir biçimde 
vurguluyor. 

Kuşkusuz dilin daha çok 
insan tarafından konuşulması, 
yaşamın her yerinde kullanılabilir 
olması, daha kolay öğrenile- 
bilen, daha kolay okunup 

yazılabilen işlek bir dil haline 
getirilmesi çok büyük önem 
taşıyor. Bu konuda eğitimci ve 

eğitim yöneticileri ile yazarlar ve 
yayıncılar başta olmak üzere 

bütün Adiğe aydınlarına, Der- 
nekler, Bilim, Kültür ve Yayın 

kurumlarına gerçekten son de- 

rece önemli görevler ve büyük 
sorumluluklar düşüyor. Adığey 
ve geberdöy Yönetimleri 
arasında dilbilimcilerin ve ilgili 
diğer yöneticilerin katılımıyla bir 
ortak komisyon oluşturularak iki 
alfabe arasındaki farklılıkların gi- 
derilmesi, ya da daha kolay 
yazılıp okunabilecek, daha pra- 
tik ve işlek bir başka ortak alfabe 
hazırlanabilmesi, hatta iki diya- 
leki (lehçe) içindeki en kolay 
söylenebilen, yazılıp okunabi- 

len ses ve sözcüklerin seçilmesi 
suretiyle Adiğeyce ve Geber- 
döyce yerine tek bir ADIĞE di- 
line yönelinmesi olanaklarının 
araştırılmaya başlanmasından 
büyük yararlar görüyoruz. 

PSEYTUK: Sevgi ve 
Çoşku Yumağı 

Ertesi.gün 12 Ağustos 
Cumartesi. Maykop'ta Adığey 
Halk Derneği'nin toplantısı var. 
Ona katılmak istiyoruz. Ancak 
aynı gün TEXHUTAMOGUAYE 
Rayonuna bağlı PSEYTUK 
köyünde de ilginç bir yıldönümü 
kutlanıyor. Ve o törenlere katıl- 
mamız daha önceden karar- 
laştırılmış. Program gereği TEX- 
HUTAMIGUAYE Rayonuna ve 
ordan da PSEYTUK köyüne gi- 
deceğiz. Yolda gördüğümüz 
Adığe köylerinin hemen hepsi- 
nin adı Adığece yazılı. PONEJİ- 
OUAY, AFIPSIP bunlardan he- 

men anımsayabildiğimiz iki 
örnek. Ayrıca her tarafta 
ırmaklar, göletler sulama kanal- 
ları dikkatimizi çekiyor. 

TEXHUTAMIGUAYE Ra- 
yonu 5 yöreye ayrılmış 27 
köyden oluşuyor. 45.000 hek- 
tar ekilebilir arazisi var. Bu arazi 2 
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kolhoz ve 6 kovhoz tarafından 
işleniyor. Rayonda 27 inşaat ku- 
rumu, 10 değişik üretim organi- 
zasyonu, 64 dükkan (veya 
büyük mağaza), 26 dinlenme, 
spor vb. sosyal tesis, 86 koope- 
ratif (bir tür şirket) bulunuyor. 
Rayon Başkanının verdiği bilgi- 
leri genç ve yetenekli yardımcısı 
Ç'ERMIT Muğdin çeviriyor ve 
açıklıyor. 

Hemen Pseytuk köyüne 
doğru yola çıkıyoruz. Yollar ge- 
nellikle asfali, düzgün ve 
bakımlı. Ancak yer yer henüz as- 
faltlanmamış stabilize ve toprak 
yollar da yokdeğil. 

Pseyiuk'ia 125. kuruluş 
yıldönümü kutlama törenleri var. 
125 yıl önce bizim atalarımız top- 
raklarından sürülürken kimileri 

ya sürülen kafileye ayak uydura- 

mayıp kalmışlar, ya da özellikle 

dağlara ormanlara sığınıp sak- 
lanmışlar. Her nasılsa sürgün- 
den kurtulmayı başaranlar, daha 
sonra orman içindeki bu köyü 
kurmuşlar. Çoğunluğu Şapsığh. 
Bjedığhu'lar da var. Köyün her 
yanı uzunlukları 50-60 m. kadar 
olabilen Psey (Akçaağaç olursa 
gerek) ağaçlarıyla kaplı. Ve 
Adığey Özerk Bölgesi'nin Ka- 
radeniz kıyısına yakın en son 
köyü. Hem Psey ormanları, hem 
de en uç köy olması nedeniyle 
adına PSEYTUK denmiş. 

Törenler Psey ağaçları 
arasında kurulmuş geniş ve 
yüksekçe bir sahneden yöneti- 
liyor ve sunuluyor. Kalabalık 3-5 
bin kişiden az değil. Güçlü bir 
seslendirme var. Türkiye'den 
gelen konuklar olarak bizim 
katılışımız ve bu yüzden at 
“yarışlarının tekrarlanacağı anons 
ediliyor. Minibüsten indiğimizde 
kendimizi bir anda halkın 
arasında buluyoruz. Çevremiz 
birden sarılıyor. Kimi sarılıp ku- 
cakliyor, kimi elimizi tutup 
bırakmıyor, el sürüyor, kimi 
sırtımızı şıvazlıyor. Sanki herkes 
bizi, birer canlı varlık olarak anla- 
mak bizzat dokunarak algılamak 
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istiyor. Öylesine sıcak ve an- 
latılamaz bir sevgi yumağı içinde 
kalıyoruz ki hem kendimizi, hem 
de birbirimizi kaybediyoruz. 
Daha önce hiç görmediğimiz ve 
tanımadığımız bu insanlar bizi, 

yıllar önce cepheye gönderdiği 
ölümle burun buruna savaşan 

ve uzun yıllar haberini almadığı 
oğlunu hiç ummadığı bir anda 
karşısında görüveren bir anne- 
nin duygusu; özlemi, sıcaklığı 
ve sevecenliğiyle kucaklıyor, 

bağrına basıyorlar. Aradan 
geçen 125 yıllık bir kopukluğa 
karşın, gösterilen bu ilgi, yakınlık 
ve sıcaklık gerçekten şaşırtıcı, 
insanı adeta şaşkına çeviriyor ve 
büyülüyor. 

Ve tabii soru yağmuruna 

tutuluyoruz. "Siz hala yaşıyor 
musunuz? Oralarda ne yapı- 
yorsunuz? Kaç kişisiniz? Dilinizi 
konuşabiliyormusunuz. Çocuk- 
larınız konuşabiliyor mu? Benim 
akrabalarımdan tanıdıklarınız var 
mı? Kimler var, adreslerini biliy- 

ormusunuz? Adresimi onlara 
“ulaştırabilir misiniz? neden bu- 
raya alayurdunuza gelmiyorsu- 
nuz? Ne zaman geleceksiniz? 
Tabii herbirini yanıtlamaya ola- 
nak yok. Adreslerini yazıp ver- 

melerini istiyoruz. Dönünce Wur- 

negoş'lerini, akrabalarını bul- 

maya çalışacağımızı söylüyoruz. 
Kağıt-kalem bulabilenler adres- 
lerini yazıp veriyorlar. 

HADAGETL'E Asker, 
Ç'ERAŞE Aslanbeç, ÇEMİŞŞO 
Gazi, NEGHUÇ Hamit ve 

Ç'ERMIT Muğdin öğle yemeği 
için bizi güçlükle kalabalıktan 
çıkarıyorlar. Köy içinde gidir 
T'RAXHO ailesine konuk oluyo- 
ruz. Avlu içinde tipik bir Adığe 
evinin oldukça geniş salonunda 
kalabalık ve her zamanki gibi 
mükellef bir sofradan yeme- 
ğimizi yiyoruz. Bu kez fazladan 
ĞINIPTLIPS (Pancar turşusuyu 
ve NATIFIPS (mısır çorbası) da 
var. 

Yemek sonrası dönüşü- 
müzde yine aynı ilgi ve çoşku 

içine giriyoruz. Halka tanıtmak 
için bizi sahneye çıkarıyorlar. 
Herbirimizi Adığece aile adımızla 
takdim ediyorlar. Daha sahneye 
çıkarken bir alkış tulanıdır ko- 
buyor. Gösierilen ilgiye ieşek- 
kür sitiğimiz konuşmalarımızda 
Türkiye'den selam ve sevgileri- 
mizi, iyi dileklerimizi sunuyoruz. 

Törene Karadeniz Kıyıbo- 
yu Şapsığh'larını temsilen kalti- 
lan SİÇ'E PŞINAWE) TEŞŞU 
Murdin, yaptığı güzel konuş- 
masında: "Bugün olaya ben iki 
gözle bakıyorum. Gözümün biri 

yaşlı ağlıyor. Diğeri sevinçli, 
gülüyor. Sevinçliyim: çünkü 
“nasılsa bu bataklıklarda yok 

olup giderler" düşüncesiyle bu- 
ralarda kalmalarına göz yumulan 
kardeşlerimiz, Pseyiuklular, işte 
ölmediler. Bugün köylerinin 
125. kuruluş yıldönümünü kut- 
luyorlar. Üzüntülüyüm: çünkü 
biraz önce konuklarımızın da be- 
lirttiği gibi dünyanın her bir yanı 
dağıtıldık. Sürgün acıları yaşan- 
dı. Biz de buralarda az çekme- 
dik. Nüfus azlığının sıkıntılarını 
hala yaşıyoruz. Ama umutluyuz. 
Birgün, çektiğimiz acıları mutlak 

unutacağız. Dilimizi, kültürü- 

müzü kaybetmeyelim, onu 

özenle koruyalım, geliştirelim." 
Tertip komitesinin bizim 

için hazırladığı güzel ve anlamlı 
hediyelerle sahneden inip yine 

halkın arasına karışıyoruz. Ço- 
cuk ve gençlerin sunduğu 
güzel halk oyunlarını izliyoruz. 
TLETSERIGO Kim'in güzel 
akordeonu eşliğinde ANZERİ- 
G0 Çeslaw'ın, NEXAY Tama-. 
ra'nın güzel şarkılarını dinliyo- 
ruz. 

Akşam, Afips suyu 

kıyısında yüksek bürokratlar için 

hazırlanmış dinlenme ve konu- 

kevinde ağırlanıyoruz. Afips 
suyu burada iyice durağan- 
laşıyor. Adeta bir göle dönü- 
şüyor. Küçük sandallarla gezinti 

yapanlar da var. Dileyen de suya 
atlayıp yüzebiliyor, Burada 
TLETSERIOO Kim'in akordeo- 
nu ve ANZERİCO Çeslaw'ın gü- 
zel sesi ve şarkılarıyla süslenen 

akşam yemeği, geleneklerimiz 
çerçevesinde yapılan güzel 
konuşmalarla gecenin geç saat- 

lerine dek sürüyor. 
Ertesi gün, belki ileride 

fırsat bulamayabiliriz düşün- 
cesiyle Krasnodar'a uğruyoruz. 
Bu tarihi kenti de yakından 
görüp tanımak istiyoruz. Ancak 
tam kentin girişinde küçük bir 

“trafik kaza tehlikesi geçiriyoruz. 
Suzan hanım kolundan rahatsız 

oluyor. Krasnodar gezimizi do- 
- ğal akışı içinde sürdüremiyoruz. 
Ama bu kez de Sovyetler Bir- 
liği'nin sağlık örgütlenmesi ve 
hizmetleri hakkında yakından ve 

  

      
  

© KAFDAĞI e 33/36 e EKİM 89/OCAK 1990 9596



uygulamalı biçimde bilgi edinme 
fırsatı buluyoruz. 

İnturisi oteline gidip dru- 
mu anlatınca hemen telefon 
ediyorlar. Çok geçmeden içinde 
bir hekim ve hemşire bulunan 
ambulans yetişiyor. Otelde ilk 
muayeneler yapılıyor. İncinme 
ya da beki bir çatlama olasılığı 
ieşhis ediliyor. Buz tatbit edilip 
sarılıyor. 

Krasnodar'dan dönerken 
ünlü Adiğe ozanı ve bilgesi 
TEWUÇÇUEJ Tsığhu'n adını 
taşıyan TEWÇÇUEJHABLE kö- 
yünü, TEWUÇÇUEJ Tasığhu'n 
yaşadığı yerleri, Onun müze ha- 
line getirilmiş evini ziyaret ediyo- 

TUZ. 

Zamanımız olmadığı için 
köyde daha uzun süre kala- 

mıyoruz ve bu kez de TEWU- 
ÇÇUEJGALE'ye gidiyoruz. 
Tewuççuej Rayonu Adığey Ö- 
zerk Bölgesinin Maykop Rayo- 
nundan sonraki nüfusun 9065'i 
Adığe TEWUÇÇUEJCALE bu 
Rayonun merkezi. Burdda yine 
bir dinlenme tesisinde gerek 
Pseytuk'tan, gerek Tuweuççuej 

köyünden ve kentinden gelen- 
lerle uzun bir öğle yemeği sof- 
rasında birlikte oluyoruz. NEX- 
AY Tamara da aramızda. Onun 
şarkılarını, ağıtlarını yine zevkle 
dinliyoruz. Gençler bizin için bir 
düğün kuruyorlar. Oyunları, 
daha önce değindiğimiz gibi ol- 
dukça hızlı ve değişik. Ayak uy- 
durmakta zorluk çekiyoruz. 

Artık tam yola çıkacağımızı 
düşünürken bu kez de "olmaz" 
diyorlar "sizin için kurban kesildi, 

pişmek üzere. Onu tatmadan gi- 
derseniz hareket anlamına ge- 
lir." Zorunlu olarak kalıyoruz. 
Çünkü kimseye asla hareket 
etmiş olmak istemiyoruz. Oysa 
aşmak yemeğine MURETE 
Çepay'lerin davetisiyiz. 

Akşama doğru yola 
çıkıyoruz. Yanımızda, Tewuç- 
çuejhable'ye yakın ASGELAYE 
köyünden de birileri var. Onlar 

da ısrarla köylerine gitmemizi İs- 
tiyorlar. Hiçbir özgür kabul et- 
miyorlar. Çok kısa olmak 
koşuluyla Asgelaye köyüne 
uğruyoruz. Köyün ileri gelenle- 
ri, yaşlıları, gençleri bizi köyün 
Kültür Evi'nde karşılıyorlar. As- 
gelaye Köyü 476 haneli, 1775 
nütuslu bir köy. İnsanları son 
derece ilgili, duyarlı ve sıcak. 
Türkiye'den dönecek ilk Adığe 
aileye evsahibi olmaya istekli ve 
kararlı olduklarını söylüyorlar. 
Kısa bir tanışma ve sohbet son- 
rası daha fazla geç kalmadan 
ayrılmak istiyoruz. Israrla akşam . 
yemeğine alıkoymak istiyorlar. 

Kabul edemiyoruz. Tam 
ayrılmak üzere minibüse doğru 
ilerlerken kalabalığa dalıp bize 
ulaşan genç bir gelin (ki 

başkanımız ona NISE YABGĞE 
“adını veriyor.) "kusura bakmayın 
ama gidemezsiniz" diyor, "evde 
sizi bekleyen bunca yaşlı nine- 
ler dururken". Gerçekten sa- 
bahtan beri bizi görmek için 
sabırsızlıkla bekleyen yaşlı nine- 
ter varmış HADEGHATL'E Asker 
"günah olur" diyor, "onları bun- 

“ca beklettikten sonra gönüllerini 
almazsak günah olur." Sadece 
ellerini öplek ve çok kısa bir hal- 
hatırdan sonra ayrılmak koşu- 

luyla gidiyoruz. 

Evin avlusuna gir- 
diğimizde gerçekten 80'in hatta 
90'ın üzerinde, ama oldukça 

dinç görünen birkaç nine bizi 
ayakta karşılıyor, sanki yıllardır 
bekledikleri çocuklarına kavuş- 
muş gibi bir sevinç ve heyecan- 
la, gözyaşlarıyla bize sarılıyorlar. 

Saygı ile ellerinden öpüyoruz. 
Israrları üzerine hazır kurulu bu- 

lunan sofranın da hatırı kalmasın 
diyerek birer-ikişer lokma alıp 
yola koyuluyoruz. Zaten 
Tewuççuejgale'deki öğle yeme- 
ğinin kesilen kurbanla akşama 
değin uzadığını düşünürsek bu 
ikinci akşam yemeğimiz oluyor. 
Hiçbir şey yiyece halimiz yok. 

Gece yarısına doğru May- 
kop'a ulaşıyoruz. Maykop'ta bizi 

e KAFDAĞI e 33/36 6 EKİM 89/OCAK 1990 

akşam yemeğine bekleyen MU- 

RETE Çepay ve Fatim, bu arada 

bizimle beraber olmak için bek- 
leyen, bir-iki dosi grubunu 

ağırlayıp uğurlamışlar. Ama yine 
de bizi merakla bekliyorlar. MU- 
RETE Çepay'lere akşam 
yemeğine ancak saat 23.55'de 
gidebiliyoruz. Bugünkü üçüncü 
akşam yemeğimiz, son derece 
samimi bir hava içinde, gecenin 
03.00'üne değin sürüyor. 

Adığey'de nüfus bileşimi 
son derece çeşitli. Yaklaşık 50 
kadar etnik topluluk yaşıyor bu- 

rada. Ruslardan sonra en büyük 
nüfus oranı Adiğelerde. O da 
yaklaşık 9625 dolayında. 
440.000 dolayındaki Adığe 
Özerek Bölgesi nüfusunun 
100.000'den biraz fazlasının 
Adığe olduğu söyleniyor. Tüm 
Krasnodarskiy Kray içerisinde 
de Adiğe nüfusunun 140.000 
dolayında olduğu “belirtiliyor. 
Ama bölgede herhangi bir etnik 
sürtüşme görülmüyor. Özellikle, 
Adığe'lerle Ruslar arasında son 
derece yakın ve dostça ilişkiler 
var. O kadarki Adiğey Özerk 
Bölgesinin Krasnodarskiyy 
Kray'dan ayrılma, Kıyı Bölgesi 
Şapsığleriyle birleşme, Özerk 
Cumhuriyet olma gibi kimi ulusal 
ve siyasal içerikli talepleri, 
AÖB.'nde yaşayan Ruslar ta- 
rafından dile getirilip savunulu- 
yor. Her hangi bir zorunluluk ol- 
madığı halde Adığe dilini ve 
kültürünü öğrenmek isteyen, 
çocuğunu Adiğe okulunda 

- Adığece okutmak isteyen Rus- 
larla karşılaşıyoruz. 

Adığey Özerk bölgesinin 
temel üretimi tarıma dayanıyor. 
Ayrıca Mobilya ve Makina fabri- 
kası da var. Doğal gaz üretimi de 
önemli yer tutuyor. Tarımda 
çalışan aktif o nüfus 87.000 ka- 
dar. Mobilya fabrikası ise 20.000 
işçi çalıştırıyor. Adığey'deki Kol- 
hoz ve Sovhozların toplamı 70 
dolayında. Fabrika ve atelyelerin 
toplamı ise 90 kadar oluyor. 
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Tarımda buğday, mısır, 
ayçiceği, şeker pancarı, bağ- 
bahçe ürünleri elma, armut 
üzüm başlıca ürünler arasında. 
Hayvancılık ve oldukça ileri. 
Kümes hayvanı üretim merkez- 
leri oldukça modem ve verimli 
biçimde işletiliyor. 

Toprak çok verimli. O ka- 
darki li. Dünya Savaşı'nda Al- 
manlar buradan vagonlarla 

ülkelerine toprak taşımışlar. 
40.000 hekiar sulanabilir arazi 
var. Pirinç ve yemlik üretimi de 
önemli yer tutuyor. Yıllık tahı! 
üretimi 500.000 tondan fazla. 
Süt ve et hayvancılığı da ol- 
dukça gelişmiş. Süt ineklerinin 
yıllık ortalama süt verimi 3 tondo- 
layında. Adığey bölgesi yılda 
104.000 ton süt, 40.000 ton et 
satıyor. 

Kültür Bakanı PENEŞŞU 
Ruslan'ın verdiği bilgilere göre; 

Adığey Özerk Bölgesi'n- 
de biri Adığece, biri Rusça ol- 

mak üzere iki büyük tiyatro var. 
Flarmoni orkestrası, folklor ve 

müzük toplulukları da hayli ünlü. 
Özellikle Nalmes topluluğunun 
ünü dış ülkelere de ulaşmış. 
Köy ve kentlerde toplam 188 
kültür evi bulunuyor. Ayrıca 
300'den çok okuma salonu var. 
Çocuk yuvaları ve eğitim mer- 
kezlerinin sayısı 23. Hemen 
hepsinde ayrıca güzel sanatlar 
eğitimi de veriliyor. Kreşlerin 
sayısı ise 100'den fazla. Tekni- 
ker okulu düzeyinde güzel sa- 
natlar eğitimi veren bir Enstitü 
de bulunuyor. Her yıl en başarılı 
ve yetenekli öğrenciler Mosko- 
va ve Leningrad gibi büyük 
kentlere gönderilip orada yük- 
sek sanat eğitimi görmeleri sağ- 
lanıyor. Bu öğrencilerin öğret- 
menlerinin birçoğu da 
Adığey'den. Kültür Bakanlı- 
ğı'nın bütçesi 7.000.000 Ruble. 
Bunuri 850.000'i tiyatrolara har- 
canıyor. Her sanat ve meslek 

grubunun mesleki üst örgütlen- 
mesi var. Sovyetler Birliği çapın- 
da birçok sanat dalında Adiğeler 

'en ünlüler arasında yer almaya 

başlamış. SEMEGU Gşnağhu, 
THABISIM Wumar, ŞŞEWEJJ 
Rose, ANZERIGO Çeslaw, 

DERBE aslan, TLETSERİOO 
Kim... bunlardan bazıları. 

Sağlık bakanı MAMGHET 
Kasım'ın verdiği bilgilere göre; 

35'i yataklı hastahane ol- 
mak üzere 200'den çok sağlık 
teşhis iedavi merkezi bulunu- 
yor. 2000 kadarı Hekim olmak 
üzere 10.000 kadar sağlık per- 
soneli bu kurumlarda günde 

6000'den fazla hastaya sağlık 
hizmet veriyor. Belirli alanlarda 

- tüm Sovyetler Birliği çapında 
ünlü kimi uzman hekimlere mu- 
ayene ve tedavi için Adığey ve 
Krasnodar dışından, daha uzak 
yerlerden özel olarak hastalar 
geliyorlar. Hekim başına günde 
15-20 hasta düşüyor. Sağlık ba- 
kanlığının bütçesi 30.000.000 
Ruble. Adığey'de, köyde-kent- 
te, toplumun hemen her kesi- 
minde ulusal-kültürel konularda 
sevindirici bir İlgi, uyanış ve du- 
yarlılık göze çarpıyor. Savaş 
aleyhtarlığı ve barışsevirlik ise 
hemen her yerde dile getirilen 
temel temalar arasında yer 
alıyor. i 

Sıklıkla karşılaştığımız so- 
Tulardan bazıları şöyle: 

Türkiye'de Adığe nüfus 
ne kadar? Daha çok nerelerde 
yaşıyorsunuz? Birbirinizi tanıyor, 
arıyor musunuz? Nüfus cüzdan- 
larınızda Adiğe olduğunuz yazılı 
mi, birbirinizin Adığe olduğunu 
nasıl anlıyorsunuz? Adiğece 
okuyup yazabiliyormusunuz? 
Ne tür yayınlarınız var? Adığece 
yayın yapabiliyor musunuz? 
Adığe kökenli gazeteci, yazar, 

, sanatçı, yüksek bürokratlar var 
mı? Adığe olmak yükselmenizi 
ne ölçüde, nasıleikiliyor? Adığe 
olmayanlarla evleniyor musu- 
nuz? Düğünlerinizi Adığe adet- 
lerine göre yapabiliyor musu- 

nuz? Örf ve adetlerinizi 
koruyabiliyor musunuz? Daha 
çok hangi aileler yaşıyor orada? 
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Dedelerinizin buradan ayrıl- 
dıkları yöreleri ve köyleri biliyor 
musunuz? Gelecek için ne 
düşünüyorlar? Buraya dönmek 
istiyorlar mı? Daha çok ne tür iş 
ve mesleklerde çalışıyorlar? 

Moskova'da geçen yak- 
laşık bir haftalık süre ile birlikte 
döri haita süren Anayuri Kuzey 
Kafkasya gezimizi ve bu gezi- 
den edindiğimiz izlenimleri ak- 
iarmaya çalıştık. Ancak gezip 
gördüklerimizi, yaşadıklarımızı 
aynı canlılık ve güzellikle anlata- 
madığımız kesin. Özellikle gezi- 
mizi son bölümü olan Adiğey 
Özerek Bölgesi'ndeki izlenim- 
lerimizi çok kısa ve yüzeysel ola- 

rak yansıtabildik. Buunun çeşitli 

nedenleri var. Her şeyden önce 
son derece yoğun geçen yüklü 
bir üç haftalıkgezinin ardından 
gelmesi, önemli etkenlerden 
biri. Ayrıca gezimizin ardından 
gelen yoğun faaliyetler içeri- 
sinde izlenimlerimizi sıcağı 
sıcağına yazma olanağı bula- 
madık. Kaldıki zaten görüp 
yaşadıklarımızı aynı güzellikle ak- 
tarma olanağı da yok. Öte yan- 
dan gezi izlenimlerimiz oldukça 
uzun bir tefrikaya dönüştü. 
Bunu daha çok uzatmak gele- 
cek sayılara da sarkıtmak isteme- 
dik. Bu sayıda bitirmeyi daha ya- 
rarla ve gerekli gördük. Bununla 
birlikte okuyucularımızın merak 
etikleri ve öğrenmek isiedikleri 
hususlar olursa, bu konulardaki 
sorularını da ilerideki sayıları-: 
mızda veya özel olarak yanıtla- 
maya hazırız. 

Ama bütün bunlardan 
daha önemlisi, en büyük dilek 
ve temennimiz, diline-kültü- 
rüne, yurduna-milletine karşı 
gönlünde bir sevgi-saygı ve 
bağlılık duygusu taşıyan, azıcık 
sorumluluk duyabilen tüm Ku- 
zey Kafkasyalı hemşehrile- 
rimizin Anayurtlarını gezip 
görebilmeleri, hatta kalıp orada 
yaşabilmeleridir. Bunu içtenlikle 
diliyor ve temenni ediyoruz 
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Çünkü kişisel dönüşlerde, bir 
Sovyet vatandaşının kefaleli ve 

yardımı büyük önem taşımaktadır. 

Bunun için hiç değilse dil öğrenip 

bir işe girinceye kadar konuk et- 

meyi yardımcı kabil ve taahhüt 
eden bir akraba veya arkadaş bulun- 
malıdır. 

Dolayısıyla delikanlı ve genç- 

kızlarımızın kişisel olarak gidip 

yerleşmeleri daha kolay ve pratik 

olmaktadır. Aile olarak gitmek is- 
ieyenler ise, ayrıca uzun süre yük 

olmamak için hiç değilse orada bir 
ev alabilecek ve bir süre geçin- 

direbilecek bir ekonomik birikim 
sağlamış olmalıdırlar. 

Demokrat yurtsever kişiliğini 

kanıtlamış, Anayurttan kendisine 

kefil olabilecek bir akraba veya ar- 

kadaş bulabilmiş olanlar, Sovyetler 

Birliği konsolosluklarına vatan- 

daşlık başvurusu yaparak, bunu 

Anayurttaki ilgili kişilere de bildi- 
rirlerse yerleşme ve vatandaşlık 

işlemlerinin çabuklaşırılması 

mümkün olabilir. 

Ürdün ve Suriye'den benzer 
şekildeki çabalarla Anayurda Kha- 
berdey yerleşim 32 aile tesbit edil- 
miştir. Hatırlanacağı gibi 30 kadar 
ailenin de başvuruları kabul edil- 
miş durumdadır. 

Konut Sorunu ve Edinme 

Koşulları: 

Sovyetler Birliği genelinde 

özellikle 11. Dünya Savaşı'nda bu 
yana konut sorunu en önemli s0- 

runlardan biri olarak sürüyor. Ko- 
nut sorunu deyince konutu bulun- 

mayan, açıkta insanların var 

olduğu anlaşılmalı. Sovyetlerdeki 
konut sorunu dar konut, ya da kişi 

başına düşen konut metrekaresinin 
azlığı sorunudur. Eğer bir evde kişi 
başına müstakil bir oda düş- 
müyorsa, ya da belirli bir gençlik 

çağına gelmiş belirli bir sosyal 

statüdeki insana kendisine uygun 

özel ve küçük bir ev verilemiyor- 

sa... Konut sorunu vardır demektir. 

Sovyet Anayasasına göre dev- 

  

    

  

    

İct her vatandaşın konut gereksin- 
mesini karşılamakla yükümlüdür. 

Belirtilen düzeyde ve standartlarda 
bu gereksinme karşılanamıyorsa 

konut sorunu vardır demektir. 

Konut sorununu çözmek için 

başvurulan birkaç çözüm şöyle be- 

lirtilebilir. 

Öncelikle Devlet belirli bir 
standartta ve çok sayıda konut 

üretebilmek için prefabrike konut 

üretimini sürdürmektedir. Böylece 

çok kısa zamanda büyük blok 

apartmanlar yapmak mümkün ola- 
bilmektedir. Özellikle TI. dünya 
savaşı sonrası yıllarda bu şekilde 

üretilmiş tek veya iki odalı küçük 

konutlardan oluşan büyük bloklar 

vardır. Hatta bunların bazılarında 

banyo, Tuvalet ve mutfak gibi 

kimi bölümler ortak kullanıma el- 

verişli biçimde düzenlenmiştir. bir 
tür bekar lojmanları, ya da öğrenci 

yurtları gibi düşünülmesi gereken 

yapılar, uzun zaman batı dün- 

yasının antikomünist propaganda- 
larında malzeme olarak kullanıl- . 

mışur, Oysa bunların, savaş son- 

rasında insanları açıkta kalmaktan 

kurtarmak için başvurulmuş zorun- 

lu ve acil önlemler olarak değer- 
lendirilmesi gerektiği belirtilmek- 
tedir. 

Bunların dışında da blok apart- 
manlar devlet tarafından yapıl- 
maktadır. Bu apartmanlarda iki, üç 
ve dört odalı tamamen müstakil 

daireler bulunmaktadır. Bu daireler 

bir bakıma lojman gibi tahsis edil- 

mekte ve kullanılmaktadır. Bu dai- 

relerin her türlü bakım ve ona- 

rımları devlete aittir. Daire sakini, 
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sadece kendi kullandığı elekirik, su 

doğal gaz tüketimlerinin son derece 
sembolik düzeydeki bedelini öder. 

Kişilerin birleşip bir konut 
kooperatifi kurarak diledikleri 

biçimde blok apatmanlar ya da 

müstakil evler yapmaları da 
mümkündür. Bu takdirde evler koo- 
peratif üyelerinin kişisel mülkleri 
olduğundan her türlü bakım ve 

onarım giderleri de kendilerine ait 

olmaktadır. Ancak bu tür yapılar da 

doğal olarak belirli bir planlama 
çerçevesinde yapılabilir. Çünkü ko- 
nut malzemeleri de belirli bir plan 

dahilinde üretilip tahsis edil- 
diğinden, herkes istediği anda iste- 
diği yerde istediği tür ve kalitede 

inşaat malzemesi bulamaz. 
Aynı planlama dahilinde ol- 

mak koşuluyla şahıslar da tama- 
men özci olarak kendileri için 
müstakil ev yaptırabilirler. Nite- 
kim hemen her yerde bahçe içinde 
bu tür yapılara ve yeni bitmiş ko- 
nutlra rastlanmaktadır. 

İşi gereği veya bir başka ne- 
denle bir başka yere taşınmak ve 

yerleşmek istyen kişi, ister tama- 

men özel olarak, isterse kooperatif 

üyesi olarak sahip olduğu konutu- 
nu bir başkasına satabilir. Bunun 

için ilgili kurama başvurup bir ek- 

spertiz raporu alması gerekir. Yani 
evin fiatı serbest piyasa kurallarına 
göre değil, yapının büyüklüğü, 
kalitesi, ve maliyeti gözönünde tu- 
tularak tesbit edilir. Ancak belirle- 
nen bu fiat çoğu zaman geçerli 

fiatın çok altında olduğundan, evsa- 

hipleri, gayrı mesmi olarak kendil- 

erine bir ek ödeme yapılmadıkça, 
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evlerini satmak istememektedirler. 

Devlet, ihtiyacı olan ve kendi 

evini kendi yapmak isteyen ailelere 
800 metrekare civarında bir konut 
arsası tahsis etmektedir. Bu arsa ta- 
mamen bedelsizdir. 

Konut fiatları hakkında çok 

değişik rakamlardan sözedilmekle 

birlikte, yakın tarihlerde konut 

satınalmış kişilerle yaptığımız 

konuşmalardan anladığımız ka- 

darıyla köylerde konutlar 800-2000 

meirckare arasında değişen büyük- 

lükteki bahçe içinde olmasına, evin 
büyüklüğüne, biçimine, kalitesine 

bağlı olmak üzere ortalama 40-60 
bin Ruble arasında değişmektedir. 
Aynı nitelikteki bir evin kentte 
çok daha pahalı olcağı açıktır. An- 
cak gerek köyde gerekse kentte 
daha küçük ve daha ucuz evler bul- 

ma olanağı da vardır. Bununla bir- 

likte konut fiatlarının her şeye 

rağmen 20.030 bin Rubleden daha 

aşağı düzeyde olmayacağı göz- 

önünde tutulmalıdır. (Ocak 1990 

idbariyle I ABD dolarının resmi 
karda 6,5 Ruble dolayında olduğu 
öğrenilmiştir.) 

Oeberdeyler Adığeyce 

anlıyorlar mı? 

Oeberdöyce ile Adığeyce 

aslında aynı dilin, Adığe dilinin iki 

ayrı diyalekti. Bir bakıma Türkiye 

Türkçesi ile Azerice gibi dü- 
şünülebilir. Dolayısıyla bu iki dil- 
den birini bilenlerin diğerini de ko- 
laylıkla anlayabilmesi gerekir. 

Ne varki Oeberdöyler genel- 

likle Adığeyceyi pek iyi anla- 

yamıyorlar. Ya da anlamaya pek 

gayreti göstermiyorlar. Biraz gayıci 

gösterseler, ya da Adığey kökenli 
Adığeylerle Adığece konuşarak bi- 

raz daha fazla birlikte olsalar, 

Adiğeyceyi anlamamaları sözko- 

nusu olamaz. 

Nitekim 5 Ağustos 1989 Cu- 
martesi günü akşam, Dzelıgo Ra- 

yonu'ndan Kaymakam konumunda- 

ki TEWUVE Xhanbiy başkan- 
lığında bir heyet, hem bizi uğur- 
lamak, hem de kendi bölgelerindeki 

gezimize ilişkin video kaseti izlet- 
mek ve hediye etmek için bazı 

Nalçık'ta Nart Otci'de ziyaret etli- 

ler. Otelin 1408 no'lu odasında 
başkanımız onlara Abzaxça hita- 

bederek gruptaki önce görme- 
diğimiz birine "Abzaxcamı anladın 

mı?" diye sordu. Cevap "hayır, hiç 

anlamadım." biçimindeydi. Bu kez; 

"Sen anladın mı?" diye daha önce 

beraber oldöumuz birbirine sordu. 
Cevap "Evet hepsini" oldu. İlki 

-lanıyor 

ikincisine sonru: "Peki neden?" 
İkincisinde cevabı: "Çünkü ben 
senden fazla olarak bir gün onlarla 

beraber oldum." 

- Maykop Radyosu'nun 

Yayınları 

Maykop Radyosu her sabah 

saat: 08.45'te (TSİ.09.45) Rusca 
ve Adığece olarak 15 dakika 

süreyle o günkü gazetelerin baş- 

lıklarını tanıtan kısa bir haber pro- 

gramla açılıyor. 

Her gün öğleden sonra saat 

16.00'dan itibaren (ISİ. 17.00) 
yarım saat süren bir haber-kültür 
programı yayınlıyor. 17.15'ten 
(TSİ.18.15) itibaren de yaklaşık 45 
dakika veya bir saat kadar süren bir 

kültür-sanat programı var. Edebi ve 

sanatsal söyleşiler, konserler, radyo 

tiyatrosu gibi etkinlikler genellikle 

bu programın konuları arasında yer 

alıyor. 

Ayrıca her Cuma günü ak- 
şam saat: 19.30'da (TSİ.20.30) 
özellikle dış ülkelerdeki Adı-Şeler 

için Adığey ve Oeberdöy Radyo- 

larınca hazırlanan özel programlar 

da var. Bu programlar Kısa ve Orta 

dalgadan aynı saatlerde yayın- 
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Bundan onbir yıl kadar önce, 1978 
Ağustosunda, döri idealisi yurisever arkadaş ola- 
rak, Alayurdumuz Kuzey Kafkasya'yı ziyaret ede- 
bilme bahtıyarlığına ermişiik. (O gruptan biri "N. 
Bidanuk" şimdi 1980'den beri Nalçık'ta yerleşmiş, 

Kabardey-balkar Özerek S.S. Cumhuriyeti Vatan- 
daşı olarak yaşıyor. Nüfus cüzdanını gördüm. milii- 
yeli hanesinde ADIĞE yazılı.) 

O yirmi gün içinde sanki düşler diyarında ya 
da bir dünya cennetinde yaşamıştık. Daha önce 
bize anlatılanlara, duyduklarımıza göre 

gördüklerimiz, yaşadıklarımız gerçekten o kadar 
değişik, görülmemiş, alışılmamış ve o kadar 
olağanüstü idi ki, dönüşte onları olduğu gibi an- 
latma girişiminde bulunmaya cesaret bile edemi- 
yorduk. Özellikle de yazmak sözkonusu 
olduğunda hep birbirimize havale ediyorduk. 
Çünkü bir yandan onları olduğu gibi anlatıp akta- 
rabilmek alanaksızdı, öte yandan aktarabildikleri- 
miz bile, soğuk savaş dönemlerinden bu yana 
uzun yılların katı şartlandırmaları ile biçimlendirilmiş - 
insanımıza hiç de inandırıcı görünmeyecekti. 
Gerçekten anlatılmakla inanılacak gibi de değildi 
görüp yaşadıklarımız... 

Bu tür düşünce ve kaygılar içinde, inan- 
dırıcı olabilmek adına, görüp yaşadıklarımızı yalıtıp 
soyutlayarak, sadeleştirip hafifleterek anlatmak 
zorunda kaldık. O günlerden Nariların Sesi gaze- 
tesinde aktardıklarımız anılarımızın önemli ölçüde 
azaltılıp indirgenmiş hayidi. 

Ama o gezi bir başlangıçtı. Küçük bir köprü 
kurulmuş gidiş-gelişleri periyodikleştirip sıklaştı- 
racak ilkesel bir anlaşma da sağlanmıştı. Gidip- 
gelenler çoğaldıkça oraları özgürce anlatma cesa- 
ret ve olanağı da artacak, şartlanmışlıklar daha ko- 
lay aşılabilecekti. Geleceğe yönelik olarak ol- 
dukça umutlu ve iyimserdik. 

Bu çerçevede her yıl buradan üç kişi 
gönderecek, oradan da üç kişi çağıracaktık. Biz, 
bizden sonra üç kişiyi çağırdıysak da, o günün 
kuşullarında daha çok buradan kaynaklanan 
bürokratik engelleri aşamamış ve onları buraya 

getirmeyi başaramamıştık. Oysa onlar, bizden 
sonra üçer kişilik iki grubu daha davet edip 

ağırlayabilmişlerdi. 
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Anayuri Kuzey Kafkasya'ya giden ve 
sağlıklı gözlemlerde bulunabilen, oradaki 
kardeşlerimizle açık bir diyaloğ kurabilen her 
dürüsi Çerkes'in olumlu izlenimlerie 
döneceğinden hiç kuşkumuz yoktu. Ama yine de 

"Soyvetiler Birliği" yerine hala "Rusya" demekte 
direnen, Kuzey Kafkasya'yı, içinde bulunduğu 
sosyalist sistem nedeniyle önyargılı olarakhep ka- 
ralamaya çalışan insanlar, kurumlar, yaklaşımlar az 
değildi. Halkı kendi politik çıkarları için kandırmaya 
devam eden, eski soğuk savaş dönemi propa- 

gandaları doğrultusundaki şartlanmışlıkları koru- 
maya ve pekiştirmeye çalışan tuzukuru çevreler 
toplumda hâlâ oldukca etkiliydi. Böyle öngargılı ya 
da kasıtlı yaklaşımlarla gidenler, kimbilir kendi tez- 
lerini sürdürmeye yarayabilecek birtakım veriler ve 
kanıtlar da bulunabilirlerdi. Zira gerçek odur ki 
hiçbir şey her zaman tam kusursuz ve mükemmel 
değildir. Bakış açısına ve amaca göre her şeyde 
her zaman birtakım olumsuzluklar bulmak 
mümkündür. 

1981 yılında bizden sonraki ikinci grup ola- 
rak üç büyüğümüz bizimle aynı çerçevede Ata- 
yurdumuz Kuzey Kafkasya'ya zirayet etmişlerdi. 
Öncekilere göre bu grup özellik taşıyordu. Sos- 
yo-ekonomik, siyasal ve kültürel yapıları farklıydı: 
Belki bu nedenle o güne kadar hem Kuzey Kaf- 
kasya'ya, hem de oraya yönelik demokratik-ulusal 
kültürel çabalara katılmadıkları gibi pek sempatik 
de bakmıyorlardı. Bu nedenle onların gözlemleri 
daha çok merak ediliyordu. Onlardan biri olan rah- 

metili Bedrettin Kankuş, on günlük resmi prog- 
ramlı gezinin bitiminde arkadaşlarını yolcu edip 
kendisi oradaki akrabalarının özel konuğu olarak 
35 gün kadar daha kaldıktan sonra dönmüştü. 
Ama bir türlü ziyaretine gidemiyordum. Hem 
işlerim yoğundu, özel sorunlarım vardı. Hem de . 
kaygılarım vardı. Benim bulunduğum bir toplumda 
Kafkasya'yı anlatırken önceki eski şartlanmışlık- 
ların etkisiyle olur-olmaz şeyler söylemeye kalkar- 
sa zor durumda kalmaktan korkuyordum. 
Müdahale edip düzeltmeye kalksam büyüğe 
saygısızlık yapmış olmak gibi özellikle bizim toplu- 
mumuzda büyük önemi olan bir riske girmiş ola- 
caktım. Hiç ses çıkarmasam daha önce oraları ge- 
Zip görmüş biri olarak söylediklerimi onaylamış . 
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olacaktım. Kısacası iki ucu pis bir değnekle karşı 
karşıyaydım. Ayaklarım bir türlü beni ona 

gölürmüyordu, bekliyordum. 

Derken bir gün Ankara Dedeman Otelinde 
bir arkadaşımın evlenme töreninde karşılaştık. 
Çevresindeki kalabalık halkaya Kafkasya anılarını 
anlatıyordu. Saygılı ve mahcup bir eda ile yaklaşıp 
elini tutarak “noşgeldiniz" dedim. Ziyaretine gide- 
mediğim için özür diledim. Beklemediğim bir 
yakınlık ve üslup ile bana sitem etti, adeta azar- 

ladı. "Neden gelmiyorsun? Bu yaşia ben mi ge- 
leyim sana?" dedi. “Sana kamyon yüküyle selam 
getirdim.Her yerde seni sordular, seni konuşiuk." 
Bu çerçevedeki konuşması beni daha mahcup 
etli. "Haklısınız" dedim, tekrar özür dileyerek izin 
isledim ve oturan gruptan uzaklaşarak bir arka- 

daşımla ayakta söyleşmeye koyuldum. Kısa bir 

süre sonra rahmetli yanımıza geldi. Onunla birlikie 

birkaç kişi daha geldi. İkimizin arasına girip kolu- 
Muzu tutarak: "Size birşey söyleyeyim mi?" 

diyerek girdi söze. "Bakın bu bir itiraftır. 
Bugüne kadar kimseye öylemedim (beni 
işaret ederek). Daha önce bunlar gidipgeldil- 
er. Abaze İbrahim gitti geldi. Kafkasya'yı 
öve öve bitiremediler. Ama hiç birine inan- 

madım. Hepsi bir kulağımdan girdi, bir 
kulağımdan çıktı. "Bunları yedirip içirdiler, 
her şeyi tozpembe gösterdiler, bunlar da 
anlatıp duruyorlar" dedim kendi kendime. 
Ben "iyi gözlemler yapacağım" diye gittim. 
Mide ameliyatımı gerekçe göstererek bir yu- 
dum bile alkol almadım. Bir eve yemeğe da- 
vet edildiğimde “acaba bir düzen mi 
hazırladılar?" diye düşündüm. O eve gider- 
ken yolda bir başka eve daldım. Gittiğim 
hemen her eve salona girmeden yaşlılığımı 
ileri sürüp tuvaleti bahane ederek evin 
diğer yerlerini kolaçan ettim. Her şeyi sor- 
dum, çekinmedim. Çok iyi gözlemlerde bu- 
lundum. Ama itiraf edeyim ki bu çocuklar 

Kafkasya'yı anlatamamışlar bile, çok az an- 

latmışlar. Gerçekten Kafkasya an- 
latılabilecek gibi değil. Bu yaştan ve 
bugünkü durumumdan sonra artık kalkıp 
gidip oraya yerleşemem herhalde ama genç 

olsam birgün bile durmazdım." 
Anadilini çok iyi ve rahat. konuşabilen 

halkını ve kültürünü gerçekten seven, bu sevgisi 
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ve geleneksel köylü dürüstlüğü her halinden bel- 
ii olan rahmetli, son yargısından gerçekten çok 

haklıydı. Kafkasya gerçekten anlatılamazdı. Gezip 

gördüklerini dürüsiçe sergileyen, gerçekleri ken- 

dine özgü üslubuyla vurgulayan ve aktardığım 

tavrıyla bize güç ve cesaret veren rahmetliyi saygı 
ve şükranla anıyorum. 

Buna taze ve kısacık bir başka anıyı daha 
eklemek istiyorum. 

1989 Temmuz ayında TMEŞU Yasin 
başkanlığındaki turist kafilesi ile birlikte Anayurt 
Kuzey Kafkasya'yı gezip gören arkadaşım 
İstanbul K.K. Derneği Başkanı HAYWIÇ' 
Şemsetiin, Eylü! 1989'da Halçık'tan gelen Tiyatro 

sanaitçısı MEŞIKHO Fenya'yi Dernekten oteline 
götürürken otomobilde şöyle demişti: "Ben Kaf- 
kasya'yı ilkdefa bu yıl gördüm ama daha önce gi- 
dip gelenlerle çok konuşmuşium. Duyup 
öğrendiklerimi değerlendirerek “olsa olsa” melo- 
duyla kendime göre kafamda bir Kafkasya maketi 
çizmiştim. Oraya gidince gördüklerim karşısında, 

kafamdaki maket o kadar basit, mütevazi ve 

yüzüysel kaldı ki, hiç kimseye anlatmadığım bu 
düşsel maketten dolayı adeta kendimden 
utandım. Çünkü gerçek Kafkasya yanında benim 
tasarladığım Kafkasya adeta sıradan, basit bir 
oyuncak durumunda kaldı. Suçladım kendimi, 
"nasıl kurabildim kafamda bu basitliği, nasıl 
algılayamadım Kafkasya gerçeğini" diye. 

Evet Kafkasya gerçekten sözle an- 
latılamaz. Anlatılabilse bile inanılamaz. Hele 125 

yıldır beslenip körüklenen düşmanlık duygu- 
larından, Kapitalisi-Sosyalist dünyalar arasındaki 
soğuk savaşlardan bunca olumsuz propaganda 
ve şartlandırmalardan kurtulmadıkça, insan, 
bırakın anlatılanlara inanmayı, neredeyse 
gördüklerine bile inanmakta zorluk çeker. 

Evet Kafkasya gerçekten sözle an- 
latılamaz. belki orada geçen günlerimizin her 
anını, Kafkasyanın hemen her yanını video film- 
lerle getirip. göstermek gerekir. Daha doğrusu 
onu gidip görmek gerekir, yerleşip orada 
yaşamak gerekir. Bu, bence hem en büyük haz- 

lardan biri, hem de ulusal bir ödev olacaktır. 
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APSNI KHAPŞI GAZETESİ'nden 24 Mart 1989 

Bilindiği gibi, 1989 
yılı Mart ayının 18. inde 
Gdowta bölgesinin Lıhnı 
köyünde ABHAZ MİLLİ 
CEPHESİ BİRLİĞİ'nin Ön- 
derliğinde, Partinin Abhaz- 
ya Bölgesi Komitesi Büro- 
su'nun üyeleri, Abhaz Ulu- 
sal Meclisi'nin üyeleri, Dev- 
let Kuruluşlarının Yönetici- 

leri, Bakanlar Kurulu üye- 
leri, Ulusun seçkin kişile- 
rinin de katıldığı büyük top- 
lantı gerçekleşmiştir. Top- 
lantıya Abhazya da bulunan 
diğer etnik grupların tem- 
silcileri ve halktan binlerce 
kişi de katılmıştır. Bu top- 
lantıda SSCB içerisindeki 
milliyetlerin (etnik unsur- 
ların) biribirilerine karşı 
tutum ve davranışlarının 
yeniden düzenlenmesi ve 
daha iyi bir duruma getiril- 
mesi probleminin Parti 
Merkez Şurası (KPSS) nın 
ilk toplantısında dilek ve 
temenni olarak müzakere 
edilmesi gibi konularda 
çalışmalar yapılmıştır. 

Toplantıda KP Merkez 
Komitesi, Sosyalist Parti 
Merkez Komitesi, SSCB nin 
en büyük Meclis ve Bakan- 
lar Kurulu üyeleri, ile Bilim 
Merkezlerinin temsilcile- 
rine Çağrı Projeleri ele 
alınmıştır. 

Yapılan konuşmalar- 
dan sonra bir Çağrı (Bildiri) 
yayınlanması düşüncesi be- 
nimsenmiş ve bu kararın 
altı, toplantıya katılanlar 
tarafından imzalanmıştır. 
Böylece Çağrı (Bildiri) ka- 
rarı alınmıştır. 

KP Merkez Komitesi 
Büyük Kongresi ile XIX. 
Uluslararası Parti Konfe- 
ransı kararları, KP Merkez 
Komitesi Emirleri, Ulusla- 
rarası ilişkilerle ilgili olan 
KP Merkez Komitesi'nin 

  

yakında yapılacak olan 
Genel Kurul toplantısı için 
genişletilmiş tekliflerin 
müzakeresinin gerçekleş- 
mesi için, Parti Merkez 
Komitesinin konuşmacıları 
paralelinde Abhazya'daki 
SS Cumhuriyetinin tarihi 
bir köyü olan Lıhnı'da otuz- 

“bin “kişiyi aşkın bir kala- 
balığın katılımı ile toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda KP Merkez 
Komitesi Genel Sekreteri, 
aynı zamanda SSCB. ninen 
büyük Meclisi olan Sovyet 
“-Prezidyumu'nun ikinci baş- 
kanı M.S. Gorbaçov, SSCB 
Bakanlar Kurulu Başkanı 
N.I. Rijkov, Bilim merkezle- 
ri temsilcilerine yapılacak 
Çağrı (Bildiri) yı uygun gör- 
müşlerdir. i 

Toplantıda, Özgür Ab- 
hazya Sovyet Cumhuriyeti'- 
nin geçirdiği aşamalar da e- 

. Je alınmıştır. Şöyleki: 1921 
yılının mart ayında açık- 
landığı üzere Özgür Abhazya 
Sosyalist Cumhuriyeti biz- 
zat V.I. Lenin tarafından ku- 
rulmuş olmasına karşın, 
Stalin'in baskılı yönetimi 
sonunda Abhaz S. Sosyalist 
Cumhuriyeti'nin statüsü 
değiştirilerek, bağımsız dev- 
let yerine Gürcüstan'a 
bağımlı Eyalet Statüsünün 
uygulanmasına geçilmiştir. 
(Ülkenin geçirdiği aşama 
şöyledir: 1921 - Abhazya SS 
Cumhuriyeti, 1922 Karşı- 
lıklı Anlaşmalı Abhazya SS 
Cumhuriyeti, 1931 Abhaz 
SS Cumhuriyeti) Abhazya 
bu değişiklikleri geçirirken 
birlik içerisindeki diğer 
Cumhuriyetlerde de değişik- 
likler olmuştur. Ancak, bu 
değişiklikler bu ülkelerin ve 
ulusların yararına giderek 
iyileştiği halde Abhazya da 
Otonom Devletlerimizin 
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Devlet yaşamının 

hakları giderek kısıtlan- 
mıştır. 

İçinde bulunduğumuz 
zaman ise Gürcüstan Devleti 
sınırları içerisinde, gerek 
politik, ekonomik ve gerek- 
se kültürel alanlarda Ab- 
hazya'nın durumu, köy, ka- 
saba ve kenti birimlerinde 
diğer ülkelere göre geri 
kalmışlığın özelliklerini 
göstermesi bakımından il- 
ginçtir. 

Abhazya'nın Otonom 
Devlet hak ve özgürlükleri 
çerçevesi içerisinde olmak 
üzere Gürcüstan sınırları 
içerisinde kalmasının öğ- 
rettiği bir gerçek vardır. Ab- 
hazlarla Gürcülerin eşit 
haklarla yan yana yaşama- 
larının mümkün olmaya- 

. cağı uzun yılların tecrübe- 
sinden anlaşılmaktadır. 

içeri- 

sinde, bütün resmi kurum ve 
birimlerde hak eşitliği 
prensibinin yeniden uygu- 
lanması için öncelikle Le- 
nin'in koyduğu prensiplerin 
yeniden gerçekleştirilmesi 
dışında hiçbir olanak kal- 
mamıştır. 

Yukarıda açıklanan 
istemlerin yerine getirilme- 
si ve toplantıya katılanla- 
rın üzerlerine düşen görev- 
leri yapabilmeleri için, 

1- KP Merkez Komite- 
si Genel Sekreteri ve aynı 
zamanda SSCB'nin en 
büyük Meclisi'nin ikinci 
başkanı olan M.S. Gor- 
baçov'a, SSC. Birliği'nin Ba- 
kanlar Kurulu İkinci 
Başkanı N.İ. Rijkov'a, Bilim 
Merkezleri Yöneticilerine 
Çağrı Metninin hazırlan- 
ması gerekmektedir. 

2- KP SS Merkez 
Komitesi, SSC Şurası, SSC. 
B. Bakanlar Kurulu, Abhaz 
Cumhuriyeti'nin Statüsü- 
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nün tekrar kurulması için 
V.İ. Lenin'in sağlığında, 
1921 yılında ilan ettiği gibi : 

— Siatüyü 
gözden geçirerek, SSC. Dev- 
letlerinin Hak ve Hukuk 
Eşitliği o için, çeşitli 
özellikler gösteren devletle- 
rin çok yönlü Lenin pren- 
sipleri ile bağdaşmasını 
sağlamaları gerekir. 

ÇAĞRI (BİLDİRİ) 

KP MERKEZ KOMİTE- 
Sİ GENEL SEKRETERİ VE 
SSC BÜYÜK MİLLET MEC- 
LİSİ İKİNCİ BAŞKANI M.S. 
GORBAÇOV, SSC BAKAN- 
LAR KURULU İKİNCİ BAŞ- 
KANI N.İ. RİJKOV, SSCB 
İLİMLER AKADEMİSİ BAŞ- 
KANI G.İ. MARÇUK, KP 
MERKEZ KOMİTESİ'NDE 
BULUNAN MARKSİZM - 
LENİNİZM ENSTİTÜSÜ 
SSCB İLİMLER AKADEMİSİ 
HÜKÜMRANLIK VE HÜ- 
KÜMRANLIK HAKKI ENS- 
TİTÜSÜ DİREKTÖRÜ V.İ. 
KUDRİYAVÇEV, SSC. MİH- 
LUKO-MAKLEY ADINI 
TAŞIYAN ETNOGRAFYA 
ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 
I.V. BROMLEY'e 

Bütün ülkede Parti Ko- 
miteleri toplantılarında, 
emekçi halk birlikleri, kitle 
haberleşme araçları, Bilim- 
sel gelişme ve ilerlemeler, 
Bilimsel buluşlar ve Bilim 
guruplarının adını duyurma 
çabalarına yönelik faaliyet- 
lerde Abhazya'nın adı hiç 
geçmemektedir. 

İçinde bulunduğumuz 
Mart ayının 15 inde "Prav- 
da" gazetesinde yayınlan- 
dığı üzere: Bir arada yöne- 
tlen ayrı etnik unsurların 
komünist partilerinin mer- 
kez komitelerinin, bölge ko- 
mitelerinin muhtelif grup- 
ları ile halkın seçkin 
şahsiyetlerinin Parti Mer- 
kez Komitesine intikal et- 
tirdikleri kanaatleri ve 
ayrıntılı ve aydınlatıcı bil- 
gilerden de anlaşıldığı gibi, 
Abhazya'daki Cumhuriye- 

tekrar 

.tin yönetimi bir yana 
bırakılacak olursa, Abhaz- 
lar, hiçbir üst düzey Parti. 
.yönetimlerinde hiçbir za- 
man hiçbir surette aday 
gösterilmemektedirler. Ab- 
hazlara bu tür hiçbir görev 
verilmediği gözlene- 
bilmektedir. Bu durumdan 
doğan, unsurlar arası prob- 
lemlerin çözümü için, Parti 
Merkez Komitesine götü- 
rülecek önerilerin neler ola- 
cağının saptanması, bu öne- 
rilerin tartışılmasına ola- 
nak sağlayacak bir mitin- 
gin hiç gecikilmeden yapıl- 
ması istemi gündeme gel- 
miştir. 

Bu ulusal sorunun, 
gerçekleştirilmek üzere 
olan Komünist Partisi Mer- 
kez Komitesi Genel Kurulun- 
da ele alınıp çözümlenmesi 
gerekmektedir. Değişiklik- 
ler yapılarak çözümlenmesi 
gereken sorunlardan bir ta- 
nesi de Stalin döneminden 
miras kalan, Asimilasyona 
yönelik yaklaşım yerine Le- 
nin'in Etnik Gruplar 
arasındaki ilişkileri düzen- 

. leyen, hak edilenin verilme- 
si prensibine dayanan yön- 
teminin hayata geçiril- 
mesidir. 

Etnik gruplar arasın- 
daki ilişkilerde uzun za- 
mandır süre gelen kriz, ülke 
yönetimini rayından Çı- 
kartmaktadır. Büyük bir 
üzüntü ile söylemek iste- 
diğimiz bir husus bulun- 
maktadır. Abhazya'da bu- 
gün ulusal sorunlar bir 
gayya kuyusuna atılmıştır. 

Otonom devletin nüve- 
sini oluşturan, Ülkenin 
otokhton halkı olan Abhaz- 
ların ulusal felaket düzeyi- 
ne ulaşmış bir biçimde 
başlarına gelen bu beladan 
kurtulmak için zaman Zza- 
man (1957, 1964, 1967, 1978 
yıllarında) ulusça ayaklan- 
mak zorunda kaldıkları da 
gerçektir. 

Bilindiği gibi Stalin'in 
sorumsuz devlet yönetimin- 
den kaynaklanan ve yalnız 
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“büyümüş, 

Abhazya'ya uygulanan 
yönetim biçimi, yönetim 
biçimlerinin en küçüğü, en 
bağımlısı (SSR Abhazya 
1921, Anlaşmalı SSR Ab- 
hazya 1922, Abhazya ASSR 
1931) dır. Bu statü yalnızca 
Abhazya'ya uygulanmıştır. 
Aynı zaman dilimi 
içerisinde diğer uluslar, 
daha basitten daha gelişmiş 
bir statüye tedrici olarak 
geçerken bu haklar Abhaz- 
ya'dan esirgenmiştir. 

Tarihsel gelişim içeri- 
sinde 1918 yılında Güney 
Kafkasya'da ilk Sovyet 
yapılanmasını benimseyen 
bölge Abhazya idi. 

Abhazya'da yeni rejim 
kurulduktan hemen sonra, 
Mahalli Askeri Devrim Ko- 
mitesinin yöneticileri olan 
Efrem Eşba, Nektor Lakoba, 
Platon Agiyaşvili, N. Akır- 
taa 26 Mart 1926 tarihinde 
V.I. Lenin ve J. Stalin'e Ab- 
hazya'ya ilişkin olarak ver- 
ecekleri kararlarında 
ağırlık noktasının şu üç 
isteği kapsamasını bildir- 
mişlerdir: 

I- Abhazya'nın bi- 
rinci derece bir devlet ola- 
rak ilan edilmesi, 

2- Abhazya Sovyet 
Federasyonu içerisinde ye- 
rini almalıdır, 

3- Emekçi halk ta- 
mamen kendi kaderi ile baş 
başa bırakılmamalı ve Sov- 
yet Rusya (O zamanlar 
Gürcüstan'a bağlı değildi) 
Devleti ile bağdaştırılmalı- 
dır. 

Bu sıralarda Lenin'in 
çok yakın arkadaşı ve Ab- 
haz Meclisi'nin en önde ge- 
len liderlerinden Efrem 
Eşba şöyle diyordu: "Işte 
böylece, üzerinde çok az bir 
nüfusun yaşadığı bu küçük 
ülke, Bağımsız S.S. Cumhur- 
riyeti haline gelmekle 

güçlenmiş ve 
bütünleşmiş olmaktadır, 
Yoldaşların bir kısmına bur- 
rada bir çelişki varmış gibi 
gelebilir. Ancak hiçte bir 
çelişki yoktur bizce, Sovyet 
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Rusya'daki bu ihtilal dün- 
yaya çok güzel bir şey 
göstermiş olmakiadır. Bu 
güne kadarki ulusal yaşam- 
da, ulusal sorunların müza- 
keresinde, takınılan tavır, 
her şeyden önce kendine 
özgü çok kötü bir örnek 
olmuştur. Halkın kalbinin 
kırıldığı oranda ve sıkın- 
uya sokulduğu oranda, on- 
ların davranışı da o derece 
küçüklüktü. Şimdi bu tarihi 
hatanın düzeltilmesi için 
gereken gücü, aynı oranda 
ihlilalin gerçekleşmesine 
kalılan halkımız, emekçile- 
rimiz vermektedir." 

Özgür SS. Abhaz Cum- 
huriyeli'nin kurulmuş ol- 
duğu haberi 31 Mart 1921 
tarihinde radyo program- 
larında V.İ. Lenin'e duyurur- 
luyordu. Birkaç ay sonra 21 
Mayıs'ta Gürcüstan Askeri 
Devrim Komitesi "Bağımsız 
Abhazya Sosyalist Cumhu- 
riyetini" kabul etmiştir. E. 
Eşba şöyle diyordu: "Biz 
şovenizme, güvensizliğe 
karşı söz ve eylemle, bildiri 
metodları ile karşı koyarak 
bir görev aldık ve gerçeklen 
halkımıza özgürlük ve 
bağımsızlık verdik.." 

Fakat 5 Temmuz 
1921'de, Komünist Parti 
Merkez Bürosunda toplanan 
Stalin ve Avanesinin ver- 
diği karar: "Parti çalış- 
maları açısından Abhaz- 
ya'nın Özerk Cumhuriyet 
statüsünde ve Gürcüstan 
Sovyet Sosyalist Sınırları 
içerisinde kalması gerek- 
mektedir." 

o Stalin'in bu müdaha- 
lesi Abhazya Cumhuriye- 
üne karşı duyduğu ve sak- 
layamadığı açık kin ve 
kızgınlığını da belirtmekte- 
dir. Stalin'in bu tutumunun 
Sosyalist Rus Federatil 
Cumhuriyeti (RSFSR)J ve 
Sovyetler Birliği Sendika- 
İarı Komilesi (VİSK) ta- 
ralından itibar görmediği 8 
Eylül1921 de açıklanmıştır. 

Abhazya 1922 yılının 
Şubat ayında başlangıçta 

Anlaşmalı Federatif bir 
statü ile Gürcüstan Devle- 
tine bağlanmıştır. Oysa 
1921 Kasım'ının 16'sında 
K.P. Merkez Bürosu Başkan- 
lık kararında, Abhazya'nın 
ekonomik ve polilik açıdan 
bağımsızlığının uygun oOol- 
madığı, bu nedenle Özerk 
Cumhuriyeti olarak Gürcüs- 
tan'a katılması, ya da Olo- 
nom bölge biçiminde Fede- 
ratif Rus Cumhuriyetine 
katılması Efrem Eşba'ya 
görev verilmesinin gerektiği 
belirlilmişlir. 

Efrem Eşba ise soru- 
nun bu yönetimle halledil- 
mesine kesinlikle yanaş- 
mıyordu. Eşba şöyle diyor- 
du: "Benim duyduğuma göre, 
bu durumda olan cumhuri- 
yetlere, özellikle Abhaz- 
ya'nın görünümünde olan 
ülkelere verilen bağımsızlık 
zahiridir, boş bir balon, ya 
da çocuklar için kâğıttan 
yapılmış oyuncağa benze- 
mektedir bu bağımsızlık. Bu 
durum bir talihsizliktir.." 

Eşba'nın bu yaklaşımı 
gerçekçi idi, O'nun hazır- 
ladığı anayasa, devleline ait 
amblem, bayrak ve devle- 

otine verilen bağımsızlık or- 
tadan kaldırılıyordu. 1931 
yılında "Karşılıklı Anlaş- 
malı ve özel" ittifak tek 
yanlı bozularak Abhazya, 
Özerklik hakkı tanınarak 
Gürcüstan Sosyalist Cum- 
huriyeti'ne bağlanmıştır. 
1937-1953 yılları Stalin ve 
Beria'nın karakteristik uy- 
gulaması ve baskılarının en 
yoğun olduğu dönemdir. 

© Bu süreç içerisinde Ab- 
hazya parelelinde olan diğer 
bölgelerde ise Abhazya'nın 
lersine değişik bir uygulama 
gelişmiştir. Bu günde aynı 
farklılık yaşanmaktadır. 
SS Federatif Cumhuriye- 
tinde mevcut otonom 
yönetimlerden (16 Yönetim) 
il'de o zamana kadar oto- 
nom bölge yönetimi vardı. 
Bu birliklerin 15'de dördü 
ise Otonom Cumhuriyet ola- 
rak yönetilmekte idi. 
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Abhazya'nın tarihi ve 
demografik sorunları da 
çok karmaşıktır. Beria ve 
Stalin'in planladıkları zor- 
la göçettirme ve baskı poli- 
tikası Abhazya'yı çok etki- 
lemiştir. 

Bilindiği gibi Abhaz- 
lar, en eski düzeydeki 
kültürleri, tarih boyunca 
bağımsızlıkları, lisanları 
ile oGürcülerden çok 
farklıdır. Bu iki toplum bu 
açıdan birbirine benzemey- 
en apayrı iki ulustur. Vİ. 
yüzyıl ile XI yüzyılın son- 
larına kadar Abhazların 
Feodal oluşumu tamam- 
İanıp Hükümdarlıkları 
yükselmişti. Abhazya Dev- 
leti bu hali ile Kafkasya'da 
hükümran olan her 
yönetime ortak olmuştur. 

1877 yılında 
Gürcüstan'da yayınlanan 
"Tiflis Vestink" gazetesinin 
açıkça belirttiği gibi, 

. “Abhazlar, etnografik, sos- 
yal, ekonomik, politik, 
yaşamları ve dünya an- 
layışları ile bırakınız uzak 
ulusları en yakın uluslar- 
dan, komşu uluslardan bile 
farklı bir yapıya sahip olup 
hiçbir ulusa benzememekte- 
dirler" XIX. yüzyılın 70 li 
yıllarına kadar bu ülkede 
yalnız yerli halk olan Ab- 
hazlar yaşamakta idi. 1926 
yılında ise bu ülkede 60 
değişik ulus yaşar oldu. 

Ülke nüfusunun etnik 
karmaşıklığı derhal etkisi- 
ni gösterdi. Bir gurup Abhaz 
Ülkeyi terkettirilip Os- 
manlı topraklarına sürü- 
lünce on yıl içerisinde, boş 
kalan arazilerin yağma- 
lanması sonucu burada 
gerçekten bir ihtilal oldu. 
Gürcü, Rus, Ermeni, Alman, 
Eston, Bulgar ve diğer un- 
surlarla birlikte yaşam be- 
lirmeye başladı. i 

1887 yılındaki birinci 
nüfus sayımı kayıtlarına 
göre ülke nülusunun 9053' 
nün Abhaz olmasına kar- 
şin, 1926 yılında Abhaz 
nüfusu yarıya düşmüştür 
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(9626) 1979 yılında yapılan 
sayım ise Abhaz nülusunun 
“6017'ye düştüğünü göster- 
mektedir. Gürcü nülusu ise 
tersine bir ariış gösiter- 
miştir. Gürcü nüfusu hızlı 
bir artışla 1897 yılında 
25.006 kişi iken bugün 
213.000 kişiye ulaşmıştır 
(0044), 

Yukarıda da bahsedil- 
diği gibi Batı Gürcüstan 
bölgelerinden Abhazya'ya 
ailelerin yerleştirilmesi Çar 
yönetimi döneminde başla- 
mıştır (1917). Gürcüstan 
Menşeviklerinin uygu- 
İadıkları ulusları biribirle- 
rine düşürme, terör ve Ab- 
hazların zorla Gürcüleş- 
tirmesi politikası Güney 
Kafkasyalı ünlü devlet 
adamı Ş.Z. Eliava -Men- 
şevik muteber politikacısı- 
nın ağzından belgelen- 
miştir. Eliava 1926 yılında 
Gürcüstan da S.I.K. Teş- 

kilâlı'nın toplantıda "Hiç 
ara vermeden Abhaz ulusur- 
nun hak ve hürriyetlerini 
yok ediyorduk" demektedir 
konuşmasında. Sözde De- 
mokrasiye Yönelik Gür- 
cüstan devletinin ileri gelen 
liderlerinin Abhaz ulusunu 
esir elmek için, Gürcüstan 
devletinin bütün fonlarını, 
arazi, orman, iskana elve- 
rişli yerleri ellerinde bulun- 
durdukları bizzat Gürcü 
Devlet adamlarınca söylen- 
miştir. Gürcü Menşevik'le- 
rinin bu yönetimlerini ve 
yönetimlerini çok benim- . 
seyen Beria aynı yönelim 
biçimini Menşeviklerden 
“sonra üstlenmiştir. 

Stalin'in baskı yöne- 
timi süresince bütün Sovyet 
halkının kaderi bir trajedi 
olmuştur. Bu politika en 
ağır biçimi ile Abhazların 
üstüne daha da dayanılmaz 
şekilde çökmüştür. Bütün 
ülke insanüstü bir güç ve 
sabırla yaşamaya çalışır- 
ken Beriacılık canavarının. 
da tırnakları hissedil- 
miştir. Bir gece içerisinde 
yüzlerce kişi Abhaz 

köylerinden toplanarak 
götürülmüştür. Bu götürü- 
lenler insan aklının kabul 
edemeyeceği illiralara ve 
suçlamalara muhatap olu- 
yorlardı. Ulusun en 
değerleri evlatları evlerin- 
den loplanarak katledili- 
yorlardı. Ozanlar, yazarlar, 
öğretim üyeleri, mühen- 
disler, öğretmenler, doktor- 
lar, özetle, yeni yetişen 
aydın kesim kökten silini- 
yorlardı. Baskı rejimi 
yıllarından Abhazya'nın en 
seçkin devlet memurları ve 
kaliliye işçileri, sanatkar- 
ları yok edilmiştir. Bu toplu 
katliamlar, Abhazya gibi 
zaten nülusu az olan bir 
ülke için büyük bir darbe 
olmuştur. 

Insanlık düşmanlı- 
gına yönelik bu politika 
benzeri görülmemiş bir 
yönetim örneğidir. Otonom 
Cumhuriyette yaşayan diğer 
etnik unsurlar içerisinde 
Abhazya'nın nülusu 9618 
lere düşerken ülkenin 
gerçek sahibi olmayanların 
nülusu 9680 lere ulaşıyordu. 
Yalnız insanlar değil, ülke 
olarak Abhazya'da bu 
baskıcıların elinden kurtu- 
lamadı. Abhaz dili de kurtu- 
lamadı. Abhaz tarihi, 
kültürü, ulusal devlet bilin- 
ci ve yönelimi, eskiden beri 
var olan Abhazca coğrafya 
isimleri, Abhaz Alfabesi 

yok olmaya yüz tutlu. 
Nektor Lakoba ile dev- 

letin diğer seçkin memur- 
larının yok edilmesinden 
sonra, Stalin ve Beriaca 
yönlendirilen organlar ta- 
rafından geniş kapsamlı 
Abhazların Gürcüleştiril- 
mesi kampanyası açılmış- 
tür. 1937-1938 yıllarında 
Gürcü alfabesi temel 
alınarak yeni bir alfabe 
hazırlanmıştır. 1940 tan 
sonra ise bütün resmi belge- 
lerde Abhaz sözcüğü kaldı- 
rılıyor, Abhaz adları 
söylenmiyor, isimler unut- 
turulmaya çalışılıyor, kişi- 
likler köreltiliyor, herkes 
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gerçek bir Gürcü imişçesine 
gösterilmeye çalışılıyor. 

1937 den 1953 yılına 
dek Gürcüslan'ın değişik 
bölgelerinden çok kişi zorla 
Abhazya'ya yerleştirili- 
yorlardı. En kötü uygulama 
da savaş içerisinde 1941- 
1942 yıllarında yapıldı. 
Planlı bir biçimde Gürcü- 
lerin Abhazya'ya yerleşti- 
rilmesi için Abhazların el- 
lerinden değerli toprakları 
alınmıştır. Bu yollaria Ab- 
haz nülusu yapay bir 
biçimde Gürcü nüfusuna 
katılıyordu. Bu zaman dili- 
mi içerisinde ülkenin yerli 
halkı olan Abhazlar 5000 
kişi artarken Gürcü nülusu- 
nun artışı 70.000 kişiye 
ulâşıyordu. Savaş yılların- 
dan sonraki yıllarda da bu 
uygulama sürüyor, burnu 
havada Gürcüler Abhaz 
okullarını kapatıyorlardı. 
Kapatılan bu okulların ye- 
rine Gürcüce öğreten okullar 
açılmıştır. 

1948 yılında Sohum- 
kale'ye gelmiş olan Stalin 
şöyle diyordu: "Biz Gürcüler 
Abazinlere nazaran Abhaz- 
lara daha yakınız. Talihsiz 
Lakoba bunu bir türlü an- 
lamıyordu" Ana dilde 
konuşma hakkı Abhazların 
elinden alınmıştı, Tarih ve 
Kültür büyük bir hızla yok 
ediliyordu. Parti yöneti- 
minde Abhazları üst ka- 
demelere almama, istihdamı 
ve kadro politikaları gibi 
Abhazları yok etmeye 
yönelik her yöntem açıkça 
uygulanıyordu. Ülkenin 
diğer etnik grupları da bu 
trajik kaderden kurtula- 
madıar, Gürcüstan'da yaşa- 
yan Türklerle Rumlar Kaza- 
kistana sürüldüler. Abhaz- 
ya'dan ayrılan Türk ve Rum 
ailelerinin yerlerine Gür- 
cüstan'dan getirilen yeni 
çiliçiler yerleştirildi. 

Abhaz topogralya 
isimleri de bu yağmadan 
kurtulamadı. Her biri Gürcü 
isimleri ile değiştirildiler. 
Abhazya'yı yok olmaya ilen 
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bu haince uygulamalardan 
Başkent Sohumkale de kur- 
tulamadı. 17 Ağustos 1936 
tarihinde Abhazca yerleşim 
isimlerinin değişiirilmesi, 
Onu takip eden günlerde de 
SS Cumhuriyeti Abhaz- 
ya'nın başkentinin ismi 
“Sokhum" iken "“Sokhumi" 
olarak değiştirilmesi ger- 
çekleştirildi. Kısacası her 
neye bakarsan Gürcü karak- 
teri ve renginin sırıttığı bir 
ortam yaratıldı. 

1948 ile 1951 yılları 
arasında Abhazya tam 
Gürcü yöneticilerinin istek- 
lerine uydurulmuştur. O za- 
mana kadar 147 yer ismi, 
içinde bulunduğumuz Zza- 
man dilimine kadar bütün 
meskün yerlerin isimleri 
değiştirilmiştir. Bu deği- 
şiklik oranı 9096'ya ulaş- 
mıştır. 

Bu ve benzeri başıboş 
ve kanunsuz davranışlara 
karşı gelenlerde oluyordu. 
25 Şubat 1947'de Abhaz 
aydın ve bilim adam- 
larından G.A, Zizaria, B.V. 
Şınkuba, K.S. Şakrıl Devlet 
yönetimindeki çarpıklığı 
açıkça ortaya koyan bir ki- 
tap yayınladılar. (VKP Mer- 
kezinin sekreteri A.A. Kuz- 
nesov), Bu kitapta Kuznesov 
adına yapılan açıklamada 
şöyle denmektedir: “Abhaz- 
ya emekçi halkı için, 4 Mart 
günü, ülkede Sovyet güçle- 
rinin iktidara gelmesinin 
yıldönümü kutlanıyordu. 
Ancak, son zamanlarda Ab- 
haz Halkının yaşamında bu 
muhteşem bayram kutlan- 
mamaktadır. 1946 yılında 
da aynen bu şekilde kutlan- 
mamıştır. Abhazya Özerk 
Cumhuriyeti kurulduğun- 
dan beri 25 yılın geçmiş ol- 
ması, İhtilalin 25. yıldö- 
nümü olmasına rağmen 
Cumhuriyetin başkenti 
Sokhum'da gazeteler bile 
yayınlanmamıştır.." 

A.A. Kuznesov'un hap- 
sedilmesinden sonra, kit- 
abın yazarları, "Sizler Bur- 
juva nasyonalistlerisiniz.." 

şeklinde suçlamalarla kar- 
şılaşmış ve eziyete uğra- 
mışlardır. 

Bu tür politikaların 
uygulanması sonucu 1939 
yılındaki Abhaz Ulusunun 
Nüfusu, 1897 yılında yapı- 
İan birinci Nüfus sayımı 
sonuçlarına göre iyice 
azalmıştır. Bir örnek vere- 
cek olursak yalnız Gal 
bölgesinde 1926 ile 1939 
arasında Abhaz nüfusu 8000 
kişi azalmıştır. 

Parti'nin .XX. Büyük 
Kongresi Abhaz Ulusu'nu 
yok olmaktan kurtarmış- 
tır. i 

Genelde oluduğu gibi 
Abhaz SS Cumhuriyetinde 
bulunan etnik unsurlar 
arası ilişkilerin bu günkü 
durumu, temelden bir 
değişim gerektiğini açıkça 
göstermektedir. 1978 yılın- 
da Abhaz Halkı bu ulusal so- 
runu defalarca gündeme ge- 
tirmiştir. Bu konuda 
mücadele de etmişlerdir. Bu 
mücadelede Abhazya Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti 
anayasasının ele alınarak 
Gürcüstan'dan ayrılmaya 
yönelik bir değişikliğin. 
yapılması istenmiştir. Tam 
bu sırada Gürcüstan KP Mer- 
kez Komitesi Sekreteri İ.V. 
Kapitanov, Sohumda düzen- 
lenen ve binlerce kişinin 
katıldığı bir toplantıda söz 
olarak bu soruna ne şekil 
verilirse verilsin, müzake- 

“resinin gerekli olmadığını 
beyan etmişdir. 

Bazı hususları değiş- 
tirme, demeokratikleştirme, 
gerekçeleri açıkça dile ge- 
tirme gibi açıklık politi- 
kası, uluslararası ilişkiler- 
de gizli kalan hususları or- 
taya çıkarmıştır. Bu sorun- 

ları uykudan uyandırarak 
su yüzüne çıkarmıştır. Hiç 
yokmuşçasına gündeme get- 
irilmeyip saklı tutulan 
birçok probleme açıklık ka- 
zandırmıştır.. Son zaman- 
larda oluşturulan bu uygun 
ortam sayesinde, bu ortam- 
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dan yararlanarak hareket . 
eden çoğu etnik gruplar, bir- 
likte yaşamak zorunda 
bırakıldıkları diğer etnik 
gruplarla olan sorunları 
konusunda hareketlendiler. 
Böylece bulunduğumuz za- 
man parçası süresince, Ti- 
ilis'te ve Gürcüstan S. Cumr- 
huriyetinin başka yörele- 
rinde Gürcü Menşevik- 
lerinin bayrakları altında 
propogandalar yapıldı. 
"Nasyonal Sosyalizm"e 
yönelik idealleri gaye edi- 
nen ve Gürcü olmayanları 
zorla Gürcüleştirme eyle- 
mine yönelik olan eylem- 
lere devam edildi. "Lite- 
raturuli Sakartvelo «< Gürcü 
Edebiyatı" adlı gazete bunun 
en ilginç örneğini vermiştir. 
Bu gazete şöyle yazıyordu: 
"Gürcüstan da Gürcülükten 
başka bir şey olmamalıdır. 
Gürcüstan'da Gürcü olma- 

. yan da Gürcüdür. Gürcüce 
konuşmalıdır, Gürcüce yaz- 
malıdır. Gürcüce oku- 
malıdır. Gürcü kültürü ile 
yetiştirilmelidir. Gürcü 
gelenek ve görenekleri ile 
yaşamalıdır. Yoksa hiç bir 
surette Gürcü sayılamaz." 

| Bu ağızla yayına de- 
vam eden daha birçok yayın 
organı vardır. 

Çeşitli ekonomik tale- 
plere cevap verilmez iken, 
şimdi de Otonom Abhaz 

Devletinin hak ve 
özgürlükleri kısıtlanmaya 
çalışılmaktadır. Abhaz- 
ların Gürcülerle yan yana ve 
birlikte yaşamaları, or- 
taklıkları, cumhuriyetleri 
böylece sürüp gitmektedir. 

Eskiden olduğu gibi 
şimdi de tarihi tahrifetme 
trajedisi devam etmektedir. 
“Geçmişte kendini beğenmiş, 
burnu havada bir şoven 
yaklaşımla tarihimizi 
tanımayan Gürcü bilim 
çevreleri otokton halk olan 
Abhazlar için, onlar. bizden. 
-Gürcüdür diyerek, ulusal 
kimliğimiz bile gaspedile- 
rek tarihi çarpıtma çabaları 
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sürerken, şimdilerde Ab- 
hazya halkının iki ayrı 
milletten ve Gürcülerden 
oluştuğunu sözde yeniden 
keşfetmiş oldular. Gerçek- 
İerin dayanılmaz, taham- 
mül edilmez bir biçimde 
tahrifi, herşeyin alt üst edil- 
mesi manasına gelen bu 
yaklaşım içinde olan Gürcü 
çevreleri şimdi demagoji ya- 
parak sahneye çıkıyorlar. 
Abhazlarla kardeşlik çağ- 
rıları yapıyorlar. Bu arada 
otonom devletimiz içeri- 
sinde yaşayan Rus, Rum, Er- 
meni, Eston, Yahudi, Tatar 
ve diğer etnik gurupların 
varlığını bu kez unutmuş 
görünüyorlar. 

Şu gerçeği söylemeden 
geçemiyeceğiz: Abhazya'da 
Otonom devletin kurulduğu 
tarihten bu yana mevcut 
yönetim biçiminin, ekono- 
mik, sosyal, kültürel alanda 
ülkeye hiçbir güç kuvvet 
vermediği, yaşamın her sa- 
hasında gelişmelerin dur- 
duğu, sorunların çözüleme- 
diği, Sosyal ve Ekonomik 
hiçbir atılımın gerçekleş- 
mediği hususlarını ifade et- 
mek olası değildir. 

Abhazya Otonom 
Cumhuriyetinde Bundan 
sonra, sosyo-ekonomik ve 
kültürel kalkınmanın 
gerçekleşmesi hak ve özgür- 
lüklerin artırılması ile 
mümkün olabilecektir. Ab- 
haz Otonom Cumhuriyeti- 
nin statüsü değiştirilip 
Bağımsız Abhaz Cumhuri- 
yeti statüsü kabul edilirse 
ancak o zaman beklenilen 
bütün değişiklikler ve iler- 
lemeler gerçekleşebile- 
cektir. 

Efrem Eşba, altmış yıl 
önce olacakları biliyor- 
muşçasına Şöyle diyordu: 
"Abhazya, bağımsız bir 
statüde SSCB'nin bir üyesi 
olmalıdır. Bu Ulusal düş- 
manlıkları kışkırtan, un- 

surların hepsini yenmenin 
yegane silahı, Abhaz ve 
Gürcü uluslarının emekçi 
halklarının arasında hak 
eşitliğine dayanan kar- 
eşliğin, kardeşlik güven- 
cesinin yerleştirilmesidir. 
Bu iki halk arasında bu 
güvenlik kavramı yerleşin- 
ce istenilen sonuca ulaşa- 
bilmek mümkün olacak- 
tr.” 

Bu sözlerin anlamı o 
günkü gibi bu günde geçer- 
liliğini korumaktadır. 

Gdowuta Bölgesi Lıhnı 
Köyünde Gerçekleştirilen 
Toplantıya Katılanlardan. 

18 Mart 1989 

* KUTELYA Erol KILIÇ ta- 
rafından çevrilmiş YiS- 
MEYL Özdemir tarafından 
düzenlenmiş yayına ha- 
zırlanmıştır. 
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“Bilindiği gibi 1989, bin sekizyüz 
alimış dördün yani Çerkeslerin anavatan- 
larından koparılışının 125. yılı. Çerkes- 
lerin anavatanlarından koparılıp döne- 
min Osmanlı topraklarına dağıtıldığı, 
yerleşlirildiği günlerin, ayların 125. yılı." 
Böyle başlıyordu Dr. Nejdet HATAM'ın 
23.11.1987 tarihli ilk çağrı mektubu. 

Dernek yönetim kurulunca 125. yılı 
Anma ve Değerlendirme faaliyetlerini yü- 
rütmekle görevlendirilen Hatam, 1987 tari- 
hinden başlayarak aralıklarla K.Kalkas- 
yalıların kültürel sorunlarına duyarlı 
yüzlerce kişi ve kuruluşa mektuplar yaza-. 
rak 125. yıl kültür haftasını duyuruyordu. 

Hatam-mektubunda "Bu çilekeş in- 
sanların biz çilekeş torunları K. Kafkasya 
Kültür Derneği olarak anavatandan ko- 
parılışın 125. yılını anmak, kapsamlı bir 
değerlendirme yapmak istedik. Ata toprak- 
larından nasıl koparıldık? Kopuşta neden 
olan etkenler nelerdi? Nasıl yerleştirildik? 
Koşullar nelerdi? Nelerle karşılaştık? Ne- 
leri kaybedip, neleri üretebildik? Ülke- 
mizin tarihine, polilik kültürel sanatsal 

yaşamına katkılarımız nelerdi" diye yaza- 
rak, kişi ve Kafkas Kültür Demeklerinden 
katkı ve öneriler istiyordu. 

Yazılan yüzlerce mektuba karşın, az 
sayıda cevap alınıyordu. İlgi beklenenin 
altında oluyordu. Ama yılmak yoktu. Dur- 
madan, usanmadan konu topluma an- 
latılacaktı. Nitekim 1988-89 yıllarında 
çeşilli kişi ve derneklerin ilgisini çekmek 
üzere, sözlü ve yazılı ilişkiler yoğun- 
laştırılıyor, gelen öneriler dikkate alı- 
narak, çalışmalardaki genel ilkeler tesbit. 
edilerek, programın ana hatları belirleni- 
yordu. 

1989'un ilk aylarında, K. Kafkasya dil 
ve küllürü üzerinde çeşitli çalışmalarda bu- 
lunan aydınlar, düşünürler ve hemşehriler 
biraraya gelerek, 125. Yıl Kültür Haftası'na 
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125. YIL KÜLTÜR HAFTASINA NASIL GELİN Dİ? 

  

  

( TLŞE Süleyman ) 
  

ilişkin taslak program üzerinde görüş ve 
* önerilerde bulundular. Toplantıda tartış- 
malı konferansların konu ve hazırlayı- 
cıları da tesbit edildi, görev bölümüne gidil- 
di. Ayrıca şu öneriler dile getirildi: 

1) Yaşayan K. Kafkasyalı aile isimle- 
ri tesbit edilmelidir. 

2) 125. yıl bülteni bir kaç dilde 
yayınlanmalıdır. 

3) Kafkas Kültür Dernekleriyle ortak 
toplantı yapılmalıdır. 

4) K. Kalfkasyayla 
gösterilmelidir. 

ilgili filmler 

5) Basında K. Kalkasyalılarla ilgili 
haberler derlenmelidir. 

6) Kültür elkinlikleri diger yerlerde 
tekrarlanmalıdır. 

Dile getirilen önerilerin ışığında ça- 
lışma plan ve programı yeniden şekil- 
lendirildi ve K. Kafkas Küllür Dernekleri 
temsilcileri 18 Mari 1989 (tarihinde davet 
edilerek bir sohbet toplantısı düzenlendi. 
125. Yıl Kültür Haftası'na ilişkin çalışma 
programı, dernek temsilcilerine açıklandı, 
kendilerinden öneriler alındı. Temsilciler 
çalışma programını benimseyip, destekle- 
diklerini dile getirdiler. Örneğin Sivas Kal- 
kas Kültür Derneği temsilcisi "Anayurdu- 
muzdan kopuşun 125. yılının hemşeh- 
rilerimiz için özel bir anlamı vardır. Bu 
yılın anısına yönelik çalışmaların, yılın 
önemine yaraşır şekilde olması gerekir. 
Dernek olarak çalışmalara katkıda bulu- 
nacağımızı bildirmek istiyorum" diyerek, 
önerilerini dile getiriyordu. Ayrıca Düzce, 
İstanbul, İzmir, Bursa Kalkas Kültür Der- 
nekleri destek ve önerilerini sözlü ve yazılı 
olarak bildirdi. Derneklerden gelen destek 
ve önerilerin yanı sıra isimlerini sayama- 
yacağımız kadar hemşehrimiz sözlü ve 
yazılı olarak desteklerini bildirdi. 
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Çeşitli kesimlerden alınan önerilerin 
ışığında çalışma programına son şekil ve- 
rilerek, konlerans konuları konuşmacı- 
lara 10.6.1989 tarihli bir yazıyla bildirildi. 
Arirk 125. Yıl Kültür Hallası'nın 21-27 
Ekim 1989 tarihleri arasında yapılması 
kesinleşmişti. Kültür Haftası'na ilişkin 
proğram ve tarihi özel mektuplarla, Ana- 
vatan K. Kalkasya ile Ürdün, Suriye, İsrail 
ve Almanya'daki hemşehrilere duyuruldu. 
Ayrıca açılacak karma sergiye ilişkin ola- 
rak, K. Kafkasya kökenli sanatçılara birer 
yazı yazarak katkı ve katılımları da isten- 
di. 

Kültür haftasının amaç, hedelf ve prp- 
gramı açıklandığında, konuya tereddütle 
yaklaşanlar da oldu. Hatta bize, izin veril- 
miyeceğini dile getirenlerde oldu. Ama der- 
nek yönetimi olarak bugüne kadar tüm 
çalışmalarını yasalar çerçevesinde yürüten 
bizlere izin verileceğine inanıyorduk. Uzun 
araştırmalardan sonra Kültür Haltası'na 
ilişkin etkinlikleri Altındag Kültür Merke- 
zinde yapabileceğimize karar verdik ve 
salonun tahsisi için gerekli girişimlerde 
bulunduk. Demokrat görüşlü Belediye yet- 
kilileri, başta Altındağ Belediye Başkanı 
Sayın Ali Rıza Koç olmak üzere, kültür 
işleriyle ilgili yetkililer bizlere gerekli ko- 
laylığı göstererek, kültür merkezini tahsis 
ettiler. Dernek yönetim kurulu 11.9.1989: 
tarihinde 125. Yıl Kültür Haftası'nın 21-27 
Ekim 1989 tarihleri arasında yapılmasını 
kararlaştırdı. Tüm evraklar hazırlanarak, 
diğer sayfalarda okuyacağınız programla 
birlikte izin için valilik makamına 
başvuruldu. İzin çok çabuk bir sürede veril 
di. Artık tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. 
Sıra uygulamaya gelinmişili. Hafta boyunca 
etkinliklerde görev alacak gençlerle çeşitli 
toplantılar yapıldı, görev bölümüne gidildi. 
Heyecanla toplantı gün ve saati beklen- 
meye başlandı. Görevli arkadaşlar sergi sa- 
lonu başta olmak üzere tüm faaliyetlerde 
görev almak üzere hazırlıklarını tamam- 
ladılar. Bu arada tiyatro, halk oyunları 
çalışanları çalışmalarını yoğunlaştırı- 
yorlardı. İmkanlar çok sınırlıydı. Çalış- 

— 
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malar için para gerekliydi. Küllür Haf“ 
tası'nın önemine inanan hemşehrilerimiz 
her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de 
yanımızda oldular, bizleri desteklediler. 
Onlardan güç alan, dernek çalışanları, 
büyük özverilerle çalışmalara kalıldılar, 
Sergi salonunun düzenlenmesinde sırt- 
larında panp taşıdılar, salonu düzenle- 
diler, yerleri temizlediler, gelen konuklarla 
ilgilendiler. Bir anda bir çok işi bir.arada 
götürmeye çalıştılar. Ve bir çok in- 
sanımızın, dernek ve çalışanların kat- 
kılarıyla görkemli bir açılışla, Kültür Haf- 
tası başladı, yoğunlaşan ilgi son gün doruk 
noktasına ulaştı. Haftaya ilişkin ayrın- 
tuları diger sayfa ve sütunlarda okuya- 
caksınız. 

125. Yıl Kültür Haftası'nın teknik 
hazırlıklarını özet olarak anlatmaya ça- 
lıştım. Kuşkusuz çalışmalar daha ayrıntılı 
oldu. Bu haltanın gerçekleşmesini kimse 
kolay bir iş sanmasın. Halkımızın muha- 
ceret yaşamında ilk kez gerçekleştirilen 
böylesine bir anlamlı toplantının eksik 
tarafları da oldu. Bir avuç amatör insanın 
gerçekleştirdiği bu toplantıda ortaya çıkan 
teknik aksaklıkları toplumun geniş kesim- 
inin hoşgörüyle karşıladığını tahmin edi- 
yoruz. Bu haftayı anlamlı kılan, dünyanın 
her yanından bizi onurlandıran hemşeh- 
rilerimizin aramıza katılması oldu. Ayrıca 
gönderilen yüzlerce telgrafla bize güç veren- 
ler oldu. Toplantıda sunulan bildirilerle, 
topluma önemli mesajlar verildi. 125. Yıl 
Kültür Haftası kanımca K. Kafkasyalıların 
yeniden yapılanmalarını gerektirecek ka- 
dar toplumu etkiledi. Bu haftanın hazır- 
lıklarına baştan beri katılan, bizleri maddi 
ve manevi açıdan destekliyen, tüm duyarlı 

- hemşehrilerimize teşekkür ederken, proğ- 
ramın Ankara dışındaki etkinliklerini 
yürüten İstanbul, Düzce, Kayseri, Sivas, 
Kafkas Kültür Dernekleri, Antalya, Ban- 
dırma, Alyon, Adana ve Konya'daki hem- 
şehrilerimize teşekkür ediyor, bu anlamlı 
günde bize destek verdikleri için saygılar 
sunuyorum. 5.12.1989 | 
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K. Kafkasyalıların, Nartlar'dan son- 
raki ilk büyük ve kapsamlı toplantıları 
şeklinde değerlendirilen 125. Yıl Kültür 
Haftası, gerçekten de beklenenin çok üstün- 
de bir ilgi ve katılımla, 21-27 Ekim 1989 ta- 
rihlerinde; Suriye, Ürdün, Amerika B. Al- 
manya ve Anayurt Kafkasya'dan konuk 
olarak Ankara'da bulunan hemşelri- 
lerimizin de katılımıyla gerçekleşti. 

125 yıl önce başlayan sürgünle birlikte 
yokolmanın girdabına sokulan K.K.'lıların 
bu "yokoluşa dur" demelerinin ilk adımı 
şeklinde gerçekleşen Kültür Haftası 21 
Ekim 1989 tarihinde, Altındağ Belediyesi- 
nin Kültür Sitesinde saat 15.00'de salona 
Türkiye dışından gelen K.K.'lı hemşehri- 
lerimizin girişi ve Türkiyeli K.K.lıların 
coşkulu alkışları ile başladı. 

125 yıllık ayrılıktan sonra bir araya 
sembolik olarak da olsa gelebilen K.K. lı- 

“ların bu coşkulu alkışları; sürgünü ger- 
çekleştirenlerin kemiklerini sızlatma-sına 
rağmen, salonda bulunan insanların ve 
yüreği orada olup da katılamayan K.K. ların 
yüreklerini bir nebze de olsa rahatlattı. 
Önlerinde yaşayacakları süreçte ne gibi So- 
runların kendilerini beklediğini bir kez 
daha canlı ve çarpıcı bir şekilde anımsattı. 

K.K. lıların yüzyılı aşkın bağımsızlık 
mücadelesi sürecinde ve akabindeki sürgün 
aşamasında yaşamlarını yitiren yüz- 
binlerce K.K. lının anısına Dernek Başkan 
Yardımcısı Süleyman Yançatoral aşağıdaki 
biçimde saygı duruşu çağrısı yaptı. 

K.Kafkasya'nın yerli halklarından, 

vatan topraklarını yıllarca sömürgeci or- 
dulara karşı savunup, şehit olanlar, Ata 
topraklarından sürülerek yollarda açlık, 
sefalet ve hastalıktan ölenler, 

Gittikleri topraklarda o ülkenin sa- 
vunmasına katılıp, ölenlerle Türk Kurtu- 
luş savaşında sömürgeci ordulara karşı 
tüm cephelerde savaşıp şehit düşenler, 

T.C.'nin ilerlemesi, çağdaş uygarlık 
seviyesine ulaşması için çaba sarfeden» 
ilerle, K.Kafkasya dil ve kültürünün ya- 
şatılması, geliştirilmesi için emek verip 
de ebediyete intikal eden şehitlerimizin 
anısına hepinizi saygı duruşuna davet 
ediyorum. 

Bir dakikalık saygı duruşundan sonra 
Süleyman Yançatoral konuşmasını şöyle 
sürdürdü. 

Ruhları şadolsun. 
K. Kafkasya Kültür Derneği olarak, 

dünyadaki tüm devlet adamı, politikacı, 
bilim adamı, yazarlar, basın mensupları 
ile tüm dünya halklarına 125. Yıl Kültür 
Haftası'nda buradan sesleniyoruz. 

Öyle bir dünya yaratalım ki: 
“ Uluslararasında barış ve dostluk 

ilişkileri o denli gelişip, güçlensin ki, ba- 
rış rüzgârı, tüm dillerdeki "Savaş" söz- 
cüğünü silsin, 

- Büyük toplum - küçük toplum de- 
meden insanlık aleminin ürünü olan tüm 
kültürel değerler korunsun, yaşatılsın, 

- Hiç kimse düşünce   

    

ve inancından ÖtÜrÜ suÇ- 
lanmasın, 

- İnsanların,dil ve kül- 
türünü yaşatma ve ge- 
liştirme hakları engellen- 
mesin, 

- Nedeni ne olursa ol- 
sun hiç bir halk, ya- 
şadığı ata topraklarından 
sürülerek başka yerlere 
gönderilmesin, 

Sizlere sesleniyoruz, 
tüm insan ve barış se- 
venler, gelin el ele vere- 
lim TÜM DÜNYAYI SEVGİ 
ÇİÇEKLERİYLE SÜSLE- 
YELİM.     
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Kalkas giysili çocuklar yapılan çağrı- 
ya uyarak dünyayı sevgi çiçekleriyle donat- 
maya sahneden başladılar. Ardından An- 
kara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 
Başkanı Aslan ARI açış konuşmasını yap- 
mak üzere kürsüye geldi. Aslan ARI'nın 
açış konuşmasını aşağıda sunuyoruz. 

DEĞERLİ KONUKLAR 
KIYMETLİ ÜYELERİMİZ 
SEVGİLİ HEMŞEHRİLERİMİZ 

Tüm Kuzey Kafkasyalılar için çok anlamlı bir 
haftayı başlatmış bulunuyoruz. Özellikle Kuzey 
Batı Kafkasya dahil, tüm Kuzey Kafkasya in- 
sanının, kaderini değiştiren bir dönemi, hep bera- 

ber anacağız. Bu toplaniıyı her ne kadar Anka- 
ra'da düzenliyorsak da, 19. yüzyılda yaşanan 
olaylar, gerek Kuzey Kafkasya'da kalanları, gerek- 
se Kafkasya dışında olanları direki ilgilendirdiği 
için, tüm dünyada kardeş kuruluşlara yayın yolu 
ile duyurduk. Gördüğüm kadarıyla, bu top- 
lantımıza Türkiye'nin çeşitli kentlerinden, Orta 
Doğu ülkelerinden, Avrupa ve Amerika'dan ve 
ayrıca Anayurttan gelenler var. Hepinize Ankara 
Kuzey Kafkas Kültür Derneği adına hoşgeldiniz 
diyor, saygı ile selamlıyorum. 

Değerli Hemşehrilerim, 
İki yıldan beri 125. Yıl Anma ve Değerlen- 

dirme Haftası'nı yapacağımızı, Kafdağı dergisinde 
yayınladığımızdan, bu toplantıya ilgi bir hayli fazla 
oldu. Şu anda burada toplanan insanlar dilleri, 
yazıları, alfabeleri farklı çeşitli ülkelerden, farklı 

siyasi sistemlerden, değişik görüş sahiplerinden 
ve biribirlerini ilk kez gören insanlardan oluşuyor. 
Ana dillerini unutmuş, içerisinde yaşadıkları 
ülkenin dili ile anlaşılabilenler olduğu gibi, bizim 
farklı lehçelerimiz ile konuşanlarda var. 

Homojen bir topluluk olmadığımız için ge- 
rek tercümelerde, gerek organizede, gerek da- 
vetlerimizde, hatalarımız, eksikliklerimiz olacaktır. 
Lütfen iyi niyetimize verin ve bağışlayın. Bu 
büyük çapta organizeyi düzenleyen bir avuç in- 
san, hem ekmeklerinin peşinde koştular, hem 
derneksel çalışmalara ve bu işe birçok riski de 
göze alarak emek verdiler. Hemde geçimlerin- 
den ayırdıkları ufak birikimlerle bu işleri düzen- 
lemeye çalıştılar. 

.Çerkes halkının vatanından, kültüründen 
köparılışının, böyle büyük bir olayın 125. yıl 
dönümünün Kuzey Kafkasya'da devlet gücünün 
de katkısı ile gerçekleştirilmesi daha uygun olur- 
du kanısındayım. Ancak bu anlamlı organizeyi, 
derneğimiz gücünü aşarak üstlenmiş oldu. Ulus- 
lararası düzeyde bir toplantıyı derneğimizin 
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üstlenmesi yasal açıdan mümkün olmadığı 
için kimseye davet mektubu gönderemez- 
dik. Kimseyi de konuşmacı olarak çağıra- 

mazdık. Ancak, buradaki ev sahibi konuşmacılar- 

dan sonra, dileyen konuğumuz söz alıp kendi ih- 
tisası olan konularda bilgi verirse, bunda da her- 
nangi bir mahzurun bulunmadığını düşünmek- 
teyiz. Ayrıca konuşmaların hangi dille yapılacağı 
da bir sorun olarak karşımıza çıkmakladır. Top- 
lantımıza Türkiye'den katılanların hepsi Türkçe 
konuşacaklardır. Ancak, konuklarımızın konuşma- 
larının da Türkçeye çevrilmesi gerekecektir. Bu 
çeviriler ve konuşmalar yapılırken, “Türkçeden 
başka mahalli dilleri kullanma yasağı"na, zorunlu 
olan çeviriler dışında uyacağız. 

  

    
    

Değerli hemşehrilerim, 
Konuşmama kendimizi, toplumumuzu 

tanıtıcı sözlerle devam etmek istiyorum. Ürdün, 
Suriye, Mısır, Irak gibi Arap ülkeleri ile, İsrail, Yu- 
goslavya ve Türkiye'de "Çerkes" genel adı ile 
tanınıyoruz. Dil farklılığı taşıyan çeşitli boylardan 
oluşuyor isek de, müziğimiz, düğünlerimiz, gele- 
nek ve göreneklerimiz aynıdır. kültür ve tarih bir- 
liğimiz vardır. Birlikte olmaktan zevk duymaktayız. 
Dernek toplantılarımızda generalleri, amir ile me- 
muru, zengin ile yoksulu, farklı düşünce sahipleri- 
ni hep bir arada bulabilirsiniz. Bu bizim toplumsal 
özelliğimizdir. 

Bütün bu hasletleri taşıyan toplumumuzun 
kökleri, Kafkasya'ya uzanır. Şu anda Hazar Denizi 
ile Karadeniz arasınrla yaşayanlarla, Anayurt dışın- 
dakiler, dilleri ile, iöreleri ile, folklorik değerleri ile 
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ayni halkın yani, Kuzey Kafkasyanın çocuklarıdır. 

Kader onları ayrı düşürdü ise de, hala aynı. 
değerleri paylaşmakiadırlar. Biz gurbetteki Kaf- . 

, kasyalılar, çeşitli vesilelerle zaman zaman bir araya 
gelir, hasrei gideririz. Gurbette yaşamak zordur. 
Biz bu zor'u 125 yıldır göğüsleyerek bu günlere 
gelmiş bulunmaktayız. 

Bu gün gördüğünüz gibi çok geniş bir 
katılımla bir araya geldik. Bu güne dek ilk defa Ku- 
zey Kafkasya dışındakiler, bir araya gelerek 
büyük çapta kültürel bir çalışmaya giriştiler. Bu 
güne dek Kuzey Kafkasya'da da tüm cumhuriyet- 
İleri ve bölgeleri kapsayan, dışarıdakilerin de ka- 

iılabildiği böylesine genişkapsamlı ve anlamlı bir 
toplaniı düzenlenmemiştir. 

Değerli Hemşehrilerim, 
Ben konuşmama, geçmişimizi bu günümü- 

Zü ve geleceğimizin nasıl olması gerekeceği ko- 
nularını, anlatarak devam edeceğim. Dilerseniz 

trajik geçmişimize bir göz atalım. Dünyada sa- 
vaşarak vatan için en çok ölünen ülkelerden biri, 
sanırım Kuzey Kafkasya'dır. Çerkesler o çağın en 
büyük imparatorluğuna, dünyanın en büyük or- 
dularına yüzyılı aşkın bir süre dayanabildilerse, bu 
onların vatan sevgisinden aldıkları güç ve ilham ile 
olmuştur. Biz bu savaş kahramanlarımızdan, sonu 
yenilgi ile bitse de, gurur duyuyor, onurlanıyoruz. 

Savaşlar, yenilgi ve arkasından gelen işgal 
toplumun gücünü kırdı ve perişan olmasına s€- 

bep oldu. Yenilgi ve işgal, her ulusun başına ge- 
lebilir. Ancak, dünyada benzerleri çok az olan 

sürgün olayı bizim en büyük şanssızlığımız 
olmuştur. 

Rus belgelerine göre, Çar, yayınladığı bir 
emirname ile, ya Osmanlı'ya göç etmemizi, ya da 
Stavropol bölgesindeki çöllük araziye iskanımızı 
istiyordu. Ancak büyüklerimiz "Osmanlı'ya göç- 
meseydik, Sibirya'ya sürülecektik" diyorlardı. Yani 

o dönemde halk arasındaki genel.kanı, "Osman- 
l'ya. gitmeyenler Sibirya'ya sürüleceklerdir" 
şeklinde idi. Hiç bir halk üzerinde yaşadığı toprak- 
ları öyle kolaycasına bırakıp gitmez. Hele bu top- 
Tak Kafkasya gibi münbit ve-cennet bir yurt olur- 

. Yine büyüklerimiz "Kafkasya toprağının 
güzelliği nedeni ile, Çar bizi ülkemizden sürerek 
o verimli arazileri yakınlarına dağıttı..." diyorlardı. 

Çar'ın sürgün emrini vermesine ikinci bir 
sebep ise, "Çerkeslerin özgürlüklerine son de- 
rece düşkün, onurlu halk olmaları ve savaşçı 
yapılarıydı." Sürgün ile onlardan tamamen kurtul- 
mak istenilmiştir. 

Sürgün olayının, zor kullanılarak gerçekleş- 
tirilmesini, dedelerimizden duyduklarımızı nakle- 
derek anlatacağım. 1864'ten itibaren, ömrünü 
göç yollarında tüketen insanlarla, aracısız 
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konuşmuş olan kendi evlatlarının ağzından, biz- 

zat dinlediklerimi tuttuğum notlardan aktaracağım. 
Karadeniz kıyılarından Kuzey Kafkasya'nın 

ortalarına kadar olan saha tehcire tabi tutulmuştur. 
Köylüler, verilen süre içerisinde taşıyabildikleri 
eşyalarını alıp, Karadenize doğru yola koyulma 
mecburiyetinde idiler. Verilen sürenin bitiminde, 
Çar'ın kazak süvari alayları, köyün bir halkın evleri- 
ni boşalimalarını beklerlerdi. Yaşlı gözlerle, kalple- 
ri kan ağlayarak evlerini terkeden ve köyün bir 
başka ucunda toplanan yerli halk, sayım yapar- 
ken, Çar'ın kazakları köy evlerini ateşe verirlerdi. 
Nedeni ise, Çerkeslerin göçten vazgeçip evle- 

rine dönmelerini önlemek idi. Yuvalarını, toprak- 
larını, doğdukları yerleri bıraktıktan sonra taşı- 
yabilecekleri eşyayı alıp yollara dökülüyorlardı. 

Kafkasya içlerinden Karadeniz'e doğru yol 
almak ise, çıkılan yolculuğun ne denli güçlüklerle 
dolu olduğunu daha baştan itibaren göste- 
riyordu. Yol boyu kazak baskınları, göçmenlerin 
gündüz saklanmalarını, gece ıslık çalarak yol bul- 
malarını gerektiriyordu. Çar'ın Kazak alaylarının 
mezalimi halk türkülerimize girmiş, nice ağıtlar 
yakılmıştır. Zira bu perişan katfileler baskına 
uğrayıp parçalanırdı. Kaybolanların izleri ve akibet- 
leri hiçbir zaman belli olmadı. Sağ kalabilenler 
sapa yollardan geçerek uzun maceralardan sonra 
Karadeniz'e varabiliyorlardı.... 

Karadeniz kıyısına ulaşabilenler, kurtulabi- 
liyorlar mıydı..? Hayır, günlerce denizde ufuktan 
belirecek gemi beklenirdi. Bu arada yiyecekleri bi- 
ter, kış bastırır, barınaksız ve yiyeceksiz bekleyiş- 
ier başlardı. Çerkeslerin kara alın yazısını gören, 
perişan hallerinden duygulanan Rus generalleri 

de çıktı. Kafkas savaşlarında Çerkeslerce kafası 
delinen, Delik Kafalı General (Jeneral Şhagonej) 
ismi ile tanınan bir generalin, Karadeniz kıyısında 
gemi bekleyenlerin perişan hallerine acıyıp onları, 
çıktıkları yolculuktan caydırmak için çok çaba sar- 
tettiğini, yine dedelerimizden dinledik. 

Bir geminin ufukta görünmesinden hare- 
ketlenen halk, binbir umutla Halife'nin ülkesine 

ulaşabilmeyi umuyordu. Taşınan her yolcu kar- 
şılığı, Çarlık yönetiminden para alan Osmanlı tek- 

ne sahipleri, istiab hadlerinin çok üstünde yolcu 
alıyorlardı. Küçük tekneler 600'er kişiyi, koyun is- 
tifi dolduruyorlar, hastalananlar bulaşıcı | hastalık 
korkusu ile denize atılıyordu. 

Bunca yollara dökülen, perişan halde gem. 

ilere doluşanlar, gittikleri yeri biliyorlarmıydı..? 
İstanbul'a diye yola çıkan bu insanları gemiler, 
kendilerine emredilen limana doğru götü- 
rüyorlardı. Anadolu limanlarına, Samsun, Trabzon 
gibi... Kimileri de batı Karadeniz'deki Bulgar li- 
manlarına Varna ve Burgaz'a indiriliyorlardı. 
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O zamanlar Balkan ülkelerinde, Osmanlı 
İmparatorluğu'na karşı ulusal kurtuluş savaşları 
veriliyordu. Hepsi hrisiiyan olan bu halklar, 
içlerine müslüman ve yabancı bir ieba'nın 
yerleştirilmesini kesinlikle istemiyordu. Osmanlı 
Devleti de, ayaklanan Balkan halklarına jandar- 
malık yapmak üzere, savaşçı karakieri ile ünlü 
Çerkes muhacirlerini Balkanlardaki kargaşa olan 
yerlere yerleştiriyordu. Bulgar kaynaklarına göre, 
bu muhacirlerin 595.000 kişisi Bulgaristan'a iskan 
edildi. Diğer Balkan ülkelerine iskan edilenler de 
çok oldu. Bu göçmenlerin Sırp, Rum, Bulgar halkı 
ile o güne dek hiçbir ilişkisi ve husumeti olmadı. 

Birbirlerini tanımıyorlardı bile. : 

Marplerden, katliamların içerisinden kopup 
buralara ulaşabilenler, daha kendilerine gelme- 
den, yorgunlukları geçmeden, neye uğradıklarını 
anlayamadan, çetelerin komitacıların baskınlarına 
maruz kaldılar. Bir taraftan can derdi ile buralara 
sığınanlar, diğer tarafta politize olmuş komitacılar 
arasında kıyasıya bir mücadele başladı. 

Gemilerden bitap inen açlıktan, sefaletten, 
yorgun düşmüş, anlaşabilecekleri bir dil bilmeyen 
bu göçmenler, neye uğradıklarını ilkin şaşırı- 
yorlardı. Bu çetecilerin kendilerini vurmaya, öldür- 
meye, eşyalarını yakmaya başlamaları üzerine, 
yaşayabilmek ve korunabilmek için aynı karşılığı 
vermeye başladılar. 

O dönemdeki Avrupa basını Bulgarlara - 
karşı verilen nefsi müdafaa savaşlarını tam anlaya- 
madılar. Ve bizi barbarlıkla suçladılar. 

Çerkesler ne yapabilirlerdi...? İstanbul diye 
yola çıkmışlar, bilemedikleri yerlere dökülmüş- 
lerdi. Her iskan kararı gıyablarında veriliyordu. Bul- 
gar, Sırp, Rum komitacıları kendilerince haklı olab- 
ilirlerdi. Ancak, gelenler kendi iradeleri dışında 
buralara iskan edilme mecburiyetlerini anlaya- 
madılar. Onların müslüman ve kendilerinden ol- 
mayışı Bulgar çetelerinin Muhacir köylerini, 
çiftliklerini basmalarına, harman ve ağıllarını ateşe 
vermelerine ve ileri gelenlerini dağa kaldırma- 
larına sebep oluyordu. 

Yeni gelinen ve pek tekin olmayan bu yer- 
lerde, mevcut minval ve kargaşa içinde yaklaşık 
13 yıl kaldılar. 1877 Osmanlı-Rus savaşı patlak ve- 
rince, Çerkeslerden Kafkas Süvari alayları teşkil 

edildi. Balkanlarda ve doğu sınırında Halife'ye 
olanca güçleriyle hizmet verdiler. Savaşın Os- 
manlılar aleyhine bitmesi üzerine Berlin ant- 
laşmasına konan bir madde ile Çar, Çerkeslerin 
Slav hudutlarına yakın oturanlarının uzak- 
laştırılmasını istiyordu. Çerkesler için ikinci bir teh- 
cir başlıyordu. Dinlenemeden yer yurt tutamadan 
yeniden yollara döküldüler. Balkanlardan Sela- 
nik'e doğru yollar atlı, yaya, genç yaşlı, kadın, er- 
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kek insanlarla doldu. Nereye gidiyorlardı? Doğ- 
dukları bölgelerden ayrıldıklarından bu yana ner- 
eye gittiklerini hiçbir zaman bilemediler. 

Selanik'ten tekrar yola çikan ve ikinci muha- 
ceretini yaşayan başsız ve sahipsiz kalmış bu in- 
sanlar, gemilerle Suriye'nin Lazkiye Limanına 
götürüldüler. Araplar arasında başlayan milliyetçi 

akımları nedeniyle, Araplar da aralarına yeni ve 
değişik toplumları almak istemediler. Her ne kadar 
Lazkiye'ye çıkışları engellenmek ve yeni iskan 
yerlerine yerleşmelerine mani olunmak isten- 
diyse de Amman, Halep, Mumbic ve Golan'da ye- 
niden iskan edildiler. 

Değişik halkları içerisinde barındıran ve 
asırların devlet idaresinde ve iskan politikasında 
uzmanlaştırdığı Osmanlı Devleti, bağımsızlık mü- 
cadelesine başlayan Araplara, başsız kalmış ve 
can derdine düşmüş Çerkesleri burada da jandar- 
ma görevi yapmak üzere yerleşiiriyordu. Çerkes- 
lerin bir kısmı iklim uyuşmazlığı nedeniyle çeşitli 
hastalıklara yakalandılar. Bir çoğunun Trahomaya 

yakalanıp gözleri kör olmaya başlayınca, yaşaya- 
bilecekleri yeni yerler aramaya çıktılar. Göçmenlik 
sürüp gidiyordu, bir türlü bitmek bilmiyordu. 1878 
yılında gerçekleşen ikinci tehcirden itibaren 4 yıl 
süren bir dolaşmadan sonra, 3. bir hicretle 
şimdiki yerlerini bulabildiler. Göç bununla da bit- 
medi, 1967 yılında Arap-İsrail Savaşı sonucu işgal 
edilen Çerkes köy ve kasabalarının halkı kaderle- 
rindeki dördüncü göçü de gördüler. Golan'dan 
ayrılarak Suriye'nin iç kesimlerine dağıldılar, bir 
kısmı ise Amerika'ya kadar gitmiş oldu. 

Anadolu'nun pek çok yerinde, hiç ummadı- 
ğımız yerlerde, sıtmadan karınları şişerek ölenler 
ile açlık, setalet ve hastalıktan ölenlerin bıraktıkları 
Çerkes mezarlıklarına rastlarsınız. Bilhassa gemi- 
lerden ilk indikleri yerler olan Samsun ve Trabzon 
liman kentlerinde ölenlerin durumu içler acısı idi. 

O zor yılları, bitmeyen göçmenlik dönem- 
lerini, birbirimize yardımlaşarak atlatmaya çalıştık. 
Bu yardımlaşmalara 1864'ü takip eden o devir in- 
sanları yerleşecek yer ararken, orada burada ko- 
nup göçerken, hep birbirlerine sahip çıktılar. O 
perişan göçmen kafileleri bir yerde konaklarken 
.veya bir şehirden geçerken, bir meydanda ya da 
hükümet konağının avlusunda istirahat ederken 
onlara yine, daha önce oralara yerleşmiş kardeş- 
leri sahip çıktı. Karınlarını doyurdular. Hastalarına 
baktılar, elbise verdiler. Camilerin içerisinde ve 
evlerde kışı geçirttiler. 

Bizim şanssızlığımız Anayurttan sürgün 
olayı ile başlar. Bir halk için düşünülebilecek en 
müşkül ve dramatik olayları yaşıyarak bu günlere 
geldik. Hiçbir halkın başına bizim başımıza gelen- 
ler gelmedi. Hiçbir halk bizim kadar dağıtılmadı. 
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Bütün bu olumsuzluklara rağmen halâ kökenimizi 
koruyabiliyoruz, halâ bir arayış içerisinde böylesi 
toplantıları düzenleyebiliyoruz. 

Sevgili Hemşehrilerim... 
Yakın geçmişimizi özetleyen konuşmama 

bu günlerimizi anlatarak devam edeceğim. Dün- 
den bu günlere nasıl geldiğimizi, varolmak için 
verdiğimiz mücadeleleri, derneksei ve kültürel 
iaaliyeitlerimizi benden sonra konuşacak olan ar- 
kadaşlarım teterruailı olarak anlatacaklar. 

Kuzey Batı Kafkasya'nın 9495'lere varan 
boşaltılmasından sonra, bu boşalan yerlere başka 
halklar yerleştirildi. Sürgün esnasında orada bura- 
da unutulanlar, hastalar, yola devam edemeyen- 
ler bir araya gelmeye başladılar. Sürgün fırtına- 

sının geçmesiyle bu insanların kurdukları, köyler, 
yerleşim birimleri yeniden hayat bulmaya başladı. 
Çarlığın yıkılması ile kültürlerini yeniden geliştirme 
olanağı buldular. Her halk gibi bizimkilerde kendi 
dilleri ile kendi yazılarına kavuştular. Böylece ulu- 
sal kültürlerini. kendi dilleri ve kendi yazıları ile 
çiçeklendirdiler. Bütünden kopmadan kendi ken- 
dilerini yönetir oldular. Kurdukları Cumhuriyetle- 
rin ya da özerk bölgelerin gücü artmaya başlayın- 
ca, belli imkânlara kavuşunca Çarlık devrinde yitir- 
dikleri kardeşlerini aramaya başladılar. Geçmişte 
büyük haksızlıklara uğrayan, büyük acılar yaşayan 
akrabalarını, kardeşlerini aramak için 1969'lardan 
itibaren Çerkes aydınları yollara çıktılar. Ortado- 

© ğu'yu gezerek kendileri gibi konuşan bizleri bul- 
dular. Biz ise onlar gibi kendi dilimizle yazamıyor- 
duk. Dilimizle güzel sözler söyleyemiyorduk. 

Değerli Hemşehrilerim... 

Sonbaharda fırtınanın savurduğu yaprak- 
ları düşünün. Rüzgâr onları nasıl ki yerden yere 
çarpa çarpa dağıtırsa, bir daha bir araya geleme- 
mecesine bizi de kötü kader öylesine dağıttı. 
1864 lerde 2 milyon civarındaki göçmen nüfusu 
arimadı. Hep eksildi. Bugünde böylesine sahip- 
sizlik, kimsesizlik, dağınıklık devam ederse bulun- 
duğumuz yerlerde birer hatıra olarak ismimiz 
anılacak. Derneksel faaliyetlerle, şehirlere gelen- 
lerimizin kültürlerini yaşatmaya çalışıyorsak ta, bu- 
nun kesin çözüm olmadığını biliyoruz. 

Kuzey Kafkasya'nın başka başka bölge- - 
lerinden gelen bizler, ister Abhaz, ister Adiğe, 
Oset, Lezgi, Karaçay ya da Çeçen hepimiz 
kardeş gibiyiz. Bir arada birbirimizden güç alarak 
bir derneğin çatısı altındayız. Birlikte olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Hepimize toptan "ÇER- 
KES" diyorlar. Öyle tanınıyoruz. 

Çoğunluğun içinde erimenin yani Asimilas- 
yonun ne olduğunu iyi bildiğimiz için, büyük 
şehirlerde yok olmamak için dernekler çevre- 
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sinde kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. 
Ekonomik nedenlerle şehirlere gelen in- 

sanlarımız, birbirlerine uzak semilerde yerleşiyor- 
lar. İş sahaları da tamamen farklı alanlarda oluyor. 
Sonuç olarak, şehirde doğan çocuk, sokakia 
kendi dilinden anlıyanlarla oynayamazsa, okulda 
kendi diliyle eğitim alamazsa, diliyle okuyup yaz- 
mazsa, doğal olarak yok oluş kaçınılmaz hale geli- 
yor demektir. Ve bugün bizler yok oluş girdabının 
iam ortasındayız. Her geçen zaman karışık evlilik- 
lerin de etkisiyle erimeyi hızlandırmakiadır. 

O halde çare nedir..? 
Tüm muhacerette yaşayanlar, aynı sorun- 

larla içiçe yaşadıklarına göre, bugün olmazsa bile 
yarın, hepimizi acımasız Asimilasyon bataklığı yu- 
iacak demektir. Her ne şekilde olursa olsun, va- 

tanlarından koparılmış olarak yaşamak durumunda 
kalan bizler, küllürümüzü korumakta güçlük 
çekmekieyiz. O halde üstesinden gelemediğimiz 
sorunlarımız var demektir. Bunlara çözüm aramak 
ve bulmak gerektiği kanısındayız. 

o 125 yıldır Ata toprağımız Kuzey Kafkas- 
ya'ya duyduğumuz özlem Savsuruko'nun ateşi 
gibi hiç bir zaman sönmemiştir ve sönmeyecektir. 

Yok oluşa nihai bir çözüm olarak, dünyaya 
dağılmış, birbirinden kopuk, insanlarımızın, bir 

coğrafi bütünlük içerisinde, atalarının toprak- 
larında aynı dili ve kültürü paylaşmak üzere bira- 
raya getirilip toplanmasından başka bir çare bu- 
lunmadığı kanısındayız. 

Değerli Hemşehrilerim... 
Bir kaç kuşağı kapsayan 125 yıl bir ulusun 

yaşamında az zaman değildir. Bu zaman zarfında 
bizler, evliliklerle yaşadığımız topraklardaki insan- 
larla akraba olduk. Mal, mülk edindik, iş sahibi ol- 
duk. Bu toplumlarda saygın bir yer edindik. 

Sevilen ve sayılan kültürel bir topluluk ola- 
rak, içinde yaşanılan devletlerin toprak bütün- 
lüklerine yönelik her hangi bir talebimiz olmamak- 
la, insanın en doğal haklarından olan dil ve kül- 
türün yaşatılması, geliştirilmesi konusundaki yasal 
engellerin kaldırılması gerektiği kanısındayız. 

Dünyada demokratikleşme hareketleri bü- 
yük bir ivme kazanırken, ülkemizde değişik dil ve 
kültürlerin yaşatılarak geliştirilmesi hususunda 
halâ bazı tereddütlerin varolduğunu görmekteyiz. 

Avrupa topluluğu ile bütünleşmek is- 
tediğinde ve çabasında olan ülkemizde, bu 
tereddütlerin artık ortadan kalkmasını dile- 
mekteyiz. Basından izlediğimiz kadarıyla, 
siyaset ve devlet adamlarımız farklı dil 
ve kültürlerin geliştirilmesindeki engellerin 

kalkması gerektiğini belirtmektedirler. 

Bu bizler için sevindirici bir gelişmedir. Res- 
mi dil Türkçe olmakla birlikte, isteyenlerin kendi 
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ana diliyle konuşması, yazması, şarkı söylemesini, 

insanların haklarına saygının bir gereği olarak 
görüyoruz. Ayrıca, ana babalar çocuklarına kendi 
dil, kültür ve geleneklerine, ata isimlerine uygun 
isimler verebilmelidir. Bu konuda insani bir tutum 
izlenmesini, tüm siyaseti ve devlet adamla- 

srımızdan beklemekieyiz. ” 
Çerkesler Türkiye, İsrail, Ürdün, Suriye ve 

benzeri ülkeler içinde yaşamakta, yaşadıkları ül- 

kelerin dar ve güncel politikaların ötesinde sürekli 
olarak her zaman sadakat, doğruluk ve çalışkanlık 
örneği olmuşlardır. İsrail, Ürdün ve benzeri ülke- 
lerde ana dilleriyle konuşmaları okul açıp eğitim 
yapmaları, yukarıda saydığımız özelliklerini pekiş- 
tirip, güçlendirmekten başka, olumsuz bir sonl- 

ca sebebiyet vermemiştir. Bu örneklerde olduğu 
gibi Türkiye'de de, ülkemiz insanları kendi dillerini 
konuşup geliştirebilirlerse, bu ülke bütünlüğünü 
bozmayı bırakın bir yana tam aksine, ülke 
kültürünün bir bütünlük içerisinde, renklenmesi 
ve zenginleşmesi, monotonluktan kurtulması 
sonuçlarını getirir ki, bu kültürün sahipleri olan in- 
sanlarımızda, bu imkânı tanıyan devletine daha 
sıcak duygularla bağlı kalmak ihtiyacını duyar. 

Değerli Hemşehrilerim... 
Bugünkü durumumuzu özetleyerek, yarın- 

larda ne yapmamız gerektiğine de bir göz atalım. 
Muhacereite yaşayanların er geç yakın bir 

gelecekte peyder pey yok olacaklarını, buna 
mani olunamayacağını, yaşantımız esnasında 
görerek öğrendik. 

Biraz da K. Kafkasya'daki mevcut duruma 
bir göz atmakta yarar vardır. K. Kafkasya insanının 
yurdundan çıkartılmasıyla boşalan yerlere, diğer 
halklar getirilmiştir. Şimdiki ulusal bölgelerde de 
mevcut nüfusa göre, azınlıkta kalınan yerler 
vardır. Bilhassa Kuzey Batı Kafkasya'da Abhazya 
ve Adiğe, Abazinlerin yaşadığı Cumhuriyet ve 
özerk bölgelerde Çerkesler kendi yurtlarında, 
azınlık haline düşmüşlerdir. Ulusal bölgelerin 
adacıklar şeklinde olması, aralarının başka halklar- 
ca doldurulmuş olması, birbirleriyle her türlü 
kültürel iletişimlerini aksatmaktadır. Aynı dili 
konuşan Adığeler; Kabartay-Balkar, Karaçay- 
Çerkes, Adığey ve Soçi civarındaki kıyı şapsığları 
olmak üzere 4 ayrı yerleşim yerinde, kendi Cum- 
huriyet ve özerk bölgelerinde, biribirleriyle, te- 
masları son derece az, kendi kendine yetinen, 
küçük grupçuklar şeklinde yaşamaktadırlar. 

Birliktelik ortadan kalkınca, güçte o oranda 
azalmakta, dışarıdan, muhacerette yaşayan Çer- 
keslere uzatılan elde, o derece güçsüz olmak- 
tadır. Anavatandaki bu Adığe gruplarının şimdilik 
yapabilecekleri en yararlı iş, ulusal adlarını taşıyan 
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tek bir Cumhuriyette birleşmeleridir. Tek Cumhu- 
riyette konuşulacak dilin tek dil ve tek alfabenin 
bulunması, en ideal olanıdır. En kolay iş, alfabeyi 
birleştirmekle işe başlamaktır. Sonra da her lehçe 
grubu birazcık fedakarlık yaparak, dili teke indir- 
meleri gerekir. Bu biz muhacereiieki Çerkeslerin 
dileğidir. 

Gönlümüz, tüm K. Kafkasyalıların bir tek bir- 
lik Gumhuriyetinde biraraya gelmelerinden ya- 

nadır. O zaman onlar, hem birinci dereceden fe- 
derai cumhuriyet olurlar, hem de dışarıdaki 
kardeşlerine daha çok iaydalı olacak çalışmalara 
girebilirler. 

Gorbaçov'un gelişinden bu yana, Sovyei- 
ler Birliği'nde çok büyük değişimler yaşanmak- 
tadır. Son duruma göre tederai cumhuriyetleri bir- 
liikten ayrılmamaları kaydıyla, kendi ekonomik ve iç 
işlerinde geniş özerklikler tanınmaktadır. Aynı za- 
manda yabancı devlet ve milletler arası kuruluşlar 
nezdinde ayrı temsilcilikler açabileceklerdir. 

Kabile düzeyi egoizmi ile, kısır ve küçük 
kalmaktansa, birleşerek, ekonomi ve iç işlerinde 

ların da saygınlığını arttıracaktır. 
Şunu üzülerek belirteyim ki, K. Kafkasya'da 

yaşayanlar ile, dışarıya giden kardeşler arasında, 
yeterince karşılıklı ilişki kurulamamıştır. Şüphesiz 
bunun politik, sosyal, ekonomik ve tarihsel pek 
çok nedeni vardır. Bu nedenlerin değişen ulusla- 
rarası ilişkilerin sonucu olarak, ortadan kaldırı!- 
masını ve bu ilişkilerin yoğunlaşmasını diliyoruz. 

Çar zamanında yapılan hata ve haksızlık- 
ların şimdiki Sovyet yöneticilerince düzeltilmesi 
bir insanlık borcudur. Ulusların kaderlerini tayin 
hakkı ilkesini benimsemiş, insan haklarına saygılı 
tüm devletlerin bu tarihsel haksızlığı anlayacağını 
ve gerekli desteği vereceğini ummaktayız. 

Tüm dünyada silahsızlanma çalışmalarıyla 
başlayan ve giderek güçlenen evrensel barış 
umutlarının yeşerdiği ortamda böylesi bir girişim, 
Kafkasya dışında yaşayan ve yok olma çizgisine 
gelen toplulukların umutlarını artıracak, yaşama 
daha bir güzel sarılmalarını sağlayacaktır. 

Böylece, parçalanmış ailelerin birleşmeleri 
için dönenler, geride bıraktıkları akrabalarının ve 
kalan insanlarının dostluklarını, doğdukları ülke ile 
anayurtları arasına, taşıyarak, dostluk ve iyi niyet 
köprüsü oluşturabilirler. 

Bununda, barışa büyük katkısının ola- 
cağına inanıyor. Bu inançla kültür haftamızın ve 

etkinliklerimizin yararlı olmasını diliyoruz. Ülkede 

tekrarlanmasını diler hepinize saygılar sunarım. 

Aslan ARİ Ni 

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı 

ANKARA 
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Bu arada Almanya'dan gelen ve 
Kültür Haftası'na katılanları bir ulusal ka- 
dirbilirliğe çağıran anlamlı telgrafı okun- 
du. Telgraf aynen şöyle idi. 

Sayın | 
Aslan ARI 

Kafkasya Kültür Derneği Başkanı, 
Ankara 

Tarihimizin en acı günlerinden biri olan 

göçü anma töreninde aranızda olmadığımdan do- 
layı çok üzgünüm. 

Böyle bir günün tarihimizde ilk defa der- 
neğimiz tarafından hayata geçirilmesi anlamlı ve 
taktirle karşılanacak bir gerçektir. Temennim bu- 

nun bundan sonra her yerde, her yıl anılmasıdır. 

Yüzyılı geçkin bağımsızlık ve hürriyet 
mücadelesinde, hayatlarını anavatanları uğrunda 

feda eden, nice kahramanlarımızın unutulmaması 
onların onure edilmesi için adlarının burada okun- 
masını ve saygıyla anılmasını rica ederken, Kültür 
Haftası'nın da başarılı geçmesi arzu ve temennile- 

rimle, sonsuz saygı ve sevgilerimi tüm hemşeri- 
lerime sunarım. 

.Bugüne kadar adlarını tesbit edebildiğim, 
bağımsızlık savaşı, politika ve kahramanlarımızın 
adları şunlardır : 

Mansur, Şıbleguko Rassu, İndariko, Haj 
Huj Bek, Zepş, Şıhan Jeri, Pşımaf, Ali.bi Uzerok, 
Kalevibateko Katukuay, Kehriko Şamuz, Hattiv, 

Pşadyue, Nastuğ, Hatıkoyıko Jambolet, Tığuj, Ali 
Ahmet, Mehmet Efendi, Haj Dakhumoko, Bje- 

duğ Pşısı Pşık'uy, Şemit Urosşoko Yislam, Yeriko 
ko Yislam, Kissa yöresinden Haj Dathumko, Ber- 
zek Alkhaz ko Bayıslam, Yerikoko, Havidiıko, 

Kerzız ve Haşmetiko, Halaşe'den Hamed, 
Şapsığ'dan Yefanıko Mehmet Ali, Abun'dan Ha- 
tuz Çeteğaş, Şapsığ Pak, Huşt Hafığ, Hatuk 
Uzukk, Huşi Bardam. Hurayko Hafıj ve diğerleri. 
Adıge'lerin gerçek dostu Polonyalı subay Theo- 
phil Lapinski ve 100'ü geçkin arkadaşları aynı 
onura layık bir Adıgesever olarak aniyoruz. Onlar 
asla unutulmamalı, gönüllerimizde ebedi olarak 

yaşamalı yaşatılmalıdır. Saygıyla minnetle hepsini 
anıyoruz. 

Dr. Batıray ÖZBEK 

Bu arada bir yandan gelen telgraflar 
okunurken diğer yandan da tebliğlerin su- 
nulması için hazırlıklar yapılıyordu. Otu- 
rumu yönetmek üzere Prof.Dr. Nihat ÖZEN 

- yerini aldıktan sonra bir dinleyicinin sun- 
duğu öneri ile 125. Yıl Kültür Haltası'nın 
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“Rusya, 1774' te 

sonuç bildirisinin hazırlanması için bir 
komite oy çokluğuyla oluşturuldu. 

125. Yıl Kültür Haltası'nın ilk günü, 
Türkiye dışından gelen K.K.'lıların tanıtıl- . 
masından sonra, diğer K.K.K.D. lerin tem- 
silcileri birer konuşma yaparak 125. Yıl K. 
Haftası ile ilgili dilek ve temennilerini be- 
lirttiler. 21 Ekim 1989 tarihindeki günlük 
program K. Kafkasya ve diğer ülkelerden ge- 
len K.K. lıların tercüman aracılığı ile yap- 
tıkları günün anlam ve önemini vurgula- 
yan konuşmaları ile tamamlandı. 

Sürgündeki K.K. ların Şiir, Resim-El 
sanatları ve Eski Eserlerden oluşan sergi, 
.hafla boyunca Altındağ Belediyesi Kültür 
Sitesi'nde sergilendi. 

Aynı günün akşamı, düzenlenen ye- 
mekie Adıgey Ö.S.S. Cumhuriyeti'nden ko- 
nuk olarak katılan Adıge Tiyatro Sanatçısı 
MURETE Çepay söylediği Adığece şarkı- 
larla katılanlara duygulu dakikalar ya- 
şallı. 

22 Ekim 1989 günü saat 15.00 de, 
Prof.Dr. Nihat Özen'in yönettiği oturumda 
söz alan Cevdet Hapi, 18-19. yüzyılda Kuzey 
Kafkasya'nın sosyo-ekonomik ve politik 
yapısını değerlendirdi. 

Cevdet Hapi, binlerce yıldan beri özgür ve 
bağımsız bir yaşam sürdüren, devletler ve uy- 
garlıklar kuran K. Kafkasyalıların, 16. yüzyılda 
(1557), İran ve Osmanlı-Kırım saldırıları karşısında, 
Ruslarla ittifak ve dayanışma içine girmek zorunda 
kaldıklarını belirterek konuşmasına başladı. 

Osmanlılar ve İran aleyhine genişleyen, et- 
kinliğini K. Kafkas- 

ya'da da arttıran 
  

Kabartay ve K. 
Osetya'yı ilhak etti. 
1774-81'de İnguş 
ve Çeçen, 1783'te 

Kırım ve Kuzey 
Kuban (K. Adiığey), 
1790'da Bakar, 

1801'de Gürcüs- 
tan, 1809 - 10'da 
Abhazya, 1812'de 
Dağıstan ve K. 
Azerbaycan,1828' 

de Karaçay top- 
raklarını kesin bir denetime alan Ruslar. 1829'da 
Bağımsız Adığey'i (Çerkesya) müstahkem hatlarla 
kuşatıp teslim almayı planladılar. 

Ancak, 1830'da, beklenmedik biçimde 
Dağıstan ve Çeçenistan'da İmam Gazi Muham- 
med önderliğinde büyük bir ayaklanma baş- 
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gösterdi. Müridizm adı da verilen bu hareketin 
başına 1834'te İmam Şamil geçti. Ama, Mürid Ha- 
reketi, Adiğey ile birleşmeyi gerçekleştiremedi. 

Şamil 1859'da Ruslara teslim oldu. Bu ara- 
da Adiğey'e gönderdiği Naibi Muhammed Emin 
de çirkin bir biçimde Rusların tarafına geçiti. 

1860'da Bağımsız Adığey,batıda, Byelaya 
(Şhaguaşe) Irmağı ile Karadeniz arasında kalan 
dar bir alana sıkıştırıldı. Adiğeleri yenemeyen 
Ruslar, onları yurtlarından sürmeye karar verdiler. 
Alınan bu karara göre, Adığeler, ya Osmanlı top- 
raklarına göç edecekler ya da Laba ve Kuban 
ırmaklarının solunda gösterilecek yerlere 

-yerleşeceklerdi. Bunun dışında, Adığelerin 2Ö 
km'den çok Karadeniz'e sokulmaları yasak- 
lanıyordu. Nitekim, kıyıdaki Adığeler 20 km kadar 
içerilere sürüldüler. 

21 Mayıs 1864'de Rusların, başkenti Soçi' 
nin doğusundaki Kbaada yaylasını ele geçir- 
meleriyle Abzah, Şapsığ ve Vubıhların birleşik 
mücadelesinin son bulduğunu belirten C. Hapi, 
sürgün kararı gereğince, Rus belgelerine göre 
1863-64 yıllarında Karadeniz limanlarından 418 
bin kişi göç ettirildi, dedi. Başka nedenlerle göç 
-edenler de katıldığında, sayının 1858-65 yılları 
arasında 493 binin üstüne çıktığını söyleyen 
Hapi, belgelere göre, göçe yaklaşık 45 bin Natu- 
hay, 27.300 Abzah, 165.600 Şapsığ, 74.500 
Vubıh, 11.800 Ciget, 10.500 Bjeduğ, 30 bin 
Abazin, 4 bin Besleney, 15 bin Kemguy, Mahoş 
ve Yecerukay, 30.600 Kubanlı Nogay, 17 bin Ka- 
bartay ve 23.100 Çeçen'in katıldığını belirtti. 

Gerçek sayının bunun çok üstünde olması 
gerektiğini söyleyen C. Hapi, 1877'de, ayaklan- 
maya katılan üç Abhaz ilçesinden (okrug), Rus 
belgelerine göre 32 bin Abhaz'ın da ayrılıp Os- 
manlı topraklarına yerleştiğini belirtti. C. Hapi 
şöyle devam etti: 

Rus yönetiminin kurulmasıyla birlikte, K. 
Kafkasya'da idari ve sosyal reformlar yapıldı. 
Örneğin, Kuban, Terek ve Dağıstan bölgelerinde. 
(oblast) K. Kafkasyalılar için ilçe (okrug) yö- 
netimleri kuruldu, soylu ayrıcalıkları ve kölelik 
kaldırıldı; çağdaş ilişkiler gelişmeye, ekonomik 
yapı değişmeye ve bir ulusal aydın: tabakası 
yetişmeye başladı. Yer yer anadili eğitimine de 
yer veren devlet okulları açıldı. 

Ekim devriminden sonra, 1920-22 yılla- 
rında, K. Kafkasya halklarının tümüne özerklik ve- 

rildi. Yapılan değişiklikler sonunda, 1936'da K. 
Kafkasya'da Dağıstan, Çeçen-İnguş, Kuzey 
Oset, Kabartay-Balkar özerk cumhuriyetleriyle, 
Karaçay, Çerkes ve Adığe özerk bölgeleri ve 
Şapsığ Ulusal İlçesi (rayon) bulunuyordu. 
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- durumu anlattı. 

| 1922-41 arasında yaşayan Şapsığ Ulusal 
ilçesi yerine, şimdi sınırları Karadeniz kiyısına 
uzanacak ve bir bakıma, Çarlığın Adiğeler için koy- 
duğu kiyiya yerleşme yasağını delecek bir Şapsığ 
Özerk İlçesi'nin (rayon) kurulması, ortak imza ile 
talep edilmiştir. Ayrıca, Adığe ÖB de, gelişmek 
için, Krasnodar eyaletinden (kray) ayrılmak ve 

cumhuriyet olmak istemekiedir. 

Başka bir olumlu girişim de, 1985'te 

Kiyıboyu Şapsığe'de Adiğece eğitimin yeniden 
başlatılması, önceleri seçmeli ve haftada iki saat 
olan anadilinde eğitimin zorunlu hale getirilmesi 
ve 1-9. sınıflarda 4 saaie çıkarılması; Suriye'den 
dönecek 28 aile için Maykop yakınlarında bir köy 
kurularak, Anayurda dönüş olayının resmileş- 

iirilmek istenmesidir. 

Olumsuz durum ise, Kıyıboyu Şapsığe'de 
kurulacak olan Şapsığ Özerk İlçesi'ne özellikle 
Karadeniz kıyısından toprak verilmesine, bazı 
Rusların itiraz etmiş olmalarıdır. Oysa, deniz 
kıyısına uzanmayacak bir Şapsığ ilçesi, kuşkusuz 
ekonomik açıdan gelişemeyecektir. 

C. Hapi, Abhazya konusunda da, sorunun, 
Abhazların kendi ulusal varlık ve kültürlerini koru- 
mak için aldıkları önlemleri, kendi politikaları ile 
bağdaştıramayan Gürcü ayrılıkçılarının taşkın- 
lıklarından kaynaklandığını belirimiştir. 

22 Ekim 1989 programında C. 
Hapi'den sonra söz alan Osman Çelik, 
"Tarihte Kafkas-Osmanlı ilişkilerini tarih- 
sel belge ve kaynaklardan yararlanarak ir- 
deledi. 

Osman Çelik konuşmasında "Os- 
manlı-Kafkas ilişkilerinin 15. yy. da 
başladığını, ilk karşılaşmanın Doğu Ka- 
radeniz sahillerinde gerçekleştiğini" belirt- 
tükten sonra 15. 

yy. ortalarında. 
Kafkasya ve çev- 
resindeki siyasi 

  

Kırın Han- 
lığı'nın (Hacı Ge- 
ray) nüluz ala- 
nını genişletmek 
amacıyla F. Sul- 
tan Mehmet'ten 
yardım istedi- 
gini ve bu doğ. 
rultuda Osmanlı 
Donanmasının 
1454 baharında 
Karadeniz'de ke- 
şile çıktığını, Trabzon Limanını topa tut- 
tuğunu, Sohum Kalesi'ni elegeçirdiğini, Os- 
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manlıların Sohum Kalesi'ni elegeçirmekle 
ilk defa Abhazya sahillerinden Kafkasya 
topraklarına ayak bastıklarını belirten 
Osman Çelik, Osmanlı-Kafkas iliş- 
kilerinin Karım #lanlığı aracılığı ile kurul 

  

Kafkasya' ya . uzak, Osmanlı Valilerinin 
gözcü durumunda kaldığını vurguladı. 

Osmanlı Komutanlarının ve yöne- 
timinin K. Kafkasya'daki siyasi ve dini bir 
bütünlüğün olmayışına şaştıklarını belir- 

ten O. Çelik, K. Kafkasyalıların Kırım sal- 
dırıları karşısında Çar IV. İvan'dan yardım 
istediklerini bu amaçla 150 kişilik bir he- 

  

yetin Moskova'ya gittiğini, 1567'de Terek . 
Nehri boyuna Çarın asker gönderdiğini, 
müstahkem karakollar kurduğunu, 1570 
yılında Kırım Hanı Devlet Geray'ın ordusu 
ile Kaberdey Prens Temiriko'nun ordusu 
arasında çok kanlı bir savaşın olduğunu 
anlattı. Müslüman olan K. Kafkasya- 
lıların Osmanlı İmparatorluğu'ndan yar- 
dım istediğini ve Osmanlı ordusu ile bir- 
likte İranlılara karşı yürüdüklerini, bu 
hizmetin istanbul' da değerlendirildiğini 
belirtti. 

Osmanlı Devleti'nin ve Kırım Han- 
lığı'nın Kafkasya'da uyguladığı yönetim 
tarzına da değinen ©. Çelik, Kırım Hanı 
Kaplan Geray'ın Kafkasya'dan 3000 köle is- 
temesi üzerine çıkan savaşta Hanın ordu- 
sunun dağıtıldığını Hanın hayatını zor 
kurtardığını anlattı. 

Osmanlı-Kırım, Osmanlı-Kafkas, 
Kırım-Kafkas ilişkilerinin tutarsızlığını 
da anlatan O. Çelik, 1768-1774 Osmanlı- 
Rus Savaşı sonrası, Kırım Hanının 1769 

Ocak ayında Rusya'ya düzenlediği bir sefere 
tamamen süvarilerden oluşan bir Kafkasya 
Ordusu'nun katıldığını belirtti. 

1828'de başlayan Osmanlı-Rus sava- 
şından sonra, Osmanlı Devleti'nin Kafkas- 

ya'da hiçbir askeri gücünün kalmadığını, 
Rusların Kafkasya'yı işgal ettiklerini, işgal 
sonrası bağımsızlık savaşının başladığını, 
yenilgi ile sonuçlanan savaştan sonra 
büyük göçün başladığını anlatan O. Çelik, 
Kafkasya İnsanı için "Kafkas Davası'nın 
bitmediğini vurgulayarak konuşmasını ta- 
mamladı. 

22 Ekim 1989 günkü oturumda 
üçüncü konuşmacı olarak söz alan İzzet 
Aydemir 1864 Kafkas Göç'ünün neden ve 
sonuçlarını kapsamlı bir biçimde anlattı. 

Konuşmasına, “1859 yılı öncesi ve 
. 1864 yılı sonrası dönemlerinde anavatan- 
larından ayrılışlarına göç imajı verilebi- 
lirse de, 1859-1864 yılları arasındaki 
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ayrılışları tamamen bir sürgün olayıdır." 
diyerek başlayan İzzet Aydemir, "sürgüne 
gönderilenlerin sayılarını Rus-Osmanlı 
Çerkes kaynaklarına göre 1,5 milyon ola- 
rak belirtti. Bu 
rakamlara yüz- 
binlerce Ab- 
haz'ın dahil ol- 
madığını vurgu- 
layan İzzet Ayde- 
mir sürgünün 
nedenlerini dört 
grupta irdeledi. 

i- Çarlık-Rus 
yönetiminin 
girişimleri, 

2- Osmanlı 
imparatorluğu 
ile diğer dış 
güçlerin giri- 
şimleri, 

3- Dini etkenler, 

4- O dönemdeki Çerkeslerin sosyal du- 
rumları. 

Sürgün sonrası Çerkeslerin durumlarını 
irdeleyerek konuşmasını sürdüren İzzet 

Aydemir, Cumhuriyet sonrasını da ilginç 
örneklerle anlattı. 1920 yılındaki Ata- 
türk'ün konuşmasını (T.B.M.M. zabıt ceridesi, 
Cilt 1, Devre |, İçtimaz 2. Tarih: 4.4.1920, sayfa 
16-17) hatırlatırken 1923-1924 öğretim 
yılında, Bolu Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Necati'nin Düzce Ortaokulunu kapattırma 
marifetine, 2 Mayıs 1923 yılında Gönen, 
Bandırma ve Manyas'a bağlı 15 Çerkes 
köyünün. Anadolu'ya topluca sürülmesine 
ve bu sürgüne imza koyan dönemin Çerkes 
kökenli başbakanı Rauf Orbay'ın piş- 
manlığına da değinen İ. Aydemir; 21 Hazi- 
ran 1934 gün ve 2525 sayılı yasanın ge- 
rekçesini Şükrü Kaya'nın konuşmasından 
aktardı. 

Türkiye'ye gelen Avrupalı bir Kafka- 
soloğun "Siz Çerkesler muhacerette çok 
büyük bir direnme göstermeyi başara- 
bildiniz. Bu bence dünyanın sekizinci hari- 
kasıdır." sözünü aktarırken, "Geçmişin ka- 
ranlıklarından sıyrılabildiysek, geleceğin 
aydınlığına kavuşacağımızdan hiç şüp- 
heniz olmasın!" diyerek konuşmasını ta- 
mamladı. 

- Dördüncü konuşmacı olarak söz alan 
Dr. Cahit Tutum, İngiliz Belgelerine göre 
1864 Kafkas Göçü ve Çerkeslerin İskanına 
ilişkin yazışma belgelerinin bir kısmını 
sundu. 

Dr. Cahit Tutum'un konuşmasının 
özetini kendi ifadeleriyle sunuyoruz. 
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1864 GÖÇÜ İLE İLGİL İ BAZI 
İNGİLİZ BELGELERİ 

(Ankara Kuzey Kafkasya Kühür 
Derneği 125. Yıl Kültür Haftası Programı 
Çerçevesinde Cahit Tutum tarafından 
Verilen Konteranstan özeiler) 

“..1864 yılında Kafkasya'dan göçe zorla- 
nan Çerkeslerin serüveni, tarihin gölgeli sayia- 
larından biridir. Aradan 125 yıl geçmesine karşın, 
olay tüm boyutlarıyla henüz oriaya konula- 
mamıştır. 
  — Osmanlı, Rus 

ve İngiliz, kısaca 
Avrupa siyasal tari- 
hinin önemli bir 
kesitini oluşturan 
bu döneme ilişkin 
olayların öncesi ve 
sonrası ile bir bü- 
tün olarak ele alıp 
irdeleyen eserlerin 
azlığı şaşırtıcıdır. 
Hele bu alanda 

“standart ölçülerde 
Türkçe eser yok- 
luğu açıklanabilir bir 
olgu değildir. Rus 

tarihçilerinin konuya yaklaşımları dönemden 
döneme, resmi ideolojiye bağımlı olarak, büyük 
çelişkiler göstermektedir. Rus yazınında rastla- 
nan değerlendirme zigzag'ları, olayın gerçek bo- 
yutlarıyla agılanmasını güçleştirmektedir. Öte yan- 
dan sorunu, salt iki büyük devletin (İngiltere ve 
Rusya) çıkar çekişmesi olgusuna indirgeme 
eğiliminde olan Batılı kaynaklar da bir çok 
bakımlardan yetersiz kalmaktadır. 

Halen yanıtlanması gereken düzinelerle 
soru bulunmaktadır. İngilizlerin Kafkas politi- 
kasının esası ne idi? Zaman içinde ne gibi dalga- 
lanmalar gösterdi? Ne için? Bu konuda İngiliz li- 
beral iktidarı ile muhalefet arasındaki görüş 
ayrılığının temelinde neler vardı? İngiltere'de hem 
iktidara hem de muhalefete karşıt bir politika izle- 
yen özel grup ve sermayedarların niyet ve 

amaçları ne idi? Kafkas direnişcileri, neden 
İngiltere'den ve Csmanlılardan bekledikleri yar- 
dımı alamamışlardır? 

Rusya'da Kafkas politikasını tırmandıran iç 
ve dış dinamikler nelerdi? Osmanlıların kendine 
Özgü bir Kafkas politikası var mıydı? 1829 Edirne 
anlaşması, 1853-54 Kırım savaşı, 1856 Paris 
anlaşması ile Kafkasya'daki olaylar arasında nasıl 
bir ilişki vardı? Polonya'nın olaylarla ilgisi nereden 
kaynaklanıyordu ve etkisi ne olmuştur?  * 
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O tarihlerde Çerkesistanda egemen olan 
kabileler hangileri idi? Aralarında nasıl bir ilişki 
vardı? Kuzey Kafkasya'da Çerkes boylari arasında 
birlik ve bütünlüğü güçleştiren ya da engelleyen 

iaklörler nelerdi? 1859'da Şamil'in tesliminden 
sonra Kafkasya'da neler oldu? 

Bu tür soruların sayısını çoğaltmak 
mümkündür. Hatta bu soruların doğru sorulup so0- 
rulmadığı da tartışılabilir. Ne var ki tarihin bu kesi- 

e ilişkin belirsizlik ortadadır. Bu belirsizliğin or- 
tadan kaldırılabilmesi, büyük ölçüde Osmanlı 
arşivleri başta olmak üzere İngiliz ve Rus kaynak- 
larının dikkatle taranmasına ve nesnel analizlere 

bağlı bulunmakiadır.." 
".Konleransın konusu, 1864 yılına ait 

İngiliz Dışişleri arşivlerinde yer alan ve üzerinden 
100 yıl geçtiği için yayınlanan bir kısım yazışma 
belgeleridir. Sayıları 15'i bulan bu yazışmalar, 
Türkiye ve Rusya'da görevli İngiliz diplomatlarının 

kendi dışişlerine gönderdikleri resmi mekiuplar- 
dan ibarettir." 

Belgelerin uzun bir başlığı vardır: "Çerkes 
Kabilelerinin Türkiye'ye Göçleri ve Ruslar ta- 
rafından Tabi Tutuldukları Koşullar ve Bunların 
Türkiye'ye Kabulleri için Yapılmakta Olan 'Ha- 
zırlıklara İlişkin Mektup, Yazışma ve Özetler." 

Mektuplar, göç'ün yoğun olduğu üç aylık 
bir döneme ilişkindir: 17 Şubat 1864 - 19 Mayıs 
1864. Mektupların 2'si Trabzon'dan, 3'ü İstan- 
bul'dan, 3'ü Sohumkale'den, 4'ü Petersburg'tan, 
1'er tanesi de Odesa ve Paris'ten gönderilmiştir. 
1 adedi de iç yazışmadır. 

Mektupların üç eki vardır: İlki Çerkesler 
adına İngiliz kraliçesine sunulan bir dilekçe, 
diğerleri ise St. Petersburg gazetesinden alınan 
özet haberlerdir. Mektupların bir kısmı bü- 
yükelçiler, bir kısmı ise konsoloslar tarafından im- 
zalanmıştır. 

Konferansta bu yazışmalardan kesin yar- 
gılara ve genellemelere varmanın olanaksız 
olduğu, olsa olsa belgelerde yer alan bilgi ve yo- 
rumlarla sınırlı bazı saptamaların yapılabileceği 
özellikle vurgulanmıştır. 

Yazışmaların bıraktığı izlenimler şöyle özet- 
ienebilir : 

1. Yazışmalarda göç olayının dramatik 
yönü belirgin biçimde vurgulanmaktadır. Mektup- 
lar, olayın cereyanı sırasında yazıldıkları için 
doğrudan gözleme ve görgüye dayanmaktadır. 
Göçmenlerin karşılaştıkları açlık, sefalet, salgın 
hastalık ve ölüm gibi olaylar çarpıcı bir üslupla an- 
latılmakta ve bu kimseler "bahtsız yiğit sürgünler" 
olarak nitelenmektedir. Özellikle Trabzon ve 
Samsun'dan gönderilen mektuplarda yaşanan 
dramın gerçek boyutları olanca çıplaklığıyla ortaya 
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konulmaktadır. Örneğin bir mektupta göçmenler 
arasında ölüm oranının günde 100-120'ye ulaş- 

tığı beliriilmekiedir. Yazışmaların kapsadığı dö- 
nemde Türkiye'ye göçeden kabilelerin “ağırlıklı” 
olarak Ubıh ve Şapsığlar'dan oluştuğuna işarei 
edilmekiedir. 

2. Yazışmalarda Çerkeslerin "cesaret", 
"tedakarlık”, “kahramanlık”, "savaşçılık" ve "öz- 

gürlükçülük" nitelikleri sık sık vurgulanmakiadır. 
Özellikle "özgürlük" tutkularının başta gelen me- 
ziyetleri arasında bulunduğu belirtilmektedir. 
Örneğin bir mekiupia Çerkeslerin, “yatandan 
önce gelen tek değerli şey saydıkları 
özgürlüğü... her şeyin üstünde" tutiuk- 
larına işarei edilmekiedir. 

3. Belgelerde yer alan bilgiler, Çerkes ka- 
bilelerinin göç konusunda "seçme" haklarının 
çok sınırlı olduğunu göstermektedir. Yöre 
halkının "savaş", "zorunlu iskan" ve "Türkiye'ye 
göç" seçeneklerinden birini seçmeye Zor- 
landıkları anlaşılmaktadır. Yazışmalarda Rusların 
uyguladıkları baskı, zülüm ve yoketme politika- 
larından ve zorunlu iskan önerisini kabul etmey- 

enler üzerinde yaratılan panik havasından 

örnekler verilmektedir. Öte yandan Osmanlılara 
. göçmenlere cömeriçe, fakat acele ile kucak 

açtıkları ve hazırlıksız yakalandıkları iddiasına yer- 
- verilmektedir. Yazışmalar, göçün kitlesel bir 

"kaçış" biçimine dönüştüğünü göstermektedir. 
4. Yazışmalarda Çerkes göçmenlerinin 

- osmanlı ülkesinde iskan edilmelerine ilişkin ted- 
birlerin siyasal yönüne de değinilmekiedir. Özet 
olarak göçmenlerin müslüman nüfusu artıracağı, 
savaşçı nitelikleri nedeniyle Türk ordusunun kay- 
nak açığını kapatacağı, böylece askerlik hizmeti- 
nin Osmanlı tarım nüfusu üzerindeki geleneksel 
baskısını hafifleteceği, göçmenlerin bir kısmının 

Trabzon-Erzurum yolunun yapımı için tahsis edi- 
lebileceği, iskan maliyetinin karşılanabilmesi için 
Osmanlılara borç verilmesinin zorunlu olduğu, bu 
amaçla Avrupa'da bir "borç konsorsiyum"unun 
olşuturulması gibi görüşler ileri sürülmektedir. 

5. Yazışmalara yansıyan bilgilerden Rus- 
ların göç dramının sorumluluğundan sıyrılma İs- 
tekleri dikkati çekmektedir. Rusların Çerkes kabil- 
elerinin karşılaştıkları kıyımdan ve içine itildikleri 
göç koşullarından kendilerini sorumlu gör- 
medikleri, hatta bu durumdan iskan önerilerini ka- 
bul etmeyen kabileleri sorumlu tutmaya çalıştıkları 
anlaşılmaktadır. Yazışmalara yansıyan Rus 
iddialarına göre göçmenlerin yolculuk 
sırasında karşılaştıkları sıkıntı ve felaket- 
lerden para hırsı ile hareket eden Os- 
manlı tekne sahipleri, Türk limanlarında 

yaşanan kargaşalık ve kötü koşullardan 
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ise tedbirsiz davranan Osmanlı makam- 
ları sorumludur. Rusların, özellikle kendi 

ülkelerindeki İngiliz temsilcilerini bu 
doğrultuda eikilemeye çalıştıkları dikkati 
çekmektedir. 

6. Yazışmalarda satırarasında yer verilen 
bir değerlendirmede Çerkes boyları arasında eski 
düşmanlıkların ve iç çekişmelerin sürüp gittiği, 
siyasal açıdan aralarında bir amaç birliğinin mevcut 
olmadığı, bunu sağlamanın ise güç, halta ola- 
naksız olduğu, gerek savaş siratejisi ve gerekse 

göç konusunda uyum içinde bulunmadıkları ve 
bu nedenle bazı boyların ve grupların Ruslar'ın is- 

kan önerisini kabul ederek uzlaşma içine girdikleri 
ve genelde uzun süredir umutla bekledikleri bir 
Rus-Avrupa çatışmasının gerçekleşmemiş ol- 

masının doğurduğu düş kırıklığı ve moral bozuk- 
İuğuna değinilmektedir. 

7. Yazışmalarda göçmen sayısı konusun- 
da birbirini tutmayan rakamlar dikkati çekmektedir. 
Benzer tutarsızlıklar Rus kaynaklı bilgilerde de 
görülmektedir. Rus makamlarının göçedenlerin 
sayısını olduğundan düşük gösterme çabası 
içinde oldukları belli olmaktadır. İncelenen 15 
adet yazışma belgesinde yer alan ve göçün 
henüz.kesin biçimde sona ermediği bir sırada ve 
belli bir dönemde sınırlı olarak yapılan tahminler, 
100.000 - 300.000 arasında değişmektedir. 

22 Ekim 1989 akşamı tekrar edilen 
Misalfirlerle Toplu Akşam Yemeği'nde 
Adığe Tiyatro sanatçısı MURETE Çepay ve 
DERBE Aslan Adığece şarkılar söylediler. 

23 Ekim 1989 günü "Osmanlı Devleti 
ve Sonrasında Kafkasyalılar" anabaşlığı 
ile yapılan oturum, Prof. Dr. Haydar TAY- 
MAZ'ın başkanlığında gerçekleşti. İlk 
konuşmacı Şamil Jane gelemediği için 
hazırlamış olduğu konuşmayı sunamadı.. 
Dergimize daha sonra ulaşan konuşma 
metnine göre konunun anabaşlıkları şöyle: 
Osmanlılarda Nülus Politikası ve Çer- 
keslerin İskanı, Hiçbir Halk Anayurdunu 
Nedensiz Terk Etmez, Osmanlılarda Nü- 
fusun Üretken Kısmının Yok Edilmesi 
ve Yeni Üretken Nüfusa Olan Gereksinim, 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Çerkeslerin 
Göçü için Yapılan Hazırlıklar ve Anayurt- 
tan Sürgün ve Osmanlıların iskan Politi- 
kası. 

İkinci konuşmacı Muhittin ÜNAL, 
"Kurtuluş Savaşı'nda Kuzey Kafkasyalılar" 
başlığı altında, Kurtuluş Savaşı'nın örgüt- 
lenmesinde ve savaş süresince görev alan K. 
Kafkasyalıları geçmişleri, savaş sürecin- 

deki durumları (oynadıkları rol) ve akibet- 
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lerini, zaman 

ve mekan belir- 
terek anlattı. 

o o Muhittin 
Unal'ın tespit 
edebildiği "Kur- 
tuluş Savaşı'n- 
da Kuzey Kaf- 
kasyalılar" şun- 
lardır : H. Rauf 
Orbay, Çerkes 
Ethem, İbrahim 
Sürreyya Yiğit, 
Binbaşı Aziz 
Bey, Yüzbaşı Os- 

man Nuri (Tufan), Eşref Sencer Kuşcubaşı, 
Zaraho Bekir Sami (Günsav), Yusul İzzet 
Paşa (MET ÇUNATUKO İZZET), Bandırmalı 
Halil Bey, Sarıcfe Edip Bey, Emekli Yüzbaşı 
Tevfik Bey Pşaw, Teselya Yenişehir'li Hafız 
Hüse-yin Bey Sındırgı'dan Kaymakam 
Çerkes Tevlik Bey, İnegöl'den Şinguba 
Kazım Bey, Gönen'li Kaymakam Esat Bey, 
Eskişehir'li İbrahim Bey, Muğlalı Çerkes 
Cemal Efe, Karacabeyli Seler Bey, 
Dağıstan'lıı Cemal Bey, Manyas'dan Takığ 
Şevket Bey, Karamürsel' den Petej Hasan 
Bey, Kaseyko Yarbay Mahmut Nedim (HEN- 
DEK), Muzaffer Kılıç, Dr. İbrahim Tali 
Öngören, Tharhet Cemil Cahit (Toydemir), 
Degumko Binbaşı Ömer Bey, Selmenko Os- 
man Bey, Kunduk Bekir Sami Bey, Bekir 
Sıtkı (Kubat) Bey, Abhaz Hüseyin Rauf Bey 
(Sivas Kongresinde görev aldı), Asetin Be- 
kir Sami (Kunduk) (S.K.G. aldı), Adığe 
Hakkı Behiç (Bayiç) (S.K.G. aldı), Abhaz 
İbrahim Süreyya (Yiğit) (S.K.G. aldı), Abhaz 
Emir Paşa (Marşan) (S.K.G. A,), Abhaz Hik- 
met Bey (Boran-Orhan Boran'ın babası ve 
Tıbbiye talebesi (S.K.G.A.), Adığe Ömer 
Mümtaz (Tanbiy) (S.K.G. Aldı), Aslan 
Toğuzatı, Rüştü Bozkurt, Sasık Kamil (Po- 
lat), Sakallı Bedri (Başakıncı), Baj Mahmut 
Bey, Şefik (Özdemir) Bey, Nihat (Anılmış) 
Paşa, Mareşal Tuğa Deli Fuat Paşa, Karzeg 
Salih Paşa, Ahmet (Hamdi) Abuk Paşa, Ye- 
nibahçeli Ahmet Şükrü (Oğuz), Ahmet Fevzi 
(Big) Paşa, Fuat (Carım) Bey, Aziz Meker 
Bey, Hakkı Mürsel (Bakü) Paşa, Ali Sait 
(Akbaytagan) Paşa, Shapli Hüseyin Bey, 
Çhapli Hüseyin Tosun Bey, Hatko İsmail 
Canbolat Bey, Baj Zekeriya Zihni, Deli Ha- 
lit (Karısıalan) Paşa, General Aşir Atlı, 
Ethem Servet (Boral), General İsmail Ber- 
kok, Recep Peker, General Hasan Atakan, 
Ali Cenani Bey, İsmail Habib (Sevük), 
Şgaluğa Mustafa Reşit Bey, Topçu Albay 
İhsan (Kalı), Galatasaraylı İsmail Efe, Lap- 

sekili Lütli Bey. 
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23 Ekim 1989 
günü üçüncü ko- 
nuşmacı olarak 
söz alan Sefer E. 
BERZEĞ "Türki- 

ye'nin Çağdaş- 
laşma ve De- 
mokratik Geliş- 
mesinde Kuzey 
Kafkasyalılar" 
başlığı altında, 
"Çerkes göçmen - 
lerinin Osmanlı 
topraklarına 
kitleler halinde 
sürüldükleri 
1860'lı yıllardan ii. Meşrutiyet'in ilan tari- 

  

      

“hi olan 1908 yılına kadar ülkenin demok- 
ratik gelişmesine olan katkıları "özetler- 
ken; "sık sık duyduğumuz halde Kafkaslı 
kişiliklerini ve birbiriyle ilişkilerini kla- 
sik tarih kitaplarında göremediğimiz 
Hüseyin Daim Paşa, Mizancı Murat Bey, Dr. 
Mehmet Reşit Bey, Prens Sabahaddin, Hü- 
seyin Tosun Bey, İsmail Canbulat Bey, Dr. 
Lütfi Bey vb. özgürlük savaşçılarını Kaf- 
kaslı kişilikleriyle" tanıttı. 

Dördüncü konuşmacı olarak söz alan 
M. Yasin Çelikkıran "Kuzey Kafkas- 
yalıların Kültürel Çalışmalarının Tarihsel 
Gelişimi"ni dernekler düzeyinde sundu. 
Derneklerin tarihini ayrıntılarıyla su- 
narken, Kuzey Kafkasya'dan sürgünün tra- 
fiğini de çizmeye çalıştı. 

Yararlanabildiği kaynaklara göre Ön 
Asya'ya 2.000.000 ve Balkanlara 150.000 - 
200.000 kişinin Kafkasya'dan gelmiş ol- 
duklarına rağmen günümüzde Yugoslav- 
ya'da 700 Kuzey Kafkasyalının dağınık bir 
şekilde yaşadığını, (Priştine de 8 hane, 
Miloşeve de 15 hane, Mitroviç'te 5 hane, 
Stanoviç'te 28 hâne) ve Yugoslavya anaya- 
sasında "vatandaş Sırpça konuş, bir sırp 
dünyaya bedeldir" gibi baskıların olma- 
ması sonucu kendi dillerini rahatlıkla kul- 
lanabildiklerini, kendi anadilini bilme- 
yene rasllamadığını belirtti. 

Kuzey Kalfkasyalıların sürgünde kur- 
dukları siyasi dernekleri "Türkiye dışında 
ve Türkiye içinde" olmak üzere iki başlık 
altında toplayan Y. Çelikkıran, Türkiye 
dışında bulunan siyasi dernekleri şöyle 
sıraladı: 1- Kafkas Komitesi 1911, Brüksel, 
Belçika, 2- Kafkas Komitesi, Lozan, İsviçre, 
3- Kafkas Komitesi, 1921, Paris, Fransa, 4- 
Kafkasya Mücadele Komitesi 1921, Var- 
şova, Polonya, 5- Kalkasya İstiklal Komite- 
si 1953 B, Almanya, 6- Almanya'nın Sesi 
Radyosu, 1953, Münih, B. Almanya, 7- Kal- 
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kasya Mücadele Merkezi, 1966, Newyork, 
A.B.D., 8- Çerkes Organizasyonları Merkez 
Komitesi, 1975, Münih, B. Almanya, 8 vel 
hariç hepsi anti-Sovyetik. 

Osmanlı Topraklarında kurulan si- 
yasi derneklerin de 1- Kafkasya Komitesi 
1915, 2- Çerkes Yardımlaşma Derneği 1917, 

3- Kafkasya Kur- 
tuluş Komitesi 

J 1924, olduğunu 
i belirten Y.Çelik- 
kıran siyasi ol- 
mayan, Türkiye 
dışındaki der- 
nekleri de şöyle 
belirtti: 1- İsrail 
deki Çerkes Der- 
neği, 2- Suriye' 
deki Çerkes Der- 

İnekleri, 3- Ür- 
dün'deki Çerkes 
Dernekleri: aj) 
Suveylah Şube- 
si, 1959, b) Va- 

Naur Şubesi 1961, 
d) Rıseyfa Şubesi, e) Zarka Şubesi 1964, 
f) Ceraş Şubesi 1984, g) Amman Şubesi 
1984, h) Çerkes Kadınları Yardımlaşma 
Derneği, Amman 1970. 

Türkiye'de kurulan, siyasi olmayan 
Kafkas Derneklerini de alfabetik sırayla 
şöyle sıraladı Y. Çelikkıran: Adana Kafkas 
Kültür Derneği 1968, Ankara Kuzey Kafkas- 
ya Kültür Derneği 1961, Adapazarı Kafkas 
Kültür Derneği 1966, A-masya Suluova Kaf- 
kas Kültür Derneği 1968, Antalya Kafkas 
Kültür Derneği, Balıkesir Kafkas Kültür 
Derneği 1968, Bursa Kafkas Kültür Derneği 
1973, Çerkes Yardımlaşma Derneği 1908 

  

    

  

  

dissir Şubesi 1961, 0. 

İstanbul, Çerkes Kadınları Yardımlaşma. 
Derneği 1918 İstanbul, Düzce Kafkas Kültür 
Derneği 1964-1987, Erzurum Kafkas Kültür 
Derneği, Eskişehir Kafkas Kültür Derneği 
1968, İskenderun Kafkas Kültür Derneği, 
Kocaeli (İzmit) Kafkas Kültür Derneği 1964, 
İzmir Kafkas Kültür Derneği 1967, İstanbul 
Dosteli Yardımlaşma Derneği 1946, İs- 
tanbul Kuzey Kafkas Türk Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği 1951, İstanbul Kaf- 
kas Kültür Derneği 1952, İstanbul Cihadiye 
Köyü Kalkındırma Derneği 1968, İstanbul 
Kafkas Abhazya Kültür Derneği 1967, 
İstanbul Gn. İsmail Berkuk Vakfı 1980, 
İstanbul Kafkas Yapı Kooperatifi 1968, 
İstanbul Kafkas Klubü 1970, İstanbul Alan 
Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Karamürsel 
Kafkas Kültür Derneği, K. Maraş Kafkas 
Kültür Derneği 1967, Kayseri Kafkas Kültür 

Derneği, Kütahya Kafkas Kültür Derneği, 
Konya Kafkas Kültür Derneği 1969, Mersin 
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Kafkas Kültür Derneği, Reyhanlı. Bayır 
Klubü 1950, Samsun Kafkas Kültür Demeği 
1972, Sivas Kafkas Kültür Derneği, Turhal 
Kafkas Kültür Derneği, Yalova Kafkas 
Kültür Derneği. 

,Beşinci konuşmacı olarak tekrar söz 
alan İzzet AYDEMİR, "Kuzey Kafkasyalıla- 
rın Siyasal Çalışmaları" başlığı altında 
sunduğu çalışmasını Çarlık Rusya'nın K. 
Kafkasya'yı işgali öncesi ve sonrası 
şeklinde iki dönemde özetledi. Çarlık Rus- 
yası'nın K. Kafkasya'yı işgalinden önceki 
dönemde Kuzey Kafkasyalıların politik 
ilişkilerinin öncelikle Rusya ile olduğunu 
ve dostluk ve barış temelinde geliştiğini, 
kısa süren bu sürecin savaşa dönüşerek 
1864 yılında noktalandığını belirten |. 
Aydemir, daha sonra sırasıyla Osmanlı 
İmparatorluğu, Polonya, İngiltere, Fransa 
ile politik ilişkilerin kurulduğunu neden ve 
sonuçlarıyla anlattı. 

Çarlık Rusya'nın K. Kafkasya'yı işga- 
liyle başlayan ikinci dönem politik iliş- 
kilerinin pasif ilişkiler boyutunu aşma- 
dığını, komiteler dernekler şeklinde boy 
gösterdiğini, uluslararası boyutta etkinlik 
sağlanamadığını vurguladı. 

23 Ekim 1989 tarihinde son konuş- 
macı olarak söz alan Fahri Huvaj, "Gü- 
nümüzde Kuzey Kafkasyalıların Kültürel 
Sorunları"nı tüm boyutlarıyla irdeledi. Bu 
konuşmayı da özet olarak yayımlamak 
daha olumlu olur düşüncesiyle sunuyoruz. 

GÜNÜMÜZDE a, 
KUZEY KAFKASYALILARIN KÜLTÜREL 

SORUNLARI 

k GİRİŞ: 

1. Kuzey Kafkasyalıların günümüzdeki 
kültürel sorunları, hemen dünden bugüne ortaya 
çıkmış sorunlar olmayıp tarihsel kökenleri bulunan . 
köklü sorunlardır. Dolayısıyla günümüzde kültürel 
sorunları tarihsel süreç içinde bir bütün olarak ele 
almak gerekir. 

2. Kuzey Kafkasyalıların günümüzdeki 
kültürel sorunlarını yarım saat gibi kısa bir sürede 
bütün boyutlarıyla sunabilmek mümkün değildir. 

3. Kuzey Kafkasyalıların günümüzdeki 
kültürel sorunları, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı 
biçimde ele alınıp incelenmelidir. Bu konuda bilim 
adamlarına ve araştırmacılara büyük görevler 
düşmekiedir. 
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4. Bizim burada yapmaya çalışacağımız 

şey, Kuzey Kafkasyalıların günümüzdeki kültürel 
sorunlarını tarihsel kökenleriyie birlikte ana baş- 
lıklar halinde ortaya koymak, bir bakıma araştır- 
macıların ve bu sorunun gerçek sahipleri olan Ku- 
zey Kafkasyalıların dikkatlerini çekmeye çalış- 
maktır. 

5. Bu çalışma, birkaç günlük 

Bunlara bağlı olarak 
- Hızlı birdil ve kültür asimilasyonu yaşan- 

maktadır. 

- Kuzey Kafkasyalılar evrensel dünya 
genel kültür mozayığında geleneksel ve çağdaş 
anlamda, tam olarak yerlerini alarnamakiadıriar. 

- Dünyadaki kültürel, sosyal, ekonomik ve 
siyasal oluşumlarda ulusal-kültürel 

  

çok kısa bir süre içinde Kafdağı Der- 
gisi çalışanlarının yardım ve kaikı- 
larıyla hazırlanabilmiş olup, tamam- 
lanmamış bir proje çalışmasıdır ve bi- 
iimsel yeterlilik iddiası taşımamak- 
tadır. 

i. Kuzey Kafkasyalıların 
Bugünkü Kültürel Sorunları : 

- Kuzey Kafkasyalıların bu- 
günkü kültürel sorunları nelerdir? 
Nasıl formüle edilebilir? 

- Bir halkın kültürel sorunları   

  

kişilik olarak eikili bir rol alamamak- 
tadırlar. 

ii. Sorunun Konuluşu : 

Kuzey Kaikasyalıların günü- 
müzdeki kü-ltürel sorunları, tarihsel 
süreç içerisinde üç ana kümede 
toplanarak incelenebilir: 

A- Kuzey Kafkasyalıların 
Toprak Birliğine Yöneltilmiş, tarih- 
sel-ulusal baskı ve eşitsizliklerden 
kaynaklanan sorunlar: (Asıl-Temel 
Sorun)     sözkonusu edildiğinde "kültür" kav- 

ramını geniş anlamda anlamak gere- 
kir. Bu anlamda kültür, o halkın damgasını taşıyan 
her türlü maddi ve manevi kültür değerlerini, bu 

değerleri derleme, tanıtıp sergileme, geliştirerek 
yeniden üretme ve sürdürme, böylece evrensel 
kültür mozayiğinde o halkın beceri ve yetenekleri 
ölçüsünde yer alabilmesi fırsat ve olanaklarını 
içerir. 

- Bu anlayışı, ayrıştırarak madde madde 
somutlamak gerekirse, K. Kafkasyalıların bugün- 
kü kültürel sorunları şöyle sıralanabilir : 

1- Geleneksel Kuzey Kafkasya Kültürü, 
dünyada çok geniş bir alana dağıtılmış olup, bu 
kültürün ve ürünlerinin nelerden ibaret olduğu 
nitelik ve nicelik özellikleriyle tesbit edilebilmiş, 
derlenebilmiş ve gereği gibi incelenebilmiş değil- 
dir. Yani üretilmiş geleneksel kültür değerleri 
unutulup gitmekte, kaybolmaktadır. 

e- Derlenebilmiş olan kültür ürünleri de 
evrensel ölçüde tanıtılıp sergilenebilmiş değildir. 
Kuzey Kafkasya ve Kuzey Kafkasya Kültürü'nün 
dünya genelinde karakteristik özellikleriyle 
“yaygın biçimde tanınıp bilindiği de söylenemez. 

3- Kuzey Kafkasya Kültürü, bu kültürü 
üreten Çerkesler tarafından, içinde bulunulan 
ülkelerde gereği gibi yaşanamamakta, 
yaşatılamamaktadır. 

4- Kuzey Kafkasya Kültürü'nü, kendi iç 

dinamiği ile çağdaş dünya genel kültürüne ve ge- 
reklerine göre geliştirip yeniden üretebilme hak 
ve olanakları son derece kısıtlıdır. 
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Kuzey Kafkasyalılar, birinci 
derecede, Rus Çarlığı'ndan kaynaklanan ve 
doğrudan doğruya Kuzey Kafkasyalıların fiziksel 
varlıklarına ve topraklarına yöneltilen maddi 
baskılarla, ikinci derecede Osmanlı İmpara- 
torluğu'ndan kaynaklanan ve özellikle Kuzey 
Kafkasyalıların iradelerine yönelen baskılar 
sonucu, toprak birliğini kaybetmişler, Anayurt 
ve Muhaceret olmak üzere iki ana parçaya 

bölünmüşlerdir. 
Anayuri - Muhacerei olarak ikiye bölün- 

müşlük, kendisi en temel sorun olup, diğer birçok 
sorunların da en önemli nedeni ve kaynağıdır. 
Bundan kaynaklanan başlıca sorunlar şöyle sıra- 
lanabilir. 

1. Kuzey Kafkasyalılar, Anayurtlarında, 
kendi kusurları olmaksızın, koloniyalist ve emper- 
yalist baskılar sonucu azınlık durumuna düşü- 
rülmüşlerdir. Azak Denizinden Hazar Denizine ka- 
dar Tarihsel Kuzey Kafkasya toprakları esas alın- 
dığında, Kuzey Kafkasyalı nüfus oranı 4625'lerin 
altına kadar düşmektedir. Bu büyük bir tarihsel 
haksızlık ve eşitsizlik olup, günümüzdeki kültürel 
sorunların en önemli nedenlerindendir. 

2. Anayurtta kalan Kuzey Kafkasyalılar, 
yukarıda belirtilen tarihsel, ulusal baskılar ve 
eşitsizlikler sonucu, toprak bütünlüğü olana- 
ğından yoksun kalmışlardır. Şöyle ki; 

a) ADIGELER : 1. Kıyı Bölgesi Şapsığları, 
2. Adığey Adığeleri, 3. Çerkessk Adiğeleri, 4. 
Khaberdey Adiğeleri ve 5. Mezdegu Adığeleri ol- 
mak üzere birbirinden uzak coğrafi ve idari sınırlar 
içinde kalmışlardır. 
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Gerek Anayurtia gerekse tüm dünyada 
K.Kafkasyalıların en büyük sorunlarından biri de, 
bu dağınıklığa bağlı olarak dil ve alfabe birliğinin 
sağlanmamış olmasıdır. 

b) ABAZALAR : Abhazya Apsuvaları ve 

Çerkessk Abazinleri olarak iki ayrı idari birimde 
kalmışlardır. 

c) OSETLER: Kuzey Öseiya ve Güney 
Oseiya olmak üzere iki idari birimde kalmışlardır. 

3. Kuzey Kafkasyalıların Muhaceret kesi- 
mi, kendi Anayurdunda ve oradaki soydaşlarıyla 
bütünleşerek bir arada yaşama olanağından yok- 

sun bırakılmıştır. i 
4. Muhaceret kesimi ayrıca çeşitli ülke 

sınırları içinde kalmış,birbirinden kopuk ve ilişkisiz 
bırakılmıştır. 

5. Aynı muhaceret ülkesinde de birbirin- 
den uzak bölge ve yörelere dağıtılarak yerleş- 
tirilmiş olup, Osmanlı iskân politikasının gereği 
olan bu dağıtılmışlık, sanki Kuzey Kafkasyalıların 
kendilerinden kaynaklanan bir yanlış tercih soru- 
nu imiş gibi gösterilerek, doğal görünümlü bir 
etno-psikolojik baskı oluşturulmuş, böylece 
halkın kültürel kimlik bilinci zarara uğratılmıştır. 

Iii- B. Muhacerette İçinde Yaşa- 
nlan Toplumların Siyasal, Hukuksal, 

Ekonomik, Sosyal ve Psikolojik Yapısı 
ve Yaklaşımlarından Kaynaklanan Sorun- 

lar: 

Bu bölümde sözü edilen sorunlar, temel 
sorun olmayıp, temel sorunların olumsuz etkileri- 
ni arttıran ve hızlandıran bir işlev görmektedirler. 
Bu sorunlar evrensel temel hak ve özgürlüklere 
tam bir saygı ve demokrasinin tüm kurum ve ku- 
rallarıyla hayata geçirilmesi halinde çözülmüş 
sayılabilecek sorunlardır. Aslında içinde bulun- 
duğumuz ülkelerde her türü demokratik haklar 
kabul edilse bile, Kuzey Kafkasyalıların asıl sorun- 
ları çözülmüş olmayacaktır. 

Muhacerette içinde bulunulan ülkelerin 
sosyo-ekonomik, siyasal ve hukuksal yapı ve yak- 
laşımlarından kaynaklanan sorunlar: 

1- Kuzey Kafkasyalıların büyük bir çoğun- 
luğunun bulunduğu, kimi muhaceret ülkelerinde 
Çerkes Ulusal-Kültürel kimliği kabul edilmemek- 
tedir. 

2- Bu ülkelerde çocuklara Anadilden ad- 
larını verme hak ve olanağı çeşitli yollarla kısıtlan- 
maktadır. 

3- Anadille okuyup-yazma, eğitim görme, 
hak ve olanağı, çok az Kuzey Kafkasyalı nüfus 
barındıran bazı ülkelerdeki sembolik haklar hariç, 
tanınmamaktadır. 
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4- Anadille basın-yayın hakkı tanınmadığı 
gibi Anayurita üretilen basın-yayın ürünlerini bile, 
düzenli olarak izleme olanağı dahi büyük ölçüde 
kısıtlanmakiadır. 

5- Kuzey Kafkasyalıların büyük bir bölü- 
münü içeren bazı muhaceret ülkelerinde, Kuzey 
Kafkasyalılar üzerinde oluşturulan yasa, siyasal, 
sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiili baskılar sonu- 
cu halk, kendi ulusail-kültürel kimliğini gizleme ya 
da bu kimliğin gereği olan kültürel talepler ileri 
sürme güç ve olanağından yoksun bırakılmakta, 
kültürel kimlik bilinci köreltilmeye çalışılmaktadır. 
Okullarda ders kitaplarında, ansiklopedi- 
lerde ve diğer basın ve yayın organ- 

“larında, Çerkesler aşağılanmakta, devlet 
tarafından 'olumsuz' olarak nitelendirilen 
Çerkeslerin "Çerkes" etnik kimlikleri vur- 
gulanirken, olumlu Çerkeslerin Çerkes- 
likleri gizlenmekte, bütün bu olumluluklar 
ise içinde yaşanılan topluma mal edil- 

mektedir. 
6- Anayurtta anadili kullanma ve geliştirme 

hak ve olanağı yasal olarak bulunmakla birlikte, 
nü-tus azlığı yüzünden bu hak ve olanaklardan 
yeterin-ce yararlanamamaktadır. 

7- Bütün bu nedenlerle, dili ve kültürü 
geliştirme gücü azalan Anayurt kesiminden ge- 
rekli yardım ve desteğin sağlanamaması, muhace- 
ret kesiminin sorunlarından birini oluştururken, | 
muhaceretin nüfus olarak, bilgi ve deneyim biriki- 
mi olarak Anayuri kesimine destek ve katkı 
sağlayamaması da hem Anayurt kesiminin, hem 
de tümüyle Kuzey Kafkasyalıların gücünü zayıflat- 
makta, sorunlarını arttırmakta ve asimilasyonu 
hızlandırmaktadır. 

125. Yıl Kültür Haftası'nın 4. günü 
düzenlenen söyleşide konu "K. Kafkasya'da 
Dil ve Edebiyat" idi. F. Huvaj'ın oturum 
başkanlığını yaptığı söyleşide ilk konuş- 

macı olarak söz 
alan Özdemir 
ÖZBAY "Abhaz 

.Dili ve Edebi- 
yatı" başlığını 
taşıyan bildiri- 
sini sundu. 

  

o Özdemir 
Özbay, Abhaz ve 

-Abazin dilleri- 
nin. Kuzey Kaf- 
kasya Dilleri 
arasındaki yeri, 
Adığe-Abhaz dil 
grubu ailesi içe-   
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risinde Adığe dilleri ile ilişkileri, Adıge- 
Abazin dillerinin tarihi süreç içerisinde 

— Adıge Dil grubu ile etkileşimi üzerine 
açıklamalar yaparak konuşmasına başla- 
mıştır. Abhaz Dili ile üretilen Abhaz ede- 
biyatının kronolojik tarihçesini kaba hat- 
ları ile sunduktan sonra Abhaz sözlü ede- 
biyatına geçmiştir. 

Abhaz Sözlü edebiyatının ilk ürün- 
leri olan Nartlar, Abrıtskıl Destanı, Ata- 
sözleri, ağıtlar, yakarılar, bilmeceler ve te- 
kerlemelerden örnekler vererek Abhaz 
sözlü edebiyatını tanıtmaya çalışmıştır. 
Daha sonra 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. 
yüzyılın başlarında temeli atılan Abhaz 

. yazılı edebiyatının gelişimini anlatmıştır. 
Bu gelişim içerisinde yine kronolojik ola- 
rak Abhaz yazılı edebiyatına emek veren- 
ler anlatılmış. Özellikle büyük Abhaz oza- 

. nı ve eğitimcisi Dırmit Gulya'nın yaşam 
öyküsü, yazılı Abhaz Edebiyatı'nın ilk. 
ürünleri ile paralel bir biçimde anlat- 
mıştır. Giderek günümüze dek Abhaz Ede- 
biyatına gönül veren tüm sanaiçıların 
isimlerinden bahsedilmiş, Modern Abhaz 
edebiyatının bir kesiti olarak Ünlü Yazar 
Bagrat Şınkuba'nin yaşamı, sanat görüşü 
örneklerle dinleyicilere sunulmuştur. 

Abhaz Edebiyatı'nın anlatılması bit- 
tkten sonra Abazin edebiyatına geçen 
konuşmacı Abazin dili ve Sözlü Abazin ed- 
ebiyatının özelliklerini Adıge dili ve ede- 
biyatı ile karşılaştırarak tarihsel bir akış 
içerisinde anlatmaya çalışmıştır. Sözlü 
Abazin edebiyatının ve özellikle Abazin 
Halk Destanlarının en belirgin özelliği 
olan katı ve gerçekçi anlatım tarzının Ya- 
zılı Abazin edebiyatına yansıyışı ile ko- 
nuşmasını sürdüren Özdemir 

“Çeçen Dili ve Edebiyatı" nı sunacak 
olan Tarık C. KUTLU gelememiştir. 

Üçüncü konuşmacı Mevlüt ATALAY 
"Adığe Dili ve Edebiyatı"nı sunmuştur. M. 
Atalay Adıgelerin Kafkasya'nın otokton 
halkı olduğunu belirterek başladığı konuş- 
masında, Adığelerin yaşama bakışlarını, 
sosyal ve doğa olaylarını değerlendirme 
biçimlerini ve bu yaklaşımın dile etkileri- 
ni, Adıgelerin söz söylemeyi ciddi bir iş ol- 
arak ele aldıklarını vurguladı. Adıgelerin 
yüzyıllardan beri oluşturageldikleri sözlü 
yazının beş ana bölümde incelenebileceğini 
(a- Söylenceler, b- Masallar, c- Huahueler, 
d- Şarkılar, e- Atasözleri, Tekerlemeler, 
Bilmeceler) belirten M. Atalay, söylenceler 
bölümünde Nari söylencelerinden günümü- 
ze dek olan süreci örneklemelerle irdeledi. 
Söylenceler bölümünü Sorten Askerbiy'in 
şu şiiriyle tamamladı. "Dedelerimiz Hatit- 
İerin / Eski kavim olduğunu/ Söylenceler 
anlatır./ Denizin öte yakasında / Hatit 
padişahlığının / Ünlendiği söylenir./ Ha- 
titlerin sınırları / Uzanırmış Mısır'a dek / 
Padişah olan Ramses de / Hatitlere savaş 
açmış. / Kanatlanmış yürekleri / Hatit 
savaşçılarının, / Omuzları bir hizada / 
Vücutları dik olarak / Dikilmişler kutanla- 
ra / Sarsılırmış altta toprak / Dağ-taş engel 
bilmezlermiş.../ Gelişkinmiş her yönüyle / 
Hatitlerin bilgileri. / Mısır Padişahı / Fira- 
vun Ramses / Hatitlere gelerek / Barış 
anlaşması yapmışlar / Birbirine akraba 
olmuşlar." 

Adıgelerin masal anlatmayı ve dinle- 
meyi çok sevdiklerini, söylencelerin ter- 
sine Adıge masallarında sınıflı toplumun 

izlerini görebildiğimizi, ezenle ezilen insan 
motiflerinin masallarda sıkça 

  

Özbay, yazılı Abazin Edebi- 
yatı'nın ilk temel taşı olan To- 
bil Talustan'ın yaşam öykür- 
sünü ve ilk eserlerini an- 
latmıştır. Daha sonra gelen 
Abazin yazarlarından Tobil 
İsmail ve özellikle Jır Ham- 
idin sanat anlayışları, Jır 
Hamid'in yaşam öyküsü ve 
yapıtları ayrıntılı bir biçimde 
verilmiştir. Modern Abazin 
edebiyatının önde gelen sa- 
natçılarından bahsedildikten 

. sonra Abazin Edebiyatı'nın 
küçük bir kesiti olarak ünlü   

  

görülebildiğini ve masal mitler- 
inin bir gruba ya da bir topluma 
karşı savaşım içinde olduk- 
larını vurgulayan M. Atalay, 

| Huahueler'in toplantı, düğün, 
| yemek ve konuklukta topluma 
hitaben yapılan temenni nite- 
liğinde konuşmalar olduğunu 
söyledi. 

Nart söylenceleri ile Hua- 
huelerin büyük bir yakınlık 
içinde olduklarının göze çarptı- 
ğını, İslamiyeti kabul ettikten 
sonrada değişmediğini sadece . 
sonuna "Tha" yerine "Allah"     Ozan Thaytsıukh Bemuza'nın 

yaşam öyküsü ve sanat anlayışı dinleyici- 
lere anlatılmıştır. Konuşmacı, Thaytsıukh 
Bemııza'nın lirizm'ini yansıtan şiirlerin- 
den örnekler okuyarak konuşmasını ta- 
mamlamıştır. 
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denmesinin adet halini aldığını 
belirten M. Atalay, Nart söylencelerinin 
melodileriyle birlikte şarkılar şeklinde 
günümüze dek gelebildiğini, şarkılara ya- 
lan katmanın büyük bir toplumsal haksız- 
İık olacağı düşüncesinin hakim olduğunu 
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Adıge şarkılarının gerçeğe olan yakınlık- 
larının yaşamlarıyle doğru orantılı oldu- 
gunu anlattı. Toplum içinde dokunul- 
mazlıkları olan Ceguak'uelerin koşuk ve 
şarkılarda doğru olanı yansıtmak zorunda 
olduklarını vurgulayan M. Atalay, bir dilin 
gelişmişliğini zenginliğini atasözleri ile 
koşut tutmanın yanlış olmayacağını, dile 
gös-ierilen özenin tekerleme ve ata- 
sözlerinde somut olarak görülebil-diğini 
anlattı. 

Adıge yazın diline de değinen M. Atalay, 
Anavatan'da ve sür-günde örnekle-melerle 
konuş-masını günümüz Adığe Edebiya- 
tının, Dünya Dillerine çevirisi yapılan 
eserlerden örnek-lerini ad, yazar ve içerik 
belirterek sür-dürdü. 

Adıge sözlü yazısı, “Adıge Yazını ve 
Türk Yazınında Adıge Motifleri" başlık- 
larıyla konuşmasını sürdüren M. Atalay, 
Yaşar Kemal'in Deniz Küstü'sünden örnek- 
lerle konuşmasını tamamladı. 

Dördüncü konuşmacı Yahya ALPAY 
"Oset Dili ve Edebiyatı"nı sundu. 

Yahya Al- 
pay, Oset (Iron) 
Edebiyatını dört 
ana başlık al- 

tnda inceleme- 
nin yararlı ola- 
cağını belirttik- 
ten sonra; Bi- 

  

rinci bölümü 
1798 yılından 
önceki dönem, 
"ki 1798'de Gür- 
cü alfabesinin 
kullanılmaya 
başlandığı yıl- 
dır" bu tarihten 
önceki dönem- 

de sözlü edebiyatın sözkonusu olduğunu, 
bunlarınsa Nart Efsaneleri, Kahramanlık 
Menkibeleri, Düğün ve Ziyaretlerde söy- 

    

  

  

lenen şarkılar ve anlatılan Hikayeler, Ef- 
saneler şeklinde sınıflandırılabileceğini 
örnekler vererek anlattı. 

1798-1864 dönemini ikinci dönem 
olarak niteleyen Y. Alpay, bu dönemde 
savaş döneminin ağırlıklı olması nede- 
niyle yazılı ürün üretilemediğini fakat 
Menkibe ve Ağıtların ağırlıklı olduğunu, 
başlıca adına ağıt yakılan Oset savaşçıla- 
rınında: Tılatlı Çermen, Aslenbek ve Buzi, 
Kozırtı Taymuraz, Alıkkatı Hazbi, Habetı 
Botuz, Rubaytı Tatıraz, Beroztı Tatıraz ol- 
duklarını orjinal isimlerinide vererek an- 
lattı. 
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Oset hikâyelerinin konularını da 
Canlılar” Üzerine Hikayeler, Hayal Geliş- 
trici Hikayeler, Yaşamı Yönlendirici Hi- 
kayeler, Düşündürücü ve İbret Verici Hikâ- 
yeler olarak sınıtlandırıp alt başlıkları ile 
beraber anlattı, 

OÖset şarkılarının konularını da Yer- 
gi, Kahramanlık, Avcılık, Gelin Alma ve 
Davet, Neşe Verici, Beşik, Halka Malolmuş 
Şarkılar şeklinde sınıflandırırken örnek 
şiirleride okudu. 

İkinci dönemin ikinci yarısında, 
ünlü Oset şairi Kosta'nın belirleyici bir yer 
edindiğini belirten Y. Alpay, Kosta'nın bir- 
çok dünya dillerine çevrilen şiirlerinden 
örnekler sundu. 

1905-1917 yıllarını üçüncü dönem ol- 
arak niteleyen Y. Alpay, bu dönemde çok 
değerli yazar ve şairin yetiştiğini ve isimle- 
rini dönemleriyle birlikte sundu: Elbizdıko 
1881-1923, Koratı Davut 1880-1924, Koçiatı 

Roze 1889-1910, Tılattı Hah 1880-1932, To- - 
katı Alihan, Arnigon Ilaş 1888-1946, Gedi- 
atı Çomak 1882-1931, Koçaytı Arsen 1872- 
1944, Maliti Geor 1887-1944. 

1917 sonrasını dördüncü dönem ola- 
rak nitelendiren Y. Alpay, bu dönemle ilgili 
yeterince kaynak edinemediğini bu yüzden 
sözkonusu dönemle ilgili fazlaca bir şey 
söyleyemeyeceğini belirterek konuşmasını 
tamamladı. 

125. Yıl Kültür Haftası'nın beşinci 
günü 25 Ekim 1989'da yine söyleşi, "Kuzey 
Kafkasya Halk Destanları 'NARTLAR' ve 
Kuzey Kafkasya Mitolojisi ve Kültürü'nün 
Ön Aysa (Sümer, Mısır, Hitit) Uygarlıkları, 
Antik Grek ve diğer Akdeniz Uygarlıkları 
Üzerine Etkileri" konulu söyleşi. Bu prog- 
ram çerçevesinde konunun, Ünlü Mitolog 
ve Destan araştırmacısı Hadağatle Asker 
ile Özdemir Özbay (Yismeyl) tarafından su- 
nulması planlanmıştı. Ancak Hadağatle 
Asker'in Kafkasya'dan gelememesi üzerine 
konuyu Özdemir Özbay sunmuştur. Kültür 
Haftası'nın bu son konuşmasında Önce Ku- 
zey Kafkasya Halk Destanları "Nartlar" 
üzerine açıklamalar yapılmıştır. Nart Des- 
tanlarının genel karakteri, Dünya Destan- 
ları arasındaki yeri, Kuşaktan kuşağa ak- 
tarılarak günümüze ulaşması sırasında, 
geçirdiği aşamaların destanların yapısında 
yaptığı değişiklikler, Destanların yazılı 
hale getirilişinde emeği geçen Hadağatle 
Asker, Şortan Askerbiy, Yinalipa Şalwua, 
Meremkuıl Vladimir gibi araştırmacıların 
çalışmalarını, ortaya çıkardıkları yapıtla- 
rı üzerine açıklamalar yapılmıştır. 
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Konuşmanın ikinci bölümünde Nart 
Destanlarındaki ögeler, motifler ve kahra- 
man tiplerinden hareketle, Mısır, Hitit, 
Sümer ve Grek destanlarının ana kahra- 
manları ele alınmış, bu kahramanların 
Nart Destanlarındaki paralelleri ile 
karşılaştırmaları yapılmıştır. Bugünkü 
Çerkes dillerinde yaşıyan destanlar, 
tanrılar ve dinsel inançlarla ilgili kimi 
kültürü uygarlıklarının yaratmış olduğu 
Değişik Tatrı Kültleri üzerindeki etkileri 
dile getirilmiştir. 

Ayrıca, Kuzey Kafkasya Destanları' 
nın Akdeniz Havzasına ve Ön Asya'ya 
ulaşımı, tarihi bir perspektif içerisinde ve- 
rilmeye çalışılmıştır. 

125. Yıl Kültür Haftası'nın altıncı gü- 
nü (26 Ekim 1989) programda Tiyatro var- 
dı. Olanaksızlıkların içinde kendilerine 
çalışma olanaklarını yaratan K.K.K.D. 
Amatör Tiyatro Topluluğu, çevirisini İbra- 
him Kızılırmak'ın yaptığı ŞHAP-TLEKHO 
HİS'in ZAMANSIZ ÖLÜMÜN DANSI adlı 
oyununu sundu. 

Oyunun sahnelenmesinden önce söz 
alan, Adıge Tiyatro Sanatçısı MURETE Çe- 
pay, Adığey Ö.S.S. Cumhuriyeti'ndeki Adığe 
Tiyatrosu'nun dünü-bugünü ve geleceği üç- 
leminde Adığe Tiyatrosu'nu irdeleyen bir 
konuşma yaptı. Alkışlarla sık sık kesilen 
konuşmasında M. Çepay, Adıge Tiyatrosu' 
nun günümüzde bulunduğu konumun iyi 
olduğunu fakat yetmediğini daha da ileri 
bir konumda olması gerektiğini, K. Kafkas- 
yalıların sürgündeki tiyatro çalışmala- 
rını da ilgiyle karşıladığını, sahnelenecek 
oyunu kendilerinin de profesyonel tiyatro 
anlayışıyla Adığey'de sahnelediklerini, 
kendisinin de bizzat rol aldığını, sürgün- 
deki soydaşlarının sahneleyecekleri aynı 
oyunu seyirci olarak izleyebilme şansına 
sahip olduğu için kendisini çok şanslı 
saydığını bu anlamda çok duygulandığını 

belirtti. 

125 yıl önce 
sürgün sırasın- 
da anayurttan 
getirilen ve bir 
cami duvarında 
(Samsun'un bir 
köyünde) bugüne 
kadar saklanan 
bir geyik boynu- 
zu, Maykop Mür- 

zesi'ne götürmek 
üzere Murete Çe- 
pay'e verilmiş- 
tir. 
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M. Çepay'ın konuşmasından sonra sah- 
nelenen ZAMANSIZ OLUMUN DANSI'nda 
125 yıl önce K. Kaikasyalıların Anavatan- 
dan hangi güçlerin etkisiyle ve nasıl sü- 
rüldükleri şematize edilerek anlatılıyordu. 
Çarlık Rusya'sının Osmanlı İmamlarının 
ve İngiliz tacirlerinin maharetlerinin, 
günün koşullarında normalmiş gibi görü- 
nen, bir halkın topyekün yok oluşu gir- 
dabına nasıl sürükledikleri anlatılıyordu. 
İzleyicilerin beğenilerini kazanan tiyatro 
gösterisi bir an içinde olsa 125 yıl öncesine 
götürdü izleyicilerini. 

125. Yıl Kültür Haftası'nın yedinci ve 
son günü A.K.K.K.D. Başkanı Aslan Arı 
Kültür Haftası'nın kapanış konuşmasını 
yaptı. Bu konuşmayı olduğu gibi sunuyoruz. 

"Kıymetli Konuklar, 

Değerli Hemşehrilerim, 

Sürgünün 125. Yıl Kültür Haftası'nı, duygu 
ve düşünce dolu anlar yaşıyarak tamamladık. 

Kültür haftamıza, dış ülkelerden; Amerika, 

Avrupa, Suriye, Ürdün ve Anayurttan katılan 
değerli konuklarımız oldu. Sağolsunlar, bize güç 
ve moral verdiler. 

Yurdumuzun uzak yerlerinden, sırf bu hafta 
için gelip bize yardımcı olan, coşkumuza katılan, 
hemşehrilerimiz çok oldu. Hepsine teşekkür ede- 
rim. | 

Mühim olan başlamaktı. Muhacerettekiler- 
den ilk adım, insanın en çok olduğu ülkeden bek- 

>lenirdi. Öyle de oldu. Şükür ki bir engelleme ol- 
madı. Konuklarımızda bu durumu değerlendir- 
mesini bildiler. T.C. ne şükranlarını sundular. 
Açılış konuşmam da değindiğim gibi devlet, in- 
sanlarının dillerini ve kültürlerini geliştirmesine 
yardımcı olursa, şimdiki olduğu gibi, onların kalp- 
lerini de kazanır. Ülkemizin bu konuda sağladığı 
kolaylık, hepimizin ve misafirlerimizin de takdir ve 
şükranlarını topladı. 

Ayrıca, sağladıkları kolaylıklar bakımından, 
Emniyet güçlerine, Altındağ Belediyesine, salon 
görevlilerine teşekkür ederim. 
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Değerli Konuklar, 

Bu haftaya, önemli müzakerelerde bulun- 
mak, büyük kararlar almak için girişmedik. Toplu- 
mumuzla ilgili problemlerin geleceğe yönelik 
meselelerimizin, tartışılıp görüşülmesini, sonraki 
yıllarda yapacağımız toplantılara bıraktık. Bu ilk 
tanışma toplantısının adını, Kültür Haftası koyduk. 
Haftayı ona göre planladık. 

125 yıl evvelini, başımıza gelen tüm iela- 
keileri anlattık. Ama kin kusmadık. Hedef ve suçlu 
gösterip işi kan davasına götürmeyi düşünmedik. 

Soyumuzu ve kültürümüzü yok olma nok- 
talarına getiren büyük olaylara, ve sürgüne seyirci 
kalan tüm dünyaya, ve bunda 1. nci derecede rol 
oynayan ülkelere, ve hiç kimseye, geriye dönük 
düşmanlık duymuyoruz. 

Ayrıca, tüm konuşmacılarımız, içerisinde 
toplu yaşadığımız ülkeler aleyhinde konuşmadı. 
Hepsinin mutluluğunu ve barış içerisinde 
yaşamalarını dile getirdiler. 

Biz tüm Çerkes'ler, AÇIKLIK'tan yanayız. . 
Bizi herkes, içerisinde yaşadığımız devletler de, 
olduğumuz gibi tanımalı. 

. Çocuklarımızı kin ve düşmanlıktan uzak, 
barış ve dostluktan yana duygularla yetiştiriyoruz. 
Bu güzel iyi duygularla, amacımıza ulaşacağımıza 
inanıyoruz. 

— Sorunlarımıza sahip çıkmak için, yurt içi ve 
yurt dışından gelen, bir haftadır bize zaman ayıran 
tüm dernek temsilcilerimize, konuklarımızı yalnız 
bırakmıyanlara, yemek verenlere, kültür haftasını 

hazırlamak için geceli gündüzlü çalışan dernek 
çalışanlarımıza, gençlerimize, Yönetim Kurulu 
adına teşekkür eder; konuklarımız ülkelerine 
döndüklerinde, ordaki insanlarımıza hepimizin, 

sevgi ve selamlarını götürmelerini diler, saygılar 
sunarım. 

ASLAN ARI 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 

Başkanı 

Aslan Arı'nın konuşmasından sonra, 
Türkiye dışından gelen konuklara 125. Yıl 
Anı'sına armağanların verilmesinden son- 
ra, 125. Yıl Kültür Haftası'nın sonuç bildi- 
risi orijinal metninden Adıge Dil bilimcisi 
Prof. Dr. SIKHUN Hasan tarafından ter- 
cüman aracılığıyla okundu. Bu bildirinin 
Türkesini bu sütunlarda sunmayı uygun 
görüyoruz. 
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“Çerkeslerin, Sü- 

gibi eski toplumlar- 

ÇERKES KÜLTÜR HAFTASI 
DEKLARASYONU 

21-27 EKİM 1989 tarihleri arasında Kuzey 
Kafkasya Kültür Derneği'nin öncülüğünde "Kur- 
zey Kafkas Kültür Haftası" düzenlendi. Kültür haf- 
tasına katılanların üzerinde tartıştıkları konular, 
Ulusal-Kültürel sorunlardı. Çerkeslerin ulusal- 
külüürel öğelerindeki değişim ve yok oluşun 
tartışıldığı bu toplantı Ankara KKKD'nin girişimi ve 
diğer Kafkas Külüür Dernekleri'nin destekleriyle 
gerçekleşti. Bu güzel organizasyonu gerçek- 
leştirmekie bize yardımcı olan, bizi gözeten, yer 
sağlayan Türkiye Cumhuriyetine şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bu toplantının amacı kaybolmaya yüz 
tutmuş folklor,dil ve adetler gibi kültür öğelerimizi 
tartışarak, en azından, geride kalanları yaşatmanın 
yollarını aramaktır. (Hangi ulusun dili ve kültürel 
öğeleri kaybolursa olsun, evrensel dünya kültü- 
rüne bir darbe inmekiedir.) 

“Bu toplantıda Türkiye, Ürdün, Suriye, 
Amerika, Almanya ve Anavatan Kafkasya'da yaşa- 
yan insanlar hazır bulundular. Toplantıya katı- 
lanlar, kendi aralarında bir grubu seçerek, top- 
lantıda alınan kararların ve varılan sonuçların 
değerlendirilerek kaleme alınmasını istediler. 

DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZ 
Kuzey Kafkasyalılar Kafkasyanın yerli 

(Otokton) halkıdır. Onlar binlerce yıldan bu yana 
Kafkasya'nın topraklarında yaşamaktadırlar. Eski 
yazı, yapılan kazılardaki bulgular, masallar, folklor. 
bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Çer- 
keslerin M.Ö. bin- 
lerce yıl öncesin- 
den güzel adetleri, 
köklü yaşamları ve 
yazı dilleri vardı. 

  

merler, Asurlar, 

Ketler, Grekler vb. 

la çağdaşlıkları var- 
dır. Çerkesler ilk ol- 
arak LUVİYE hiye- 
roglif yazısını kul- 
landılar. Bunun di- 

şında Grek harfle- | 
riyle, Eski Rus ya- 
zisıyla, Arap harfleriyle ve Latinceyle yazılmış 
eserleri vardır. Şimdi Kril alfabesini kullanmak- 
tadırlar. Çerkesler dünya eğitimine ve yaşamına 
çok şey kazandırdılar. Bir çok ulus Çerkeslerin 
yaşam biçimlerinden, folklorundan, adetlerinden, 
silahlarından örnekler almışlardır. Çerkesler bir 
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çok kötü tarihsel dönemler de geçirmişlerdir. Bir 

çok ulus onlara savaş açmış, bir çok salgın has- 
talıklara maruz kalmışlardır. Bu felaketler yü- 
zünden, yüzyıllık emeğin ürünü olan yazınsal 

eserler kaybolmuştur. Açılan savaşlar sonucun- 
da, kendi öz topraklarını terketmek zorunda 

bırakılan Çerkesler, günümüzde tam 45 ülkede 
yaşamakiadırlar. Çerkeslerin bir kısmı Anavatanları 
Kafkasya'da yaşarken, önemli bir bölümüde 
başka ülkelerde yaşamaktadırlar. 

Kafkasya dışındaki ülkelerde yaşayan 
Çerkesler, içinde yaşadıkları ulusla anlaşarak, on- 
ların yaşam İelsefelerine ayak uydurarak, se- 
vinçlerini sevinç, üzüntülerini üzüntü kabul ede- 
rek, birlikte yaşamaya çalışmakiadırlar. Onların 
içinden devleti adamları, iş adamları, kendi benlik- 
lerine sahip çıkan büyük önderler çıkmıştır. İçinde 
yaşadıkları ulusların insanlarından geride kalma- 
dan, paylarına düşen bütün işleri başarıyla yap- 
maktadırlar. Yabancı ülkelerde dağınık olarak 
yaşamak zorunda kaldıkları için, kendi öz kül- 
türlerinden kopmaya, değişik yaşam biçimleri 
edinmeye, dilleri yok olmaya başlamıştır. Böy- 

. esine olumsuz bir durumun ortaya çıkmasının 
temel nedeni; bir bütün halinde kendi ana- 
vatanlarında yaşayamadıklarındandır. Yabancı 
ülkelerde yaşamak zorunda bırakılmış Çerkeslerin 
dillerini kullanma özgürlükleri yoktur. Bundan do- 
layıda çok şey kaybetmektedirler. 

Bu toplantıya katılanlar, yukarıda yaptıkları 
değerlendirmenin ışığında şu sonuçlara var- 
mışlardır : 

i- Anavatanlarından ayrı ülkelerde yaşa- 
yan Çerkeslerin en büyük sorunu, sürgünde 
yaşamalarıdır. 

2- Çerkesleri kendi öz topraklarından baş- 
ka ülkelere sürüldüğünde, kendilerini içinde bul- 
dukları uluslarla aralarındaki yaşam farklılığı nede- 
niyle, haketmedikleri bir çok belayı yaşamak Zo- 
runda kalmışlardır. Dünya uluslarının biraraya 
gelerek oluşturdukları Birleşmiş Milletler teşkilâ- 
tınca kabul edilen, ulusların ulus olma özgür- 
lükleri ve yaşama hakları, sürgünde olan Çerkes- 
ler için bugünde gündemde değildir. Örneğin bir 
çok ülkede Çerkeslerin adetlerini, özbenlikerini 
ve dillerini koruma ve geliştirme hakları yoktur. 

3- Farklı yaşamın getirdiği zorluklara karşı 
koymaya, sürdürecekleri yeni yaşama ayak uy- 
durmaya çalışırken, kendi ulusal-kültürel sorun- 
larının çözümü üzerine çalışamamışlardır. 

4- Kültür haftasında ele alınan konuların, 
başlatılan çabaların sonuçlandırılması için 
önümüzde yapılması gereken çok işler vardır. 

Buna benzer toplantılar mutlaka yapılmalıdır. 
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Varılan bu sonuçlardan sonra, yapılması 

gerekli olan ikinci toplantıda şu sorunlar tartışıl malı 

ve gündeme alınmalıdır: 

ij Herkesin bilmesi, birlikte hareket etme- 
si için, toplanlının adı "DÜNYA ÇERKES KÜLTÜR 
HAFTASI" olarak değiştirilmelidir. 

2) Bundan sonraki toplantıyı hazırlayan 
komite daha sistemli ve programlı olmalıdır. 

3) Bu toplantıda yapılan konuşmaların, bu 
sonuç bildirisi de dahil bir kitap halinde yayın- 
lanması gereklidir. Bu kitap Çerkeslerin yaşadıkları 
ülkelerde kurulu olan Kafkas Kültür Merkezlerine, 

bir çok dilde yayınlanarak, ulaştırılmalıdır. 
4) Çerkes külürünün korunması ve ya- 

şatılması için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca 
anadillerini yaşadıkları ülkelerde okuyup yazabil- 
meleri için çözümler aranmalıdır. 

5) Bugün folklorümüzün ve kültürümü- 
zün kökü anavatan Kafkasya'da olduğundan, on- 
ların meydana getirdikleri güzellikleri, çalışmaları, 
sürgünde yaşayan Çerkeslere ulaştırmayı görev 
bilen bir komiteye ihtiyaç vardır. 

6) Anavatanın temiz, işlek, güçlü bir dile 
sahip olması için, bizim olmayan fakat anadilimiz- 
de yer alıpta, değiştirilebilecek kelimelerin çıkartıl- 
ması için çaba harcanmalıdır. 

7) Anavatan ile sürgündeki Çerkeslerin 
yaşadıkları ülkeler arasında ilişkilerin güçlü olması 
dileğimizdir. O ülkelerde yaşayan insanlarımızın . 
anavatana dönüp oraları görmeleri, okullarda oku- 
yabilmeleri, kendi akrabalarıyla buluşup birbirlerini 
ziyaret eimeleri ve bütünleşmeleri gereklidir. 

8) Çerkes halkının var olan kültür öğe- 
lerinin yaşatılması ve geliştirilmesini istiyoruz. Bu 
istek, politik bir faaliyet olarak algılanmamalıdır. 
Bizler politik amaçlarla, başka halklara zarar vere- 
bilecek faaliyetlerde, bulunmak istemiyoruz. 
Kültürel isteğimizin de politik bir faaliyet olarak 
algılanmasını da istemiyoruz. 

Bu sonuç bildirisini yazmak üzere seç- 
tiğiniz bizler diyoruz ki; "Bu toplantıya katılanlar, 
Tanrı sizleri bizler için yaşatsın. Gelecek toplantı 

daha güçlü, daha güzel, daha verimli geçsin." 
Bugün bu toplantıya katılan bizler, 

Dünyadaki tüm uluslara ve Çerkeslerin 
içinde yaşadıkları uluslara sesleniyoruz: 
ÇERKESLERİN amaçları, gelecekleri için 
tasarladıkları ile içinde yaşadıkları halk- 
ların amaçları birbirlerine ters düşme- 
mektedir. Çerkes kardeşlerimiz için gös- 
terdiğimiz çabalar, içinde yaşadığımız 
uluslara hiç bir zararı olmayacaktır. Bizim 
istediğimiz özümüzü kaybetmeden, dili- 
mizi kaybetmeden, tarihimizi kaybet- 
meden yaşamaktır. 
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Birleşmiş Milletler örgütünün almış olduğu 
kararlar içerisinde, anavatanımıza gidip görmek, 
gezmek isteyen insanımızın hakkı olduğunu, Kaf- 
kasya'ya yerleşmek isteyen bir Çerkesin hiç bir 
engelle karşılaşmadan bunu gerçekleştirmek 
hakkının olduğunu, burada söyleyebilmeyi çok 
isterdik. Ama şu andaki şartların buna pek imkân 
vermediğini biliyoruz. 

Şu düşüncemizi herkes bilmelidir ki; Dün- 
yada hiç bir Çerkes içinde yaşadığı ulusun 
yaşamına ari niyet ve gıpta ile bakmaz. Oralarda 
toprak sahibi olup ta, devlei kurma isteği olan hiç 
bir Çerkes yoktur dünyada. Yine dünyada tek bir 
Çerkes yokiur ki, içinde yaşadığı toplumun 
kötülüğünü isteyen, yaşam biçimine ve toprağına 
göz dikip, bölmek isieyen. 

Biz istiyoruz ki; Dünyadaki tüm halklar bizim 
de bir ulus olduğumuzu kabul etsinler. Dilimizi ve 
kültürümüzü koruyarak yaşamak istediğimiz 
güzel bir gelecek ve kendi topraklarında bütün- 
leşen bir ulus olma çabamızın olduğunu kabul et- 

-sinler. 

Bu güzel çabayı başlatanlar, emek veren- 
ler, toplantıya katılanlar, katılmak isteyipte katıla- 
mayanlar, Türk devletinin insanları, Çerkeslerin 
yaşadığı uluslar, ulusal sorunu olan diğer uluslar 
hepimiz için yürekten diliyoruz ki; Güzel amaç- 
larınıza sağlıkla ulaşınız. 

Yayınlamış olduğumuz deklarasyonu, 
bütün dünya uluslarına bir çağrı olarak kabul et- 
melerini ve bütün ulusların, ulusal-kKültürel soru- 
numuzu bizimle birlikte ele almalarını ve 
mücadelemize omuz vermelerini bekliyoruz. 
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DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZ 

Bütün dünya ulusları güçlü birer ulus 
olsunlar, güzel amaçlarına ulaşsınlar. Kardeşlik 
ve sevgi onları birbirine bağlasın. Sağlıklı yaşam 
onların olsun ve bu güzelliker binlerce yıl sür- 
sün. Budur bütün dünya ulusları için dileğimiz. 
Ankara 27.10.1989. 

SIKHUN Hasan 

HATX isam Hasan 

Moskova Ürdün 

TSEY İhsan Feyzi HUWAJ Muhamed 
Hayr 

Suriye Nalçik 

STAŞU İhsan Oo YİSMEYL Özdemir 
Almanya Ankara 

HUWAJ Fahri 

Ankara 

Bildirinin sunulmasından sonra An- 
kara K.K. Kültür Derneği Kafkas Halk 
Dansları Topluluğu'nun gösterisi başladı. 

125. Yıl Kültür Haftası, katılamayıp 
da onu şu ya da bu şekilde paylaşmak iste- 
yen K. Kafkasyalıların yanı sıra Kamu- 
oyunda da ilgi çekti. BBC haber olarak ve- 
rirken B. Alman TV.'si ve basın ilgi gösterip 
izlemelerine rağmen yayınlarında yer 
vermediler. Sadece 2000'e Doğru yarım say- 
fa yer verdi. 

Göndermiş oldukları telgraflarla iyi- 
niyetlerini belirtenlerden bazıları şun- 
lardır : 

Deniz Baykal SHP Genel Sekreteri,, 
Hasan Fehmi Güneş Istanbul Milletvekili 
SHP Grup Başkan Vekili, Murat Karayalçın 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Er- 
dal İnönü SHP Genel Başkanı, Süleyman 
Demirel DYP Genel Başkanı, işçi Gündemi 
Gazetesi Ankara Bürosu, Görüş Dergisi. 

ANKARA'NIN BUGÜNKÜ (20.10.1989) 
ÇERKES KURULTAYINA 

Dostlar! | 
Yalnız siz değilsiniz bugün kurultayda 
Bir araya getirdiği ulusal kaygıların 
Uzaklardayız belki görüşemiyoruz ama 
Yine de içinizdeyiz kalbimizle bugün. 

Soyumuz bir 
Yurdumuz bir 
Acımız bir 
Umutlarımız bir dostlar. 
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Ananız yok artık diyerek 

Biricik varlığımız can-anamızın 

Şefkatli sıcacık kucağından 

Çekip kopardılar bizi çırpınarak 

Can anamız ardımızdan hıçkırarak 

Üvey analara attılar bizi 
Bucak bucak dağıttılar. 

Getirdik yaşamımızı bugünlere 125 yıldır 

Anası olanlara imrenerek 

Üvey analara katlanarak 
Gan-anamız bize biz ona hasret 

Can anamıza can alarak , 

Biricik varlığımız can attığımız anamızdan 

Ta oradan ses getirdi yankılar. 

Bizim de anamız var! 

Bizim de anamız var dostlar 

Özleyen bizi ve özlediğimiz. 
Yeter artık, yeter artık 

Ananın çektiği ızdırap 

Ve özlemimiz. . 

Dostlar 

Omuz omuza gür bir sesle 

Seslenelim can-anamıza 

Ulaştıralım sesimizi hiç ulaşmadığı yere 

Unutmayalım; yuvayı ve sürüyü 

terkeden yem olur kuşlara. 

T'AMJJIKHO WUMAR FARUK 
HANNOVER-1989 

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin dü- 
zenlediği 125. Yıl Kültür Haftası'nın açılışına çağ- 
rınızı aldım. Teşekkür eder kutlarım. Çalışmala- 
rınızda üstün başarılar diler candan selamlarımı 
sevgilerimi iletirim. 

Erdal İnönü 
SHP Genel 

Başkanı 

125. Yıl Kültür Haftası'nın açılışına daveti- 
nize teşekkür ederim. 

Tebriklerimi, başarı dileklerimi sunarım 
saygılarımla. 

Süleyman Demirel 
DYP Genel Başkanı 
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125. Yıl Kültür Haftası'nın açılışına çağrınıza 
ieşekkür ederim. Kültür ve sanat yaşamına 
katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarınızdan do- 
layı sizleri ve emeği geçenleri kutlar sevgiler 
saygılar sunarım. 

Deniz Baykal 
SHP Genel Sekreteri 

Nazik davetinize ieşekkür eder Kuzey Kal- 
kasya Kültür Haftası'nın açılışı nedeniyle sizleri 
kutlar başarılarınızın devamı dileğiyle sevgi ve 
saygılarımı sunarım. 

Hasan Fehmi Güneş 
SHP istanbul Milletvekili 
SHP Grup Bşk. Vekili. 

Vatanlarından sökülüp dünyaya dağıtılan 
bazı Kafkas otokton uluslarının milietce yok olma- 
larını önleyip acılarını dindirmek ve anayurtlarına 
geri dönebilmelerini sağlamak için kurulduğunu 
öğrendim. Kongrenize şükranlarımı sunar başa- 
rılar dilerim. Saygılarımla 

  

Ömer Büyüka 

Sürgünümüzün 125. yılı nedeniyle dü- 
zenlemiş olduğunuz toplantı ve konferanslara 
katılamamanın üzüntüsü içindeyiz. İnanıyoruz ki 
Çerkes halkının çocukları nerede olursa olsun 
bundan sonra eleledir, gönül gönüledir, bizi yok 
oluşa itmek isteyenler karşılarında suskun insan- 
lar bulamayacaklardır. Daha iyisine ve daha 
güzeline doğru saygılarımızla. 

Hollanda Çerkes Kültür 
Derneği adına Başkan 

Fathi Radjap 

  

Sayın Aslan Arı 

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 

1864 tehcirinden 125 yıl sonra Ankara'da 
düzenlediğiniz Kültür Haftası, dünya kültür mo- 
zayiğinin en güzel renklerinden birini oluşturan 
Kuzey Kafkasya kültürünün tüm olumsuz ko- 
şullara rağmen canlılığını koruduğunun bir katını 
olacaktır. 

Ne yazık ki dünyamızda ezilen halklar hala 
tehcire tabi tutuluyor, kültürel renkleri -yeryü- 
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zünden silinmek isteniyor. Ekolojik bozulmanın 
doğal yaşamı tehdit eder hale gelmesi daha yeni- 
dir. Ama sömürgecilik, emperyalizm ve ezen 
ulusların ezilen halkları ve kültürlerini yok etme 
çabaları beşyüz yılı aşkın bir süredir devam et- 
mektedir. 

Ne yazık ki nesli tüketilen canlılar gibi yok 
edilen kültürler de dünyamızı güzelleşiirmek ve 
daha anlamlı kılmak üzere tekrar dirilemeyecek- 

ler. 

Bugün tüm insanlığa düşen görev yokedi- 
len kültürler kataloğuna yenilerinin eklenmesini 
engellemek için kolları sıvamaktır. 

Kuzey Kafkasya Kültür Haftası'nın bu ama- 
ca katkıda bulunacağı inancıyla şahsınızda tüm 
Kuzey Kafkasyalılar'a başarı dileklerimi, saygı ve 
sevgilerimi iletiyorum. 

Çağatay Anadol 

GÖRÜŞ DERGİSİ 
Yayın Yönetmeni 

1864 tarihinden bu yana 125 yıl geçmiş 
bulunuyor. Bu 125 yıl içerisinde büyük acılar ya- 
şandığının bilincindeyiz. Sizlerin tüm olanaksız- 
lıklara karşın büyük özverilerle düzenlediğiniz bu 
kültür haftası Kuzey Kafkas Kültürü'nün tüm 
canlılığı ile yaşadığının bir kanıtı olacaktır. 

Bu nedenle sizleri en içten duygularımızla 
selamlıyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Kamber GENÇTÜRK 

İşçi Gündemi 

Gazetesi Ank. Bürosu 

Göçün 125. yılını anma merasiminde bulu- 
namadığımızdan dolayı üzgünüz.Tüm gönlü- 
müzce sizlerle beraberiz. İ 

Kültür Haftası'nda başarılar diler, tüm hem- 
şerilerimizi saygı ve sevgilerimizle selamlarız. 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derne- 
ği'nide bilhassa bu güzel, yerinde çalışmasından 
dolayı tebrik eder bundan sonrada aynı çalış- 
malarının devamlılığını dileriz. 

Çerkes Kültür 
Derneği 

Yönetim Kurulu 
Nürinberg 
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Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 
125. Yıl Külür Haftası'na mesaj. 
125. Yıl olarak anılan gün, atalarımızın ana- 

yurdumuzdan sürüldükleri, çeşitli yalanlarla ana- 
yurdumuzdan koparıldıkları gündür. Bugün bizle- 
rin yas günüdür. 

Bu tarzdaki bir gün sadece biz Çerkesler 
değil, tüm dünya halklarının ibretle ders alacağı bir 
gündür. Çünkü savaşın, çıkarcılığın getirmiş 
olduğu felaketiir bu gün. Onun için tüm dünya 
halklarını huzurunuzda barışa, kardeşliğe davet 
ediyoruz. 

Ey dünya Halkları! Halkların yaşamlarını, 
* kültürlerini, yok eden, "Halkların kendi kaderlerini: 

kendilerinin tayin etme hakkını" gasp eden des- 
pot idareleri çağdaş düşünceye davei edin, on- 
ların düştüğü barbarlıkian kurlarıp, humanizme 
dönüştürün. Çünkü insanlık tarihinde barbarlığın 
yeri olmamalıdır. 

Yurtlarından koparılan halkımızın yaraları 
hala kanamaktadır. Bu kanayan yaralar ancak ve 
ancak, yapılan tarihsel hatanın düzeltilmesiyle 
durdurulabilir. Bu hatanın düzelticileri sadece ve 
sadece Çerkesler olmamalıdır. Çünkü bunun so- 
rumlusu sadece Çerkesler değil, çıkarları 
doğrultularında o günün arenasındaki devletler 
hatta ve hatta kişiler bu felakete ortak olmuşlardır. 
Öyleyse, Demokrasiye inanan tüm insanların so- 
runudur. Çerkesler olarak, elbette bizlere daha 
fazla görev düşmektedir. Halk olarak var olabilme- 
miz için; Halkları halk &den ilkeleri özünde 

özdeştirmeli, halkın sorununu kendi öz sorunun- 
dan üstün tutmalıyız. Özellikle aydınlar, yazarlar, 
çizerler tarihsel bir sorunla karşı karşıyasınız. Bu 
görevde vicdanınıza sesleniyor, hür, çağdaş 
düşüncenin onurlu saflarında yerini almasını dili- 
yor, şu anlamlı günde halkımız adına fericiliğe 
değil, birliğe çağırıyoruz. 

Ankara K.K.K. Derneği'nin bu tarzdaki 
girişimini tarihsel bir adım olarak değerlendiriyor 
ve kutluyoruz. 

Berlin Çerkes Kültür Derneği olarak her za- 
man yanınızdâ yer aldığımızı bir daha vurguluyo- 
ruz. 

Bu anlamda bu günün anısına layık olan 
yere bir anıtın yaptırılmasını, 

Yıstanbulak'o adının verildiği GÖÇ'ün film 
olarak hazırlatılmasının en içten arzumuz oldu- 
ğunu dile getirirken, 

Hür yaşamak için tarihin derinliklerinde yeri- 
ni alan kahramanları saygıyla anıyoruz. 

TSCHERKESSİCHER 
KÜLTÜRVEREIN e.V. 

BERLİN 
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125 yıl önce, Kuzey Kafkasya'da 
yaşananların, insanlık adına bir daha 
yaşanmaması, insanlığın geleceği an- 
lamında tüm dünya halklarının özgürce, 
kendi geleceğini kendisinin tayin edebil- 
mesi, dostça, kardeşçe, barış içinde, 
kısacası insanlığın gereği olan insanca 
yaşayabilmesi umuduyla... 

DUĞ İİ. Arkadaşımızın 125. Yıl 
Kültür Haftası boyunca derlemiş olduğu 
bazı veciz sözlerle haberimizi tamam- 
liyoruz. 

- Umut bizi terkedebilir, 
Biz onu terketmeyeceğiz. 

i (İzzet AYDEMİR) 

- Bizim temennimizi beğenmeyenlerin 
yüzlerinde, yüzlerce fare dolaşsın. 

(Prof. Sıkhun Hasan) 

- Benim görevim hayatı güzelleştirmek, 
çok yerler gezdim, ama bu toplantı beni çok hey- 
ecanlandırdı. Ben Adığelerin bu kadar değişik 
yerlerden geldiğini görmedim. Onun için yüreğim 

titriyor. 

(Murete Çepay) 

« - Biz bu toplantıya çok önem veriyoruz. 
125 yıldır bu insanlar ayakta kalmışlar. 

(Hatko Ömer) 

- Münih - Köln - Wuppertal - Bremen - Hei- 
delberg Kafkas Kültür Derneklerinden Adığe se- 
lamlarını getirdim. Kafkasya'daki Rodina Dernek- 
leri ile ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. 

Almanya'daki asimilasyon baskıdan kay- 
naklanmıyor. Yardım edin bu doğal görünümlü 
asimilasyonu durduralım. 

(Dıgeş Admiral) 

- Nart gençleri, Nart genç kızları akşamınız 
hayırlı olsun. Eğer yurdunu kaybettiysen her- 
şeyini kaybettin demektir. 

Ben inanıyorum ki, bu sağlam adımımız 
gelişecek. Bizim kimsenin ekmeğinde gözümüz 
yok. İstediğimiz, mümkün olursa ata yurdumuza 
geri dönmek. 

(Huwaj Muhammed) 
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- Sorunlarımızı çözmek için. iş yapalım. 
Çabuk ısınalım, ısınmış vaziyette çok kalalım. 

(Haşim Talustan) 

- Çerkesler bulundukları ülkeleri yücelt- 
meye uğraşıyorlar. Zararına bir çalışma yapmı- 
yorlar. 

(Hatko Ömer) 

- Gönlümüz tüm Kuzey Kafkasyalıların bir 
tek Birlik Cumhuriyetinde biraraya gelmelerinden 
yanadır. 

(Aslan ARI) 

- Daha çok bilgi edinmek, olayı daha bo- 
yutlu koymak, daha çok politikaların geliştirilmesi 
yararlı olacak. 

(Dr. Cahit TUTUM) 

- Kafkasya insanı için (Kafkasya davası) 
bitmemiştir. Kesin olarak nasıl sonuçlanacağını, 
şimdiden tahmin etmek son derece güçtür. 

(Osman ÇELİK) 

- İnsan ve barışseverler gelin el ele vere- 
lim. TÜM DÜNYAYI SEVGİ ÇİÇEKLERİ İLE-SÜS- 
LEYELİM. 

(K.K. Çocuklar) 

a 

- Eğerbirdil işlevsel değilse o dilin özgür- 
lüğü yoktur. 

(Prof. Dr. Sıkhun Hasan) 

- Konferansı dinlemek için gösterdiğiniz 
sabır ve nezaketten dolayı saygılarımı sunuyor- 
um.Maksadım bizden sonraki kuşağa bir bilgi de- 
meti sunmaktır. 

(Yasin ÇELİKKIRAN) 

- Hüseyin Daim Paşa, Mizancı. Murat Bey, 
Dr. Mehmet Reşit Bey, Prens Sabahattin, 
Hüseyin Tosun Bey, İsmail Canbolat Bey, Dr. 
Lütfü Bey vb. özgürlük savaşçılarını Kafkasyalı 
kişilikleri ile tanıyoruz. 

(Sefer E. BERZEG) 
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KAFDAĞI: Sovyetler 
çekleşen "yeniden yapılanma" 
nası! değerlendiriyorsunuz? 

S.HASAN: Sosyalizm Sovyetlerde Rus 
hegemonyası anlamına gelmez. Bütün halkların 
eşit şartlarda eşit haklara sahip olması anlamın- 
dadır. Sorun sistem sorunu değildir, insan soru- 
nudur. Sistem doğruyu söyler, fakat insanlar uy- 
gulamada aksatabiliyor. Bunun çok örneğini 
yaşadık. Meselâ Özbekistan'daki kömürün, Öz- 
beklere bir yararı olmadan oradan taşınması gibi. 

Birliği'nde ger- 
hareketini 

m. 1929 senesinde tam çiitçi olmayan, 
burjuvada olmayan, ikisinin arasında bir kimliğe 
sahip olan insanlarımız vardı. (yekhut) dediğimiz 
bu insanları Stalin 1929 yılında topraklarından 
kovdu. Oysa bugün Gorbaçov'un üzerinde 
çalıştığı çiftçilik anlayışı ülke için çalışan, niye 
çalıştığını bilen, kendisi için kazanan insan- 
larımızın eski durumu gibi bir yapı getirmektir. Gor- 
baçov'un peresiroikası'nın' bize getirdiği odurki: 
İnsanın düşüncesini açıkça söyleyebilmesidir. 
Kim konuşmak isterse konuş der Gorbaçov, 
"Çekinmeden beğenmediklerinide dile getir, 
ben onlara katlanmasınıda bilirim" der. Insanlar 
şimdi özgürdür. Özgürlük olmayınca çalışma- 
nında kazanmanında bir anlamı olmuyor. İnsan ra- 
hat nefes almazsa, düşüncelerini açıkça söyle- 
mezse sıkıntıdan ölebilirde. Artık Sovyetler Bir- 
liği'nde üzerinde konuşulmayan konu kal- 
mamıştır. Bu sağlıklı gelişmeleri bazıları "Sos- 
yalizm yıkılıyor onun yerine kapitalizm geliyor" 
diye yorumluyorlar. Hayır Sosyalizm yıkılmıyor. 
Bunu Gorbaçov kabul etmez. En başta Gorbaçov 
karşı çıkar, bu olaya. Ben dahil iyi düşünen insan- 
ların hepsi kabul etmez o düşünceyi. Sosyalizm- 
de kapitalist ögeler olmalı. İnsanın yorumlaya- 
bilme yeteneği, düşüncelerini söyleyebilme ser- 
bestisi olmalı. İnsanın yaşamı güzelleştirebilmesi 
insanca yaşamaya katkısının olabilmesi için 
düşüncelerini açıkça söyleyebilmeli, onun müca- 
delesini verebilmelidir. Gorbaçov bunu istiyor. 
Şimdiye kadar Marx'ın Lenin'in ortaya koyupta 
geliştirmeye çalıştığı sosyalizm yıkılıyor denmesi 
sadece bir masaldır. Toprak sahibi olmak kapi- 
talist olmak değildir. Herşey toprağa bağlıdır. 
İkinci temel ögede özgürlüktür. Üzerinde çalı- 
şacağın toprağın olmasa, özgürde olamazsın. Bir 
örnek verecek olursak, iki kişi bir olup kolhozdan 
üzerinde çalışacak toprak istediğimizde vermem 
derse daha önceki sistemden daha çok ürün 
alabileceğimizi, hem kendimiz hem de ülkemiz 
için daha çok kazanç sağlayabileceğimizi ortaya 
koyarsak, buna kapitalizm diyemezsiniz. Kapita- 
lizmin boynuzu yoktur. Fakat bütün kazancını 
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kendisine ayıran, kazandıkça doymayan ülkesine 
birşey vermeyen, fakirlere bir şey ulaştırmayan bir 
mantıktır. Sosyalizm bunu kabul eimez. Insanın 
köleleştirilmesine karşıdır. Birinin çok kazanıp, bi- 
rinin onun kölesi olmasını kabullenmez. Sosya- 
izm çalışan insanın hakkını korur. Fakat kulun kula 

- köle olmasını kabul etmez. Perestroika bunu ge- 
tirmekiedir. Stalin, Kruşçev, Brejnev'in döne- 
minde çalışmadan çalan insanlar vardı.. Bunun 
maiyası kurulmuştu. Bizim haksız kazançla zengin 
olmuş milyoner ve milyarderlerimiz de var. Toprak 
üzerinde çalışmayı serbesi bıraktığına göre koo- 
peratif kurma, yol yapma, otel ve okul açma ser- 
besiliğinin olduğunu şimdi anladınız mı? Daha 
önce de çalışmaya isteksiz, bozuk mal çıkaran, 
devletin milyarlar harcamasına karşın zarar eden 
kuruluşlar, yeni yapılanmayla hem kalite hem ka- 
zanç bakımından önemli bir aşama kaydetmiştir. 
Şimdiki durum odurki: Ürettiğin mal dünya stan- 
dartlarına uygunsa istediğin yere sat, senden 
daha iyi üretiyorlarsa onuda al. Bu özgürlüktür. 
Malını satıp dolar alabildiğine, dünya piyasasında 
istediğin alana yönelebildiğine göre bu özgür- 
lüktür. Şimdiye kadar.paramızı kimse beğenmedi. 
O kadar büyük sosyalist bir ülke olmamıza rağmen 
paramız beğenilmedi. Diyaloğumuza düşmanca 
bakıldı. Şimdi Gorbaçov paramızın dünya piya- 
sasında kabulünün peşindedir. Fransa'ya gittiğim 
zaman, gerekirse kendi paramla değiştirebilmeli 
ya da istediğim malı alabilmeliyim. Bir Fransız'da 
aynı şeyi benim ülkemde yapabilmeli. Onun 
dışında şimdiye kadar Rusça'yı bütün insanlar 
okuyup yazdığı halde küçük halkların dili okunup 
yazılmıyordu, ya da az okunup yazılıyordu. Şimdi 
ise Rusça gibi diğer küçük dillerin de ülke dili ol- 
ması gerekir diyerek yola çıktı Gorbaçov 
"Rusçayla konuştuğunuz kadar kendi 
dilinizlede konuşun Rusçayla yazıldığı 
kadar kendi dilinizlede yazın" diyor. Gor- 
baçov bu özgür-lüğüde vermiştir bize. Sovyetler 
Birliği kurulalı Sovyet yazını iyi gelişmedi, doğruyu 
yazmadı. Gorbaçov öncülük ederek bütün ger- 
çeklerin yazılması gerektiğini şimdiye kadar ya- 
zılanların gözden geçirilerek yanlışların çıkarılması 
gerektiğini ileri sürüyor. Sovyetler Birliği'nde per- 
estroika'nın uygulamaya geçirilmediği hiç bir 
bölge kalmamıştır. Daha önceleri Moskova'dan 
Parlementoya şu kadar insani göndereceksiniz 
diye emir gelirdi. Oraya gidecek insanlarıda onlar 
seçerdi. Şimdi ise bu olay ortadan kalkmış, parle- 
mentoya gitmek isteyen insan yapmak istedikleri- 
ni, düşüncelerini toplum önünde açıklamak ve . 
onların onayını almak zorundadır. Beğenilmezse, 
insânları ikna edemezse gidemez. Şu an 
ülkemizdeki çalkantı yeniden yapılanmanın sesi- 
dir. Ülkeyide ayakta tutan, insanlığı yaşatan, karar- 
ları veren yine insanlardır, insanların seçtiği insan. 
Artık çoğunluğun seçtiği insanlar temsil eder bizi, 
yanılgıları affedilemez. Bu işi yapabilecek olanı in- 
sanlar bilir ve karar verebilirler. Birkaç kalbur üstü 
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insanın seçiminden çok, çoğunluğu temsil eden 
insan daha doğru ve yararlı çalışabilir. Bu sistemin 
tam olarak yerleştiğini söylemek için erken olur. 
Fakat gayet sağlıklı olarak ilerlediğini vurgulamak 
isterim. Bunların dışında ben yine dil üzerine bir 
kaç şey daha söylemek isterim. Dil konuşulmazsa 
yazılmazsa pratik hayaita kullanılmazsa ilerleme 

, kaydedemez. Yapılan bir toplantının sonucunu 
kendi dilinle yazamazsan dil işlevini yapamaz. 
Yönetici kararını kendi diliyle açıklamazsa, kö- 
yünde okuyan çocuk kendi diliyle okuyamazsa 

— dilin bir işlevi yoktur. O dili üniversitede okutmaz- 
san, dil enstütüleri kurup üzerinde çalışmazsan, 
dil gelişmez. işlevini yapamaz. Gazete, radyo, te- 
levizyon, tiyatro oyunlarında kendi dilinle varol- 
mazsan dilin işlevi yoktur. Sadece biz değiliz. 
Sovyetler Birliği'nin her yerinde dil çalışmaları ta- 
mamen serbest bırakıldığından bütün halklar 
çabalarını bunun üzerine yoğunlaştırmışlardır. Bu 
peresiroika'nın ürünüdür. Başka ülkelerin Sov- 
yetler Birliği'nde olanları algılayabilmesi, tüm 
gerçeklerin olduğu gibi dışarıya yansıtılması Gor- 
baçov için zor bir iştir. Gorbaçov bunu başarmış 
ve dünyaya Sovyet gerçeğini kanıtlamıştır. Gor- 
baçov perestroika ile büyük bir aşama kaydetmiş 
ve büyük işler başarmıştır. Bunun daha iyiye git- 
mesi için bizim onu desteklememiz gerekir. Pe- 
restroika'nın düşmanları olsa bile çoğunluk onu 
kabul ettiği sürece başarıya ulaşacaktır. 

KAFDAĞI: Sovyetler Birliği'nin daha 
önceki durumu için Türkiye insanının bir 
yargısı vardır. Sovyet sosyalizminin an- 
layışı" kendi etniklik alanına ne kadar ülke 
alabilirse sosyalizm o kadar güçlenir." Ye- 
niden yapılanma döneminde bu konudaki 
düşünce yapısı nedir? Yine aynı şekilde mi 
bakiyor, yoksa sosyalist olduktan sonra 
bağımlılık gerekmez diye mi düşünüyor? 

S.HASAN: Hitler Sovyetler Birliği'ne 
saldırmasa idi Sovyetler Birliği böyle bir tavırla yak- 
laşmazdı. Faşizmi yıkabilmek için kuvvet Şartlı. 
Eğer Faşizm İngiltere'ye Fransa'ya, Amerika'ya 
saldırmış olsaydı onlar bir hafta dayanamazdı. Sta- 
lin'in uygulamalarını ne kadar eleştirsekte Sosya- 
list sistemin getirmiş olduğu kuvvetle Faşizm 
yıkılmıştır. Bu da emperyalizm ve kapitalizmden 
daha güçlü bir sistem olarak sosyalizmi karşımıza 
çıkarır. Özgürlük, dayanışma, insanca yaşama 

- savaşımı gücünü ver sosyalizm. Dünyada hiçbir 
millet bile Sovyet hdliklarının bu savaştaki da- 
yanışmasını ortaya koyamamıştır. Bizim feodal 
beylerimiz bile göç öncesi kimisi Rus'a kimisi 
Türk'e kimisi başkalarına sırtını dayamıştır. Böyle 
bir dayanışmanın zerresini görmedik. Bu güzel 
dayanışma sosyalizmin ürünüdür. Sovyetler Bir- 
liği'nin daha önce sistemini taşımaya çalıştığı 
ülkelerde kabul görmemesinin en büyük nedeni 
tıpa tıp uygulamaları yerleştirmeye çalışmasıdır. 
Şunu unutmamak gerekirki orası farklı bir ülke, 
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farklı bir halktır. Perestroyka şimdi.bu gözle yak- 
laşmaktadır. Sovyetler Birliği'nde hiç kimse sosya- 
lizmi terk etmeyi düşünmez, düşünmüyor. Hiç bir 
cumhuriyette düşünmüyor. Cumhuriyetlerde in- 
sanların istedikleri daha önce sahip olmadıkları 
özgür yaşam şartlarıdır. Şimdi buna sahip oldular 
ve cumhuriyetler kendi ekonomilerini kendi 
yaşam biçimlerini kedileri kurarak yaşamlarını 
sürdürüyorlar. Tabi Sovyetler Birliği devletinin 
haklarını da görmemezlikten gelmiyorlar. Fakat 
Sovyetler Birliği tarafından baskı altına alınarak 
haklarına el konulmuş halk yoktur. Yalnız kendi 
emniyeti açısından cumhuriyetlerin ordularını yok 
etmiştir. Belki bu bir uyumsuzlukia olabilir. Şimdi 
Gorbaçov ne yapıyor? Değer sosyalist ülkelerden 
ordusunu geri çekiyor. Daha önce yapılan ha- 
tanın onarımı çabasındadır. Sovyetler Birliği daha 
önce silaha çok yatırım yapmıştır.Bunun temel 
nedenide bu kadar insanın üzerinde çabalayarak 
oluşturdukları sosyalizmi yıktırmamaktır. Sosyaliz- 
me saldırılmasından ve yıkılmasından korktuğu 
içindir. Şimdi ise silahların azaltılması yoluna gidi- 
iyor. Sadece bu yıl yarım milyon azaltmaya gidiliy- 
or. Ayrıca silah sanayii daha yararlı alanlara 
dönüştürülmüştür. 

Onun dışında din meselesine gelince, bu 
büyük bir sorundur. Daha önceki yaklaşım, sosya- 
iizmde din istemiyoruz mantığı idi. Öyle olmaz bu 
yanlıştır. İnanıyor musun? İnan. İnanmıyor mu- 
sun? İnanma. Fakat düşman kılma savaştırma. 
İnanıyorsan namazını kıl orucunu tut. Kötü olan 
önceki ibadet yerlerinin yok edilmiş olması. Şimdi 
Gorbaçov'un yeni çabaları ile camiler inşaa edili- 
yor. Din eğitimi serbest bırakılıyor, inanç Öz- 
gürlüğü getiriliyor. Fakat dini bahane ederek 
çalışmamayı da kabul etmiyor. Bu durum diğer 
dünya ülkelerindede farklı değildir. Çalışmayan in- 
san kazanamıyor. Bu inanç özgürlüğü perest- 
roikanın ürünüdür. Fakat fazlaya gitmek iyi 
değildir. Hangi alanda olursa olsun aşırılığın iyi ol- 
madığını biliyoruz. 

Şimdiye kadar Sovyetler Birliği'ndeki halk- 
lar için özgürlükleri yok, Rus halkı tarafından ikinci 
insan olarak görülüyor diye dedikodusu yapılırdı. 
Şu anda hiçbir Rus başka bir halktan insana "ben 
senden üstünüm seni okutmayacağım, hiçbir 
yerde çalıştırmayacağım" şeklinde yaptırımlar ge- 
tiremez. Bu sosyalizmin getirmiş olduğu bir 
olaydır. 

Anlattıklarımızı genel olarak değerlen- . 
direcek olursak perestroykanın eski bozuk 
düzeni çırparak bir çok olumsuzluğu yok ettiğini 
görürüz. Bundan başka şimdiye kadar başka bir 
ülkeden insanlar gelerek Sovyetler birliğinde iş 
kurduklarını, kooperatifler kurarak çalıştıklarını 
görmemiştik. Gelenler genelde kapitalist insan- 
lardır. Bizim bakış açımız karşılıklı iş birliği olduğu 
için dışardan gelecek olan güzelliklere ve iyiliklere 
kapımız açıktır. Gelen insanda kendi menfaati için 
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gelir. Bu durüm perestroykanın bir ürünüdür. 

Bizim sistemimiz ne Rus şovenizmini ne 
de küçük halkların aşırı milliyetliğini kabul etmez 

KAFDAĞI: Kafkasya insanı bizi nasıl 
görüyor? Muhaceretteki Kuzey Kaikas- 
ya'lıların atalarının anavatanı terk ediş ne- 
deni olarak neyi gösteriyorlar? Zorla 
sürülme ya da isteyerek göç, yani yalnız 
bırakıp kaçma olarak mı yorumluyorlar? 
Ayrıca Sovyet insanının bu konuya bakış 
açısı nedir? 

S. HASAN: Bütün Kafkasyalıların bu 
olaya zorla sürülme olarak baktıklarını, böyle 
gördüklerini biliyorum. Bunun dışında Sovyet in- 
sanlarından bu durumu bilenlerde aynı düşün- 
ceyi paylaşıyorlar, yani Rus Çarlığı'nın baskıyla 
sürgünün gerçekleştiğini söylüyorlar. 

Ayrıca nasıl bakabilirizki? Bir düşünün ken- 
di kardeşinin senden ayrılması, toplumun 
çoğunun senden koparılmasına, onların asimile 
ediliyor olmasına nasıl daha farklı bakabiliriz. 
Gerçekler gün gibi ortada. Anavatanı terk edenle- 
rin çoğu sürüldü. Kendi isteği ile ayrılanlarda var - 
tabi, fakat onlar sayı bakımından çok az. Şimdi asıl 
önemli olan bu olumsuzluğu telafi etmenin yol- 
larını bulmaktır. Bugün muhacerette geri dön- 
meyi isteyenler ve istemeyenler var. Her iki 
mantığıda saygı duyup, Kuzey Kafkasyalıların var 
olabilmesi için bütünlüğe gitmek gerekir. Olaya iki 
boyutlu bakmak gerekir, sürüldüğümüz gerçeği 
ve dönüş. 

KAFDAĞI: Bürokrat kesimden bizim 
için “dertleri ne? Geri döneceklerdide terk 
edip niye gittiler" diyen insanlar var mı? 

S. HASAN: Çerkesliği sorun edinen 
bürokrat görmedim ben anavatanda. Ben Kaber- 
deyi Çerkesk'i Adıgeyi her yeri gezdim. Şunu bi- 
liyorumki onbin de bir bile muhaceretteki insan- 
larımızı düşünmeyen, onların olumsuz durum- 
larına üzülmeyen insan bulamazsınız. Herkeste 
bir özlem kaygı ve ayrı kalmanın üzüntüsünü 
görürsünüz. Uzak kalış haberleşmeme yazışa- 
mama ve nasıl yaşadığınızı bilmemenin getirdiği. 
kaygılı bir merak vardır. Hepsinin ortak söylediği 
bir gerçek vardır. "Zavallı İnsanlarımız nasıl 
yaşıyorlar acaba, Anavatan'dan kopan kar- 
deşlerimiz" Korkan bürokrat var mıdır acaba? 
Düşündüğünü söyleyemeyen yerinden olmak- 
tan çekinen toplumla dayanışmayı yadsıyan? 
Böyle bir insana zaten bürokrat diyemezsiniz ki 
O'nun adı olsa olsa korkakdır. Bu insanlar kendi- 
leri bir şey yapamadıkları halde yinede ürkek bir 
halde olurlar. Kendilerinden korkarlar. Ben Antal- 
ya'yı, köyleri, Sivas'ı, Kayseri'yi, İstanbul'u, 
Düzce'yi gezdim. Birçok bürokrata rastladım. Kor- 
kak vatan ve ulusunu istemeyen... Şimdi ben bu- 
rada yaşayan Kuzey Kafkasyalıları istemiyorum 
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diyemem. Tabii ki onları istiyorum. Fakat bizi iste- 
meyenlerden çok isteyen insanlar için çaba har- 
camak gerektiğine inanıyorum. Kötü ulus yoktur. 
Kötü insan vardır. Bizim de kötü insanlarımız var. 

- Ama ulusumuz güzeldir. 

KAFDAĞI: Ulusal sorunumuzu çö- 
zümleyebilmek için ne yapmamız gerekiyor? 
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini 
beklemek mi gerekiyor? Bizim çabalarımız 
ne olmalı, Ya da diğer devletler boyutunda 
çözüm yolu mu aramamız gerekiyor? 

S.HASAN: Bize gerek kalmadan soru- 
numuz çözümlense iyi olurdu. Fakat bizsiz olmaz. 

, Buradaki Çerkeslerin soruları bize ulaşmalı. Biz 
onların çözümüne çalışmalıyız. Bu sorun Gor- 
baçov'un da Schwardnadze'ninde Kuzey Kafkas- 
ya'da yaşayan bütün insanların da beyinlerine 
yerleşmelidir. Ayrıca Birleşmiş Milletlere, Bush'a 
Teathcer'e, Mitterand'a bütün dünyaya bu soru- 
nu yazıp haberdar etmek gerekir. Böyle bir ulu- 
sun kültürünün yok olması ileride buna benzer bir 
çok şeyinde yok olacağı gerçeğini ortaya çıkarır. 
Bunu hissettirerek destek aranmalıdır. İki ülkenin . 
arasının iyi olması tabii ki çözümü çabuklaştırır. Fa- 
kat destek verilen bir işin daha çabuk ger- 
çekleşeceğini unutmamak gerekir. Yine 
yüzbinlerce insan kaybetmemek ve yok olmamak 
için bu işin çabuklaştırılması gerekir. Bir Adiğe 
adam çıkmış Kbalmame ile karnını doyurmuş ve 
sonunda da iyi değildi demiş. Bende bundan kor- 
kuyorum. İnsanlarımızın konuşa konuşa pratikte 
bir şey koymadan bu işten bıkmasından korkuyo- 
rum. Zaman geçirmeden buişin üzerine gitmek 
gerekir. Atalarımız demir sıcakken döğülür.demiş. 
Sonrasının anlamı yoktur. Bu işin savaşımına bir 
an önce başlamak gerekir. Tabii ki silahla değil. 
Beyinle düşünceyle kalemle. 

KAFDAĞI: Kafkasya'ya dönmek tek 
tek mi olmalı, yani bugün. bir aile yarın bir 
aile biçiminde? Yoksa dönmek isteyen 
bütün Kuzey Kafkasya'lıların. birlikte hare- 
ket edip top:umsal dönüşümü zorlamamız 
gerekir? Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? 

S.HASAN: İki ülke kendi arasında kar- 
şılıklı olarak görüşmeler yoluyla işimizi çözüm- 
leyerek kitlesel dönüşe izin verse kuşkusuz daha 
iyidir. Fakat bunu beklemeden başarabilenler bi- 
reysel dönüşlerini gerçekleştirmelidirler. Bizim 
üzerinde konuştuğumuz ulus olduğu için, O'nun 
için bir çabaya girmek gerekir. Bana sorarsanız, -ki 
ben hiçbir kimsenin güdümünde değilim kendi 
düşüncelerimi söylüyorum.- İnsanın akrabaları ile 
bütünleşmesi en doğal hakkıdır. Sovyetlerde Al- 
manlar, Yahudiler vb. halklar kendi istedikleri to- 
praklara akrabalarının yanlarına göç edebilirler. Bi- 
zim de durumumuz farklı değildir. Muharecetteki 
Kafkasya'lıların hemen hepsinin anavatan da ak- 
rabalarını rahat buluruz. Turist olarak gidilmeli ve - 
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geri dönülmemelidir. Mesela 10 kız gitti ise bu- 
nun yarısı evlenme yoluyla orada kalmalıdır. Ya da 
3 ihtiyar 20 kız mı gitti, bunların yarısını orada 
bırakabilmeliyiz. Bu yolları denememiz gerekir. 
Bu tabii ki ulusal boyutta planlanmalı. 10 erkek mi 
gitti, Onlar orada evlenmeli geri dönmemeli. 
Davetiye usulü ile gidende dönmemeli. Bunun 
dışında da iş alanında yatırım yapabilecek güçte 
olanlar bu yolu denemeli. Okumak iiçin 
gençlerimiz gelmeli. Türkiye'den gelen gençlerin 
çoğu bizden olmalı. Gençlerimizin bunların yol- 
larını zorlamaları gerekir. Sonra yeni yollar bulabil- 
diğimiz takdirde bunlarıda denemeliyiz. Öğrenci 
olarak davetiye ile ya da bayan ve erkeklerin 
karşılıklı evlenmeyi deneyerek bunun yolunu 
açmayı amaçlamaları gerekir. Böyle yaparsak 
başaramayacağımız bir şey olmaz. 

Bizim toplumda benim üzüldüğüm 
hoşuma gitmeyen iki özellik görüyorum. Şu anda 
burada 15 kişiyiz.. Kendimizin buradan baş- 
layarak rastladığımız insanlara söylememiz gerek- 
en onların aşması gereken iki özellikten birisi 
çekememezlik diğeri de yardımlaşmamadır. Bu iki 
olumsuz ögenin silinmesi gerekir. Biri zor durum- 
da ise yardım etmelisin. Elinden geleni yap- 
malısın. Duymamış gibi saklanmamalısın. Okutul- 
ması gereken zeki bir insan mı var, O'na yardım 
etmeliyiz. Yıllar sürsede Anavatanını unutmaya- 
cak insanlar gerekir. İstanbul'a gelirken bir Adıge 
köyünde mola verdik. Orada bir genç ile sohbet 
ettik. Onun söylediği "Şu köyde 100 kız var ise 
bunun en az 10'u yabancılarla evleniyor" idi. 
Adet yok mu? Herşey para mı? Bunun aşılması 
gerekir. Haysiyet namus yok mu? Bu böyle ol- 
maz. Anavatanla bu konuda da ilişkiler mutlaka 
geliştirilmelidir. Buradan oraya oradan buraya da 
olsa evlilik yapılmalıdır. Fakat oradan buraya gele- 
nin geri dönmesi şartıyla. 

KAFDAĞI: 125. Yılı 
diriyorsunuz? 

S. HASAN: Nart Kurultayı toplanmaya 
başladığında bu yana Ankara'da yapılan bu top- 
lantı kadar güzel bir kurultay Adigeler 
yaşamadılar. Büyüklüğüyle güzelliğiyle an- 
lamlılığıyla ne Kaberdey'de ne Çerkesk'te ne de 
Abhazya'da böyle anlamlı bir toplantı böyle an- 
lamlı bir hafta olmadı. Toplanan insanların çoğu 
yapılanı, sunulanı içten aldılar. Duygularıyla beyin- 
leriyle ve gözyaşlarıyla katıldılar bu anlamlı top- 
lantıya. Ben duygusal bir insan değilim fakat ben 
bile iki defa kendimi tutamadan ağladım. Hepi- 
miz gördük. İnsanları uyandırdığına inanıyorum. 
Biz Kafkasyalılar bulunduğumuz ülkelerde çok 
çektik. Savaştık, öldük. Şimdi yeni bir zaman 

“doğuyor. Öz topraklarımıza geri dönme zamanı. 
Dünya değişti. Daha önce Mekke'ye giden üç 
yılda geri döndü diye sevinirlerdi. Şimdi bu bir 
güne indi. Belki de üç yıl sonra üç saate inecek. 

nasıl değerlen- 
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Dünyanın değişimi ile bizim aramızda kurulan 
köprülerden yararlanabilmeliyiz. İsteseler de iste- 
meselerde kabul ettirmeliyiz. Bizde istiyoruz, 
Türk toplumu gibi bir ülke. Onların yaşama hakları 
gibi bir yaşam. Ve dillerini kullandıkları gibi kendi 
ana dilimizi konuşmalıyız. Vermiyor mu? Alırım. 
Öldürecekse öldürsün. Ama beni istemimden 
vazgeçiremezler. Birilerinin ölmesi gerekiyorsa, 
ölmek baş kaldırmaları gerekiyorsa kaldırmak. 
Adıge tarihi her şeyimizi, ne olduğumuzu yazıyor. 
Nasıl kültürümüz olduğunu, kimlerle komşuluk 
ettiğimizi şimdiki durumumuzu hepsini yazıyor. 
Ve dönmemiz gerektiğini biliyoruz. Meşru yollar- 
dan. Savaşmadan. Kalemle mücadele ederek 
kendi ülkemize dönebilmeliyiz. Bunu İstiyoruz. 
Nart efsanelerini yazıdan okuruz. Ondan sonra 
Ankara'da yapılan bu anlamlı hafta kadar güzel 
olan bir haftayı Kuzey Kafkasya tarihi görmemiştir. 
Özellikle Xase olayına rasiladığına inanmıyorum. 

KAFDAĞI: 
ka şeyler var mı? 

S5. HASAN: Bir çok yeri gezdim bir çok 
insanları gördüm. Onların sorunlarından anladığım 
şudur ki: Hiç kimse Kafkasya'ya gitmemiş ve ora- 
daki yaşamı bilmiyorlar. Derneklerde çalışan in- 
sanların köylere yönelmesi gerekir. Yönelme- 
dikleri zaman köy insanı uyanmayacak sorun- 
larımızı anlamayacaktır. Bizim ülkemizin çalış- 
masını örnekleyerek hiç bir köy bırakmadan çalış- 
mak üzerinde durmak gerekir. Ayrıca görüyorum 
ki Adıgece okuyup yazan 100 insanımız bile yok 
Türkiye'de. Dernekte yaptığınız çalışmalar çok 

Söylemek istediğiniz baş- 

- güzel. Fakat az da olsa okuma yazma öğretmek 
gerekir. İstanbul'a gittiğimde biri bana "Lütfen 
bana yaz. Oradaki olaylardan haberdar olmak istiy- 
orum." diye söyledi. "Adıgece mi yazayım" de- 
dim. "Bilmiyorum" dedi. "Rusca yazayım" dedim 
"Bilmiyorum" dedi. "Arapça yazayım" dedim. 
"Bilmiyorum" dedi. Ben bu insana nasıl yaza- 
cağım. Düşüncelerimizi duygularımızı nası! anlata- 
cağız. Buraya gelmezsek yazışmazsak iletişimimiz 
tekrar kopacak. Dernekler mutlaka dil çalışması 
yapmalıdır. Kafkasya'daki bütün insanlarımız oku- 
ma yazma bilirler. Hepsinin mükemmel olarak bil- 
diğini söylersem sizi aldatmış olurum. Fakat az da 
olsa bilmeyen insan yoktur. Biz şunu istiyoruz: 
Burada okuma yazmanın zor olduğunu bile bile 
bu zorluğa katlanmanızı istiyoruz. Bize Adıgece 
yazılan mektubun hazzı bambaşkadır. Rusca ya- 
zarsanız da anlarız. Fakat Adigece çok farklı ve bi- 
zim çok.içten istediğimiz bir yazın dilidir. İnsanlar 
düşüncelerini ve duygularını en iyi biçimde kendi 
ana dilleri ile ortaya koyabilirler. Bunun için çalış- 
mak şart. Bu da derneklere düşen bir.görevdir. 

Kötü bir huyumuz var. Küsmek. İlerlet- 
meyen, çalışmamızı engelleyen gerçek duygu- 
larımızı ortaya koymamıza engel olan kötü bir huy. 
Bir insana bir söz söylemeye çekinir olduk. Acaba 
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sözümden alınır mı diye tereddüt ediyoruz. Fakat 
bu durumun yıkılması gerekir. Başka bir insandan 
eleştiri aldığımızda küsmeden onu kabullenebil- . 
mek çekebilmek gerekir. Bir sözden dolayı 
küsmemek insanlardan uzaklaşmamak gerekir. 
Düşmanlık beslememek gerekir. Uzaklaşmak is- 
tiyorsan uzaklaşılması gereken düşmanlarımız da 
vardır. Küskünlük çekememezlik ve daya- 
nışmasızlık, bizim ulusumuzun karekteri olmamalı. 
Bu üç hastalığın bizim toplumumuzda yeri olma- 
malı. Bir aileyi örnekleyelim. Çünkü biz Adıge ulu- 
su bir aileyiz. Bir insan annesinden azar işitmez 
mi? Tokat yemez mi? Peki bu durumda çocuk 
annesine küser mi? Baba seni azarladığında bir 
tokat attığında O'na küsebilir misin? Küssen de 
kısa sürede unutmaz mısın? Birlikte hareket şart. 
Kırılmamak gerekir. Dayanışmadan kaçmamak 
gerekir. 

KAFDAĞI: Bu kısa söyleşi için teşekkür 
ederiz. 

S5. HASAN: Rica ederim. Aydınlatmak 
görevimiz. 

  

  

  

HURAN YILDIZ-YYEWTIX ADNAN 

21-27 Ekim 1989 tarihleri arasında 
Ankara'da gerçekleştirilen 125. Yıl Kültür 
Haftası'na yurt dışından bir çok konuk- 
larımız geldi. KAFDAĞI çalışanları gelen 
konuklarla değişik mekanlarda sohbet etti 
ve toplu konuşmaları gözledi, çeşitli notlar 
aldı. Kültür haftası ve diğer kültürel 
çalışmalara ilişkin olarak, yapılan görüş- 
meleri sunuyoruz. 

ADEMEY HİKMET- (Yapımı sürdü- 
rülen Dernek inşaatında) Bu şimdiye kadar 
yapılması gereken, geçikmiş bir olaydır. 
Geçen yıl K.Kafkasyalıları birleştirmek, 
gelenek ve göreneklerimizi yaşatabilmek 
amacıyla yapımına başlanmış bir iştir. 
Tanrıdan bir an önce bitmesini diliyorum. 
Bu şekildeki bir dayanışmanın çok iyi 

sonuçlar vereceğine inanıyorum. 

MURETE ÇEPAY- Ankara'da yapı- 
lan dernek binasını çok beğendim. Bu iki üç 
gün zarfında gördüğüm topluluğu, Çerkes 
topluluğunu şimdiye kadar görmemiştim 
Bir araya geldiğimiz zaman düşünceleri- 
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mizi, ileriye dönük planlarımızı, kültü- 
rümüzü, koruyabileceğimiz bir yerimizin 
olması, çok insanın buraya uğrayabilmesi 
imkanını verir ve burada kültürümüzü 
öğreniriz. Bu yönden çok büyük önem 
taşıyor. Dernek yönetiminin çalışmalarını 
destekliyor ve kutluyorum. Amaçlarma bir 
an önce ulaşmasını diliyorum. 

SORU- Anavatandaki kardeşleri- 
mizin bizlere yapabilecekleri yardımlar 
var mıdır? Yoksa ileride olabilme olasılığı 
nedir? 

MURETE ÇEPAY- Bizim derneği- 
mizin geçmişi yeni. Yeni başladık. Yöne- . 
timi yeni seçtik. Çalışmalar yeni başladı. 
Anavatan dışında yaşayan kardeşlerimize 
ulaşmanın yollarını arıyoruz. Onların bu 
konulardaki düşüncelerini öğrenmek, 
düşünceleri doğrultusunda onlara yardım 
etmek istiyoruz.En büyük amacımız Anav- 
atan dışındaki insanlara ulaşmak, onlarla 
iyi bir iletişim kurabilmek, onların istek- 
lerine imkanlar ölçüsünde cevap vermek- 
tir. Sizin isteklerinizi, düşüncelerinizi, 
benden öğrenmemi istediler. Sizin istekle- 
rinize nasıl cevap verebileceğimizi, size 
nasıl yararlı olabileceğimizi, dernekte 
gündeme getirip tartışacağız. En çok da 
kültürümüzü nasıl geliştirebileceğimizi ve 
sizin oraya nasıl gelip, oraları görebilme 
imkanına kavuşabileceğinizi tartışıyoruz. 

Emekli Gen.Fevvaz MAHIR- İçinde 
yaşanılan toplumların dillerini öğrenmek 
bir zorunluluk. Ama kendi ana dilimizi de 
unutmamalıyız. Uzunyayla'daki gençle- 
rimiz Çerkesceyi unutuyorlar. Dil unutu- 
lursa ulus yok olur. Bu yüzden derneklere 
önem vermeliyiz. Kültürümüzü yaşata- 
bilmek ve geliştirmek için derneklere 
büyük görevler düşüyor. Çocuklarımıza çok 
önem vermeliyiz. Biz ömrümüzün sonuna 
geliyoruz. Esas önem vermemiz gereken ke- 
sim gençliktir. Onları ulusal kültüre ilgi 
duyan insanlar olarak yetiştirirsek, bizlere 
bırakılan kültür mirasını onlara aktara- 
biliriz. Önemli olan bir yol tutup planlı bir 
şekilde bu yolda yürümektir. Çerkes halkı 
kardeştir. Acımız, sevincimiz birdir. Biz 
diğer halklardan farklı olarak daha büyük 
zorluklar içerisindeyiz, daha büyük sorun- 
larımız var. Bu yüzden dayanışma içeri- 
sinde olmamız şarttır. Birbirimizi tanıma- 
mız şarttır. Düşüncelerinizi, gerçekleş- 
tirmeye çalıştığınız idealleri destekle- 
diğimizi belirtmek isterim. Allah sizden 
razı olsun, Çerkesleri, bu toplantı vesile- 
siyle, dünyanın her yanından toplayıp 
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görüştürdüğünüz için. Sizlere az da olsa bir 
yardımda bulunmak istiyoruz. Sizler hal- 
kımız adına çok güzel işler peşindesiniz. 
Kültürümüzü çocuklarımıza anlatabilmek 
için, Tanrı dünyadaki tüm Çerkeslere güç 
versin. Bir sonra ki gelişimizde sizi bu bi- 
nada yerleşmiş görmek isteriz. Tanrıdan 
bütün iyiliklerin sizinle, olmasını diliyo- 
rum, 

Haşim TALUSTAN- Bende generalin 
bütün iyi dileklerine katılıyorum. Bu ay 
alacağım emekli maaşımı derneğe bağış- 
lıyorum. 

Aslan ARI- Gösterdiğiniz bu yakın 
ilgiye çok teşekkür ederim. Bize güç ve des- 
tek verdiniz 

DIGEŞ ADMIRAL- Almanya'dan üç 
kişilik bir heyetle katıldık. Ben bu 
çalışmaları gördükten sonra, iyimserliğim 
daha da çoğaldı. Ben burada gençlerin so- 
runlarla ilgilendiğini, büyüklerin. sorun- 
ları çözmek amacıyla planlar yaptığını ve 
orta yaşlıların bu planları hayata geçir- 
diklerini gördüm. 

Bu işte şu anda bulunduğunuz yerden 
daha ileri gitmenizi diliyorum. Avrupa'da 
yaşıyan gençlerin buradaki gençlerden 
daha köklü kültürel sorunları var. Niçin 
derseniz? Burda sizin sorununuz Türk 
kültürünün Çerkes kültürünü etkilemesi ve 

- eritmesidir. Ama oradaki gençler hem 
Türk, hem de Alman kültüründen etkile- 
niyorlar. Kafkas Kültür Derneklerinin tek 
bir proğram belirleyip bunu uygulamaları 
gereklidir. Benim ricam yaşlı, orta yaşlı, 
genç demeden düşüncelerimizi birleşti- 
relim, aklımızla bir yol bulalım. Ayrıca be- 
nim bir önerim var. Almanya'daki Çerkes 
gençlerle buradakilerin ortak organizasyo- 
nuyla tatil aylarında bir kamp düzenle- 
nebilinir. Burada gençler hem eğlenir hem 
de ulusal kültürel sorunlarını tartışma im- 
kanı bulurlar. Bir insanın kendi kendine 
öğrenemediği bir çok şeyi arkadaşlarıyla 
beraberken çok kolay öğrenir. 

HUVAJ MUHAMMET- Ben Nalçik'te 
yaşıyan bir kardeşinizim. Daha önce 
Ürdünde yaşıyordum. Anavatana göç ede- 
rek oraya yerleştim. Burada yapılan kültür 
haftası çok hoşumuza gitti. İnşaatı süren 
dernek binasının hayırli olmasını, yaşa- 
dığınız ülkede yaşantınızın çok iyi ol- 
masını ve daha çok, anavatana dönme- 
lerini diliyorum. 

RIZA NAĞO- Almanya'da çalışan, 
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Türkiye'den giden Çerkes işçilerinden bi- 
riyim. Bu binaya yazın geldiğimde az iş 
yapılmıştı. Şimdi ise büyük mesafelerin 
alındığını gördüm. Burada işlerin çok iyi 
gittiğini, insanların çaba gösterdiklerini 
gördük. En büyük dileğim Çerkeslerin bira- 
rada bulunmaları için daha uzun ömürlü 
olmalarıdır. 

MURETE FATİM- Buraya geldiği- 
mizden bu yana gördüklerimiz bizi mem- 
nun etili. Şaşırdım. Bu kadar Çerkesin olab- 
ileceğini bilmiyorduk. Bu toplantıların 
daha da çoğalmasını, bütün Çerkeslerin iyi 
bir yaşantıya sahip olmalarını diliyorum. 
Her zaman büyük işleri başarmanızı, se- 
manızın temiz olmasını, çok iyi yaşa- 
.manızı diliyorum. 

SORU- Anavatanda, dışardaki Çer- 
keslerin kültürlerini koruyup geliştirme- 
lerine yönelik ne gibi çalışmalar vardır? 

MURETE FATİM- Ülkemizde iki 
yıldan beri dil ve kültürün geliştirilmesi 
için yoğun çalışmalar sürüyor. Kreş ve ana. 
okullarından başlıyarak 5 yıllık temel 
eğitimde önce Adiğece öğretiyoruz. Önceleri 
Rusca öğretilen bilgiler şimdi Adiğece 
öğretiliyor. Bir kısım Ruslarda Adiğece . 
öğrenmeye başladı. Ayrıca Adiğe el sanat- 
larının yaşatılması için yoğun çalışmalar 
başlattık. Biz her dört yılda bir öğ- 
retmenlerimizi kursa tabi tutuyoruz. Şimdi 
onlara Adiğeceyi, el sanatlarıni öğreti- 
yoruz. Bilgilerini tazeliyoruz. Ülkemizde 
gazete ve kitaplar Adiğece çıkıyor. Kendi 
dilimizle radyo ve TV yayını var. Kendi dil- 
imizle tiyatro oyunları sergiliyoruz. Ge- 
leceğimizden, ulusumuz adına çok umutlur- 
yuz. Fakat sizler çok dikkatli olmalısınız. 
Aksi takdirde kısa zamanda yok olursunuz. 
Eğer siz kendinizi korumaya yönelik 
çalışmalara girerseniz biz de size yardım 
etmeye söz veriyoruz. Türkiye'de en çok Z0- 
ruma giden şey şu gençlerin kalpten 
Adiğeliği yaşatma istemlerine rağmen dil- 
lerini bilmemeleridir. Burda dillerini unu- ' 
tanların çok olduğunu gördük ve çok 
üzüldük. Mümkünse sizin dili tekrar ka- 
zandırmaya yönelik çalışmalara girmeniz 
gerekiyor. Bir çocuk Çerkesce bir kelime 
söylerse, başkaları da ona heveslenip bir 
şeyler öğrenme çabasına gireceklerdir. 
Şimdilik sizlere önereceğim şey birbirinize 
yardım etmenizdir. Siz bu dayanışmayı 
sağlarsanız, bizde elimizden gelen desteği 
veririz. 

SORU-KAFDAĞI- Şimdi başka bir 
konuda fikrinizi almak istiyoruz. K. Kaf- 
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kasya'da parçalanmış cumhuriyetlerin 
birleştirilmesi konusunda düşüncelerin 
olduğunu duyduk. Siz bu konuda neler bi- 
liyorsunuz? 

MURETE FATİM- Biz nerede olursak 
olalım Adiğeyiz. Kaberdey-Balkardakiler, 
Karaçay-Çerkes ve Adiğey'dekiler düşün- 
celeri ve dilleriyle Adiğedirler. Değişik di- 
yalekile konuştuğumuza bakmayın. Bu 
kimseyi yanıltmasın. Sizin dedeleriniz or- 
dan çıkmaya mecbur kaldıklarında boş 
arazilere Kazaklar, Ruslar yerleşti. Şimdi 
Maykop'tan Nalçike gitmeniz için 10 saate 
ihtiyacınız vardır. Cumhuriyetlerin birleş- 
tirilmesi şimdilik biraz zor görünüyor. 
Ama kıyı boyu Şapsığlarının Adiğeye 
katılma konusunda istekleri var. Bunu biz 
de istiyoruz. Ancak Kaberdey ve Çerkesteki 
Adiğe nüfusu 500.000'ne ulaşıyor. Göç 
sırasında oradan en güçlü kesim çıkıp bu- 
ralara geldi. En zayıf kesim, yani hiç: bir 
üretimde bulunmıyacak kesim de orada 
kaldı. 

  

H.TALUSTAN- Sözlerinize katılı- 
yorum. En güçlüler vatanlarını terk ettiler. 
.Ama şu anda sizler en güçlü olanlar- 
dansınız. Bizim size ulaşmamız için, sizle- 
rin desteğiyle, çok çalışmamız gereklidir. 
Sorunlarımızı hiç bir şeyi saklamadan or- 
taya dökmeliyiz. Ancak böylelikle onların 
çözümlenmesi konusunda birşeyler yapa- 
biliriz. Son zamanlarda halkımız sorun- 
larıyla daha yakından ilgilenmeye başladı. 
Gençlerimiz de Çerkesce bilmedikleri için * 
kendilerini ayıplamaya, öğretmedikleri 
için anne ve babalarını suçlamaya baş- 
ladılar. Onlar böyle düşünüyorlarsa, doğru 
yoldayız demektir. Biraz gecikmiş olabili- 
riz. Ama umutlarımız kaybolmadı. 

MURETE FATİM- Ben yardımlaş- 
tığınız takdirde çok işler başaracağınıza 
inanıyorum. 

H.TALUSTAN- Öyle. Biz Anavatana 
ilk geldiğimizde sizin bizim hakkımızda 
fazla bilginiz yoktu. Bizim için de aynı 
şeyler geçerliydi. Şu anda siz bizim ne du- 
rumda olduğumuzu, sorunlarımızı, ihtiyaç- 
larımızı biliyorsunuz. Bize hangi konular- 
da yardım edebileceğiniz konusunda bir fi- 
kir edindiniz. Sizde olmayan şeyler bura- 
larda varsa biz oralara getiririz. Ana- 
vatanda kaldığınız için sizleri daha ileride 
sayıyoruz. Buralarda yaşıyan Çerkesler 
olarak bizleri bu davada yalnız bırak- 
mıyacağınıza inanıyoruz. Sizde Glast- 
nost'un getirdiği yeni haklar var. Bundan 
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da faydalanarak dil ve edebiyat konusunda 
Anavatan dışındaki Çerkeslere yardım 
edebilirsiniz. Ben Türkiye'ye daha önce 
gelmedim. Ama burada Çerkeslerin dille- 
riyle konuşturul-madıklarını duymuştum. 
Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Şu 
anda bir çok ulus, ulusal sorunlarıni 
dünyaya duyurabilmek için harekete 
geçmiş durumda, arayış içerisindedirler. 
Biz de onlardan biriyiz. Biz kötü olsaydık, 
nerede olursak olalım, o ülkelere hizmet 
eden büyük insanlarımız çıkmazdı. Bulun- 
dukları ülkelerin zararına çalışan hiç bir 
Çerkes yoktur. Ama artık insanlarımızın 
,kendi ulusu içinde bir şeylerin yapılması 
gerektiğini anlaması, bununla birlikte bi- 
lime ve eğitime gü-venmesi gereklidir. 

  

ŞIKO ŞÜKRAN- Gençlerimizin bugün 
çalıştığı gibi yaşlılarımız da önceden 
çalışmış olsalardı şimdi daha iyi yerlere 
gelmiş olurduk. Ben daha çok gençlere 
güveniyorum. 

H.TALUSTAN- Hayır ben buna katıl- 
mıyorum. Onların içinde bulundukları 
şartlara bakarak konuşmanız gereklidir. 
Hayat şartlarını, yaşadıkları zorlukları, o 
dönemdeki hastalıkları ve imkansızlıkları 
düşünmek zorundayız. Vatanlarını terk 
edenleri suçlamamız doğru değildir. On- 
ların durumlarını iyi anlıyabilmek için o 
zaman yaşamamız gereklidir. Şu anda on- 
ların ne tür şartlarda göç ettiklerini biliyo-. 
ruz, ama onlar kadar değil. Çünkü olayları 
yaşıyanlar onlardır. Kafkasyadan hiç kim- 
se nefret ettiği için çıkmadı. Zorla, anne- 
siyle oğulunu birbirinden kopararak, ka- 
rısıyla kocasını ayırarak, eziyet içerisinde 
oralardan sürdüler. Oralardan mutlu bir 
şekilde çıkan tek insanın olduğuna in- 
-anmıyorum. Bu yüzden o zamanlarda 
yaşıyanları suçlamak doğru olmaz. 

ŞIKO ŞÜKRAN- O zamanlar yaşı- 
yanları suçlamak tabiki doğru olmaz. Ben 
onu kastetmedim. Şimdi bizden önceki 
kuşak şimdiki gibi çalışmış olsaydı, 
halkımız daha ileri bir düzeyde olurdu. Şu 
anda gençler daha faal ve duyarlı. 

H.TALUSTAN- Buna tabi ki bende 
katılırım. Herkes aynı düzeyde çalışmıyor. 
Bu da onların özel sorunlarından kaynak- 
lanıyor. İnsanda sağlık, bilgi, beceri varsa 
onun vergisini de vermesi gereklidir. Fakat 
bunu herhangi bir kanuna bağlamak ola- 
naksız. İnsanlar kendi kontrollerini ken- 
dileri yapmalıdır. Ne kadar katkı sağlı- 
yacağına kendisi karar vermelidir. Eğer in- 
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sanın ihtiyacı yoksa aldığı paranın bir 
miktarını bu işlere ayırması gerekir. 
Önceleri insanlarımızın imkanları yoktu . 
Şimdi biraz daha iyiler. 

AN- Bizim Çerkesler ra- 
hatlığı çok severler, Nerede rahatlığı bul- 
duysalar, orada diğer sorunları düşün- 
mediler. 

  

H. TALUSTAN- Bu tür kişiler ra- 
hatlığı bulduklarında Çerkesliği unutuyor- 
lar. Toplumdan kopuyorlar. 

MURETE FATİM- Çerkeslerin kay- 
gılı insanlar olduklarını, onların sorun- 
larının çözümünün de zor olduğunu unut- 
mayın. Atalarımız vatanlarını terk ederk- 
en Çar onlara "Şöyle biraz yana çekilip 
bana deniz yolunu açın" dediği zaman, 
içlerinden biri o toplumu etkileyip bunu 
kabul ettiremedi. "Biz Çerkes'iz Rus'ların 
dediklerini kabul etmeyiz. Biz ona yol ver- . 
meyiz." dediler. Kendilerini mahvettil- 
er."Ruslara yol vermektense Türkiye'ye git- 
mek daha iyi" deyip vatanlarını terk 
ettiler. | 

ŞIKO ŞÜKRAN- Türkçede bir söz 
vardır. "Vatan için ölünür, terk edilmez" 
buraya gelmektense orada ölseler daha 
iyiydi. 

“MURETE FATİM- Şimdi burada bu 
şekilde konuşmakla, o günkü şartları göz 
önüne getirmiyorsunuz. Oradan çıkanlar 
istiyerek çıkmadı. Çoğuda yollarda öldü. 
Bunun tarihi bir hata olduğu açık. Ama 
"onlar öyle yaptılar" deyip oturursak bun- 
dan bir şey çıkımaz. Geçmişi suçlamak bize 
ne kazandırır? "Yağmur dindikten sonra 
Yamçı örtme" derler. Bu yüzden geçmişi 
suçlamayı bırakıp, onların yaptığı hatayı 
germeye çalışalım. Çıkış yollarını 

kollayın. “Çoksesliliğin yok oluşunu 
önleyin. Dünyada kendilerine "Ubıh" diyen 
bir çok kişi var, ama tek kelime Ubıhca 
kalmamıştır. Bu gidişle diğer Adiğe boyları 
da aynı duruma gelecektir. 

BEVEKO MEHMET- Şimdi "Kafkas- 

ya'dan en güçlü, genç kesim çıktı, geriye fa- 
kir, göç etme imkanı bulamıyan insanlar 
kaldı, bizde onlardan çoğaldık" dediniz. 
Doğru. Dilinizi korudunuz, geliştirdiniz. 
Buraya gelenler daha güçlü idiler ama dili- 
mizi, geleneklerimizi kaybettik. Sizin 
yaşam tarzınız buradakinden çok farklı. 
Size dilinizle okuma yazma hakkı verdiler. 
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Kültür kurumları kuruldu. Sonuçta Çer- 
kesliğinizi unutmadınız geliştirdiniz. Bi- 
zim buradaki sistem gibi orada olsaydı, siz- 
lerde bize benzerdiniz. Sistem sizi korudu. 
Gerçi zaman zaman çok zorluklarda çek- 
tiniz. Bir zamanlar Stalin birçok in- 
sanınızı öldürttü. Ama bütün baskılara 
rağmen Çerkesliğinizi korudunuz. Biz bura- 
da bir insan ömrü kadar daha kalırsak yok 
olup gideceğiz. 

FATİMET- Bizim yasalarımız büyük 
küçük bütün uluslara kendi dilini, kendi 
adetlerini istese de istemese de öğretmeyi 
öngörür. Kendi ulusun için çalışmayı 
sağlar. Buna hiç bir engel olmaz. 

BEVEKO MEHMET- Şimdi hüküme- 

liniz değişiklik yapıyor. Gorbaçov Avrupa 
tarzı bir yaşam şekli getirmeye çalışıyor. 
Avrupa gibi olduğunuzda, Çerkeslik adına 
endişe duyuyorum. Çerkesler orada da 
çözülecekler. 

FATİMET- Hayır, hayır Avrupa gibi 
istemiyoruz. O da (Gorbaçov) Kapitalizmi 
istemiyor. 

BEVEKO MEHMET- Kapitalist Avru- 
pa ülkelerinde gençler dans eder, viski içer, 
her türlü kılığa girerler. Sovyetlerde, 
gençler televizyonda gördükleri gibi olmak 
istiyor. Bizim Çerkeslerde bir zaman gele- 
cek onlar gibi olmaya özeneceklerdir. Bu- 
nun Çerkesliğin sonu olmasından endi- 
şeliyim. 

FATİMET- Bizim ülkemizde Sizin 
zannettiğiniz gibi değişim olmayacaktır. 
Tek değişiklik ekonomik alanda olacaktır. 

BEVEKO MEHMET- Çerkesler hiçbir 
zaman zenginlik ve refah içinde yaşamadı. 
Bizde Çerkeslikle ilgilenenler özünü kay- 
betmiyenlerdir. Bu ülkede çok zengin 
Çerkes var, çoğu buraya gelmedi. İçimize 
girmedi: 

FATİMET- Bizde zengin fakir yok- 
tur. Bizde fakir kalmadı. Hepimizin yaşam 
düzeyi yüksek. 

ŞIKO ŞÜKRAN- Türkçe de bir söz 
vardır. "Hak verilmez alınır" diye. Biz bu- 
raya her nasılsa geldik. Ama tekrar 
dönmek istiyoruz. Gençlerimizin kalbi hep 
orası için çarpıyor. Küçük, büyük hep böyle. 
Acaba sizlerin bu konudaki düşüncesi ne- 
dir? 
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FATIMET- Şu anda Adigey başba- 
kanı yeni. Bu başkan, biz buraya gelmeden, 
bize şunu söyledi. "Oradaki insanların bu- 
raya dönmeleri için elimizden geleni yapa- 
cağız. Devletimiz buna el atmıştır." Dernek- 
lerimizde gençlerimiz çok faal. Sizin 
zannettiğiniz gibi biz de tembel tembel 
oturmuyoruz. Bu konuyu devamlı tar- 
tışıyoruz. Gençlerimiz neredeyse yaşlıla- 
rımızı konuşturmaz oldular. Yaşlılar “durun 
acele etmeyin biz bu işin peşindeyiz" dedik- 
leri zaman "'Peşinde olmanız yeterli değil, 
yıllar çok hızlı geçiyor, biz de daha acele 
edelim" diyerek çaba gösteriyorlar. Yaşlılar 
bu işleri andlaşmalarla çözümlemek is- 
tiyorlar. Şu anda siz geldiğinizde devlet siz- 
lere ev verecek durumda değil. Ancak bir 
ücret ödemeden arsa verecek. 

ŞIKO ŞÜKRAN- Biz arsa da istemiyo- 
ruz, Önemli değil, Biz oraya geldiğimizde ev 
yapabileceksek, devlet bize iş verebilecekse 
biz buna razıyız. Biz başka bir şey istemiyo- 
ruz. Yardım etmelerini de istemiyoruz. Ye- 
ter ki oraya dönüp çalışabilme, hayatımızı 
kazanabilme imkanı bulalım. 

  

FATİMET- Hayır, oraya geldiğinizde 
devletin size yardım etmemesi diye bir şey 
olamaz. Bir kere size arsayı mutlaka vere- 
cek, işinizi de verecek, dilinizi de en az bir 
iki ay size okutacaktır. Biraz da Rusça 
öğrenmeniz gerekecektir. Onlarla iletişim 
kurmanız için bu şarttır. 

ŞIKO ŞÜKRAN- Türkiye'den Alman- 
ya'ya giden Çerkes aileler çok kısa zaman- 
da Almanca öğrendiler. Yabancı oldukları 

“bir dili öğrenenler, kendi vatanlarında 
Çerkesceyi daha çabuk öğrenirler. 

FATİMET- Tabi ki öğrenirler. O ko- 
nuda size hak veriyorum. Yakınlarda 29 
aile Suriye'den anavatana gelecekler. Onla- 
ra verilecek arsaların yerleri belirlendi. 
Gelir gelmez ev yapımına başlıyabilecekler. 

ŞIKO ŞÜKRAN- Biz geldiğimizde size 
yük olmak istemiyoruz. 

FATİMET- Bize yük olmazsınız. Biz 
sizin hiç bir zaman bize yük olacağınızı 
düşünmüyoruz. Sizin yaşadığınız ülkeye de 
zarar vermenizi istemiyoruz. Onların sizle- 
rin anavatanınıza döndüğünüzü bilmeleri 
gerekir. Hem siz oraya gitmiyorsunuz geri 
dönüş yapıyorsunuz. Çünkü dedeleriniz 
orada yaşıyordu. Kendi istekleri dışında 
oralardan sürüldüler. Onların torunları 
olan sizler yurdunuza dönmelisiniz. Üçyüz 
yıl önce Almanlar ülkelerinden ayrılıp 
Kazakistanda yaşıyorlardı. Onlara şu anda 
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Almaya'ya dönmek üzere izin verildi. Al- 
manyada onları reddetmedi. Üç gün içinde 
vizelerini alıp gidebiliyorlar. Bu şekilde 
ülkeniz de size izin verirse, oraya gelirseniz 
oradaki sorunlar bizim sorumluluğumuzda 
olur. Orası mutlaka bir çözüm getirecektir. 
Herkes şunu çok iyi bilsin ki siz de öz va- 
tanınıza, kendi topraklarınıza döne- 
ceksiniz. Siz oraya gelirseniz Kaikasya' ya 
yerleşeceksiniz. 

ŞIKO ŞÜKRAN- Çok sayıda insan va- 
tanına dönmek istiyor. Biz burada elçiliğe 
dönüş için başvurmuştuk. Başvurumuz ora- 

'da hala duruyor. Dönecek olanlar bir gitti 
mi buradan Türkiye de bu işi ciddiye ala- 
caktır. Ama şu anda dönen kimse olmadığı 
veya çok az olduğu için derdinizi kimseye 
anlatamıyorsunuz. 

  

FATİMET- Önceleri bizimkiler bu 
işle fazla ilgilenmiyorlardı. Şu anda ora- 
daki dernekler birleşir, başkanımız da, 
seçilirse iş çok daha ciddiye alınacaktır. 
Zaten şu anda oldukça ciddiye alın- 
maktadır. Ama derneklerin birleşmesi ger- 
çekleşirse iş daha çabuk amacına ulaşa- 
caktır. Daha sonra iki devlet masaya otu- 
rabilir. Bu devlet adamlarını ilgilendiren 
bir konudur. Onların andlaşmasının işle- 
rimizi daha da kolaylaştıracağından kuş- 
kunuz olmasın. 

BEVEKO MEHMET- Bu ülkede çok 
Adiğe yaşıyor. İnsanlarımızın çoğunluğu 
ekonomik güçlükler içerisinde. Dış ülke- 
lere gidip oralarda çalışmak istiyorlar. İşte 
Bulgaristan'dan yüzlerce kişi, kültürleri 
yok oluyor endişesiyle buraya geldiler. "Biz 
gideceğiz" dediğimiz zaman "nereye gitmek 
istiyorsanız, oraya gidin" diyebilirler. Bi- 
zim buradan ayrılmamızın bu ülkeye bir 
zararı olmaz. Bizi gönderirlerse onların in- 
sanlığı. Sizin yasalarınıza da güveniyoruz. 
Bu konuda büyük umutlarımız var. Biz 
nasılsa da oraya gelirsek aç kalmayız. 

- Çalışırsak beraber çalışırız. Bu şekilde 
ülkemizde yaşamış oluruz. 

ŞIKO ŞÜKRAN- Bizi oraya alsınlar 
katıksız ekmeğe de razıyız. Hiç olmazsa 

. çocuklarımız kendi dilleriyle eğitim gö- 
rürler, 

FATİMET- Gençlerimiz "Bizden baş- 
ka kimse kalmazsa da biz onlara baka- 
cağız. Aile başına gerekirse bir aile alıp o 
aile kalkınıncaya kadar biz onlara baka- 
cağız. Onlar gelişip ev kurana kadar biz ne 
yersek onlar da onu yer" diyorlar. Önemli 
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olan ülkelerin anlaşmalarıdır. Bu iş olursa 
diğer konular daha kolay çözümlenir. Biz- 
leri sevindirdiniz. Bizleri düşünen kar- 
deşlerimize kucak dolusu selamlar. 

Rasim Şırayder-Emekli (62) 

Zamanıyda ve yeriydi. Mutluluğumuzu, 
mutsuzluğumuzu paylaştık. Geçmişimizi, ge- 
leceğimizi andık, anımsadık, duygulandık. Daha 
söylenecek çok şey var,ama şu anki heyecanımı 
ve mutluluğumu kesmek istemiyorum. 

Mehmet Şahin- Ustabaşı (40) 

Gösteri, her sene için belli günlerde 
düşünülebilir mi? Bir hafta değil onbeş gün, bir ay 
devam etmeliydi. Bunlar sadece 125. yılda ya da 
150. yılda değilde sık sık her sene yapılmalı. 

Ragıp Esen - Esnaf (35) 

125. yıl Türkiye'de ilk defa olmasına 
rağmen bence en güzel bir olaydı sanıyorum. 

Bundan sonraki böylesine geceleri büyük bir 
sabırsızlıkla bekliyorum böylesine duygulu ve 
böylesine yıllar önce hasretle doya doya gerek 
anavatandan gerekse çeşitli ülkelerden gelen 
hemşerilerimizi görüp değişik duygularla hepimi- 
zin yıllardır özlediğimiz geceleri yaşadığımızı bun- 
dan sonraki yıllarda daha geniş ve düzenli bir 
şekilde özlemle bekliyoruz. 

Sezai Güser-Serbest (36) 

Böyle geceler tekrarlanmalı. Eğitici yönü 
ağırlıklı. Davetlilerin sürekliliği ve onlardan 
öğreneceklerimizin faydalılığı açısından önemli. 

Hilmi Ünal - Serbest (52) 

Bu organizede emeği geçen herkese çok 
teşekkürler. Bize çok büyük cesaret verip ge- 
leceğimize ışık tutan bu beraberlik aynı duygularla 
dertleşmemiz anıları yenilememiz çok güzel. 
Daha rahatlık, daha bağlılık içerisinde daha sık ol- 
masıni temenni ediyorum. 
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İlhan Ayrancı - Öğrenci (24) 

Öncelikle böyle bir organizasyonu 
gerçekleştirdiği, çeşitli ülkelerden hemşerilerimizi 

biraraya getiren K.K.K. Derneği'nin yöneticilerini 
tebrik ederim. Bizler 125 yıldır Anavatandan ayrı 
yaşamaktayız. Göçün 125. yılında kalan varlığımızı 
sürdürebilmemiz sevindirici bir olay fakat her 
geçen günün kültürümüzden ve kimliğimizden 
bir şeyler götürdüğü bir gerçek. Sanırım benim 
gibi 125. Yıl Kültür etkinliklerini izleyebilen hem- 
şerilerimizin, kültürümüzü koruma bilinci biraz 
daha arimıştır. Bu yönden bu etkinliğin önemli 
katkısı olduğu kanısındayım. Özellikle anavatan- 
dan gelen misafirlerimizin bulunması anavatanla 
gurbetteki K. Kafkasyalılar arasında bir köprü ku- 
rulmaya başlandığını göstermektedir. Bu bakım- 
dan da 125. yıl etkinlikleri bizleri son derece 
ümitlendirmiş ve sevindirmiştir. Bu tür etkinliklerin 

“devamı en büyük dileğimizdir. Bu tür etkinliklerin 

daha geniş kitlelere duyurulması ve aktarılması 
daha yararlı olurdu. Gelecekte düzenlenecek 
benzer etkinliklerin daha kapsamlı ve daha geniş 
kitlelere duyurulmasını istiyoruz. 

— Alper Kobaş - Öğrenci (22) 

125. Yıl Anma Haftası'nı izledim. Çok 
beğendim. Özellikle son yıllarda artmakta olan 
anavatanıla ilişkilerimiz ilk kez organize bir şekilde 
karşımıza çıkmıştır. Birde dünyanın değişik. 
ülkelerindeki üretken insanlarımızın katılması 
anma haftasının önemini arttırmıştır. Düşünülen. 

ve yapılanlar çok iyiydi. Fakat daha somut 
sonuçlara yönelmesini bekledim. Bu açıdan ye- 
terli değildi. Bir de Kafkasya'lı misafirlerimiz izle- 
yicilerle yeterli diyalog kuramadı. Sanırım bu da 
şartlardan kaynaklanıyordu. Dileğim böylesi or- 
ganizasyonların bundan sonra da devam etmesi. 
Fakat sürgünde yaşayan Kaikasyalıların sorun- 
larına net çözümler bulunup, uygulamaya konul- 
malıdır. Aksi halde anma haftalarıda sürgündeki 
yaşantımızın bir parçası olabilir. 

Abdulsamet Şengil - Serbest (25) 

125. yılın (bence) en önemli boyutu 
Türkiye sınırlarının bir nebzede olsa zorlanması, 

yani uluslararası bir nitelik taşımasıydı. Aynı nite- 
liğin bize kazandırdığı bir diğer önemli hususta 
ayrı ülkelerde yaşayan halklarımızın bizimle aynı 
havayı soluduklarının bize iletilmesiydi. Bunun en 
güzel kanıtıda misafirlerin, özellikle Kafkasya'dan 
gelen misafirlerin öz dilimizle konuşmalarıydı. Bu 
çok önemli bir göndermeydi ve hâlâ var oldu- 
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ğumuzun bir kanıtıydı. 125. yıl ayrıca feodalitenin 
sikisinden kurtulamadığı için yaşadığımız yüzyılın 
koşullarına (siyasi anlamda) uyum sağlayamayan. 
halkımıza yeni bir bakış sağlıyordu. Bu nokiada 
hem amatörce hem de kısıtlı imkanlarına karşı, 

böylesine üst boyuita bir toplantıyı gerçek- 
leştirdiği için Ankara K.K.K. D.'ni içtenlikle tebrik 

etmek gerekir. 

Elbette bu tür toplantıların süreklilik kazan- 

ması çok önemli ancak; bu noktada eksik olan bu 
tür faaliyetlerin kırsal kesimlere yeteri derecede 
yansıtılamaması. Üstelik Türkiye'de yaşayan 
halkımızın önemli bir kısmı hayatlarını kırsal kesim- 
lerde sürdürmektedirler. Yani varolma kaygımız ve 
bunun nedenleri her kesime kendilerine uygun 
biçimiyle yansıtılmalıdır. Ayrıca her ne kadar 125. 
yıl toplantılarına olan katılım az olmasada keni- 
leşme sürecinin getirdiği bireysel yaşam ve bu- 
nun sonucu olarakta ortaya çıkan toplumumuz- 

dan kopuş bu tür toplantılarla sınırlandırılabilir. 
125. yılın getirdiği bir diğer sonuçta bugüne ka- 
dar (çoğu zaman) duygusal anlamda oluşan birlik- 
teliklere bilinçli ve siyasal bir nitelik kazan- 
dırmasıydı. Üstelik uluslararası düzeyde. 

Kısaca, kim olduğumuz, nerden oldu- 
ğumuz, nerde olduğumuz, varlığımızı sürdüre- 
bilmenin koşulları ve tabi ki yokolmanında ko- 

şulları vb. bu güne kadar böylesine üst boyutta 
tartışılmamıştı. 

Daha sık ve daha da boyutlu olması dile- 
ğiyle. 

Janberk Hurmuoğlu - Öğrenci (25) 

Bu denli büyük bir organizasyon bu şarilar 
da gayei başarılı idi. Normalde beklentilerimden 
çok daha fazlasını buldum. Tam anlamıyla amacına 
ulaşamadı ise. de ilk adım olarak başarılı idi. Misalir- 
lerle daha iyi diyalog kuramamanın ezikliğini duy- 
dum. Bunda ilk kez olmasının rolü büyük. Gele- 
neksel bir toplantı haline getirilirse ilişkilerin daha 

* iyi olacağına inanıyorum. 

Sarp Zorbey - Ziraat Müh. (35) 

Adığe toplumunun Adığe olarak Anavatan- 
larında yaşamak anafikrini veren ve bu amaçda 
tüm Adığelerin üzerlerine düşen her vazifeye he- 
men sarılmalarını vurgulayan 125. yıl toplantıları 
tüm eksikliklerine rağmen elbette çok faydalı 
olmuştur. Bu tür toplantıların çok sık ve dünyanın 
her yerindeki bütün Adığe topluluklarının eksiksiz 
tüm fertlerinin haberi olacak hisse ve vazife kapa- 
cakları şekilde yapılması şarttır, vazifemizdir. 

  
  

  

  

  

JI 

MEDET ÖNLÜ   
  

19-26 ocak 1990 tarihleri arasında 
Sovyetler Birliği'nin Din Heyeti, T.C. Di- 
nayet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet 
Vakfı'nın resmi davetlisi olarak Türkiye'de 
bulundular. 

Genel olarak: Diğer Müslümanlarla 
ilişkilerin arttırılması çerçevesinde, Dini 
konularda anlaşmalar yapmak, Dini 
eğitim için karşılıklı öğrenci gönderilmesi, 
Sovyetler Birliği'nden Hacca gidecek olan- 
lar için Hac güzergâhının Türkiye üzerin- 
den olması için anlaşma yapmak gelme ne- 
denleri arasındaydı. 
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Heyet beş kişiden oluşmaktaydı. 

1- Abdülreşid Dudayev, Din işleri 
müsteşarı Çeçen, Moskova'da görevli. 

2- Talgat Tadeudin, Müftü, Tatar. 

| 3- Ca'fer Pançayef, Leningrad Camii 
İmamı, Tatar. 

4- Zülkarneyn Sahip Ziyanov, Om- 
ski Camii İmamı, Tatar. 

5- Murat Bibişev, İbadethane yapımı 
ve araştırması sorumlusu, Tatar. 
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Bu heyetin içerisinde bulunan ve 
ÇEÇEN olan Din İşleri Müsteşarı Sayın 
Abdülreşid Dudayev'den aldığımız bilgilere 
göre Sovyetler Birliği'nde halen mevcut bu- 
lunan dört müftülüğe (Ufa, Taşkeni, Bakü, 
Mahaçkale) ek olarak Çeçenistan'a da 
bağımsız bir müftülük açılmış. Ayrıca gün 
geçtikçe artan ibadethane taleplerinin gide- 
rilmesine yönelik çalışmalar sür'aile de- 
vam ediyor. Bu bağlamda sadece Çeçe- 
nistan'ın başkenti Grozni'ye son birkaç yıl 
içerisinde 61 adet Cami ve Mescid açıldığı 
ve programa göre bu sayının 200'ü bulacağı 
bilgisini verdi. 

Daha önceden edinmiş olduğumuz ve, 
buradan, Proje araştırması aşamasında 
katkıda bulunduğumuz çok büyük bir camii 
yapımına ilişkin haberin resmi bir yetkili- 
nin ağzından doğrulanmış olması hem se- 
vindirici hem de artık Kafkasya ile olan 
ilişkilerimizin duygusal platformdan sıy- 
rılarak daha organik bir nitelik taşıması 
yönündeki gelişmeler toplumumuza ulaş- 
ma noktasında aldığımız mesafenin bir an- 
latımıydı sanki. N 

Evet Grozni'de camii, medrese, otel, 
lokanta ve diğer birimleriyle birlikte bir 
kompleks için 20.000 m2 'lik bir alan 
ayrılmış olup yapımına 1990 yılı içerisinde 
başlanacaktır. Ayrıca halen Buhara ve 
Taşkent'te bulunan ve üniversite düze- 
yindeki Din okullarının bir üçüncüsünün 
Grozni'ye açılmasının programa dahil edil- 
diği söylendi. 

Bugüne kadarki uygulamada, yılda 
sadece 30 kişinin Hacca gitmesine izin veri- 
liyorken, bu sayının bundan sonra 200 kişi 
olarak uygulanacağı belirtildi. Suudi Ara- 
bistan tarafından Sovyet müslümanları 
için 1.100.000 adet Kur'an-ı Kerim gön- 
derildiği, ayrıca Ürdün taralından da 
100.000 adedi tüm Sovyet müslümanları 
için, 150.000 adedi de Çeçenistan'a gön- 
derildiği şeklinde haberler verildi. 

45 yaşlarında, son derece bilinçli, sa- 
mimi, dinamik ve özellikle "toplumsal 
kaygılar" yönünden oldukça duyarlı olduğu 
izlenimi veren Sayın Abdülreşid Duda- 
yev'den, burada bulunanlara mesajının ne . 
olduğunu sorduğumuzda aldığımız cevap 
karşısında zaman zaman hüzünlendik, za- 
man zaman sevindik, ama onunla ve onun 
anlattıklarından dolayı da toplumumuzla 
gurur duyduk. işte mesajı : 

Uzunca yıllardır yapılan mücadeleler 

ve savaşlarda bir kısmımız Vatanını terket- 

mek zorunda kaldı. Bir kısmımız ise bulun- 
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dukları yerde türlü zorluklar çekti. Ama 
sonuç me olursa olsun işte ayaktayız ve 
olaylara karşı da duyarlıyız. Sizden 
isteğimiz kendi kültürel yapınızı koruyu- 
nuz, dilinize, örf, adet ve geleneklerinize 

önem veriniz. Hepsindem önemlisi sizden 

sonra gelecek olan nesle karşı daha bir duy- 

arı ve sorumlu olunuz. Ne sizlerin ne de 
sizden sonra gelecek olan neslin kaybol- 

masına, değerlerinizi yitirmeğe asla izin 

vermeyiniz. Sizlerin burada bulunmuş- 
İuğunuzdan haberdarız. Aslında sizlerin de 
bulunmanız gereken Vatanımızda olmanızı 

istiyoruz. Ancak sosyo-politik, ekonomik 

şartların buna müsait olmadığını bildiğimiz 

için size toptan ve hemen geliniz diyemiyo- 

o ruz. Her me zaman gelmek isterseniz ise Va- 

tanımızın Sizleri beklediğini ve bizim de 

bağrımıza basacağımızı biliniz. Unut- 

mayınız, buralara gelmiş olan dedelerimiz 

isteyerek gelmediler. Çok zor koşullarda, 
insana en ağır gelebilecek acı ve elemlerle 

geldiler. Bizler sizleri bekliyoruz. Ve mut- 
laka Vatanımıza birgün döneceğinizi biliyo- 
ruz. Kolay olmayan şartları orada biz de 
yaşadık. 1944-57 arası yaşanan bir sürgün 

ve beraberinde çektiğimiz acılar. Giderken 

verilen canlar, geldiğimizde verdiğimiz 

mücadeleler. Ben sürgünde, Sibirya'da 

.dünyaya gelmiş bir insanım. İlk eğitimimi 
veren anam ve babamın taşıdığı toplumsal 
duyarlılığı en az onlar kadar taşımak zorun- 

dayım. 

Dikkat ediniz. Sibirya'da sürgün es- 
nasında ve sonrasında vefat eden hiçbir 
ÇEÇEN'in cesedi orada bırakılmadı. Hepsi- 

ni önce gönlümüze ve sonra VATANIMIZA 
gömdük. Mezarlar, ölüler hiçbir zaman unu- 
tulmamalıdır. Ve değer verilmelidir. Çünkü 
onlar yaşayan toplumun göstergeleridir. 

İnşallah kötü günler artık geride kaldı, Biz- 
İer, geçmiş günlerimizi hep aklımızda tütup 

ders çıkararak, geleceğimize anlam vererek, 

günümüzü en verimli şekilde yaşamak 70- 

runda olan insanlarız.Bundan dolayıdır ki 
her kim hangi branşta uğraşıyorsa, O 
branşta en iyi olmak iddiasında olmalıdır. 
Ama temel değerlerini ön planda tutarak. 

Yüreklerimizin aynı duygularla bera- 
ber attığını biliyoruz. İnşallah güzel gün- 
lere ulaşmada, hep yanyana başarı yolunda 

olmak ve Vatanımızda buluşmak ümidiyle, 

Allah'a emanet olunuz. 
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i- Köyün Adı: Babu- 
goyij (Kiremitli Köyü) 

2- Bağlı olduğu İl ve 
Sivas-Yıldızeli 
3- Anavatandan 

ayrılış tarihi: 1864 büyük 
göç'le ayrılmışlardır. 

Kullanılan yol güzer- 
gahı: Deniz yoluyla, Samr- 
sun'a çıkmışlar. Amasya 
Çeltek havzasına yerleş- 
mişler. Burası bataklık ol- 

duğundan, sıtma hastalığı 
başgöstermiş, gelen nüfusun 
yarısı burada ölmüştür. Bu- 
nun üzerine Osmanlı iskan 
idaresinden yer istemiş, 
kendilerine Tokat-Kazova 
gösterilmiş, buradada has- 
talık baş gösterince, üç gru- 
ba ayrılarak dağılmışlardır. 
Ayrılan gruptan bir kısmı 
Kiremitli'ye, diğer bir kısmı 
Sivas-Kangal Aşağı Höyük'e, 
diğerleri ise Pınarbaşı Kırk- 
geçit'e yerleşmişlerdir. Şu 
anda Kırkgeçit köyünde 
Adığe kalmamıştır. 

4- Köyün kuruluş ta- 
rihi: Köy 1872 tarihinde ku- 
rulmuştur. Sonradan çeşitli 
ailelere mensup kişiler köye 
yerleşmişlerdir. 

5- Kuruluşta öncü aile 
başkanı: Kıdren Hacı Zeke- 
riya, Allahberdi Hacı Va- 
hap. 

6- Yerleşim esnasın- 
da karşılaşılan sorunlar ve 
günümüzde çevre ile olan 
ilişkiler. 

İlçe; 

Çevrede bulunan Türk- 
men köyleriyle başlangıçta 
arazi yüzünden, bir çok olay 
olmuştur. Köye çeşitli saldı- 
rılar yapılmıştır. Köyde hız- 
la nüfus azalması ve arazi 
satışları nedeniyle sosyo- 
ekonomik sorunlar gün geç- 
tikçe yoğunlaşmaktadır. İlk 
kuruluşta 80 hane 300 nüfus 

KİREMİTLİ KÖYÜ 

var iken şimdi 40 hane 120 
nüfus vardır. 

7- Kuruluşta yerleşen 
Aileler: Pşıwug, Kıp, Tambi, 
Zıbıne, Mıdren, Memheog, 
Zıho, Gızroğa, Bığa, Garoh, 
Allahberdi, * 

8- Günümüzde bulur- 
nan aileler: Pşıwug, Guşha, 
Garoh, İdrey, Negoy, Guş- 
hağan, Kıp, Zıho, Budo, 
Nemgah, Zıbıne, Şevgen, 
Jenjek, Dıjek, Tambi. 

9- Genel konuşulan 
dil: Halkın geneli Kaber- 
deyce konuşmaktadır. Fa- 
kat konuşmalarda Türkçe 
kelimeler : karıştırılmak- 
tadır. 

10- Evlilik durumu: 
Çerkes olmayan ailelerden 
kız alınmaktadır. Fakat ev- 
lilik oranı azdır. 

11- Köyün kültürel 
durumu: Okur-yazar oranı 
9098. 1882 yılından 1924 
tarihine kadar köyde med- 
rese mevcut idi. Bu medre-, 
seye bir çok yerden öğrenci 
gelirdi. Orta dereceli okul- 
ları bitirenler nüfusun 96 
60'nı oluştururken, yüksek 
öğreniri oranı 96 4Otır. 

12- Köyde bulunan 
kültür kurumları: 1874 yı- 

ibrahim 

lında cami açılmıştır. 1947 
de ilk okul, Tarım kredi 
Koop. 1950, sağlık ocağı 
1977 yılında kurulmuş- 
lardır. 

13- Köyün yapısına 
ilişkin diğer hususlar: Köy- 
den kente göç vardır. Ayrıca 
değişik kültür gruplarından 
ailelerde köye yerleşmiştir. 
Çevre Çerkes köyleriyle iliş- 
kiler yoğun ve süreklidir. 
Çerkesce konuşan sayısı 
gün geçtikçe azalmaktadır. 
Gelenek ve görenekler nis- 

-beten uygulanmaktadır. Fa- 
kat nüfus azalması bu 
şekilde gidecek olursa yakın 
bir zamanda bu gelenek- 
lerde kalmayacaktır. Köylü 
geçimini tarım ve hayvan- 
cılıktan karşılamaktadır. 
İlçe merkezine ulaşım mo- 
torlu araçlarla düzenli bir 
şekilde sağlanmaktadır. 

Çevredeki Çerkes köy- 
leri şunlardır. Konaközü 
köyü (Asetin), Kapaklıkaya 
(Asetin), Kayalıpınar (Lezgi), 
Fırdıcak (Lezgi), Halkaçayır 
(Abaza), Aleskirey (Kaber- 
dey), Gündoğan (Abaza), Gey- 
sinhable (Kaberdey), Yavu 
(Kumuk), Çırçır (Abaza), De- 
mirözü (Kaberdey). 
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Kitabın kısa sunuş yazısında Yaşar Bağ şöyle 
diyor: 

© “Hitit dilinin bilinmemesi ve buna bağlı olarak, 
Hitit Taletlerinin tam olarak okunamamış olması nede- 
niyle Hitit Kültür ve Uygarlığı henüz aydınlığa 
kavuşturulamamıştır. 

(.....) Bugün yaşayan dillerden biriyle ilgisi 
olduğu saptandığı takdirde Hititçenin çözülmesi de im- 
kan dahiline girecektir. 

Araştırmacı dostum Ali Keskin, halen Kafkas- 
ya'da ve Anadolu'da konuşulmakta olan Adiğhe Dili ile 
Hititce arasında bir ortaklık yakalamış, buradan hare- 
ketle yaptığı özgür çözümleme yönetimiyle konuya 
açıklık getirmek istemiştir." 

Kitabın yazarı Ali Keskin 
önsözünde: 

(Çurey) de 

"Adiğhe Dili, İnsan - Doğa ilişkisinin Kusursuz 
bir sentezidir. ii 

"Adığe Dili sözcüklerinin, insanlık tarihinin 
anahtarı olduğu inancındayım." 

diyerek söze başlamış. 

Bu anlatımkitabın konusunu- temasını gayet 
açık ve özlü biçimde ortaya koyuyor. 

Öyle anlaşılıyor ki yazar, Hititlerle ilgili Türkçe 
temel kaynakları gözden geçirdikten sonra bu konuda 
bilinenlerin bilinmeyenlere göre pek az olduğunu sap- 

tamış. Dahası bilim adına yapılan açıklamalardan kimi- 
lerinin de çeşitli zorlamalarla ortaya çıkarıldığını, do- 
layısıyla inandırıcı olmaktan oldukça uzak 
bulunduğunu görmüş. 

Ve gayet iyi bildiği. Adığe diyalektlerinden, bu 
diyalektlerdeki doğa ile uyumlu seslerden yola çıkarak 
Hitit tarihindeki kimi karanlık köşelerde insanlara hiç 
değilse birer kıvılcım sunmak istemiş. Dinsel metinlerin 
verdiği ipuçlarıyla ilkel insanın uygarlık tarihindeki yol- 
culuğunu, kuşbakışı da olsa, izleyince, kimi koyu ka- 

ranlıklar alacakaranlığa dönüşmeye başlamış. Kimi 
soru işaretleri belirginleşmiş, kimi karanlıklar yumağı 
biraz biraz uç vermeye durmuş. 

Bütün bunlar O'na "Adığhe Dili sözcüklerinin, 
insanlık tarihinin anahtarı olduğu inancı"nı ilham etmiş. 
Bir yandan bu inancını Mlgiye dönüştürmesindeki 

çabasına girerken bir yandan da sözkonusu anahtarı 
kullanabilenlere görev ve sorumluluklarını hatırlatmak 
istemiş. 
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HUWAJ. F. 

Kitapta Adem ile Havva'dan, onların 
çocuklarından Nuh Peygamber ve çocuklarına, 
Adiğe'den Kafkas'a, Topraktan Tanrıya ve Tevrat'a 
değin anlamları tam olarak bilinemeyen birçok kav- 
ramı, özgün bir etimolojik çözümleme yöntemiyle pek 
de mantığa aykırı olmayacak tarzda açıklarken, Hat- 
ti'lerden Haituşil'e Tarkomuva'dan Arzava'ya, Arte- 
miz'ten Prometheus'a, Tavanana'dan Niobe'ye... 

değin, yine sözcük anlamları bilinemeyen birçok mito- 
lojik ve Hatti kavram aynı yöntemle ve belki daha da 
inandırıcı bir düzeyde adeta konuşturmuştur. 

Salt etimolojik çözümlemelerin bilimsel gerçeği 
ortaya çıkarmadaki yetersizliği biliniyor. Ama bunun, 
insanın bilimsel merak duygularını yönlendirebileceği 
de açıkça ortada. Ve hiçbirini arkeolojik-prehistorik 
bulguların desteklemeyeceğini söylemek de mümkün 
değil. i 

Dolayısıyla diyebiliriz ki, Çurey Ali'nin bu yak- 
laşımı en azından denemeye ve izlenmeye değer. 
Başka diller olabiliyorsa, niçin Adiğe dili de "insanlık 
tarihinin anahtarlarından" biri olması... 

İ Kısaca "Sözcüklerin Dilinden Adiğheler" ilginç 
bir kitap. Özellikle Adiğece bilenler için, özellikle Mito- 
lojiye ve Hititlere ilgi duyanlar için. 
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Sosyo-kültürel alanda eserleri bulunan 
saygıdeğer hemşerimiz Dr. Yahya KANBOLAT'ın 
"Reyhanlı İlçesinde Türkmen Aşiretlerinin Duru- 
mu ve Kuzey Kafkas Göçmenleri" adlı eseri, 1989 
yılında basılmıştır. 

Yazarın 1948 yılında üniversite öğrencisi 
iken yapmış olduğu sosyolojik araştırmalar ve 
1957'de Paris'de öğrenci iken dokiora tezi olarak 
hazırladığı "Ekonomik ve Sosyal Açıdan Güney 
Amik Ovası Monografisi" bu eseri ortaya koy- 
masında başlıca kaynaklardır. Türkmen ve Çerkes 
aşiretlerine dayalı olarak hazırlanan bu sosyolojik 
monografi, yaklaşık onyedi yıllık bir çalışma ve 
araştırmanın ürünüdür. 

Eser, üç ana bölümden meydana gelmek- 
tedir. Anahatlarıyla özetleyecek olursak; Reyhanlı 
Tarihi birinci bölümü, Reyhanlı İlçesindeki 
Türkmen aşiretleri ikinci bölümü, Reyhanlı İlçesi 
Bayır Mahallesindeki Kafkas Göçmenleri de 
üçüncü bölümü oluşturmaktadır. Ayrıca,. Reyhanlı 
tarihiyle doğrudan ilgili olmamakla beraber, Bayır. . 
Mahallesi Çerkesleri ile bağlantısı olan değerli bil- 
gileri de Monografi'den bağımsız olarak "Ek Bilgik 
er" kısmında bulabilirsiniz. 

Reyhanlı Tarihi bölümünde, LO. 1950 ler- 
den itibaren Reyhanlı'ya ilk yerleşen kavimleri ve 

devlet yapılarını, Tatar ve Kafkas Göçmenlerinin 
Halep'e gelmelerini ve köylerine yerleşmelerini 
içeren Reyhanlı'nın eski tarihi yer almaktadır. Bu- 
nun yanı sıra, Reyhanlı'nın yakın tarihiyle ilgili ola- 
rak da, Reyhanlı'nın ekonomik ve toplumsal 
yapısı, hayvancılık, tarım ve ticaret konularında 
yapılan inceleme-değerlendirmeler ve Amik 
Gölü'nün bölgedeki önemini içeren konular 
çarpıcı noktalardır. 

Reyhanlı İlçesindeki Türkmen Aşiretleri 
üzerine olan ikinci bölümde KANBOLAT, Cevdet 
TÜRKAY'ın "Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Ce- 
maatler" adlı kitabından önemli ölçüde yarar- 
lanmıştır. Türkmen aşiretlerinin Osmanlı toprak- 
larındaki dağılımını izleyerek Hatay ilinde olanları 
belirlemek, gerçekten büyük bir çaba ve sabrın 
sonucu olsa gerek. Nitekim, yazarın "zaten 

, araştırma, sebat ve ısrarı gerektirir” sözü de bu- 
nun delilidir. 

Osmanlıların Türkmen aşiretlerini iskan poli- 
tikalarını, Reyhanlı'daki Türkmen boylarını ve 
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( Oo BOLET Hikmet o) 
  

yaşam tarzlarını ele alan yazar, Türkmenlerin 
sürekli ve sabit bir aşireti yapılarının olmadığını da 
ortaya koymaktadır. 

Kitabın ilgiyle okunacak bölümlerinden biri- 
si de, üçüncü bölümde yer alan, Reyhanlı İlçesi 
Bayır Mahallesi'nde yaşayan Kafkas 
Göçmenlerinin dünü ve bugünü. 
? 1882'de Antakya'ya 110 aile olarak gelen 
Çerkes aşireti ve boylarının yerleştirildikleri, Bayır 
Mahallesi, Haran ve Yenişehir köylerinin, 

geçmişteki ve günümüzdeki durumları belgelerle 
sergilenmekiedir. Antakya çevresindeki Çerkes 
köylerinde yaşayan aşiret ve boy adlarının yanı 
sıra, Reyhanlı'daki Çerkes toplumunda geçen, 
sayıları yüzü aşkın atasözleri de, okunması ve 
üzerinde düşünülmesi gereken ilginç konular 

arasında.. 
Kanbolat'ın bilimsel anlamda yapmış oldu- 

ğu ölçümler sonucu ortaya koyduğu Reyhanlı ile 
ilgili istatistiki bilgilerin de önemi inkar edilemez. 
1948 ve 1987 yıllarında yapılan ölçümlerin mu- 

  

  
  

Dr. YAHYA KANBOLAT 

REYHANLI İLÇESİNDE 
- TÜRKMEN AŞİRETLERİNİN DURUMU 

Va © 
KUZEV KAFKAS GÖÇMENLERİ 
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuzey Kafkasya 
kökenli hemşerilerimizden olan İnal 
Kılınçvuran'ın ailesinden, çevresinden duyduğu, 
gördüğü ve okuduklarından esinlenerek yazdığı 
ilk romanı. 

Yazar'ın akıcı bir dille yazdığı roman: 185 
yıllarında Kuzey Kafkasya'nın Adıge bölgesinde 
geçiyor. Atlılar, o yıllardaki savaş koşulları 
içerisinde yaşamı, gelenekleri ve duyguları anla- 
tan bir gençlik romanıdır. 

Roman, Berkok'un savaş maceraları, duy- 

guları ve arkadaş ilişkileri üzerine kuruludur. 
Bazen Berkok'un düşünceleri ve hareketleri, ba- 
zen de genel açıklamaları ile Kuzey Kafkas- 
yalıların genei karakterleri, olaylardaki geniş 
düşünme kabiliyetleri ve gelenekleri anlatan bir 
roman şekline dönüşmüştür. 

Kitap, Berkok'un Rus bölgesine yapacağı 
saldırının hazırlıkları ile başlıyor. Berkok'un zor 
bir saldırıyı tek başına başarı ile tamamlaması, 
onun büyükler tarafından daha çok sevilmesine 
ve köyün genç temsilcisi olarak büyük kurultaya 
katılmasına neden oluyor. Büyük kurultay son- 
rasında Thamade'nin (Şeyh Şamil) ve Abaza- 
ların lideri Aslanbiy'in köye gelmesi ile canlanan 
köy yaşamı, köy gençlerinin misafir gençlerden 
öğrendikleri savaş kabiliyetleri ile, ilk savaşta. 
büyük başarı elde edilir. Bu savaşta Roman, Ber- 
.kok'un Rus Generalinin kızı kaşeni Setenay 
arasındaki duygu ikileminin anlatılması ve s0- 

“ nunda Berkok'un doğruyu bulması ile son bulu- 
yor. 

  

        

Atlılar, bazı tarihsel ve coğrafik hataların 
olmasına rağmen akıcı ve zevkle okunabilecek 
bir roman. Ve Atlılar herkesin okuması gereken 
bir kitap olarak kitaplığınızda yer alacağı za- 
manı bekliyor. 

ALTINTUYAK Bülent 

  

(baştarafı 110 ncu sayfada) 
  

kayeseli olarak verilmesi, okuyucuyu aydınlatacak 
sağlam birer kaynaktır. 

Nüfusun medeni hal durumu ve topluluk 

dışı evlenmeler, bölgede kullanılan diller, insan- 
ların eğitim düzeyleri ve köyden kente göçün 
toplum üzerindeki etkileri bu bölümde değinilen 
konular olarak sıralanabilir. 

Ayrıca kendi içerisinde üç ana bölümden 
meydana gelen "Ek Bilgiler" kısmında, Bayır Ma- 

hallesindeki etkin simalar ve bazı ailelerin 

soyağaçlarından bahsedilmektedir. 
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Bunun yanı sıra Yahya Kanbolat'ın dedesi 
Hacı Kanber Kanbolai'dan 63 yıl önce sağlanan 
Kafkasya hakkındaki ilginç bilgiler, Kafkasya anıları 
bölümünde bulunmaktadır. Kafkasya'nın XIX. 
yy.'ın İkinci yarısını kapsayan bu bilgiler, özellikle 
Kafkasya tarihiyle yakından ilgilenenlere yararlı 
olacak niteliktedir. 

Dr. Yahya KANBOLAT'a takdire değer bu 
eserinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında 
başarılar dileriz. 
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Merhaba sevgili çocuklar, 

Yeni bir sayı ve yeni umutlarla 
karşınızdayız. Kafdağı/Çocuk çalışanları 
sizlere en güzeli, en iyiyi sunabilmenin 
heyecanıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sev- 
gili çocuklar 21-27 Ekim 1989 tarihleri 
arasında derneğimiz tarafından düzen- 
lenen 125. Yıl Kültür Haftası'nı yaşadık. 
Belki de bu konuyu merak edenleriniz 
vardır. Elimizden geldiğince sizlere 

, açıklamaya çalışalım. Bizim atalarımız bun- 
dan tam 125 yıl önce Kuzey Kafkasya'dan 
göç edip dünyanın farklı yerlerinde 
yaşamak zorunda kalmışlardır. Büyük 

çoğunluğu da Osmanlı Devleti'nin toprak- 
larına göç etmiştir. Şu anda en çok Kuzey 
Kafkasyalı (Çerkes) Türkiye'de yaşamak- 
tadır. Bunun yanında Ürdün, A.B.D., Su- 
riye ve daha değişik yerlerde yaşamlarını 
sürdürmekiedirler. Yapılan Kültür Haf- 
tasında birçok ülkeden ve anavatan Ku- 
zey Kafkasya'dan birçok konuğumuz 
vardı. Güzel kültürümüzün başka ülke- 
lerde yaşayanlar tarafından da yaşatıla- 
bilmesi ve geliştirilebilmesi için nelerin 
yapılması gerektiğini tartıştı büyüklerimiz. 
1864 yılından beri öz kültüründen (örf, 
adet, gelenek ve dilinden) uzak insanların 
bunları istedikleri gibi yaşayamadıklarını, 
bunun büyük üzüntü ve olumsuzluklar 

getirdiğini gördük. Ayrıca dernek çalışa- 
nları yani abi ve ablalarınız halk dansları ve 
tiyatro gösterileri düzenlediler. Ankara'da 
yaşayan küçük kardeşlerimiz de katıldı 
programa. Guşef kardeşimiz bir bildiri oku- 
du. Bu bildiriyi siz sevgili kardeşlerimiz için 
yayınlamayı uygun gördük. Bir hafta süren 
"Kültür Haftası" güzel temennilerle sona 

erdi. 
Gelecekte siz yarının umutları sev- 

gili kardeşlerimizin daha güzel kültür haf- 
taları düzenlemeniz ve kendi öz kültü- 
rünüzü çağdaş bir boyutta yok olmadan- 
yaşatmanız dileğiyle hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyor, gözlerinizden öpü- 
yoruz. 

Deniz Abla - Zafer Abi. 
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      Antaiya'lı Küçük Kardeşle 

Öncü ve Örnek Çalışması 

3JOĞ ÇOCUK KULÜBÜ KURULDU. 

    

Bir grup Antalya'lı hemşerimizin çocuklarının 
öncülüğünde "NIBJOG ÇOCUK KULÜBÜ" adı altında bir 
kulüp kuruldu. 

* Çocukların okul dışında kalan boş zamanlarını verim- 
li alanlarda değerlendirmek isteğiyle kurdukları kulübün, 
çalışma alanları şöylece saptandı. 

— Öykü, şiir, resim ve el sanaiları çalışmaları yap- 
mak, 

— Toplu müzik ve halkoyunları çalışmaları yapmak 
— Geziler ve periyodik zamanlarda “eğlenceler 

düzenlemek 
Kulübün kuruluşundan sonra üyeler kendi ara- 

larında bir de başkan seçtiler. Başkanlığa seçilen MARİNA 
TOYTUNÇ (Bidanuk) amaçlarını kısaca şöyle açıkladı. 
"Kulübümüzün üyesi çocukların okullarında çalışkan ve 
başarılı, çevresiyle uyumlu, demokratik kişiliğe sahip, 
barıştan yana, çevreyi koruyan kişiler olarak yetişmesi için 
hep birlikte çalışacağız. Aramızdaki arkadaşlığı, dostluğu 

o ve sevgiyi pekiştireceğiz." dedi. 
Kulüp, Öğretmen Mehmet Uzun (Kasey) un Danış- 

man-Rehberliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün hatf- 
ta sonu etkinliklerinin çocuklar için son derece eğlenceli 
bulunmasıyla ilginin yoğunlaştığı, 15 kişiyle çalışmalarına 
başlayan kulübün çalışmalarına katılan çocuk sayısının iki 

hafta içinde 30'a ulaştığı belirtildi. 
Antalya'lı küçük kardeşlerimizin bu öncü ve örnek 

davranışının kutluyor, başarılar diliyoruz. 

  

    

  

  

Kulübün ilk kurucuları, danışmanları öğretmen Mehmet Uzun ile. 
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"Bak Ayşe biz aslen Kuzey Kafkasyalıyız. 
Yani Türkiye'de "Çerkes" diye bilinen bizlerin 
anavatanı Kafkasya'dır. Kafkasya ise şimdiki Sov- 
yetler Birliği Devleti'nin sınırları içerisinde eşine 
rastlanmayacak derecede güzel bir yerdir. İşte a- 
talarımız bu güzel vatanda binlerce yıl mutlu bir 
hayat sürmüşler" diyerek Kuzey Kafkasya'yı anlat- 
maya başladı Ayşe'nin dedesi. Ayşe yeni, güzel 
şeyler öğrenmenin heyecanı ve merakıyla dede- 
sini dinliyordu. Dedesi anlatmaya devam eti: "Bu 
güzel anavatanda çocuklar, gençler, yaşlılar 
herkes hayatından memnunmuş. Çocuklar 
büyüklerine saygıda kusur etmez, büyükler de 
çocukları çok severmiş." Bu sözlerden sonra 

Ayşe dedesinin sustuğunu ve devamını anlatmak 
istemiyormuş gibi boş gözlerle baktığını gördü. 
Merakla "sonra ne oldu dede?" diye sordu. De- 
desi bir iç çekerek anlatmaya devam etti: 
  

  

  

  
  
    

        
  

"Sonra mi yavrum? Sonra, bu mutlu yaşamı 
kıskananlar, cennet gibi güzel Kafkasya'yı elde 
etmek isteyen düşmanlar çıkmış ortaya. O zaman 

komşu olan Ruslar saldırmaya başlamışlar. Tabi ki 
bizim dedelerimizde bu güzel topraklarını alıp 
kendilerinin mutluluğunu bozmaya kalkan düş- 
mana karşı koymuşlar. Yıllarca süren savaşlar 
olmuş. Bu savaşlar sürerken başkaları çıkmış or- 
taya. İngilizler, Fransızlar, Osmanlılar kendi 
çıkarları için oradaki insanlarımızı kandırmaya ve 
onlardan yararlanarak kendi ülkelerine mallar 
götürmeye gelmişler. Arkasından Mollalar çıkmış 
ortaya. Onlarda dost görünüp dedelerimizi 
kandırmaya çalışmışlar." 

Dedesinin bir an susmasından yararlanan 
Ayşe ilk defa duyduğu Mollaların kim olduğunu 
sordu. Dede, Ayşe'ye hafif gülümseyerek devam 
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etti anlatmaya. "Aslında Molla islâm dininde din 

adamlarına verilen bir isimdir yavrum. Fakat benim 

bahsettiğim Mollalar kendi ülkelerinin çıkarları icin 
savaşçılıkları, merilikleri ile tanınan dedelerimizirı 
iyi niyetlerinden yararlanarak istedikleri givı 
yönlendirmeye çalışmışlardır. Rusların baskıları 
karşısında hiçbir destek göremeyen, çaresiz ka- 
lan insanlar, mollaların isteklerine boyun eğmek 
zorunda kalmışlar. Sonra da Mollaların istediği gibi 
anavalanı terketmişler, o korkunç göç başlamış. 

Tabi hepsi gelmemiş buralara. Orada kalıp yaşa- 
yanlar anavatanlarını terketmek isiememişler. Bu 
yolculuk esnasında bir çok zorluklar yaşanmış. 
Açlık, hastalık herşey onların kaderi olmuş. Geri 

dönmek isteyen olmuş fakat, artık geri dönmenin 

mümkün olmadığını anladıklarında çok geçmiş. 
Yolda bir çok insan açlıktan, hastalıktan ölmüş, 
sonra sağ kalabilenler Osmanlı topraklarına gele- 
bilmişler. 

Dilini konuşamadıkları ve tanımadıkları bu 
yerlerde ne yapacaklarını bilmeden şaşkın durum- 
dayken, biraz güçlü kalabilen erkekler kendilerini 
başka cephelerde tanımadıkları insanlarla savaşta 
bulmuşlar. Kendilerinin, niye savaştıklarını bilm- 
eden. Tabi ki Mollaların amacı gerçekleşmiş 
böylece. Osmanlı toprakları için dedelerimizin çok 
kanı akmış ve birçok insan yakınlarını bulamadan 
kaybolup gitmiş. 

Hastalıktan, açlıktan, savaşlardan kurtularak 
sağ kalabilen dedelerimiz bu topraklarda geçim 
zorluğu ve yokluklarla karşı karşıya kalmışlar. Yan- 
larından ayıramadan buralara kadar getirdikleri 
değerli eşyalarını satmak zorunda kalmışlar." 
Ayşe'nin dedesi bunları anlatırken gözlerinden 
damlamaya hazırlanan gözyaşlarını tutmaya, 
Ayşe'ye göstermemeye çalışıyordu. Ayşe ise de- 
desinin anlattığı ve şimdiye kadar duymadığı bu 
ürpertici geçmişten etkilenmiş kabaran yüreğiyle 
hiçbir şey sormadan oturuyordu. Geçmişte duy- 
duklarıyla başbaşa kalan dedesinide rahatsız et- 
.mek istemiyordu. Dedesi yeniden anlatmaya 
başladı. "Bunlarlada kalmamış yavrum, yaşamak 
onlar için o kadar zormuş ki Osmanlıların amaçlı is- 
kan politikaları sonucu birbirinden uzak yerlere 
gönderilen dedelerimiz, uzun süre direndikleri ve 
kızlarını Çerkes'ten başkasına vermeme çabasıda 
sonuçsuz kalmış, biraz para veren Türk beylerine, 
ağalarına kızlarını vermek zorunda kalmışlar..." 
Ayşe'nin dedesi artık konuşmak istemiyordu. 
Ayşe bu durumu farketmişti. "Dede, sonra ne 
oldu bana biraz daha anlatabilir misin?" Ağlamaklı 
olan Ayşe'nin isteğini kıramadan devam etti. 

"Buna benzer bir sürü kötülükler yaşa- 
mışlar dedelerimiz. Sadece onlar değil bizler de 
çok şey yaşadık. Fakat yavaş yavaş buradaki 
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yaşamı öğrenen insanlarımız, okullara giderek 
yeni yaşamı anlamaya başladılar. Tabi ki bunlar ok- 
umakla, düşünmekle, kendi kültürünü unutma- 
dan direnebilmekle mümkün olur. Gün geçtikçe, 
yıllar geçtikçe bir taraftan kültürümüz kaybolurk- 
en, öbür taraftan buna karşı koyan insanlarımız 
çoğaldı. Köylerdeki yaşam insanların 
geçinmesine yetmedi. Köylerden kenilere göç 
etmeye başladılar. Buralarda kimliklerinin tama- 
men kaybolacağını, bunu önleyebilmek için 

çalışmak, bütünleşmek gerektiğini farkettiler. 
Bunların sonucu olarak Kafkas Kültür Dernekleri 

kuruldu.” 
Ayşe "Kafkas Kültür Derneği" ismini duy- 

unca merak edip dedesine sordu. "Dede, o der- 
nekie ne yapılıyor." Ayşe'nin dedesi beklemediği 
bu soru karşısında şaşırdı. Çünkü kendisi de git- 
memişti böyle bir derneğe. Sadece uzaktan duy- 
duğu, başkalarının kendisine anlattıklarını biliyor- 
du. Biraz düşündükten sonra bilebildiği kadarıyla 
açıklamaya başladı. "Çerkeslerin kültürünü 
yaşatmak, geliştirmek için kurulmuş bu dernekler. 
Orada düğünler yapılırmış, toplantılar 
düzenlenirmiş. Hepsi bizimle ilgili olan çalışmalar 

yapılırmış. Sonra bilmeyenlere Kafkas halk oyun- 
ları öğretilir ve gösteriler düzenlenirmiş. İyi 
hatırlıyorum. Bundan beş yıl önce bende bir 
gösteri seyretmiştim. Çok duygulanmıştım. Ne ka- 
dar güzel oynuyordu gençler. Fazla birşey bilmiy- 
orum o yüzden bu kadar söyleyebilirim yavrum." 

Ayşe dedesinin son sözlerini ilgi ve heye- 
canla dinledikten sonra dedesine anlattığı 
geçmişi ile ilgili olaylar için teşekkür ettiğinde, an- 
nesinin dedesini ve kendisini yemeğe davet 
ettiğini duydu. Zaman ne kadar çabuk geçmişti 
farkında olmadan bütün gün ellerinden kayıp git- 
mişti. 

Ş'EJOKHO Z. 

  
  

KASEY GUŞEF'İN 
ÇOCUKLAR ADINA 

125. KÜLTÜR HAFTASI'NDA 
- OKUDUĞU BİLDİRİ... 

Değerli büyüklerim, Sevgili kardeşlerim, 

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Biz 125 
yıllık bir özlemin çocuklarıyız. Yalnız bü- 
yüklerimizin anlattıklarıyla tanıdık, Anayurdumuz 
Kafkasya'yı. Ne yazık ki onlara da büyükleri an- 
latmış. 

Güzel atayurdumuz ve oradaki sevgili 
kardeşlerimize selam ve sevgilerimizi yolluyorum. 

Daha güzel günlerde atayurdumuzda 
buluşmak umut ve dileğiyle. 

Kasey Guşef Uzun tarafından 
(10 yaşında) 125.- Yılda 
çocuklar adına sunuldu. 
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Soru: 

Birden (1) Sekize (8) kadar olan sayıları 
kareler içine öyle bir yerleştirelim ki 
hiçbir sayı ne yanyana ne de çaprazla- 
masına gelsin? 

elle 

   



SON BİR DİLEK 

İzin verin son bir kez isteyim. 
Bir daha bir daha gideyim 

Ama bu sefer hiç dönmemek üzere 
İzin verin Kafkasya'ya gideyim. 

Duydunuz mu? Ne yaparsanız yapın 
Ben yine unutmam unutamam 
Kalbimden silemezsiniz Kafkasya'yı 
İzin verin son bir dilek dileyim. 

Nice yıldır Hakşavlar, Nartlar, Tuğlar 
Bakarlar uzaklara gözleri buğlar 
İzin verin dedelerimi, ninelerimi, kardeşlerimi 
Bir de orada Kafkasya'da göreyim. 

. Sergül Yıldıran (11) 
Özgürlük Mah. 2655 Sok. 37/3 ANTALYA 

DINE 

Eve girerek Dine 
Yaklaşıyor dikiş diken 
Annesinin yanına 

Ve soruyor ağlamaklı : 

-Anne görmüyor musun? 
Dışarıda kar yağıyor. 
Soğuk parmaklarımın ucunu yaktı. 
Köpeğimiz Bars'ın parmaklarını da, 
Yakmıyor mu acaba? 
Bir patik dik de 
Ona da giydirelim. 

AŞIUJ Boris 
Çev: YEWTIX Adnan 
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KÜÇÜK AYI 

Yorgun dönerken Fı'ç'e 
Bir elinde kızağiyla 
Kapkara bir ayıcık gördü 
Bembeyaz karın içinde 
Karaların karası, 
Kaptı hemen yaklaşarak 
Attı kızcığın içine 
-Seni tarketmeseydim 
Ve görmeden geçseydim 
Soğuktan donmaz mıydın? 
sıcak evden alıp seni 
Bu sokağa aftan kim? 
Ağlama, eve gidersek 

“Sıcacık sobamızın yanın 
Oturturum seni ben, 
Ve balla ağırlarım 
Oynarız beraber seninle 
Sana ağlamak yok artık." 
Eve giriyor Fı'ç'e 
Kumaştan, siyah küçük ayısıyla 
Annesi kızgın bekliyordu onu 
Küçük ayıyı görünce küplere bindi, 
-Niçin eve getiriyorsun, 
Başkalarının sokağa attığı şeyi 
kimseye vermek istemiyor Fı'ç'e 
Elindeki küçük ayıyı 
-Anne bu beyaz ayı değil siyah ayı." 

© AŞI Boris 
Çev: YEWTİX Adnan 
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ELİMDEN GELSE 

Ben isterim ki 
Bulutlar ağlasın 
Çocuklar ağlamasın 
Hiç biri Öksüzlük 
Yetimlik duymasın. 

Ben isterim ki 

Konuşsun her çiçek 
Silahların 
Kesilsin sesi, 

Ben isterim ki 
Soğuğa, karanlığa 
Kapansın kapılar 

Gözler kapanmasın 
- Sözler kapanmasın. 

Ben isterim ki 
Yangınlar sönsün 
Umutlar sönmesin 
Erişsin her meyva 
Kendi çağında 
Yüreklere 
Acı söz değmesin. 

Ben isterim ki 
Eğilsin dallar 
Bereketten, 
Insanoğlu 
Başını eğmesin 
Utançtan ya da güçsüzlükten. 

Ben isterim ki 
Gözyaşı gibi 
Aksın pınarlar 
Berrak duru 
Toprağın üzerinde 
Pınar gibi 
Akmasın gözyaşı 
Yeryüzünün hiçbir yerinde. 

Ben isterim ki 
Bir yıldızlar 

Kalsın uykusuz . 
İnsanlar yatıp dinlensinler 
Taze bir güçle 
Başlamak için 
Umutla sabaha. 

Ben isterim ki 

Her şey eğilsin 
İnsanın önünde 
İnsan insana 
Tutsak olmasın. 

Ben isterim ki 
sevinç mutluluk 
Bol olsun 
Yürekten yüreğe 
Ulkeden ülkeye 
Açıkyol olsun. 

RIZA Resul 
(Azerbaycan Sovyet Şairi) 
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KÜLTÜR DERNEĞİ 

München 
1968 

  

Kardeş Çerkes Dernek Yönetim Kurulu 
Üyelerine, 

Bilindiği gibi, Avrupa'da kurulu olan 
Çerkes Kültür Dernekleri, muhacerette olan 
Çerkes Halklarının hızla unutulmakta olan, ge- 
leneksel Kuzey Kafkasya Kültürünün korunması 
ve hayata geçirilmesi, birlik ve beraberliğin, 
Çerkes halkları arasında yaratılması arzu- 
larıyla, 30/04/1989 tarihinde Münih'de Avru- 
pa'daki Çerkes Dernekleri Yönetim Kurul 
Üyeleri ile toplantı yapılmıştır. 

Anavatan Kuzey Kafkasya ile resmi 
- ilişkilere girilerek, dayanışma ve bütünleşme 
kararı alınarak, Kuzey Kafkasya'da, muhace- 
rette bulunan halklar için çalışan kuruluşa (Ro- 

dina'ya) resmen yazılı olarak bildirilmiştir. 
Rodina, Avrupa'daki Çerkes Kültür Der- 

neklerinin bu beraberlik girişimini büyük bir se- 
vinçle karşıladığını, bundan böyle kendilerininde 
her zaman için beraber olduklarını belirterek, en 
kısa bir zamanda, Avrupa'daki Çerkes Kültür 
Derneklerinden karşılıklı görüşmeler için temsil- 
ciler davet etmiştir. Dernekler arası görüşmeler 
kararı ile iki temsilcinin gönderilmesi uygun 
örülerek, Nürnberg Çerkes Kültür Derneği 

Üyelerinden Bayan Gülüzar Akkaya, Münih 
Çerkes Kültür Derneği Üyelerinden Sayın 
Hüsnü Göztaş, Rodina'nın resmi davetlisi ola- 
rak 21/05/1989 tarihinde Kuzey Kafkasya'ya 

gönderilmişlerdir. 
Rodina yöneticileri, Avrupa'dan gönde- 

rilen temsilciler ile, Çerkeslerin bugünkü durum- 
ları, gelecekleri hakkında Resmi görüşmeler 
yapmışlardır. 06/06/1989 tarihinde temsilcileri- 
miz geri dönmüşlerdir. 

Temsilcilerimizin Anavatandan dönüşü 
akabinde 11/06/1989 tarihinde Wuppertal 
Çerkes Derneğinde, Dernek Yöneticileri ile top- 
lantı yapılarak, Anavatan Kafkasya ilişkileri 
hakkında bilgiler alındıktan sonra, en yakın bir 
zamanda Kuzey Kafkasya'dan resmi temsilciler 
davet edilmesi kararı alınmıştır. 

Avrupa'da çalışan Çerkes Halkının 
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çalışma şartları göz önünde bulundurularak, ta- 
tillerin yoğun olduğu yılbaşı tatilleri uygun 
görülerek Rodina'ya bildirildiğinde her zaman 
için hazır olduklarını, geliş, gidiş tarihleri tesbi- 

tini bize bıraktıklarını bildirdiler. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi Yılbaşı tatilleri 

uygun görülerek, Rodina Başkanı Sayın Kiloh- 
sten Efendi, Turizm Bakanı Sayın Anatoli Santi- 

kov Avrupada'ki Çerkes Dernekleri adına davet 
edilerek davetiyeleri gönderilmiştir. 

Anavatan Kuzey Kafkasya'dan, Avru- 
pa'da kurulu Çerkes Kültür Dernekleri ile resmi . 
görüşmeler yapmak gayesiyle gelecek olan Ro- 
dina Başkanı Sayın Kilohsten Efendi, Turizm 
Bakanı Sayın Anatoli Santikov 24/12/1989 Pazar 
günü saat 13:00 de Münih Hava Alanına inecek- 
lerdir. 07/01/1989 tarihine kadar misafirlerimiz 
bizlerle beraber olacaktır. 

25/12/1989 Pazertesi günü saat 19.00 da 
Avrupa'daki Çerkes Dernek yöneticileri, misa- 
firlerle tanışma toplantısı, 26/12/1989 Salı günü 
saat 19.00 dan 23.00 kadar, misafirlerimiz ile aile 

toplantısı yapılacaktır. 
28/12/1989 perşembe günü saat 19.00 da 

başlamak üzere Rodina Başkanı sayın Kilohsten 
Efendi Kuzey Kafkasya'daki Çerkes Kültürel 
çalışmaları ve gelişmeler hakkında, Sayın Tu- 
rizm Bakanı Anatoli Santikov Kuzey Kafkasya 
Turizmi hakkında bilgiler vereceklerdir. Misa- 
firlerimizin bizlerle beraber olacağı iki haftalık 
zamanı programlı bir şekilde yürütebilmemiz 
için, Kardeş Dernek Yönetim Kurullarının teklif 
ve önerilerini bekliyoruz. 

Çalışmalarımızın Halkımız için hayırlı ol- 
ması ve yakında beraber olma arzusuyla. 

Toplantıların yapılacağı 

.ADRES: 

Jugendtreffpunkt 
Massmann Str. 10. 

8000 München 2 

Berlin - Köln - Nürnberg 
Almelo - Oyten - Wuppertal 
Zwingenberg Çerkes K. Derneklerine. 

Bilgi: 

Ankara K.K.K. Derneği 
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AL. -JEEL ALJEDEED DERNEĞİ, 

ÜRDÜN (-Yeni Kuşak) 

Ürdün'deki önemli Çerkes kurumlarından 
bir tanesi Al-Jeel Al-Jedeed derneğidir. Bu der- 
nek, gerçekte öyle olmadığı halde, ilk bakışta in- 
saria (sporu merkez alan bir kurum) gibi yanlış 
bir imaj verebilir. Nitekim futbol başlıca etkinlik- 
lerinden bir tanesidir. Derneğin tarihsel 
geçmişine kısa bir bakış, kuruluş amaçlarını ve 

felsefesini daha net almamıza yardımcı olabilir. 
1949 yılının Aralık ayında Amman'lı 

(Ürdün'ün Başkenti) 7 Çerkes genci bu derneği 
kurdu ve umutlarının, tutkularının bir yansıması 
olarak ona Al-Jeel Al-Jedecd (Yeni Kuşak) adını 
verdi. Ürdün'de yüksek öğrenimli az sayıda 
Çerkes'den birkaçı olan bu gençler amaçlarını 
beş ana başlık altında özetlediler: 

Anadil, gelenekler, Anavatan, toprak tale- 

bi ve soy. Bu beş olgunun korunması, nihai he- 
defleriydi. Al-Jeel Al-Jedeed kurulduğunda 
Ürdün'deki Çerkes toplumunun The Circassian 
Charity Association (Çerkes Hayır Derneği. Ku- 
ruluş tarihi 1932) ve Al-Ahlee Spor Derneği ad- 
larını taşıyan iki dernekleri daha olduğunu 
öğrenmek ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Bun- 
lardan ilki esasen yaşlılar tarafından (Thama- 
deler) yönetiliyordu. Ve etkinliklerinde hemen 
hemen hiç genç insanlar yer almıyordu, oysa 
ikincisi Spor merkezli idi ve bugün bütün 

Ürdün'de sporun (özellikle Futbol ve Basketbol) 
gelişmesinde dönüm noktası rolü oynayan 
önemli kurumlardan biri olarak kabul edilir. 

Al-Jeel Al-Jedeed kurucuları Ürdün'deki 
Çerkes toplumunun yeni bir düşünce biçimine 
gereksinimi olduğunu hissediyordu ve kendileri- 
nin bu topluma sunabileceği, verebileceği yeni 
birşeylere sahip olduklarına inanıyorlardı. İlk 
yıllar hiç de kolay olmadığı gibi, oldukça güç bir 
başlangıç dönemi idi. Diğer Çerkes Dernekleri 
ve Çerkes toplumunun keskin muhalefeti, bu 
genç derneğe "hoşgeldin" diyordu. İlk üyelerin 
ve yandaşlarının genellikle ya öğrenciler ya da 
düşük gelirli kişiler olması nedeniyle ciddi bir 
ekonomik sorunla yüzyüze idiler. Bütün bunlara 
karşı, engelleri cesaretle aşarak, Ürdün'de ne 
zih bir Çerkes derneği kurabilmeyi başardılar. 

Derneğin kuruluşu, İkinci Dünya Sa- 
vaşı'nda Kafkasları istila eden Alman orduları 
ile işbirliği yaptığı için Rus otoritelerinden 

© kaçarak Ürdün'e gelen tanınmış Çerkes yazar ve 
şairi Kuba Shaaban'ın gelişi ile aynı tarihe rast- 
lar. Al-Jeel Al-Jedeed'in genç üyeleri Kuba Shaa- 
ban'ı içtenlikle karşıladı ve birlikte güçlü bir kad- 
ro oluşturdular. O siralar, Kuba Shaaban Latin 
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alfabesini geliştirerek kendi Çerkes alfabesini 
hazırlıyordu ve bu alfabeleri kullanarak yazdığı 
birçok kitap dernek tarafından yayınlandı. Yine 
o sıralar, Al-Jeel Derneği'nin üyeleri tarafından 
1955'de sahnelenen ünlü oyunu GÖÇ'ü yazdı ki, 
bu oyun salt Çerkes toplumunda değil, bütün 
Ürdün'de türünün ilk örneğiydi. Bu olay dernek 
için büyük bir itici güç oldu. Ve bu olay Ürdün 
Çerkes toplumunu "çocuk" gözüyle baktıkları 
gençlerin güç ve potansiyeli konusunda ikna ol- 
maya zorladı. Dernekte yayına hazırlanan, dak- 
tilo edilen ve basılan ve 15 yıldan da uzun bir 
süredir, aylık ya da 15 günlük periyotlarla 
çıkmaya devam eden "AlJeel Al-Jedeed'in Sesi" 

adlı derginin yayımlanması için önemli adım 
oldu. 

Konferanslar ve seminerler şeklinde 
kültürel etkinliklerin organizasyonu geçmişte ve 
bugün demeğin önemli özelliklerinden biri oldu. 
O dönemde başlıca ilgi alanlarından bir tanesi 
de Çerkes Folkloru idi ve Al-Jeeli Derneği'nin 

Ürdün'de bu alandaki öncülüğü tartışmasız ve 
iyi bilinen bir gerçektir. Folklor alanındaki 
gelişmelerde sonraki kuşağın çabaları da dikkate 
değer. Gerçekten Çerkes toplumunun kurulduğu 
en son dönemlere kadar Al-Jeel Folklor ekibi 

Ürdün'deki tek ciddi ekip idi. Tarihinde en par- 
lak dönemi olan 70'lı yılların sonunda bu ekip, 
Paris'te ve Kıbrıs'ta iki uluslararası festivalde 
Ürdün Krallığını temsil etme onurunu kazandı. 

60'lı yılların başında derneğin bir futbol 
takımı da vardı; ancak tüm oyuncuları Çerkes 
olan bu takım, Ürdün'ün en iyi takımlarından 
biri olduğu 70'li yılların sonuna kadar dikkate 
değer bir başarı gösteremedi. O sıralar bu futbol 
takımının 7 oyuncusu Ürdün Milli Futbol- 
takımında oynuyordu. 

Dernek bugün, hedeflerine ulaşarak ile- 
riye doğru yol alıyor. 4 yıl önce inşa edilen yeni 
binanın sağladığı olanaklar, derneğin etkinlikle- 
rinde dikkate değer bir atılım gerçekleştirdi. Şu 
an folklor, derneğin asıl ilgi alanı durumunda. 
10 yıl önce yeni temeller üzerinde yeniden kuru- 
lan folklor ekibi hergün biraz daha yol alıyor. Ve 
son 10 yılda çeşitli ulusal etkinliklere başarılı 
katılımı ile gerek Çerkes toplumunda gerekse bir 
bütün olarak Ürdün toplumunda önemli bir 
statüsü var. Geçen Ağustosda Amerika'ya 
özellikle Çerkes azınlığın yaşadığı New Jer- 
sey'deki Baterson City'e bir ziyarette bulunan 
ekip, mükemmel bir başarı sergiledi. Bu gezisi ile 
sosyal düzeyde, Çerkes toplumunun bireylerinin 
iletişim içinde olmaları gerektiği bilinci ile mo- 
tive olan bu dernek; geziler, partiler şeklindeki 
sosyal etkinliklere önem veriyor. Gençliğin bi- 
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linçli, seçkin kesitini temsil eden üniversite 

öğrencileri derneğin etkinliklerini paylaşıyorlar. 
Çerkes kültürü ve dil derneğin önemli ilgi 

alanları arasında. iki yıl önce, özgün Çerkes el 
yapımı silahlar, mücevherler, tarım ve endüstri 
araçlarından oluşan büyük bir sergi organize 
edildi. Ürdün'de halen o anlamda tek ve benzer- 
siz olan böylesi bir serginin organizasyonu, 
güçlü bir çabayı gerektiriyordu. Yılda iki ya da üç 
kez Çerkesce kursları düzenlenir. Ayrıca, bu işle 
ilgilenen kişiler şimdi Çerkesce öğretimini geniş 
çapta popüler hale getirebileceği (yaygın- 
laştırabileceği) düşüncesiyle bir video film serisi 
hazırlamayı düşünüyorlar. i 

Al-jeel Ai-edeed Derneği'ni Ürdün'deki 
diğer kardeş dernekler arasında tek yapan ve 
onu diğerlerinden farklı kılan özelliği, kuru- 
luşundan bugüne genç insanları derneğin etkin- 
liklerini planlama, 
geçirmede merkezi rol denebilecek bir yetki ile 
donatılmış olmasıdır. Ve bu açıdan Ankara 
K.K.K. Derneği ile aralarında yadsınamayacak 
bir benzerlik vardır. 

ŞIK'AHM'O MUHAMMED 

  

  

  

1990-İLK YARI YIL FAALİYET PROGRAMI 

1- AÇILIŞ: 
Tarih : 24.Şubat.1990 - Cumartesi 
Saat : 20.00-23.30 

2- KONFERANS: 
Tarih: 3.Mart.1990 - Cumartesi 

Saat : 20.00-23.30 

Konu : "BUGÜNKÜ ABHAZYA" 

3- SOHBET: 
Tarih: 10.MART.1990 - CUMARTESİ 
Saat : 20.00-23.30 
Konu : "GEÇMİŞTE ve GÜNÜMÜZDE 

DÜĞÜNLERİMİZ" 

4- KONFERANS: 
Tarih : 26.Mart.1990 - Cumartesi 

Saat : 20.00-2330 
Konu : "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 

ABHAZYA" 

“e KAFDAĞI e 33/36 e EKİM 89/OCAK 1990 

ilerletme ve yaşama 

  

5- SOHBET: 
Tarih: 14.Nisan.1990 - Cumartesi 

Saat : 20.00-23.30 

Konu : "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EKONOMİK KONULARA 

BAKIŞ AÇIMIZ" 

6- YEMEK: 

Tarih: 21. Nisan.1990 - Cumartesi 

Program : Önümüzdeki günlerde bildirile- 
cektir. 

Tarih: 29.Nisan.1990 - Cumartesi 

Saat : 17.00-20.00 

Not : Bayramın ilk üç günü tatile/ 
memleketine gidenlerin çok 
olabileceği düşünülerek 
bayramlaşma pazar gününe 
alınmıştır. 

8- KONFERANS: 
Tarih: 12.Mayıs.1990 - Cumartesi 

Saat : 20.00-23.30 
Konu : "KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN 

AYDINLANMAYAN YÖNLERİ 
ve KAFKAS HALKI" 

9- GEZİ/PİKNİK: 
.Tarih: 13.Mayıs.1990 - Pazar. 
Yer : ADAPAZARI/KAYALAR KÖYÜ 
Program : Önümüzdeki günlerde bildirile- 

cektir. 

10- SOHBET: 
Tarih : 26.Mayıs.1990 - Cumartesi 
Saat : 20.00-23.30 

Konu : "GÜNÜMÜZDE CENAZE 
TÖRENLERİMİZ" 

NOT: 

1. 24.Şubat.1990 tarihinden başlayarak, 
26.Mayı1s.1990 (dahil) tarihine kadar cumartesi 
günleri; 

Saat : 13.00 ila 23.30 arası LOKALİMİZ 
hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. 

2. 1990-Güz dönemi faaliyet programını 
yeni yönetim kurulu belirleyecektir. 

Ancak; yönetim kurulumuz, 
GÜZ DEVRESİNDE : FOLKLOR (Halk 

Oyunları, akardiyon, v.b.). 
KURS (LİSAN /BİLGİSAYAR/EL İŞLERİ) 

ve buna benzer konular için program geliştirip 
faaliyet gösterilmesi için tavsiyede bulunacaktır. 
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Münih Kuzey Kafkasya Çerkes Kültür 
Derneği, 14 Ekim 1989 tarihinde, olağan 
GenelKurulunu yapmış olup yönetim or- 
ganlarına aşağıdaki üyeler seçilmişlerdir. 

Kendilerini kutlar, başarılar dileriz. 

YÖNETİM KURULU 
Başkan Hüsnü GOZTAŞ 
Bşk. Yrd. Ertan ÇAKAR 
Sekreter E. Faruk TANBER 
Muhasip Recep TUNA 
Üye Enver MUTLU 
Üye Mesut SERİ 
Üye Admiral DAŞDEMİR 

Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeleri 
1. Süleyman YILMAZ 
2. Muzaffer MUTLU 
3. Hayrettin KAYA 
4. Tekin Yılmaz 

DENETLEME KURULU 
1. Mükerrem GÜNGÖR 
2. Naci BATIR 
3. Necdet KOZOK 

DAYAN IŞMA DERNEĞİ İLK 
OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 

  

Kayseri Kafkas Kültür ve Dayanışma 
Derneği ilk Olagan Genel Kurulu'nun 15 
Ekim 1989 tarihinde yaptı. Önceki 

. müteşebbis Yönetim Kurulu adına Başkan 
Sabahattin DİYNEK'in açış 
konuşmasından sonra raporlar sunuldu ve 
kabul edildi. 

Tek liste ile girilen Genel Kurul'da 
yönetim organlarına seçilen üyeler aşağıda 
gösterilmiş olup, kendilerini kutlar, 
çalışmalarında başarılar dileriz. 

NETİM KUR ONUR KURULU 
yö B İM DİYNER 1. Muhsin BATİSLAM 

2. Üye Hayri TOĞAN 2. Abidin YAĞAN 
3. Fe mi KÜÇÜK 3. Fehmi TANBAY 

4. O Nazım SABANCI (Oo $ Şenel GÜNGÖR 
5. " Yıldız TOKOĞLU 5. e Üy ATMAR 
6. O" Ayla TEMİRCAN OoYedeküyeler: 
7. ' Recami BURSA 1. Kemal KURŞUN 

8. İbrahim KILIÇ 2. Avni DEMİRKAN 

9. " Mecit TAV 3. Tahsin TAV 

Yedek Üyeler : 4. Cahit KUŞ 
L Nevzat ÖZDEMİR 5. H. Yücel İYİGÜN 

2. met ÖZDEN 
3. Zehni GERGİN | DENETLEME KURULU 
4. Nizamettin BAŞGÜL 1. Nazmi ÖZDEN 
5. Mahmut KOPAR 2. Abid BAŞKIR 
6. Sadık AYDEMİR 3. Ergün AKMAN 
7. Şadi KAYNAR Yedek Üyeler : 
&. Fahri AKMAN 1. Zafer BOLAT 

9. Ruhi AYDEMİR 2. Ragıp BALCI 
3. Samit GÜLSU 
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BİGA'DA “Batı Kafkas Kültür 
Dernegi" KURULDU 

  

Bigalı hemşehrilerimiz tarafından 
16.10.1989 tarihinde Biga'da "Batı Kafkas 
Kültür Derneği" adında yeni bir dernek ku- 
ruldu. 

Hükümet Meydanı Noter Üzeri No: 9 
Kat: 3 adresinde faaliyet gösteren muhace- 
ret yaşamımızın bu en genç derneği 
aşağıdaki kuruculardan oluşmaktadır. 

Kutlar, başarılar dileriz. 

RURUCULAR. 
Kadir ABAY (Başkan) 
Sadettin ELMAS 
Ziya TUNCEL 
Mahir GÜNAYDIN 
Neşe AYDIN 
Niyazi DÜLGER 
Necmettin BERK 

DERNEĞİ OLAĞAN GENEL 
KURULU YAPILDI. 

  

Eskişehir Kafkas Kültür Derneği 1989 
Kasım ayında olağan Genel Kurulunu yapa- 
rak yeni çalışma dönemine girdi. 

Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, kendi 
“aralarında toplanarak görev dağılımı 
yaptı. 

Yeni Yönetim Kurulu'nun çalışma 
programında kardeş Kafkas Kültür Dernek- 
leriyle daha etkili bir haberleşme, sosyal ve 
kültürel dayanışma içine girilmesine, 
ilişkin geliştirilip güçlendirilmesine özen 
gösterileceği kaydediliyor. 

Tüm üyelerinin katılım ve destekle- 
riyle yeni Yönetim Kurulu'na 
çalışmalarında başarılar diliyor ve kendil- 
erini kutluyoruz. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri : 

Başkan Necmettin TANBOĞA 
2. Başkan Cemal KARAÇAY 
Sos. ve Kült. 
Etkinlikler Adnan ŞİRİN 
Folklor Baykan DEMİRKAN 
Muhasebe ve 
Lokal İşlt. Hamit MAMUH 

ÇAĞDAŞ BİR OYUN 
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istanbul Kafkas Kültür Derneği, 
olağan Genel Kurulunu 1 Ekim 1989 günü, 
Bağlarbaşı'ndaki binasında üye tabanının 
geniş katılımı ile gerçekleştirdi. 

Yönetim Kurulu'na iki ayrı listenin 
aday olması Genel Kurul'a canlılık getirdi. 
Her iki liste adına hazırlanan birer bildiri 
üyelere dağıtıldı ve okundu. 

Önceki dönem Dernek Başkanı 
Şemsettin ÇEVİK'in yeniden Başkan adayı 
olarak gösterildiği ilk liste adına 
hazırlanan ve sunulan bildiride, benim- 
senen kültür politikaları ve çalışma ilkile- 
ri belirtildi. Özetle şu görüşlere yer verildi : 

".. Üyesi bulunduğumuz Kafkas Kültür 
Dernekleri, muhaceretteki halkımızın yok 
olma kaygısıyla bir araya geldiği kültür 
kurumlarıdır. 

.Halkımızın yok olma kaygısıyla 
bir araya geldiği bu kültür kurumunda 
doğru ilke ve metotların egemen olması, bu 
kurumun kuruluş amacının 
gerçekleşmesini sağlayabilir. 

",. Doğru ilke ve metotların egemen 
olması demek; Kafkasyalıların kültürel so- 
runlarına nihai çözümü getirebilmek de- 
mektir. 

"..Dernek. iokali 
eğlence ağırlıklı olmamalı, 
işlenmesi ve eğitim ön 
çıkarılmalıdır. 

ve çalışmaları 
kültürün 

plana 

| ",.Bu ilkelerin hayata geçmesi, Kaf- 
kas Kültür Dernekleri'nin demokratik 
kitle örgütlerine dönüşmesi, dar grupçu an-. 
layışların yıkılarak, seçim sonuçları ne 

- olursa olsun seçilen arkadaşları destekle- 
yerek, . bir arada çalışabilmekle 
gerçekleşecektir.: Bu yıla kadar pek 
başarılamamış olan bu olgunun bundan 
sonra yaşama geçmesini diliyoruz." 

Yönetim organlarına aday olan ikin- 
ci liste adına hazırlanıp sunulan bildiride 
ise önceki Yönetim Kurulu'nun kimi tutum 
ve yaklaşımları eleştirildi. Çalışma p1o- 
gram ve ilkeleri sunmak yerine bu program 
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ve ilkelerin, seçildikleri takdirde daha son- 
ra tüm üyelerin katılımıyla hazırlanacağı 
duyuruldu. 

di Bildiride özetle şu görüşlere yer veril- 

"Halkımızın varolma mücadelesine 
emek ve gönül veren özverili insanların 
oluşturduğu bu dernek, kurulduğu ilk 
günden beri Kafkaslı insanlar ve onların 
kültürünün yaşatılmasını amaç edin- 
miştir. 

"Politika bilmezliğin, dünyada 
yalnız olmanın acınası durumlara soktuğu, 
kendi vatanından zorla kopartılan, o 
günden beri hep başkaları için ölen 
halkımız, bugüne gelebilmişse yalnız ve 
yalnız kültüründeki güzel motifler saye- 
sinde gelmiştir. 

"..İçinde yaşadığımız dünyada doğru 
politikalar oluşturamadığımız, kamuoyu- 
na kendimizi doğru anlatamadığımız, 
küçük grup ve kişi hesaplarıyla 
uğraştığımız için, 125 yıl önce elimizde 
olanın üzerine birşey koymadığımız gibi, 
varolanı da korkunç bir şekilde erittik! 

Bildiride diğer bölümlerde genel ola- 
rak önceki yönetimin Anayurda Dönüş 
görüşünü sorunların tek doğru çözümü ola- 
rak sunması ile kimi tutum ve davranışları 
eleştirildi. 

Yapılan seçimlerde önceki dönem 
Başkanı Şemsettin ÇEVİK listesi daha fazla 
oy alarak yeniden seçildi. 

Buna göre oluşan yönetim, denetleme 
ve onur kurulunu aşağıda sunuyoruz. 

Kendilerini kutlar, başarılar dileriz. 

DENETLEME KURULU 
YÖNETİM KURULU 1. Murat AKKAYA : ura 

: iamneii, £ KRM. . avi 2 APA 3. HÜSEYİN ERDEM 

4. Zehra GÜMÜŞ 

5. Saffet ÖZTÜRK Yedek Ü yeler KUŞ 
6. Yusuf K. TAYMAZ 92. Vahit CANBEK 

7. Remzi ÇANGA 3. Tuncay ÖZKURT 

Yedek Üyeler : ONUR KURULU 
1. Yıldıray YAĞAN 1. Ömer BÜYÜKA 
2. Naci KALKAN 2 Bazi ALANKUR 

ln ZZC 3. Asiye ÖZTÜRK 4. M.Yasin ÇELİKKIRAN 
4. Sinan KUBİLAY 5. Kazım ÖZTEKİN 
5. Adnan ÖZDEMİR. 6. Elmas EŞSİZ 

7. Necdet SEY 
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23-24 Aralık 1989 tarihlerinde İzmir 
Kafkas Folklor ve Sanat Derneği Tiyatro 
Çalışanları Kuzey Kafkasyalı yazar Ultujj 
Boris'in "Kaynana istemeyen Mahalle" adlı 
iki perdelik komedyasını sahneye koydu. 
Tamamen amatör bir gruptan oluşan ti- 
yatro çalışanları yeni yeni muhaceret 
yaşamımızda yer alma mücadelesi veren 
tiyatro etkinliği açısından önemli bir adım 
attı. 

"Yaşlıları Uçurumdan Atma" adeti o- 
larak bilinen efsanevi bir önermeden yola 
çıkarak toplumsal bir irdeleme deneme- 
sine giren yazar bu oyunuyla Sovyetler Bir- 
ligi genelinde önemli bir çıkış yapmıştır. 
Uluslallıktan evrenselliğe açılan bir kucak 
"Kaynana İstemeyen Mahalle", 

Bu çalışma muhaceret yaşamımızda 
ikinci baharını yaşıyordu. Daha önce 
Eskişehir K.K. Demeği Tiyatro Çalışanları 
tarafından sahneye konulmuştu. 

Muhaceret yaşamımızın çelişkilerine 
göre yorumlanmaya çalışılan oyun genel 
anlamda değerlendirildiğinde karşımıza 
başarılı bir grafik çiziyor. Özellikle tiyatro 
eğitimi almamış bir kadronun bu derece 
başarılı bir çıkış yapabilmiş olması bun- | 
dan sonra yapılacak çalışmalar için de 
önemli bir umut kaynağı. Tiyatro sanatını 
bir bütün olarak kavrayamamanın doğal 
sonucu olan eksiklik ve hataların varlığı 
yorumlamaya çalışan arkadaşların iyi 
niyetli olmalarına karşın yetersizliklerin- 
den kaynaklanıyor. 

Her çalışma güzele bir adım daha 
yaklaşmayı da beraberinde getirmeli. 
Yanlış yorum ve eksiklikler dikkate 
alınarak bu güzel çalışmanın bütün 
hemşehrilerimizin görmesi sağlanmalı 
düşüncesindeyiz. Yakın bir gelecekte 
A.K.K.K.D.'nin girişimleriyle Ankara'da 
tekrar sahnelenecek olan oyun, girişimler 
olumlu sonuç verirse birkaç yerde daha | 
seyirci karşısına çıkacak. 

Toplumsal eğitimde etkili bir araç 
olan tiyatronun geliştirilmesi ve yapılan 
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çalışmalara destek verilmesi başta tüm Ku- 
zey Kafkasya Kültür Dernekleri olmak 
üzere duyarlı bütün insanlarımızın doğal 
görevleri arasında sayılmalıdır. Dar bir 
çerçevede kalmaya mahkum edilen 
çabaların sonuç vereceğini ummak sorum- 
suzca uyumak anlamına gelir. Gelecekte 
ulusal kültürel mücadelemizde kitleselliğin 
doğması umuduyla bu güzel çalışmayı 
gerçekleştiren İzmir Kafkas Folklor ve Sa- 
nat Derneği çalışanlarını yürekten kut- 
İlarız. 

Zafer Sürer. 
8 

SA KUZEY K ASYA KÜLTÜR 
DERNEĞİ'NDEN 

ÇAĞRI 

      

"Bu çağrı yarının filizidir." 

Bursa Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nde hep eksikliği duyulan 
kütüphane için ilk adımı atmış bulunuyo- - 
ruz, Değerli üyelerimizden Sayın Yusuf 
Ziya ŞİRİN tarafından Derneğimize 
bağışlanan o güzel kitaplıkla önümüzdeki 
ilk engeli aşmış oluyoruz. Bursa Kuzey Kaf- 
kasya Kültür Derneği olarak eksikliğini, 
hatta açlığını hissettiğimiz gerek Dünya 
Kültürü, gerekse Kuzey Kafkasya Kültürüne 
ilişkin kitaplarla bu kitaplığı geliştirmek 
ve zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için de 
bağışlayacağınız her türlü kitap, dergi vb. 
yayınlar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Düşündüklerimizi en güzel şekilde 
gerçekleştirebilmek dileğiyle. 

Levent AYTEKİN 

ADRES : 

Bursa Kuzey Kalkasya Kültür Derneği 
Ahmet Paşa Mah. İst. Okul Sk. No: 49/B 
(Tel: 2301 49) BURSA 
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ARI BULUŞTUR 

  

LIM" 
  

Değerli okuyucularımız, 

  

Derginiz KAFDAĞI bu sayıdan başlayarak, hem ulusal hem de insani açıdan son derece önemli ve gerekli 

olduğuna inandığımız kutsal bir kamu görevini yerine getirmeye başlamıştır. 
Atayurdumuz Kuzey Kafkasya'da yaşamakta olan soydaşlarımızdan kimileri, muhaceret ülkelerindeki, 

özellikle Türkiye'deki akrabalarını aramakta, yardımcı olmamız için Derneğimize ve Dergimize başvur- 

maktadırlar, 

yardımlarınızı bekler, şimdiden teşekkür ederiz. 

Bu sayıda, gerek gezilerimiz sırasında sözlü olarak, gerekse mektupla Türkiye'deki akrabalarını arayan ve 

yardımcı olmamızı isteyen soydaşlarımızın adreslerini topluca sunuyoruz. 

Bunlardan, sadece WUNEK HOŞ'lık ilişkisi düzeyindeki akrabalarını değil, özellikle yakın kan akrabalarını 

isim olarak arayıp soran iki mekiubu, türkçeye çevirerek aynen sunuyoruz. 

Aynı şekilde, Türkiye'deki hemşehrilerimiz de Anayurt Kuzey Kafkasya'daki akrabalarını arayıp sormak, 
haberleşmek isterlerse, onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağımızı duyurmak isteriz. 

Ulusal açıdan olduğu gibi insani açıdan da kutsal bir hizmet olduğuna inandığımız bu konuda da ilgi ve 

KAFDAĞI. 
  

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ne 

Değerli Kardeşlerim, 

Adığe sözünün başlangıcı hep selamdır ya, 

ben de sizleri, içtenlikle ellerinizden sıkarak Se- 

lamlıyorum. 

Sonra artık şimdi, törelerimize göre, sağ- 

lınızı, işinizi-gücünüzü sorabilirim. 

Öte yandan bizi sorarsanız, sağlığımız çok 
iyi, işlerimiz de pek fena sayılmayacak derecede 

sürekli iyiye gidiyor. 
Kim bu meçhul şahıs demeden ricamı ye- 

rine getireceğinize güvenerek size başvuruyorum. 
Birbirimize daha yakın olabilmemiz bakı- 

mından ben kendi ailemi takdim edeyim. 
Köy olarak KHALEŞBİYHABLE'denim, 

şimdiki adıyla NARTAN. HABJJOKHO'lar- 

danım, adım da Narik. 
Dedemiz sağken hep şöyle söylerdi : "İki 

amcamız ve bir halamız Vatanımızdan İstanbul'a 
gittiler. Onlardan birinin adı İbrahim, diğeri de 
Muhammed idi." Onların devamı (çocukları- 
torunları) olan birileri varsa, lütfen yardım edin 
ve bizi tekrar tanıştırın, buluşturun. 

Mektubuma son verirken dilerim Ki, hiç 
sonu olmayası ocağınızdan sağlık ve mutluluk 
eksilmesin, gönlünüzdeki iyilikler başınıza gel- 
sin. Yaklaşan yeni yıl da iyi umutlarınızı art- 
tırsın. 

Evet kardeşlerim, sevinçli haberler içeren 

- mektubunuzu Vatanımızda bekliyorum. 
11.12.1989 

  

HABJOKHUE Narik 

CCCE, -KBACCP, 

261410, T.HAJDLUMK, 

YA.CBOBONU, 31 

XABKOKOBY HAPNHU 

SOVYHKLAR BIKLİĞİ 
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Kafkas Derneği Başkanına 
İçtenlikle selam ederim. Ben Khaberdeyim. Adım Ha- 

lim, Soyadım VALİY. Terek kentinde yaşıyorum. Çok- 
tandır Türkiye'deki akrabalarımı arıyorum. Onları bulmam 

için yardımınızı rica ediyorum... 

Türkiye'deki akrabalarıma ilişkin olarak bildiklerim 

şunlar : 

I. Dedemin babası VALİY Mejid, Khaberdey'de 
Terkskoye (eski adıyla BOLTEY) yaşardı, orada da öldü. 

Onun kardeşlerini ve çocuklarını arıyorum. “Türkiye'deki 

akrabalarımdan gelen tüm haberler hep Mejid'e gelirdi. 
2. Mejid'in iki kadeşi 1917'lerde Türkiye'ye git- 

mişlerdi. Soyadı olarak da KHAZAN (Kazan) almışlardı. 

3. 1950-55 yıllarında XAME İlya Türkiye'den Kha- 
berdey'e Terekskoye (BOLTEY) köyüne gelmişti. O Me- 

jid'e Türkçe yazılmış bir mektup da getirmişti. Mektubu 
yazan, Mejid'in ya kardeşlerinden veya onların çocuk- 
larından biri olmalıydı. 

Mektupta yazılanlar dışında XAME İlya'nın an- 
lattıklarına göre Mejid'in kardeşi veya onun oğlu İstan- 

bul'da yaşıyormuş, hatta Trafik teşkilatında Polis amirle- 

rindenmiş. 
Bugün Mejid artık hayatta değil. XAME İlya'nın getir- 

İ diği mektup da kayboldu. 

4. Mejidiçin Khaberdey'de de KHAZAN Mejid derler- 

di. 
5. 1960'da Türkiye'den gelen bir başka konuk da Mej- 

id'in kardeşleri hakkında bilgiler getirmişti. 
Dernek çalışanları, sizlerden rica ediyorum; İstan- 

bul'daki Trafik teşkilatından araştırmak suretiyle 1950'ler- 
de orada çalışan akrabam hakkında birşeyler öğrene- 
bilirseniz lütfen bana bildirin. 

Hoşca kalın. 1 Şubat 1990 
VALİY (KHAZAN) Halim 

CCCP.-KBACCP. 
361200, T.TEPEK, 

YI. JEHHHA,İ.25,XB.14 

BAJMEBY TAJMMY BOPMCOBHUY 

DOV'ULER BİRLİĞİ 
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“ARAŞTIRALIM—SORUŞTURALIM, AKRABALARI BULUŞTİARLIM" 

  
  

ADIĞEY ÖZERK BÖLGESİ'nden 
Dedemin babası Haç'ımaf idi. Dedemse İndırıs. 

Dedemin kardeşleri Zeçeriy .Beçir,Mihamçeriy idi- 
ler. Bir de Bıku adli bir bacıları vardı.Birlikte 

çıkmışlar Anayurttan. 

Aile Pseytuk köyündendi.Şapsığh bölgesinden en 

son çıkanlardandı.Sanıyorum 1900-1910 yıllarında 

çıkmış olmalılar buradan. Dedem İndırıs on yıl kadar 

dışarıda kaldıkian sonra geri dönmüştiü.Öteki 

kardeşleri ise dönmediler. 

Benim adım AÇÇUMIUJ (Açmız) Yusuf Şevket 
oğlu.Pseytuk köyünde yaşıyorum. 
Adresim Şevle:CCCP.-AACO. 

OXTAEFCKMA P-H 

C.NCEİTYK 

ALYMMEb 0CU3 İL. 
SOVYETLER BİRLİĞİ 

#kX “a.” ze e e es m a a 

Türkiye'de yaşamakta iken 19i3 yılında- 

Anayurda dönüp gelmiş olan HEŞŞİMİKHO'lerden 

ŞŞOWKHAR oğlu SINEN Hasan oğlu Seferbiy,- 

sizlerden rica ediyor: 

  

Babam Hasan Balıkesir'in Osmaniye köyünde otu- 

rurdu. 

Dedelerimizin çocukları Nurettin ve Yusuf,- 

, ürkiye'de yaşıyor olmalılar.Onlardan bir haber 

acaba mümkün mü? 

Adresim CCCP.-AA0. 

A.HAHAXEC 

CHHAH C3P3PBYH Xb, 

SOVYETLER BİRLİĞİ 
#AX -—.. ee. e” a eş ze 2 m 

CCCP-AA0. 
T.MAHKOM, 
Ja. KpacHonapckas, 

A.24, KB.32 
AH33PHKbO Ysczay CCCP-AAO. 

CCCP-AAO, Orrabperui Pafor, 
T.Mafikon, a.ceâTyr, 

Anureğoras OBKOMM, KORU) Topam 
IHAPAMI ACJBH A, CCOP-AA0, 
CCCP-AAO. MorreHkoBcrkai Pağomr, 
353221 ,n0c , 3HTM a İİOBrPEHOBCKHİ, 

ya.Kapopa, 19 JA, KpacHOoKTADPCKAA, 

ULOPMHT MYLJHE 1.62 
KIYb3 Pycnark 

CCCP-AAO, CCCP-AA0, 
. T.MAHKON, 353239 ,İ.Teyyexck, 

YA. UKANOBA 74,KB.d4. ya,Kupona,7 KB.2 
“EPTBY9N XB3CJHBİ E)XAR Tamapa 

SOVYETLER BİRLİĞİ SOVYETLER BİRLİĞİ 

> 

ÇEÇEN-İNGUŞ ÖZERK CUMMHURİYETİ'nden 

Babamın akrabalarını arıyorum. 

Üçüncü dedem, Eşirp (Eşref), Osmanlı Ordusuna 

esir düşmüş.!879-89 yılları arasında Çeçenlerin An- 

adolu'ya göçleri sırasında Bikaha adlı bir Çeçen ile 

evlenmiş. Ancak Bikaha'nın ailesi daha sonra Anay- 
urda dönerken Bikaha da hamile olarak onlarla bera- 
ber Grozni'ye dönmüş.Eşirp ise Anadolu'da kalmış. 

Dedem Kuro (Osma) iki kez misafir olarak Ana- 

dolu'ya gitmiş. O zaman dedemin amca ve akrabaları 

25 kişi kadar oluyorlarmış. | 
Kuro'nun iki oğlu varmış: Dürdu ve Muhammed.- 

Dürdu 937'de ölmüş.Kuro ve Muhammed de 44'te 

Çeçen sürgününde ölmüşler. Şu anda Dürdu'nun iki 

oğlu Abdulvahid ve Abdulhamid hayatta. 

Şimdi ben kalan akrabalarımı bulmak 

  

istiyo- 

rum.Yardımci olana Allah razı olsun.Bu yazıyı gazete 

ve yayınlayanlara veya dergide yayınlatana 

şimdiden teşekkür ederim. Adresim: 

ŞERİPOV Abdulhamid 

CCGP—-UMACOP. 

T.TPOSHHÂ 

yı. ÜYDMAHOB ,38 

HEPAMOB Adayımlaman 

  

SOVYETLER BİRLİĞİ 

GCCP-UMACCP, 

T.Tpo3Aui , OBKOMU, 

AYMEB ATAMA. 

HUÇİYEV Adem 

    

  

SOVYETLER BİRLİĞİ 

CCCP-WMACCP, 

T.İÜpoBHHi, CCOP-UMACCP, 
yı, UEXOBA ,15 T.Tpo3EHÜ, 
OB. "ponuua” Ya.TpynaoBas,7I,KB,72 
HCAEB Msaxwu M. TEHEL Canaxb 

İSAYEV Mejid GENEL Salih 

SOVYETLER BİRLİĞİ SOVYETLER BİRLİĞİ 

  

DUZUV Hamzat-Said Magamadoviç arıyor; 

1900'lü yıllarda üç oğlu ile Türkiye'ye göç eden 

DUZUV ,oğullarından biri geri dönmüş.İki oğlunun 

adı: Seyd Ahmet ve Seyd Mahmud. 

İlgilenenlerin Kafdağı Dergisine başvurmaları 
riça olunur,   
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a ani 5 — 
ULU BAĞ, 

“rpg e ar ei . UCÜLARU LAĞMLINLO Kurbiy 

T.MAHKON, 

TE.CBOBOHA,417/A, 
K “ MAKI il KB.7I HSKİO3EI ya.Topbkoro 15/7 

    

ARAC oner BATMPOKOB HYPBHİ 
ÇELE LAR gi - 
T.MARKOT, Mask ELEKT 
AIHT9 XOKY İT 
APAMATMUBOK9 TRATP İ-KPACHOLAP 
YADEY MARET O İP.SEMMCTA,3 

BACT9 ABAMAT OY. 
GCCP-AA0. CCCP-AAO. 
T.MAHKON, T.MAHKON, 
PANWİO MAÂKOT YA.JIEHMHA 8,KB.32 
Cimkep YHPMAT DHB3 WMTTAYDY MYPAT 

CCCP-AAO, CCCP—-AAO, 

T.MAYKOH OKTABPCKHÜ PAHOH 
YA.I2 NAPTA A. AĞHTICAM, 
1.147/3,KB.77 THPKYAY HAYT 
YOMAIbO TLA3HY K. 

CCCP-ARO, 
CCCP-AAO. T.MAHKON, 

T.MAHKON, - YI.KHATOB 10,KB,35 
ya. IPHBOKBAJNHAH NLXbIlAXLY3 ABJ 
İ.175,KB.55 

KEPANEB ACIAHBEK T. cccP-AA0, 

T.MAHKON, 

HEPBOMACKAH 127 
pelakTOp İ'a3eT 
O. ANMD3 

CCCP-AAO, 

T.MAHKON,352718, 

TOMTOM 26, KB.2 
Xb3J9Tb3119 ACKEP MAPSTAKbYA POMOSAH 

KPACHOHAPCKHH PAHOH Ma EEE 
C. KPACHOTBAPIBİCKOR |“ 

COCP- HACCP. 

T.RALDUYK, 

TT aa v TT AYI Ir 

Ji e POH) BAHMAİ İGKAS ; 

  

    

CCCP-AAO. CCCP-AAO, 
T.MAHKON, T.MAHKON, 
YIl.COBETCKAN ,176 O HANAJHMK KYABIYPH 
MYP9T3 YEMAY HO PYONAR 

| 
CCCP-AAO. CCCP—-KYAO, 

352706 .MAHKON, (o (7. YEPKECCK, 
 KPACHOOKTABPCKAR , |Ya.MERİYHAPOJMAK, 
1.64, KB.6 © (n.65, B.9 
HITLDYUY XLAMET ANEHMBEKOBY BANEPA 

CCCP-AA0, CCCF-KYAO, 

351700,T.MAHKON, O (7. TEPKECOK, 

YA. KPACHOLAPOKAM , (1P.JEHMHA 146,KB.II 

A.13,AHYH. AYM9AAN BILAIYMUP 

KDYEKbO ACDAP 
CCCP-KYAO, 

CCCP-AAO, T.YEPKECCK, 

T.MAHKOM, NP.AEAMHA 52,KB.129 | 

YA.ITI.RHTEPHANMONMAM O APOTBKBYAE AMMHAT BiryAa POMAH 
4.99 

| 

CTTANIDY HXDA COCE-İMAC, 
357100 ,T. YEPKBOCK 
II. KWPOBA 14,KB.1   | HYAH BANEPY 

CCGP—-KYAO, 

ANUTA—XABICEYA PH 

yn. HONDOPHAR 46 

H3F3XB PAMA3AH 

CCCP-KJAO, 
T.YEPKECOK, 
MEKIYHAPONHAA 65/9 
ANAYMKEBA BANEPA 

CCCP, 
HONONCK MOCKOB 
YA.HAPONHAH 28/41 
MANHXDY3Eb MYO3 

CCCP.—KUAO, 

NPHKYBAHCKYA P-H 

AYI.NCHED 

YA.NEHIPANHAH 73 

YKIYTIY BLANYMMMP 

CCCP.KUAO. 
T.YEPKECCK, 
Ya, KPYICKAH 75/13 
ANCXBA MAPHHA 

CCCP, 354205 
COYU, 1.205 

TL .MKAŞYT, 
YIL, ANKTEHCKAR ,18 
TIDUbY MYPIYE E. 

CCCP, 
T.COY/, 1.212 

CCGP-KBACCP. 

T.RAJDUA, 

YE.HYUKAHA 62,HB.43 

MihAbgkıg HAPIKB 

CCCGP-KEACCP, 

T.HARYUK 

Yi. KABAPIMHCKAA 

4.212, KB.B3 

BaF33lE DAPACIM E. 

CCCF-KBACCP, 
T.HANDYUK, 

Y.A, OCETYHCKAR, 
1.127, KB.48 
BIOHHXb SENEM 

FB.3I 

EETYTAROB AYEC 

UCOF-KŞACCP 

3BONDOKMA FAHOH 

HOG.SAHYKOROAEE, . 

YA.MOGTABAR,TO 

KbRb3 AYEC MN, 

LCCP- KEaMCCE 

  

T.HAJDUMK, 

Yi, TOPCKOTU ,15,KB.23 

KOKOB HKAMAJIMA E. 
  

CCCP—KPACCP, 

360030 ,T.HALK 

YI.TAPYOKOBA 24/53 

BYFEİ PAY A. 

GCCP—-KBACCP. 

361310, T.HAJDUYK 

T'BYHRA9I93 TOBM 

CCCP-KBACCP. 

T.HAABDU/K, 

yl. PECUYBIMKAHCKAH 

1.64, KB.218 

BANAHMKbDJ9 HUXDAJ 

GOCCP-KBACCP, 

T.HANDUYK, 

JI.MYPA,6-b,KB.20 

Xb3ölnll9 MHXBAM9J 

CCGP-KBACCP, 

T.HAJBYMK, 

ŞII.TATAPMHA ,98 

XDYAED MbXBIM3I 

 CCCP-KBACCE. 
T.HALBUYK, OBU. PONMHA T.HANBYYK, 

CaH.BBC.YEMWTOKBANE TIP.AFAMHA 7-a,/20 
1.56,KB.58 

TDYANbO PYCJAH 

  

İCCCP-AACOP. 
İT.CYAYMA, 

KBY3N3OKEY3 TOJ3 

GCGP-KBACCP, 

T.HAIBWK, 

TAAB.NOUYTAMT.A/A 309   YI.JAKOB, 5/24 

'CCOP-AACCF. 
iT.CYAYMM, 
CEMPİRMEB 140/1, 
MYKIA AH3OP © 

  

HAPTOKDY3 HHAJ 

CCCF—-KBACCP, 

T.HAJNDYAK, 360000, 

Yli. PEOUYBAMKAHCKAH, 

1.56, KB. 

IMEIBYITME AlH   

CCCP.—KBACCP. 
T.HANDUYK, 
MF.MEHYHA,9,KB.17 
MANIYKOB TABAN 

CEP. KksaccP. 

T.HAJbUHK, 

YI. BAHCYATAHOBA, 
APTYIAR, KOC, "ABİMİN BI. KB.37 

M33hXbg BOPMC 

.CecP- ksAceP. 
360000, T.HANDWK, 

YI. PEONYBJMKAHCKAR, 

l.9, KB.106 

MON39 BİATMMMP 1. 

CCEP. KSACLP 

360004 ,T.HANbT/K, 
YA.,MEYAMKOBA , 159 
HAYPOBA 30K 

CECP-KBACEP, 

360030 ,T.HADYMK, 
IP.MMPA,15,KB.2 
EYM3H Xb3C3A 

  

OCCCP-.KGACGP 

HP.JEHMHA,39,KB.8S 

ZECAKBACCP, © 

361715 ,3OLBUKYÜ 

PAYOH, Cek. 

KAMIMKO 

HINNINA) bOPMG 

  

gecP. KEACCP, 
YETEMCKİ5İ PAHOH 

C.İAJIYILNA 

YA. BOCTOYHHA , 4 

YOllEMP MY3APMA



  

      

Yozgat Çekerek İlçesi Ağıllı Köyü Abaza 
.hemşehrilerimizden Hap&t Rauf Ertuğrul 
Ekim ayı içerisinde, Aydıncık Nahiyesinde 
vefat etmiştir. 

Yozgat İli Çekerek ilçesi Ağıllı Köyün- 
den Abaza hemşehrilerimizden Hapet Fev- 
ziye Kılınçarslan Aralık ayı içerisinde ve- 
fat etmiştir. 

Yozgat ili Çekerek İlçesi Çayırözü Kö-yün- 
den Abaza hemşehrilerimizden Fuat Erdo- | 
gan 24.12.1989 tarihinde vefat etmiştir. 

Manisa İline bağlı Çerkes Osmaniye 
Köyünden hemşehrimiz YEK'UAŞ Bahattin 
Aras 16.1.1990 tarihinde vefat etmiştir. 

7.12.1989 da Vezirköprü ilçesi, Köp- 
- rübaşı Köyünden Mahmut Aslan vefat 
etmiştir. 

Çarşamba. ilçesi, 'Epçeli Köyünden İbra- 
him Özdemir, Kasim 1989 da vefat etmiştir. 

Havza'lı hemşehrimiz Remzi An, Aralık 
1989 da vefat etmiştir. 

— Terme ilçesi, Emiryusuf Köyünden Sefer | 
Yurt, 28.12.1989 da vefat etmiştir. 

. ölen hemşehrilerimize Tanrıdan. rahmet, 

riz. 

aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dile- -- 

  

  

İstanbul'da yaşayan Uzunyaylalı 

hemşelirilerimizden Nilüfer ve Yalçın Ka- 
radaş'ın 11.9.1989 tarihinde bir kız çocuk- 
larının doğduğu ve Göşenay isminin veril- * 
diği öğrenilmiştir. Genç anne - baba ile ai- 

  

ÖLÜM VE TEŞEKKÜR 
  

Derneğimizin Emek Mahallesi'nde 

inşaatında 23 Ocak 1990 günü meydana ge- 
len iş kazasında, K.Maraş - Göksun ilçesi 
Korkmaz köyünde, HAPE ailesinden ve 

* | KHUBJOKHO'ların yeğeni Hasan YAŞAR | 
hayatını kaybetmiştir. 

Müteahhit hemşehrilerimizden Hasan 
Fehmi AYDIN'ın Derneğimize yardım olmak 
üzere kendi iş makinası ve personeliyle ta- 
mamen fahri olarak yaptırmakta olduğu ka- 
nalizasyon bağlantı çalışmaları sırasında 

kazası ve ölüm olayı,: Dernek çevresinde ve 

.yaratmıştır. 
. © Cenaze, Yönetim Kurulumuzun ve 
üyelerimizin katılımıyla, memleketi olan K. 
Maraş - Göksun'a götürülerek Korkmaz 
köyünde toprağa verilmiştir. 

yakınlarına sabır ve başsağlığı diler, acımızı 
“paylaşan, gerek hastahanede, gerekse ce- 

. nazenin götürülüp defnedilmesi sırasında 
maddi-manevi yardım ve desteklerini esir- 
gemeyen tüm. hemşehrilerimize teşekkür 
ederiz. . 

yapımı sürmekte olan Kafkas Kültür Merkezi | 

toprak göçmesi sonucu meydana gelen iş | 

tüm Hemşehrilerimiz arasında büyük üzüntü 

- Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesi. ile         Yönetim. Kurulu — . 
  

Derneğimiz Tiyatro Grubu çalışan- 
larından Demir Kızılkaya'nın: babası Me- 
keney Köyünden THAKHUAHO Sait Kızık 
kaya 26.1.1990 tarihinde vefat etmiştir. 

Merhuma Tanrıdan rahmet, yakınla- 
rına ve hemş ehrilerimize başsağlığı dile- 
TİZ. 

lelerini kutlar küçük Göşenay'a mutluluk fi tünek, 
dolu uzun bir ömür dileriz. 
Ea     

  

A a) ii MS A a EA r? 
Za vu 
E Eskişehir Nemli “köyünden, 

“ey Yaşar Koçhan (Akozba) ile Bilecik ili 
: Bozüyük ilçesi Akpınar (Ademiye) &   - g köyünden hemşehrimiz Meral Ça- m 
ei lışkan 30-31 Aralık 1989 günlerinde & 

Nemli Köyünde yapılan düğün töreni e 
j ile evlenmişlerdir. ii 

: Kutlar mutluluklar dileriz. “ği 
ii, Rİ Sİ EEE ini > İM 

  

e KAFDAĞI e 33/36 e EKİM 89/OCAK 1990 

ce “ lar dileriz. 

 KAFDAĞI Yayın kurulundan arkadaş- 
e larımız ÇETAW Nuran (Kızılırmak) ile 

HAPAET Vacit Kılınçarslan, 20 Ocak 1990 
Cumartesi günü Ankarâ - Gençlik Parkındaki 
Çankaya Evlendirme Dairesinde kalabalık bir 

#w hemşehri topluluğunun katılımıyla. gerçekleş- <g 
E. tirilen Nikah Töreni ile evlerimişlerdir. Bi 

“Genç evlileri kutlar, yaşam boyu mutluluk- 

  

- Ankara Kuzey Kafkasya Kültür. Derneği , 
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YİSMEYL ÖZDEMİR ÖZBAY 
  

  

BEKLENEN KITAP 

  

ÇIKIYOR.     

  

KAFDAĞI YAYINLARI 

            
  

sürgünde 

  

Kültür-Esitim Dizisi:1 

  

Istanbul-Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneği 
yayınıdır. 

I YOR. 

  

çı 
  

  Kafkas Kültür Derneği, Nuhkuyusu Cad.No:132/2 
Bağlarbaşı - İstanbul 

   


